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29 EROi c· ·yAKALANDI 
Şebeke çOk geniş Tutum haftası 

biterken 
,... ...... ·····-······················································· 
1 Bizim için ' 

teşkilatlıdır 
l.. sarf etmek değ.il, ~ 

............ ~top 1 a m aki ............ i:;;;,1 
: ı- d 1 nıın i azım ır a 
• • ;;;:;'ü';;"l ·····················-··············· ~ 

Kaçakçllar me
murlara rüşvet 

teklif ettiler 1 

~ Milli bankalarda 

• Ecnebi bankalarda 

t:::::ı Yekun 

iç memlekette eroin yapıp sat • 
tıklan ve yabancı memleketlere e
roin sevkettiği bilinen büyük bir 
şebeke muhafaza teşkilatınca u
zun zamandanberi takip edilmek
te idi. 

Takip, yakalama suçlarını bu -
lacak vaziyete gelince; emniyet 
müdürlüğü ve muhafaza teşkilatı 

)92 19 :ı 1 J92~ l2.JO 9· 932 l~lJ 

birleşerek yaka1a.ma ve sorguya 
çekme işine başladı. Bu işin beş 

gündür devam eden neti~esinde 
bugün şöyle oldu: 

1934 tutum haftası yarın biti- na hükmettiğimiz bu dü§Ünce ül -
Yor. HükUnıetin müzaharetile bü- kemizde kabili tatbik edğildir. 

1 - Seyyar satıcı Mehmet. 
2 - Sabık kamarotlardan Ta -tün ınemlekette tutum hakkında Okonomik tedbirler tatbikat 

\>atandaşlar tenvir edildi. Radyo- sahasına konulurken her memle- tar ömer · 
1 k · ''k "k d · 3 - Marangoz Kemal. llrda, mekteblerde kıymetli kon- etın o onomı uru§u ve sevıye- • 
feranslar verildi. Ulusal banka- si ehemmiyetle dikkat nazarına Üzerlerinde birer, ikişer, ve 30 
lllrın ve alış veriş müesseselerinin alınmak icabeder. ar gram eroinle şehir içi satıcısı o-
leıvikile halkın tutuma kartı ala- (Devamı ıo uncu da) (Devamı 2 inci de) 

kası çoğaltıldı. 
Bir kaç sene içinde elde edilen 

~ühim netice bu yolda da muvaf · 
fe_kiyetle yürüdüğümüze §Üphe bı
t-akznamaktadır. 

Cumhuriyetin ışığiyle yolunda 
t\ıtum on senede 4 milyondan 43 
lllilyona varmıştır. 1924 de ban-' 
katarda tutum h~abı olanlar 8 
\)in kiti iken bugün 125.000 kişiyi 
teçmiştir. Tutumun son on bir 
l'rldaki artma hareketini grafik ü
~erinde kolayca takib etmek müm 
lcünd" ur. 

Bu mutlu neticeyi kaydettikten 
'anra üzerinde ehemmiyetle dur
lllanıız lazım gelen bir meseleyle 
ke.rşdaşmıı bulunuyoruz. Tutu-

~\ln bir çok bakımdan ülkemizi- Odun ve ko··mu·· rde 
[ 1n Yarattığı büyük faydalar hal-
q anlatılırken, basnn sahasında 

)eni fikirler belirmiş bulunuyor. ı· btikaA. r yapılıyor 
. Ökonomik buhranı yenmek i · 

S~n nıemleket halkının ~ütün geli- • • • • • 

~=~i~arfeımesi ıazım geldiği •ÖY· Beledıye mucadeleye gırışecek 
Ecnebi memleketlerin bazıla • 

l'ında bu tarzda yapılan propa -
tandanm tesiri altında yazıldığı • 
~---~~--------~~~-

F' e c i bir grev 
hadisesi 

iın 5:1anik, 17 (A.A.) - Tütün 
k tlla.thanesi amelesinden 270 i 
t~dın olmak üzere 400 ikişi dört 
ttt lltıdenberi hiç bir şey yiyib İçme
~ ekte ve imalathaneden çıkmak-

n imtina eylemektedirler. 
Sebebi ücretlerinin arttırılma-

•r, d'I . . . . . 
'İd· 1 eklerınnı yerıne gebrılmeme 

111 
ır. Bunlar tütün balyelerini yığ-

t'· ak suretiyle imalathanenin bü-
lln kapılarım kapamıılardır, 
~ Zabıta yiyecek sokulmasına 
l'tı:~~ 0hnaktadır. Ayni zamanda i
c athanenin suyunu ve elektrik 
ere'tP .. n k . . 

J .... ını esmıştir. 

Devamı 10 uncu da). 

Odun ve kömür ihtikarı etra-ı gören bu kömürün yüksek fiatla 
fmda belediyece yapılan tetkikat satılmasında nakliye ücretinin .de 
yakında bitirilecektir. Mahalle tesiri olduğu iddia edilmi§tİ. Şark 
aralarındaki küçük kömürcülerin demiryolları bunun üzerine odun 
bilhassa ihtikar yaptıkları anlaşıl- nakliye fiatmda tenzilat yapmıf 
mıştır. ve bir kaç gündenberi tatbik mev-

Bu kömürcülerin veresiye ve kiine koymuştur. 
perakende kömürün kilosunu 6 - 7 (Devamı 10 uncu da) 

kuruşa kadar verdikleri, odunun --------------
çekisini de 5 liraya kadar sattıkla
rı tesbit edilmiştir. Belediyenin 
odun ve kömüre narh koymak sa
lahiyeti bulunmamasına rağmen, 
bu gibi esnafla mücadele edilebi
lecektir. Çünkü meni ihtikar ka
nunu bu salahiyeti belediyeye ver 
mektedir. lstanbuldaki odun ve 
kömür stokunun üç senelik ihtiya
ca yetecek miktarda olduğu da 
tesbit edilmiştir. Depo sahibleri 
nakliyecilerin ve orman sahihleri
nin fiab yüksek tuttuklarını ileri 
sürmektedirler. Trakya kömürü 
çok satılmaktadrr. Fazla rağbet 

Almanyada 
Değiş.kli1:c nasıl 

olacak? 
lngilizce "News Chronicle,, ga

zetesi, Alman Nazi hükfunetinde 
bazı değişiklikler olab:leceğinden 

bahsediyorsa da, bunun Sar mese
lesinin hallinden önce meydan a -
labileceğine imkan vermemekte
dir. 

Son defa işten çıkarılan iki mü
him Nazinin vaziyeti göze almır -

.(Dvamı 10 onmıda) 

Bir Hind mabedi ve Hindistanı idare eden ingiliz nazırı 

Bir yılda 120 milyon 
sterlin zarar 

ingilizler, Hindistanı kaçırırlarsa 
bilanço bu 
olacaktır! 

Siyasi meseleler o kadar çap
raıık ki ... Bazan, birinci derece e-

Yeni bir Staviskl 

Moller adında biri 
17 5 milyon frank 

ihtilas etti 
hemmiyeti olan bir İf, ikinci aaf • F d • b" IA l t . ransa a yenı ır ma ı reza e 
hada sanılarak matbuatımız tara- daha ortay:a çıkmıştır. Muhtelif 
fından ihmal ediliyor. 

bankalardan temin ettiği krediler-
Bugün dünyanın en esaslı ba- le Moller i~minde Danimarkalı bir 

hislerinden biri olan Hint muam-
masını bunlar arasında zikroluna- adam tam 175.000.000 frank ih-
bilir. tilas etmiştir. 

Hindistan, İngiliz nufuzundan 
kopup ayrılmak için çırpmıyor. in 
gilizler ise, bu mükemmel kar 
menbamı terketmeğe bir türlü ra
zı olamıyorlar. 

1919 senesinde: "Harbte bize 

sadık oldunuz!,, diyerek, İngiliz 
ler, Hindistana bir nevi istiklal 
vadettiler. Zaten, harb imtida
dmca, bu yüz milyonlarca balkı, 

Devamı 10 uncu da) 

Dolandmlan banka ve müesse. 
seler arasında Fransanm çok ta
nınmı§ ticaret evleri de vardır. 

55 yaşında bir adam olan Mol
ler bütün bu müesseseleri dolan• 

dırdıktan, bir takım uydurma se

netlerle mukaveleler akdettikten 
sonra derlenib toplanmış ve bir 

gün birden bire Paristen kaybol
muştur. 

(Devamı 10 uncu da) 

Mısır çarşısındaki iskele nümune 
olarak gösterilecek 

lnıaat eıncuında kurulan iskelelerin çok bcqtan ıavma kurulduğu ve 
bu yüzden bazı kazalar vukua geldiği anlcqılmııtır. Belediyece, fU· 
be müdürlerine bir tamim gönderilmiı, in§aat iskelelerinin gayet ıağ• 
lam kurulması ve bunun kurulduktan sonra mühendisler tarafından 
muayene edilmesi bildirilmiıtir. Çürük kurulan iıkelelerde amelenin 
çalıımasına müsaade edilmiyecektir. 

Belediyece gene bu gibi iskelelere bundan iki sene evvel kuruldu. 
ğa halde bir türlü ıökülmek bilmiyen Mııırrarı.ııındaki iskele nümu· 
ne olarak göıterilecektir. 
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29- Eroinci 
yakalandı 

(Baı tarafı t lnd ele) 
larak yakalandılar ve auçlanıu iti· 
raf etti1er. 
4- lzm~ yapanı sabitan b.ma· 

ıotu lbrahim. 
5 - lbrahlmbı annesi Münev • 

"'Hanım. 
Altı ,.nz ıram eroinle Te lttan • 

llaldan dıı memlekete nakliyecilik 

HABER - Mq.m Poataa 

Italya, Uluslar Kurumuna 
bir nota verdi 

)'&Pmak ıuçu Ue yakalanddar " K b h t H b ı •• k 1 • lllÇ~-:ı=,::·Hamaftıatm- a a a ı a eş ere yueyıp 
-7~= maecllte -- tazminat ve tarziye hıtlyorlar 
~ordan. 

K&mal'Gt lhralılme nakil için Roma, 17 (A.A.) - ltalyan bil- zonun kendia~i mlldafaa ettiii " 
ı.brikadan mal götürmek cürmile kameti, ulmlar karama ıenel yaz- tabiye kıtaab geldikten 80nra 
~andılar vo auçlanm itiraf et• pnbtma ltalyan • Habet b&diae • mütearrızlan pilaldirttiltü illve 
tiler. •l haldmıda bir nota Yel'IDİftir. Bu olunmaktadır. Bu pUalrilrtme ha. 

s - B.,ol1-da Mis ecıblmda notada taarruzun Habetliler tara- reketine ta11are ve tanJdar da it • 
Hayat apartımanmda Mkb nama• fmdan yapılmq olduiumm iıba • tirak ebnitt!r. 
nda Vupiro Maili num mm- tma çalııılmak-..a, bilhaıaa Wal • ltalyan hükGmeti, Adiaahaha 
tearile it gCSren ye hakiki İlimi A • n.lin ltaJyan Somalıtma aid oldu- bGkGmeti nezdinde teıebbn.atta 
paatol K:ryakidis olan•• mallan iu, uzun yıllrdanberi ltalyaa lota- bulunarak tatziye ve tazminat is • 
•rahim YUJtuile Atinada yapar ab tarafmclan lfpl edilmekte temiıtir. 
acentaıı olan Sotiriye ..trettiren bulundufa IMJ&D olamnaktada. Bu notaya göre Habet hükt • 
bpitali.t olarak yakal•"""I Ye Habet W ltalyaa ku • meti, meteleyi 1928 muahedesi 
ctirmtlnG itiraf etmiftlr. mandaama kartı bu mnkiin Ha • mucibince hakem mahkemetine 

Halletlerdea ı 10 116 vardır. 
Baoclan batb Ulaal ile Ado ara
nndald ..ı.a 816 Te ,....ıı dolu • 
dur. 

Saftf meydamnda 105 tllfek, 
8000 fifek, 70 bat mekklre, 98 
kaltak, 121 çam, 400 çuva1 er
-ır, bir ele kamyon halnnmat-
tar. 

ltalyanın Habe
şistandaki sefiri 
Memleketine dindi 9 - Fenerde Cibali caddesinde betistana aid olduiumı ve bu mm- tndi etmek talebinde balmmnıt 

330 numarada ikamet eden ve ea • takada ilerlemeye halda olduiunu iae de ltalya hükGmeti bana ce • 
ldden yalhane fabrikw ..ınbl o• iddia eylemiftir. Ancalc ltalyan nb yererek ortada hakemin hal • Napoli, l 7 (A.A.) - Adiaaba-
laıı Dmitrl A..laniclia, fabrlmtar kumandanı bin kadar kitiden mil- ledecefi bir mesele buhmmadıtı • baclaki ltal1an elçiai Bay Vinci, 
olarak yakalanmıt ve evbıch bir rekkep olan muhafız Habet kıta- nı .ay!emi§t;r. harap aelmit ft hemen Romaya 
eroin imali için muktazi inükem • ımm pçmeaine m~de etme· ltalya hükibnetf, 1nı cenlnnda hareket etmiftir. Her ne bdar 
mel bir fabrika ile 55 kilo kabili mittir. halyan notumda mur talı- hldiaenin çok aarih tartlar alma • reaml bir beyanat yokaa ela bu .. 
RYk esrar yakalanmıfbr. Bu da didi komisyonunun bo mmtakayı da vukua gelmit" mahiyeti Jıak. yahatin Valnl mmtakumda ltal. 
d&milnG itiraf etmiftir. terketmit olduiu yalnız muhafız kında kutkuya mahal olmadıtau yanlarla Ha&e,Uler aratmda seç. 

10-Dim:tri Aalanidiıha falni- Habeı kıtaatmm Walvalda kala• ilave eylemiftir. mit olan Takalarla alikaclar ol· 
kumda bulunan esrann, Büytik A rak yerli kıtaat efradmt kaçmaya Roma•hOkGmetf, tarziye ve taz- duta zannedilmektedir. 
&da Balıkpazannda 57 namarab teıvik 91lediji beJan olunmakta • minat talebinde uru etmekte ve lnailiz auetelerinin rudılda
wazino aahl>i (Y oııri F• •• ot • da. bunun aiiratle ppılmumı taleb rma ılre, Habet - İtalyan kuv. 
lu M~ F~) claa alclaiı .-p.. a.--.~ ş Wrind .,ı • 11· vetleri ~mcla Somalı müstem-

llllf, Dinilti\li ~·--.... klmartar.fıln ... hiç bir tahrik ~ =·~ J.7 (AA.J - ~ .... et ............... ·~ 
!amiı s!yfeftı1tterdir. ' madığı halde ltaly.-ı ıarnizonuna al'daki çarpıpna baklanda aJı. qqb ~ ~ ~ 

Façolarm yaptıklan esrar lra- hücmn etmiı oldaklan, bM-~k te • nan en wa ft kati malo.-t p ela bulma lasiJb - Hallet 1iô. 
-.- • 1-.-HL- &Dal miraJa• 

pkçılıiı lıtanbal " btamhıl ha· lefata sebebiyet Yerdikleri, pnıi. darı ~ ........ , 
rlcinde blr çok yerlen Ye tebeke- ,______________________ Clifford, laciltse hiilctmetine bir 

fere dayandıfı malGm +e bddp e • rapor ı&ad--lftir. 
&fUmkte YemGcrimler ,.bfamnelr Fransız dostlarım 1 z Miralay, raponmda tecariz .. 
&zere oldutundan bu bcamıta fD - ---- - c1ml.ia ltalyanlar oldatmm, ilk 
.Wik tafıilit nrilmemebeclir. hOeamaa onlar tarafmcla,. yapıl. 

it ı il ı r , c1ı1ım hildirmektedir. ~ ;u!:7'1~:7c:: ~en8: 8 ya. e 88 aşıyo • ea rapor Mmolial u. Hahet 
brtarmak için emniyet müdürlü- imparatora arumda olacak sa. 
il kaçakçılık &aro. tefi Maıihar Fransız dış bakanı Romaya rllpaehrde mibim Wr ~ ala • 

Te kumandantık ~ mad • .d k • ? • cet:nb mlralaJllllD rapora ma-
Cleler takip biron mCltahaum gı ece . mı lem olclaktaa - Romacla n-
Hayl'İJe patrikhane 1rat·w Aleko 
_ ...... ile iki" L•m l"ıra &..-1.A~ ..&-:t. zlyet PJet ala tel&ldd edilmif. 
·-- u ~ _, Roma, 17 "(A.A.) - Tribüne tnmqbr. tir. Muolininin Habet impara. 
memurlar bu parayı lmmancl.enl• pzeteai JUIYOr: Hakikat, Diba • Bu psete, M. Laftln Ro • tonıea slndsdlii notada Habet-

Tevfik Rüştü 
Ar as 

AUnadan iyi neUc 
lerle buglln dUnUyo 

Dıt itleri Bakanımız Bay Tı 
fik Rüttü Araa buaün aaat on 
tıda Romanya npma ile ıeh • 
ze gelecektir. Bay Tevfik R. 
Aru düu Yunan Batbakanı ve 
itleri S.bnıyle 10D konulllUI~ 
yaptıktan 90llr& Pireden 
etmiıtir, 

Bü;rlk bir aamlmiyet " 
luk haftll içinde cerqan 
Atlna konupnalamun nrdıiı 
ticeyi ataiıda Atina telıraf 
ı&teriyor ı 

Atina, 18 - Türld19 Dq 
nı Ba1 Tevfik Rüttil Araa 
Ankaradan beklecliii talimab 
dıiuıclan konupıalara tekrar 
lammtb. Bu cevabm Yunan" 
DID arzu ettiji anlapnaya 
mahi7ette olduiu 
dır. 

Tilrki19 l>q Bakanı llledtllll'H 
10Dra aaat 16 da M. Mabim 
niDe siblait Te oraya daha _.._ 
ıelmit olan M. Çalcl'aria'in de 
raki1le koaupnalara devam 
mittir• Bu lamu..-lar ...t 18 
.adar Minallftilr. 

Ba meclis clapldıktan 
Yunan 8afbUam p.utecilere 
beyanatta balUDlllUf ve eze 
demittir ki: 

.,_ Bia Türkiyedeki ekalH 
ler için fU yeya bu tekilde tekli 
bulumniulık. Y alna, Lir çok 
aelelerle beraber ekalliyetlerin 
tliD amanma da tanzim ed 
bir tetkil&tm ppal•aımı • 

T~-1dıjaaacn,ap 
bı memn~iyotıir.,, 

1 7 .. ı 

Bulgaristand 
ihtilal 

520 kişi tevkU, 8 
idam edildi 

At;nadan gelen haberlere 
Bulpıütan hitldbDeti aleyhine 
tilll hazırlıyan bir komilniat 
kilib meydana çıkanlnut, 350 
Ti1, 170 zal;t ve uker tevkif 
mittir. Bunlarm muhakeme! 

ppdmaktadu. 1• mıubakd~ 
yapdanlarclaa altw d6n 
id-.ı eclilmi•tlr• =:::7.:. ~ yet eiki noktai nazar ihtili.flarma ma seyahati haldnnda dijer saz• illerin çarpqma aahumcla ltaJ. 

ıalehe çalmlf ve Frama ile ltal • teler tarafmclaa Yerilea hüerle • ,an haJr&lım ukert IMl'Uimle /'-.. 
cürmü meşhut yaptırmqlardu. Ve JaD1D Avrupa ıiyuetindeld batb rin pek o kadar dotra olmadıtmı Mllmlamalanm Utemit olmaıı, ~ 
:;:;;r~:: ~ ~nid~: baıeketterlni (müeuir neticeler ve bu ziyaretin müaaid bir uman- .uiyetin ıeqinliiini biisbütiln VEf' AT 
m&wlereaile beraber, h yoldan vermek tlzere) bir.birine yaklq • ela ,apdlM:aimı ,..zmalctadır. artbnmfbl'. Sevsi1i babamız" aile 

u ~olarak yakalammtlanhr. 1-:,::::::::::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.--1..-.-:,..-,::,:.•::::::::::=:;-ı fümüz Bahritl doktor1.aİ'lll!• 
12 - Dimitrl Aalanldie itirafa• C' b 1 J. • , 1 ? mütekait Miralay ve Hil&I" 

lmılaloendi91n!ninıaltdıwa!nde, ,;,a alı ,..azeteıeri ne uıqorıar. müeuialerincleaDr.Mehmet 
Balapuarmda til«u Ycql ı.. • 4'ii ı Erel dün ıece ebediyete Jr,a; 
lddls mmma soin pptilau 11)'-
ledii"ndea, laalddie ....,. çeldi 
lllİftİr. 

Amerikalılar 

ai Bat Eczacıaı Nmretthu 
IUD Şeref .AJıdlk: l)opnt 
Şinui Hakla Erel: 
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.. LÔ-ndrad8 oto
mobil hırsızhğı 

italyaci"a -Qiirilitü 
' 

ve 12 ada... 100 MiLYON •• k .h ft 
Dünkü ajana bir haber verdi: o o no m 1 a ası 
ltalyada, gürültü ile mücadele R ht b k d t,ftaa• yapılacakmı,. Otomobil- 1 im, U 8 ar Bugiln bttyllk bir 

.... ~ düdükleri, ötmiyecekmiı, franga alındı alay yapılacak 
L·~vaylar çan çalmıyacakmıt; Bu sene iyi bir prograınla ve 
iilaıa, bir hafta müddetle, b• ol- halkın yakından alakuile tatbik 

lllıJacak, çıt çıkmıyacakmı1••• Yılda 2,5 milyon edilen ulusal ökonomi ve tutum 
- Oh.... ödenecek haftası bugün n'bayet bulmakta-
insanın genit bir nefes alacağı Rıhtım ·tirketinin taafiyeai hak- dır. Bunun için bugün lstanbulda 

leliyor ! km haftanın kapanması münasebetile da, rıhtım ıirketi erkanından 
Deınek ki, ltalyadan, bir hafta biri dün ıunu söylemiıtir: bir alay tertip edilecek ve kafile 

llıiiddetle emin olabiliriz... · "- HükUınet muayyen bir ta _ halinde Taksime gidilerek ab:de-
Denıek ki, (mucize!) faıistler rihten sonra tirketimizi sabn al • ye çelenk konacaktır. 

Riİriiltü etmiyecek... Demek ki, k h Digv er taraftan bu yıl bir çok '1 ma akkını haiz bulunuyordu. 
t> Usolini nutuk söylemiyecek .. : Bu hakka dayanarak satm alma mağazanın ittirak ettiği vitr:n mü· 
~ tl!lek ki, etrafta ate§ püıkürüb kararını verdi. Direktörümüzün sabakası da bugün neticelenmek • 

r an yeni bir marifetle kartılaş- bu ,yolda konu~maları bittiği için tedir. Evvelce teıkil edilen jüri, 
;;-ğı bekliyen ltalyanların yüre- son mukavelenin imzalanması i • mağazaları gezerek bir:nci ve ikin 

ni h:>p oturh.!p, hop kaldırtmı- • A ka · · · ci gelecek vitrinleri tayin edecek-) çın n raya gıtmııtır. 
•cak ... Demek ki, bet yaşındaki HükUnıet, rıhbm şirketini yüz tir. Vitrin müsabaka11 için Kadı· 

~etti kur'a neferleri ( !) Roma cad- milyon franga satın almıştır. Bu köy, Jstanbul ve Beyoğlunda ayn 
elerinde geçid resm1 yapmıya- para yılda iki buçuk milyon he _ apı b'rinci ve ikinciler tayin edi -
~k!... . sabiyle kırk senede ödenecektir. lecektir. 
d··ltalyanın batı dinç olacak ve Bu yekun içinde nhtımlarm işlet • Bugün ak§ama kadar bankalar-
unn bir hafta rahat edecek... me yolundan başka, ıirketin a • da müsabakalı kumbara kabulüne 

I Bu, son zamanların nadir hayır· lakadar olduğu Çinili ve Rıhtım devam edilecektir. Her Banka bu 
1 tı!:lbirlerinden biridir... hanları ile ıirket binuı, depoları yedi gün zarfmda yeniden kum• 

· • • • • • • • • • • ve ardiyeleri vardır. bara almı..t veya kumbarasmı bo • 
Yazınım bu yerinde durdum. Servisler hükiiıiıete geçtikten pİtmı§lar arasmda ayn ayn kur'a 

lt·:4tatürk'ü:ı önderliği ile Tevfik sonra, her türlü tasfiye itlerini çekerek üçer kişiye ikramiye .e-
l '.lştü Aras, Türkiyeyi, bütün dev· çevirmek üzere direktör M. Ka • receldir. 
ett~ıe iyi geçindirmek yoluna C · · h • h l 0 f '°ktu. nanj bir komisyonu", baımda o • uma günü ıe nn mu te · 

larak bir müddet daha burada ka • meydanlarına tayyarelerden ab• 
Bu arada, ltalya ile de görünGt- 1 h d · J • • b 1 te l~tır. Bu koıiıisyonuıi vazife - an e ıye er ıçın numara u an· 

d nazarlık nevinden bir siyut si, görülecek lüzıima göre, bir ve • tara yarından itibaren hediyeleri 
.,.?,•tluğumuz vardır. Öyleyae, bir ya 1·ki yıl uz b'l. dördüncü vakıf hanında aanayı· 
1 .... ,_ nk aya ı ır ... ,, 
--« gazeteciai sıfatile, yuka i müfettiıliğ"nden verilecektir. 

"trrları yazmak yakııık alır mı? Inglllz ve A vsturya 
Fakat, ben, kendi imza.mm üs-

tıhıdeki yazı ile ne devleti, ne de elçileri 'i bir makamı, hatta ne de İngiliz elçisi Sir Peni' Loren, 
~Ütiin Tiirk matbuatını temsil edi- eski eserler araştmnalarında bu • 
"runı. Sadece, hiaeeclen, dütü- Junm•k üzere dün Beraamaya git· 
~ ve düıündüğünil samimiyetle mittir. lnıiliz elçisi oradan caı. 
~ bir Türk yurttafıymı ••• Ll- cüie avlanmağa gidecektir. 
~·• ne zaman ltalyaya dokunan § Avusturyanm Ankara, Tah • 
•t :Yazı yazmağa kalkqsam, mut- ran ve Bağdat elçisi M. Buhber • 
~kalemim sürçöb cızırdıyor! ger Tahran ve Bağdat hükiimet • 

8u, neden? ..• Ben ki, millet ola- lerine itimatnamclerini vererek 
t\1c, hiç bir milleti diğerinden a- tehrimize dönmüştür. 

JJJet bıçağlle kızı 
yaralıyan adam 

Gayri mübadiller 

idare heyeti 
toplandı 

Gayrımllbadlllerln 
istedikleri nelerdir? 

Gayri mübadiller idare heyeti 
dün toplanmıı ve Ankarada maliye 
bakanlığına müracaat etf ib cemi· 
yet reis ve umumi katibinin bu 
müracaat hakkındaki izahlarmı 

dini em ittir. 
Maliye bakanlığından cemiye

tin istedikleri §Öylece hülisa edi
lebilmektedir: 

1) Kaçak mallarının sabş itinin 
Ziraat Bankıumdan alınarak gay. 
rİ mübadiller komisyonuna veril
mesi. 

2) Muhtelit mübadele komis
yonu tarafından devredilen 30 
bin lngiliz lirasının gayri müba
dillere dağıtılması. 

3) Bonolann borsaya kote etti
rilmek suretiyle gayri mübadille
rin sarraflar elinden kurtanlması. 
(Zaten boraa meclisi de bunu ka
bul etmektedir.) 

4) Rum kaçaklanndan alınan 

malların gayri mübadiller komi•· 
yonuna devri. 

5) Anadoluda bulunan ve gay
ri mübadillere ait Yunan emliki
nln arqtırılmasma devam olun
mesı. 

6) Müzayede ile satılan mallar
dan tapu barcı alınmadığı gibi tel· 
taliye resminin de alınmaması. 

7) İzmir veaair yerlerde mey • 
dana çıkarılan malların Ziraat 
bankasına devri ve Adanada Yu
nan tebeaıından bir ıahsa ait olub 
satılan bir malın bedelinin gayri 
mübadillere dağıtılması. 

8) Anadoluda müzayedeye l<o
nulub da sablaınıyan mallann kıy 

Jngilterede birdenbire elli oto -
mobilin birden göz altına alınma -
sile neticelenen bir polis araştır

ması yapılmıştır. 

Daha çok otomob"I elde edile -
ceği ve göz altında tutulacnğı ha• 
ber veriliyor. 

Londranm civarında bir çolC 
yollarda sivil, resmi polisler, elle
rinde büyk bir otomobil l"atesi bu
lunduğu halde gelen geçen otomo
billeri tetkik etmekte ve icap eden 
lere "dur,, emrini vermektedir.• 

Polis "dur!,, emr=ni verdikten 
sonra şoföre, fU sözleri söylüyor: 

- Bu otomobil çalınmııtır. A
ranıyordu ...• 

İngilterede uzun zamandan heri 
yapılan ve §İmdi etrafile anlaşrlan 
büyük ölçüde bir otomol:'.1 hınız -
lığı işlend"ği öğrenilmittir .• 

Hırsızların, Jngilterenin bir 
başka yerinden çaldrklan otomo -
bi1leri, numaralannı ve bir çok 
yerlerini değişt=rip diğer yerlerde 
satmakta oldukları anla~ılmıştır. 

Polis, ayni ZMnanda bu hınız • 
lann izi ardındadır .• Y akmda ya
kalıvıu~"' 1"1"'r'"' 7111ıınerlivor1'lr. 

Soygunculuk maz
nunları mahkemede 

lstanbulun yirmi muhtelif aem
tincle soygunculuk ve Çatalca ve 
civannda da etkiyalrk yaptıklan 
iddiasiyle mevkuf bulunmakta o
lan Yatar, lbrahim, Pomak Hü • 
seyin adlı üç aabıkalınm dün ağır 
ceza mahkemesinde muhakemele
rine devam edilmiıtir. 

Dünkü muhakemede aralann ~ 
da maznunların karılariyle kızla • 
n da bulunan altı kadm ,ahit din
lenmittir. Şahitler, his bir Je7' bil
mdiklerini 187lediler. 

Neticede muhakeme, geJmiyen 
bazı phitlerin getirilmesi ve maz. 
nunlarm eskiden mahktmiyetleri 
olub olmadıfmm aoruJman için 
geri bırakılmıştır. 

t:: etmem... Hepaine de, ıeniı · 
noktai nazarla bakmaia çalı· Muallimler, kUyltllere 

Bir dedikodu yüzünden on beı 
gün evvel Çakmakçılar yokuşun • 
da Marilra isminde bir matmazeli 
jilet bıçağiyle aurabnm iki yerin • 
den yaralıyan Artin adlı çocuk 
dün Sultanahmet birinci ıulh ce • 
za mahkemesince sorguya çekil • 
miı ve fakat bu mahkeme, davayı 
neticelendirmek için kendisinde 
bir salahiyet göremediğinden as
liye birinci ceza mahkemesine 
devretmiıtir. 

metlerinin indirilerek tekrar mü- 2 3 4 5 4 8 3 
zayedeye konulması. • • T. L. 

~e bunda hayK muvaffak olu- yardım edecek 
t • Bahuıus Jtalyanlar, musiki, K k 
.~'";!• makarna imali gibi manevi üçük çekmece ve civar ÖY· 
. -cı lerinde ilk tedriaat müf ettiılerin· 
tt • di pek çok tubelerde epeyce d Ba l · d • 1 k 
~de gitmitlerdir. Öyleyse?... en y zzetm yar ımıy e öy 
"YI mektebleri bahçelerinde ziraat 

'İtt· eyse .•. ,, nin cevabı ıayet ba· tecrübeleri yapılmıya başlanmıı • 
j' ?'·Onların kurduklan yeni re-
tl"-lı~ tafrafurutluğunu ö~edenbe- br. Bundan bqka ilk defa olmak 

bizinı aleyhimize çevrilmit his"d üzere köyün bir aylık ihracat ve 'er, dururuz •.• Havada .öyle bir ithalib da köy hocalan tarafm -
liJ var ..• Nitekim, yalnız biz de- dan bir deftere yazılmaktadır. 
İti, ıy \inan eski erkanı harbiye re- Bütün köy hocalarmm, ihtiyar he
~~e, on iki ada_ meaelesinde, fU yetlerine yardım etmeleri ve kö-

1 Y-zıyor: •ca yün bütün itleriyle alakadar ol • 
daha odoau da içine alan ve Ana· malan da bildirilmiıtir. 
_.._ aahillerinde bulunan on iki 
.::.. İlctiaadl ve ukert tek kıymet Hocalar her on bet günde bir 
~:-ezler. ltalyanlar, burumı, köylülere sıhhi konferanslar ve -
b ... ..,._ receklerdir. Ayrıca ilk tedrisat 
--~olarak ellerinde tutuyor. müfettiıleri mmtakalarmı sdc, sık 
~ yegine kıymeti. Anado- dolaşarak muallimlerin bu itler • 
~ 1!stili.ya hazırlanmaktır. Fa- de nasıl çalııtıklarmı tetkik ede • 
~ İz, o noktayı Türkler peripn ceklerdir. 

dil 1etteyken bile iatill edeme- ----=•• --------· ·-= 
~ .Muatafa Kemal bugün, !ür· buralarını tahkime kalkııması, 
"1 ~ demir leblebi haline getir- saygısız bir adamm çizmesini bru
~ltit t İtalyanlar orasını ~sıra- nunuza uzabnıumdan farksızdır. 
, .. OJıun için ekaer ahalisi Çizmenin nalçmlarmı sahilimi-
1'it olan bu on iki adayı Yuna- ze yanaşmıt gördükçe biz böyle 
I~ bırakamlar!,, kötü kötü aöyleneceğiz; Türk hal-

.._ ı-ı,_ bura.mı brrakam, bırak· kının hüsnil nazan da, ltalyanlar
;qnı. ı,· • "'1ct. ' ızı orası alikadar etmez. dan aynlıb batka milletlere döne-
' :;..ıtalya, on iki adayı teslib cektjr. Eğer bu, İtalyan menafii
'i)~ devam ettikçe bizim em- ne uygundur sanılıyorsa diyeceğİ
~uhabbetimizi kazana- mi7 yok. Bu menafi, kuru adcı bir 
~ • · cakaya feda edilmemelidir. O a-

d~."· 0 adalan gözUmle gör- dalar ıilahlardan tecrid olunmalı
~ ~~J~, Moda ile Kalamıt dır. 
L. ~ uırıbırine yalandır, "HM,, 
,..._ ... _ iaitilir. 

(Vl·ftO) 

Dünkü dunıtmada davacı Ma
rika yüzünün kesildiği için Arti -
nin cezalandırılmasını, ve yüz yir • 
mi lira tazminat istemit, maznun 
Artin, cürmünü inki.r etmiyerek 
(benim izzeti nefsime dokundu, 
kestim) demi§tir. 

· Şflpbell "UrUlen 
. bir uınm 

Tapu memurlarından Bay Mus
tafa bit müddet evvel bir gezme
den döndükten sonra amızm evin 
de ölmüttü. Bu ölüm' ,üpheli gö
rülmüıtür. Zabıta bu huamta tab 
kikata bqlamıl'tır. 

İşden elçektlrlldl 
Kadıköy su şirketi heaabları ae

nebatı dolayısiyle tetkik edilmiye 

baılanmıttır. Muhaaebede ala
kadar bir zata i~ten el çektirilmi!
tir. 

POLIS1~' 

Hırsızhk 

Gayri mübadiller, maliye ba • 
kanlığma yapbklan bu müracaa -
tm neticeıini sabırıızlıkla bekle • 
mektedirler. 

Hırsızlıktan suçlu 
bekçl 

Sultanahmet birinci sulh ceza 
mahkemesinde dün bir mahalle 
bekçisinin bınızlık suçundan mu
hakeme.ine balalmıfttr. Balıkçı • 
lık itleriyle uğratan Şakir ismin -
de birine ait balık ağlarını çalıb 

satmaktan ıuçlu bulunan bu bek • 
çi, Ahırkapı mahallesi bekçisi 
• Suphi Reistir. 

Dünkü muhakemede Suphi Re
is, cürmünü inkar etmit ve fakat 
kendisini balık ağlarını satarken 

gören phitler, bildiklerini olduğu 
gibi anlatınca Suphi reis, yaptığı 
işi saklıyamamışbr. Neticede mu
hakeme karar için geri bırakılmı§· 
tır. 

Arab camiinde oturan Mah· • 
mud, torbacı Kiryakoya ait motö- 1'filbadele komisyonu 
rün aletini çalmıı, kendisi yaka- azalan 
lanmıtbr. Lağvedilen muhtelit mübadele 
Tramvaydan dU,tU komuyonu bitaraf azasından Bay 

ikbal vapuru kaptanı Mmtafa, Anderaon dün Atinaya gitmiıtir. 
dün tramvaydan düşmüt ve yara- Komisyon reisi Bay Holştat da 
!anarak Beyoğlu butahaneıine yarm Atinaya gidecektir. Orada 
kaldf!!lmıfbr. Yunan hük&netiyle de vedalaş • 

Yankealcl' lk bktan sonra, hazırladıklan rapo • 
Kaledibinde oturan Eftimya· ru Milletler Cemiyetine vermek 

nm cebinden iki liraamı çalan sa- üzere Cenevreye hareket e • 
bıkalı Muatafa ,..kal•nm•ıtır. deceklerdir. - -

-----Bu rakam devlet 
demlryollarının 

bir yıldaki geliridir 
Devlet demiryollan hatlannda 

yapılan tenzil U, idare nridabnı 
hayli arttumıftır. Bütün hatlar 
üzerindeki üçer aylık tenzilit ba 
ayın sonuna kadar devam edecek
tir. Eylül ayındaki varidatın ıeçen 
aene ile mukayesesinde fazlalı1' 
gayet bariz bir tekilde g8rillmek
tedir. Eylül 934 ayındaki deYlet de 
miryollan hatlan varidab 2 mil· 
yon 345483 liradır. Bunun 491932 
liruı yolcu nakliyahndan olmut· 
tur. 933 senesinin eylül ayındaki 
umumi varidat ise 1.607.099 lira 
idi. Geçen seneye nazaran bu ey
lüldeki fazlalık 738.383 lirayı bul· 
muıtur. 

Avrupa ile telgraf 
muhaberatı arttı 
Ticari vaziyetin inkitafı üzeri· 

ne Avrupa ile yapılan telgraf mu· 
haberatı da ziyadeleımiıtir. 

Birinci teşrin ayında Türkiye
den ecnebi memleketlere ve 
ecnebi memleketlerden Türkiye
ye telsizlerden 39.494, kara hatla
rından 14.734. ve deniz kablola· 
rından 3285 telgraf faaliyeti ol
muştur. Ayıai ay zarfında açık 

A VTUpa memleketleriyle de 6507 
telefon görilşmesi yapılmı§tır. ls
tanbul • Ankara telefonu ile de 
ayni müddet zarfında 13.000 mu· 
\&bere Japılmqtır. 
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] ŞablD Yavraıa@ 
' Yazan: Kadir Can fto 80 1 

Kaçakçılık 
Sorgu dtln geç vakte 
kadar devam etti, N~ 
terler aldatılllllf m.ı 'l 

~T: 
YaZ11n: 

Alla GUndUz 

5000 ı-
Alma ve öaıka dde çe•irme 
Devlet VHHmn li0tu'udar. 

Kazazede gemiciyi bırakarak 
gitmek doğru olamazdı · 

Bulıariıtandan selen muahcir· Profesör Eıoea ifte buna çok ve dajılmaaı ölümü ıetirir. Y: 
lerin getirdikleri tekerlerde Japl• ..ıuLIL Lahra atan OID&llite haa
Ian milyoaluk kaça~ılıia ait tor· kasma teJaraf çekdi: Kamer tı· 
gulara dün de gene pmrük ma· nngasmı ben huldmn. L>bra .. 

biz böyle diyoruz. Ejer atamı.il! 
zayıfletmarsek h .. t•lık, ç~ 

meuek tehlike, dajdmuına 
daa Yel'llleUek alüm )'aktar. Mani telli timdi kazaya ujrı;ran Barbariıa kwnandaaında Vene- haf aza umum kumaDClenlığs iltila- biri değildir. imanları öldürmeyi

ıemideld adamm l.ima bap cliie dönüyordu. Bir futmaya barat büronnda dnam edilmit • niz. Baldujum formiilü bedava 
aöylediii tözlerdea bir kaçım • tutaldü. Fakat hu, o kadar kor- tir. Bu .orıular dün ıece seç Ta· gönderiyorum, -'-- zehiri yerine 

kit bitirilmi•1 ir. Bütün mmmele • ,. ..... 

Güciiaü .,-irmeje bqlıyu 
ıövde köteainde ara ... --

çıkça ifitiyordu. Geminin o tarafa kunç bir teY deiüdi. Sido • T' ona eatouz. l'a•anmn. Ua alınız, - la • ııin ikmalile ıuçlulama bagüa ak. -'-·• : ........ 1 ..... 0 
.. 1..ı::-.-...:-ız.· • fe1 oranın &1.vm nnı yenı 

dönmeai için diimenc.iye emir ver- mm birdenbire dümeni tutmaz ,._ - · -· u.u-3w canlandırmaktır. Atomu ilk 
d• l.ı__ • • '----1-.. T • p.ma kadar ihtısaa mahk .... i ı. o ıı:uı; zmcır &&r~b. anur e- Ondan eoma Eaoeaia ba eve ver larda d d ·ı -L -:ı 1 

ad müdtlei umumiliiine verilmesine lf&r1 an ven ecc:a ..... c 
Yaldqtıkça meçhul amıa ee-1 dinciye kadar bütün kuvvetile e- d 0 j" f -ı kul'---lmai s. ... Ja r•lıtılmaktadır. 1 1 ormu 1U11 a ~ 8 

• caulandD'&biliriz. Sonra bu i 
ıi daha İJ1° d·-·'-·ia batladı: een lodoa fırtmau bizi karaya al· :r- eh A el K b p·~! u,_ ... mma a ı o ra ıwu lann natüruma ıeçer, artık 

- He...y !.. Beni kurtarm !... tı. Sabile yüz kulaç kaldıiımız Dün • tibb t büroaund bu kal ...L , ıı ara a aı.. • d b • • tem ç i · 
Bea V eaediLliyim. Beni buradan urada bir aanmb oldu. Bu sırada it için t.etekküt eden muhtelit ko • an ır teY il ez. a mı 
alm !.. bea kamaramdavdmı. Gemi bir- ha d Küçük kambur Omikro bunlan nü bitiren, itini ıören atom 

.,, misyon da ziya e mamunlarm bitiyordu. Onun irin profe.CSr ·E- • · • k --1- 1 1 
Seo'nun k.encliaine doiru ıel- denbire yan yattı. Kapıyı zorla- sorguau ile meııul olmuıtur. Din· :r ne yenı11nı o,.moa.. fte Ö •• 

dijini ıörünce ıeminin bordum- dma. Fakat bir türlü açamadım. lenen Salihattin Rifat ve ortakla· aoeain 6lümü ortadan kaldırmak öldüren bulut! 
daki ipi.re tutunarak ... 1ı iadi. Sonradan anladım JCi geminin ya- n Galiple Burhan bu it· için aöylediii dütüncelerini deli Bwm aaaıJ yapacajmı? el 
Sahildeki afak kap parçalan ü- ruı tam benim kamaranın kapı- teki alikalarmm yabuz mu- aaçmuı almıyordu. Eaoes'in çok tron ile radyomu evlendirdim ..... ·-
zerinde aıçnyarak mümkün oldu- anda imiı, iç tarafa doğru eğilen ince, çok diifündürücil ve insancı dilin mıll'meleclen ıeçirdW.. 
x.. kadar denizde açıldı. Hatti omurgalar kapm dı ... ndan ka- bacirlere kolayhk ıöeter • bir arqtırmuı vardı.. ya çıkar, B.C.S El-'---- -td ... • 
.... •J • :r- mek olduğnu ve muhacir • sonra - e&UVDO .. 
-- oirdi. Beline kadar IU için- pamı•- K•m•ranm bir tek -· ya çıkmaz.. Çılanamıı ola bile bu buld ı te bul 1. ~ 

J- 0 r - lere ıött.erdikleri 'kolaylıklara mm ma um. f unan :uı.\ •
1 

de elleriDi, kollanm aalbyarak ceresi de auvonın altmdaycb. Ora· arattumalar araaıncla bqb iyi· ·ı d ~ 1--1 1 · ..... J- 1_1.!ı .._: __ _1 ___ 1.ı-.! ---~--•=- m .. U OU .,....._ aa ıyor. f1D ~. 
yardım istiyordu. da mahbus kaldmı. Hem de be- auaıu .....aaa ~ mmu-.-.. likler, bulutlar da çıkabilirdi. A l d Jt...&-.lr. 

hi,. hU'0 zamaa bir ticaret ohn•kta11 1&1ı ta: tom an •••----
Su, on yedi jqlarmda iri yan lime kadar ıu içindeydim. Bölme- 7 Niteki D---"be ptı"' y -ilerı· ·--..-dini idd:- .-;. an-· ..ı~~ı·....:--.r-:'·..1--.,. umm" v= ıpraaan atom Jerine, gövde -bir delikanbydı. Venedik harb ıe- len TUJ"dum, bapdnn, fakat du- ._.--#--. - -., -s-v..uuS19 .. •nn~- -

milerindeki küçük zabitlere mab- --nıı•dnn. F ırtmadan deniz dal- Jerclir. Ma•wwfih etde mevcut ve- beyine kendiliiinden yeni at-
J-- ...!.1-1-- -Lafaaa- -1-...! bu.ati yerlere dokuDJDllf, Jralmqtı. m yaratarak ölümü tokm, emaft. 

ıuı ıar-lı ima plY&r, dar ve plandıkça sular boğazıma ka-iar ........ mua J- -.. 

çizgili eaket ~ Belinde yükseliyordum. venliiiadea bu balomdan IOl'IUJ& ÜOM artık tiinet Jizibıe de Omeıa dayanamadı, em 
halis bir V...Uk lahcı nrdL Yal- (Dennn ftl') devam edilmiftir. çıkmaz oldu. latedili ıtinet 1fI • kqıyarak, .. y11lı .. nılı sordu: 
ms 1'afmı be)'U J,ir bale aaımıt- T • • k f• latanbul ıümriikJerl _,...... iım Omikro ite Omep Yeriyorlar - Demek ben. timdi, IU 
tr. ur o ıs lüiine dan muhafuadan - il• eh. ~m parçasını yutanam hiç 

Kaza olduiu ıırada yahud da.. canderilerek liatede huhman ma. Emtitüpün bntUn llboratuvar - 6Lniyeceiim? 
ha aomalan, bir yere çarpa.rak Bcnebl memleketler- badrlerin rümrükte ne kadar .. lannda artık profe.arler, yamak - ProfeaCSr plmedi. 
yaralandıjı anlatılıJ•du. Top- de tube açacak kerteri bulundaP.mm ve ne bd.- lar, olıun kitiler çalıııyorlardL Çünkü OD 111daaberi ıü)meein" 
lann bir kaçı deniu yuvarlanmıt. Aldıiımız malOmata 18re, mın çekildifinin bildirilmesi iatea Eaoea'i kendine bırakmıılardı. 0, bitiımifti. O artılc bndiNDi 1°11 adl"'I 

bir kaçı yerinde duruyordu. Tü~k Ofiı tubelerinin bulundulu mittir. Batmüdürlük dUn derhal bir JUi Tanrı olarak emtitüDibı lana kartulupna vermitti. 
Kaptan ManlteUi, oaa burada memleketlerle olan ticaretimizde bu tekerlerin miktarım teı&ite &at ~inde yqıyordu.. Prençip pav. Omikıo stilfiımi7.-: 

1mabrak yoI- devam edemez- ı. tubelerin pk faydalı faaliyet- lamıfbr. Joniyle yattıfl odanın duvarında _ O ~JI J1dme'J& 

di. Çiiaki illlafh bir adamdı. Za- leri ılriildilliiaden biziaale senit Bu kaçalcçıbk hldiaeGmde ı... bir kapı açtmnqtı .• Koridora bile al kalal»ilwı çok iJi ! 
ten bunu ,...... 114 ,.... 1le V• mik; * allt -.-it P..- tliier tan1'al Ddld .-.lijbüa p)maqordu. NfP ~ Pf11!1 ~ Profeelr clalpı' c1aJcm 
nedikli kü~ük zabit memleketi· bazı memlebtlerde. de. f':"*er •· geçmiı, lıtanbul ikinci noterliii fmı kimse bilmlyordu. Jordu: 
ne döndüğü uman kendisi için çılmuma karar verilmittir• Türk Ofiain • d. haricte namına bqkitib Bay Saad ba m.. Eaoea ölümü kaldıracak bir yol - Bumı tam otuz yıll• bir 
inç te iyi olmazdı. .. f1ID 

1
' ... sele hakkında bir muharririmize bulmaia çabııyordu. Öyle çalıp - lqmaclan, didipneden soma 

Seodan bir kayık indirildi, •· kls f'llMsİ ftl'dır. 8a fUMı. Ati- ıunlan taylemiftir: 10rd11 ki ilk denemet.rine bile buldum biHr miain? Söylesem 
bile aönderildi. kayık V eoedildi na, lkrlin, Londra, Moekon, lır-
küçük zabiti tdarak ıemİ7• c1iD- yeste, Parie, Praı ve lakenderiye- - Dqarda rapılıh dalreı.imi- batlamıftı.. pnm, ben .. ldan aoldan 
dü. dedir. M•imeaıillilderle idare edi- sin tuclikine anolam tenetı. • • • JOl'llliJIUlll, meler o DrtDD 

Manitelli bu genç adamı ilke- len bu eekia tube timdi ona iblii noter lml"'l'DMD tarifataa tama- Omega; maden iletleri parla~ llllf. Raaqele buldum! ~.-.. 
lede kartıladı. edilecektir. Yeni mümeuillikleriıı men ....Uık olarak tuclils edil. tıtı ıüderi parçumı omuzuna at· Saklam•m ıenden, evet rasta 

_ Bonjorna !- Madrit, ve Nevyorkda ilıclau bir mittir. Dairelerimiz, Tilrk ka- mq, ellerini kalçalanna daJUllll, Sokakta para çaatuı 1Ju!m si 
_Boa joma bptan!- ihtimal dahilindedir. Bunclan ma- mmları brfmmtla t.ITir Ye izah koca P5beiiıü fD'latmq, ıizlerini Otu bet kırlı JJ1 önce arka 
Genç adam kaptan Manitelliye ada Türk Ofiıin açılması mukar- edemiyeceii biç bir lraranbk ite Eaoea'in dudaklarına dike dike ı• Sllpb Preaçip' e yaptıjım 

elini uzattı ve undiaini tanıttı: rerdir. Şimdi latanbul, lzmir ve ilet olm&llllf ve olmı)'&caktır. Da- profeeörün aayledilderini dinliyor Mil &fiil üzerinde· çahpyor 
_ Venedikli mUllzim Paolino Meninde bulunan ıubelere illve iremis damp ..,_ mübiirGai tu- du: Birdenbire ..,,,.. pldi. O 

Beneventi ?... olarak Karaclenia aahil viliyetle- dik ettirmek iatiyen ~ - Anladm ya kızım Omikro? ben o atılan kendi yaptıtma 
_ Kaptan Manitelli !... rindea ltirinde de bir tabefe ihti- dan Od muteber ye muaf talüt lıte böyle.. Nazariyem iy1e derin elektrik cibumclaıı ~' 
Birbirlerinin ellerini kattetle yaç ıörülmekteclir. Bu f1ıbenin almmıt ve yalnız mBlriirleriyle ik- bir teY defil. Hot, nazariyelikten as ela radyama aWemôftim· 

sıktılar. Samsunda olmaıı dütünülüyor. tifa edilmiyerek parmak blsl ve de çıktı ya. fMBm içi hirclenbln parWlı. 
atanbanlolall cıiu·birt fotoiraflarmı senede koydurmak - Demek bütün it atomlarda 1 filndiim, buldum 1 Buıün -1-1.fl'IP Manitelli merakla müllzim Pa· 

olinoyu batt•n ayala kadar süzil
yordu. Bir türlü ıördüiü teflere 
mana veremiyordu. 

Ticaret btlrosunun auıetiyle tenik nzifaini J&Pllllf- -Evet. Atomun bir ,_c1e, •• cihularan en olpn.. Rad,.-
muamelA.b tır. Hal bayle iken noterin alda- ya ıövclmin her yerinde za71fla. tedilim kadar. 

lataabalc:laki T"1Caret ve Sanayi tıldıiı ve aahte bir aened tamime muı haetalıiı, çürümeai tehUkeJiJ ( Devamı var ) 

Ei• hu ıemi kazaya utramıf
aa, ell>et içinde bir kip JOktu ya!.. 
O halde diierleri ne oldu ve bu 
sene adam niçin tek bqma kal
dı? •.•• 

Mildürliilderinin bldırılmuı üze- ilet edildiji iddialı tamamen 
rine latanbalda bırakılan vilayete vanhıtır. 
merbut Ticaret Büroıiyle Sanayi -----------

Seouun burmmmı o tarafa çe
virdiii zaman aahil boyunca, b· 
zaya uinfan gemiden k0ta kop 
uzaklqan ıekiz dokuz kiti kim
lerdi? ... Orada ne arıyorlardı? ••• 
Niçin ve nereye kaçıyorlardı? .. 

Müfetti,liğinin buradaki müddet-
leri yılbqında bitkemtedir. Oko
nomi Bakanlıiı Sanayi Müfettitli· 
linin müddetini tahdit etmiıtir. 
Fakat Ticaret Büroaunun müddeti 
tahdit edilmemiıtir. ncaret ~0-
IUDUD bu ay nihayetinde kaldm
larak muamelatına Tilrk Ofiı ls
tanbul ıubesi tarafından bakılma· Kaptan Manitelli merakla aor-

clu: 11 muhakkak ıibi görülmektedir. 

!stan bul asliye birinci ticaret 
mtı hkemesinden: 

Atalı yukarı 34115 kilo ........ 
imda 30 ~ ceviz kfitiilii açık 
artırma ile aatılacaimdaa al•ak 
istiyen1eria 22.12.1934 cumarteai 
ıaat 9,30 da Haydarpqada dev • 
let demir yoUarı idaresince kiifiik. 
lerin konduğu yerde lMaJuD•alan 
ilin olunur. (348) - Gemide batb kimse yok Esasen vazifeai iç Ticaret Mü~ür-

mu? ... Siz niçin yalnız kaldınız IQii 1DD•me1lt müclürlüiii olan' ______ F_E_R_A_H __ , 
burada?... Diierleri ne oldu?... lıtanbul Büroaunun muvakkat mü 

- Kaptan, batımıza plenleri dürü Hayrettin Beye Ankaradaki tiy•troaaacla 
aormaym !.. Fırtınaya tutulduk. vazifeaine dönmai için emir ve- OZA" OPBllKTI 
itte bizim aev,Ui Sidqmuz bu ha- rilmiflir. ~~u!~ba= 
le ıeldi. lıtanhulda bustın faal Te Rs- WAlllÜ oCı.ONç. 

Sido kazaya ujnyan Yenedfk fiye halinde tirketlerle ikraz mG- ıs•AIL ı uuuu.u 
harb ıemiainin adıydı. eueaelerinin adedi bine .,...m. Bu ıece COPPE 

Gen,. müli.zimin ıCSzleri yqa- dır. Merkezi letanba1dan pyri 
7 Operet 3 perde 

nr tibiydi; teai titriyordu. Sözil· tehirlerimizde olan tirketlerin • 
ne devam etti: dedi pek azdır. Bunun için lıtan-l Cama güai matine 15 de 

- Bugün tamam on dardüncil bal ıubealnde yeni bir kısma ihtl- kollu Malemajda 
a&adür· 84'1 hatb pmili, Amiral JaÇ ıörülmektedir. 

ÖZ TÜRKÇE 
KARŞILIKLAR 

Okurl~rımız eksik sayılarını 
bizden edinebilirler 

'"---~~- • • ~- :....:..L- t-1.LI- w _.__ __ • ___ • --""' 
~- JSlll- -·ll••v- w ....................... a.unm'llllmll ~ 

lteiendller. Bizi arblaclsm. Untm.roraa. Ancak, IOlll'adan Qrndik .ı' 
Wr tünn ----- .. haları nedenle tepi ,..,. -bmfluda'· c;oe. 
'-im sablmlı ,_.... ~ ....,. .. ,.__. Jat-wı q.. 
,.llııa4eki --.... ......... elr.Udiklerini iıti, ............. ..... 
J.lrank, diitinfikı.~ icia ~ ..,.._.. .... ~ 
pkannık iat.eklilerine wwwDWJi. dil izerindeki plıpllll7a mhe ,arark blll ,. 
dak. lıtiyenler, herhansi •~da $1hnlar kendilainde ;rokaa oaa ~ 
edlnebilirler. Bqhe elek toplayan•mıt o1aa, 1'a ,.izden arclma 4'11_..,,, 
~lk slna nna -ı. da llr 180 •Jlfahlm daha acma ~ 
Y"ll"llli .............. --~ lliitlnBJeMllıler. 

Y.._ '-tb ,...JelwWıl ...... nam da I~ kmat potta ....... 

,...__._ ....... da poda De .. aısı.t ıh•ırı•lllriL 
KURUN ....... 



~18 Birinci kanun 1934 HASC.1{ Akıam Postası 

Cüzam ıların-------- ! BoRSA -ıl 
M 

--------- ! 

Boyu~ zabıta rom•nı eza r ı} ğ J ~ ~','.~rk l'tu~!t ~;;;ş• ;: 1 
_

44
_ l'takleden : VA - l'tB ~ p, ,, ı;o lk•Hn 45 f 

, .. :ı Mıldno 216 Varşova 24 E 

11
, cuzamlı 1 H" H" b" "f d ; Hrü"k 1 ''flıh d • - ıç... ıç ır ı a esi yoktu. l! ·se l J 8 Buda peşte 26 
- P k~rhyal yennden kalktı. Bu esnada kapı açıldı. 5 Atina 2450 Bükreş 17.SO; 
Ac e ı.... anma gideyim. Murad bey içeriye girdi. Arka- ~ Ccnene 818 Be ı grat 58 
llırele ett1. Derhal frrladL smda da Nuh vardı. t Sofya 24 Yokohama 36 

dö ayet hanım Jale hanıma Bu iki adam odadakil • h § Amsterdam 84 Aluıı 936 1 
llınüş, izahat veriyordu· l' d .. b h' . enn a • ; Prng IOZ Mecidiye 42 ~· 
_ Ge . . . · ın en, peu u ranh hır haleti ru - : Stotbolm 32 fünknot 240 

boh rçı, bahçem, ıçıncle kay- biye yaşadıklarını anladı. : ______ .:__:...:...; ______ -: 
~İtı ~k k~d~r. bü.!ük. değil~ir. La- _Ne var? Ne oldunuz?... ~ Çekler ( J ap. Sa. 16) 
l'tıın Rozlerı ıyı gormıyen bır dos- Latif izahat verd". ~ l..ondra 623.50 Stokho'm 3 ı ı 
dD.n uı. bahçen.in e~ olan yolun- _ Dirayet hanmı:f endi le Kad- ~ 'e~ork C .7940 Viyana 4.2890 
it ııdememış. Çımentolu kenar- · h . : 

1 arıs 1203 ,\1adrit 5 8032 
rdan b" • d" rıye anmı, !U pencerenın arka- il MilAno 9 28 6 Bı:rlin 1,975~ 

teı ınne çarpmıf. Yere u~c· sında pek müstel·reh b" ·· ·· = B ··k ı 3 0.95 A et eli . ? ld lı ı -~ ır yuz gor- : ru se ,v Vaışova 41975 e 
fella nı yere vurmuf. o u ça müı;ler. : Atin• 83,495 13udapcşt~4,1687 .. 
'ti !aralanmışb. Onun için, ge- Ev •abibesi: § <.:cnmc 2,45 Bültrcş 78.9655 E •l~:~.•n ibtiynt~ı da":'anmak l&zmı _ Tamamiyle bu cama yapı~ık § .;ofya ~6,0584 llclgnl 349532 i 

B gu ltanaat,ndeyım. ol"rak ... dedi. ; ı\mstrdıını ı,ı . 65 Yo~o'lama 2.'7488 ~ 
t •. U sözleri söy!ediği sırada, sol N h d E Pnıg 18 9 ·CO 1oskova 1090 
~afh\]. u . sor u: : --------------tı pencereye döndü. y·· ·· ·· · ·1 • akl d = ESHA- ~ - G·· .. .. - uzunun çızgı en mız a : ,., E •·ı oh..,,uzu de çok kapalı ... Or· kaldı mı? = ;-1 -U-------- .. '4l ı . · : ş an kası 1 O ~ 

• Pek karanlık ve... S d .. 1• • B E A d 1 28 U. Sıgorıa 00 ~ Cü l • - :ına a soy ıyevım: u su- E nna o u • ~ t,ı .. "' '."' !""~a kaldı. - ratın göz! eri yoktu! 1 fadesinden ; R cji 2.20 llomonti l 1 95 ~ 
h' uthış bır çıglık kopardı. Mut- h;ç bir hayat manas km d ; Sir Hayriye: 15.50 Tr2m\•av Si 50 E 
1! ol b ki d , ı çı ıyor u. • Ç b• rııası oğu uğun an gelme Ah öy)e drkin .. 1 "'th" b" § Merkez Hank 57 50 ımerıto as. 13 15: 
ır çı"l l· b 

1 
• · , oy e mu 1ş ır :ı:ı --------------·'!!! 

A.. c.1 .tı u · . yilz ki... S-ına nasıl anlatayım... ~ istikrazlar Tahviller 
h- 'Ynı P"ncerenın kaTŞısmda o- Bir miiddet d.. ·· d.. ı: •1.1ra. I' . v uşun u: : 139Türk Borl '28 )71 r 31 fi"" 
d n ndrıye de avazı çıkbgı ka- _ Anlatama l ta 1 nımvay ,75 r ba... Eli • • ·ı . m, an a mam... rı 2fı 90 Rı tı,m 17 ~O lı ~ırmı tı . .. erını ı enye Balmumundan 1 "b' b' • .,. " . A d 1 1 • i ıatın ,. k' b'" 

1 
l'kl k d' . yapı ma gı ı ır •ııı 26 rıoı na .o u 45.60 i: ~ 1 ., S!ln 1 oy e 1 e en ını oıeydi hu' ç·· -·· b"- '· L" ; ~ .. . Anadolu n 45 60 E Ol-ı1"'::ık • • • ı ~ · un 11 ı rna! ı c... a - :-lstıkrazı Dahılı94 25 ;: ı"temışta. 1,in clnh,,ett"ı T"" l . d"k d" 1 Anadolu 111 46- -

Od 
... .. ~ ... uy erım ı en 1- ı.::· · 'k 97 o ~ ı ada bulunan diğer kimııeler. 1 ld rıranı ,su arzı Mümessil A 50 o 

Q ... <en o u ... 
h .. f.ttranlara dofuıı döndüler. Bu Mura.d bey: 
•• _:'l"'c m "e ebini anlamak iste- N 1 h · ., - , R A D Y Q JI .~ ·•ıı'\le il' F k l - e 7.aman o 1 , ~ . di- 1 
L t ı. a at, ne o duğunu an- ye sordu He . d' b" . _..;.;..:....-;;:.....;...;;.o.-----....;----;:;;=::!!.= 
04Ya~ d 

1 
• men !im ı ızım ar-

t)· a 1 ar. karıızdan mı? Bugün 
ır vet. . ISTANBUL : -

- · Dn·ayet hanım: 18 Atmnnca derıs. 18.SO lstanbul kO!UICJ' • 
vatuvarı konseri, Fr~ Uyatrosundan 
trensmı.syoıı. 10.SO DUnya haberleri, 19.40 

ı,.. .. - .sen de 17,ördün. değil mi, - Siz buradan 1 k
0 

l\._..J , d çı mıı~tmz ı, 
'mve. .•. diye sor u. 1( d hemen ... 

~ n ıncağız büyük müşkülatla Kadmm aklına, birdenbire, po· 
Jlmna.atlk, Bayan &.zade, 19.60 ŞUr (Necdet 
Cemil). 20 Maliye bakanlığı ııamma kon • 
tcrans, 20.50 Madam Vollna Mösyö Anama. !l•••abiliyordu. Vı · I h. b lisin tavsiyesi geldi. Bu &ebeble. 

·Gn. genç nz, ıç ceva vere· kapıya doğru yu"rüdü. not taratmdan ean. 21.15 Anadolu aj 8.llJlt, 

~i. Oyun masasına dayanmıf, 
t~; diismemek için cabalıyormu§ 

1 ayakta duruyordu. 
latif bey, sordu: 

ı, - Allah, Allah ... Ne oldu? Ne 
lt, canım? 
l)· . 
~ ı~ayet hanım, arkasmdaki pen 

ey, göstererek: 
d .. - Bu pencereden bir surat gör
h~··· Pek çirkin, pek korkunç 
ır au J\ rat ... 

l 
eh-iyeye bakıyordu. 

ltif: 
di~ Anlatm, kuzum ... Nasıl tıey• 
du: • · diye Kadriyeye doğru yürü-

)o Jdale hanım, bir ,ey anbyamı -
t U: 

........ n· l)· ır surat mı? ... Burada mı? 
•rnvct hanım: 

~ E~et ! dedi. 
drıyeye dönerek: 

........ s· C ızde mi gördünüz? 

.\~nç kız, hala titriyordu. 
nan bey: 

'J;:,!evehhüm olacak .•• dedi. 
-cat, sonra: 

........ p k" l>\tl e ı ama, bu aaatte daima 
"' curlar l· 1 d B .. . ~ıtı k .apa ı ır.... ugun nı • 

l)· 'Pablmadı... 
~ lrayet hanım, cevab vermek -
~ekindi. Sadece dedi ki: 

~. A.~Cöriinen yüzün gözleri yok
l>a.{1 ela yan açıktı. 

- Geliyorum... Şimdi, şimdi 

dönerim ... 
Salonun kapısını kapadı. Sofa

yı geçti ... Lakin, ortalık karanlık 
olduğu için çekiniyordu. Sema öy
le kapalıydı ki, polisin ardında 

t>Ore&lar, 2ı.ao Orkestra.. 

823 Khz. Bt!KREŞ, Uf m. 
ıs · 15 Plrut, 18 PlAk, 20 Konferans, 20,20 

PlAk (Oda musikisi). 20.45 Kontenuıa, 21.50 
Senfonik konser, 22 Konfcnı.nıı, konserin de -
vamr, 22.no Haberler, 23,15 Ktılıvehaııe kon -
sert. 

825 K.hz. VARŞOVA, ıs.ıs m. 

saklandığı çalılık bile görünmi- 18 Şa.rlalar, kontera.n.s, 18,35 Salon mu • • yordu. &iki p!a.Jdan, s!Szlcr, 19.15 Mozartm eserlerin· 

Buna rağmen, kapı'" aralık bı- den konaer, eözler, 21 (Beyaz Mazurka> adlr 
J • Franz Lehann opereti, 23,16 Konserli rek -

rakarak bir kaç adım attı. ılmlar, 23,30 Pıt!k, 23.45 Leh mustk1.s1, 24.0ti 

Yolun yarısına geldiği vakit, Piyano • Keman konacrt. 
seslendi: ~ Kllz. BUDA.PEŞTE. MO m. 

R ~ b 18,30 Piyano yardıırılylo popQlcr §Ulalar, 
- l 'l t ey! Rıfat bey:... O - 19 Sözler, 19,SO PlA.k, 20 Sözler, 20.30 Koro 

rada mısınız? konseri, 24.45 Haberler. 23,o:ı Çingene mu • 

Bir kaç adım daha attı. e1kis1. 23,40 Asker rnızıknm. 
Bir kere daha seslendi. ısoı Kh2:. Vll' ANA 60'7 m. 

L k 
18.Z:S Piyano konseri, sözler, 19.30 Ders, 

B in Sesi, rüzgann sesi İçinde 20 Haberler, 20.10 Milli neşriyat, 20.S5 Ka· 

kayboldu. Kat~ttiği mesafeyi öl- rt§Jlt musik1U prognım. 22.15 Otmıld KabM· 

r.erek geri döndü. Lakin, birden- tarım fdarcslndo umumı Avrupa konseri 
bi.ıe, yerinden sıçradı: (Sentonlkl, 2S.05 sıszıcr, haberler, 23,40 kon· 

terans, 28,55 PIAk, L Kuartet kon.sert. 

Polis hafiyesi ta yambagınday-1:----------.---
dı. 

- A ..• 
Çok korkmuıtu: 
- Geldiğinizi görmedim de ... 

diye korkusunun sebebini izah et
ti. 

Polis hafiyesi, alelacele sordu: 

- Kim bağırdı 1 
- Kadriye ve ben ... 
- Niçin? 
- Pençerenin arkasmda pek 

çir!dn bir surat gördük. 

Çocukları koruya hm 
Kit geldi. Kı§m aoğuğundan ve bu 

ıoğuğun getirdiği hastalıklardan yok

suz yutta§lanmızı korumak hepimi • 

zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö • 

demiı olmak için kullanamadığımn 

eıki çamaıırlarnnızı, çocuklarmıJZJn 

eskilerini Çocuk Esirgeme Kurumuna 
"H' . Etf 1 ımaycı a Cemiyeti,, verelim. 

için hanci bahaneyi ileri sürdü? 
- Otomobilinin lambalan yan-

Her parçası ayrı bir heyecanıa okunacak macera, 
kıskançlık. kuvvet, ~k ve seyahat roınanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU QJ..~~ , '",\.~.,_ııc:d"ıM 

Tefrika "o.116 

Bundan bizi ~ırakmıyacağına 
hükmettik. Abdullah: "Bu senin 
için geldi,, dedi. Şa§ırdnn. Bora 
benim için neye gelebilir diye .• 
Fakat sen de bir dakika aklımdan 
çıkmıyordun. Senin göndemıit ola 
cağına hükmettim. Abdullah da yo 
la devam etmemizde israr ediyor
du. Ama ben, evvela mütereddit
tim, sonra geri dönmeyi tercih et· 
tiğimi bildirdim. Ayşe ile Abdul
lah beni bekleyemiyeceklerini söy 
lediler. istedikleri gibi hareket e

debileceklerini bildirdiın. Ayşe 
Abdullahm filine geçti. Ben de 
aslan önde, ben arkada geri dön-

düm. 
Merzuka bir müddet sustuktan 

sonra: 
- Akıl erdiremiyorum. dedi. 

Bora'nm, kendisine hiç bir ıey 
söyletmeden gelip · beni alması •. 
Cidden şa§ılacak §ey •• 

-Pek değil .. Bora çok zeki hay 
vanlardan biridir. Benim sensiz 
geçecek günlerimin hep dütünce 
ile, üzüntü ile dotu olacağını an
lıyacak kadar zekidir. Daha ilk 
anda bunu sezmesi ispata ki.fi de
ğil mi? 

-Evet .. Bir hayvandan bun
dan başka bir ıey istemek haksız
lık olur. 

Aslanlı Adam konuıma mev
zuunu birdenbire deği1tirdi. Ya
vq bir sesle sordu: 

- Bana evvelce babhsettiğin 
Cezayirdeki aslan terbiyecisinin 
aslanıyle mukayese edebilir mi-

sin? 
Merzuka: 

- Yok .. Yok.. diye cevap ver
di. Mukayese edilemiyecek kadar 
büyük fark var. 

- Benim Boram mı daha akıl· 
lı? • - Şüphesiz .• 

- Bana Süleymandan azıcık 
bahseder misin? 

- Aslan terbiyecisinden mi? 
- Evet .• 
-Ne gibi? 
- Onu nasıl tanı dm? Nasıl bir 

adamdı? 
- ihtiyardı. Güzel, fakat yor

gunluktan bozulmut bir kansı ve 
sekiz yaşlarında da bir krz çociığu 
vardı. Ne iyi adamdı bilsen.. Oğ
lunu Afrika · ormanlannda kay
bettikten sonra tamamiyle. kendi
sini bırakmı' bir haldeydi. Çok ya 
§tyamadı; öldü. Karısıyle kızı da 
Avrupaya geçtiler •. 

- Çocuğunu nasıl kaybettiğini 

hiç anlatmadı mı? 
- Pek iyi hatırlıyamıyorum. 

Yalnız timsahların parçaladığını 
söylemişti galiba. 

- Karısının adı Blanı mıydı? 
- Evet •• 

:··-... ··--, 
&Yazan: 1 

! Rıza ı 
i Şekip · 
i ...... ·-····-1 

Merzuka Aslanlı Hükümdaı tn 
Süleymanın karısının adını bilme
sine §aşmıştı ve bunu şaşırmış bir 
halde yüzüne bakmakla anlattı. 

Aslanlı Hükümdar: 
- Şaşırdın mı? diye sordu. 
- Evet .. O halde sen Süleyrna· 

m tanıyorsun? 

- Tanıyorum. 
- Çocuğunu da bileceksin öy-

leyse. 
- Hayır, çocuğunu bilmiyo-

nım. 

- Nasıl olur? 
-Ben Siı1eymam tanıdığım za

man onun benden batka çocuğu 

yoktu. 
Merzuka, Aslanlı Hükümdarın 

dizlerinde duran başını birdenbi
re doğrultarak oturdu ve elleriyle 
onun iri etlerini yakaladı. 

- Sen dedi. Süleymanm oğlu 
musun? · 

Aılanlı Hükümdar cevap yeri
ne batını. yere eğdi. Merzuka ısrar 
etti: 

- Söylesene sen onun oğlu mu-
aun? 

- ·Evet.. Oğluyum. Asıl adım 

Yavuzdur. 
- Seni timsahlar parçalama-

mıı mıydı? 
- Evet .. Fakat kurtuldum. 
- Nasıl oldu da kurtuldun .• 
- Bizim Mısırda canbazhane-

ler yandı. Babam, ben, Mabnazel 
Blanı ve Hergülle, Rober adında
ki arkadaşlarla iç Afrikaya hare
ket ettik. Şimdi adını unuttuğum 
bir Mısırlı aslan avcısı da berabe
rimizdeydi. Anlatmakla bibnez, 
o kadar uzun o kadar heyecanlı
dır. Biz Mısırlı aslan avcısmm bir 
pususuna kurban olduk. Nilde bin 
diğimiz kayıkta, kayıkcılann hü
cumuna uğradık. Hepimiz nehire 
atladık. Ben iyi yüzüyordum. Fa
kat ters tarafa gitnıi§im. Burası 
tim~ahlarla dolu bir yerdi. Bunlar 
dan bir tanesinin ağzında lolana 
olmak bile hiçtendi. Çok mücade
le ettim. Yaşım küçük, kuvvetim 
o kadar yoktu. Çok mukavemet 
edemedim. Tam bu sırada baba
mın köpeği Sultan yaklaşb. Tim
sah beni bırakarak köpekle uğraş
mak mecburiyetinde J \ ldı. Ne he
yeeanmıı ki, aradan bu kadar 
sene geçtiği halde bugünmüş gibi 
hatırlıyorum. Sultanla timsahın 
çekiımesi oldukça ıürdü. Köpek 
de ba~a çıkamıyacağını anlayınca 
açılmak mecburiyetinde kaldı. 

( Devamı var ) 

......_ ıt fazla titriyerek: 
ta~ı . Yet, gözleri yoktu... Sade 

t:rın· lıu .. ın yuvalan vardı. 
hh.ih·t~n hazirun, deh,et içinde, 

l 
1tınin ·· .. b-1 .... _ atif Y\IZUne aKUo 

Rıfat bey, kadına devam etmek 
fıuatını vermedi: 

- Odadan kim çıktı? 
- Murad bey. 
-B&§ka?. 

mıyormu§ da karanlıkta başka bir 

otomob'i rarpımasm dı"ye ı" a p A :r ou nc::P rn '·11• leş~ m1 

bakmağa gitti. 1 SARA y 
Rıfat, cevab verdi. Fakat bu ce- Si NEMA S l N O A 

- • • • • • vah, ~ek alçak sesle söylenmitti. J 

u t• . . ' , ,, . • ~ 

Büyük Artist Ronald Colman 
' ve dııber yıldız 

LORETT A YOUNG 
1 ıordu· ......... ö . 

11ti 
8
a , Yleyse, bu hayal ancak bir 

~i nı)e gö .. '"b - d'' B" • k runu son u... ızım 

'tılas:~ §ey görmeyitimizden bu 
~d "Yol'. Nasıl kayboldu? 

1 
....._ ,;1' cevab vermedi. 

ilen- u Yiizthı LL ·~ d • b -~~)i i D1T ıra esı, ya ut 
h., ~ 'Var mıydı? d vıra • 

etl bi;~t hanım istikrah ifade e· 
l§arette bulunduc 

- Kim çıktı? ... Ba§kası çıkma Sankı yalnız kendi itibnesi için i-
dı mı? - mi§ gibi: 

O - Arabanın fenerleri, akıam-
irayet hanım, şaıkm ı·şkm: danberi yanıb duruyordu. 

- Murad beyden baıka Nuh Dirayet hanım: 
da çıktı ..• Lakin ona gitmeaini ve 
M 

- O da, kat'i surette yanmıyor 
urad beyi yalnız bırakmaması- d d" y 
b l 

eme ı. anıyor mu, yanmıyor 

m en söy emiıtim. mu, diye bakmak istedi. 
- Murad bey, odadan çıkmak ._( Devamı var ) 

PRENS AHMET 
Onited Art ist'ın 

Fransızca Mükaleme 
Filminde 
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Mestan, yeni güdüğü, kara do
nu çekiştirdi, çevreyi cebine koy
du, şekerlemelerden de beş altısı
nı atıştırdı ve doğru ağanın oda
sına giti elini öptü. Ağa: 

- Aferin Mestan dedi. Gördün 
mü orucu tuttun bayrama kavuş

tun ve elinde tuttuğu çil bir meci
diyey~ ona uzattı: 

- Al bakalım dedi. Bunu da 
harçlık edersin. 

Mestanın sevincine son yok
tu. içinden: 

- Hay gözünü sevdiğimin bay
ramı, şu domuzu daha tez görseler 
de bir gün önce bayram olsa ya .. 
diye dütündü. 

• 

1 erdi, onları hiç ~nımadı. Kendi- ' 'B h ı \,,/ ıı 
ni bildi bileli yaln~z Mustafa k.a~ a PCfil o masa POCugum 
yayı tanımı§, ona bır baba gıbı Y ' Y 
baF,lanmıştı. Mustafa kahya da o- • • d d b •• •• t •• d •• f 
nu hor go•mez, iyi bakardı. Mes-evımın amın a uyu ur Ufilı 
tan için her yıl kara don, güdük, 
postal alırdı. Onun için Mestan 
ba§lcu bhisinin yanrna kaçmağı fa 
lan düşünmeden kahyanın davar
larını güderdi. Günleri hep bir bi
çim üzerinde geçerdi. Daha alaca 
kar~nlıkta azığım beline bağlar, 

davarları ağıldan çıkarır, Torosla
rın çamlı yamaçlarında otlatmağa 

götürürdü. Akşama kadar dere, 
tepe, sırt dolaşır; güneş torosların 
ark:ısmdaki yuvasına çekilince o 
ela davarlarını önüne katarak kö-

Bunun üzeririden bir yıl daha yün yolunu tutardı. t'lr 

geçti. Gene mübarek ramazan gel- Ayni sakin, gürültüsüz, üzün- 60 
~ . -'" -- l ril: 

-~-l .. '~~ di 

'di, çattı. Köylü günlerce oniç tut-1 tüsüz hayatı .. 
fu. Mestan da beraber. Mestanm :,. :,. ~ 

~ 
aklında imamın sözü yer etmit
ti. Ramazan başlıyalı kaç gün ol
muştu. Mestan bunu bilmiyor ve 
hesaplamayı da dütüninüyordu. 
Bir akta.m davarları ağıla koya
rak ağaya koştu: 

- Müjde ağam dedi. Ben ayı 
gördüm. · . 

. M~stafa kahya, naııl ' gördün. 
nerede gördün diye sormağa lu
zum görmeden hemen Mestanr ya
~ına alarak imama ·götürdü ve 
Mestanın ayı gördüğünü imama 
anlattı. imam' pamıaklarıyle bir 
hesap etti, daha ramazanın 26 sı 

idi. Fakat mübarek belli olıiıaz 
ki, belki erken doğacağı tutmuş

tur. T anrınm işine karışılır mı? 

diye dÜşündü ve derhal hükmünü 
verdi: 

- Bu işi ıavsaklamağa gelmez, 
hemen bunu şehire götürelim. 0-
ra'da işi müftüye damşalmı. ikin
ci sabah imam, Mustafa kahya ve 
köylü Mehmet çavuşla Mestan 
yolu tuth"İ>.r ve Mersine varır var
maz da soluğu müftünün yanıp· 
da aldılar. Önce imam müftünün 
yanına girdi, iti anlattı, ötekiler 
kapıda beklediler. Müftünün bu 
işe akli pek yetmiyor, l;Joyuna: - ı: e1uphanallah, F esüphanal
lab diye· tespih çekiyordu. ima-
ma: '· 

- Hele getirin l>akalım bir yol 
da biz dinliyelim dedi. . 

Köylülerle Mestan müftünün 
yanma girdiler, karşısında el pen
çe .. divan durdular. Muıtafa kah· 
ya ile Mehmet çavuş Mestanın 
doğnı bir adam olduğuna şeha

'det ettiler, müftü de Mestana 
'doğnı ıöyliyeceğine kitaba el bas
tırarak and içirdi ve sonra: 

-Eh şimdi anlat bakalım Mes
tan ağa dedi ayı naad gördün. 

Mestan: 
- Efendim, dedi. Her akşamki 

gibi davarları önüme katmış kö
ye dönüyordum. Dippmarm üs
tünrle Fıralanı derler bir düzlük 
vardır. Oradan geçmiş ormana 
sapmıştım. Arkamda bir hışırtı 

oldu, bir de döndüm ki ne baka
yım, alaca karanlıkta iri bir ayı 

çalılıkları yarıp gitmiyor mu? 
Yalan söylersem cehennemde ya
nayım bombozdu müftü efendi 
vallahi de gördüm billahi de gör
düm. 

Bu vak'a üzerine Mestanın öz 
adı unutuldu, onu kendi oğulla

rından ayırt etmiyen Mustafa kah 
ya bile onu: 

- Gel bakalım ayı gören .. di
ye çağırmağa başladı. 

Aradan umn yıllar geçti. Bu
Mestan, Mersinin Pınarlı kö

yünden Mustafa kahyanın çoba
nıydı. Babası, anası kimdi, neci-

Mestan, on sekiz yılını doldur-
muştu. Bir gün kahya onu karşısı
na aldı: 

- Eeh Mestan, dedi. Artık 
sen de büyüdün . . Kocaµıan deli
kanlı oldun. Yarın ramazanın bi
ri; ben dini bütün müslümanmı, 

Senin de bi~im gibi oruç tutman 
lazım. Gece ablan seni de sahura 
kaldırsın. 

Ve ona orucun nasıl tutulacağı
nı, tutmıyanların yarın cehennem
de nasıl kavrulacağını bir, bir an
lattı. Gece abla onu da sahura kal
dırdı, bulamacı önüne koydu. 
Mestan, ikinci günün sabahtan 
akşama kadar ıürecek aşhğını 
düşünerek karnını tıka basa şişir
di ve sabaha karşı bu kez eli azık
sız davarları önüne kattı. 

Öğleye kadar aldırmamıştı am
ma, ikindiye doğru c.-lunca karnı 

büsbütün zil çalmağa başladı. He
le susuzluk, hele sususzluk' canına 
tak diyordu. T oroslarm güzelim 
kaynaklarından büiıgüldeyen su
lara özlenti ile bakarak iç çekiyor 
du. Bir kaç defa beni burada kim 
görecek, şundan bir yol içeyim 
diye düşünmedi değil, fakat ce
henneıh alevleri, gayya kuyuları 
aklına gelince bu düşüncelerinden 
caydı. Hem ağa ona: 

- T ann her şeyi görür deme· 
miş miydi. 

Böylece akşamı etti ve ikinci 
gün gene oruçlu davarları önüne 
kattı. Günler geçiyor, ne ramazan 
bitiyor, ne oruç tükeniyordu. 

Bir akaşam ağa, köylüleri ifta
ra çağırmııtı. Yağlı ballıyı gövde· 
ıine indiren imam teraviyi kıldır
diktan sonra etrafına toplanan 
köylülere orucun bin bir fazilet
lerini sayıp döktü. Bir aralık: 

- Haydi yarın bayram nama
zına hazır olun. Bugün müftü e

f f:ndiden kağıt geldi. Molla Ah
met ayı görmüş. Yarın bayram. 
Mübarekin geldiği ile . geçtiği bir 

letı Çocuklara güneşin ziyası gıdcs kadar lüzumludur! 
Çocuğunuz olsa, belki ev yap- hşması çok olan bu çağda - ço- Fakat evin, küçük yavruları? tir, 

tıracak paranız olmıyacaktır. Bel- cuk için ayrılmış olan sürekli su- bir açık hava temin edecek 1efı J 
li ba~h, yeni bir ev sahibi olsa.ruz, rette iıtifadeli, sıhhi yeri neresi- neresindedir? ~hı 
belki tle çocuğunuz yoktur, onun dir? Hele gün geçtikce, herke•~ lı.ı. 
için, · bu yaazcağınuz meseleyi, "' 4 • başlıbaşma evlerden, bir ta.kıJ1l ~ çi 
çocuk sahibi olmak bakımından Ço-k eski zamanlarda aklı ha- yük ev katlarına taşındığı gö~ iil 
yazmryahm. şmda adamm birine soıımuılar: dülcce, bu daha ehmemiyetli b~ lii 

Bu meselenin genel '(umumi) ı -Bir çocuğun olsaydı, nasıl bü- şekil alıyor. 
bir bakımdan şöylece işe yarayan- yütürdün? Yeni yapılan binalarm, kat~ ha: 
lyarmı, yurtdaşlarıımıza · iletelim... Adam demiş ki: tibatı belki modern yaşanışa _:tt \tt. 

üzde yüz faydası olacaktır. - Bağçem olmadığı takdirde, uygun, pek pratik olan bir biY" "e 
• 4 ,,. evimin damı üzerinde h:r kulübe dir. Gel geleHm bil 

rAtar, çocugu"' mu orada büyu"tür- Zerrece faydası yok! içerisinde yA§adığrmrz çağm en r- hı: 
göze çarpan işlerinden biri - bi- düm. • • ~ 
liyorsunuz _ yapı işidir. Parası Bu adamın, dediği; herkesin, Gene bu işlerle uğra§an bir rotf p 
0 k3:dar bol olmryan memleketi- değerini çok iyi tanıdığı "açık ha- tehassıs diyor ki: tı 
mizde bile, mimarlar, duvarcı us- va ve gün ışığı,, dır. Çocuğunu her Yeni yapılan binaların katli' 
taları, dülger ve marangozlarm, ıeye rağmen, güneş ve açık hava rmda muhakkak b:rer baklon b4I' 
"dünyalık edinebilme fırsatlan,, ile haşhaşa, kucak kucağa yaşat- lunınalıdır. Bir çocuk ıepetits~ 
ötekilerden çoktur diyebilirim. mağa azmetmi§ olan pek düşünce- beşiğinin alacağı kadar bir p,J-

Belki ben öyle görüyorum. li bir adam... kon. Çocuk burada sıhhatine ıstf 
Fakat, gÖrüfümün pek yanlıt * * * rı dokunacak rüzgardan- icab~ 

l d da k ak b"t" ·-i~ oma ığmı anlatacak eserler, ken- Tanınmış adamlardan biri ço- - orunar , u un yı, .... t 
dini gözönünde tutuyor. cuğu, "ev dışı mahluku,, olarak ta· 1 asır İnsanlarmın Y~~ kıt, ya~ 

işte yeni yeni açılan mahalle- rif ediyor. Ve diyor ki: yayıla koştukları guneş ve '~ 
ler. "Çocuk hemen, duvarlar ve ça- hava ile başbafa yaşayabilo>e 

işte "Kübizm!,,. • tıların dışında bir yaşayışa başla- öyle büyümelidir .. ,, 

Herkesin ağzında adeta bir eğ- malıdır. Temiz hava, soğuk alma- • • • • • • • • 
lence mevzuu olabilecek kadar ya, bronşite, zatürreeye, vereme 
aşınmış bu sözün, türlü alımlar ü- karşı duran en birinci tedbirler
zerinde yer yer kat kat belirişi dendir,,. 
meydandadır. Mucizemsi bir şey göstermek 

Fakat bu kadar ateşli bir iş içe- istermiş gibi gelen, bu adamın 
risinde her şehrin çocukları; küçü- sözlerini, hemen gelişi güzel ve de 
cük, minicik -daima gülen- ba- n:ldiği gibi yerine getirmek yanlış 
zr vaziyetlerde kafa patlatırcasına neticeler verebilir. 
ağlryan, sevimli çocukları için dü- Çocuğu temiz havada da elbet-
şünülen nedir? de KORUMAK lazımdır. 

• 
Bu çocuklar, nerede büyüyor?. 
Bu çocuklar için, eski ve bol 

topraklı evlerin küçücük bahçeleri 
olsun nerde? 

Yapılan evler, dağ gibi, civelek 
bir asansör gibi, göklere doğru 

yükselmek istiyor. 

işte nihayet bakla ağııd-1' 
çıktı ... Ancak, bunu, yeni eve 'f' 
panlarm, nasıl karşıhyacakl,fr 
bir meseledir .. 

Bu balkona nasıl bif şekil .,et' 
mek lazımdır. 

·ı~ Balkonlu bir evde iıteI11,; 
tarzda yaşatılan çocuğun, bir 1 ~ 
tahtası gibi düpedüz evdekiııde 
çok daha sıhhatli, kilosu f~1" 

d·ı·.rof 
şen, oyank olduğu tespit e ı ı,1'. 

Fakat, dediğimiz gibi, her d'~ 
pılan evde muhakkak ihmal el~ 
memesi lazım gelen bu balkoı> 

nasıl kurulacaktır? 

Bu çıkıntıyı güzel de gö5te1' 
bilmek suretiyle, faydalı bir ~ 
da meydana koyabilmek herhıl 

oldu. Evler, ~yi antreneman görmüş 

Lakin bu günkü evlerde ve bu 
gün yapılan evlerin bir çoğunda 

dört duvar ve düpdüz pencereler 
içinde kalan çocuğun tam mana
sıyle güneşten ve açık havadan 
fayda görebilmesi i~in, günde ne 
kadar gezdirilebild!ğini bir hesap 
ettiniz mi? bir iştir. 1'İ 

B u haberden sevinen köylüler bir atlet yapısryle, her adelesi ye
Bu haberden sevinen köylüler rinde ve sert olarak alabildiğine 

kalkmak için dağıldılar. gözümüzün önünde yer alıyorlar. 
O gece abla Mestam· sahura kal- Fakat bunun- hele insana so-

dırmadı. Sabahleyin bir avuç al- luk aldırmryacak kadar, işi ve ça

lı ye!illi şekerle beraber ağanın ııııı11111111ıııııııııı11111111Mllllllllll111111ıınnıııııı11111ııttllllll1111mııııııı 
şehirden getirdiği güdüğ~ postalı, j unıe:!i~l Osmanlıcad~ ka?ılığı: .. 
kara donu Mestana verdı, uçları Gudu.c - Toros koylerındc gıyılen 

işlemeli bir çevreyi ayrıca uzata- bir nevi mintan. 
rak: Büngüldemek - Suyun yerden kay-

Al d d. b d benı'm nıyarak çıkışı. 
- e 1 u a sana ·Özlenti -Tahassür. 

bayram armagamm olsun. Hadi 
yenilerini giy de ağanın c;:line var. 
gün çoban Mestan ölmüş bulunu
yor, fakat "ayı gören oğulları,, 
T orosun bu köyünde hala yaşa
maktadırlar. 

Hikayede geçen bir kaç Türkçe ke-

Savsaklamak- Sürüncemede bırak-
mak. geri bırakmak. 

Alan - Saha, meydan. 
Düzlük - Raha, meydan. 
Er- Erken. 

Bulamaç - Unla yapılan çorba. 
Doğan ay 

Esld evlerden bir çoğunun - e
vet ! - Bahçeleri, küçücük avlula
rı olsun vardı. Fakat bugün toprak 
eskisinden daha değerli mi nedir? 
Herkes çok defa içerisinde şöy
le bir dönecek kadar odaları olan 
evler, "kibrit kutuları,, yaptırdı 

mı - ki bunlardan yüzlercesini 
boyuna yapılırken gfüüyoruz -
her şeyi olmuş bitmiş sanıyor: 

- işte, diyor, işte şurası yatak 
odamız. Şurası b~nyo ... Yahut yı
kanacak yer.. Şurası mutfak. Şu
raya da misafirlerimizi alır mıyız? 
Bu koridor, eskiden sofaların gör
düğü işi görür ... lstersen!z bir oda
dan öteki odaya geçilebilir şekilde 
b · r yapı düşünelim ..• "Vesaire ve
saire,. 

Bu., beton yapılırsa, derin, f 
palı da olursa, şekli itibariyle ~ 
zel de görünse, güneş aJmaktılt' 

na herhalde mahzurludur. ıJf 
Mütehassıslar, kafes balk0 ,~ 

rın, çocukların hava ve günet ~f 

ması için pek uygun olduğunıı '°ı 
lüyorlar. Bunu, hem faydal~, Jı J" 
de güzel şekilde temin edebıltJ',f 
bir çok değerli üstünlükler orl r 
koyabilmiş olan bu çağda, elbt 

zor olmamak gerektir. e• 
Ş 'h . ... . . . ..dJet" ı. unu tere· ethgımızı soı tı-"r 

isteriz ki; "Faydalr ve güzel 0~ 
I<onlar, cocuklarmm h'ayafııltll c~ 
şünen h~r nıemfokettc. evlere·." , 

·_j r .. 
cereler kadar lazım olan~·~· 

H· r•' 

ı ı 

ı, 
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Ulusal musiki Seyahat Notları 
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Ulusal musikiye doğru giditin nin "Ramo' ya minnet,, Pol Düka' 
8ç Yolu vardır. Bunlardan birinci- nın "Ramo'nun bir havası üzerine 
•i ~ka ulusların musikitinasları- Varyaaion,, ve hele en modern mu 
111 ... 1 ı d · · siki•inas diye tanılan Moriı Ravel -. ayıp dinleyip _,n ar an ıstı - :r 

fld in "Kuperin'in mezarı,, diye beıte 
e ederek kendi ulusallığını ten-

~ yazmaları elbette ki botuna değil-
Ye etmektir. 

dir ! işte bu üç yol: Benliğini ara • 
!)··Buna en büyük misal olarak 1 yıp bulmak, ulusal havalardan iı -

0 büsinin besteleri batta gel- "f d k ' .. t ... tı a e etme , ve an aneye rucu e -
... ek •artiyle Fransız mo - A el :r mek, ulusalhğa erişmek için vru· 
em musikisi gösterilebilir • ı ı il d" 8e pada kullanı mış o an usu er ır. 
nliğini meydana koymak için 

~eııliğini bulmaya çalı§mak kadar 
ltkının meziyetler:ni ortaya çıka-
1\n bir usul mevcut değildir. Son 
8Q Yıldan beri Fransada olduğu 
tİl,j Rusyada ispanyada F enlan -
el' , 
'Yada. ve Çekeslovakyada da it -

len · · · b 1 tak" tm' ti llııı musık1 u yo u ıp e ıt-
1', 

Bu yolda ulusal edebiyatın çok 
ehemmiyeti vardır. Büyük hele u • 
hı.at bir musikişinas olabilmek i • 

Çİı:t Yalmz hassas olmak ki.fi de -
r.ldir. Yukarda söylediğim;z ben-
•ii bulabilmek için bilgili dahi 

0~a.k gerektr. Hele ulusun edebi 

btreketİerini mutlaka bilmesi §Art 
\ır. Misal olarak Kuperin, Ramo 

~ Berlioz üzerinde Fransız ede • 
&. l'a.ttnın ne derin tesirleri oldu -
'1llıu habrlatmak kafidir. 

, Modem Franıız melodisine 
t'tnıız muıikiıinaslarınm aon u -

~l tekli vermelerinde en ziyade 
"1il olan Bodler gibi Mallarme ve 

~le Verlen S.:bi ıairlerdir.Modem 
~ıız musiki mektebine hiç fÜp

rl \yok ki Şatrie ön'derlik etmiştir. 
tJ ~ zaman ihmal edilmiş bulunan 

llluaikit inu piyano için yazdı
~ t :·melodiler,, le 'Tiyes Pitoresk,, 

liı ~ıle ulusallık yolunda Döbüsi ve 
\'el'lere rehber olmuıtur. 

~ l>öbüsi'yi ele alalım: Verlen'in 
~ ~•ız ruhunu taııyan tatlı güf-

ltti olmasaydı acaba o "Green,, 

tlbi F antoş gibi taheıer besteler 
>\ra.tabilir mi idi? 

)i l>eınek oluyor ki ulusal musiki· 
~ l'a.ratmak yolunda bestekarlar 
~ da.r fairlerin de mevkii çok e • 

1'lnıiyetlidir. 
"'1 t.1oris Ravel'e gelince; Elen ıa -

etini okuyup zevk almamış ol • 
")dı "G 1" • "N k" ' e ının uyanışı,, , e ı • 
\i ~ "Oraya, kiliseye doğru,, gi • 
u~ lelerini yazmak için nerden 

t\ alacaktı. Yalnız Ravel, bu· 
~ 'Y Unan ıairlerinden ilham al-

-- la. ka.Jmamıı, bestelerinde Yu
~ aı llluaa.l havalarından da istifa-

~İftir. 

~tte ~luaal havalardan iıtifade 
İJci~~ ulusal muı 'kiyi yaratmanın 

1 Yoludur. 
}:'alt el\ b a.t geçen asrın son yansın -

'll U Yoldan gidenler çok oldu. 

lı>.. •Utetle yüksek ve işlek musiki .. , .. _tın 
~ ak daha güç olduğundan 

)olu 1 •\ff n Yo cuları arasında mu· 
~ı. ~ olanlar ender oldu. Misal 
~tak b 

ecl unu başaranlar arasında 
•p~ 

bt F Yol §arkıları, ile şöhret alan 

()'~_1a. gösterilebilir. 
Çun .. l ~ı\ cu yo, ulusunun musiki 
rıeıin .. d k . ' e :rucu e ere onu ıhya 

~'ktir. Fransada bunu yapan 
~)il k&rlar çok olmuı ve hepsi de 

' 

J!den Jı· t'kl • · · • ısse ı en mınnetı ız -
etııı• 1 'L ~ferdir. Sen Sans'ın Ramo 
~lerini tabebnesİı Döbo.i 

Moris Ravel gibi yabancı, Dö 
Falla gibi öz ulusal havalardan 
iılek ulusal musiki yaratmanın 

güç olduğunu söylemiıtik. Bundan 

da güç olan fakat müstesna ve 
kuvvetli musikiıinaslara hu olan 
bir ulusal musiki tekli daha var-

dır. Bu §ekli ayrı zikretmemin se • 
bebi usul ve kaideye tabi olmayıp 
sırf tahsi dehanın eseri olduğun • 
dan ileri gelmi§tir. 

Bu ıekil işlek musiki çerçevesi 
dahilinde hiç bir yerden istiane et· 
meden kendinde ulusallığı ve öz
lüğü bulmaktır. Bu, ulusal çeşniyi 
benliğinde terkip etmekle beraber 
dir. 

Buna iki büyük bestekarı misal 
göstereceğim: Biri Grig öteki Gra 
nados'tur. Bu iki bestekarın hiçbir 
kaynaktan istifade etmeden kendi 
tiklerinden icat ·ettikleri beste1eri 
ulusal havalardan alınmış sanılır. 

Bu yolda en büyük zafer hiç şüp 
he yok Rus bestekarı Muıorgskiye 
müyesser olmuştur. Onun çocuk· 
lar için bestelediği "dua,, gibi, 
"Bebek,, gibi ufak melodilerini 
bile ititmek Rus ulusunu ne kadar 
kuvvetle temsile muvaffak oldu • 
ğunu anlamaya kafidir. 

Musorgski mektuplarından bi • 
rinde dadısının anlattığı ulusal ma 

salların müf ekikresini nasıl itgal 
ettiğini mevzularile gece uykusun
da, rüyasında nasıl uğraıtığıru, 

halktan gelen bu sesin piyanonun 
başına geçt;ği vakit kendisine ne 

gibi ilhamlar verdiğini uzun uza • 
dıya yazar ve der ki: Halk, işte 

benim temsil etmeğe çalııtığım 

mevzu. Uyuduğum vakit onu kar· 
şımda bulurum; yemek yerken o -
nu dü,ünürüm; içerken onu mas

kesiz, boyasız bütün çıplaklığı ile 
muazzam olarak her defasında 

başka bir yönünden görerek his
sederim. 

Doğrudan onun 'Destelerindeki 
tazelik, sonsuzluk, bibnez tüken • 
mez ulusallık mayasile yuğrulmu§ 

tur. Daha yirmi bet yaıında iken 
yazdığı Kallistrat melodisi yarı gü 
lünç, yan acıklı bir şarkı ıöyliyen 

seyyar bir musiki§İnası temsile
der. Bu musikİ§İnas Gogol'ün "ağ-

larken gülen komik,, diye tavsif et 
tiği Rus tiplerinden biridir. Hele ı 

Savişna melodisini yazdığı vakit 1 

henüz yirmi iki yaşında idi. 

Orda da, Rus ulusunun felaketi
ne karlar içinde göz yaşı döken 
halktan bir ferdi taşvir eder. 

Ulusal musikiyi yaratmak için 1 

başka memleketlerin bestekarlan
nm ne gibi yollardan gittiklerini 
burada kısaca gözden geçirdim. 
Artık Türk musikişinaılarile Türk 
uluasl rnus'kisini başka bir yazım· 
da tetkika çalışacağım. 

S. Karsel 

lıııııııuııııımmınıııııııımaııımıııımıııımıııım _._.... mur=uı = w m w aJ""W& = w ııw:...! 

Mahvolan bir ırk 

Moori'ler yer yUzU cennetinde yatarlar! 
Yağın ur yağıyor. ~ Yeni Zelandada, bereket versin 1 re iri yan, güzel, kuvvetli adam • 

Tren bataklıklar arasında ilerli- insanın gözlerini alan güzel man • lardı. Gayet az giyinirlerdi vücut
yor. Acelesi yok. Her tarafta su- zaralar da var. Muazzam orman - ları hemen hemen çıplak gezerler
lar, sular .• Yerde, gökte ıu. Hoı lar, gayet bol ve muhtelif nebatat. di. 
buranın auyu okadar iyi değil. Ta- Bunlar hattı üstüvadan bin kilo- Maorilerin kendilerine mahsus 
dmda "maden,, var. Doğrusu bu • metre kadar uzakta olduğumuzu adetleri vardı. Yabancıların ge· 
rada yani Yeni Zelandada halkın hatırlatıyorlar. lince bu adetlerini bozacakların-

' 1 
içki düımanı olma.sı lazım. Fakat J Sabahları güneş kalkarken, ye- dan korkuyorlardı. Hakları da 
maalesef öyle değil. Pantolonlarm ıil kırlar üzerinde penbe tüylü gö- yok değildi. 
tabanca ceb:nde, Amet"ikan film- rünen koyun sürüleri var. Mesela, bu adetlerinden birisi, 
lerinde gördüğümüz içki kaçağı Bütün bunlar bir yolcunun sık birbirlerine ıelam vermek için 
zamanındaki yassı içki şişesi ol- sık görmeğe alıştığı şeyler. Benim burunlarını sürtüştürmekti. Hoş, 

lllJ'l,,i U;;J l 'it 

mıyan yok gibi. 
Şimdi kara, volkanik bir arazi • 

deyiz. Vangarei den;len yere geli
yoruz. Buranın bir ismi de tutkal 
memleketidir. Burada foasil halin-
de tukallar bulunur. 
Tren geçtikçe bakıyorum. Gökten 
yağmur muntazam bir İpek kumaş 
gibi yağıyor. Maori ismini taşıyan 
buranın yerlileri de durmadan ye
ri kazıyorlar. Sanki yağmur, dur· 
madan yağan yağmur için kuyu • 
lar kazıyorlar. 

Buraya gelmeden evvel Hunua 
adasının vadilerini, güneıin batı§ı· 
nı fevkalade sakin bir hava içWıde 
görmüştüm. Kendimi medeni d\ön
yadan çok uzaklarda sanıyordur.~. 
Etrafında, Yeni Zelandanm, bu -
gün artık Polinezyaya değil, Avus 
tralyaya ait olduğunu hatırlatan 

güzel ormanlar vardı. Bu iki ada • 
dan ayrıldıktan sonra Havay Ada 
larmm kitarelerdeki notalara ben-
zer isimler taşıyan adalarım eidip 
göreceğim. Bakın ne ahenkli isim
ler: Karaki, Hokinaga, Mangonui, 
Ahipara, Y akatane .. 

asıl bahsetmek istedii'm fey Ma • sevgililer öpmek nediJ:J>\lrPeıJr.r • 
ori ırkından bahsetmektir. di ve mütemadiyen aeli.mlaıırlar -

271,000 kilometre murabbaı bir dı. 

arazi üzerinde 1,320,000 nüfusa· Beyazlar, MaorHere öpmek ne-
rasmda ancak 50,000 Maori var • dir öğrettiler. Şimdi, Maoriler bu 
dır. Bu ırk, bugün yavaş yavaş J işin üstadı olmuılardır. 
kaybolmak üzeredir. Maoriler'in dost ve dü§man ilah 

Maori'lerin bu adalara nereden lan vardı. Onlara taparlardı. Ö· 
geldikleri malum değildir. Yalnız lülerine büyük hürmetler ederler
söylediklerine bakmırsa Polinezya di. Bundan bqka Maoriler in._n 
nm Raratonga adasından gelmiş - eti de yerlerdi. Fakat bunu ekseri· 
lerdir. Onları vatanlarından kaç- ya harp zamanlarında yaparlardı. 
mağa sebep olan hadise acaba ne Sebebi ise gayet basit idi. Maori • 
idi? Bu adalarda ıık sık olan zel • lein, bugünkü ordular gibi, leva· 
zeleler mi? Yoksa civar ırkların zım teşkilatı yoktu. Bu itibarla 
bir akııı mı? Buraları tamamen öldürdükleri dü§manlannı, esirle· 
meçhuldür, yalnız şurası muhak - rini yiyerek sevkiyat itini hallet• 
kaktır ki 164'l senesinde Hollan • mişlerdi. 
dalı meşhur gemici Tasman bu a • Bir de Maoriler, bugün hala 
daya geldiği zaman, Maoriler Av- Cenubi Amerikanın bazı yerlerin
rupalılarla temasa geçtiler ve bu de yaııyan kabileler gihi düşman
temas bir muharebe şeklinde oldu. ların yaşlarını saklarlardı. 
On dokuzuncu asrın ortalarına ka Maoriler çok cesur adamlardır. 
dar, Maori'ler istiklalleri için çar· lstiklalleini çok severler. Beyaz 
pışhlar ve ancak 1871 de İngiliz - insanlarla, onlara esir olmaktan 
lerle yaptıkları son muharebede korkmasa idiler çok iyi anlaşabi
mağlup oldular. lip yaıarlardı. Fakat ou korkula -

Maoriler. Hasmanm tarifine gö- nnda haklı idiler. Netekim, beyaz 

1 

insanlar ve bilhassa f ngilizler, Ma 
orileri, umumi harpte askere al • 
mıtlar, vahti telakki ettikleri hu 
adamları, medeniyet namına har • 
be sevkederek, medeni diğer mil-
letlerin üzrine ve bu arada da Ça
nakkalede Türklerin Üzerlerine sal 
dmnışlardı. Çanakkalede harp e
denler, Maorileri çok iyi tanırlar. 

Şimdi artık olan olmuı, biten 
bitmiştir. Maoriler, sayıları gitt'k
çe kaybolan bu insanlar Avustral
yanrn en iyi sporcularıdır, en iyi 

1 çiftçileridir. Benliklerini kaybedi

Birkaç Moori tipi 

vorlar, tüccar ve çiftçi oluyor ar. 
içlerinde zengin olanlar da vardır. 
Bununla beraber. zaman oluyor 
ki, bir Maori kızdığı vakit, gözle
rinde acayip !imşekler ça'lnvor. 

Yolcu 
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~~ELLiGiN SIRRI Son asnn tekemmülatı meya· 
nında cildi besleyici ve güzel· 

lik verici maddeler keşfedilmiştir. Gene güzel havanlardan [FORS VITAL] nam cild gıdasının 
keşfi sayesinde ciltl.er güzelleşmiye başlamıştır. NECiP BEY KREMi formülüne giren bu 
maddeyi müessire sayesinde bu kremi üç hafta kullanan hanımlann ciltlerinde azim farklar 
görülmüştür. Hemen bu giln bir NECiP BEY KREMi alınız vereceğiniz cilz'i bir paradır cildinizde 
beyazlık, güzellik tabii yumuşaklık hlssedecekslntz. Fakat başka bir krem kullanmayınız. Deposu 
Eminönü NECiP BEY. 

Satılık piyano 
Çapraz demir kadranlı Alman 

Piyanosu ucuz ıatılıkdır. 
B~yoğlu Tarlabaıı caddesi No: 
109 haneye müracaat Tel: 
40774 (5558) 

i~ :::::::ı::mm-::~ır.~:=ki;i:.: .... :.::::::· ıi 
j~ Hüsnü Mustafa 
İi lst. Al\ıaray Valide cami 1 n kar,ısanda 
::::::::::mr.::m:::::x:::nr.ı:s:nırmmımsıaw1111::::=: =:umuı 

1935 Matbuat 

-
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Maballe.i Sokaiı Em!Ak Cınıi Hjaaeai Hisseye göre mu• 

hammen kıymeti No. ıı No. ıı 
1964 Aksaray Çaknağa E. Bakkal, Y. Arimklr E. 39 Arsa metresi 60 32 Tamamı 

114 
1206 T. L. 

3704 Galata Tophane Kıhç Alipp Mumhane caddesi TeKıhç 178 8 -14 Kıımeo kigir salhane 44l2 
" Alipaıa mescidi ıokai1 Te ahır Oştil odalar. 

3745 Osklldar lbsaniye Harem iıkeleai 22 Arsa metresi 114 Tamamı 744 " 
3618 Bakırk61 Kartaltepe Aksu 58 ,. ,. 86 ,, 338 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçelerile ibate bedelleri nakden Teya gayrimübadil bonosile ödenmek üzere yukarıda ewafı yazılı gayri
menkuller açık arttuma ıuretile satışa çıkarılmıştır. ihaleleri 19/l:ı/934 Çarıamba günü saat on darttedir. 

. ' :.~; ~.. . . . . •' 

Almanağı çıktı ·Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI , 

• • 

13/12/ 1934 vaziyeti 
AKTiF' PASiF 

KaHı 

Altın: safi kilogram 13.916 ·8591L.19.575.217. 30 
Bankııot-----··--- .. 5.585.038 -
Ufaklık ., 677.726. l J 

Dahlldekl Muhablrler : 

~~:= s:.;~.:.~=~-~-~~~-~~~ 1 ~ ~;!;·::~ 
Hariçteki Muhabirler: 

ı\lnn: Sıff kilogram 3.807· 004 ı S.354.867. 28 
\lanı tahvili kabil Serbest dövizler 1 l 168 945. 16 

Hazine Tahvlllerl: 

ar~ı lı gı L. ı 58.148. 563.-

Lira 

25.837.981.41 

2 807.254 74 

l6 523.812 44 

Serma~•--------fhthat akçesi-----

T edawUldekl Banknotlar: 

Deruhte edilen cvnln nakdyc iL 158 HS.563 -
Kanonun 6 TC 8 incı m:ıdder . 
terine teYflkan nki tedlyaı 9 823.278 -

Geruhte edilen enakı naktfyt 

bı'<ıyesi -········ .. ··-··-·······-·- J 48 925 28S -
Karşıtığl tamamen altın olanlr 
tedavüle nıedilcn ·····-·····-· .. ··· Jl- l 1 .688.000. 

TUrk Lirası Mevduatı : 
20.040 695.6 

Lira 
15.000.000.,,,. 

663.914.JO 

1 60 6 ıs 28!. _,, 

l)crnhte edilen evrakı na.ktiye 1 
l{anun ıın 6 •• 8 llwıi mad-
delerine tevfikan vaki tı;di~ı " p.823.~78.-içindekiler 

• 
1935 de neler olacak?· Yarınki harb - Eski ve yeni gazetecilik Sen edat CUzdanı: 

Vade.siz 
Vadeli 

11. l 57 .268 27 
• lktısadi buhran ne zamana kadar ıürecek? Hazıne bonoları --·ı L. 3.145.122 60 

flcarr senetler --·-·----····· .. 8 406 163 53 
.6.~9.777 Oh Il.19104Ssf 

Abtılln D:ıver, Ahmed mda7el, Ercttmead Ekrem, Jılubanem :J'eyzS, Betik Ahmed 

Selim Sını'nm yazda.r. Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
12 ISJ.~86. 13 'Auhtellf '---:----- 46.754 9~ ıf 

Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, spor, ıanat bahisleri, ameli 
hayat bilgileri, f aideli malUımat, hanımlara el itleri -ye saire ve sa
ire, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

esham { Deruhtt' cdılen evra· 
ve kı naktiye karşılığı ., 27.748 682 !2 

tahvilAt [ itibari kıymetle J 
ı~sham ve TahYiltt --·····-· .. 4.787.020 94 ~2 535.653 16 

Her kitapçıda bulunur. 
~~~mnmmn••••••••••••••••~Alante~~ı~~e"~ . T ahvllAt üzerine avans 

• 107.947.58 
.400665 78 508613 36 

4500000-
:.-............. ::::-.:::---:-.::::===:::::::::: 
:: ii 
HDr.Kemal Osman!i - ~ 

H [ BeYl"ye MütehassJSı ] fi 
H Karaköy-Eks.:lsiyor magazası yanıncb i~ 
ii No. 34 ii 
:: ~ ı: 
:: Hergüa 14- 20 ye k:ıdar Telf. 41235 i: :: . .. 
~· ......................... 11••·················- '! ............. aaaaa••••••-·•-aaaaaaaaNa•aa-!~!.a:Ca 

I LAN 
Süleymlniyede Hoca Hamza 

mahallesinde Şekerci sokağında 
Halil efendi hanı namile maruf 
hand~ Adil bey hissesi Nafia hanı· 
ma olan nafaka borcundan dolayı 
mezkflr handaki hissesi için it'arı 
ahare kadar bir muamele yapılma
ması 17 Ağustos 304 tarihiyle de
fatiri müdevvere kaydına İ§aret e
dilmiştir. Bu hususla alakadar o
lan varsa bir ay zarfında idareye 
müracaatı aksi takdirde kaldınla
cağı ilan olunur. (347) 

11eıa21 UR 

Göz Hekimi 
Dr. Sükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir •• 

• 
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Hissedarlar .. ·····--·-·---·---·····~ 
lstanbul üçüncü icrcmnJan: muhtelif 11 0800082~ ~ 

Y ko :;4 "ô" 8Y4 4 Yek On 54.8•·9 894 Mahcuz ve paraya çevrilmesi e n .:......_o "· ' 

mukarrer muhtelif erkek ve ço .. 2 m2rt 1933 tarihinden itibaren. 
cuk elbiseleri 22 birinci kanun Iskonto haddi yUzde 5 1·2 - Altın üzerine avans yüzC:e 4 ~ 

~u3:u =~i;~ ;::;a~i: .:wı;.:~:i r-m.~ 0.oktor -· ..... 1 1935 Yılbaşı P1yangosU 
Yeni postane kartıımda Küçük 1 Huseyın Osman 1 .. .. . • . 
Kmaciyan hamnda 29 numaralı 1 LJ k. h t . Buyuk ıkramıye ( 500,000) lıradır. 
d d b. . • k .

1 
nase ı as anesı 

o n a ırıncı açı arttırma ı e ı K "d • 31 B • K"' ı9-ı4 J k ı: ıatılacağmdan talihlerin mahal- ı dahiliye mütehassısı eşı esı: irınci anun oJ akşamı o aca tı ' 
1. d .. ti .1,, Li'eli Lütüf Aparıtmanı saat Biletler . (2 5) (5) (10) ~liradır 
ın e memuruna muracaa arı ı arı 1 4 •7 e ~adar Tel,foo 22459 • , , , • 

olunur. (3620) Jloı.ıi. ımıımııııııııım.... Hemen bir bilet alınrz. 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Kom·syonundan: 
Sıra· 

No. sı 
lt67 

266 

Semt 

BDyGkada 
Galata 

Mahallesi 

Yalı 
Kemanlcet 

Topuz 
Ha.yar hanı içi 

Emik Cinsi Hissesi 
No 11 

7 Ahıap hane ve bahçe 112 
E.8 1o Hawyar ban içinde kigir Sl-56 

Y.33 33 6 oda, 1 do'ap 

Hisseye göre '°d 
hammen kıvrll8 

327 r.ı.. 
5465 ,, 

2375 BOytikada Meırutiyet Çamhbel Te Ke•kep bey 13 Arsa metresı 401 Tamamı 602 ,, 
3571 ,, Karanfil Lala hatun 4'.l " ,, 466 23/100 215 ,, 
2877 ,, Yala Mustafa bey 12 ,, ,, 50 Tamamı 200 ,, 
2 6Ş BakuklSy Kartaltepe incirJi 37 3'i· 10-12 Hane Te arsa metresi 30086 l/S 168 ,, 
2765 Aksaray Katipkaıım Eıki musalla yeni Neftr E. l 56 barata 844Aısa metreai 5J.,70 1 amamı S27 ,, 
1682 Edirnekapı Hacı Mu bittin E. Kürkçü Y. Abacıaralığı E. 1 ::S " " 22,50 ., 225 ,, 
2430 ,, Kariyei Atikalipaşa Şeyh Eyüp 32 ,, ,, 156 ,, 31 'l ,, 
31?5 tt " " 26 " " 31,50 " 63 ,, 
3432 ., Çakıağa Eı'<i papas yeni kazmacı 18 " " 143,50 " 144 ,. 

Yüzd~ vedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten •eya gayrımübadil bonosile ödenmek üzere yukanda e.sıfı yazıla gayrııoe~ 
kuller 266 11ra DU'Darahsı kapah zarfla, di~erleıi açık ar~uma ıuretiıe aahıa çıkarılmııtar. ihaleleri 20/l:U934 Perıembe güoü ·~' 
on dör.ltedir. 
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()..._ - , ıı ~:d:ı. lndlanmalr, yurda ba •• ıı Elelltrık J li 

kuyucularımız~n SOVjj" 0~!d~;'ekd;.. - !I 1 A M s J c AK L J K 
Eldlarını neşredıyoruzn Onparaharcarkenbilekimince- i 

- ----- S!l;,ine girdiğini düıün. i 
'ti "fih;üJı. - Çatalcanın Baba nakkaş Delibaş - l'anaroma bahçesi müdü ii Yurtdaı: ~ 

Yiinden Hasan. rü Yorgi. Bu ismin iki yüz · seneden- ii Yerli malı kullanmak, milJi ahlakı- !~ 
dı~rüıtün - "Kurun,, gazetesinde beri kendi aiJesıne' ait oJC!uğunu yazı- aimız olma!ıdır. !! 
-....en lsmail Yusuf. yor. ii Yurtdaı: i~ 
t. lr1er - Kadıraa: Cömertler sokak llkay - lstanbul belediyesi Beyoğ- !j Milli iıtihsalin arbnaır, yerli malı i: 
~~?-J.o. Mürettip İıaut, kardeşi ibra - lu tephirhancsinde doktor Mehmet. iikullanmakla gerçekleıir. li· 

'111 Gün Ay - İstanbul belediye.si Beyoğ- ii Yurtdaı: ı= 
~- :: p b. "kd' ek . • k k : 

ı..~ndinç - inhisarlar Cibali fahri- Ju tephirhanesinde idare ve hesap me- H ara ın ınn ıçın ço azan- !i 
"4181 -• - ·.:~ •• mak değil, hesaplı harcamak lazım- i:i: ltlemurlarından Bay Mustafa ka- muru Asaf. 
?ıeı Siikriye, kerimesi Şefika, oğlu lb- Ilıtık - Jstanbul belediyesi Beyoğ - Pıdır. g 
taı.· ,. h :. Yurtdaı: !i 

llQ, HUsamettin. lu tephirhanesinde başmemur .na - •• 
t ba ii Bankalarda biriken paralarımız 40 H 

-.ı,.t Y - "Kurun,, gazetesi baskı ı mut. fi milyonu aıtı. 50 milyona varmalıdır .•• =~. 
inestnde SalAhattin. Sönmez - lstanbul belediyesi Be - H 

Gti :• Yurtdaı: :: I 
k ·ıerbay - "Kurun,, gazetesi bas .; yoğlu tephirhanesinde Refik. ·.;J Doğan çocuğuna nüfus tezker-esi ·.;~. 1 lrıakinesinde Hüse .. ·in. Degan - lstanbul belediyesi Beyoğ 1 

b_ " ii çıkartır gibi, bankada bir tasarruf :: 
l uarışta - Tüccardan lbrahfm zade Iu tephirhanesinde Etuv memuru Yu- •• •• 
fıt ii hesabı açtır. Çocuğuna yapabilece- g 

b~fl, kardeşi 'Hamdi, oğulları ibra - suf. . i! ğin en büyük iyilik budur. :: 
• Muvaffak, Cihat ve Faruk. Ay Degan - lstanbul belediyesi Be :ı d ı: 

t) :· Yurt at: c= 
~ ~:font - Diş tabibi Nazmi n oğlu yoğlu tephirhaneslnde Mustafa. il Bir milyon Türk ayda birer lira :~ 

tlıh. . Çelak - tstanbul belediyesi Beyoğ- :: :: 
A :: biriktirseler, yılda 12 milyon lira bi- :: 

ta l'a - ·şehir Tiyatrosundan Mus - lu tephirhanesinde Osman. ~~rikir. lıte millet servetleri böyle top- :: 
f~. Sami. Alp - lstanbul ~Iediyesl Beyoğlu Uıanır ve böyle çoğalır. H 

1 Colorıen - Ortaköy polis karako - tephirhanesinde şoför .Mehmet Selim. c1 ::1 
llrıda 1M5 Ziya Dere _ tstanbul belediyesi Beyoğ- Ü Milli iktisat ve Tasarruf Cemiyeti. i~ 
't CftnaJp - D~iktaş J>erehoy hattat ıu tephirhanesinde Mehmet Ali. a:111Jıwaa::J:111UU:::::::::::::::w:1111111-.a:&: 
ıı;hstn sokaj;~nda <32) numarada Oz~k - lstanbul belediyesi Beyoğ 1 L A N 

~Yin. lu tephirlianesinde arabacı Hayri. Mahi tarafından T opkapıda 
bt trdenı - UskUdar sulh mahkem~f Cücük - lstanbul belediyesi Beyof Beyazıt ağa mahallesinde çıkmaz 
~~hd kAtlbi Hamdi ve oğlu Kadıköy ıu tephtrhanesinde Rıza. dullnr sokağında 6 numaralı ha • 
~af memuru Salt. Çetin - İstanbul belediyesi Beyof - nede mukim Sadık aleyhinize açı -
~ ~f"h1 - Kartal askerlik şubesi re- ıu tephirhaneslnde kapıcı Ahmet. lan botanma davasının icrayı mu. 

l{ ""i f. Ayaz - İstanbul belediyesi Beyo[t- hakemesi için tayin kılınan gün -
""t~flıt - Kadıköy evkaf katibi Nec- ıu tephfrhanesinde Yasin. de muhakemeye gelmediği gibi ta. 

~ n. Ogüz - bt.-ınhul belediyesi Beyo~ - rafından bir vekil dahi gönderme-

Gii•ıtlu .:_ Tahcılldar N~'>et. Jn tephirhane~inde hademe Memduh. 
,. mİ§ biltalep gıyabında muhakeme-~~ - Oğuz ve odacı Mehmet. Da)i _ İstanbul belediyesi Beyoğ -

Fiatlarda Tenzilat 
il 

a de ~~i \~ - Süleymanlyede Vefa cad - lu tephirhanesinde Mehmet. Kadri. ye ba§lanarak tahkikat zabıtname
)1.._ l>ı,·an sokak numara (16) HOse- Ayçlçek _İstanbul belediyesi Be. ai kıraat ve davacı istiçvap olun-

1 ~bı Urtada gijmrllk tallmglhı bölük yoğlu tephirhaneslnde Sayls. Mehmet. mu§ ve itbu muameleden bahisle 

bo tt Isınan:.:, . . Demlrdögen - İstanbul belediyesi gıyap kararının on bet gün müd - VER ES] }' E SA T J Ş 
& ldur-~~pU~n~ ~m~rlı- Beyo~ute~~"~~~S~~dti~ d~eiUmn~hli~mbnrvuil-11••••••••••••••••••••••••••••~ ll~en mütekait Gani. . Ozgilç- Bakırköy Yeni mahalle On mit olduğundan tarih ilanın fer • 
ı. l:ygur - Jstanbul ekim mektebi sta Temmuz caddesi (69) numarada güm-•» daıından itibaren be§ gün içinde erıerinden Kadd .rük memurlarından mütekait Osman. h k 
~ itiraz ebnediği ve mu a eme gü -.,:_ Utlu - ( (< ) İğne Ada nahiyesi y.tzı · Ozekf - Tokatliyan otel.l kapıcısL !inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 

·oııganı :M. Emin. Atalay_ Maliye VekAteti hasmll- nü olan 23 - 1 - 935 çarşamba 
~ta~an - Ertuğrul yatı telsiz me- raluplıl?rndan mütekait Omer LOtfu. günü aaat 14/30 yeni postahane - 1 - (5000) kilo Mazot 19 - 12. 934: çarıamba günü saat (14) 

u Rüstü. Aile.cıf Me~tııre, kızları: Saibfo, Saffet, de lstanbul asliye mahkemesi al· 2 - (30) Sandık .ıayet inceteneke 24 • 12 - 934 Pazartesi ıao.I 
~lgüç ..:.._Rüsumat memurlufundan Servet oğlu Enver. bncı hukuk dairesinde heyeti ha· • (14) 

ttkait Osman. Gözen - ll:ıhrt'kıtnı Sel~met han 18 k' • h 1 d" .... tak 
.\•- ımeaı uzunına ge me ıgı • S 1 k 1...A_ "ki ,. ı • k i · ı · 

t .. ""'biJ&'in - Yüksek iktisat n tica- num:mula Kemal. 17 n11mar~"a Ce - d. d d "dd" l d'". abn amaca mezn;ur ı nev ı ma zemeyı verme sbnyen erm 
,, ... ek .~ 1 r·y b t • .. tt' 1 1 d ır e avacmm ı ıa ey e ıgı va - l • .. dük" 1 ... • • k d b·ı k .. .. 
11 "" tebi birinci.sınu talebesinden ma. -.a er gaT..e esı mure ıp er n en k' I "k k b I . dd"l şartname erı gor ten sonra pazar ıga ıştıra e e ı me uzere yuz-

41) 1 E . F'ik . S t ıa arı ı rar ve a u etmıf a ı e d 7 5 . 1 . 1 b b h" 1 d •• .1 .. tt 't·· numara ı nas rL • erve • b d h k . . ta e , temmat arıy e era er ıza ann a gosten en gun ve aaa e 
jL ttcebaş oğlu - Tekirdağ Anadolu Ulgen - Adapazarı muhabirimiz gıy;ı m a mu a emenın ın ç e • c·b l"d L ··b b • .. ti 
""' d"l .... t bl"... k k • l ı a ı e evazım ve mu ayaat fU esıne muracaa arı. ~IJ llsı \'e gazetemiz muhabiri Ahmed Kiraz oğlu Ziya Vehbi. ı ecegı e ıg ma amma aım o -
't~L Gülen - Cibali inhisarlar nakliyat mak üzere ilan olunur. (3621) 

tıııdU§ınan - Akay idaresi memurla- şubesinde para işleri masa ~miri Sa

(8433) 

' '" Ziya ve emniyet müdür1üğü mi. 
:lltlarından Hüsnü. Olcay - Eyüp Otakçıbaşı 35 No. 

, 11.._
1 lıraı - Ay,·ansaray caddesi (51} .mütekait binbaşı Raci, oğlu deniz yol-
~tada Ihsan. ları işletme müdürlüğünde sıhhat me-
~'ten Ataman - Ayvansaray cad - moru Nevzat. 
t .(51) numarada Osman. Sa,·aş - Kuleli askeri lisesinden 

(St)t'tutruı - Ayvansaray caddesi Rasih. 
.\ı '~ınarada Fethi. Dereli - Tütün inhisarı Üsküdar 

'--.!uıc - A)'l·ansaray caddesi <Sl} şark deposu kantar kAtibl Sadık. 
tr t~~ FahrL Alp'er - Davutpaşa kışlası ölçme 
~ Cl'ürk - Askeri savaş malüllerin TB. Seda BI. gedikli başçavuş Ahmet. 
'alata Kürkçü kapı hamalbaşısı Toşkun - Davutpaşa kışlası ölçme 
.\ lltepU Nuri. TB. Seda m. gedikli başçavuş mua -
~ - Seniye. Ofulhln. Kenan, vini Mustafa.. 
Gllı. "• Sadettin, Muzaffer, Adnan. Kutlu - Kadıköy Yeldeğirmenl tUc 

~lllla ey - Usküdar baytar müdürü cardan Yanyalı Hilmi, kardeşi Ma1ka 
' tl'tın. Oğullan: Yunus Muhar _ rada alay mUftüsU Lutfullah. 
-~~~aaltı tilccarlanndan Tahsin. Gökmen - (*) Poli~ mektebi dahi -
lı~ - MUştcrek esnaf cemiyetleri liye müdürü Bekir Bahri oğlu Nuret-
"-. 1111tumt kAtiplerinden Bahat- . tin. 
Öı Turan - Halkalı Ziraat mektebi 

'~ıırt -lstanbul itfaiye (1) nci çiftlik katibi Hayrettin. 
l',ı_ farJerinden 23 No. İsmail. Tunçel - (*) Pangaltr pom• merke· 

~«. Se!Urt - Akşam kütüphane- zinde polis Hayati, amcası ~faraşın 
ttflt le et, ıfilesl Fatma, kardeşi e- Andmn kazasında marangoz Ejder, 
~ile llmpanyasında Cemil. . kücük kardeşi Tahir. 

'l._ ..,~r - Erenköy Taşlı tarla Ta- Dalgıç - Denlzyollarr işl~tmesinde 
'ı ~tld ak 02) No. Şevket. Serdümen Ahmet. 
~ ll:IQ - Ciball inhisarlar leva- Çakım - Jstanbul Giriş Pancr mal 
.. ._ lfıı., satım komisyonunda mUstah- Bakanı BUyük Aadalr Sabri. 
t~ ~fa. Y~lagelmez - Sirkeci Orhaniye 

: .. ~ - Emniyet ikinci şube birin- cadd.esi !lO No. Elektrikçi 1\f.' Dursun. 
' taharri 2 nel komiseri Sel- Güngörmez - <•) Sirkeci Orhaniye 

\o ~,'fi caddesi 30 No. 1smai1 Hakkı. 
Ilı~~ (•) Emniyet 2 nd şube 1 nci ErJ?elen - 8irkeci Orhaniye cadde-

'-~)~" 'rfnden Muzaffer. si 36 No. lhtikci Hakkı. 
~~4il; Emniyet i~lerl umum mO- Songelen - Sirkeci Dt"mlrkapı kum 
~ ·""~ ~nen su be mOdürO Halit. mev"nnı Mes'ut u~t.'l. 
~~"· " - 'ft3n~ mtltahll&'mt Dr. Tola ıın~ma7. - Fınt11k1ı Dereld Ha-,'1! _ b 

1 

cı Rece., mnh:tllt'sl Kuyu~kma:r.r 15 
~ilde b_ı:· Akil Muhtar muayene- No. sof3r KAzım . 

.oulr. Baylavtong - Üsküdar mal mOdOr 

Maruf Tcksayr 
kaputlan d a i m a 
böyle kapalı zarf 
derununda et z a

.__ nelerde satılır. 

HABER 
Akşam Postası -------

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

1 darehaneai ı 

l'elgrat Adreeh ISTANHUI llABEB 
felefoa 'Futı IS811 ldareı W"O 

r 
ABOrtE ŞERAiTi 

1 1 12 •YD• 

1'11tk.lye: 120 S50 flfiO WO &,... 

Er.nebi: lôO Ho MO 181 O 

ILArt TARiFESi 
l'karet llanlannuı ut.ın ıı.aG 

K4lıımJ Ulnlat lO .. UIUftw 

Sahibi ve Nesriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

ISudllıtı ywı (VAKiT) Matbaası 

Tahminen 3000 aded) I>oı ispirto tenekesi: Paıa13aliçe fabrika. 

,, 

aında 

500 kilo) çul ve kanaviçe parçası: Cibali Levazım 
ambarında. 

140 aded) birer kiloluk bo~ eter !İ§esile 

130 ,, ) muhtelif ebatta bo§ tiıe: Ciba1i fabrika -
amda • 

Bu üç kalem malzeme pazarlık suretiyle satılacağmdan isteklile

rin 30 - 12 - 1934 pazar günü saat 14 de yüzde 15 teminatlarile 

birlikte Cibalide Levazım ve Mübaya!lt Şubesine müracaatlan. 

,(8529) 

·'YEMEK. TATLI. PASTALAR ... 
ı fHf Her aabab ne pişirelim diye diitünlirüz. Buna lüzum kalmadı i~~~ 
mi Her gün piıecek •emeklerin ve tathlarm listesini açık ve •1= ~.·.· i. 
i·ı:.i , 
m! özla bir anıatııla anlatan ~m 

,Üff Alaturka ve alafranga yemek ve tatlı mi 
:F.H Kitabında bulacaksınız. Fiyatı 100 ciltlısi 125 kuruitur. m~ 
:mi Satış yeri: latan bul Ankara caddesi 157 No. g:i 

,~:fiilli!~ INKILAB KDTDPHANESlıımmm:L"i 
---------- ...-

l~tEsnbuı l:::elt:ai)eSi ilanları 1 
--------------~---------------------------------------

.. .................... mi.... 1 
Bira, limonata, meyvalı veya sade gazoz, soda, ıarap, rakı, kon· 

yak, likör ve benzerleri, süt menba suyu, maden suyu §İ§eleri, bira bar
dakları ve perakende ispirtolu içki satııında kullanılan bardak, ka
deh, vesair içki kaplarının ölçüler nizamnamesinin 74 - 78 ve 168 in
ci maddesi mucibince 1 - 1 - 935 tarihine kad:.r hacımlarınrn litre 
veya santilitre cinsinden Üzerlerine yazılı olması ve bunların nereye 

kadar doldunılacaklarmın bir ç.,:ı:gi ile İ§arct edilmesi ve tedarik e
dilmesi icabeylediği 1 - 1 - 935 tarihinden sonra nizamnameye uy

gun olmıyan §İfe, bardak, kadehleri kullananlar hakkında kanuni mu
amele icra edileceği ehemmiyetle ilan olunur. (8545). 

liiğü muhasebe k:\tibi Namık. 
Yüksel - İstanbul Evkaf merkez 

tahakkuk Vt" tahsil memuru Nuri. 

~. 
I 

Kenarları ('") iıaretli aoyadla· 
n evvelce r>Q,Jkalan taralından a· 
lınmıı İ•imlerdir. Sahiplerinin Je
iiıtirmeleri faydalı olur. 
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Bİ~ nievkuf sahte bi-r .-F.raris"-=-=a==d-a --= --T=u=tufil haftası biterken. 
Askert hizmet mlld-

m e klu p }a kurtuldu d~!g:~~l.~~!~i:: .. :~ 
Amma Çok neçmeden y.en·ıden den "Çe Your,, gazetesinde büyük 

·~ bir alaka ile kar§ılanan bir m"'ka-
v~ ka· Ut ele verdi le intişar etmiştir. Bu makalede 
.~ :• ' deniyor ki: 

Ağırceza mahkemesi karariyle liye pul satıt memuru Şerefe ait 
on beş ay önce tevkif edilmit olan dosya.lnrı tetkik ettim. Yaptığım 

bir mevkUf, ıimdiyedek görülme- tetkikler neticesinde Şerefin, bir 
miş bir sahtekarlık :yapmış ve bu yanlqbğa kurban olmuş olduğunu 
sahtekarhğiyle kendisini serbest anladım. Daha fazla m~zuriyeti -
bıraktıl'DJl§tır. ne meydan verilmiyerek acele 

Herkeain kolay lkolay yapamı- tahliye edilmesi mahkemenin a • 
yacağı .ve hatta -cesaret edemiye- dal~tinden bekelenir. imza: Ma -
ceği ~u ifin naaıl clauğunu anlat- liye '1l1iifettişi lsmail Hakkı ... ,, 
mı-.zden önce bu İJİ ,e;pamn hüvi- Bunu gören heyeti hakime bir 
yetini an1ata:lmı: müC:ldet müzakereden •onra Şere-

Sahtekar1ığı ~apan Beyoğlu fin salıverilmesine karar vermiş 
rnaliyr.si eski ~ul memuru ŞeMf ve Şeref de hapishaneCJen çıkarıl· 
ad~ ı briclir. Şeref, ı.vazifesinde mışbr. 

bulunduğu sıralarda kendisine Şeref, hapishaneden .çtbnca 
te:;\im edilmiş olan bir çok damga son aldığı tahliye karariyle mafi
pullarmı satıh bin iki yüz liradan yeye müracaat eC:ıerek eSki vazife
fazla tutan yekiinunu yemekten f&ini alıb çalışmağa başlamıştır. 
dolayı on beş ay önce tevkif edil- ;Şerefi serbest bırakmakla be -
mişti. raber., it örtbas edilmemit ve la-

Kendisi ilk tevkif edildiği ta- tanbul tahakkuk müdürlüğüne ya 
rihtcnberi bir çok defalar sorguya zılan bir tezkere ile yapılan yan
çeh:ilmi, , bundan batka Beyoğhı lııhğın kimler taraf mdan yapıl
maJiyesinin pul <defterleri üzerin- dığımn t*bkikiyle mahkemeye bil 
ae tetkikler yapılmış ve yapdap dirllesini istemiş, taha..ldruk mü
tetkn. lere dair raporları mahke - dürlüğü de bu tezkereyi müfettİ§ 
mey"' verilememiftir. famail Hcikkıya havale edilerek 

lJç ay evvel Şerefin mulıake - meseleyi kendiainden sormuştu~. 
me:>ine bakılırken ağırceza kale - Müf ettit İsmail Hakkı, Şerefın 
mi zabıt katiblerindea biri, dos - aer1'est hınlalması hakkında bir 
ya arasından yeni gelmit olan bir . fey ya.zmıt değildir. işte bir sah
tezkereyi çıkararak heyeti haki • tek~hk oldu.ğu ~la!ıl!nca Ş~ref 
miyeye vermiştir. Tezkereyi töY • yenıden tevkıf eaılmıttır. Mufet
le hülisa edebiliriz: 'tiı fsmail Hakkı adiyle yazılan 

"Uzun zamandan.beri mevku tezkerenin kendisi tarafından 

fen mahkemesine bakmakta ol .. tanzim edildiği .za.mıedilmekte
duğunuz 'Muhlis i>er oilu em ma- 4ir. 

Odun ve kömür 120 milyon zarar 
(Baş 'tarafı l incide) (Baş tarafı 1 incide) 

"Simdiye kadar bir sene olan 
aıJke;Hk müddetinin mu~a~kak: 
su1 ette arttırılmasına lüzum var
dır. Askerlik fenn·i günden güne 
iierlemekte olması bunu öğren

renmekte bir çok güçlükler doğ-..ır
maktadır. 

Bugünkü harb liif eğiyle nqan 
alıb atmak, süngü kullanmakla o
lub biten basit bir hidise değildir. 
Halbuki Fransanın askerlik için 
tesbit ettiği müddet bu esaslara 
göre kararlaıtırılmııtır. 

Bir neferin bugünkü fenni v~ 
ilnii harbi kavnyabihnesi için iki 
sene lazımdır. 

Büyük bir çalıtma ile bu müd
det 11DCak 18 aya indirilebilir. 

'Bu hakikati biz uluorta atmıyo
ruz. Fransanın en belli batlı harb 
alimlerinden General Maur?~ de 
bu hakikati Fransız parlamento · 
sunda açıkça söylemiştir. 'Bir sene 
müadetle kışlalarda talim gören 
Fransız askerlerinin kafalarına 
bir çok şeyler .soktilmak iste.niyor, 
ne'ticeCie asker 11er ıeyi birbirine 
kanştıra,rak ve neticede hiç bir 
şey öğrenmiyerek kışlayı terkedi
yor. 

Bütün 'Fransız mebualan 'bu ha
kikati biliyorlar. 

Fa:kat intihab deVl'Mİ yaldaftr· 
ğmdan kaybetmek 1wrkusiyle ha
kikati söyliyemiyorlar. 

Çünkü halkın akerlik '!Düddet
llerinin :uzatılmasmı ıistiyen e.danı.: 
'ima r~ vermiy.ecep mabelrksk 
tır. 

-----------------1934 
Sıyasa noktasından 
nasıl kapanıyor? 

Çorlu, Çerkesköy, Sinekli istas- böylelikle oyalamışlardı. Muha • 
)'Olllanndan gelecek odualar İçin rebe l>itince ise, dünyanın her ta • 
umumi .tarifede yiizcle otuz tenz~ rafında ve nefsi lngilterede sos -
lit yapılmaktadır. Bir kaç ıaüne yalist hareketleri alıb yürüdüğü 

d k _l_J! "f. 1934 vılı kapanmak üzere iken kadar a ömür B111Utyat tarı ·e- için iJu vadi te1rid etmekten bafka J 

· de d t ·ı·t l ktı ıAvrupa matbuatı, bu yılın, aıyasa sm e enzı a yapı aca r. çare bulamamışlardı. 
B d b k d h ·ı d k · bakmımdan pek iyi bir yolda ka • un an aı a a a 1 er e 1 mev- Fakat, it on beş sene kadar sav. 
kil d ı d kom.. u'"rler panmakta olduğunu yazıyorlar. er en ge en ° un ve ıak1an<h. 1929 da, meşhur Simon, 
için de hususi bir tarife tatbik e- Hindistanda tetkikat yaparak, bu Sıyaaa yazılan, b~:lan bir kaç 
dilmeğe baılanmıttır. ülkenin kendi dahilinde vahdete ay önce göze çarptığı gibi, kara 

Od 1 dl ıar görüştü değildir. Bu ara, lnıiliz uncu ar ne yor 1 erifemediğini ileri sürdü ve ken-
Odunculara nazar~ bu ae- di kendini iclJareye eh.il olmadığını gazeteleri de bafyazılaımd.a, 80ll 

ne halleri har~ptır ve havalar idaia etti. Bu yoldaki rapora iti- b~r kaç ay içinde, ului.lar kuru
b ·· 1 ·· 1 gıtmekte devam l munda elde edilen fayda.laTı ıayıp 

oy e guze • • razlar yapıldı. fiintlilerle ngiliz- ekt d" ı 
ederse oduncuların hep bırden ıf- l ''Y lak asa denen kon· dökerek öğünm e ır er. 
lum1 'beklemek lizmıdır. er, uvar 

1 
-~' " Bu yılm kapanma günlerinde 

Bu ammta bir muharririmizin fer1U1sta top au.uuar. ~vrupamn adını "daha aydm1ık 
·· ·· t""·· --ı.-· "zde müteaddit İ§çi fırkası: Avrupa,, koymuşlardır. goruf ugu ~nHIR "H' l'l ·1 .. "ne 
d ..1---.ı I B .kta•h lb- ınt ı ere verı en ıoz yerı Yugoalav-:Macariatananlaşa-o un vıı;;pıu arı o an eıı ::r •• 

1 
. , d" d 

h. d. k" getırı sın.,, ıyor u. ma.nıazbğınm en seaaiz ve aoğru ra ım ıyor ı: ... _L_fa k~I bu 1 
. . l lTIUJ1ll za «ı- nr nun a ~ • ka ı_ı __ ka akt -" ... ıon "- Böyle hır ıey geçen sene er • .L-L du, n&JOaD panın a oaur-

aiYlenaeycli biraz aklım yatardı. hınde iUUHlnuyar • . . • günlerin birinci ..evinc~dir. 
Fakat bu sene odun fiyattarınm Nihayet, geçenlerde, ıffıntlılen ikinci it olarak, Sar ortaya kon-

ld ... ecl" 1.-... .. __ hiç de memnun etmiyen bir yeni makta •e bumoa .içı" n de, .Iualar en ucuz o ugu aen ır. • .. ~ . 
bul hou_• b J--1 ... L_ l . kanıL"'lU esası ortaya atıldı. Bunda kurumunda ç~zilen yolun en uy· CAl ava .... ~a yagq uaf a • h . • h • l" 
madan odun almaz. s...n tecrü- bütün a.skerı, arıcı, atta ma 1 gun yol olduğu aüşünülmektedir. 
besi meydandadır. Yağıılı bir gün kuv;vetler_i~ İngilizlere .ait olacağı Bundan bir zaman önce, Sovyet 
de odun depolarının önüne gidin, tasrih edılıyordu. y erltlere ~?cak Rusyanın uluslar kurumuna girişi 
b• k .. t . .. .. .. .. H 1 ;dari ufak tefek haklar venlıyor· ve .~dı" de Almanyanm bu toplu-ır ço muş erı gorursunuz. a • ::r ... •~ 

buki iyi havalarda depolarda kim- du. luğa gİTebileceğine da:r alametler 
ae voktur. Sandan 1• mana çıkar Su, lngiılizlyer arasında da bü- görünüşü, bugünkü Avrupaya "da 
ki halk havalar bozdukça telaşa yült ihtllaflara sebebiyet verdi. ha aydınlık,, elemek için en büyük 
düter. Siz iateneııiz bunclan ya- Şimdi bu çetiıı davanın mü.zake- sebepleri tefkil etmekiedir. 
ğışb havada odun fiyatlarının bir resi, Avam Kamarası~d~n Lord- ============== 
az !Yükseldiği mi.nasını da çıkar· lar Kamarasına geçmışür. Her dit edilmekte,mq. 
tın! h::ılde, orada, Hintlilerin lehine Jngiltere için Hindistanm ne 

Bu yıl kq başmda hanlar bir bir netice alınmıyacaiına benze- demek olduğunu anlamak için ıu 
· hesaba bakmak kafidir: kaç gün yağışlı gittikten sonra .u- mıyor. 
(T ) T t • · d e ın29 senesinde, Hindistanm zun müddettir iy;.i gidiyor. Bilmem an = emp.s gaze e!mm ~ 

bu i§ neye varacak?. Odun iyat- son ge&en nul!ı asıncca yaz ıgı • ~ ca f 1 
•• h ~ d ~ g·ı •ıthal; tı 225 milyon Jnailiz l.iraaı-

Iarı inanın ki normalden de aıağı- bi, lngiltere, Japonya tarafından dır. ihracatı foe 259 milyon. Bu. 
dır. Hele halkın mühim bir kısmı- deniz silahlarını tahdide sevkedi- nun yüzde kırk beti doğrudan doğ 
Dm kömüre rağbet ettiğini de göz lirken, Hindiıtam kaybetmek teh- nıya lngil\ereden, yüzde otuzu i
önüne a1ırs3.nız odundn ihtikar likc5İne de maruz bırakılıyor. Hal &e, İngiliz imparatorluğunun di
yapılamryacağı çab?Jk nnlaşılır.,, buki, Temps'n nazaran, burası, 1- ğer aksamındandır. 

ran yOliyle Rusya 1arafmdan teh- Şayet Hinaistanm bu sene için-

( B:ış tarafı 1 inci de) 
Baz1 JJaı·b memleketlerinde ıer

m:ly~nin nafi ve gelirli b1r tarzda 
kullanılacağı tesbit sah&.sı kalma
mıştır. Bu memleketlerin bi.iyük 
sermayeye muhtaç ökonomik kad 
rosu (demiı-;·olları, köprüler, JO· 
seler, lime.nlar, kredi müeuesele
ri, sanayi mijeaseseleri, ila ... ) lhe-j 
men tamamiyle kurulmuştur. Bü
yük harbten evvel bu memleket
lerde biriken tutum yekiinları ulu
sal iıletme sahrası lcalmaclığından 
sermaye halinde yabancı memle
ketlerdeki karlı işlere yatırılırdı. 
Büyük harbten sonra bazı menfi 
neticeler ... dolayısiyle hu uıul de 
terkedilmi§ bulunuyor. 

Bahsettiğimiz memleketlerde 
halk itiyat dolayısiyle gene geliri-

. nin bi rkısmmı biriktirmekte de
vam etmektedir. Fııkat bu para· 
laı· tehlike dolayısiyle uluslararası 

sahasına çıkarılmadığından ıtu • 

tum yekônlan hatta ufak bir faiz 
bile getirmeden bankalarda yı~ıl-
maktadır. itte bu gibi memleket-

lerde büyük satm alma kuvvetle 
rinin muattal kalmaınaaı için hal
ka fazla sarfiyat yapması tavıiye 
olunmaktadır. Bu suretle piyasa

daki talebi ve istihlaki yükselte
rek fiatların çıkması ve ulusal a&· 

nayiin tekrar normal faaliyete geç 
mesi gayesi güdiilmektedir. la
viçre gibi yerlerde .müdafaa edİ· 
lebilecek olan böyle bir fikrin Tür 
kiyede tatbikine kalkıflll&k ,çok 
saf diline bir hareket olur.. 

Okonomik bakımdan Türkiye 
bahıettiğimiz memleketlerden 
büsbütün hqka ıerait altında bu. 
lunmaktadır. 

..!.ııctlletimae en kua bir za
manda yapilması şart olan büyük 
i!ler vardl1'. Bu itler için büyük 
sermayelerin yatmlma91 lazımdır. 
Şahsi teşebbüs henüz ülkemizae 
layikiyle inkişaf etmemit olduğun 
dan bu işler ( demiryolları, liman
lar, sanayi ıubeleri) .devlet eliyle 
kurulmaktadır. 

Devlet bu işleri yaparken sene
lik bütçeye istinat ettiği kadar tu-

4tum tarikiyle toplanan ulusal 
mayeye de dayanmaktadır. 

Dahili istikraila yapılmakta 
lan Ergani demiryolu burada 
açık misal olarak anılabilir. 

Türkiyede en kısa bir müd 
te yapılması hayati olan iJler 
tur. Bu işlerin bir fkısmmı 
dık. Bir kısmını başarıyoruz. 
kılab nesli bu hususta lazım 
len fedakarlığı seve seve Y•Ptn~ 
tadır. 

Bu işlerin topunun bir an e 
bqarılması için bizlerin gel~ 
nesillerden daha çok birikti 
~e.Jıtmamız lazımdır. Dahili · 
raziarla yapılacak itlerin tu 
millet taraf mClan bu istikrazl 
amortismanları müddetince p 
parça ödenmit olacağından .. _.... _ _ 

lab neslinin tutuma dört elle 
muı aynı zamanda kendi me 
ati icabıdır. 

Tü~kiyede f erd balkmıından i1' 
tutumun genel ehemmiyeti • ..61 

dandadır. Ülkemizde henüz ı~ 
mai sigortalar mevcud olmad 
için iılemedikleri zamanla . 
(bilhana ihtiyarlıkta) ferdi 
dayanacakları maddi me 
kendi biriktirdikleri paradır. 

Görüyoruz ki ulus bakımın 
olduğu 'karlar f erd bakımından 
Türkiyede tutum elzemdir. 

Ulusal sermayenin iıliyeceği 
ha geniı, elde dilecek gelir de 
himdir. 

Cumhuriyıet.çi, devletçi, ha 
olduğum kadar tutumlu olalııo-

Dr. #Ulu Şükrü o.ar 
Dünkü ökonomi yazımızda 

lqhp aebeb ıolacak bazı tertib 
talan olmuıtur. 

Yszmm ha!lıiı ihracatla 
bir miıli kıymetlendi teklinde 
zilmiştir. Aslı: "ihracat mal 
mız bir misli kıymetlendi,, dit• 
kinci sütundaki İstatistik (bir) 
ğil (bin) l"ürk lirası heaabil• 
kunmabdIJ'. Ayni utatiatikte 
racat ve ithali.t arasmdaki ,~_. . .. 
rm müsbe.t ve menfi oldaiunG 
teren işaretler düşmüştür. 

cedelri 21,5 milyon ( + 21,5) 
tinde okunma.hdır. 

400 kişi aç duruyor ~iihlm bir kaçakç 
(Ba1 tarafı l incide) 

Amelenin düçar oldukları bu 
mahrumiyetler dolayısiyle her bal 
de vaz.iyetJeri pek ,yahinı olsa ge-
rektir. , _. 

SON DAKiKA 
Selanikten bildittliyor: Tütün 

yapmo. evleri itçileri atelyelerin
den çıkmamaktadırlar. 

Kendilerine yiyecek ve içecek 
verilmenine izin veril.mittir. Düzeli 
yerindedir. ' 

Alman yada 
(Bq tarafı 1 inci de) 

aa, müfrit Namleriıı arada1ı aıynl-
ması tercih ediimektedir. 

Diğer bir baknna göre, Rayif
bank direktörü doktor Şaht'm ter
viç etmediği kimseler bu aradadır. 

Değiıikliklerin tu yolda olaca
ğı kestiril:yor: 

Belki Adliye Nazırı .doktor 
Frank değişecek ve Maliye Nazırı 
Kro&ik'm yerine, eıki Prusya bü -
kumeti memurlarından Pop:ç ge

lece'ktir. 
Ziraat Nazın Volter Daı-'m da 

vaziyeti fÜpheli görülmektedir. 

de lngiltereden ayrıldığını farzet
sek, bu memleketin senevi kayı'bı 
120 milyon İngiliz lira!lı olacak
tır. 

Bu haberi HABER'de 
okuyacaka1nız · 

-Gümrük muhafaza ~ 
memleketi çok yakından ıalika 1' 
eden ve gümrük varidatındaıı ., 
him bir kısmını yutan büyük p1 
kaçakçılığın izi üzerindedir. • 
hil ve hariçte azası bulunan 
tebekenin idare etf ği bu ka 
lık hakkında tahkikatı ifkil 
mek için şimdilik malUınat 
yoruz. Bu husustaki :tahk:kat .. v 
bilmez ibu büyük kaçakçılıtnı P . 

tün tafıilitını Haber" de okuY, 
·ımız. 

Yeni bir SlaJJİ 
(Baş tarafı 1 

Mollerin birdenbire 'kay~~ 
sı kendisine ıiıilyonlarım ~ 
müesseselerin nazarı ;J' 
celbetmiı, bunlar .da derhal 
müracaat et:miflerdir. • ~ 

Fransız polisinin gayretl A 
ıinCle Moller Kan'da yakal• ~ 
tll'. Yapılan ilk tah'kikat bO ~ 
yük mali rezaleti bütün çı~ 
ğiyle meydana çıkarımı ~~ 
ile cürüm ortağı olmak .t.ö • ;/ 
bir çok tanmmıt kimseleri" d 

ret altına almııştır. b",. 
Bütün Fransız gazeteleri V 1, 

diseyi ilrlnci Staviski rezale 
rak gösteriyorlar. 1 
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Mütterilerin verecekleri her 
iki liralık bir ıİparİf için 1200 
layıfalık Türkçeden • Türkçeye 
öılük armağan olarak verile· 

tekdir. 

Umumi Kütüphane Külliyatından ki~~~;:1·~;~~~~:: 1;~ !iil 
V E · wıfalık Türkçeden • Türkçeye !fü 

.özlük armağan olarak verile- :!! :::: 

Çocuk edebiyatı neşriyatından cekdir. ~~~ 

uN~ı~~!ük~~~~~~~~)= {r. 10 ·Hususi Kitaplar 1111 
N. 2 - Caaus Çocuk (Alfons Dode) ,, 10 fü 

A 1--d Bü..::L forma Kr 25" .. N. 3- Dilenci {Gi dö Mopaaan) ,, 10 r~ llfllD ,UA • 25m~ 
N. 4- Muatatil sandık (Edgar Alan Po) ,, 10 Wilhelm Tell. " " " 

25
iiH 

N. 5 - Kıtla hayab (Jorj Kurtölin) ,, 10 lnaanlıiın batlangıçlan 1 Kııım ~• ,, ,, ::g 
N 6 o· · {Albe Sam ) 10 lnaanlığm bqlangıçlan il ,, ,, ,, ,, 25H:. . - ıvın r en ,, 

20
:m 

N. 7 - iki zavallı (Leon Frapye) ,, 10 insanlığın ba.tlangıçlan 111 ,, ,, " " mı 
N. 8- Jorinda ile Jorindel (Grim Karde,ler) resimli 10 Mrinmaji " 25fü 
N. 9- Helena Fon Sidov (Felika Holle~der) reaimli :: 10 Lengeran Veziri " ~~~İ 
N. 10 - Mes'ut Prens (Oakar Vayld) ,, 10 La Fontene'in ıeçilmit hiklyeleri " :m 

~· 1 l - 12 - Arkadaıım (Makaim Gorki) ,, 15 Gazinin "14,, inkılabı Fiatl Kr. :~!U 
,.,· 13 - 14 - Wilhelm Tell (ŞiJler) resimli ,, 15 Yüz ıene uyuyan adam 208 sayıfa ,, " ,, iiU 
N. 15 - 16 - insanlığın bqlangıçlan (Birinci kııım) resimli Dr. " 20 insanlığın bqlangıçlan fevkalade mı 

· 17 - 18 - insanlığın batlangırlan (ikinci kısmı) resimli Ro··ne 20 75·.·=.=.ı· ;ı- " 
10 

ciltli 400 sayıf_a " ,, " 
N. 19 - lnsanhiın aılangıçlan (Üçüncü kısım) resimli Verno ,, - in. 
N. 20- Mrinmaji "Hikaye,, (Rabindranat Tagore: 1933 Nobel müki· ,, 10 ffU 

fabnı kazanmı,tır.) Çocuk Hikayeleri ı;;! 
N. 21 - Lengeran Veziri (Ahuntzade Mirza Feth - Ali) " ~~ .~. 1 _ Altm Daim Kralı Ciltli ,, ,, 15 ıiil 
N. 22- Laı. Fontenin aeçilmit hikayeleri " N 2 _ Kedi Kürklü Ka ,, ıs:fü 

N. 23 - 24 - iki taraflı cinayet (Edgar Alan Po) " 15 "· 3 _ Su Kızı ,, " 1
' ıs mı• 

N. 25 - Güzelleıen Türk Dili ( Kur§unluzade Raıit) " ! ~ 1 N. 4 - Elmas Gerdanlık ,, : : 15 m 
N. 26 - Hiyalis (Albert Samen) ,, 1 N S _ Katibe ıs mı 
N. 27- Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) ,, 10 • " n. .. mi 

dt I N. 28- Altın kaz (Grim Kardetler) " lO Nı• k - İn:ı 
~ N. 29-Ya,asınhakikat (Muslih Ferit) " 10 Karter rH 

N N. 30 - Kibritçi kız (Andersen) ,, 10 UH 
.. ,· 31-32-Lugat (Türkçeden Fransızcaya) ,, 20 Meşhur Amerikan Polfs Hafiyesi ff .. 
,,, 33 • 34- l~li kız (Dostoyevıky) " 20 ii:ı·: 
N. 38-39- Kaynana (Yazan Karmen Silva) " 20 N. t -lsabel Bentonun Son Kozu Kr. 5 N. 11 -Şahitler Sıraamda Kr. s,ii: 

Çocuk edebiyatı n~riyatınclan baırlmıı bulunan kitaplar N. 2 -Vatingtonda Bir Cinayet ,, 5 N. 12 13 - Vesikaların Kaybolutu . ,, sui. 
N. t - Kanada Çayırlarında (Moris Famey) resimli ,, 10 N. 3 -Bir Doktorun Cinayeti ,, 5 N. 14 -San Örümcek ,, S:!ı! 
N. 2- La Fontenin dalgınlıkları (Moris Famey) resimli " 101 N. 4 -Soyulan Hırsız . ,, S N. 15-Çalınmıt Çocuk ,, rf~İI 
N. 3- Siberya içlerinde (Şart Güyon) resimli ,, 10 N. 5 -Hafiye Köpek ,, 5 N. 16 -Telefonun ~aran ~, siitt 
N. 4- Denizin dibinde (P. Demousson ve H. PeHyer) resimli ,, l~I N. 6 -13 Numaralı Lokomotif ,, 5 N. 17 -Bir Cinayet·uataıı ,, si~li 
N. 5- Harikulade bir çocuk (Moris Farney) resimli ,, 1 N 7 -Bir ölünün intikamı s N. 18 - Poverti Len1ny hayali ,, sHil 
li, 6 - Burun ağacı (Grim kardeıler) resimli " lOı N• 8-Kırmızı Maskeli Ha•dutlar .. " 5 N 19 Eu · b. hı ilk l"füj 

· Sahtekar çalılar arasında ,, ' • " • - arenıız ır rıız ~ ' 1.==.:.I! 

iplikçi periler, Kedi kürklü kız ,. N. l~ -~:;'!:tl~ç~:~in " : N. 20 -Caniler Kralı ,, Sfüİ 
N. 7 _ Altın dağın kralı ,, resimli ,, 10 N. S ( " N. 2~ -Bir Kadma Saldmt ,, sl:;i 

Altm sakallı dev, Kari Katz " 40 ayı a Fiyatı 5 Kuruş h 
N. 8- Tunuı maaallan (Jorj Riget) resimli ,, 10 ~J 

l' aşra karilerimize kolaylık olmak Üzre posta pulu veya havale kabul olunur. posta ücreti bize aittir.mi 
Sahip ve Naşiri: Umumi kütüphane neşriyatı - Reklam Matbaası. lstanbul: Ankara Caddesi No. 80 il~, 

e.:.--:-::-.:c=--=:::::::=:-.::::::::::::::::=:na.ı:.ı:::::::r::r::mr:::m:m:::nı:m::::::::.;mmr:::ı •• i:ı • 0 !!5iimi!!!!:5:::::::·-::3::::rn:-····:m:-.:: ••• : ... :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::ıs::::::::..:::::............................................... ••• •• ···-·········-····· ···············===·-··········==-.: 

Kadın ve erkek terzisi 

I'stanbul Tapu Dairesinden: 

Süleyman:yede Hoca Hamza 
maha1leıinde tekerci sokağında 
Halil Efendi hanı namiyle maruf 

Müstahzaratından 

llelesenkli Kanziik 

Bütiln tıklar hep orada gi· handa Adil Bey hiuesi Nafia ha • 
Kepekleri . izale ve aa~lar1 nıına olan nafaka borcumdan do-

b il k dsıkUI ı ı yinirler. Her keseye ve her ea yere u mea1ne man o ur. layı mezkur handaki h'aseıi için 
arzuya uygun elhiıenizi ancak 

Kanıuk Saç Losyonu mOmassilleri gıbi yail• orada yaphrab:lirıiniz. it'arı ahare kadar bir m~amele ya 
· Katran Hülasası değildır. Tesiri kat'i Ye rayıbaaı litif lıtanbul Yenipostahane kar- pılmamaıı 17 Aiuıtoı 304 tarihile 

1 bir losyondur. ' d defatiri müdevvere kaydına iw.aret 

I 
• B ıııın a Foto Nur yanında Leta- 'I:' 

m 1 UDU Tanınmıt Eczanelerden ve PartUm6r 'lj fet hanında. edilmiıt:r. Bu husuıla alakadar o-
U Kullanınız Ma§azalar1ndan arayınız - _ _' / .... !J, lan varsa bir ay zarfmda idarey~ 

~ _ _ _ -.- 'iım-----------.rı müracaati aksi takdirde kaldın· 

ı;a~b~i-zi;;;B~~k~~-S;tış-K;~isyonundan: r~-1 
~ Semti Mahallesi Sokatı E nllk Cınıi Hissesi Hisseye göre mu · H •• dd• 1 
lso '1 No. hammen kıymeti USame in 
19) l Fener TeYkiicafer Kiremit 62 Ahıap hane 112 1200 T. L. İdrar, kan, kazurat ve ticaret .:tah-

8 lıtanbul Kariyei Kariyei Atıkali Babçennotlu 57 KAgir bina Ye bahçe 2/3 4535 ,, illeri yapılır. Eminönil, Emlak ve ( 
1512 Atikalipaıa Paıa ~ytam Banka~ kaıııamda İzzet bey 

Akaaıay Çakırata Baklalı HayriyetOccan 31 E Arsa metresi 61,03 Tamamı 1720 ., \ haru. 1 
~,6 Kemalettin 1-.aıımum = u allll"lım..-1 
286ft " Şeyh Ferhat E. AyHma Y. Azimlclr 8 E. ,. " 59,58 ,. 596 

Boiaziçl YenimabaUe Dalyan ve birinci yeni 1·3 Ahıap hane ve araa 112 412 
~ ıo'cakJara 

latanbul Hoca Hocapaıa Demirkapı ortave Ser- 45,45/1, 8 Depo 99/240 

" Y 4'JlİmahaUeı. 

dar ıokaklan 
Hocapııa 
Pazaıbaıı 

24 Klfir dükkla 27/384 
56 58 Abıap hane •e dOkkla 1/2 
26- '6/1 Ye maj'aza 

364 

334 
1795 

" 
" 

" 

" 
" 

., ,, Yenimahalle mektebi 44 Araa metreıi 112 1/2 224 ,. 
Be,ot'w Hllıeyinağa Dinrcı 10.l Ahıap hane Tamamı 1250 ,. 

-.tıa!üıde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten veya gavrimiibadil bonoıile ödenmek liıere yukanda enafı yazılı gayri· 
\iller açık arttırma ıaretile satııa çıkanlmrthr. ihaleleri 22/12/934 Camarte1i gilnll 1aat on d&rtteclir. 

Genç doktorlara 
karlı bir iş 

Kadıköyünde, itlek bir mahal· 

de, efyasiyle beraber acele devre
dHecek bir muayenehane için Bey• 
oğlu, Aımalımeacit, Kanbi hanın

da 5 numaralı daireye hergün sa
at 18-20 ye kadar müracaat edil 
me'lidir-



Çocuklarınızı 
m üsabakamıza 

yazdırınız 

Bir lngiliz mühendiıi, pıota tayyarecüiğinde 
çok yeni bir proje hazırlamııtır. Büyük bir tay
yare, mutat hacimda bir poıta tayyaruini sırtına 
alarak, yerden 3000 metre kadar havalandıktan 
ıonra bırakacaktır. Daha çok yük koymak iste
dikleri posta tayayrui ke(ldi kendirıe kalkflmı
yacağı için, bu usule baş vurmak istemektedirler. 

A.merilıatla bir otomobil )'CIJ'lfcıaı "otomobiller terı daha ıüratli 
•İtler!,, itldia.iyle otomobilini bu iddiayı iıpata yarayacak bv ıek

le aol(lmııtur. Bu garip zat bu ıekildeki otomobiliyle Nevyork cad
delerintle dalafmalıtaymq! 

---sumer 
Yerli Mallar Pazarında 

Bugün ucuzluğun son günüdür 

O/o Tenzilattan 

KUPO" 

350 
~8 .. 12·934 

HARB GELİYO 
Yazan: 

Fransi Dölezi 

' 

·1911 Çeviren: F'-' 
No: 8 

sellesi, fena bir kombinezon 
lan askeri ittifak şekline ko 
la bu tehlikeler ortaya çıkar. 

Almanyanm Fransa ile bar 
mesinde hiç bir menfaati yoktıJI'• 

Bu takdirde Franaanm, A 
yanın düşmanı ile ittifak etm 
de bir menfaati var mı, yok tJll 

işte şimdi tetkik edece .... 
mesele budur . 

F ransıtı iki türlü 
lir: 

1 - Almanya ile lnigltered' 
birisiyle birleşmek. 

2 - Bitaraf kalmak. 
A~anya ile birleşmek çok 

likelidir. Şüphesiz Almanya ~.Mit 
aadan ne asker, ne de zırhlı ifv. 
Almanya, sadece, Fransadaıı 
ra istiyor. Fakat Almanya ya 
lacak istikraz tahvilleri bo 
kaydedilince, "samimi ani~ 
derhal fesholunacakdır. O zall""".J 
1898 senesinde F aıoda meıel 
ni ortaya çıkaran "iğneleme 
seti,, bütün dünyada bati 
dır. İngiltere harekete ıeç 
dir. Bunu hiç bir Fransız 

mez. _ ~ 
Fransa İngiltere ile bitlefP"l 

tehlike daha büyükdür. Anvetf 
zerine yürümek üzere Belçnr. 
dudunu geçecek olan ilk F 
taburu, bütün Avrupayı Fraıd' 
leyhine harbe ıevkedecekdir. 
dileriyle görüttüğüm bütün f: 
sız erkanı harbiye zabitleri, 
man erkanı harbiyesinin aJ.ısılf 
duğu tertibat sayesinde, 
manm müthit ve ini bir 
olacağım itiraf' etmitlerdir. 

O halde ne yapmalı? .-
lOeTaaP 

Güzel ve Gürbüz çocuk 
müsabakası 

no. 94 - Remzi fto. 95 - Fikret Ke 
Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza giren küçüklerden •• • 

daha resmini bu.ün koyuyoruz. Müsabakamıza ittirak edi~ 


