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Komiteciler Balkan harbini sayıklıyor 
Bir Ingiliz zabiti 

anlatıyor 
Hücuma önce 

ıtalyanlar 
başlamışlar 

ltalya ile Ha
betiatan arasın
da görütülmeai 
l&ııın gelen me-
1~!enin nasıl bat 
R3ıterdiğine dair 

~alca mahallinde 
ıuqJunan bir ln-
liliz zabitinin 
"-Poru f&yanı 
dikkat bulunmak 
ı-dır. 

(Devamı 10 uncu da) 

\' 
"aoa,avyaılan Cjı;carllan 

llluhıtclrler 

1Mahsulümüz 

Büyük bir kolay
lıkla satılıyor 

Zeytin yağlarımıza 
rağbet fazla 

Bu yıl, bütün dünyada toprak 
1 mahıulleri yetittiren memleketler, 
mahıullerini ıatamaz.ken, Türkiye, 
timdiye kadar hiç bir zaman na
sip olmıyan bir kolaylık ve çokluk 
la mahıullerini satmaktadır. · 

Gümrükler muhafaza umum makta idi. Fakat bütün uğraşma • 
lara ve gümrük müfettitlerinden 
mürekekp bir heyetin Gümrük ve 
lnhiıarlar Vekaleti tarafından bu 

(Devamı 2 inci de) 

=------...... ---····= ·: 
f Ankara 1 elefoıinııJ 
--·-···--····------···- ···--

kumandanlıiı iıtihbarat büroıu 
büyük bir Türk -:- Bulgar tebeke
ıinin yaptığı bir milyon liralık 

muazzam bir kaçakçılık ıebekeıi
ni meydana çıkarmııtır. Derhal 
bu it üzerinde harekete geçen mu
hafaza umum kumandanlığı, lı· 
tanbul muhafaza batmüdürlüğü 
ve lıtanbul emniyet müdürlüğü 
teıkilatı bu tebekenin ıehrimizde
ki izaıını yakalamıtlardır. 

Tekaüt müddet
leri d~ğiştiril_iyor 

Mesele ıudur: Muhafaza umum Ankara, IG (:"elefonla) -
kumandanlığı iıtihbarat büroıu u- -Maliye Vekaleti tekaüt kanununu 
zun müddetten beri Bulgariıtan- tetl<ik etmek qzere yeni bir ko
dan memleketimize iltica eden miıyon tetkil etmiıtir. Haber aldı
Türk muhacirleri vasıta olarak ğımıza göre tekaüt müddetlerile 
kullanılmak ıuretile memleketi - tekaüt ikramiyeleri hakkmda bazı 
mize kaçak teker getirildiğini bil-1 değiıiklikler kabul edilecektir. 
mekte ve tahkikatile me12ul ol- . ,(.Devamı 2 inci de) 

mitti. · 
Çeteci Bulgar zihniyetinin ne 

derece Türk düşmanı olduğunu 

ıöateren bu vesikayı neırediyo-
rum: 

Goıpodin; 
Bana yazdığın 14 Birinci Ka

nun tarihli mektubunu, ve gön
derdiğin T aşbaama ıokak resmini 
aldım. 

Sana buıuıi bir tekilde cevab 
ya'Zmak iıterdim. Ne yazık - ki, 
"Sofya,, damgalı zarfın arkası 

botlu. Ve imza yerinde Chop keli
mesiqden bafka bir ıey yoktu. 

Fakat ne zarar? Madem ki eli
ne "HABER,, geçiyor, sana ve se

nin gibi dütünenlere kartı verece
ğim cevabı pek ili "HABER,, de 
okuyabil: ı · n, daha doğrusu oku
yabilirıiniz. 

(Devamı ıo uncu da) 

MuraJ SERTOGW 

malıan-iri -

Reyiam amnda Sar' da imi 

bab koruyacak olan beynelmilel 
kuvvet yaV&f yavaı Sar'a doira 
yol almağa batlamqtır. 

lnıilizlerden bir kaç zabit Te 

kumandan hareket etmiıtir. 
Beynelmilel kuvvetiıi kuman

danı olacak lnailiz cenerali, ayrd
madan önce harbiye nezaretinde 
uzun zaman kalmıttır• Sar'a git• 
tikten sonra, gelecek olan Holan· 
da, İtalya, lıveç kuvvetleri ku
mandanlan ile ıörü!Kektir. 

Kalan lngiliz kuTveti 'bu aym 
21 inde hareket edeceklerdir. Be
raberlerinde gaz maskeleri, zırhlı 
otomobiller ıötürmektedirler. 
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Mal kaçıran 
bir şebeke 

(B:ıoı tarafı 1 ıncide) 

isin tahkikine memur edilmesine 
r~ğmen İ! !İmdiye kadar meyda -
na çıkarılamamııtı. 

Nihayet bugün muhafaza istih -
barat tetkilatı bu itin bütün ip uç
larını şöylece tasvib etmittir: 

Bu]garistandan Türkiyeye mu -
hacir akını baı1aması üzerine ~ul
garistanda bir ıebeke bu muhacir
lerden herhangi bir tekilde istifa
deyi dü§ünüyor ve meıhur Bulgar 
ticaret müesseselerinden biri olan 
Amiyan müessesesile Bulgar Ban· 
kalanndan lıiklerse Bank müdürü 
Banker Cristeff ve Türkiyeden ka 
çan vatansızlardan biri olan Süren 
Aramyan derhal sermaye koyarak 
aralarında bir tebeke kuruyorlar. 
Bu şebeke iki türlü çalıımağa 

ba~lamı§br. 
Bunlar bir taraftan muhacirle

rin emlakini satıyor diğer yandan 
bunun parası ve buna kattıkları 
kendi paralarile de teker alıp mu
hacirlerle Türkiyeye göndermek 
üzere hazırlıyorlardı .. 

Fakat bu iti yalmz batına yapa
mıyacaklarmı anbyan Bulgar ıe
bekesi Türkiyede de ellerinin bu • 
lunması liizumunu hi11etmi9 ve bu 
hi11etme lstanbulda da böyle bir 
tebekenin laırulmaamı ıeciktirme 
mittir. latanbalclalri' tebeke de 
twılardan mürekkeptir. 

Meıhur tüccardan fabrikatör 
Salihattin Rifat Ye terilderi Bür
han Ye Galip. 

Türkiyenin müteaddit yerlerin-
de fabrikaları olan Salihattin Ri • 
falla terikleri Bürhan Galip te ba 
it için mühimce birez. aennaye ko
yarak aralarmcla bir tlrket ,..,. 
llllflar ve Bulprillaba da .w..
ord&ld weMatıt·• ~ 
Nib:Jtt~~e enel faaliyete 

ıeçen bu ıebeke üç senedir hu te
kilde Balpristandaki 'Firkleri 
Tiirki)91e ıelmeie tetYik etmit 
Ye plenlerin de paralarile teker 
alarak ıetirmiftir. 

Yalnız teHke latanW. •elen 
muhacirlerin harada Jdmee ile te
mas ederek ha 'iti meydana Çıkar
maman için Büyiifrderede taraa .. 
mt aİbnda h6yGk hir konak kin. • 
lıyarak hunu ela muhacir karar
ıihı ittihaz etmitlerdir. Bir taraf· 
tan ba1le muhacirler nam •• lie • 
sabma teker ıetirerek memleketi 
•eh~ sarara •karaa hir 
J&Ddan da muhacirleri ~
m&JI ihmal etmmnifler" oatu
laesabma bzdınlıldan ahte 1116-
laarlerle noterlikten lllal&dclak -
netler de :raptmmflardır. Baylece 
Z nci ft dlrdündi noterlilder de 
liuıdmlmqtır. 

Italyan - Habeş ihtilafı 
Roma gaZeteleri, hadisenin ltalya 
topraklarında olduğunu söylüyor 

Roma, 16 (A.A.) - Habeı hüku -
metinin uluslar demeği yanındaki te -
ıebbüsü, İtalyan hükumetinin Wa!wal 
hadisesi hakkındaki hareketini değiıtir
memektedir. 

Durum, diplomasi bakımından ıu ıe· 
kil dedir: · 

Habeıistan 6 ilkkinun tarihinde 1 -
talyanın Adisababa'daki maslahatgüza
n nezdinde protestoda bulunurken ay • 
nr zamanda Habeıistanın Romadaki 
maslahatgüzan da 1 taJyan hükumetine 

verdiği protestoda Walwal ve warderin 
ogaden vilayeti içinde bulunduğunu ve 
800 kitilik kuvvetli İtalyan kıtuınm ln
gi!iz - Habet muhtelit komisyonuna ta
arruz ettiklerini bildirmekteydi. 9 ilk -
kanun tarihinde Habeıistan hakeme 
müracaat isteğinde bulunmuıtur. Adi • 
sababadaki İtalyan maslahatgüzarı, hü
kUmetinin tarziye ve tamirat istediğini 
bildirmiıtir. Roma hükumeti, hakem 
meselesinin ileri ıürülmiyeceği kanaa -
tindedir. Çünkü, bu hük\ımete göre, ha· 

diae ltalyan toprağında olmuıtur. Ya -
n resmi 1 tal yan ıazeteleri, 1 talyan -
Habeı mukavele!erinin ltaJyanın Wal -
wal üzerindeki hukukunu isbata yelle -
nen maddelerini neıretmektedirler. 

Cnevre, 16 (A.A.) - Havas ajanaı 
bildiriyor: 

Habeı hükumetinin bu kez uluslar 
derneğinde yaptığı te§ebbüs, 1926 da 
ilkkanun 1925 tarihli İngiliz • halyan 
antlaımaıına kartı yaptığı protestoya 
benzetilmektedir. 

Italyanın 
leri iyice 

müttefik- Müthiş bir has· 
tahk çıktı 

anlaşıldı Taun, yayılmasına 
~~~~--------~-----

Şuşııig: "iç siyasamızı yalnız 
başımıza idare etmek istiyo
ruz 1,, diye bir nutuk söyledi 

Budapefte, 16 CA.A.) -Ataiı
daki tebHi neıredilmiftir: 

daPefleden ayrılmazdan ince fU 
be1anatta bulunmuttur: 

"-İç llJUIUDIZI ,.lnız oJarak 
idare etmek iıtiyorm. Bmı11D için 
herkesten daha iyi menide bulu
nuyonız ve kendi eYimisde hikim 
olduiumuza inan11oruz.,, 

m an l olsun 
Kolombo, 16 (A.A. -Bir müd

detten beri adada büküm sürmek
te olan Malarya hastalığı diier 
mmtablara ıirayet etmittir. 

Bilhuaa ~lar nezdinde hu 
hutalria tatulanlarclan hir çok -
lan öhnfitlerdir. 

Hastahaneler Ye klinikler aiız. 
larma kadar doludur. Pek müt • 
hit olan hu hastalık 20 sünden be
ri denm etmektedri. 

Trakya da ki 

AYUtur:ra hqbakanı baJ Şu • 
tniı ile bay Berger Valdenneg'in 
Macar hiildimetine yaptıklan iki 
günlük ziyaret eanuında, iki ülke· 
nin deYlet adanılan pek dottÇa 
ıöriifmeler yaınmtlardır. Bu ıö • 
rütmeler Roma anlqmaları nı • 

·-··· : ....... 14_. .. 
yelerinin tam ıöriit uygunluğunu 

Obür yönden bay Berıer Val • 
den de, Macariıtanın, AYUl\ın& 
~.. le p fı-=-... ,.~ ........... o.dl 

havzuınm öko~ JAtkjlitlan • 
muı için tart ol&rd tammumdab 
dolayı mutlu olduiunu bildirmif • 

tesbite imkin •ermiftir. 
Badapeıte, 16 (A.A.) -Avua

ı.,.. bqhabnı bay Şutniı Bu· tir. • 

ökonomi bakanile Sovyet 
sefirinin seyahati 

Kayseride fabrikaları, müzeyi 
gezdiler. Sovyet-Türk dostlu
ğunun eski günleri yadedildi 
KaJHri, 18 (A.A..) - Okono

mi Bakanı 8aJ C91iJ Ba:rar Ye 
•1ım miufirlerimis So.,.a hii -
Jiik elÇW Bay Karahan bu akpm 
fabribma labntumda ıerefleri• 
ne YWe6 zi:rafette 1nılU11111utlar-
dır. . 

Ziyafette Yali, Kolordu kuman
danı, Cümhurbet Halk Fnbaı 
Bafbnı Ye Ka.,.m SayJayr Baj 

Retid, Sumerbank pnel çewirp" 
ni buhmmaıkta1dılar. 

Yemek 10D1U bir nete içinde 
ıeçmif Tiirk • Rua ıeaçlerl milli 
oJllll)ar o:rnalDIJlardır. Y mnek • 
ten IODI'& Okonomi B.bn• Bay 
Celil .,... .. Karahan kartddclı 
olarak, ~ bra sUnlerde bqlr 
yan Türk • Rua doetluiunun ma
numı ve IODIUZ kıymetini an1a • 

' Teldrclat 18iA~J -'Mw· 
leketimisle Anapa71 birleftireb 
Edime - latanbal JDlumm Te • 
ldrclai .Ulyetiae düten Çorlu -
Silim yolu arumQ betonarme 
olarak japılacak Z5 ldSpriinün 

J'&pılmuı bu hafta ihale edile· 
cekti, fakat kapı;derin JDÜnalra-
•ıma siren mühenclialerin iste
nilen Yelikalan, ihale prtlarma 
UJ111D olmadılmdan .u&ret dai
mi ........ ba ldSprülsin .... 

net mreli1'e yapdmuma karar 
nrmiftir. 

Dan 1aliah dert.al mahafaza is
tilahuat daireainde letanbat mu -
hafaa ~ Bay Huan 
ri:ruetbade, iatihllarat memmlan, 
emaİJet mGdiirlUifladea IHr ko- , ___________ ..._. ..... ________ _. ________ ...... ____ _ 

milel' Y. a6mrlk memurlarinclan 
t91ekldil eden hir ilomü;on bçı • 
nlan tekerlerden ilk parti olarak 
320,000 kilotmaa teapit etmitfir. 
Kaçak tekerlerin I00,000 kiJoJD 
ıeçtiii anlqılmaktadır. BunlanD 
Yerli ve cezaları l>ir mil1on lirayı 
bir hayli seçmektedir. G&iilen lü
zam &zerine huınn itlere doiru 
Bürban Ye Galip inıhmaıU iatİh· 
buat hüroaanc:lalri kÖmiqona p
tirilmiılerdir. S.W.ttin Rifat eri 
ve Buiret hanında 1 n11111aradald 
:raahaneai arunnaıma ralmen 
80D dalrika:ra kadar henüs halu

l 

.... ,.111. 
Komi.,.,.. tu daldbda Bürhan 

ft GaDple mallachilrba bnılu • 
tumalarnii ,a,....ldadır. 

[ Sahalı (azeteleri ne diqorlar? 
KURUN - Bapuıkale,P Celdl N.. .ıntla .,. "11 tkreceü olan ,,..ıa ,,,,,_ 

ri G#Jn llfU1IUICu'. lımet lniiniJnb dagııwa .drcrati mlktanıu aritlnnGk 
llflllfilı Ti'ai .. aellQlıatlnl anlatarak ifin Ziraat Btınkasuun ~ 
bıuıdaa ınMaat gurtlun terakldge ~k yqmaaını w 1wr l/ll en ı,,ı Tirk llGll

ınldalll olaıa 6u '"8111111111 Uerlemni· la 6ultlagını getlftiren fll""1e ndJW. 
f91n lbıın oelen tedbirlerin alınma& fallar wrUmalnl,,,,,..,,. etllyor. 
altla,_ ıiıUlıor. Ve galnız Tra/c. MILLIYBT-Ahmet Plcrl BllM1' 
,,.,,,,. 011 lllll110n lllilun rahat """ 6ugDn/dl btql/fUIBI "Tutmalı 1111 Bar • 
,,.,..n61leen kabiliyette ol,,.,,., eamalı mı1., nrlbluıılını tafq/or. Afc. 
U&Je edl#or. ffll'I gazetesinde Neeınettlıl Slltlılan 

COJIBURl'YBf - y,,.... Ntillinln ın/Jdalaa dfflt"ltare~......,_ 
•suıa,, lfl AeJfl .,,._,,,,,., lıeın 9- 1ıicıan edflor. A1un'd Ş111tr1 B.,,.,.. 
ferlellN lflclr,. 6 .. ıWı JICUlal aon z~ gire laareamalı ,,,...u,ı beUd Fw 
...Zartla ""'""' laHıntla allllliil' için bin olablllr. ,.,, llM ~ 
tedblTlertlen 6aleNderd 6unrm ~ asla. Biz Aarecııınamalı Mrlldlnnell-
,,m,.tle 61r iş oldıı .... ..,,_llluor. Ay· l/lz. . 
111 %t11111111tl« Tirit '1rllÜll ,efltlerl ara ZµIAN-B,... Zatls 6rıoinii 

l/fUUllll A.....,. ,.,_ ,.,,,,_ 6 • 
...,,. .... ....... alderfne ,,_ret,,.,, w ,.,.,,,,.,.. '°" ,,.,.,,.. ,,. .,,.,, °"""""" ıi11leııdftlr. 

AICIAll - s,,,,,_ Alı l'ııcel ün-
zalullr. 2'1rk dllbıln ~ 6cr1a 
ffffikten IMnl 6a dlllıa tok elflltiti ol 
.,,,,,,, ,,. p , .. ~ labi
,,,,.,,,.. bıılun4ıl,._ U"'1e eıa.or. 

Bn aonra 6aa ~k iPll oltlll
...ı ,.... ,,.,_ "°""" Mnr 61rer 

""'"""°'· BON POSTA -lld ,,.ıdu lnuall ,,._ 
• 6lr ldbrll _,.,,.. .....,,,.... 

,,._,,,,.r. Ve 6lr il6rft flpi.,,.. 
• tdlaltılt elaadıletll 6lr ,.....,,, 
tlllltdqor. 

Ankara 
telefonu 

(Baş tarafı 1 inci de)· 

Şimdiye kadar 25 sene olarak kr 
bul edilen tekaüt müddeti 20 se • 
neye indirilecek ve tekaüt ikraP1İ
yesi almak için d~ 35 ıene hizıııel 
lazım gelecektir. 

55 yatına girenlerin mecburi te· 
kaütlüğe sevkedilmeıi de komi•" 
yonda görüıülecektir. 
Ankarada yeni soy adları 

Ankara, 16 (Te1efonla) .
Samsun Meb'usu Ruteni Bey ÖZ" 
bek soy adını almıştı. Kanun ka • 
bile isimlerinin soy adı olarak ahtı 
masmı menettiği için bu adı Bar" 
km'la değiıtirmittir. Veledi Çele
bi de lzbudak soy adını almıfltr• 

Edebiyat koml•yonu 
Ankara, 16 (Telefonla) .

Edebiyat komisyonu bugün öğle " 
den sonra Kültür Bakanbğınd• 
toplantılarına devam edecektir· 
Komisyonun içtimalan daha bir 
müddet süreceği zannolunuyor. 
Rıhhm Şlrket·nın safin 
ahnmaaı meselesi 

Ankara, 16 (Te1efonfa) _,,. 
lstanbul Rıhtım ıirketinin satJll 
almması hakkındaki kanun layi&
lan Heyeti Vekilededir. BuradaJI 
meclis kapanmazdan evvel çıkar!" 
larak meclisten geçirilecek vo ~
bul edilecektir. 
Bu~dayı kotuma llylh• 

Ankara, 16 (Telefonla) -" 
Bpida1 koruma kanunu encümd" 
lerden ı~it mecliee ıönderilıi 
mittir. Yarın müzakere edilecek• 
tir. Enciimenlerde kibul edilen il' 
lala ıöre nUfuıu 10 binden ful' 
olan tehirlerde bu Yergi almmıJa• 
caktır. 

Almanyanın 
silahlanması 

Bu mesele hakkın 
Almanlar 

ne dDştlnftyor? 
Roma, 16 (A.A.) - S 

pseteai, Almanyanın tekrar 
l&blanmaıı bakkmda tu • 
JSSIJ'OI': 

Bu yeniden ailihlaama o 
C8J9 çılamıtu ki, artık belli 
ıb o'1anlan da. ladxıl etmek 
dır. Falrat bu kabalün bap 
bir ıilih :rantına ce'fTİlllMlllad". 
çin de f1mlar llnmdır: 

1 - Tedafüi emni~ te 
leriain zaif düfmeai ~ ~ 
fından İltemniJecek olan F 
mn rıditelerini azaltmak'.; . 

2 -Alman.,a11 aillhlarm 
dl hakkında bir mabftleJi 
aa,a tetWc etmek llmndır. 

Konf eranaı lekrar ele 
heJJd çok lllnmhıdur, fakat 
ene! d&tler •-'•f111Samı 
Ye l:lJt.a .. rahl itibarla ele 
lbadır. Sar mtisakmelma~ 
tic:eai nimune olabilir. 

Muhaeırlar anaJ 
geliyorlar 

Teldrdai, 18 (A.A.) -
vatanın Trak:ra eline b 
dqlarmm alndensb!e 
maktadır. Son yedi aüa 
de Romanyadan ~ 

·~ ... ft ...... 
tirilmitlercllr. Y erı..t1t• oUlll!lll 

için ayrtlan yerlere ıand 
lerdir. 
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l>oktor reçetesi· 
ve bromür 

. .\bbaplardan bir hanımın anne• 
"61clü. Hanım düfiip bayıldı: 

- Aınan, hir yudum bromür! 
iecluer. 

Soıcata fırladım. 
~eye kottum: 

L - Veremeyiz ... Bununla inti· 
""" edilebilir. 

- Canım, aiz intihar edecek 
' Yermeyin ... Bir aefer kile • 
~kadar verin. 

- Gene veremeyiz? 
-Neden? 
- Çünkü intihan kurmut bir 

' eczahane eczahane dolqa
~ ~oaıür loplıyabilir ve bunları 
~"llctirerek hepaini birden içebi • 

'Bu auretle intihar eder. 
....... ! ... 
- Gördünüz mü, cevap vere • 

'-İ)orıunuz. 
- Peki, ''tentürdiot,, ta ayni au• 
~ toplanabilirdi... Yahut, inti
~ bu kadar tumimte aklına ko
~ &dam, denize de kendini · a• 
.... ı ... Öyleyse, bütün aahillere 

• . ekm ı·' IÇın ç e ı .. -... 
- Bakın! Gördünüz mü? Bu 

:'er ~esiz ceva~ hulamadmız ..• 
"1'Jdı, bromür venn. 

- Söyledim, efendim... Vere • 
~ ... Evveli doktora gitmek la
........ O, hutayı muayene edecek 
~yazacak ... Biz de ilacı ona 
IBre Yereceğiz ... 
11_~ Kadm, yukarda baygmdll'. 
L..~lıfı hastalık deiildir; bir 
~tandır. Doktor getirmeğe va -

te yok, nakit te vermek lizım 
•e~.. . 

Ticaret odasında yeni teşkilAt 
Halkevinde yeni 

bir salon 
)Bir komisyon bu Mahmud Saim yine 

hususta proje sahnede . 
İstanbul Halkm merkezi olan Netretmekte olduiu gazetevı 

bina kifi ıelmemektedir. Bilhu- h8Zlrlıyor ka.,atm:ısmdan mütevelH,-1 zarar 
aa aık aık yapılan umumi toplantı- ve ziyan iddiuiyle Mahmud Saim 

Aldıiımız malQmata nazaran 1 ul 1 ı lar için salon ihtiyacı her zaman tarafmdan stanb vi ayeti a ey-
kendini gösteriyor. Eski Türkoca- teıkilabnın daha faydalı bir tekle hine açılan 16.000 liralık zarar ve 

sokulması lüzumu ötedenberi hia- 1 
lınm iki taraflı salonu ihtiyaca ziyan davuma dün stanbul u-
kifi ıelmediği gibi Halkevlerinin aedilen lstanbul Ticaret Odası bu )iye dördüncü hukuk mahkeme
vezaifinden olan bir çok itler de yılbaımdan itibaren yeni bir tekil- sinde d~va medilmittir. 
bu aalonauzluk yüzünden yapıla - le çabımağa bqlıyacaktır. Oda ri· Bu celaede vilayet vekili avu· 

Yuet divanına oda umumi katibi ka 1 f E • M h d S • · mamaktadır. t r an mm, a mu aımın 

Bu nokta göz önünde bulundu- Cemal .Beyin de .iıtirakil~ teıekkü! aleyhinde üçüncü ceza mahkeme-
• ak H Ik . . dak' • eden hır heyet bır kaç gundenberı aınrle bir davaya bakılmakta ol-ru ar a evının yanm ı ar . eki' . . . h lamak 

b• kn L-L- • 1 tu yenı t ın proJeaını azır dumınu aene ikinci ceza mabke-aaya ır mı ev ~esıne ıe - . . 'h b .. - ' 0 

k .. b··..::L b' 1 •• tadır. Bu proJe, bu hafta ıntı a ı meainde iki kere mahkGm oldumı. me uzere u,...... ır aa on ve Jım• • ı· · •-
t'kban b l "t d L_ yapılacak olan yenı oda mec ısı• nu ve bu hükümlerin keabikati-nas ı e yap n muı o e enuc- . . lacak 

• d" .. ··ı kte 'd' Ald i nın ılk toplantısında konuıu • yet ettiğini bu itibarla vili:retin n UfUDU me ı ı. ı ımız ' 
maJQmata nazaran bu it nihayet br. gazeteyi ka~atmakta haklı .. old.u-
kuvveden fiile çıkmaktadır. Fırka Hazırlanmakta olan bu proje 'iunu aöyledikten ~~ mud~eı • 
teıki1itı latanbul belediyeıile de etrafmda harice hiç bir teY sız- nin bu huıuıta hıç hır ta~ına~ 
birleıerek lstanbul cihetine böy- mamasına. bilhaua ehemmiyet hakkı olmadığını, eaaaen ıdan 
le bir aalon kazandırmak için ha· Yerilmekte iae de aldığımız malO • makamlar aleyhine açılan dava -
rekete ıeçmeje karar vermifler _ mata ıöre deiitiklik oda tetıkl- larm mercii Şmayı Devlet ol
dir. Halkevi kütüphanesinin de bu kat ve iatibbarat tubeainde yapıla• duğunu, binaenaleyh oraya mü ._ 
bina içinde olması dütünülmekte. caktır. Uzun azmanlardan beri ha racaat edebileceiini aöyledi. 
dir. tube genit kadroaile hemen he- Mahkeme avukat irfan Eminin 

Meb'us seçimi 
Mebua aeçimi faaliyeti devam 

ediyor. intibah teftİf heyeti dün 
de defterlerin tetkiki ve aayımı ile 
metpl olmattur. latanbul vil&
yetine &ailı YaJoya kazaamm def
terleri de dün ıeJmittir. Diier Jca
zalann ela buıün)erde aeleceii 
ümit ediliyor. Defterler gelecek 

men abl bir halde bulunmakta idi. iN cevabını tahriri olarak verme
Diier taraftan evvelce birlettiril - sine karar vererek muhakemeyi 
mit olan oda muhaaebe ve muune 1 Kinunuaani 1935 gününe bırak
lit tubelerinin tekrar birbirinden b. 

aynlmuı ve buıün pek te ite ya -
ramıyan muamelat tubeainin tüc • 

· Koçoya karısı bflyll 
yaptırmış mı? 

Dün uliye ikinci ceza mahke
mesinde büyük bir alaka ile takib 
edilen bir davaya bakılmıttır. 

Bay Hüseyin Cahid 
Yalçın'a açık 

mektub 
Ustad; 
Yalçın bir töhret, ve bu töhr• 

tin zirvelerinde mükellef bir taht. 
Bu tahta müıtebid bir sultan gibi 
kurulmuısunuz. 

Bendeleriniz dört yanınızı aar· 
mıf, mübarek ağzmızdan çıkan 
her lafı ayet gibi kafalanna çivi
liyorlar, ama. doğru, ama yanlıf .. 
Maazallah sütünüze sinek kon
durmuyorlar. 

Biliyorum, ağzımı açacak ol-
aam: 

- Suı, aen kim olpyorıun? ! 
Diye -üzerime hücum edecekler. 
Müsaade büyürün da bir kaç 

ıöz söyliyeyim: 
Geçen yıl bet altı arbdq "Ger 

çid,, adlı bir edebiyat ve sanat 
mecmuuı çıkarıyorduk. Tabii siz 
hilmezainiz. Nereden bilecekıi· 
niz !.t Yedinci sayıyı daiıtbkta~ 
sonra tatil ettik. Paramız kalma
dı falin ... 

"Geçid,, in aayıf alannı &nıtı 
racak olunanız ulusal dava ui• 
runda ne kuvvetli hamleler yaptı• 
ğımızı ıörününüz . 

- Maale.ef ... Böyle emir var ... 

. . . . . . . . ' . . 
l. "-emir niçin çıkmıt olabilir? ... 
raı, kendi lıeaabıma, bu İfte bir 

leler müzaheret hissettim: 

hafta zarfmda asılacaktır. 

Eytlpte bir ev yandı 
Eyübde Bahariye caddeainde 

cara referana verebilecek bir hale 
konubnuı üzerinde metıul olun -
maktadır. Yeni tefkil edilen oda 
neıriyat ıubesinin de istenilen fay 

ziyade nüfuau 
mevzuu bahistir. . Bunun i
çin odanın hergün netrettiji, fa
bt içinde sicil ticaret ilinlarm
dan bqka bir teY bulunmıyan oda 
ıicil ve istihbarat gazete.inin iami 

ömrümüz vefa etmeyince liarl 
dedik, yazılarımızı tophyahm dl( 
birer kitab halinde baabr&lmı. 
Ben, arkadqlardan daha tutumld 
çıktım. Ditimden, tırnaiımdan 
arttırabildijİm bet OD .kurufJa bu 
İte siftpneie karar verdim. Fakat 
ite batlaınadan evvel bir defa da 
büyüklerimizin birinin mütaleaıı
m almayı muvafık buldum, ve bir 
mektubla kitabımın müaveddele
rini ıize ıönderdim. Teeuüfle 
kaydedeyim ki bu hüanü niyetimi, 

Davayı açan Koço isminde bi- bu ricamı hiçe aay\imız, c:evab 
~ DaWI ....._ • · K.aıoa1ma.ı..w.mek -aiilünde., buJ.1..,.•~•
kansı Emelya •• Koço bnamı, A- ms. 
nutuya iaminde bir kadm vuı- Y udanmr derleyib topladım. 
taaiyle aleyhinde büyü yapmakla Sadri Edhemin eözlerini bap ko 
itham ediyordu. iddiaya göre bü- yarak kitabımı baatırdım. Bir ta
yü, Koçonun oturduiu odanm ka- ne de aize ıönderdim • •cı-_ 

.... ~ ufak bir anzada bile clok-
"aÇafnlam !,, fikri bikim olmut 

IÖrünüyor. 
J~beaiz, binde bir ihtimalle, 
~ çaiırmadan almmıt bu Iİ· 
~ ~ iliçtan bir zarar biaıl olabi
~ F' alcat binde bir kaç yüz ibti • 

" le .. d~, bu kadar takayyüdat da 
\ııı...~ub... felaketlere sebebiyet 
'""bil' ır. 

l~i öldüiü için bayılan bir 
~ ~De müracaat etiği eczaha -
\ --~katık bromür içebilmeli· 
~ QlıQun için doktor reçeteaine 
"'1'ç olmamalıdır. 

'-._ (Vl•NI) 

~İr lngiliz zabiti 
anlabyor 

oturan Adviye evinde ütü yapar
ken elbiaeainin yakaama aürdülG 
benzin parl&llllf, çıkan yanım n• 
ticeainde ev tam•men yanmqbr. 

ŞolUrlerln davası 
Dün uliye birinci cezada bun

dan bet ay evvel cereyan eden bir 
münabta neticesinde açılan bir 
hakaret davaaına bakılmııtır. ld -
diaya ıöre otobüs aahiblerinden 
Halid, bir nöbet meteleaiden do -
layı Huana kızmıt ve alız do -
la111 küfür etmif. 

Şahitlerin ifadelerine nazaran 
Haıid Hatana: 

- Eter adam olaaydm aana Al
laL arka arkaya iki kız çocuğu de
lil, erkek evlid verirdi! demit. 

hri otobüs patronunun mahke
mede karplqmuı bir çok toför
lerin ve meraldılann toplan...,.aı
na aebeb olmu9tu. Mahkemenin 
her. safbuı büyük bir alaka ile 

lf.ı..__ . ( IJtıf taralı 1 lndtk) takib edildi. 
s~ onparatorunun, M. Mu· ---- J 
~ ıı bu arzulannı :reriae ı• Sovyetler deri a ıyor 
~ lliyetinde olmadıiı zenne- SoYJet Ruaya bir haftadan be· 

°'··· ri memleketimizden ehemmiyet • 
"-~ burada, ltalya • Habetia li miktarda deri almaktadır. Bu 
'-' ~eai üzerinde timdiye b mübayaabn daha bir müddet sü • 
-._ ~--P~ tahminler, Habetiata. receii umulmaktadır. 

~P, Mılletler Cemiyetine mü· Romanya trenlerinde 
~ ~eceii etrafındaydı ... Ni.. ucuzluk 
~~ d\inkij telyazıları, ihtar ma· Romanya hududu içindeki ia • 
~ ~ e ve vakanm ehemmiye- taayonlara sidip ıelmek ve yolcu· 

tan bir müracaat notunun 
L ""7'. er Cemiyetine Habetiatan luk etmek iıtiyen talebelerimize 
~IJe ıimendifer idaresi Noel yortusu 
""li~ • ll&zırı tarafından ıönd~ 

1 ••ili okuduk. büyük tatil ve Paskalya zaman • 
.._-'-1,_.,___ · d.k. •d· bi larmcla yüzde elli eksikle bilet ve
"~-..rm tım ı ı ı ıuı, . ecekti 
~'i 9-._~. bulduğu yerde Val .r r. 1 ,,.,,. •-m • ·-'°"' ııının 1908 ltalyan - Ha. hededen maddeler ileri aürerek, 
'-İt~uahedeai mucibince f. ayni arazinin Habetia~ aınırlan 

k .. ;--•. alt olduğu yolundadll'. içinde olduğunu ıöylemektedir
-~liler ele, sene aJDİ - Jer. 

ne uyıun bir tekle sokularak haf • 
tada bir netredilen nushalan gibi 
hergünkü nuahumda da tüccara 
yarzyacak iç ve dıt haberlerin ve· 
rilmeai mukarredir. 

Bu teıkilitm 935 yılı batmda 
faaliyete ıeçmit olmuı için çalı • 
tılmaktadır. 

POLIS7E 
Yankealclllk 
Bandırmalı Hüaeyinin köprü • 

bqmda cebinden aaatini çaldığı 

anlatılan Avram yakalaDIDlfbr. 
Kur,un hıraızı 

Sabıkalı hırsızlardan Ahmed, 
Galatada nhbm batmda kurtun 
boruau çalarken yakalanmıttır. 
Kalp para 

Galatada Kemeralb caddeain· 
de sütçü Vuil, dükkimna ıelen 
miifterilerden birine kalp on ku
rutluk veririken yakalanmııtır. 
Vapurda kaza 

Balat iıkeleaine yanqmakta 
olan Haliç vapurunda makiniat 
Muatafa, makineye yağ verirken 
aai elinin parmağı ezilmittir. 

Receb Peker 
C. H. F. Genel yazıam Bay 

Receb Peker, ~pmba aktamı 
Ankaradan hareket edecek, Per • 
tembe aabahı latanbula gelecek • 
tir. 

Bay Receb Peker, Pertembe 
akpmı Oniveraite konferana aa • 
lonundaki derslerine devam ede • 
celdir. 

pumm eıiğine domuz yağı ıiit· Çıkarmakta oldutunuz "Fikir 
mekle yapılmıf. Hareketleri,, risalesinin 60 numa 

ralı ye 13 birinci kanun 1934 ta .. 
Şahid Yani Koçoyu Anutaaya- rihli sayıaKQcla lütfen beaimle de 

nm elinde ntutmut bir vaziyette ınetıul ohmqaunuz. Unutmam. 
gördüiünü ve kapını etiğine ben- y a1mz Sadri EtbeJD apbeyimiz 
zinle karıttmlmıt koyu bir yai ıü- hakkmda aöylediğiniz aözler beni 
riilmüt olduğunu ıördüğünü IÖY· kabımdan tqırdı. Bunu hele hiç 
ledi. Mahkeme karar vermek için 
memleketine gitmit olan tahitler- un~=:'~bi kendini bilen bir ki
den kapıcı Muhiddinin de dinlen- tinin daha ağır olması ıerekti. Bu 
meai için batka süne b1r&kıldı. b" " 

ır. 

Bu da bir lhtlkAr mı? 
Belediye lktısat müdürlüğü ta

rafmdan odun ihtikarı üzerinde 
tetk:kat yapılmaktadır. Odun aa -
tan depo aahipleri, kendilerinin 
ibtikir yapmadıklarını, aabtı an -
cak çeki batmda 25-30 kunıt gibi 
az bir kir1a yaptıldannı iddia et
miılerdir. Depocular, orman aa • 
hiplerin:n çeki bqında 80-90 ku
rut kir etmeden odun satmadık -
tarını aöylemiılerdir. 

Odunun çekisi depolarda 300-
350 kurut arasında satılmaktadır. 

Mahalle aralarmdaki kömür -
cülerin ise odunun çek:ıini vere· 
aiye ve perakende 450-500 kuruta 
kadar sattıkları anlqdmıttır. Bu 
gibi kömürcüler h,kkında kanuni 
takibat yapılacaktır. 

Davet 
35 lira ma&flı Gaziantep müd

deiumumi muavinliiine tayin e
dildiği yükaek adliye bab.nbim
dan telle bildirilen Kulp hikimi 
Reşadm 34/ 6463 numara ile 
memuriyetimize gelmeainin pze
tenizde yazdmuı iatenir. 

lkinciai: (Günetli aapaldar)' 
dan bir tiir ıalıyor ve tahlil ecliyor
aunu~. Maalesef itin içinden peJi 
çıbmıyonunuz. Çıkılmaz da. 
Manası güççe anlatı,11'. "Sanat 
Hareketler,, ini adım adım takib 
edemiyenler sizin Jibi atıb tutar. 
"Babamm kafataımı kullanıyo
rum!,, birdenbire f elaefi, timsali 
bir yazı hini veriyormut. Fakat 
okuyunca fena bir hayal '"'kutu 
sizi bekliyormut· Sebebi de: Ba
bama. hürmetaizlik etmiımitim. 
Mezanndan çıkardığım kafataai
le f&rap içiyormutum da ... Vakıa 
tarihte, dÜfm&nlarının kafatuına 
prap doldunıb keyifli keyifli iç· 
mit hükümdarlar varmq ama, bir 
pir ruhunda bu hülyanın bir kıy
meti haiz olabilmeai sizi isyana 
aevkedermit. Mevzuu affettirebi
lecek bir büyük ve feleaefi, timsa
li yaratabilmenin kolay olamıya
caimı ve bunu anbyam~mm 
kabahat tetkil ettiiini ilave etme· 
ği de unutmuyorsunuz. 
Cevabım: 
l - Babama sayRıaızhk etti~l· 

ldm AHMED 
(Devamı 10 uncu da) 
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-=ı Şabla Yavrasa §: 
1 Yezan: Kadir Can fto 29 1 

Venedik harb gemisi. yan 
devrilnliş yatıyordu l 

Ufak tefek be.zı deiitiklikler 
yapılırşa Türklerin kırlangıç de
dikleri hızlı giden harb gemilerin
den biri haline sokulabilirdi. 

Şahin Reisin Venediklilerin e
line dü§mesinden ıonra lnebahtı
ya Hamza isminde bir bey gön
derHmişdi. Bu adamın :"·aktile 
Piyale patanın yanında uzun za
man denizlerde çnlıtdığı söyleni
yordu. Fakat artık ihtiyarlamıı
dı. Hele denizcili§i büsbütün bı· 
rak:nıtdı. Gemiler, ıenolerden· 
b:ri lncbahtı limanında demirli 
duruyorlardı. Gövdelerini mid • 
yeler sarmış, neredeyşe kendi ken 
dine batacaklardı . 

Bu yüzden denizciliği seven 
eski leventler, birer birer dağıl

mıılardı. 
Türk gemicileri denize çıkma· 

yınca Venedik, Cenova, Napoli 
gemileri de artık Zanla ve Ke
f alonya adalarına sürünerek ıe
çiyorlar, halli oralarda rasladık
lnn bazı Türk balıkçı kayıklarını 
da arkalarına takarak götürüyor, 
yahud bir mahmu2la deni7~ di
bine gönderiyorlardı. 

Seo'nun kaptanı Manitelli is
minde orta ya§lı, ince uzun bir a
damdı. Kaptan köprüsünde ayak
~a duruyor, kılıcının kabzasına da 
yanarak adanın güzel manzarası
na bakıyordu. O zamanlar 
tüccar ıemilerinde de kaptan ve 
tayfalan birer asker ıihi ıillh-. 

lanıdardı. Hatta bir çoklarında 
top bile bulunurdu. 

Zantanm garb aahilleri kaya
lık ve düzdür. Yalnız bir tane 
mini mini adacık vardır. Her ta
rafını çepçevre kuptan tepeler 
yemyqildir. 

Kaptan Maııitelli bunları sey • 
rederken, ne zamandanberi has
ret kaldıjı vatanını hatırlıyor, de
rin derin nefes alıyordu . 

ikinci kaptan kamarasında u
yuyordu. Tayfalar da aüverteye 
uzanmı,Jar, dereden tepeden ko
nufuvorlardı. 

Bu sırada bq taraf daki nö • 
betçı kaptana dönerek haykır • 

dı: 

- Sahilde bir gemi var ... 
Manitelli oraya bakdı. Sahiden 

orada bir cemi vardı. Fakat bu, 
ı:ljlaın deiildi. Zaten ıailam 
bir aeminin bu sarp kayalıkların 

dibinde ne iti vardı?.. inlerin, 
cinlerin top attıiı b';l ıssız yerler
de nf! yapac:akdı? ... 

Bu ıemi yan yatınııdı ve tek
neıinin yarısı denize sömülmüf, 
ikisi orta yerinden kırılrnıt olan 
direk~eri suyun yüzüne değeceJ< 

ıibiydi ... 
Kaptan, dümenciye ~mir verdi: 
- Dümeni sancağa kır, yakın 

ıeçeceiiz ... 
Yakla§hkları zaman onun Ve

nedilf lilere ait bir harb kadırıaaı 
oJ~uğunu anladılar. Bir tarafı ta· 
memiyle denize yaslandığı ve di
ier tarafı da taınaiyle görünme· 
diği için adını okuyamadılar. 

Kaptan Manitelli: 
- Direk ~ yelkenlere bakılır

aa bir fırtınaya tutulmuı ve sahil
deki kayalara çarpmıf olacak ... 
Hem de pek yakında ... 

Diye söylendi . 
Yanında duran loıtramo sor

du: 
- içindekiler ne oldular aca

ba? ... 
- Belki batka bir ıemi tara

fından kurtarılmıtlardır. Venedik 
harh ıemileri tek batına dolq. 
ma•lar ... 3lmdl ldmeenla "'1lulh 
madığı anla§ılıyor ... Baksana, bir 
ıey riiriinmüyor ..• 

K•ptan Manitelli, yeniden ıe· 

miyi açıia almak için emir vere
cekti. Tam bu sırada reminin ıü .. 
vertesinde bir adam ıöründü. 
Kollarını aallıyarak bütün kuv
vetiyle haykırmap bqladı. ltal
yanca söylüyordu. 

Bu sırada sekiz dokuz kiti ka
aaya ufrıyan geminin arka tara
fından ileri fırladılar ve ıahil bo
yunca kotarak uzaklatblar. Biraz 
ilerideki kayalıiın arkasında kay
boldular. Kaptan bunun manası· 
nı bir türlü anlıyamadı. 

( Devamı var ) 

- -
Pratik 

Hoıt Bilgisi 
., ,_, -

,. akıl ve tewdlae 
hakkı mahfuzdur 

Yazan: M. Qayur 
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3 - Svinı: Krofeye benzer bir 
dr.•·hedir. Fakat kol hemen he • 
men eerili olarak. vurulur. Kol 
muarıze. doğru olan meaafeyi he· 
men hemen ufki bir surette ta • 
rar. El o 8uretle tutulmaldnr ki 
darbe mafıallarla ve elin arkaıı 
ile vurulsun. 

4-0ppJrköt: Bu darbe ve kro
fe bokeun en mühim darbeleridir. 
Sai veya sol yumrukla vücudun ö
nüne ve aıağıdan yukarı vululur. 
Yamicleye yahut çeneye isabet etti 
rilir. Bu darbe ancak aöğüs aöğü
ae gelindiği zan-:an vurulur. Raki· 
bin müsademe edemez hale gcti · 
rHmesi için bütün bu darbelerin 
mercii ya mide çukuruns yahut 
çenenin ucuna indirilmesi lazım • 
dır. Öyle bir darbe icra ettirilirse 
rakib "de bir i.1&p sanılmasına uğ
rar ve nakaut dedikleri baygınlığı 
ıeçiriı·. 

lnailiz boksunda tahaffuz 
relerini kaydetmiyoruz. Çünkü 
tahaffuz yerine ıeriye doiru ııç· 
ramak veya batını eğerek darbe· 
yi atlatmak usulleri vardır. Ma • 
amafih ekseriya kendini koruma
nın en güzel çaresi yumruğu bir • 
denbire ileri ıevkcderek "direkt,, 
taarruz teklini almak ve rakibi 
öylece durdurmaktır. 

Yumruk nasıl vurulınahdır?
Her darbeyi eliaı parmaklarınm 
kökündeki kemikıerle vuruJmab • 

dır. Narin olan mafsal kemikleri 
ile vurulmamalıdır. Kapalı par • 
makların üzerine bat parmaiı aü
zelce ıbükmeli böylece parçalan • 
maaına meydan yeril.memelidir. 
Vücudun bütün ıikletini atılan 
yumruk üzerine kümeleıtirıneli • 
dir. Bunun için ileri doğru ejil • 
meli ve yumruk indren kolun o • 

muzunu fazla olmamak taritle İ· 
leri sürmelidir. Çok eğilinecek o • 
luraa muvzenesini kaybederek 
dütmek tehlikeıi vardır. 

( Devamı var ) 
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Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
llulldıl1 1eıı (\'Alltr) llatNuı 

Çocukları koıuyahm 
Kıt ıeldi. Kıım 90faiundan ve bu 

ıoiuiun ıetirdiii butalddardaa yok

•u yuttatlanmaa korumak hepimi• 

ma bo711umuu borçlar. Bu borcu ö • 
demit o!mak için lcullanamadıiumz 

eski pmafll'lanmızı, çoculdanmaın 

eekilerini Çocuk Esirpme Kurumuna 
"Hirnayei Etfal Cemiyeti,, nrelim. 

1 SOY ADLARI 1 
Okuyucularınıızın so 
,adlarını neşrediyorLI 

l•tanbul icra Kadıköy iskele 
Jaireıi memurla. caddesi diıtabibi 

Bay Mahmud 
rından Bay Rem· Baha, yanında 

zi Bozku§ Bayan Ayıe 
lsmail Güuy 

Alıan - Galata polis merke· 
zinde p:>liı mamuru Camal, kar
deti polis Ziya, diğer kardetleri 
Bahattin, Sadettin ve Nuriye. 

T oraırıan - Galata polis mer· 
kezi poliılerinden Rasim ve kar
dqi berber Rafet. 

Baıaran - Beyojlu Zükür haı· 
tanesi oparatörü Sadrettin ve kar· 
deıleri Rauf, Adil, Mehmud, Hul· 
ki. 
Kutünıel - Askeri mütekaitlerin • 

den Siıle,>man, kızı Eyüp tnlınkkuk 
k1Uibi Seher Semra, oğlu evkaf nıe
muru Mekki Yılmaz, ve Ziraat Banka
sı memuru Abbas, polis memuru Ser
nt ve torunu Yüksel. 
Yılmaz - Ortaköy polis memuru 

Atıf. 
Erdin - Ortaköy polis memuru 

Şevki. 

ParJak Yıldız - Sirkeci Ali, karısı 
ebe Şahin, kızı Rukiye, 

Koday - Mülazım K!miJ, oğulları 
İbrahim, BUrhan, kızı Kamile. 

Nort - Beşiktaş Hasfınn arkası 
No. 28 Mustafa, an.--.l Şükdye. 

Gürel - ""'E<lirne lieleqiye ka.lfa..,.ı, 

Ahmet, Alpullu şeker fabrikası tesvi· 
yecisi Baki, lstanbulda diş hekimi Su· 
at. 

, . 
YENi 

MALLAR 

Durmakez - Haydarp~şa 

yoUannda i>ckçi Hüsnü. . e 
Tunçel - Galata Bank Komcrçtıl 

l<' ltalyanada Bürhanettin. 
Karasan - l\üplü lsmail. 
Jçgören - Cerrahpaşa hastah~ 

Rontgen nıütahassısı doktor fi 
Nuri. 

özaltın - Taksim Zanbak sok-
nurnara Mıgır. 

Önen - Ziraat Yekaleü tefüı=; 
tinde nıünıen;ı Halil. 
Kayaoğlu - Ziraat Vekaleti tt 

heyetinde memur Muharrem. 

Yöntem - Ziraat Vekaleti teftiş 
yetinde odacı Abdullah. 

ötkern - Ziraat Vekaleti neŞ 
müdürlüğünde müdür Ce,·at Riifdl' 

Tüney - Ziraat YekBJeti nefCl· 
müdürJ:iğündc miitercim Recep 

1'aş - 7..fraat Vekaleti De riyat ııı 
dürJüğünde tetkik memuru TuraJ1· 

Karagöz - Zir.aat Vekaleti neŞ 
müdürlüğünde katip Hfü;eyin. 

Arol - Ziraat Yekaleti ıneşri,.at 
dürlüğünde daktilo Feride. . J 
Yakın - Ziraat 1·~ıeti net~ 

miidürlüiiincle odacı Hasaıı. ,; 
Kuyaş - Eyüp Defterdar 5,.1,. 

Mehmet Bey soka.Tı nıımara 9 ŞekA 
kızı Siikriye o~Ju Fethi. 
Akgöı - İstanbul nostahanesi ttf' 

zint dair~inde tbrRhim. 
Giiıey - Kadıköy iskele 

Ayşe İsmail. 

Deier - R~krıiciiv kazası 

kAtibi Ahmet Hamdi. 

OJ11;aç - Müddei umrımflikten ~ 
tekait Kamil. o~ulları Tokatta B' (ıJ 
Salih, askeri şura yaveri bin~ı >-ti 
Mardin askeri ihtisas miiddei uPl1' ~ 
si Ali Rıza. Adlh·e Vekaleti zat tıJ 
memurlarından Em·er, aileleri ,·e çf 
cukları. 

KettMlan ( :r ifa.retli soyJ/1 
rı evvelce '>Cl§kaları taralın~lll' JI 
lınmıı i.imlerdir. Sahiplerinıtl 
iiftfrmeleri faydalı olur. ..../ 

• 
YEHI 
FİAT 

YEtiİ İDARE 
!>14 .iSTİklAL CADDESİ 

r •• • "'· 

ÖZ TÜRKÇE 
KARŞILIKLA 
25 forma bir arada 

zo Karaı 
KURUN refikimiz tarafından her gün muntazaman 4 

fa olarak ne,redilen ve toplandıiı zaman kitab haline gele 
cek olan öz türkçe kartıhklar (Yeni luğat) dün yüz sa 
buldu. 

Şimdiye kadar toplayamıyanlara bir kolaylık . 
yirmi bet gündenberi muntazaman KURUN gazeteaı t 

dan ilave olarak verilen bu formalar bir araya toplanmı_tf' 
Oz türkçe kar!ıhkları bundan sonra KURUN gazeteııP 

rak takib edebilirıiniz. 100 büyük aayıfalık 25 formayı 20 
mukabilinde KURUN idaresinden tedarik edebilirsiniz. 



Cüzam ıların---

SiiyUk zabıta ttakleden : va • rto 
M eza r lığı 

Bugün 
lSTAZ\'BUL : -

Her parçası ayrı bir heyecaola okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, e§k ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

~ÜLEYMANIN OGLU 
-43-

{:'I>irayet Hanıma, kendisini takip ı 

18 Fransızca. ders. 18.30 Plı\k, orkestra. 
19.30 DUnya haberleri, 19.40 Tnsaıruf ve yer
il mallar lıa!tası, konferans, 20 Üniversite na-

mına rlonferıı.ns, 20.30 PlD.k, neş'e:ı musikL 
21.15 Anadolu ajansı, borsalar, 21.30 Türkçe 

s6zlU dar.s hava.lan, Baynn Bedriye Rnslm, 
radyo caz \'Co tango orltcstrası. 

ıı:ı... • • 
ke .. sını işaret etti ve kenardan I 
ı>' llıırd~n yürüyerek, odadan içeri 
.. t~· 1• Kolunu uzattı. 
h .. ~lektrilt düğmesine eli ilişti ve 
f ~:n~n acıdı. T ela~la eğildi. Etra
ın~ bal:tı. Odada kimse yoktu. 

1 
~11'.!.\:rn.~fih, ortadn, büyük bir 

ep ' 
• S"" ndık d•iruyordu. 
nıfot, bunun knpn<fını ihti-

1~ ..... a ~~""ı. S"'p~fn c'' 'ndc, kul-
, ' -• ~ • · 1 , r .. ..ı ~ ıı, e::.:ı ve e .. t~ ı ortü er var-

-,, ·-
- ... d 1'? "\r ~ ~}T • 

- LT b • t p b' 1 f
1 

na er rn v <... u, "'el 
d' h:r ~andı:: değil... H'ç [Iürmc
'lll. 
-öt"l ., r er . 

il\ - Onları da görmedim... Bil
'!1, 

• P..,lis h-. firesi Rıfat, iki parma
k :ı l!ciy!~ örtüyü kennra çekti. 
J!~ k b . 'b b' dj ' yırtr , attruııye gı ır ~ey-

i)·r ... vct h:ı. ım. te crar etti: 
~ - l·h.yır ... Hayatımda ben bun 

l':ı nfr ... :...,cdirn. 

• -, Ö ·!eyse bunlar buraya nasıl 
,, ~· ? 

• l · -tv : . hl~e"İ cevab vermedi. 
- ,.. .., 'cm Nrh beyin olmasın? 
- ..... '"'ln" ... "!l"m 
f\; :- ~r~ ... ~n ~onra: 
....._ : 1~a.ma.fih, gidib bir kere 

'°1•T-tı 

~',."\t
0 

d:işii"ldü: 
'!! '- Hayır, şimdi sormayınız .. Bu 

!i'lrt!l kom1§ı-.lım ... 
~~tdiven!crden biri iniyordu. 

'ltı tfat, Dirayet hanıma, susma· 
ı i . lh . k 1 

ı·. ~aret ettı. tıyar a"' ·-
.. h""fiye~1nin lnıla~ına y:ı ç -...... ı 1 
)) .nen İsmet! dedi. 
01ıa hafiyesi, yava§ça: 

.ı,'- Siz misafirlerinizin yanına 
"litı .. 
4i) Un! Ben de olduğum yere gi

i>tuın ! 
~~İrayet hanım, salona girdi. 

"an bey, Murad beye mahud 

cinayet vakasını an!atıyordu: A
rabacısının acem Sadiyi nasıl öl
dürdiif!ünü hikaye ediyordu. 

Kadın, şu sözleri işitti: 828 Khz. BUKREŞ, 86f m. 

- Bu iş sizin başınıza pek müt- IS - 15 (GUndUz ne~rlyatı.) 18 S6zler, 
18,115 Sarvas kuarteti, 18.45 radyo orkestrası, 

hiş çoraplar örehilirdi. Gene ya- 19.20 Piyano fantezileri, 20 üniversite, 20.20 

kayı ucuz kurtarmışsınız. PIAk, 20.45 konferans, 21.05 Solist konseri, 
Nüsret Kad · • (Lisztln eserlerinden piyano ile). 21.45 Kon-

' ~ rıyenın yanına 0 -

1 

ferons, 22 Şıırkılar, 22.20 Viyana schram -

turmu~tu. İsmet de, yanlarında a- mel kuarteti, 22.50 Haberler, 23.05 Kahve -

ya '.:ta duruyordu. Adnan bey Mu- hane koruıerl. . 

rad beye diyordu ki: SZ" JthL \'ARŞOVA, ısıs m. 

- E•:et ... Şayet katil cinayeti- 18 Piyano - keman koruıerl, lP 25 sazıer. 
ni itiraf ctmcmit olsaydı dava 18.3:> Sa'on muslldsl Cplı\kJ, - sözler. 19.ııs 
h A 1 A .. y • ' ' 1 Piyano koruıerl, çocuk ne§rlyntı, 20,21 PopU-

:ı. a S rcce.:.ı. ler ııen:onlk konser, h:ıberler. 22 Klasik Leh 

- Demek cinayet, altı ay evvel musikisi, (JIS incı asra alt musiki). Sözler • 
iş cnm · ş? 23.llS Dons dersi, 23,35 Dans musikisi. 

- To.hmin"n... s-ı.> mız. BUDAJ>EŞTE, 5.50 m. 

- Demek ki cani, mal· ulün 
C":;edind"'n bir knç metre ilerde 
rnh:ıt rahat uylmsunu uyumuı? .•. 

ı ·uh ba~mı <:e' irerck: 
- ln!ianın bu kadar süklınctle 

hal'c cet edebilmesi için bambaı
k bir tabiatte yaratılmış olması 
lôzımdrr ! ... dedi. Şayet bir adam· 
da katillik İstidadı olursa ... 

Uitif, Nulıa l!5eslendi. 
- Pek dalgınsınız, azizim ... O-

yunu ters oynuyorsunuz .•• 
Nuh, itizar etti. 
Murat bey, devamla: 

17 Operndıın nııl~len: Counod'nun (Faustı 
opernsı, 20.15 Şen ne11rlya.t, 21,15 Pla.k, 22,25 
S6zler, 23 Ork~trn konseri, 24.10 Almanca 
( Usari ::.he Stlmmun:;en) adlı konferans, 

21.~0 Farka.s çingene orkestram. 

l>OZ Irhz. \'ll'ANA ~07 m. 

18.4:5 Hafit musiki, sözler, 19.40 Ders, 20.05 
haberler, 20.2:> Co.ctfan tutte islmll :Mouırlın 
operam, 23 Sonradan bildirilecek, 23,30 Hol
zer radyo orl;estrası, 2·1,50 Dans p'Aklan. 

İstanbul İkinci tcra memurlu • 

ğundan: 

1-laczen paraya çevrilmesine 
- Buna ra[:'!Ilen, pek çok müc-

karar verilen ve tamamına yemin· rimlcr, öldürdükleri adamın yanı-
na ve cürüm mahalline pek ala ge- li ehli vukuf tarafından yüz yet • 

mi2 ısekiz bin sekz yüz 21 lira 
lirler. . 

8 .. 1 • .. 1 d' .... d ye kıymet takdır olunan Kasımpaıa-u soz erı soy c ıgı sıra a, -
rinden kalktı. Dirayet hanıma da Gazi Hasan Pata mahal!esinin 

d "' d" k ı Değirmen sokağında eakı 6, 94 onru onere : 
.::__ Affedersiniz efendim... Dı- yeni 8, S·t No.larla mürakkam 

sarı çıkacağım ... Galiba, otomobi- maa müştemilat ve teferrüat Un 
limin lambalarım,ıakma "'ı unut- fabr'kası açık arttırmaya konmuş 
tum. Karan ı a ır azaya se e- o up - 1 sraiar gilnü 
biyet vermesi muhtemeldir. Hızla saat on dörtten on altıya kadar 
yolu dönen bir otomobil, gecidi dairede açık arttırma suretiyle sa
bo~ sanarak ona çarp:ıbilir. Gi- tılacaktır. Arttırma bedeli mezkUr 
dib şuna bnkaymı. 'gayri menkule takdir edilen kıy-

Dirayet hanım, saate bektı. On 
bire he, vardı. Sonra, davetlisi çı
··ar çıkmaz, endişe içinde, Nuha 
döndü: 

- Aman oflum ... Murat beyin 
yanında bulunursan, onu kapıya 
katlar tefyİ edersen hiç fena ol
maz! Zira, ad.ımcağız bahçeyi bil 
miyor. Gece de çok karanlık ... 

(Devamı v:ır) 

.· ... .. .. ~. - . ... .... .. . 

metin yüzde yetmİ§ be§i ve kay • 
dında yazılı :petekli alacaklıla • 
rm miktarı alacağına kafi geldiği 

surette mi!ş.terisi üstünde bırakı • 
lacaktır. Aksi halde son artıranın 
taahhüdü haki kalmak üzere 4 -

2 - 1935 Pazartesi günü saat on 
dörtten on altıya kadar yine dai -
remizde yapılacak olan ikinci a • 

Tefrika ~o 1f5 

Muradın ayrılacağını öğrenen 

Pigmeler etraf ıncla çember olmuş
lar, vadettiği boncuklan istiyor
lardı. 

Murad, çantasından çıkardığı 

boncuklardan hepsine ayn ayrı, ı 
vadettiği kadar verdi. Sonra ge. I 
ri kalanları da göstererek: 

- Benimle beraber geleceklere 
de bunları taksim edeceğim, dedi. 

Cüceler, bu büyük hazinenin, 
kabul etmemeleri yüzünden elle
rinden kaçacağım anlayınca, hep· 
si birden: 

- Biz de geleceğiz diye bağrış
tılar. 

Ziga bile, kabul edenler arasm
raydı. 

Boncuklara bir an evvel kavu
§abilmek için Monitoluyu, ağaç· 

tan yaptıkları kollu bir sandalya 
ile taşımayı bile göze almışlardı. . . • • . . . . . 

-3-
ASLANLI HOKOMDAR 

KiMDiR? 
Merzuka aslanlı adamın dizle

rine ba~mı koymu§ ve gözlerini 
kapamıştı. Sakin, yavaş bir sesle 
konuıuyordu. Aslanlı adam iri e_ı. 1 lerinin kuvvetli parmaklarını bır 
tarak gibi Merzukanm saçlan a- J 

rasmda dola~tırıyordu. 
.. ikisinin halinden, ikisinin du

:··-··-·· ... ···· 
~Vazan: 

i Rıza 
~ Şekip . ····-··-·····--

yorsun .. 
- Hakikati bu da, onun için .• 
- O halde senin arzun ~ilif ına 

dönmÜ§ oluyorum. Canını sıkıyo· 
rum, demektir. 

- Canımı sıkmıyorsun ve ar
zum hilafına gelmiş de değilsin! 
-O halde? 
- Senin burada bulunmandan 

zevk duyduğumu söylemek isti~o
rum. 

- Aslanı sen göndermedinse, 
nasd geldi? 

- Buradan ayrıldığın zaman 
çok üzüntülüydüm. Siz gittikten 
sonra §Öyle bir ağaca uzanıb yat
tım. Düşünüyordum. Bu dalgın 

halim teessürümden geliyordu. 
Bora bunu anlamış olacaktı ki se
nin pe,inden gelmiş ve seni geri 
çevirmiş .• Nasıl geldi? Ne yaptı? 
Bunu bana anlatmaz mısın? 

- Bir saatten çok daha fazla 
bit" yol almıştık. Bir ara arkamız
da n Boranın koşub geldiğini gör· 
dUk. Önümüze geçti ve filin yol 
alınaıına mani olmağa çalııtı. 

(Devamı var) 

ruşundan da memnun ve birbirle- --------------
rine yakın bulunmaktan doğan 
bir zevk içinde oldukları anlaşılı- , 
yordu. 

Merzuka, dolgun ve kırmızı du
dakları arasından fısıldıyor, as· 
)anlı hükümdar dinliyordu. 

• • • 
Bu satırları okuyan okuyueula· 

nmız, bu büyük hikayeyi yazan 
yazıcının belki de mevzuu §a§ırdı
ğına hükmedeceklerdir. 

Merzukanm ayrılıb Abdullah 
ve Aneyle gittiğini hatırlıyacak· 

lar, ne zaman ve nasıl döndü, di· 
ye kafalarında bir sual kıvrıla

caktır. 

' Fakat Merzukanm aslanlı hü· 

latanbul Halkına Müjde! 

Bugün M İ l li ıinemada 
Sabırsız'ıkla beklenilen ıene

nin en manum, biui Te mif
yon larca liraya mal o'muş ve 
100 binlerce asker, sıyısız top. 
tüf ek ile Alman, lngiliz, Ame• 
rckan artistlerinin iıtirakile ya
ÇJlmış m:sılsiz bir film olan 

1 ~Hen Bir tnsusıunı 
----~~---,------~-

l-K H r H tHYIH~ 
Hava korsanlıR-ını g&ıleren 

kümdarla ne konuştuğuna kulak sergüzeşt filmi. 
kabartanlar bunun nasıl olduğu· ;;.._._ __________ _. 

nu kolayca anlıyabilirler ••• 

1935 Matbuat Almanağı çıktı 
çık arttırmasında arttırma bede • 
li takdir olunan kıymetin yüzde 

yetm:ş beşini bulmadığı ve üstün· 
~er:ıT.ıka: 
- Tekrar yanına geleli on gü

nü geçiyor, dedi. Seni sıkmıyorum 
ya? 

' AL KAZAR 
1 de mevcut ipotekli alacakh!arma 
alacağına kifayet etmediği tak -
dirde sah§ (2280) No.lı kanun ah

kamına tevfikan geri bırakılacak
tır. Arttırmaya girmek istiyenle -

rin takdir olunan kıymetin yüzde 
yedi buçuğu nisbetinde pey akçe

sini veya m'lli bir bankanın temi· 
nat mektubunu vermeleri lazım -

1 
1 
dır. Hakları tapu kaydında yazılı 

1 olan İpotekli alacaklılarla diğer 
1 alakadarların ve irtifak hakkı 
1 sahipler:nin bu haklarını ve husu-

l siyle faiz ve masarife dair olan 
iddialarını ilan tarih'.nden itiba · 

- Hayır .. Bilakis .. Şimdi eski
sinden çok daha rahatım ... 

- Aslam yanıma sen gönder
dindi, değil mi? 

- Hayır .. Ben göndermedim. 
Kendisi gitmiş .• 

Merzuka, aslanlı hükümdarın 

bu sözü üzerine gözünü açtı ve 
baıım biraz daha geriye atarak o

nun yüzünü görmeye çallştı: 
- Niçin ben göndermedim, di-

sinemaaında 

Gösterilmekte olan dünyanın 
8 nci harikası olan 

KingKonq 
Türkçe sısılü filmin 

Son iki gtlnUnden 
istifade ediniz. 

Senenin en büvnk filmi M e 1 e k sinemasında 
önümüzdeki Çarşamba 

Çardas Flrstla 
Perşembe matinelerden itibpren iPEK ve MELEK 

sinemalarında birden 

' ren yirmi gün iç:nde dairemize ı 
bildirmeleri iktiza eder. Daha çok j 
malumat almak ist ·yenlerin 22 -
12 - 1934 Cumarte.si gününden l 
itibaren dairemizde asılı bulun -
durulacak olan arttırma fartna - 1 

mesile 933/391 No. 1ı dosy~sındal SiLVA VERESt<U rolönde MARTHA EGGERTH 

mevcut ve mezkur gayri menku. 1 Çartamba gecesi MELEK'de verilecek olaa sinema müaamereıi 
lün evsaf, mesaha ve sairesini 1 için bit etler satılmaktadır. 
ı~~terir vaz'ı yed ve takdiri kıy • ÇARDAS FURSTın filmi ~arşamba akfamı latanbul 
met raporunu görüp anlıyabile • radyoau tarafından netredilecektlr 

l~~riilh~~~~12~ , ,~----------------········· 



• 
Sırrını karısile bir-IEbedi gençliğe kavuşm-....--
Iikte gömen adam! mümkün olacak mı? 
Amerikada birkaç kişinin ölü- • • -A -----

mile biten bir facia oldu Bunun ıçın laboratuvarlarında gece 
Mister Kromer maden kömürü giderken uzakda bir lokantanın 

oyunlarında birdenbire zengin ol- taraçasında oturan karısını görü
muıdu. Sanfranıisko zabıtasını yor. 
aylarca metgul eden ( Kromer ha- Kromer karısını hiç sevmez .. 
di:;esi) esrarengiz bir cinayetle Buna kartı Madam Kromer kocası 
b~~lamıt ve bir kaç Çinlinin ölü-

1 
nı Ç-'>k sevmekdedir. Bunun için 

muyle kapanmıtdır. genç milyonerin pe§ini bırakmı-
Sanfransiıkonun Çinli mahal

lesi böyle sonsuz cinayetlere sah
ne o1mut hırsız katil yatağı bir yer 
dir. 

Mister Kromer Nevyorkdaki 
hissedarlarını aldatarak bundan 
bir sene evvel ortadan kaybolmuş 
du. 

Son günlerde Kromerin izi Ü· 

zerinde ıiddetli takibat yapmağa 
başlıyan sivil zabıta memurları 

Sanfransiskoyu da ihmal etmemiş 
lerdi. 

yor. 
Krom~r Sanfransiskodan başka 

bir memlekete gitmeğe hazırlanı

yordu. Fakat, tehri terket.mesi de 1 

Ç\nlilein müsaadesine bağlıdır. 

Çinliler Mister Kromeri kolay ko
lay hırakırlar mı? 

Krotr.er'in r.eşinde dolaşan Çin
lilerden biri, I •önıür tacirinin yanı
na sokuluyor: 

- Karına kendini gösterme! 
- Nicin? ... O, benim karımdır .. 

Ve beni sever. 
Te!rinievvelin üçüncü günü, _ Kadın sevgjsine inanı'maz. 

Sanfransiskonun Çinliler mahal- , Basını ateşe yakar .. Biz de yatak-
leıindeki afyon ocakları yani! tık ·ce7851 görijrürz. 
(kahvehane) lerden birinde kırk 
yatlarında bir ecnebinin üç gün 
üç gece yatdığı sivil zabıta memur 
ları tarafından haber alınmıtdır. 

Zabıta memurları iki arkadat
dırlar. Üçüncü günü ortalık kara
tınca birer mü,teri sıfatiyle Çinli
ler mahallesine gidiyorlar ve ayni 
evde diğer müfteriler gibi afyon 
çekmeğe batlıyorlar. 

Memurlar kartılıklı iki ıezlon
ğa uzanmıılardı. Uzun saçlı bir 
Çinli ikisinin birden afyon çubuk-

Kromerin bir metresi varmış. 

Los Ancelosa gitmiş. Kromer karı 
sma bir rnikdar para vererek San
f ransiskodan uzaklatdırmayı dü-
şıinüyordu. 

ÇinlilE"r yerli zabıtanın eline dü
şeceğini anhyarak, bodurumdaki 
memurlarla anlatıyorlar. Memur -
ların maksat ve gayeleri ( Kro
mer) i yakalamakdır.. Çinlilere 
söz veriyorlar: 

- Bizi serbest bırakınız.. Sizi 
larını bırakıp ıidiyor. Memurlar yerli 7abıtaya ihbar etmeden çe
ıez~efyon çekiyormut gibi kil~p :gideceiiz ! 
görünerek etrafı tecessüse ba§lı-

yorlar. 
v ı·ı N k ' . ·ı Çır ,ı er, ~·yor ·ctar. 3e1en sıvı 

zabıta memurlarını serbest bırakı
yorlar. 

Memurlar derhal Madam Kro-

itte facianın birinci perdesi bu
rada baılıyor: Memurların yanın
daki odada bir silah patlıyor. 

' merin bulunduğu lokantaya koşu-
Zabıta memurları için ilk yapı-

lacak it. böyle bir vaziyet kartısın 
da, ıilih seıinin geldiği yere kot
makdır. 

Memurlar yanındaki odaya gi
rince, birdenbire bir kaç Çinlinin 
birden hücumuyla kartılatıyorlar .. 

Ellerindeki silahları yere dütüyor 
\ . 

ve bir ses: 
- Eller yukarı! .• 
N:'S'lurlar ellerini yukarı kaldı

nyorlar ... Göze görünmiye• bir el, 
yerdeki silahları topluyor. Memur 
ların kollarım bağlayıp odaya ka
pıyorlar. 

Simdi facianın ikinci perdesi
ne gelelim: Afyon ocağının bir 
batka odasında ayakda duran Mis 
ter Kromer Çinlilere tal:mat ver
mekdedir. 

"Beni yerli polislere ihbar et
memeniz için, ıize on bin dolar da
ha verecei!m ! Haydi, şu herifleri 
bacaklarından sürükliyerek bodu
ruma atınız!,, 

Çinliler parayı almadan ite bat 
lamıyorlar. Sivil memurlann a.ğız
larını tıkarken, kulaklarını kapa
mayı unutuyorlar. 

Sivil memurlar, bu muhavereyi 
uzakdan i1itmitlerdir. 

Mister Kromer on bin do1arı 
uzatıyor .. Ve memurlar ıürüklene
rek boduruma atılıyor. 

Facianın üçüncü perdesi çok 
acıklıdır: Zengin kömür tacirinin 
genç ve güzel karısı Nevyorkdan 
Sanfiramiıkoya yeni gelmitdir. 

yorlar. 

Facia burada bitiyor.. Mister 
Kromer uzakdan memurların ken-
disini ıardığını görünce rovelveri
ni çekio karısını üç kurşunla öl
dürmütdür. 

Kror.:ıer yakayı ele verdiği za
man, kar11ım niçin vurduğunu an
latıyor: 

- Kömür hisse senetlerini nasıl 
ele geçirdiğimi ondan başka kim
sebilmezdi. Bütün dünyaya rezil 
olmakdansa, bu sırrın onunla be
raber mezara git·ı:esini tercih et
diın. 

lıin garibi şu ki, bu sırada Çin
lilerle Kromer arasında bir göz 
anlaşması olmuşdu. Bir ikinci on 
bin dolarla Mister Kromer tekrar 
memurların elinden kurtulmuş ve 
Çinlilerin vardımıyle Sanfransis· 
kodan mechul bir semte kaçırıl-
mışdır. · 

gündüzlü çalışan ilimler 
Gençlik, hayat ve neıe .... Şu ke

limelerde bile insanm ruhunu a -
çan ne güzel ve ne tatlı bir ahenk 
var. Nasıl ıiir gibi, billur bir su gi
bi akıyor! ... 

Her geçen gün bize, gençliğin 

ne büyük bir saadet, hayat ve ne -
tenin ne büyük bir servet kayna -
ğı olduğunu daha güzel anlatıyor. 
Gözümüzün önüne kefene bürüne
rek kollarını bize a~mıı ihtiyarlık 
geldikçe bir kabus görmüş gibi 
korkuyoruz. Bu acı hayali silkip 

atmak, onun hergün bize bir par -
ça daha uzanan kollarından bağı
rarak kurtulmak,· kaçmak istiyo
ruz. Heyat boş yere teli.ı endite 
içinde çırpınıyoruz. Çünkü ne yap 
sak f'!miniz ki uzanan bu kadit el
ler bizi merhametsizce nihayet 
parmaklarının içine alacak ve bir 
gün de toz haline getirdikten son
ra etrafa saçacak ... 

İşte hepimizin akıbetini bekli
ycn bu feci neticenin önüne geç -
mE"k bunun bir çaresini bulmak i -
çin bir çok alimler asırlardanberi 
gecelerini gündüzlerine katarak, 
bütün ömürleri müddetince labo • 
ratuvarlarınm dört duvarlarından 
batka bir şey görmeden çalışıyor
lar, çalışıyorlar. Durmadan dinlen 
meden çalışmakta devam ediyor -
lar. 

Kromer artık deiitik kıyafet
lerle tehrin her tarafında dolat· 
maia bqlıyor .. Ye bil' rece yolda 

Kuyruksuz tayyare yapıldığından belıscdcrck böyle bir tayyarenin 
resmini koymuştuk. Şimdi kanatsız bir tayyare de yapmışlardır. Bu 
tayyarenin tecriıbeleri esnasında alınmış bir resmi basıyoruz. 

var 

1 



AŞKl~ 

l::DEN 
Ç öl kızlarının en güzeli ve 
. en alımlısı Esma' sabahle 

~ın l..udaklarında bir gül'le uyan • 
ı; dudakları arasında kanlı bir 

liil duruyordu; yastığında bir han 
Çer val"dı. 

Her sabah «:? dn ında uyandığı 
llk' ıt, çıplak kollarını yavaş yavaş 

'~aya doğru gerer, bileziklerini 
11 ırdatır,, yumuk ellerinin tersile 
IÖıler' · .., l k.. l . ını uguşturur; a tın upe e • 
~'.,gecenin en ışıklı yıldızları gibi 
ıij iiflerinin siyahlığında par!ardı. 

Fakat, çöl kızlarının en güzeli 
~e en alımhsı Esma, bu sabah ne 
terindi; ne bileziklerini şıkırdat-
tı; ne de yumuk ellerinin tersile 
!?tlerini oğdu. Bembeyaz dişleri-

1 dudaklarına batırdı; parmakla
l'rnı birer gümüş iğne gibi saçları 
ltlaına sokarken: 

h - Esma, dedi, bileziklerinin 
. 'kkı için, dudaklarının hakkı i -

Çın - l · h kk · · l ' ... eme erının a .ı ıçın, yastı· 
1"~ koyulnn bu hançerle kalbini 

l>arç d !! a j>aı ça e er ,,c;;, namusunu, 
eni Murat kabilesinin o kahpe 

erkeğine gene vermez. 

d Esmayı, Beni Murat kabilesin-
en bir erkek istiyordu. 

HABER - Ak§am Postası 

TERCiH 
KADI 

Beni Murat kabilesinin Esmayı al
mak istiyen en kuvvetli erkeğinin, bir 
kıtlık zamanında babasına yardım et
tiğini söylerler. Esma, bu dakikaları 
baştan aşağı hatırhyordu: Erzakla· 
rın çadıra yığıldığının daha ertesi sa
bah, çadırda ı-u bitmişti. Omuzların· 
da testi çıplak ayaklarını beyaz kum
lara yudum yudum öpdürerek su al
makdan geliyordu:. Birdenbire Beni 
l\lurat kabilesinin erkeğini karşısında 
buldn: 

- Güzellerin güzeli Esma; diye 
konu~uyordu ~ ~öl kızlarının en güze
li .. Bah:mla uyuşmakdan geliyorum; 
Ona ,·erdiğim erzaklara karşılık seni 
aldım. Daha altınlar vereceğim sana; 
kt,hkl:ınna !aipeler bkacağım; kol
larıt'a bil('ıil\ler ge~!receğim; ı-ana ca · 
r\yeler t.utaca~ım; 1'ana söyle benden 
cfahn ne is tiye bilirsin? -

Adamın gözleri, oyukla'rı i~inde bir 
cehennemtaşr gibi parlıyordu. Esma 

· y<waş ya,·aş yanına sokuldu. Gözleri
ni bu kml taşın içine dikti: 

- Ben, dedi, an hyor musun? Seni 
bir köpek olarak bile kullanmam . 

- Hazinelerimi nynklarına dökece
ğim? Seni altın mahfelerin üzerinde 
gezdireceğim; sana atlarımı, sana kıs
raklarımı vereceğim. 

- Sen oTiları uşaklarına ver; üst -
leri parça parça dökülüyor; uyuz a -
dam. 

- Sı.ına ~araylar yaptıracağım Es-
Resim: 

ma!.. 
- fsternivoruml Bir köpek olarak F. Maiania 

bile istemiyorum; anlamıyor musun; 
keçi sakalh bunak. 

• 

~Bu, be'ki yakışıklı bir erkekti. 
~ )'ııi zamanda, çok bahadır oldu -

- Fakat ... Seni kaçırırım Esma ... 
E!Una, kulaklarında her vakit, Beni 

Murat kabilesi erkeğinin bu son teh
didini duyuyordu. Fakat, yastıklarına 

Yazı: 
J. 

KENAN HULÜSI 
tu da ·· I · d c· ·· soy enıyor u. eçen gun, 
~d:ı~i bir köle ile Esmaya gönder • 

Jv" Rı İ;) ir mektupta diyordu ki: 
koydurduğu bu hançerle kalbini par - de, en yüksek bir perdeyle açıldı: 
ça parça eder de, namusunu sevmedi· - Yabancı memleketlerden 

'- Bn.banm bütün isteklerine kar· 
~er.im l:t-r!m nim.aktan çekini • 

~ ı~n. F e".<at, benim kılıç gibi 
tt •kın bakışlı kölelerim, kasırga 
~arım var. Bir sabah, dudakla
Se da bir gül ve yastığında bir han 

ği bir erkeğe gene vermezdi. Sultana bir haberci geliyor. Çöl 
Ve ~öl kısı. -bala•a tan aydınlıiı kızlarıpın en güzel ve en dilberi 

içinde, atlarının en hızlısına bir kasır- Esma, bu aabah çadırında ölü ola
ga gibi atlad; kendisini bekliyen fela- rak bulunmuf .. 
kete hiç aldmş etmeden, yarım saat ı 
Herdeki bir nehire yıkanm<\k için Birdenbire Mürakkaş'a döndü· 

gitti. ler. 
tle uyanırsan, o gün nerde olur· 

'-n 1 İa• 0 , nereye saklanırsan saklan; 
İa~r gökyüzüne bir melek gibi uç; 

t
. r kumlar altına fakirler gibi 
it· f k ~ a at, o gün kılıç gibi keskin 

ı_ 1tlı kölelerim, seni kasırga al-
tımın .. t·· k ~l us une vuraca , -ve ey 

di ~t:darmın en muhteşemi- ken 
~~1 kabilemin hazineleri içinde 

~cak sın.,, 

~}~ikin, Beni Murat kabilesinin 
•ıce , .. 
~ 1\ aı, bu gülden ba,ka bu hançe-
llis-eden gönderiyor, yastıklarına 
~n koyduruyordu. 

l oka hAl.. . b" <q_"ek a, a a ınatçı ır deve gibi 
"-tıs et edecek olursa, böyle bir 
la.Jet ~rle onu göğsünden mi vura· 
l~,· 1

• ar. Yahut, Beni Murat kabi-
11\ın 

tıı,l>ı J,·~n bahadır erkeği, kaçırıl· 
tlt k ' ır korkaklık sayan bir kadı
\tt\d~t§r, yolladığı bu hançerle, 
ı.. ı ke d" . . k Ut..... n ısını orumaya mı ca -
t, ·sord F k -"•ç 'b" u. a at, ne olursa olsun, 
~et):ı ır va~it gidecek değildi. Zira, 
~· en h l'k" . ı~t 'ne ı ınm sarayında "met-
). '• le ·· 1. "tıa t soy ıyerek hayatını ka-
d n,·" il. aır Murakkaf,, ı seviyor • 

Vücudu otlar arasından fışkırmış 
bir söğüt gibi ince gözüküyordu. Gür 
saçları beline kadar uzundu. Koyu si
yah gözlerinin tatlı bir sıcaklıkla krr -
ptlan ipek kirpikleri yaradılıştan sür
meliydi; ve bu gözler çok yaramaz -
dılar. 

Bir hmma ağacl altına, vücudunu 
saran şeyleri attı; başının hareketile 
saçlarını dalgalandırırken, vücudunu, 
:tkan sulara bıraktı. Ve herşeyi unut
tu. Fakat kıs:ı bir yıkanmadan sonra 
soyunduğu ağa~ alhna tekrar geldiği 
vakit, ne giyeceklerini, bulabildi; ne 
de hançerini .. Birdenbire, nereden fır
ladığı belli olmıyan iki köle, çekirge 
gibi sıçradılar; büyük bir harmanhi 
çıplak vücuduna geçirirlerken, onu 
kasırga atların üstüne vurdular; ka -
natlandılar. 

Y emen Melikinin sarayında, 
her ay batının birinci günü 

yapılan büyük din şenliğinde, Es -
manın sevgilisi ıair Mürakkaş, Sul 
tan için yazdığl bir yazıyı okuma -
ya ba~lamtsb. 

Çölde b!r geceyi anlatan satır· 
lar. c;ok canh olm:.sına rağmen, ke 

lı 
limeler dudak~ııır•r.da bir dua gibi 
kısılıyor; gözleri bir •ürlü il'im ve

eyaz çadır ı-abahın fan aydın- remed:ğ : bir rlonukhkJa ıslakla._ııı-
lql' lığı . . d . • arta h ı~ın eydı. Kapıdan dıs yor, sesi gittikçe tit-r:yordu. Dost • 
~tiııd' erşey gerenin b .. ··k ··k· -:> 1 et l ~i en k .' • uyu su u- arı, ~u t;\m sinirl~m!iren bu hal 
"S bj.. . endını kurtaramamışt · cöl ·ı -· "it. • 'ak't • ~ • ı e bır lPaftan üzür:tü için:leyken 

~?.d 1 uyanarağa benzemiyor- M ' la • ece bir k füakkaşın son zamanlarda eskı" 
il b ' ayna ·adar parlak o-

lıaıı u aydınlık d . kuvvetini göstereme.liaini söyli-
1._ lttırı • per esı aralanmış d·· 1 ,ti' nrasından F.' ~ v yen U§man arı sürekli bir sevin"' 
\ı_ u b ' • .smanın yatagına · · d d"l :r 
)o.. ll(lll~._. eyaz bir el gibi yava.c; vavası ıc:tn ey ı er. 
""'~~ .>Or• "' • :> S lt h • • ~ • ka ' Yatakta her~e}i didikle- u an ançerının gümüş ve a tın 
~l:ıl{ nvtıstırmak istiyordu Esma. kakmalı kabzasına ellerini henüz 

l~ı. • aklarının b ••t•• •• •• 1 • -. ; "'e 
1 

ucuna a~a ba~a g-o t•r:nu§tu n. (\'ür bir ses bu·· "'k 
"' r eı· a ki .. 1 b ' vt• 

ya arını optüler. kubbelerin akis verici kemerle~in-

Sapsarı kesilmişti. 

Fakat, biz biliyoruz ki, Eama, 
çadırında ölü bulunmuf değildir. 
Bu haber, babası tarafından uy -
durulmuştu; sadece, maceranın, 
bir ölüm haberile nihayete ermesi
ni istiyordu: 

- Müra.kkaş, iyi, diyordu. Fa
kat, Beni Murat kabilesinin erke • 
ği, çölün en bahadır ve en zengin 
erkeğidir. · Kızım onu istemiyor; 
haksız!. Bir kıtlık zamanında bizi 
açlıktan kurtardığını unutuyor. Bu 
yardımın altında na"ıl kalabili· 
rim; kızımı ister silemez ona ver
meğe mecburum. 

Ertesi günü, Mürakkaşın yo· 
la çıktığını duyar duymaz, der· 
hal bir Teke kesti; kemiklerini top 
rağa gömdü; üstüne taşlar yığdı: 

- Kızım! .. dedi; zavallı bura
da yatıyor!. 

O gündenberi, yukarı "badiye,, 
lerin bir köşesindeki bu mezar ba
şından Mürakakşın senelerce ay -
rı1maclığım söyliyenler vardır. 

Rüzgar bile orasını dümdüz etmi! 
ti. Y almz, sıcak memleketlerin .bir 
ağacı, mezarın üstünde, en ayrıl -
mıyan ve en sadık bir köle gibi du 

ruyor; Mürakkaş bu gölgenin altı
na vakit vakit gelerek, Esmanın 

dudaklarını, bileziklerini, yerlerin 
öptüğü çıplak beyaz ayaklarını ve 
ölümü dü§ünüyordu. 

B r gün, gene mezarın ba • 
şında, nihayetsiz ölüm dü

~üncelerile kendi kendini unuttu _ 
ğu bir dakikaydı. Birdenbire iki 

çocuğun sesi, bu hayal günlerinin 
ortasında, en büyük bir hakikat 
gibi kulaklarına çarptı: Küçük bir 
kemik parçası için kavga ediyor· 
dular. Bu kemik, bir Teke'nin ke
miği idi; halbuki, baıucunda ağ -
ladığı mezardan çıkarılmı§tı. Kü· 
>;~kler, mezarın hikayesini ona an• 
latmakta gecikmediler: Esma, Be· 
ni Murat kabilesinin en kuvvetii 
erkc: ği dedilderi bir a~areJaydı. 

Miirakknşın hayalı!u anlabınak 
için .\rap gazellerinde Yazılan hi
kayeleri okuy:ıc .. k olurFa\uz, erte· 
si günü, Beni Murat l<abilesine 
doğru yola çıktığını görürsünüz. 

EY dervi§.. Nereden gelip 
nereye gidiyonun ... 

Mürakkaş cevap verdi: 

- Çöl kızlarının en güzeli ve 
en 

/ 
dilberi E!.manın peşin

deyim. Koyunlarının hakkı için 
söyle .. Beni Murat kabilesi daha 
çok mu uzaktır buraya .. 

- Esmayı ben tanırım dervif. 
Bu koyunlar kocasınındır. Ben de 
onların çobanıyım. Ne istiyorsun 
Ea.madan. Onun erkeği Beni Mu -
rat kabilesinin en kuvvetli ve ba • 
hadır erkeğidir. Eğer karısının 

peşinde dolaıtığını duyacak olur • 
sa, kılıç gibi keskin bakışlı köle1e· 
rini arkana salar, seni cöl üstünde 
bırakmaz. Söyle bana.: Ne istiyor
sun Esmadan?. 

- Esmadan bir şey istediğim 

yok çoban.Yalnız senden küçük bir 
şey istiyorum. Parmaklarımdaki 

şu yüzüğü, bu gece döndüğün za· 
man, dinin hakkı için ona ver de 
k

. , 
1.. . 

Çoban birdenbire kesti: 
- Sen de iyi söylüyorsun, 

fakat, bunların hiç birisini yapa • 
marn. Yalnız. bul'aya az sonra ko
yun larm sütlerini almak için b·r 
caı·iye ge1e~ektir. lı.tersen onunla 
gönderebilirim. 

Tarihi 

Hikaye 
Çohan, cariyenin getirdiği süt 

kabı içine yüzüğü göstermeden hı· 
raktı. Ve geceliyin, çöl kızlarının 

en güzeli ve en dilberi Esma, sütü 
içerken dudaklarına sert bir feyin 
dokunduğunu duydu. 

Bir yüzük. 

Mürakkaşın yüzüğü .• 
Yemen Melikinin sarayında Sul 

tana methiyeler söyliyen Mürak • 
ka~'ın .. 

Aşıkı Mürakkaım. 
Fakat, kabın i~ine bunu kim 

'l..c:oy.muştu. 

Cariye mi? 
inkar ediyordu. 
Şu halde bir kere de çobana 

sormak lazımdı. 
O, her ıeyi söyledi. 

Mürakkaş bir mağara 

ölmek üzereydi; ne hurma 
ne de su içiyordu. 

içinde . 
yıyor, 

Çöl kızlarının en güzeli bir kıı· 
rak üstüne atlamıfb. Mürakkaı'ı 

ayni kısrağın üstüne vuracak, ve 
· kılıç bakıflı kölelerin kendisini 
kaçırdıkları gibi, ikisi de beraber 
Yemen Melikinin sarayına kaça • 
caktılar. Sultan kuvvetli ve cesur 
bir hükumete sahipti. Beni Murat 
kabilesinin onunla cenge tutufa • 

cağını aklına getirmezdi,},\\~ •. 

. Eama, MürakkatUiı >İf;l}ltir'iiiç 
hır fey dütünmüyordu. Geceleri 
Melikin bahçesinde kolkola gez~ 
cekleri zaman gelmiıti; Melikin 
bahçesinde kırmızı güJler yoksa, 
E!.ma, Mürakkaıa dudaklarının 

gülünü uzatacak; yanaklarını öp· 

türecek, ölünciye kadar yan yana 
yaşayacaklardı. Esma, yemin edi
yordu ki bütün bunlar olacaktr 
ve, bir ıabah vekti, kölelerine ken: 
disini çıplak gösterecek kadar u
t~nmaz olan bir adama, namusunu 
hır ker~ daha vermiyecekti. 

Mağaranın içine girerken, da· 
marl~rında heyecanlı bir sevinç 
duyuyordu. Fakat, karanlık bir iki 
saniye içinde gözlerinden sıyrıldı
ğı vakit, sıcaklığını duyduğu kan 
birdenbire buzlaımıftı. 

Mürakka! ölü yatıyordu. 

Çöl kızlarının en güzeli ve en 
dilberi Esma, dudakları ve çok 
~evdiği vücudu üstüne ettiği ye
mini bir l<ere daha bozdu. Ve ken· 
disini Beni Mll•at kabilesinin en 

kuvveı li. en k<ibn:man, fakat en 
kahpe ~rkeğine bir kPre daha ver· 
di. Fakat her gect-, c!i,!uinin be. 
ya7. hançerile onun vücudunda ya· 
ralar açtı; ve Mürakkaı hatırına 
geldiği zaman, diılerinin beyaz 
hançerile dudaklarının gülünü ka· 
nattr. 

Kimbilir, belki de Allah, çöl kız 
larının en güzeli ve en dilberi Es· 
U:aya, kendisinin yarattığı güzel 
hır vücut üstüne yemin ettiği icin 
böyle yaptı; onun güzel vücudu~u 
Beni Murat kabilesinin en kuvvet: 
li, en bahadır, fakat en kahpe er. 
ke~ine b;r kere daha ve ebedi ola· 
rak verdi. 

• K!mbilir, belki de Allah böyle 
ııtedı. Ve Allah böyle yaptı. 
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Çocuk haftası 
Hediye kazananların 
isimlerini neşrediqoruz 

Jııaııııııtımıı ıuıı ıınııııııı uumuıınıııuwıınııınıııwıınnııııııııııııınııııııııııııııımıııııııwıııımıııuıııuıııı111111111111ııııııııı11111111ıınıııııı11111ııııınıııuınnıı1111ınıuııımnııuııııııı~ııııWJ111111nııwııı1111111uuııııııınmnuıııııı11mııuıııınııa 

il Çok Gezen Çok Bilir 

29 ııı , 934 tarihli bilmecemiz: 168 - Kadıköy orta mektep El!lin 
TAVUK - KAVUK Ali, 69 - Kadıköy Metin, 70 -

idi. Doğru halledenlerden P~ngal- · Banka sineması sokak Amil, 
tı Harbiye caddesinde Arife B. KART KAZANANLAR 
/(emalcttin Snogur 1 inci Anka- 71 - 25 numarada bıçakçı llyas, 
ra-!a 669 Ihsan Necmi Gültekin 72 - lstanbul kız Lisesi Jale, 
2 nd hediyemizi kazanmı~lardır. 73 - Fenerde Şahizer Hamdi, 

KAKAO KAZANANLAR 74 - Süleymaniye 21 Metin, 
3 - P~ngaltı Hamam Lito apar
tırr :\m 5 No. Maide Hanımı 4 -
Su1t-ınscl;m No: 5 Sabbek Hanını, 
5 - Eesiktaş 24 Alaattin, 6 -
Ni;~m~a~ 11 nci mektep 538 Or
han. 7 - Sultanselim No: 19 da 
~:ı.::livc Tahsin Hanım, 8 - Pan
gaib Lito aparlımanı Belkis Ha
nr::n, 9- Samatye 16 A~'1!Ilet, 1 O- • 
T e'ivil:iye 3 Nusret Halil, . 11 -
Ga 'ata Sahil sıhhiyede Raif Bey 
ouhı Sakir, 12 - Haydarpaş.::t.da 
5 Hav:lnr 13 - Harbiye .mektebi . ' 
257 Ke:nr.l, 14- Kadıköy 13 Fat-
ma Haİlıın , 15- Harbiye 106 No: 
Sen·1ı~, 16- Haydarapşa Usesi 
1 C02 Ahdülk.ı <lir Can, 17 - Hay
riy~ Lir,e'.;i Emine, 18 - Beykoz 
~On-:.ı ilkmektep 435 Fikret, 19 -
Be~ ~eı·beyi 212 Saadet, 20 - F e• 
n~:· Ps m mektebi 35 Tctoridis, 

BlSKül KAZANANLAR 

21 - Kurtulu~ 64 Naci, 22 - Pan 
galtı Hamam Lito apartımanında 
Bedriye Hanım, 23-Harbiye 106 
Güzin, 24- N}şantaş kız mektebi 
9·1 Saver, 25- Hamam Lito apar 
tımanı T c.hire Han.tın, 26 - Kur
tuluş 64 Hüramettin, 27 - Aşık· 
paşada 9 Şükriye, 28 - 18 İıd ' 
mektep 141 Şük;ü, 29 - Gelen
bevi orta mektebi hmail, 30 -
Kurtuluş 60 Saide HClJ!mı, 31 -
Cib::ı.lide 17 Ahmet, 32 - İstanbul 
Vefa Lisesi 317 Münif Bey,, 33 -
Davutpaşa 25 nci mektep Nuriye, 
34 - Kurtuluş Bozkurt cac1desi 
Suzan Adil Hanım, 35 - Sultan· 
selim 19 Şadiye Hanım, 36--40 n· 
c!ilk mektep 161 Ayşe, 37 - Eyüp 
11 Bedia, 38 - Davutpaşa orta 
me1<tebi 196 Hüseyin, 39 - Beşin 

ci ilk ırektep 121 Necmettin, 4G-
1stanbul Kadın Biçki yurdu 52 
Meliha, 

KIT AP KAZANANLAR 
31 - Pangaltr E.mel Hüsnü Ha
nım, 42 - İrtanbul Küçük Musta· 
fa paşa 9 Mitbat, 43 - İstanbul 
Taş m~ktebinde 537 Fazilet, 44-
Şehzadehaşı 11 Nazire, 45- Tak 
sim Camlı köşk sah:bi Hamdi, 
46 - Bakırköy 57 Remzi, 47-
Vefa Lisesi 701 Alaattin 48 -

/ 

Bakırköy 45 Şemsi, 49 - Kara· 
gümrük 20 nci mektep Melahat 
Mustafa, 50 - Kasnnpaşa 102 
Bayan Muzaffer, 51 - Çapa 
muallim mektebi 397 Hatice, 
52 - Taksim Ayaıpa!a 12 Ke
mal, 53 - Çarşuyikebir 2 Ba
hattin. 54 - 27 nci mektep 75 
Sabri, 55 -Cümhuriyet orta mek
tebi 5 Nahide, 56 - İstanbul kız 

Lisesi 150 Pakize, 57 - Kadı
köy 2 Handan, 58 Pangaltı 62 
Fethi, 59 - 42 nci ilk mektep 
Selma, 60 - Ni§antaş 15 ncı 
mektep Suzan Hanım. 

YAZI DEFTERi KAZA NANLAR 

61 - Ni~antaş 15 nci mektep Ma
ide Hanım, 62 - Eminönü 57.ba
yi Cemal Bey, 63 - Davutpafa 
225 nci ilk mektep Şükrüye, 64 -
Hayriye Lisesi Emine, 65 - Be
~ 48 net ilk mektep Vecihe, 
66 - Kadıköy 14 Melahat, 67 -
Beyoilu Hamalbaşı 65 Fird~~s, 

75 - Fener yolu Selami çeşme 
Nu,ettin, 76 - İstanbul Yeni Ne
zil mektebi 101 Asını, 77 -
Beyoğlu Tünel 16 Nerime. Ali, 
78- İstanbul Kız Lisesi 219 Fa
hire 79- 41 nci mektep 58 Nec-

' det, 80 - Fatih Eski Alipaşada 
Süleyman, 81 - İstanbul Filyo
kuşu 36 lsmet, 82 - Samatye 54 
Naciye, 83 - Vefa Lisesi 29 Şa
dan, 84 - Kadıköy 2 nci mek
tep Hamdi, 65 - Beyoğlu 9Ham-
di, 86 - Şişli 16 Melahat Ali, 
87 - Kızıltoprak 2 Fahri, 88 -
Üsküdar .Sultantepe Güzin, 89 -
Galatasaray Lisesi 40 Suat, 90 -
Uzunçarşı 2 9 Ekrem, 91 - Ak
saray Şükran, 92 - Kız Lisesin
den 96 Ayşe, 93 - Aksaray 73 
Sühandan, 94 - 4 ncü Vakıf han 
14 Müveddet, 95 - lstanbul tel
graf Zafer, 96 - Nişantaş 825 
Sabiha, 97 - Kızıltoprak 120 
Halime, 98 - Bağlarbaşı 60 Ay
ten, 99 - Rumelihisar 55 Mua1la, 
100 - Beşiktaş 141Zeliha,101-
Vefa Lisesi 662 Vasoy, 102 -
Kumkapı 29 Belkis, 103 - Ve
fa Lisesi 701 Hilmi, 104 - Sul
tanselim Rukiye, 105 - Büyüka
da 2 Katina, 106 - Samatye 13 
Ali, 107 - Ge1enbevi orta mek
tep 22 Feri dun, l 08 - Beyoğlu 

14 Asan, 109 - Ankara Yenişe· 
hir 2 Emin, 110 - Cağaloğlu Na
ciye, 111 - Mühendis Mustafa 
Bey kızı Bayan Mukadder, 112 -
Beşiktaş 18 Muazzez, 113 - Şiş- . 
li Terakki Lisesi Rifat, 114 -
Darüşşefaka Lisesi 212 Kazım, 
115 - Esnaflar Cemiyetinden 
Bakiye, 116 - Kadıköy 66 ismet, 
117 - Eminönü 71 Hüsnü, 1 lS
Cümhuriyet caddesi Muzaffer, 
119 - Darüşefaka Lisesi Adnan, 
120 - Kuleli askeri Üsesi Rem
zi, 121 - İstanbul kız lisesi 319 
Sabiha, 122 - Üsküdar 87 Ne
dim, 123 - Bakırköy Cevizlik 
Servet, 124 - Aksaray 16 Nu
ran, 125 - Nuruosmaniye Jale, 
126- Samatye 52 Serkis, 127 -
Kurtuluş 53 Katina, 128 - Edir
ne 66 Ml1alla, 129 - Kadıköy 1 
Zeki, 130 - Dördüncü Vakıf 
han Müveddet, 131 - Kadıköy 
2 Zeynep, 132 - İstanbul erkek 
lisesi 396 Orhan. 133 ·- Bostan
cı ilk mektep 139 Emel, 134 -
Erkek muallim mektebi 14 Os
man, 135 - Bt'tlat 'Cami lsa ma
hallesi 31 Melahat, 136 - Vefa 
S Perihan, 137 - Fatih Altay 
mahallesi 11 Cemal, 138 - Edir
nekapı 16 Naci, 139 - Davutpa
şa 572 Nadir, 140 - Davutpaşa 
orta mektebi 463 Mehmet, 141 -
Edirnekapı 6 Naci, 142 - Beyoğ
lu 16 Feriha Ali, 143 - Çarşıka
pı 2 Nuri, 144 - 3 ncü mektep 
315 Rauf, 145 - Büyükada ilk 
mektep 196 Emel, 146 - Davut
paşa orta mektebi 126 Hüseyin, 
147 - Kadıköy 20 Hüsnü, 148 -
Bakırköy 16 Adnan, 149 - Bey
oğlu 102 Hilmi, 150 - Büyüka
da 10 Eleni. 

-Hediyelerimiz her hafta per
§embe günleri matba ::ımızda da
. ğıtılmaktadır . . 

ı i Seyahat Notları 
l funıııın111uıııuıııınuııııı11mııııuıuııınıııın1111nınımııu1 ıunııımııınııııııtımnunıuııııııııı11mııııımı111nıııııııımıııuı11unıınııı111111llllı11tıın- ı~ııı1u ııııııııııııılUlllflllln.............., _....ıı••nıııı•nınııııuwııııımııı. 
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Tahiti' de bir macera 
Epey :ı;amandır bizim gazeteye 

"YOLCU,, adıyle yazı yazan gez
gin muharriri belki tanımıyorsu

nuz. 
Pek alçak gönüllüdür. Size bel

ki de onun kim olduğunu tanıta

ca k değilim.. Kimsenin prensibi
ne aykırı gitmek istemem. Hele, 
bir kere için olsun, emniyet edip 
te o güzel meraklı maceraların
dan birini benim adımın üstünde 
ne~rine fırsat verdikten sonra, o
~un hakkında gevezelik edip 
luzumsuz bir harekette bulunmak 
istemem. 

Aslına bakarsanız, "YOLCU,, 
biraz da keyifsizdi. Her zaman 
üzerinde gördüğümüz deri palto
sunun kürklü yakasını, bugün kal 
dırmış olduğu halde odamızdan 
içeri girdi. Ve "otur; dedi... Bu
gün yazımı sana dikte ettirece
ğim ... ,, 

Fakat timdi vaziyet ıudur: 
Benim önümde bize ayrılan 

şu kadar sütunluk yeri doldura
cak hesaplı kağıt taneleri var. 
Ve o, çok görmüş ve geçirmiş 
"YOLCU,, dostumuz yaz diyor: 

Bir İngiliz seyyah arkadaşımla 
birlikte A vrupanın en kötü, bel
ki de stütyolarm afacan yıldız
larının çevirip çevirip üzerinden 
ip atlachklan filmlerini gös
termek üzere Tahiti'de nasıl bir 
sinemacılık macerasına çıktığımı
zı ve başımıza 2elenleri anlata-

!'> "" 
yım •.•• 

1(. 

t'Cenup denizleri adalarından 
her zaman film getirmek adet ol
muştur. Bir kumpanya kalkar, o
ralara bir kartal gibi gider ... Yer
lilere avuç dolusu onluk, ve ae
ğersiz madeni gerdanlıklar bile
zikler dağıtarak, biraz da tabia
tın o sıcalc fakat arada bir kasır
galı Siklonİu parçasından çekerek 
kos~. koşa Avrupa merkezlerine 
gelir . Ve size ağzınızın suyunu a
kıtacak, kanı oynıyan üzüntüsüz 
ve sızıltısız görünen insanların 
hayatından sahneler, . gösterir ... 
Manzaralarıyle, yerinizden oyna
mak hırslarınızı, yolculuk hülya
larınızı kamçılar .. 

"işte biz, bunun aksini yapa
rak, sırf eğlence ve macera olsun 
diye, Avrupadan oraya filmler 
götürdük, ve T ahiti sakinlerine, 
biz, Avrupa medenilerinin yaşa
yişinden göstermek istedik: 

:{.. :f. ~ 

Tahiti'ye vardığımız zaman e
limizde yıllanmış bir iptidai pro
jektör, ve elle çevrilen bir dinamo 
vardı. Ne yolda kullanılacağını 

bile eni konu bilmiyorduk, adaya 
çıktık ... Fakat ilk bakışta bir baş
kası olsaydı, azmi kırılır, geri 
dönm~k ister, yahut makineleri 
orada armağan bırakarak bir iki 
dolaşmadan sonra bir başka ma
ceraya atılırdı .... 

"Çünkü orada sinema vardı. 
Papiti, oranın merkezidir. Sinema 
binanı oradaydı. Hem de iki ta
ne ... Lakin biz işimizden vaz· 
geçmedik.. "Köylere gideriz .. ,, 
dedik.. Herhalde köylerde bizim 
bu mükemmel hayatımızdan he-' 
nüz haberleri yoktur. Büyük bir 
sürpriz olacak.,, 

Oldu da ... Hem onlara, hem bi
ze mükemmel bir sürpriz oldu .. 

"Paea, ilk vardığımız köydü. 
Oraya da vaktiyle uğramış biri, 
bir sinemacık yahut tiyatro yavru 
su kurmuştu.. Amma çoktan bı

rakmı~lar, bir kaç kasırga, hu bi
nayı iki defa yerinden oynabnış, 

bir kaç metre ileriye sürüklemiş· 

ti. 
''Binayı gözden geçirdik. Ala

kadarlarıyle konuştuk, dört yanı 
delik, tavam kısmen uçmuş, ve bir 
kaı: odun sıradan başka, muhte
rem seyircilerimize, yer de, ilahi 
ve münbit topraktan gayri otura
cak bir ıey görünmüyordu. 

''Ala ... Maceramızın tam ma
nasıyle hatıralarımızda yer alabil
mesi ve not defterlerimizi dol
durmak için bundan daha iyi bir 
fır::;at olamazdı. 

"Orayı 1 O franga kiraladık. 
Tellallar bütün köyün sokakların· 
da o akşam için iki Avrupalının 
büvük ve görülmemiş bir bayram 
hazırlığında bulunduğunu, meş

hur sinema binasında mucizeler 
gösterileceğini haykırdı. 

:/- ~ :ı(. 

"Sahiden bir mucize göstere· 
cektik... Ar:kadaşmıa, büyük bir 
atk ile, dinamonun koluna yapış· 

mak, bana ise hurda film bobini· 
ni güçlükle yerleştirdiğim sinema 
makinesinin kolcağızma abanıl> 
bir falso yapmadan saatlerce, bu 
hiç uğraımadığımı~ i'.lellerle dt!• 
beletmek görünüyordu. 

"Muhterem Tahiti balki, daha 
ak~amdan, - bazıları yemekleri· 
ni beraber getirerek - Sinema 
binamıza dolmuş bulunuyordu. 

"Önce arkadaşım bir teklifte 
bulundu': ' 

- Bu bobindeki film pek eski, 
pek yıpranmış ve silinmiş görü .. 
nüyor .. Öteki bobinden başlasak 
nasıl olur .. 

- Fena değil! .. 
"Ve hemen - büyük a,k ma

cerası - filminin birinci kısmını 
aradan çıkarıverdik.. Filin ikinci 
kısmından batladı .. 

:f. ~ :f. 

"Orada halk pek şen .. Ağrı, sı· 
zı nedir bilmiyor ... Ve hayatını sı
kacak bir vaziyet meydan · aldı 
mı, hemen hep bir ağ~zdan bir. tÜr 
kü tutturuyorlar .. Çok yere bera
berinde götürdükleri kitaralariyle 
türküye tel uydurarak oturdukla
rı yerlerde iki yana sallana salla
na canlı konserler veriyorlar .. 

"Bizim film de böyle bir yol
da§lıkla gösterilmeğe başlandı .. 
Sonra sesler kesildi. Heyecan he
yecan üstüne ! . Herkesin yüreği 
sanki ağzında ve dişlerini söküp 
dışarı çıkacakmış gibi hızla çar
parak emsalsiz filmimizi seyredi
liyordu. 

"Fakat şeytan durur mu? 
uy arı yolda, film bobini bir 

yuvarlansın!... Karşılarına gerdi
ğimiz perdede bir karaltı, sünger 
biçimi delik deşik, çimen bozuğu 
bir manzara... Sonra ortalık zifiri 
karanlık oldu .. 

"Bobin yerde yuvarlanıyor; 
filmlerimiz, sinek kağıdı gibi sa,. 

ğıldıkça sağılıyordu... Halkta ön
ce bir merak ... Sonra kitaralariyle 
birlikte Tahiti türkülerinin bit-

mez nağmeleri başladı.. Ve bif 
bu defa kim bilir, belki de başkl ~ 
bir filmin beşinci bobinini ır.et 't~ 

hur projektörümüzün ardına yer- likj 
leştirerek gene kollarımıza day~ t,ı 
mağa koyulduk... •lı' 

:(.. :(.. :t- li~ 

Fakat hu hadise böylece bit• ~i , 
medi, belki sekiz defa filmleri111İI ~ ' 1\. 
düştü, sağıldı .. Ve her birinde, ge h~ 
ne bir başka parçadan projekt& Oı 
rumuze yerlettirdik. MuhtereıO dıır 
T ah iti ha iki ne ziyaf etimizin seÇ' ~ · 
me y,emeklerini cesaretimizi kıt' d, 
inadan sunmakta devam ettik,. ler 
Bir defa filmi ters takmıştık. lti- ~ 
raz eden olmadı ... Herhalde Ta" t, 
hiti'liler, biz öbür dünya halkinİl11 

pek canlı, görülmemiş bir ustalık• 
la, hatta hazan başları üzerinde 
de yürüyebilen insanlar olduğ\J' 
muzu görerek hakkımızda pelı 
parlak fikirler edinmişlerdir .. 

:(; :(. :(. 

"Proğramımızm ikinci ve11 

bilmem hangi parçası, Tahiti'lile
re, dünya havadis filmlerinden bi• 
rini göstermek oldu. 

"Bir yandan da Fransızca bi· 
len bir yerli vasıtasıyle bu fil01de 
görülenler hakkında muhtereO' 
seyircilerimize malfunat veriyor
duk. Biz ona fransızca söylüyor 
ve yerli diline dediklerimizi tet'' 

cüme ediyorduk.. • 
"Bir ara, meşhur İngiliz edibi 

Bemard Şovun, bir bina bal',O", 
nundan yanında bir İngiliz ~İl: 
olduğu halde baktığı, ve kendi&iO 
pek beğenen, toplanmıt halkı te' 

lamladığı görülüyordu .• 
"Arkadaşım, Bernardşovun e

debi değerini, töhretinin manası· 
nı, kendisine gösterilen bu büyiİ; 
rağbeti yerlilere anlatmağı P 
güç bulmuf olacak ki; kısaca, tef' 
cümanımıza: 

- İngiltere Kralı .. Vindsor s~· 
dt• tosundan tebaasını selamlıyor, 

ye fısıldadı .. Seyirciler bu fırsı:ıtf 
elde etmelct.en pek memnun göri.İ' 
nüyorlardı. 

:f. 'f. :Eo 

"Sonunda bir av ~anzarşt• 
gösterdik .. Seçme bir kafile, atldıJ . ' üzerinde ve köpekler p~ın ,,t 
bindikleri atlar kadar dik ve oıı ıt 
lu olduğu halde ağaçlık arasındş. 
yumuşak çimenleri çiğniyerek gr 
diyordu .. 

"Seyirciler arasında: f' 
- Kovboy! Kovboy! diye h~ 

kırışlar işittik. Bir kaç kişi ~ 
deye doğru yürüdü. Ve sık h~ 
kalabalığı arasında heyece.11 " 

tutamıyarak at üzerinde bir 1'0 i' 
boy çalımıyle sı;çrayıp dönrııe,,, 
ve eliyle arkadaslan üzerine do~ 
ur muhayyel urganlar fırlatrıış 
koyuldu.. dlfı 

"Alkışlar, binayı sarsıyor~ 
parçaları kopuk tavanlar, çokl tf• 
yerinden oynamağa başlarıı•t .. , 

d b. · dV 
Proğramımız an ır parça d-1" 
göstermek ve arkasından . ıf 
şiddetle kopacak alkı~, tarihh~ J~ 

b·bJtt" nayı tam manasıyle yıka ~ . ııJ-
"Muhterem seyircileriınıı~ 17it 

la şaşkın ve kendini kaybet1111f ,,) 

el çırpma sar' ası içinde bıra}tŞ .,ç" 
tasnnızı tara~mıızı toplayıp .~Jc..,. 
nin karanlıima doğru yüriid~' ... ,,. 
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~= Canlı ışıklar· 
33 dış ticaretimiz bilin- • A • 

osu - ihracatlarımız bir E_Iektrık lambası !'u~yetınde 
misli kıymetlendi ~~~~n~!;~!:~den garıp boeekler! 

b'j 

ı·.;, s 
et ae tatistik genel çevirgenliği 1933 

l\eg; ... e · h · · · t -~ t' et• tiki ~1 a1l arıcı tı~are -a ıs· 
~ t t•ni henUz yeni neşretmiştir. 

,t' ancı memleketlerin her biriyle 
ıs\' . 'h 

ı:"· erış yekunlarını ayrı ayrı ı -

it• ~· a ettniyen bu statistikler evvel
jı 1

1 hıdarımızda bu hususta kul-
•ııd ~ 

,,e h 1 !lırnız tahmini rakkamlara 
e ~ 
ıtO- Ülken tamamen uymaktadırlar. 
ILııı d ~tnizin 1933 senesi Okonomik 
~ llrııı:,ınd h · • · t' · l~ ç· b T• a 3.rıcı tıcare m ne nıs-

etıer d h'l' d d ~ · · ~ · · k ır· d~ " ı m e egıştıgır.ı ya ın· 
.. l 1\ letkik idn 1932 ve 1 !?33 sene-e.,,· ,,. 

ti- ~~ stat!diklerini kiyme~ ve hadm 
a• f ~la.rından mı:kayese etmeği 

')d l a. ı buluyoruz: 
ithalat 

85.983.723 T. L. 357.882 

de bütün güçlüklere rağmen gene 
mutlu bir netice elde etmiş bulu
nuyoruz. Ülkemiz 1933 de diğer 
Avrupa devletlerinden daha iyi 
okonomik şerait içinde bulunmuş· 
tur. 

Şu noktayı da gözden uzak bu
lundurn:~ mak lazımdır. Harici ti
caretimiz daha ziyade idhalat ba
kımından (% 13,15) daralmıştır, 
bu daralma mem.Jelcet lehinedir. 
Cünkü bir sene evvel hariçten sa· 
tın almağa mecbur olduğumuz 

mallardan bir kısmını artık mem
leket dahilinde imal etmeğe mu
vaffak olduğumuz neticesi mey
dana çıkıyor. ihracat bakımından 
tesbit ettiğimiz ( % 5) daralma 
başka memleketlerin ticaret hare· 

canlı hayvanlar hareketleri dola
yısıyle hararet ve elektrik husule 
getirdikleri gibi, içlerinden bazı
ları da vardır ki, kuvvetli ışık çı

karırlar. Ateş böceklerinin gece 
pırıl pırıl yanarak uçuşduklarım 

içimizde bilmiyen var mıdır? işte 
yaşıyan hayvanatın çıkarmakta 

oldukları bu ışığa alimler biop
hotogenie ismini vermişlerdir. 
Dünyanın her tarafında havada, 
kırlarda, ormanlarda, deniz üze
rinde ekseriya küçücük fenerlerin 
gecenin karanlıkları arasında açı
lıp kapanarak yandıkları görülür. 
Bunlar ne bot ve ne Jairane bir 
manzara tetkil ederler. Dağcılık 
sporu yapanlar çivili ayakkabıla· 
rm toprak üzerinde çıkardığı ses
ten başka bir ses duyulmıyan ıısız 

74.675.885 T. L. 328.107 · ~··· ,,.,;..., ;~·-··,e.-:~k ch;r$3 e~gari ormanlar içinde yürüyüşlerine de

1 
. ~ern}ekette yeni sanayi şubele

Y" ~~tı faaliyete geçmesi neticesi 
le· l a.latınuz hem kıymet ve hem de 

J...ir had olarak göze çarpmakta- vam ederlerken önlerinde bir per

ııat' i· d 1ı:rı bakımından hissolunacak 
\ttcede azalmıştır. lki sene idha
l~' arasındaki fark 11,307,838 
~~tk l~ras1 ve 29.775 ~ondur. ~~
)ij ltlcnın yüzde nisbetı kıymet ıçın 

dır. 

A;ağıya koyduğumuz tablo
da Türkiyenin geçen sene zarfın
daki aylık idhalat ve ihracatını 

kontröl etmek kabil olmaktadrı. 
Ticaret bilançomuzun zirai mah
sullerin elde edilip ihraç edildi
ği mevsim (Eylül - Şubat) için
de lehimize diğer aylarda 
(Mart - Ağustos) aleyhimize 
olduğu görülmektedir: 

r- ~.~de 13,15 siklet için yüzde 8,31 
~ l(ıl'met ve siklet eksilmeleri 
~ •tnda.kj fark ta tabiidir. Bu far 
~ &ebebini ithal ettiğimiz efya fi 

bi \atında 1933 senesi zarfında 
<Y \ it o'1ınan yeni fiyat düşüklüğü 
i,sİ ,. lng!H2 ,, .. Amerikan dövizleri· 

(Bir Türk lirası heaabile) 

1933 ihracat ithalat 
2ncikanun 6.678 5.980 

de halinde uzayıp giden gecenin 
zulmetini hıııırtılar la yararak pı
rddıyan esrarengiz bir cismin ha
vada hazan önlerinden geçdiğini 
görürler. Yahut gayya kuyusunu 
andıran mahuf uçurumların en
ginlerinde acayip ışıkların _dolaş
tığını hayretler içinde gördükleri 
vaki olur. Her birisi suyu en temiz 
bir elmasdan daha güzel pırılda
yan bu ışıklar İf te bazı böcek ve 
kuıılardan intişar eden ziyalardır. 

Bu hususta etraflı ve derin 

698 
tetkikatta buluıimut olan Natü
ralistler, hayvanat gibi bazı nebat 

l\•l\tnelerinde aramak lazımdır. 
ihracat 

e- <&32101.301.355T. L. 654.170 

<&33 96.161.855 T. L. 178~720 
19 • 

' 33 te ihracatıınız kıymet ba· 
~~llda.n 1932 nishetle yuvarlak 'l lrrt beş milyonluk yanio/oS a·. 
\1~1~•a. da siklet ba~mından 
~So ton yani o/0 10 çogalmışbr. 
l~ U.l\ sebibi acun piyasasında 
~~ •enesinde zirai mahsullerin 
~,~en bir fiyat düşüklüğüne uğ
' .. larrdır. Netice itibariyle şu
~~~l'ıttii~ oluyor112 ki memleketi· 
~\> 

1
en 1933 senesinde bir sene 

~ !f 
tıı.. • 1ne nazaran daha fazla mal 
'"qı"' 

~tır halde, fiyat düşüklüğü yü-
~den, elimize geçen paranın 
~tltı a.:ıalmıştır. Eğer arpa ih
f~\ 1~t:z: normal hacmini muha· 
~llıı etaeydj ihracatımız, siklet ha 
)tl. tlda.rı daha ehemmiyetli bir 
' "\itı. n-'• tıı, ıııO&lerecekti. Fakat yabana 'd '&.hşrınızın 1933 de 89,2~ 
~blı.~ll.1933 de 48.685 tona inme-

A ... lt•uıa engel olmuştur. 
ı· ",,n· 
~~ht· 

1 •eneler arasında harici 
·- l • 

~e, lbı:z:in genel yekununu mu-
)~~~ edersek şu neticelere varı· 

193~ İhracat ve tdhalat 
19~3 187,285,078 T.L. 

\; 1 
70,837,740 T.L. 

Şubat 7.256 5.054 2.202 
Mart 5.959 
Nisan 5.069 
Mayıı 6.287 
Haziran 6.164 
Temmuz 4.791 
Ağustos 5.955 
Eylul 8.393 
lnciteşrin 13.723 
2nciteşrin 13.372 
lncikinun 12.514 
Yeki'ın 96.161 

6.237 278 
5.459 390 
7.177 890 
4.156 2.007 
8.175 3.384 
7.532 1.577 
4.235 4.158 
7.349 6.364 
6.560 6.812 
6.750 5.764 

74.675 21.486 

Bu suretle geçen sene zarfmda 
yabancı memleketlerden satın al
dığımızdan 21 ,5 milyonluk fazla 
mal satmış olduğumuz meydana 
çıkmış oluyor. Bu netice hemen 
bütün acun memleketlerinin bin 

türlü çareye baş vurarak elde et
mek istedikleri bir nimettir. Bu 
noktanın memleket ökonomisi ba
kmından haiz olduğu ehemmiyet 
aşikardır. 

Harici ticaret bilançomuz genel 
harbi takip eden ilk normal sene 
olan 1934 ten 1930 senesine kadar 
daima açık venniş ve memleketi -

miz kazandığından çok fazla sar -
feden bir adam vaziyetinde yaba· 
na karşı 350 milyonluk ticari hor -
ca girmittir. 

1930 dan beri hükumetin mii
dahalesi ile vaziyet değişmiş hari
ci ticaret bilançomuz lehimize 
dönmüş ve daima aldığımızdan 
fazla mal satmak suretile (azami 

- 16,447,338,, ha.d 1933 le 21,5 milyon) geçen 

1 
~l.ı. - o/o 8,75 yıl sonunda dört senelik müsbet 

~ıl~~~~:"°~aınlaradn açıkça anla- fark 42 milyonu bulmuştur. 
~)' g1bi h . A t' t' • . D" f d h . f ı l!tj arıcı ıcare ımızın ort sene zar ın a arıce az -
~1.tı~, ı:ttlumiyeai bir sene zar- la mal satmak suretile elde edilen 
1'hetitı~S milyon lira yani% 8,75 42 milyonluk döviz'in (ecnebi 
~ lııllıl e daralmıştır. memleketler üzerine tediye vası· 
~l "-t:a.~ !':urumunun neşrettiği taları) mühim kısmı Cümhuriyet 
ı~ l!t-fl\t1'~lere göre Avrupa dev· Merke Bankası tarafından satın 
-?a de~ e;•;h mecmuası için 1 alm::-.rak altına çevrilmit ve diğer 
'~ti o; <\rtcı ticaret daralma 1 kıy.-wetleı-le ebraber bugün Türk 

0 S,5 dur. Şu suretle 1933 lirasmm kaf!ıhğmı teşkil etmeğe 

larm da böle ışıldadığını tesbit et-
miJlerdir. Chlorophyle'den mah
rum olan ve bu sebeple tagaddi 
noktai nazarından hayvanata çok 
yakın olan bazı nebatat var!1ır ki 
bu ışıldama hassası onlarda da 
görülmektedir. Mesela Hint ka
ranfili, frenk teresi çiçeklerinde 
olduğu gibi. Fakat asıl bu hassa 
mantarlarda ve beyaz deniz yo· 

111fllllltlltııtlllMl~lttll1"'"""""""'lllnı_........_ 
batlaınıştır. 

Ökonomik buhrandan evvel son 
refah sene.sini teşkil eden 1~9 yı· 
lı ile 1934 arasında acun ticareti, 
gene ulusal kurunun statistikleri -
ne nazaran yüzde 66 niıbetinde 
daralmıştır. Ayni müddet zarfın -
da Türk h~ici ticaretinin daralma 
nisbeti yüzde 55 miktarını geçme· 
mektedir. Bu husus da gösteriyor 
ki hükumetin aldığı müsbet ve 
kat'i tedbirler sayesinde ülkemiz 
bu bakımdan da ökonomik buh -
randan en az müteessir olan mem
leketler ara5mda b11lunmaktadır. 

ihracat mallar1 mız 
kıymet•endi 

Eylulden beri ihracat malları 
satış piyasalarımızda faaliyet fev
kalade artmıştır. Bilhassa kliring 
(takas) açığını kapamak mecbu -
riyetinde bulunan Almanya her 
1ahada müşteri vaziyetine geçti
ğinden bil" çok mallarımızın fiyat
ları büyük talep karşısında yüzde 
100 nisbetinde artmıştır. Bu mal
lar meyanında tiftik, yün, ve yu
murta gibi ihracat maddelerimizi 
sayabiliriz. Bu n~bette olmamak -
la beraber buğday, fındık, tütün, 
üzüm, incir ve pamuk fiyatları da 
yüzde 20 ila. 50 arasında yüksel -
mi~tir. Say<h~nmz malların 1933 
stokları k~milen satılmış b=r kıs

mının 1934 mahsulü de elc!en çı -
karılmıştır. 

R. ş. 

Ziya neır~den bir böcek 

sunlarında daha ziyade müşahe-1 
de edilmektedir. Bilhassa kuzu 
mantarı dcc1ilen bir mantar var
dır ki çok kuvvetli ziya çıkarmak
tadrr. Bu ziyanın rengi de manta
rın yetitdiği memlekete göre deği
tir. Mesela Fransada beyazdır. 

Bre'l:ilyada zümrüdi yeıildir. A
vusturyada yetişen kuzu manta
rmdan intişar eden ziya o kadar 
kuvvetlidir ki bunun ışığıyle o
kuyabilmek ve yazabilmek imka· 
nr vardır. 
· Asıl ışıldayan mantarın en ga

ribi zerrat halinde olanlarıdır ki 
bunlara pırıldayan mikrop (pho
tobacterie) namı verilmişdir. Men 
tei bahri olan bu mantarlardan 
bu güne kadar otuz nevi ketfedil
mişdir. idrarın, tükrüğün, terin, 
ender olmakla beraber yaranın ve 
bir de cesedin hazan yakamoz 
yapması işte bu pırıldayan zerral
tan ileri gelmektedir. 

Bu zerrat bilhassa tuzlu su ba
lıklarının derilerinde mevcuttur. 
Denizden çıkarıldıkdan 24 veya 
48 saat sonra bu zerratm parıltı
ları azami dereceyi bulur. Ve hat
ta ete kolaylıkla sirayet dahi ede
bilir. Fransız profesörlerinden bi
ri yüzde üç nisbetinde içinde tuz 
bulunan su ile ısıtılıp açık bir yere 
asılan çtin gece ışık verdiğini ıs

bat etmiştir. 

Fakat hiç şüphe yoktur ki ne
batata nazaran en fazla ziya neş
reden hayvanattır. Bunların için-

• de de böcekler birinci saf ta ge
lirler. Antil adalarında yaşıyan 
ve pyrophore namı altında tanı
lan bir nevi böcek vardrr ki hu 
hayvanın çıkardığı ziya hayret e
dilecek derecede kuvvetlidir. Bu 
böceğin üç tane feneri vardır. iki
si kulağının kenarında, bibri de 
karnının altındadır. llk ikisi ile 

yürür, karnının altındaki ile yü

zer. Her üçünün kuvvetiyle de u· 
çar. Bu güzel böceklerin ıu kenar. 
larında ve teker kamıııları tarlala
rı üstünde akşamın alaca karanlı
ğında pırıldayarak uçuştuklan 
öyle latif bir tablodur ki insan bu 
manzarayi seyretmeye doyamaz. 
Bunlar semada adeta bir şehap gi 
bi kayarlar. 

Amerika yeni keşfedildiği za
man Hintlilerin bu böcekleri ka
fes haline getirilmif kabakların 
içine koyarak kulubelerinin için
de astıkları ve ı§ığı ile gece ay
dınlandıkları ve bunun sayesinde 
yılan ve ıivri sinekleri ürküttükle
ri görülmü9, yağmur ve rüzgarda 

sönmiyen bu ışığı muhabere vası
tası olarak da harpte kullandık
ları teıbit edilmi,dir. 

Buna benzer daha pek çok bö
cekler vardır. Her böceğin cinsine 
göre ne9retdiği ziyanın rengi de 
değişir. Bazılarında bu ziya be
yazdır, bazılarında da mavi, ye
şil, turuncu, kırmızı ve soluk ley· 
lak rengindedir. Hatta aynı cins 
hayvanda yaşın ilerlemesine, mu
iht ve yaşayış tarzına göre ekseri
ya rengi değişmekde olduğu vaki
dir. Pyroprore böceğinin çıkardı
ğı ziyanın kuvvetini anlamak için 
şu kadarını söyliyelim ki bunun 
ışığı ile etrafındaki cisimlerin fo
toğrafını çıkarmak imkanı var
dır. Bu nadir ve garip h~yvanlar 
ayrıca milyonda yedi nisbetinde 
hararet de ne9retmektedirler · 

Alimler tabiatın bu garabetin 
karfısında çok ince tetkikatta bu
lunmutlar ve bunun ıebebibni İ· 
:zaha çalı9mıılardır. 

Bu ziyanın nihayet bir taham· 
muz neticesinden husule geldiği 
hakkında ileri sürülen fikir akla 
en yakın gelmektedir. 

Amerikalılar her sahada tezadı pek aeı:erler. Ayni klübün Krtket 
takımında yerleri olan bu iki Amerikalıdan birinin boyu 210 santimet -
re diğerinin 105 aantimetredlr. 
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Komiteciler Balkan 
harbını sayıklıyorlar! 

(Baş taralı ı ıncıde) 1 hardeıliği var. Türkler, bu kar-
Gospodin; de§liği lstan!::ılda b~lunan sütçü 
Bil ki, mektubun bana verdiği Bulgarların canını, malını ve na

ilk ve ıon hiı, aenin bir bunak, bir muıunu korumakla göslermil•or-
1 

esrarket olduğundur. Zat'!n bili- lar mı? j 
yoruz ki Türkiye Cumhuriyeti U· Bakm, ben ş>.~kabz ve afyon-

1 yuıturucu maddeler imal eden ket Ghop gibi bir ıüngüye on Bul· 
fabrikaları insaniyete hizmet ol· garı geçireceğimizi iddia etmiyo- I 
ıun diye tehdid edib katpaltığı rum. Bunak dimağların, eararket 
zaman bu zehir fabrikaları pialik- beyinlerle çiftletmetinden doğan 1 
te ·yetiıen mantarlar ıibi Bulga- bunun aibi iirenç ve abdalca fi. 
ristanda bitiverdi. insanlığa ze· kirleri ileri sürmüyorum. 
hir kusan bu fabrikaların mamu- Dünyanın en büyük aakeri olan 
lıitı oralarda çok ucuz olmalı ki, Mehmetcik, nice harbler ıörmüf, 
yutmuı ve bunun kafana verdiği nice tecrübeler geçirmitlir. Ne de
uyuıuklukla kendinden ıeçınit· rece askeri kudret ıahibi olduiu· 
sin, yahud geçmiısiniz. nQ dünya harbinin ilk hamlesinde 

Emin ol, aklıma ilk ve ıon gelen ıünıüıünü teılim etmekle ıöste-
ıey bu oldu. • ren Bulıar askerlerinin, eteiinin 

Bir Türkün yanında yaptığın u· yırtık olduğunu Çatalcadan Edir .. 
ıaklık eanaaında öirendiğin ya.· , neye kadar kovalarken ıörmüt· 
rım yamalak Türkçe ile bana di- tür. 
yorsun ki: Hey! ... 

''Yazıyorsun, fakat dinliyen Uzun laf istemez. Türkün iyi 
yoktur. Korkan gene hiç .• Ovakit hislerini, temiz duygularını bu
bq ki§İ ıünıüde, f aka.t timdi on... landırmayın ! 

• • • • • Türkü rahat bırakınız. Meçine 
• • • • . • • Çok yazmaia lü· gül takınız. Türke çatan dilleri 

zum yoktur. Yolladığım reame keıib keıib yakınız. 
bak, beğenirseniz gene buyuru· Türk büyük bir ale!tir. Batın· 
nuz.,, İmza: Chop. daki güneıtir. Sakın ona yan bak· 

Sofya, 14;/Xll/ 34 ma ... Volkanlar ona eıtir. 
Bilinemez, Tanrı Türkü yara- Gene size hitab ediyorum, en 

tırken kanma niçin fazla miktar- Bulgar diyarının hakiki ef endiıi 
da merhamet, iyilik, ıulh ıeverlik olan ayağında çarık, koltuğunda 
kattı? gayda Bulgar köylüsü! 

Ey komiteci! Artık sen de uyan! Batında ıe· 
Sen kimoluyoraun? Kendini ne ni feci ve elim bir maceraya sü

zannediyorsun? Oımanlı paditah· rüklemek istiyen aarhotların IÖ· 

larınm düzeni bozuk devletini, üç zünü dinleme. Senin elinden ek· 
devletle birleıerek ve hürriyetini- meğini ahb yerine ailah vermek 
zi Çar Rusyaama vererek Balkan iıtiyorlar,. Yarın aç karnınla ıe· 
harbinde mağlub etmit olabilirsi- ni ölüme aürüklemek iatiyorlar. 
nız. Sakın aldanma! 

Osmanlı imparatorluğu geber- Onlar, sen cebhede can cekitir-
mek üzere olan bir leıti. ken, arkada elinden kaptıkları ek· 

Ve ıizin için bu lq bir belet ti. meğini yutmıı.k, kanna ve çorak 
Geberik kokuıu alan haaaruı tarlana sahih olmak iıtiyorlar. 

burnunuz vaziyeti gayet iyi kav- Onlara inanma! 
radı. Derhal hücum ettiniz. Saray Bil ki, Türk köylüsü de senin 
hamamlarından dııarı çıkmadan, kndar iyi yürekli ve çalıı)'andır. 
pata olan, resmini yaptığınız ku· Sana, ıenden alacağı güzel Ba~-
mandanın ordusunu bozdunuz. kan katar peynirine kartıhk mı• 

Ne büyük ıeref? ! gibi kokan buidayını vermeğe 
Köhne bir imparatorluğun kar- ha'ıırdır. 

nına çıkıb hora teptiniz. Hiç bir Ben seni çok iyi biliyorum. Mu
ıırtlan bedava bulduğu bir letc bu hakkak komiteciler ıenin de ha· 
kadar tiddetle ıaldıramazdı. ~.nı öldürmüıler, senin de yolunu 

Ey Sof ya! En ıözleri ela güzel bir iki sefer keserek soymuılar ve 
kadın. Sen şüphe yok ki Ayaıofya hem§ireni dağa kaçırıb ismetini 
kadar Türlc:sün ! Senin toprağını çalmışlardır. 
qıen henüz kemikleri çürüme- Her gün senden zorla para a
mit, kanı taze, etleri diri ne baba- hrlar, onlar ıenin boğazından çal
yeğit Türk akıncıları çıkar? On- dıkları bu parayı sağda, solda yer
lar Tuna'nın insanı delirten nağ- ken, doıt Sırb kralını öldürürler· 
melerini ne coşkun ıöylerlerdi. ken aen de hayatından mütema· 

Ey Sof ya! Ey Sof yanın kaldı- diyen kaybediyorsun. 
rımları ! Sende hali. Türk süvari- Artık uyan! Elindeki çapayı ıa-
lerinin nal izleri var. na bıçak ve ölüm veren hainin ka· 

Sofya Türk'tür. Bulgaristan fasında parçala.. Bu hem seni, 
Türk'tür. Onu Türklere düıman hem de Bulgaristanı kurtaracak
yapan ufak ve beyinıiz bir zümre- tu. 
dir. Yolaa ey ıözleri yqil Ayka ! Haydi Bulgar köylüsü, ileri! 
aen ıöyle, aevailinin batı için doğ- Murad SERTOGLU 
ru söyle: Ninen Türk atlııı yejit 

11111 
--.......-.nıın~ 

Alinin bindiği atın dizginlerini 41& • • • 

tutarken ona: "Kocam ol!,, diye Sıyasllerın 
yalvarmadı mı? 

Ve aen ıöyle ey okumut, tarih oyunu 
bilir Gospodin ! Bulgarlar da Ma
carlar gibi Türk kanı tqımıyorlar 
mı? 

Siz ey Bulgar köylüleri! Zaval· 
1ı kan kardetleri ! Baılannıza ka· 
ra bir beli. gibi çöken komitecile
re, ol)ların imanı zehirliyen sözle
rine bakmayınız. Onlar bir takım 
seueri ve katil ruhlu imanlardır. 
Sfztn bnmın, beyninizi zehirle
mek istiyorlar. 

Halbuki Türkiyenin efendlıi 
köylülfrle sizin aranızda bir kan 

Deniz mftzakerelerl 
haftaya kaldı 

Londra, 16 (A.A.) - Jon Say
men ile M. Mabuid~na ve Nor • 
man Davia ve Amiral Standley 
arasında yapılan bir ıolf oyunu~ 
dan sonra deniz meselelerine ait 
müzakeratın - hatti. Japonya 
hiik6metinin cevabı almmaıa bi • 
le - önümüzdeki haftaya tehir 
edileceğine karar verilmi,tir. 

. . ' 

Sarhoşluk 
İdris Bodosu niçin 

varaladı? 
' 

Meılhi:.f, yarah Bodos 
ve idris 

~ 

Evvelki gece Galatada Arab 
oğlnn ıokağında kadın yüzünden 
kan1ı bir kavga olmu§, Unkapan· 
lı idris adlı biri, Bodos isminde 
biı ini bıçakla üç y~rinden tehli
keli surette yaralamıttır. 

Hadisenin nasıl olduğunu, ye. 
rinde tahkikat yaptırdığımız bir 
muh:ırririmi:z:, aıağıda anlatıyor: 

Galatada oturan Melahat is -
minde biri iki üç aydanberi bir 
çoklarını kapdırıb paralarını al· 
maktadır. 

Meliıhntin, böylece sö:? verdik-
leri arasında Unkapanlı gemici 
idris isminde biri de vardır. ldriı, 
evvelki gece rakı içmiş, kafayı a· 
damakıllı tütsüledikten snora Ga
lataya gelerek Melihati evinden 
soru§turmuş, dıprda olduğunu 
öğrenince, öteyi beriyi aramı§, nİ· 
hayet Arab oğlan sokağında Su· 
adın lokantasında yemek yerken 

görmüttür. .. 
idris, araya araya, yoruldugu 

Melahati orada görünce lokanta· 
ya dalmı§. Meli.hale bir §ey. söy
lemeksizin doğruca lokantada 
gramofon çalmakta ola~ Mehmed 
adlı birinin ensesine hır yumruk 
vurduktan , 0 nra masanın birinde 

oturmu§tur. 
ldri ... masııya oturduktan ve 

bir kaıç dakika geçtikten sonra: 
- Var mı bana kartı koyacak, 

kim varsa .... diye ulu orta bir kü· 
für savurmuıtur. 

Buna lokantada yemeğini ye-
dikten ıonra kahvesini içen, pek 

• 17 Bmnd Kanun 1934 

Bay Hüseyin Cahid 
Yalçın' a açık mektub 

(Ba§ tarafı 3 üncü de) 
mi söylemekle beni ta can evim
den vurdunuz. Ben ki babamı çıl
dırasıya sever ve onu bir o kadar 
sayardım! .. 

Bundnn evvel nc§redilen "Bir 
aeı, iki nağme,, adlı kitabımda o 
nun hatıra&ı için yazdığım bir tiir 
vardır. Okumuş olsaydınız, bu 
yanlı§ hükümde bulunmazdınız~ 

2 - Hem siz bu manayı naeıl 
ve nereden çıkarabildiniz? 
"Babamın kafatasım kullanıyo

rum;, un adından bile babamın 
bütün hususiyetlerini kabul etti· 
ğim, varlığımı onun V<lrlığiyle 
mezcettiğim anla§ılmıyor mu? 

3 - Şarap içmek haramdır, bir 
ölünün kafata3ına doldurmak da 
günah! · 

Siz böyle düşün.üyorsunuz, ve 
böyle dü~ündüğünüz içindir ki be
ni itham ediyorsunuz. Gülünçlük 
sizde mi, bende mi? 

Evet, babamın kafatasına 9a
rap doldurub her gece herkes 
yattıktan ıonra içtiğimi söylüyo
rum. Fakat dikkat edin, kafatası· 
mı doldurunca §arabı: 
Gö zgöz oluyor ve birazl 
Rengi soluyor nedense! .. 
Büyük bir ehemmiyet atfediyorum 

bense, 

fet olmak istiyen bo§ hülyal 
Ve onuncu yıl sıralarında " 
de neşrettiğimi, Bay NuruUşb 
tanın da bir vesile ile bahse 
bir §iirimi zikrediyorsunuz. 

O §iİrimde ben ~illi davanıll 
hakkuku için çalışan gençl 
serseri kuşlar gibi başıbot do 
madıklarım ve uyu§mU§ gibi 
köşeye çekilib tevekkülle a~l 
yılları saymadıklarını söylu) 
dum. 

On yılda neler yapmış tık ~e 
ha neler ynpacaktır 

Ve &onunda: 
Çiğneriz engelleri atarak 

" Tanrı bile çekilıin önümiiJ 
ke 

Kııcluran ummanlara clalgolı 
yarar 

Kaca engin dururken sular 
yı arar 

Diyerek Cumhuriyet deli 
ıının gücünü anlatmağa çahf 
Bizim bu coıkunluğumuzu bet 
dense ho, görmüyor: "Bu cere 
sanat hududları içinde kal~ 
tiyen pirlerimizin tabiat ve ~ 
tasvirlerinden ayrılınca, i!ftl 
olmak iıtiyor. Ve bunu cebrii 
det ve ta§kınhk hisleriyle iı 
kalkıyor.,, diyorsunuz. 

Buna: Göz göz oluıa, Meğer hata etmitiz; sevgili 
Ve bu garib ıolu§a! den bahıedib, tabiatten detı' 

Bu mısralar size hiç bir şey söy. malı imitiz. ... ~ 

)emiyor mu? Naaihatınızı tutamayacagıdlıı' 
Şiirin sonunda diyordum ki: affınıza güvenerek arzeder 'I 

Siz ne Jerıiniz? b ·· 1 · · · · de mektu umu, ıoz erınızı ıa 
Hir! Seı rıkarmaz ve geçerıiniz! b . 

-s :ı- itirıyorum: ·r 
Ses çıkarmadan geçmek kabil Tenkit ''Taklidi yapar gibi b•d 

değil, diyoraunuz ama, maattees- da ile hiç bir mana ifade etıııe 
süf yeni sanatı pek anlamadığını· iki üç sütun devam eden. bi~ıf~ 
zı tekrar ettirnıeğe beni de· mec· nızı kimbilir ne düfünce ıle ~ 
bur ediyoraunuz. Bittabi sizi ma· Hareketleri,~ ı~~ıfa~~Tı~a.. ı"ıJ" 
zur görüyorum... mcği münasıb gormuısunuz.,, 

4 - Laf olsun diye daha baz1 Hüseyin Cahid Yalçın! 
şeyler geçeliyorsunuz ki, asıl affe· Saygılar. .ııO 
demiyeceğim nokta burasıdır. Di- ldriı AH"' 
yorıunuz ki: Bay idris Ahmed, ... 18111- •• ... u , ,..,nmımı1""'""'""""ıumm1 """"""' 

· · · d ·· Damlalar genç edebıyatınız ıçm e goze . . . . 

fena kızmı§ olan Bodos: taşıyor. 
- yapma, ayıbtır birader. Bize bu, bir fırtına, bir kasırga, bir a- siye ederiz. 

çarpan bir akışın hususiyetlerini .Şaırı: lımaıl Sala ı 
Kuvvetli bir şiir kitabıdır· 

neküfüred~onun,h~~~kd~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~~. 

ıa;;~miı, bunu kendisine meyd_aiı Mahsulümüz Yerlerine dön,,, 
okumak ıözü telakki eden ldrıı: (8Cl§ taralı 1 inci ıayılada) b·ııecekler mf' 

- Haydi ulan, dııarı çıkalım .• 
Diye Bodosu dıta'l'ı sürükliye • geçen yılın aşağı yukarı dört ımis· (Baş tarafı 1 inci cı:) 

rek, çektiği bıçağı evvela Bod~ • lidir. dır. Yugoslavya gazeteleri,. 
d b ldırı Mercümeklerimizi ltalya, no· f }ıı sun gırtlağına, sonra a a • nevrede parlak bir muvaf 3 

ı b Yık hutlarımızı Fransa büyük bir is· 
le sırtlarına ıap ayı oraya - 1 gibi baılıklar nqretmek~ 
mıttır. Hadiseye yetiıen polisler, tekle cekınektedir. Geçen hafta s b b 

111 
d d b ~ld 77 t .. k ve 46 Fransız mat uatı, u ye .ıa ldrisi yakalamıtlar, Bo osu ~ tan u an on m.?rcume k 

1 
alıP""" 

h . k 1 ton nohut yüklenmiştir ki bu mü· seklini hararetle artı am Beyoğlu Zükür hasta anesıne a • Milletler Cemiyetini mutadııJ 
dlrmıalardır. Bodosun yara11 çok him bir !eydir. Bu şekilde bütül) h l k&J 

.,. ll · · karısında bir eyecan a 
d toprak mahıu erımız tamamen 

ağır ır. maktadır. 
Hastahanenin operatörü Sad- ıatılmış denilecek bir haldedir. O l • de, 

rettin: kadar ki köyler kendine ayırdığı Macaristan gazete en f 
_ Bıçak, bir milimetre daha mahsulü bile para ettiğinden dola· letler Cemiyetindeki mu\'• 

girseydi, Bodoı derhal ölürdü, de- yı sat.maktad.ırlar. yeti iyi telakki etmekte, bil 
miştir. Zeytin yağ 1 arım ıza yazılar çıkarmaktadırlar· 

rağbet faz!a Röyter ajansının Budapettfi 
Halkevınde tıyatro ve 1 ııı· !J 
deı.orasyon dersleri Son zamanlarda zeytin yağa· habirine bir Yugosla~. ret ııdil'j 

1\ rımıza karşı gösterilen rağbet git· siyetin tarafından soyle ~ 
Halkevinden: t"ıkre artmaktadır. Tiirk Ofis Ber- M·ıı 1 C . tindeP J 
1 - T emeil ıubemizin biri:ıci ~ göre, ı et er emıye 'Y"· 

tiyatro kurıuna orta tahsilini hi- lin tubesinin bildirdiğine göre Ber son anlaıma dolayısiyle, l-' 
tiımit Bayan ve Baylar alınae&.k- linden bir firma memleketır.izden lav,radan çıkarılan Ma~ştlf 

bir kaç yiiz ton yemeklik zeytinya te.krar yerlerine dönebı~leC 
tır. B 11 

2 _Güzel sanatlar ıubemizin ğı almak istemiştir. u ma arın dır. 
tc?.yini sanatlar koluna da Bayan· saf ve temiz olması şart konul· ~ 
lar işin giyime ~e. ev süı~e~eğe maktadır. yetli miktarda zeytinyağı-~ 
yarıyan el itleri ıçın tezyını re- Diğer taraftan Leh is tandan bir tadır. Yalnız ltalya, zeytirı J1~ 
ı1rn dersleri verilecektir. firma da Türk Ofi'!~ zeytinyağı rımızı halyada ltalyan t• "ııt'. 

Bu iki kun ta parasızdır. İs· satan ihracat evlerimizle temasa krıştırarak bir taıfiyederı ~" 
tjyenler her aün ıaat 16 dan 22 giri§mek istediğini bildirmi,tir. talyan yağı namile bütün dUlı 
ye ltadar Gülhane parkındaki A- ltalya da reem1eketimizden, bil- yaymaktadır. Türk Ofis bıJ 
foy kö!kü iç işleri Çevirenine hassa İzmir mmtakasından, külli· ta tetkikat yapıyor. 
bat vurarak yazılabilirler. 



GENÇ DOKTORLARA 

KARLI BiR lŞ 1 
1 

kadıköyünde, itlek bir mahal· 

dt, 'tYaıiyle beraber acele devre· J 
d:Jecek b" h . . B ır muayene ane ıçın ey-
ffihı, Asmahmesdt, Kanhi hamn· 

~ S numaralı da~reye hergi!n ıa- i 
lt 18-20 ye kadar müracaat edil- -
llltf id· 1 I~ -

.ı 

1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda en özenli ve en doğru takvf m 
ve heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de 

içinde bulundurur. Ay başlangıçlara ve sayılı ulusal günler 
~, · ıstanbul rasathanesinden ahnmıştır. 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 

Kanaat Kütüphanesi 
ooıoıı•11~~~00 

l'ilS · W ~\ 
1', nv. ratınız için en blrtnci n~vl llnıba kullanınız. 

Satılık piyano 
Çapraz demir kadranlı Alman 

Piyanoıu ucuz aatılıkdır. 

lambasını kullanmakla hem ıııktan kannır, hem de ceryandan 
yani paradan tasarruf edersiniz. 

Philips Lambaları 
Türkiye umumi mümeasiliği: 

lieJios müessesatı Galata, lstanbul 

Beyoğlu Tarlabatı caddeıi No: 
109 haneye müracaat TeJ: 
40774 (5558) 

Bakrrköy icra memurluğundan: 
Safiye hanımın mutasarrıf ve 

Abdullah efendinin müstecir bu -
lunduğu Zeytinburnu Demirhane 
caddesinde 289 No. lu bir bab 
dükkanın konturat müddeti hitam 
bulduğundan tahliyesi için mez -
kôr konturat icraya vazedilmit ve 
ber:ıyı mürafaa gönderilen dave • 
tiye mumaileyhin İzmire gitmit 
olduğu ve neresinde ikamet ettiği 
meçhul olduğu mübqir tarafm • 
dan vrilen meşrubattan anlatdmıt 
olmakla tarihi ilandan itibaren 

Grip, 
· Baş 

Ve 
Diş 
Ağrı
ları 
• • 
ıçın 

~ftl ne,rlyat: ı nema ve Tiyatro,, mecmuasının bir ay zarfında bizzat veya vekili 

S kanuni göndermediği takdirde 
lnema Tiyatro 3 üncü sayısı çıkmııbr. ~ı k~ru- mezJrGr dfikkanmltlYBbmaa tali-

On bq günde netrolunan "Si- f& satmnaktadır. liye edileceği tebliğ makamına 
~ kaim olmak üzere ilan olunur. 

1 ı"tc r t t ı Ec elec ı es• ııAnlaro ı (3617) 1,...-. ...... ~.._ ..... ._. 
,, Garaj sahip Veya müdürlerinin her hafta emniyet 6 nCI ŞUbe rıllJlllDllllııan~ --ı' 
~UrlüğüneA vermekte old~~l~n .. ~~yanna~el.~rden ayrı .olarak ya~- Kimyager ıl 
~~ ınezkur 6 ncı §Ube mudurlugunce muhurlenecek hır de defter i ı 

~ıarı gerek oldu~. umumi ıneclisce karar verilmiıtir. ııa.n Hüsameddin 
.~. (8533) , 

Mütenevvi ve Müntehap Çeşitler 
En Mükemmel Cinsler 
En Dun Fi yatlar • • • • . • . • . 
lıte satın alırken nazarı dikkate c?locağınız 

t başlıca vasıflar 
111Permeablize0Mandelber~ p d •• ı • 

·~ .. Q g~çmiven " [ urbeorri.:· ar esu erı 
c •••••••••••••••••••••• 
~::a~~k~~kimez ve Mu ambalar 
t ••••• ••••••••••••••• ş 
1 " ınlik.cm.mel kumaşl arla PaJtoJa 
"'' cdılmıt r ••• ••••••••••••••••••••• 

~·0···~·M t 1 •dın Ve çocuklara müte· an o ar ve 
ilet 1 ' •c mOntehap çeşit erde M b I .,'•oo+•••• uşam aıar 
''• ••• lt ···•·····•·•••·•·•••··••··•••·•••·••••••··••····· 

€~kS9iSi
0

Vö·~ 
~~LATA KARAKCY 

l'ediyatta Teshilit 
F.T.636 

İdrar, kan, karorat ve ticaret tah
illcri yapılır. Eminönü, Emlak ve 

..i:ytam Bankası karşısında İzzet bey 

\ham. ..J 
ı.-..~a111111ııım111ıııı 

17501irayasatlhk 
HANE 

On lira kira getirir kargir bü
tün evsafı havi ve yazıhane yapıl
mağa elverİ§lidir. Galata Ferme
neciler Hacıfoti sokak numara 7. 
Konuşmak iıtiyenlerin Galatada 
Şirketi Hayriye üstünde kötede 

Holivut'un beşinci yaşına basışı 
do!ayısile hususi fovkalade sayısı 

Holiyut beşinci yaşına girmesi dolayısile okuyucularına feY• 
kalide bir SJY• takdrm edıyor. işbu sayı ( 52) büyOk aayıfadan 

ibaret o'up bir çok kılişelcr ve üçer renkli ön ve arka kapak
larla süslüdür. Bu sayıda meıhur yazıcıların roman ve hikiyeleri 
ıle Yesari Mahmudun ''Marlen Dıtrihe., ait ( Gö'ge Avcıları) 

isimli bir de tefrikası vardır. Bunlardap maada sinema mevsimine 

ait en son hıaberlcr ve tehrimizde gösterilecek biiyük eserlerin 
son tafs ı lit arını da bu ıacaksınız 

Bu fevkalide sayının bedeli gene \On iki buçuk kuruıtur). 

berber Avni beye müra~;:~;;ı. ,. YEM EK. TA Tll. PASTALAR 
::n 
ifü Her obah ne pişirelim diye diişünürüz. Buna lüzum kalmadı .•. _..... • ..._.. ... .._ ...... .._..... ... _ •• . ı·.·.·. H ir··· .. ······ .. ········· .............. ": ................. !i m: er gün pişecek yemeklerin ve tathların listesini açık ve • 

g p kt • !i Hii özlii bir anlatışla anlatan 

, ~~ e OrJil ~~ ff~f Alaturka ve alafranga yemek ve tatlı it 
i: F t · b" .. t h d w•ı fi fi!! ıtabında bu!aca ı<sıoız. Fıyatı 100 ciltlısı 125 kuruştur. 1• 
I·! •• .... K " 1 
:: an eıı ır mus a zar egı , .: :.:ı S • :: :: m: atış yeri: latanbul Ankara caddesı 157 No. ,. 

jjBir devadırıl,'-ınmr:r:! INKILAB KCJTCJPHANESI füm;~ 
:: Yalnız. 5i :: ==~ ~ 

~~ öksürüğü değil !~ 
11 Eıbabm• da ıı 1935 Yılbaşı Ptyaogosu 
.. • ı· 

Hızale ve tedavi eder.il 
~ H .. .. 
ii Kutusu S5 kuruştur. f: H ~ 
il Beıir Kemal Mabmut Cevat Ü 

Büyük ikramiye ( 500,000 J liradır. 
Keşidesi: 31 Birinci Kanun 1934 akşamı olacaktır. 

Biletler: (2,5 ), ( 5 ), (10) liradır. 
Hemen bir bilet alınız. H Eczanesi, Sirkeci Üj 

-=·--..... --11111111 == ................................................ ... 
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Silahları bırakma, deniz silahlarını azaltma müzakereleri devam ededursun büyük deniz devletleri 
harb gemilerini ne §ekilde yapmanın kendileri için daha faydalı olacağını tetkik etmekle me§gul oluyor
lar. lngilterede de Oıcar Parkes adlı bir bahriye in§aat mühendisi deniz bakanlığına harb gemilerinin 
inşası hakkında bir proje vermiştir. Bu proje gemilerde bacaların §ehillerine dairdir. Bacaların, duman 
kurumlarını nazik ve hauaı aletleri bozmıyacak surette çıkaracak bir §ekilde yapılmasını tavsiye edi
yor. Mühendis bulduğu şeklin gemileri daha güzel gösterdiğini söylemekte ve lngiltereclen bQ§ka dev· 
letler bahriyelerinde buna benzer şekillerin tatbik e:lilmekte olduğunu ileriye sürmektedir. Mühendis mi
sal. olarak yukarıda resimlerini neşrettiğimiz zırhlıları göstermiştir. Bunlardan yukarıda üst sıradaki 
iki zırhlı lsveç'in, ortadakiler Fransız, alttakilerden soldaki ita/yan, diğeri ise Japon gemileridir. 

~ Beykoz _Kunduraları : 
: En son usuHerle terbiye edilmiş gayet 
il sağlam ve güzel derilerden yapılmıştır. 
5i! 
ii§ = = 
~ = 

~ -
~ 
~ = 
~ ~ 
~ = 
§ = 

~ a = 
~ § ~ 

~ = 
~ ;o;; -
g ~ 

en çok beğenilen ve aranan şık kunduralardır. = 

1 
Sümer . Bank i 

1 Yerli Mallar Pazarı ~ 
l!5 == 1 Beykoz kunduralarının satış yerleridir. · : 

i 0/o 10 Tenzilat ~ 
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Yazan: 1911 Çeviren: fa. 

No: 7 Fransi Dölezi 

Fransızlar böylece "yukarı tü- j 
kürsem bıyığım, aşağı tükürsem 1 
sakalım,, vaziyetindedirler. Mu . 
hasım vaziyette olanlardan her 
biri, Fransayı kendisiyle beraber 
sürüklemek istiyor: Birisinin 
Fransız parasına, ötekisinin Fran
sız ordusuna ihtiyacı var ve Fran 
sa ise, ötekisine düşman vaziyeti 
almadan berisine yardım edemez. 

Bir üçüncü vaziyet var lci, o da 
Fransa ne Almanyaya para, 
ne de lngiltereye asker verir. Fa
kat bunu yapabilir mi? Eğer Fran 
sızlar Af manyaya para vermezler
se Almanya bu parayı zorla alma
ğa kalkışmaz mı? 

Bu mesele iyice düşünmeden 
halledilebilir bir mesele değildir. 

F arzedelim ki iki sanayi ra
kibi arasında harp oldu ve Fran
sa bitaraf kaldı. 

Darmstadt bankası eski mü
dürü M. Riesser harbin ilanını 
şöyle tasvir ediyor: 

"Harb ilan edildiğine dair ilk 
. haber gelir gelmez bütün Alman
yadaki siparişler derhal geri alı
nır, nakil vasıtalarına askeri kuv-

vetler elkoyar, ticari muameleler 
durur. işçi azalacağı için, hayata 
~azım eşyaların fiatları yükselir; 
lüks eşyanın fiatları ise düşer; 
sermaye sahibleri bankalardaki 
parapalarını çekerler, kredi mü

esseselerinin lıasaları boşalır. 
Tam bu esnada, devlet, harb mas· 
raflarına karşı koymak için, üst 
üste yüzlerce milyonluk istikraz

lar çıkarmağa mecburdur. Serma
yedarları celb için istikraz kupon· 
ların gayet ucuza teklif eder. Al
man emlak sahibleri, istikraz ku

ponlarını almak için sanayi es
hamlarını, emlaklerini satmağa 
ba§larlar ve muazzam fiat düşkün 
lükleri olur. Böylece altın, ken
disine en çoh ihtiyaç olduğu bir 
zamanda azalır. Bu sebebden, 
banknot ihraç edilmek ve mecbu· 
ri teclavillerini ilan etmek zaru
reti olur ve bir para buhranı teh
likesi kendini gösterir. Fakat so
ğuk kanlılık ve hükumetlerine iti
mad suretiyle Alman sermayedar-

ları, bilhassa Alman donanması 
derhal yenilenmezse, bu buhranın 
önüne geçebilirler. Yalnız, lngil-

tereye askeri bir muahede ile bağ-
1! olan Fransa, harbe mecbur ka
lırsa her şey derhal değişir. Artık 
Anvers üzerine iki kol ordu gön
dermek kafi gelmez, bütün ordu
yu seferber etmek, Möz ile Voj Ü· 

zerine bir milyon adam sevket- 1 
mek, onları nakletmek, beslemek 

lazımdır. Bir muharebe değil, bi
risi karada, birisi denizde olarak 
iki muharebe yapmak icab ede
cekdir. Ve birisi, ötekisinden hiç 
ele claha ucuza mal olmıyacakdır. 

Açıkça söyliyelim, denizde 

harbetmeğe kafi parası o/mı~ J 

Almanyanın, eğer mecbur it" 

mazsa, üzerine bir ele kara mıt 
rebesi yükletmek hoşuna gider 
zannediyorsunuz? Bu akıl ko 
etmez bir delilik olur. 

Alman devlet adam/an ve ~ 
kerleri bunları hesab etmesini "' 
mez "değillerdir.,, 

Bu satırları okuyanlar, bili1" 
rum ki, Alman şovenlerinin te~ 
ditlerini ileri süreceklerdir. ~r~ 
sada olduğu gibi Almanyr _;1 J 
böyle palavra kahramanları Y 
d~ğildir. 

Meşhur Profesör Şirnan'ııı r 
sözleri derhal karşıma çıka.J'' 
~k: 4 

"Harb olursa Fransayı lııg~ 
tereye karşı fidyeinecat olar~ 
lacağız.,, 

Bir de, Bismarkcı ihtiyar ~ , 
similyen Harden'in şu beyana~ 

- Fransayı istila edeceğiz· ~ 
dan zorla harb teklifatı olarş)c l 
mily'.3.r alacağız ve bu para ile si ~ 
giltereye karşı yapacağımız h 
bin masrafını ödiyeceğiz. . J 

Biilün bunlar, beş daki1' ıJl"' 
ciclrJi bir tetkik karşısında d JI' 
mayıb da verilecek ~alavralııt f'. 
Zira, F rC\nsızlardan on veY". 1 
mi milyar almadan evvel, i1'1; 
halta üç milyar avans olara1' 
fetmek lazımdır. Bir de, fr ııl'İ 
ordusu ne kadar Almanyanı 
den aşağı olduğu fa;zolunurfl d 
sun, hiç olmazsa altı hafta ğl 
yanır. Halbuki, yapmış oldıl ti' 
bir mülakatta, bir ceneral ı,ş .J 
harbin ilk ayında, her ord~r 
bir milyar veya bir buçuk ~· .~ 

. . b . "'. . ıt• 
masraf etmesı ıca ettıgını 

dti. . 
Bu itibarla, Alman!~'. lıı~; 

reye karşı bütün vesa1tın1 }(\J t 
mak mecburiyetinde old~' 
bir zamanda, Fransa ile harb 

1
, 

. b' b'r b" bu vesaıtten ır ve!'a . ı 1' 
milyar ayırmak vazıyetınde 
caktır. ,, 

Bir koltuğa iki karpuz sı11 .. •'1' Bilhasa karpuzlar bu büyıl 

olursa.. ~/ 
- Fakat, diyeceksiniz, 11, 

tazminatı ile Almanya bort;;J 
öedeyebilir ve elinde lngilt~ 
harb için üstelik para da ş /ı 

lşte mali islerden anlarıı11 
böyle dü~ünÜyorlar. Fakll~~ 
veya on beş milyonun he . / 
cik, bakkala borç ödenir gi\7', 1 
lebileceğini mi zannediyorl" /, 

1870 harbinden sonra. fr"'I 
lar Almanlara beş milY,.rtı / 
bilmek için iki seneden f ~,t I 
lı~tılar. O zaman, Alnı•ııdii/ 
dahil olduğu halde, bütüll ıvr/4 

··5tef") 
Fransanın hu ödemede go ., 

çabukluğu harikulade bir ı" 
fakiyet saymışlardı. ) 

.( Devamı '!/,.r 


