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üç gün seferberlik denemesi 
Tevfik Rüştü 

Ar as 
Dlln geldi, bugün 
An.karaya gidiyor 

Atinada mühim bir 
tebliğ çıkanldı 

T evlik Rüıtü Aras 
\'ali Muhiddin O ıtündağla birlikte 

Cenevrede uluslar kurumunun 
fevkalade toplantılarına ittir ak 
'bnit olan Dıt Bakanımız Bay 
l' evfik Rüttü Aras, Atinaya da 
Uğradıktan sonra dün Romanya 
•apuriyle gehrimize dönmüıtür. 

Bay Tevfik Rüttü Aras bir çok 
zevat bir kıta asker, muzika ve 

' 
Polis karıılamıttır. 

Dıt Bakan istasyonda kendisi
ni karşılıyanların ellerini ayn ay
rı sıktıktan sonra birlikte Parko-

'•lin• sitmi§tir. 
(D=e~va._.,.m_ı_i5_1nCr'1!1) 

p-;;;··itni-;ı;··:;;;ı:-··· 
lesine nihayet ml 

verilecek? 
Atinadan gelen bir habere göre o· 

.,.ada Dışbakanınuzla görüşülen me
•eleler arasında cemaat, kiliseler ve 
11ıek!epler de mevzuu balısolnwr 
tur. Bu arada Yunan melıafilinin İ 
ıannına göre, Ankara hük\ımeti ta
rafından beslenen samimi duygula
)'ın ilk tezhaürü Papa Eltimi Gala
ta kiliselerinden uzaklaştırmak o
lacaktır. 

...... ·-······-.-·····-·--·-----·-· 

Ruhani kılığiyle mabed dııında 
~?'eii yasak eden kanunu §eh
Ser 1~e ilk tatbik eden Kadim 
1-. ~cani patrik vehüi Bay Abdüla· 
~ur. Bay Abdülahud geçen 
d BÜnünd enberi kili.sesinin 
e1!~11d~ yeni yaptırdığı laciverd 
't ••e~yle böyle gezmektedir •. 
~iz, patrik vekilini muhar
d fttlzle Aonaıar ken ve kiliıe için
tie WİYcliii ruhani kılığiyle ~öıte-

)'or. 

Yeni suçlular Loid Corc siyasete 
aranıyor 

Cürmümeşhut 
nasll yaplldı? 
Kaçakçıya telefon]~~ 

bir mal si parişl! 
Yirmi dokuz kişilik bir eroin şe: 

bekesinin yakalandığını, bir de 
imalathanenin meydana çıkarıldı

' ğmı bütün tafsilatile dün yazmış -

1 trk. Bu hususta zabıtaca tahkikata 
devam edilmektedir. Suçlular aor· 
guya çekildikleri gibi bunlara mal 
verenler de bir yandan takip edil
mektedir. Kaçakçıların itlemek ü
zere aldıkları esrarları lstanbula 
civar bazı yerlerden temin ettikle
ri zannolunmaktadır. Bu şebekeye 
mal verenlerden b:ri de dün geç 
vakit ele geçirilmittir. 

Elyevm Atinada bulunan tanm
(Devarnı 2 inci de) 

. Araşt1rma yapllan ev 

Sovyet Rusyada 
suikasdlar 

Yoldaş Kar da bir tabanca 
kurşunile . yaralandı 

Başka vuruJanlarda
mı var? 

Belgrad, 17 - Politika gaze· 
tesinin yazdığına göre, ileri gelen 
Sovyet memurlanndan Yoldat 
Kar'a Odeıa civannda bir auikaad 
yapılmıtbr. Suikasd neticesinde 
Kar ağır surette yaralanmııtır. Bir 

çok beyaz Rus tevkif ~dilmiıtir. 
Yapılan tahkikattan anlatıldığına 
göre suikasd, uzaktan üzerine ta

'ı banca ile ateı etmek suretiyle ol-

Lodos ve poyraz 
tuzlamaları 

muıtur. Ve tamamen siyasi bir 
mahiyeti haizdir. 

Diğer taraftan Moskovada Ki
rofun öldürülmesi ile alakadar ol
mak üzere yeniden 37 kiti divanı 

(Devamı 6 mcı da) 

atılıyor 
Beş aydanberi 
hazırladığı planı 
bitirmiş gibidir 

Loitcorc'un hiç bir fırka men
subu olmalaızın yeniden siyasa 
itlerine karııacağı lngliiz gazete
lerinde okunuyor. 

Amerikada Rozveltin yaptığı 
gibi, Loidcoç da kendi memleket
lerinde milli bir kalkınma hare
keti uyandırmak istemektedir • 

"Bugünkü yıpranmıt makine-J 

Yeniden ıiycuete atılacak olan 
Loid Cor~ 

nin yeniden kurulması için, anla• 
yıtlı ve bütün teferrüatma kadar 
mevcut yeni bir plan,, muhtelif 
fırkalardan ve hiç bir fırka ya men 
sup olmıyan bankacılar, sanayici-

(Devamı 6 ıncı da) 

Senede 1 mil- r-seterb-eriik· f damdan kurtulmak için 
yon zarar 1 denemesi Daus _üçün_cü bir cinayeti 

Bu seneki balık 
1
. IŞledı, fakat .. 

ihracatımız Siyasi vaziyetle 
Çok eski devirlerdenberi tstan- Iİ aU\kalı değildir ?:ı!~~~-=-

buldan Avrupaya balık ihracatı-! Ankara, 18 (A.A.) - Alay· 
mız vardır. Son günlerde lodos İ larımızda yer yer tatbik edil- tasdik ede 
rüzgarının fazlaca esmesi yüzün- i mekte olan seferberlik deneme- cek mi ? 
den, çıkan balıkların gevşek oldu- leri dolayısıyle civarda bir ala· Geçen sene ma· 
ğu ve tuzlanmadığı görülmüttür. ya efrat sevki vaz·fesini almıf yıs ayında birisi 

Yunanistandan gelen alık tuz- olan Ankara Askerlik §ubeıinin Fransada, birisi 
layıcılardan biriyle görüşen mu- bu gece saat 12 de aldığı emri 8elçikada işle-
harririmize bu mütehassıs tu iza- bu sabah saat 9 da ikmal et- nen iki korkunç 
batı vermittir: mekle vazifesin · n nihayet bul· cinayet, bu mem. 

- Eskiden lodos balığının bat· muş olduğu ve diğer bazı şube· leketlerde büyük 
ka memleketlerde de tuzlanmadı- lerde seferberlik denemesine bir heyecan u-
ğı vakiydi. Fakat, son zamanlar- müteallik faaliyetin üç günsü- yandrrmıştır. 
da gerek Yunanistana, gerek di- receği öğrenilmiştir. Cinayeti yapan 
ğer civar memleketlere sevkettiği- Bu askeri denemelerin milli Y asent Dauı is 
niz lodos balıkları timdi yeni tuz-

1 
talim hareketleri olup siyasal minde, deli oldu 

lama usuliyle tıbkı poyraz balığı f vaziyet ve ihtimal1erle hiç bir ğunu iddia eden, 
gibi tuzlanmaktadır. Biz lodos, i münasebeti olmadığna Anadolu üfürükçü, kitab-
poyraz balığı diye iki nevi balık i Ajansı dikkati çeker. çı, dansör, ve Daua, metresi ve anası 
ayırmayoruz. Halbuki memleke- ............................................... ·--· daha birçok itler görmüt bir ken- hemen Belçikaya kaçmıf, orada 

tinizde lodos balığının tuzlanma- asli maddelerinden hiç bir ıey dini bilm~zdi. idam hiikmü yalnız milli müdafaa 
ması yüzünden atağı yukarı sene- Kendini bilmez diyoruz ama, bu itlerinde verildiğinden, bir cina .. 

kaybetmezler. Lodosta biz vücu- h k"ka k d" • k b"l. · vi bir milyon liraya yakın bir zi- a ı tte en ını ço ı ır canı, yet te orada itlemif. Kendisini iı .. 
yan tahmin edilmektedir. Balık- dumuzda nasıl hafif bir gevıeklik fransada cinayetini işler itlemez, tiyerek hapse attırmıı, Belçikad& 
lar lodos veya poyraz havasiyle ,(Devam· 6 ıncı da) kafasının kesileceğini bildiği için (Devamı 6 mcı da) 
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Eroinciler şebekesi 
(l1cış tarafı l incide) 

mıı eroin kaçakçılarından Aleko 
Agur oğlunun da bu §ebeke ile iş 
gördüğü tesbit edilmittir. 

Büyük Adada Balrkpazarmda 
57 numarada gazinocu Y orgi Fa • 
ço ve oğlu Mihal ile Façonun Ale
ko Agur oğlu ile uzun zamandan 
beri iı gördükleri de ele geçen bir 
mektupla meydana çıkmıştır. Fa· 
çolar da htanbula civar bir yer
den esrarları temin ettikler:ni iti • 
raf etmişlerdir. 

Yorgi lsakidisin ele geç.mesine 
de D'mitri As1an'idisin bir telefon 
muhaveresi sebep olmuştur. Ev
velce cürmünü itirnf eden Dimitri 
'Aslanidiı Rumca bilen memurla
rın yanında Yorgi lsak:dise tele-
fon etmiı; 

- Perşembeye mal isterim de -
miştir. Y orgi lsakidis te bu isteği 
k;ı bul ctmi§, istenilen gU.n ve saat
te mah tesfün edece(f ni bildirmi§· 
tir. Yerginin verdiği cevapla Di
m'tri Ashı.nidisin muhavereler: bir 
zo.bıt varal:asile te:J.bit edilince 
Y orgi tc~ki ::lis yaka.lanmı~tır. 

Bay Mazhürln Bay H:ıyr'ye rüş
vet tc1dif etrne hadisesi de ıöyle 
o!m:.ntur. 

HABER - ).k§am Postası 

Amerikada askeri mahi
yette yeni kanal açılıyor 

Bu hadise, Japonyada büyük 
bir hoşnudsuzluk uyandırdı 
Vatigton, 18 (A.A.) - Nika

ragua' dan atlantik ve pasifik de
nizlerini birlettirmek için eskiden 
yapılmıt olan kanal projesi tek
rar ele almmıtbr: 

Kurultayın Senato komisyonu 
ba§kam M. Vinson demittir ki: 
"Bu kanal bir kaç seneye kadar 
lazım olacaktır. Çünkü Panama 
kanalının genişliği yeni yapılmak
ta olan gemilerden bir kaçının em
niyetle geçmesine müsait değil
dir,, 

Nikaragua' da açılacak olan 
kanalın boyu 172 mil olacak ve 
722 milyon dolara çıkacaktır. 

--------- - -------
lv apolg onun 300 mek-
tubu Fransaqa satıldı 
Bu aşk mektuplarının tanesi 

500 lira kıymetindedir 
Londra, 17 (A.A.) - Napo

leon'un Mari Luiz' e göndermit 
olduğu 300 mektup bugün Lond
rada ıatılmıttır, Fransa hükumeti 

tarafından 15 bin ıterling'e alın
mıştır. Bu mektupların bir çoğu 

timdiye kadar hiç baıılmamıttır. 

Fransada askerlik 
müddeti çoğaltılıyor 
Mecburi hizmet iki sene oluyor 

19 Birinci knnun 1934 

ı····-· .................... , 
f Ankara 1 elefounıı: . . . . ................................................ 
Gayrimübadil· 
lerin istekleri 

Ankara, 19 (Telefonla) - Ge
çenlerde gayri miibad:llerin arzu
larını Akça Bakanlığına bildirmelc 
üzere Ankaraya gelen heyetin 
dilekleri etrafında Bakanlıkça tel· 
kik1er yapılmaktadır. 

Müsteşar, Bay Faik bu hususla 
dedi ki: 

- Gayri mübadiJlerin istekleri· 
ni tetkikle mC§gulüz. Bu istekler· 
den isaf ı kabil olanlar derhal ya· 
pılacaktır. Tetkiklerimizin b:r 
haf ta zarfında neticeleneceğini 
umuyoruz. 
Rıhtım Şirketinin saten 

·alma mukavelesi 
Ankara, 19 (Telefonla) - Rıh• 

tını Şirketi emlak müdürü BaY 
Hüıametfn buraya geldi. Şirketin 
satıt mukavelesi yarın imza edile
cektir. Burada bulunan tirketin 
umum müdürü de Cumartesi gün• 
kü hissedarlar toplantısında bu• 
lunmak üzere yarın latanbula gi• 
decekt'r. 

Ankaraya gfdenler 

Ankara, 19 (Telefonla) -Spor 
Federasyonu Reisi Bay Aziz, De
miryolları umum müdürü Bay lb
rahim Kemal, Bay Cevdet Kerim, 
Bay Salah Cimcoz bu sabah lstan· • 
buldan geldiler. 
Alman eJ~ili~inde suvare 

Ankara, 19 (Telefonla) - Dütı 

Di~itri Aalanidiain Fenerdeki 
ev! sahalın kartı basılınca evin üst 
katında oturan kiracı Aleko, Di
mitri Aslanidisin serbest bırakıl
ması tekdirinde iki bin lira verile
ceğini söylemiştir. Bu tekliften 
haberdar edilen Bay Hayri :ıe Bay 
Mazhar bir cünnü me§hut yap
mak 0 için evvela be§ bin liraya razı 
olacaklarını söylem!ilerıe de ıon
radan Dimitri Aslanidiıin üzerin· 
de bulunan iki bin liraya razı ol
muı görünmüılerdir. Bunun üzeri
ne Dimitri Allan' dia kaçakçılık 
bürosuna getirilmi§, buuradaki o
dalarda zabıta memurları ıaklan· 
mıtlardır. Bay Hayri lie Bay Maz
har parayı almı§lar ve: 

Tokyo, 18 (A.A.) - Atlas ok
yanosu ile Bahrimuhiti kebiri bi
ribirine kavuşturmak için Nika
ragua topraklanndan ikinci bir 
kanal açmak luzumuna dair, dün, 
Amerikalı ayandan Bay Vinson 
taraf mdau söylenen sözler Tok
yoda hararetle tefsir edilmekte
dir. 

Japon mahafilinin dütüncesi
ne göre, böyle bir kanalın fU aıra
da açılması, Amerika Japonya 
eyi geçiminden yana, yakıııkıız 

olacaktır. Japonlar, Panama ka
nalının, tkaret ihtiyaçlanna ta
mamen yeter olduğunu ıöyliyor

lar. 

Pariı, 18 (A.A.) - Ayan aza
ıından Bay Lemeayi, harbiye büt· 
çesinin müzakeresi eanaamda iki 
senelik aıkeri hizmet eaaaınm ye
niden kabul ve teıiı edilmesinin 
mutlak bir zaruret olduğunu ıöy
lemittir. Mumaileyh bunun için 
aakerlerden daha ziyade pahalı -
ya mal olan itsizlerin ukere alın • 

gece Alman Elçil" ğinde verilen 
duğunu, yalnız uzun ıınrrhnnı ve süvarede Başbalcan, bakanlardan 
genit müıtemlekelerini muhafaza Şükrü Kaya, Ali, Abidin, Dıt Bıı· 
etmek mecburiyetinde bulundu - kanlığı umumi Katibi bulundula1'· 
iunu töylemiıtir. Süvare gece yarısına kail.Ar •Rı11; .. 

Mumaileyh, timdiki ordu mev- mi bir liava içinde aevam etti. 
cudunun 460 bin kiıiye tenezzül 

- Hayırlısı olsun derdemez 
saklanan memurlar meydana çıka 
rak Dim 'tri Aslanidisin memurla· 
ra para vermekte olduğu görül
müı ve hemen bir zabıt varakasile 
cürüm tl!sb;t e...lilmidir. 

ebnif o!duğunu bunun 130 bin ki- J 
tiıinin müstemlekelerde bulundu· ap o nya 
junu buna mukabil Almanyanm . 

600 bin kiıilik bir kuvvete ıahib N - d v ·ı f ··ıf 
ve bunun arkasında aeferber edil- azarı egı ' il 

Samsun haaun·dakl maaını iltizam etmiıtir. Kendisin• 
yatakll vagonlar den evvel mazbata muh:ırriri Bay 

Ankara, 18 (Hususi) - Sam- Sarri, memleket topraiının mü • 
sun hattına işliyen Yataklı Va - dafaasıina müteallik raporunu i -
gonlann günleri yakında deği§tİ- zah etmiş ve Fransanın harbcuya-

~~ye .~ade 100 bin ~itilik talim beraberlik 
gormuı efrada ve daha yaşlı ol-

B Y t.. rilecektir. n° hic bir havai b~ lememekte ol-

ay ev iÇ ------h--b-.- yanetmiştir. 
İstifa etti Çin de müt iş ır Mumaileyh, genel savaı•aki do· 

mak üzere 1 milyon 400 bin ihti
yat efradına malik olduğunu be-

Belgrad, 18 (A.A.) _ Dıı iş- • t ıld 1um azlığı yüzünden 1936 een-
ler Bakanı Bay Yevtiç ile Ziraat cınaye yap l ıinden 1940 senesine kadar ordu 
Te Adliye Bakanı Bay Koviç isti • mevcudunun daha ziyade azala · 

fa ebnif lerdir B • t• k • • • t ı • cağını söylemi§ ve harbiye neza -
Bay Yevti~in istifası, kabine U Clnaye 1 OmUnlS erın retind~n askerlerin daha iyi talim 

üyeleri araıında ilk Teırin sonun· yaptığı zannediliyor ve terbiye edilmesini istemiıtir. 
da Adliye Bakanı Bay Maksimo- · ayandan Bay Lemerry söz 

Şanghay, 18 (A.A.) - Reuter cıları öldürmek husuıund~ ver-
virin rekilmeıine 5ebeb olan gö • 1 k F d' l t n k 1 
~ -:r ajanıı muhabirinden : dikleri kararın birinci tatbiki ol- a ara ransız ıp oma sı ın a 

riit ihtiliflarmm neticeıidir. kmm t · tm• 1 e' 
Amerikalı Misyonerlerden Stan duğunu söylemi~lerdir. aımı emın e 11 ° an r u 

125 saylava dayanan Bay Yev- b ld · ile karısınm, Çinli komünistler ta- Madam aten, ölmeden evvel, Bartu ile u ko a onun eıerınc 
tiç ile hilkGmetin yalnız Parla • d ı ı . 

. rafından, göz önünde, kafaları küçük kızı Heleni ıaldamağa mu- devam eden ve Cenevre e par aH 
mento ilyeılnden teıekkül etmesi- kesilerek, ölülerin ortada bırakıl- vaffak olmuıtu. Kızca:ğız, iki gün, muvaffakiyetler kazanmıf ohm 
ne tarfar olan Marinoviç grupu dığı Pekinden alınan bir telyazı- bir Çinli kadın tarafından emzi- Bav Lavalin zikri cemiHnde bu 
anumdaki ibiliflann hakiki ma· 

ıı ile teyit olunuyor. Bu i§i gören rilm:§ ve çin nizamt kuvvetlerinin !unduktan sonra iki senelik aske 
hiyeti belli olmamakla ~raber, komi;nistler, bunu. bi!tün yaban- neJmes;yle kuratrılm1°"'tir. • h' t t kl'f' . t 
~i~i~mB~an c9~d9 !~~-------------h------~--~------r·c-1•z•m•9--e~ı-ı•n•1•y•a•p-m•r•t•ı•r. __ 
Clandilğ(i zaman arkadaıları tara
fmdan ıoğuk karıılanmaaından 
ileri ıeldiği zannedilmektedir. 

Saylav seçimin
de kadınlar 

Fırkaya giren kadın· 
lar çoğalıyor 

Fırkaya girmek üzere müracaat eden 
birçok ünlü kadınlann yazılmalanna 

.. Yam olunmaktadır. Tqkilit idare he
,.Ueri her ıün toplanarak müracaatlan 
~eclir. 

• ........ ,.ı.,, M:Çİmintle ikinci 
eeçjcil• arasında birp fll'kalı Kadın 
r..hmacakm. 

[ 
------- _____ ..._ _____ _ 

Sabah (azeleleri ne diqorlar? 
KURUN - Asım Us bugün Avru· özlüğürulen biridir. NUluslar diriğin· duğunu üave etmektedir. 

padakl sıkıntıdan bahsetmektedir. de ulusçulu!.: yöndeminden bu kadar ZAbIAN - Başmakale Türk Dili 
Bütün dünya ikitsadl bir bu/ıran için· özel blr işte kullamldığı tarilıte hiç Tctklk Cemiyetinin dün neırettiği 
de çırpımrken Türklyenin ilerleyişini oörülmcmlştlr. tebliği met'ZUU bahsederek çıkarılaca
Türk hüklunetinin büyük muvalfakı· Türkiyenin kurucusu, Türk dilinin ğı söylenen ''karşılık kılavuz., unun 
yeti olarak kaydediyor. Bundan sonra de yapu;ısı oldu. bir an evvel çıkarılma&ı lüzumunu ya-
miaal olmak üzere Almanya ve /tal - JJllLLIYET - Alımet Şükrü Esmer nyor. 
yayı göz önüne alarak ne kadar müş- bugünkü başyamını Frama - ltalya AKŞAhl - Orhan Selim imzalı 11a

kül vaziyette olduklannı, aldıkları münasebatına tahsia etmiştir. Burada zı Habc~lilere lıitap ediyor. l'e "bu· 
tedbirleri birer blrer tcşrilı ediyor. Avrupanın son siyası vaziyeUnl huld- nün yenilsen bile yarın kazanacaksın., 

ClJJJJHURIYET- Bugünkll başya- aa ettikten sonra Fransa üe ltalya a- diyor. 
nyı Bolu Meb'usu HatJan Cemll yar rasında anlaşamamazlığm ufak bir SON POSTA - lkl yıldız imzalı l/tr 

mı,ıır. Yazı "Türklllğiln savaşı dil sa- tarilılnl yapmıştır. En sonra Yugos- n ôz Türkçenin yalnız yazıya değil 
~ıdır,, başlığını taşıyor. Jlakalc ~rr lavya ile ltalyanm anlQfmcuının bü· ıözlere de sirayet etmesini temenni e
le bitiyor: tün Avrupada unıunı bir anlaşma do· ı diyor ve Türkce 11azdığımız gibi Türk-

"Bütün ıılıısun başarabileceği l~lcrl ı ğuracağını kaydederek Fransa ile 1 • çe söyliyelim diyor. 
bütün ulıua başartmak6 Atatürkün talya anlaşmasımn da buna bağlı ol -

İStİy O r ! 
Tokyo, 18 (A.A.) - Başbakan 

ile Deniz ve Dı§İşleri Bakanları 

bugün uzun süren bir toplantı 
yapmışlardır. 

Öğrenildiğine göre bu toplan· 
tıda şuna karar veramiştir: "Loıı· 
dra deniz konutma'arının lngiliı 
teklifleri esaıı içinde devamı iıt4"' 

nilecektir. 
Japonyanm istediği deniz ıi • 

lahlarmdaki beraberlik kabul • • 
dilirıe Japon hükumeti lngiJİS 
Amerika ve Japon gemileri içİll 
konulacak mütterek had hakkın• 
daki gör~ünü bildirecektir. 

Japon hükumeti ıu kanattadır 
ki, Japonya yalnız nazari değiL 
fakat bilfiil beraberlik verecek bit 
formül bulunmalıdır. 

Bu takdirde Japonya bu be,-· 
berliğ:n elde edilmesi için geçec~ 
zaman hakh:ında yapılacak konut 
malarda çok uyıal davranacak' 
tır,,. 

Habeşistan-ital~ 
ya ve ingBltere ,, 

Lon:lra, 18 (A.A.) - Boıy C0
" 

Simon ltalyan ile Habeşistan ar•: 
smdaçıkan hadiseyi ayan kaoı':., 
rasmda anlatarak bu hadi~eıı~ 
bilinen tafsilatını hülasa ettıl<t 
ıonra demittir ki: r 

" Bu it ikinci Kanunda koıı~:o. 
de görüşülecektir. lngiltere hli , 
meti bu işde kendine dü!eııi 1• 
pacaktır .,, 



Nası!" sözüne 
dair ••• 

HABER - Akpm Postall 

Yeni bir dünya 
rekoru 

-~:ı!~: !:::Otobüs şoförleri çok çalıştırıl-
kaı,.ı.,mca, "bmnm ub d l •• l •• l 

Bavyerada Zolhan çiftliiinde 
beslenen Apta iemiııde bir Al
man ineli 342 gün zarfında 17052 
kilo aüt vererek yeni bir dünya re
koru kırmıttır. --:'" .U,.odar. içinden ÇI· _ık arını soy uyor ar 

Ot.den 1'erl her ffJYe, her 7eni- -----------

ltlru e4• mu1aatabım, mi..ı Yılbaşı 
"nanl,, kelimesini ıa.ter-

Hakikat 
Belediye me-

Almanya ile 
ticaretimiz 

Bundan evvelki rekor 16000 ki· 
lo ile bir Kanada ineğindeydi. 

• 
...,. Me.el& poıkluiummdan

"nUıl,, kelimesinin "ne • 
üa m6ftak olduiunu 

"Aad,, arapça olcluia 
t öre, "naul,, da Oz Türkçe de. 
~.Halbuki, buna, ya

:~ld .... paçum.clan çeke çeke 

:."'lllltemeğe ufraşryorlar. LI • 
1'efe imnat ettiklerini ıöa • 
0

1örlar. 

• • • • • • • • • 
Ben kendim· n aldı erdiii kadar 

anlat&1'JID: 
Fransızcada "d~pead,, fille ve 

ile Sırpcac:la "a~it,, keli
., i Azeri Tiirlderi tarafmc:lan 
"ılı,, olarak tercilme edilir. 

l ani, bizim "bu it MDin ıe1me
~luk eder,, ded·liml• lh&, 

er, O. Tlrlrçe olarak "bu it 
ıebneslne udıclrr,, dl:re ifa. 

ederler. 

l.a.en, ~nuk, tatik,, de 
udmak,, IÖZÜAÜD brtı

detil midir! 
Ö,leywe: 
"Neden uıb,, , .._ ...ıı,, , "ne 

• itte. "Dud,, ........... , .. 
uıtur. -.,. tutl1* eclerf,, . 

piyangosu . Realm aerglal 

ı numaralı blletln 
talibi pek çok 

Y ılbatı piyango biletleri bu ae-

murlarından Bu hatta ıçtnde 

gizlen!11iş! g:0:~~::'~ :~':. 
ne de fnkalide rağbet aörmüı- Belediyenin otobüslerde iki ıo- kilde inkipf etmiı olan Türk • Al
tar. Memleket dqmclan da iatek-I för bulunması hakkındaki karan- man ticari münasebabnm bir müd 
liı.. YUdır. Piyaaao ,.ıbatı ıece- 1 nm, Büyükdere •e Bakırköy hat- dettir aldılt gergince tekil 'bu haf. 
al _.ton dokuzda Tepebqmda bnda itliyen otobüaler için ,almz ta içinde tam•men uil olmuıtur. 
Asri ainema binaımda çekilecek- kıt menimine mahaua olmak üze. Ticaret odan •• Türkofiai latan; 
tir. re, tatbikinin tehir edilmeai Eyüp 

Yılhqı piJ&llıoeunau en bü- • Kere.teciler hattında çalqan o- buJ tubesinin ton ,Onlerde yapb
yiik ikramiyesi yanın milyon lira- tobüac:Oleri de belediyeye bqvur- i• piyasa temaalan bunu ı&ter
dır. Bundan bqka 200 bin, ıooj mafa •metmiıtir. Burada ifliyen ~tir. 
bin, 50 bin, 25 bin gibi büyük ik- I otobüslerin sahibleri belediyqe Türk • Alman ticaret münue • 
ramiyelerle 200.000 liralık bir de müracaatla bu hatta itliyea oto • belindeki gerpnlik üzerine Al • 
maki.fal .ardır. büı ıoförlerinin hiç bir nkit le • man dıt bakanhlt umum müdür • 

BiLltlerin aatqı eanaımda hay- kb aaatten fazla çalqmadıkları • lüiündea M. Roff aırf bu İf için 
li pnD istekler ppılmaktadır. nı iddia etmiılerdir. Bu müracaat Türk hüktmetiyle tem.sa memur 
l numarayı iati7enler bunlarm ha- üzerine belediye de dün bu hatta edilmit ve Ankaraya ıelerek alu
ımda gelmektedir. Bundan bat- b;r heyet aöndererek toförlerin eal akonomi ve dq lwkanlıklan-
ka d 1 kaç saat çabıtıklanıu kontrol et· mızl• •----larda bul----1- Al • tanare piyango mü Or oıo ta- mıt" tir. ... ICUMMt uuara.a 

raf dan tel ki& im k man hnkGmetinin ba hmuat•lri m gaze ere nL m 0 a Fakat, tof6rlerin iddialarına 

Sovyet Ruaya cumhuriyetlerine 
dahil hükibnetlerden Türkmen 
cumhuriyetinin Aıkabad ıehrinde 
büyük bir resim aeraiıi açılmııtır. 
Sergide Türkmen hayatını göstea 
ren 150 tane orijinal tablo te!hir 
edilmittir. Sanların arasında 
"halı dokuyucuları", "Aul' da bir 
aokak" ve "Haydudlar" isimli 
tablolar büyük bir muvaffalğ.yet 

kazanm•fbr. 

• 
Sak at P'•tl•ttll• •9'rirnnı 

Musolini'nin sakallı ltalyan ge
nerallerinden Attilio T eiuzzi'ye 

fÖyle hitap ettiji mllb ltalyan 
tarihinde mukayyettir: 

, - Ey T enızzi t Sen artık bir 
ulan değilsin. S•k•lm beyazlaıı
yor. Git traı ol! 

Diler ltalyalı aeneraller de 
derhal Teruzzi'yi teklid ettiler. 
Banlarc:lan yabm biri müatema 
bldı: 

&zere 4905 munaralı biletin fo- aısre: "Minanyi çalan kılıfını ha- noktai nazanm isah etmit Ye ma
toirafı ıönderllmit, 'bu biletin zırlar,, heaabmca otobila aabible- tebbil noktai nazar teatisi ppd-
Nlmi bir lmm elinde olarak çık- ri de bu itin kolayım bulmutlar mıttL Geçen ~fta aonunda Ber- 8albo •• 
mqbr. Relmin çıktılı ıüniba haf· ve dün belediyeden ıelen heyete .line anlet ettlii plea haMrler • Maretal .Balho bu tekilde l\1u-
taamcla Antal,.dan plJUao mG- iti büsbütün batka tekilde ıa.ter· .den anl•plan, M. Roff'm Ankara aoliai'nin emrine, yani faşistliğe, • 
dilılQOae bir meldub seJmiftir. miflrdir. temaılarmm bu auretle Dk iJi ne· akalım kesmemek aunti1le kanı 
Ba mektab aabibi, pzetelerde Dün mesele,i yerinde t.et1dlc e- ticeleri s&idmekteclir,. ıelmittir 1 ., ~ ->· 
resmi çıkan bileti iltemekte, üc- den bir muharririmizin Qrendik- O 
retl her ne ise derhal iönderece- terine ıöre Eyüb - Keresteciler hat Yol sorma meselesin- BugUnUn • arı konforu 

.:ii"1r.Jltfd;lllill191~--"•"-"'~-j ... •••'rr4- den mahkemeye P.n.t. bir adam ~ m._,; ... : 
=·=k-:ı:uyik ;.':;= ~ ~::- ':78 kib-:ı ~ !: dtlttaıeıt ••• 11• ..... ........ t17le bir 

Kıyafet 
inkılabımız 
Belçika gazetesi 

ileler razı1or 7 
-neıçikanm liyeJ eehrinde ÇI • 

"LA Wallonie,, gazetesi 28 
WihJi •)'lllllda Tilrld • 

kılık JU8IUldan bahleden -...c1a Belçlka'cla df 6ni. 
.~um yuak ed:ımif oJduia. 

fakat 'l'UrkQedekl kıhk ,.. 
çok daha hog olduğunu 
w diyorkl: 
~~ .... ,....... 

ln"formalarm men'i llarar..._ .. •ir ı..-lik oLla • 
ela ele alrlyonmaua p7 Gl-

••hlarmü • lrlfed• 
........ Wsd.W papu. 

ltdsıan ıibi fnyu beler 
qıbyaa lalddar ı• . 

ile .. , •H ..tanluta ,.. 
•• ,.,.. •• hayata ... ...... 

.w ............... . 
..,.....ı.-........, .,.. .... ... 

.... bota lider bir ılrll • 
ı:- sednliklerlni hep bir.. 

elmellfls. 
1.ı ela, h1' tGPhe ,m Tiride • 
.., IGılfl ,...u.dea 01DDUJ&D 

.. h.mııad ......... 
......... loLluldanm 

il ekted
• ar yu en • a ır Dün latanbal uliye Uçlncfi ce- din ...aittir: 

. çıkacafmı da · iYe etm ır. büs ve alqamlan da aaat d&tten d d "B- - -~ k f ha. d • 
... ___ pı· ... n,,0 müdur·· ıu··x.:~ __ ,_. kadar .. dak" za mahkemesin e ·dikkate eler utün .. " on ora ız ır. •• ,,,,__ ,,_ •'" sonra gece RAlZe uç ı- H b • b. bo L-._.ı 

IKitüa biletleri bayilere Yererek kada bir otobill kalkar. Hemen bir muhakeme1e bakılauttır. er angı ır muanınnan ve 
•tqa çıkanbiı için 4905 numara· bütün toförler sabah aaat albdan Robert Sevilya isminde bir it- tayyare hücumundan korkusu 
lı bileti ••-k az.. piyanro bi- gece dokuza kadar ~dır- çi Y emifte Akifin hanına ıirerek yoktur; çünkü Maillot müatahke• 
Jeti atanlara memm ı&ndermif, lar. biT dükkin aormut, fakat iddiaya mevkiine .bet dakikalık meaafe-
bileti IU'&fbrmıt, nihayet bir ba- Bundan '-tim ıece saat 12 ye söre ne hancı Akif 1 ne de odabqı dedir.,, 
7ide t.nı.,,tar. Bilet taahhütlü bdar her sb aabet.çi b1u iç Baki, Roberetin .azüne aldırma • itte buıGnln urt Jmafora ! 
bir mektuhla ittiya .ata ıönde- ptoh&e eefer ,.,...ktadrr. mq. Biraz IODra bir kaç kiti da • + • -
rilmiıtir. Şoförlerin iddiuma 1are, Mr ha gelmiı ve hepai Roberte bqka lok• ve avukatlık 

yılbapna hazırlık toförün hu tekilde 15 aaat ~fb· baflm yerler tarif etmitler, Robert Alman Maarif Nuınnıa fU yoı-
lt meydanda iken patronlar, dün, W'eF9 sideceiiai f&ID'llllf: da bir tamim netrettitini Ro,ıer 

Y ılbqı için Beyotlundaki el· kontrol heyeti ftl'keiı pyet zeki. 
leacqsl.mcle hayli hazırlıklar ce bir aaul taldb etmitler abah - Benimle alay mı edi70rm - Ajanıı haber Yeriyor: 
,apdmaktadır. Hemen bütün •i· •• •lcpm postalarım bile is claki- mız? diye IOl'lllUfe Bmnm izsi • "Bundan eonra 18•J1aob, yüz· 
lence yerlerinde bayii bamıklar lw:la bir kaldınnqlardır Sonra ne Akif, Baki ve diterlerl Ro'berte me Ye hafif adetism talimleri yap
edsek ,.ıbatı pce1incle sabaha dlin otobüs eahibleri ~erini hücum edib güzelce davmGtler. mamq olaa" b.- dair elinde '" 
kadar açık kalma için müsaade dokuz aaatten fazla pllfbrm•mq- Robert bumm (berine polise aibn t.ahmmıyan hiç ltir ıenç ~ 
Ut.nitl..dlr. Beledbe IJu mGra· lardrr. mGracaat etmif " mua:rene edil- n: TUZ eclemlyecefi P.i doktor, 
c:aatları tetkik etmektedir. Açık Sırf INdediyedea ıelen heyete m4* üzere belediye doktoruna git- muailim, avukat ta it s61'81ÜJ'e
blman Dbıtaca Ye belediyece otobüslerde iki toflr baJu1U1Mma- mit Fakat belediye doktoru Ro- rtd:r. 
..._. s&tlmiym ,_ı.., be- •ı için kanaat Yerdirmek nwk-- bertte hiç bir ama ıöremeditini Bu kaide, er1aek talebeler için 
leclı,.. NIJDlni het misli fula •er- diyle tertib edilen bu plln ıene yazarak menfi rapor •ermit· olduiu kadar im talebe iç~ de e&• 

dikleri takdirde .J.ha kadar a- halkın •------ Reia, Alrifle Bakiyi iatiçob ea rfclir. -'- bhna mu.iaadeei Yerilecektir. ziyanına o......,....-. Uzun 
1r&& fud•larla blkan otobüsler tabii derken her ikiıi de Roberti kati- ---------

Belecliyece tube mndürterine muayyen hadden fazla yolca ala- JeD tanımadıklanm "ilk defa Mabkt\m olan sabıkalı 
Wr tamim ı&aderilmit. Jdbatı el· madıiınclaa yüzlerce kiıi beki• ıardüklerini söylediler. Bunun il- Enelld sün Beyuıdda ıüpheli 
leacelwi millla.ebetiyle çam ke- me yerine yıjılmıı Ye dünkü feaa serine Robert: bir n.zi:rette ıezinir1am yakala • 

allmmwl ft müsaadesiz kesilen baocla Kerestecilerin çamuru i · "-o •man üstümde talanı mb aclliJeJe vsilen •brkalı h
çamlarm satq esnasmda milaade- çinde ıece ıeç ftkite kadar oto- ftl'dL Ellerim, yüz6m kirliydi, el- mail adlı biri cl6n ulip üçiincü 
n .W....l hlldirilmlttir. Zabıta hüa bulunam•mııtır. L- 1 d dl N_a.t_.ıe L1_ • ele 

.,. tanımaz ar" • ~ ceza ma1111:emesm IOl'l'IJ& çe-
......ı.n 1- ite ..._.•iyetle ba- POLiSTE · muhakeme vabnm :resine tabi • kilerek bir ay hapae, altı ay da•· 
bcaldardsr. dini dinlemek Gzere batka sGne bıta nezareti altında buhmdurul-

Gllmfte paralar Bı~akla yaral•mlf bırakıldı. mata mahkGm edilmiftir. lamai-
.M,alı Be:roilunc:la Çayır aokaiaıda lin ya_,blı cürümlerin hepai de 

ÇOIS' yor bir diikkAn meselesinden Kazım zarfcılıktır • 
Darphane s6m6t para bumu- ile Nezaret arasında ,kavga olmut, dan Beyoflu hastahanesine •kal • 

na b1iJ6k bir faaliyetle dnam et- neticede Nezaret Kizımı bıçakla cbnlnıqbr. Keadiai muhtelif defalar ha~ 
d T b piabaneye girer, çıkar n fakat çı • "ktrfk lta.tl mektedir. Darphane, -1iye ve- elin en yaralamııbr. Nezaret ya- ramva, t • rp 

bJ Wletbala ... ı,ı. Camlnıri,.et Mer kalaıumttır. Vatman Huanm idaresindeki =-~~. :~ .... ~~ parçaabir ;;!;! ~ ~ l•nınız ._ t..h._ ıoo Wa Ura Yerdi- Haatatıll ,aztlnclen traarny arahur dün Samatya ...... --- •..,.-....-- Ul&llll 

.:C~ ..... ft tehlikeli Jro. linclen benb kitelelerinde halk- Be,.oilanda KurdelA tokalm- tramnr caddesinde bozuk bir o • •fcWJ.i aTla7ib paralarım abr, 
• Her claklbda W. tan Utiyenlere klltd para muka- ela oturan SoffJUUD dün aar'au tobüte çarparak otohüatl parçala- aene ele ~·· lamaU, 1la defalô 

~·· SarfiJatı 1&&tte bilinde sfbDÜf para verilmealne bltmllf •• rere diiferek batmdan llllfbr· Vatman hpklcmda tahki- muhakemeainde "Her teYden eli-
---........... ...nmqbr. ala' l1INlte ~ ~dulu • kat ppdmaktad... , ili ~linin ll1lemittitl 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI 

~ Şabia 'Yavrusu·-
1 Yazan: Kadir Can rto.31 1 

"Bu adamlar Venedik pazarında 
bize servet kazandırırlar!,, 

Sesimi kıamağa mecbur 
oluyordum . Karanlıkta saatler
ce kaldım, suyun altından 
ve deniz seviyesinden aşağıda ka
lan pencereden hafif aydınlık gir
dikçe sabah ve gündüz olduğunu 
anlıyordum. Ancak ertesi gün her 
§eyi göze alarak pencereden su
ya dalmak, ya ölmek veya kur
tulmak lazım geldiğini anladım. 

Zaten bunu yapmasaydım, ner
deyse havasızlıktan ve açlıktan 

ölecektim. lıte başımı bu dalma 
esnasında bir kayaya vurdum. 

• Çok şükür kurtuldum. Lakin ge-
mi boşalmıştı. Hiç kimse kalma
mıştı. Anbarlarda, §Urada, bura
da kalan yiyeceklerle şimdiye ka
dar geçindim. Bu sabah dokuz 
kadar Türk kayıkcısı gemiye gir
mek ve tabii beni öldürmek, ya
hut esir almak istediler. Kılıcım
la onlara kartı koydum. Eğer siz 
yetişmeseydiniz, beni her halde 
öldürürlerdi. Ah, muhterem kap
tan, size ne kadar borçluyum bil
seniz ... Sizi bana Allah gönderdi! 

Mülazim Paolino kaptan Mani
tellinin ellerini avuçlarına alıyor, 
uzun uzun öpüyordu. 

Mülazimin hikayesini dinliyen 
tayfalardan biri eliyle bir mil ka
dar ilerideki küçük adanın ucunu 
gösterdi: 

- İşte, gidiyorlar ... Demin mü
lazim efendinin üstiine hücum e

~' d'en kayııl_sılar ..• 

Pnolino büyük bir kinle doğrul
du. Kaıları çatılmı§, çeneleri 11-

kdmıı bir halde, kızgın kızgın o 
tarafa baktı: 

E . ' - vet, ııte .... 
Sonra kaptan Manitelliye dön

dü: 
- Rica ederim muhterem kap· 

tan, şunların cezalarını verelim. 
Bizim elimizden kurtulamazlar. 
Seo bir marti kadar hızlı görünü
yor ... Hepside kuvvetli adamlar ... 
Venedik pazannda epeyce para 
ederlq. Gemiye forsa lazım de
ğil mi? ... 

Etraflanna toplanan tayfala • 
rın hepsi de bu silahsız balıkçıla -
n yakalamak için hazır görünü
yorlardı. Lostromo söze kanıtı: 

- Forsaların içinde zayıf ve 
hasta olanlar da var ... Onların yer 
lerine bağlanz. 

Kayık uzaklatıyordu. 

O sırada ikinci kaptan da ka -
marasıpdan çıkmış, onların yanı -
na gelmiıti. Bu, orta boylu, dinç 
ve kuvvetli bir gençti. 

Kaptan Mani telli ona baktı: 
' - Benito, mülazim efendiyi ka 

marana götür ... Elbise versinler ... 
Yiyecek ve içecek versinler, yo -
rulmuttur, dinlensin!... Biz §U i -
leride görünen ve bizden kaçan 
yağmacıları yakalıyalım ... 

Müli.zim Paolino kabul etme -
'di: 

- Hayır muhterem kaptan, l>e
nim §İmdilik hiç bir feye ihtiya
cım yok. Herkesten evve\ onların 
kayığına atlamak ve bana yap
mak istedikleri fenalığın intika
mını almak isterim ... 

Bu sözleri o kadar kahramanca 
ft sert söylemitti ki hiç kimse o
nu vazgeçiremiyecekti. 

) 
Kaptanın hoşuna gitti. 
Mülizimin nrtmı~o)qadıf - .. 

- Peki, kahraman oğlum! ... 
.Şimdi muradına erersin! ... 

Seonun burnu dosdoğru balıkçı 
.kayığının üstüne dönmüştü. 

Mülazim Paolino: 
- Zantanm §İmal burnunu geç

meden ya~alamalıyız... Yelkenle
ri gerelim ... Vardiyana söylemeli 
de forsaları kamçılasın! ... 

Diyordu. 
Sonra hiç kimseden cevab bek

lemedi. Güvertede sağa sola kota· 
rak kumanda etmeğe başladı. Tay 
falar, sanlc:i ezeldenberi onun ku
mandası altında imişler gibi her 
emrini hemen yapıyorlardı. 

lkinci kaptanın yüzünde bir bu
lut gezindi. Kaptan Manitelliye 
baktı: 

- Ne oluyoruz?... Bizi adam 
yerine koymuyor bu! ... 

Diyerek ileriye yürümek, Paoli
nonun emirlerine mani olmak is
tedi. 

Fakat Manitelli onu kolundan 
tuttu: 

- Bırak! ... İstediğini yapsın! .. 
Henüz pek genç ama, senden, 
benden daha iyi kumanda veri
yor! ... Ateı gibi delikanlı! ... 

Mülazim Paolino bir pire çevik
liğiyle iplerin, halatların üzerin· 
den atlıyor, direklere tırmanıyor
du. Bir aralık forsaların yanma 
indiği görüldü. 

Şimdi vardiyanın tokmağı da -
ha sık vuruyor, kürekler hızla kal
kıb iniyordu. 

Mülazim Paolinonun sesi, kam· 
çı seslerine karışıyor, gemi bütün 
hız\yle, avının üzerine atılan bir 
kartal gibi gidiyordu. 

Gemide bulunan herkes, büyü
lenmi§ gibiydi... 

Balıkçı kayığında tam dokuz 
kişi vardı. Tek yelkenleri adama
kıllı tişmemişti bile ... ikide bir ipi 
kopuyor ve kürekler bütün kuvvet 
leriyle i§ledikleri halde bir türlü 
hızlanamıyordu. 

iri yarı ve esmer bir adam, ar
kadaşlarına kumanda veriyordu: 

.:_ Kürekler daha hızlı!... Fa
kat keskinlemesine çekin! ... Dik
kat edin! •.• Çok hızlı gitmek iste
diğimizi zannetsinler, fakat yeri
mizde sayalım ... işte! ... Onlar hız· 
landılar. Tam üzerimize geliyor· 
lar. Yaşasın!.. Tutulacağız .. Ya
şasın! ... Dikkat! .. Bize rampa et
tikleri zaman kürekleri kıracağız 
ve karşı durmak istiyor gibi yapa
cağız!... Anlatılıyor mu? ..• 

Bu ne demekti? ... Tutulacakla
rı için sevinen bu Türk balıkçılan 
yoksa akıllarını mı kaybetmişler
di? ... 

Aralarındaki mesafe pek çabuk 
kısaldı. 

Seo gemisi biı"tün hıziyle küçük 
balıkçı kayığının üstüne yürüdü, 
aralarında on on beş adım kaldığı 
zaman sancağa hafif bir dönüş ya 
parak, sahile kaçmak istiyen ka· 
yığı açık deniz tarafına aldı ve 
ranıpa yaptı. 

Rampa olur olmaz da mülazim 
Paol?no: 

-- Teslim olun, köpoğlular! .. . 
Yoksa hepinizi şişlerim sizin! .. . 

Diye haykırarak kendini üç ku
laç yukarıdan kayığın kıç güver
tesine attı. Kılıcını çekmi~ ve ka
yıkçıların üzerine yürümüştU. 

- :c Devamı var )' 

HABER - i\kıam Poıtuı 

]lngilizce derslerı [ 
Müellifi: ömer Rıza 

-82-
Ehemimyetini aniattığımız bu 

kelime nasıl iş görüyor? Evvela 
bu kelimenin cümledeki ıubject 
(sobjekt) yani fail hakkında bir 
ıey söylemesi gerektir. Herhangi 
faili, ismi, ete alınca onun ismi ol
duğu §eyin (1) ya bir ıey yaptığı
nı, yahut ona bir fCY yapıldığını, 
(2) yahut onun bir şey olduğunu 
görürüz. Yani iki türlü fiil vardır. 
Bunların biri actions (ekşenz); 
yapılan ıeyleri ifade eder. Biri de 
states (istets) halleri anlatır. Bu 
iki sıfattan birmcsinin say.ısı ikin
cisinden pek çoktur. 

Biz evvela yapılan şeyleri ifade 
eden fiillerle meşgul olacağız. On
ların nasıl it gördüğilnü gösterece 
ğiz. Daha :sonra öteki sınıfa geçe
ceğiz. Bunların ikisi de yaptıkları 
vazife bakımından birbirlerine 
çok benzerler. Fakat araiannda 
çok mühim farklar da vardır. De -
min yazdığımız şu cümleleri göz • 
den geçirelim: 

The tall man bit tlle frightened 
boy. 

The bittle girl has loıt lier tioll. 

Father is diggng in the garden 
Bütün bu cümledeki fiiller yapı-

lan bir iti anlatıyor. Fakat üçüncü 
cümledeki (is d\gging)" y2.ni {top• 
ı·~k kazıyor) fiili öteki cümlel~r • 
deJLi fiillerin anlattıkları işten da -
aıa basitini anlatıyor. Yani §ayet 

J:.iı isi bize yahırz, 
F ather is digging . . 
"Baba toprak kazıyor,, 
Diyecek o1ursa fail olan '(fat

her) in ne yaptığmı ve '(ia dig
ging) kelimelerinin fiil olduğupu 
hemen anlarız. 

Father is digging 
Kelimeleri tam bir cümle teşkil 

ediyor. Fakat ıayet birisi bize yal
nız. 

Tlie tali man bit. 
Yani "uzun boylu adam vurdu,, 

diyecek olursa bu cümle eksile ka-
lr. Çünkü uzun boylu adamm kimi 
veyahut neyi wrouğunu da .anla
mak isteriz. 

Yahut biri çıkar "da yalmz 
The ımall gir) has fost. 

"Küçük kız ... kaybetti.,, 

Diyecek olursa bu küçük lüzm 
neyi kaybettiğini anlamak ineriz. 
Bu kız, anasını mı, bebeğini mi, 
kurdelaamı mı kaybetti? Onu bil
mek gerektir. 

O halde isdigging fiilinin ifade 
ettiği it ve hareket, bu fiile bir ka
ide ilavesi ile tam otuyor. has lost 
ve bit fiilleri böyle değildir. 

Onların ifade ettikleri fiil ve 
hareketin tam olması için bir mer 

ule ihtiyaç vardrr. Böyle bir mef -
ule ihtiyacı olan fiillere transtive 
(transtiv) yani müteaddi denilir. 
Bu kelime, latinceden alınmadır. 
Manası: geçmektir, müteaddi bir 
fiilin hareketi de başka bir şeye 

veya şahsa geçer. 
Bir mef'ule hitiyacı olmıyan fi

illere intranstive (intranstiv) yani 
(gayri müteaddi) denilir. 

Fail de, mef'ul de ya bir isim, 
veya bir zamir otur. Sözün diğer 

kısımları failin de, fiilin de, mef'
ulün de manalarını genitletmek i
çin kullanılır. 

Father is digging in the garden. 
cümlesindeki (in the garden) ke -

~ T: 50001-t 
rto. 46 

Yazan: 
Aka QürıdUz 

T: 5000 1 
- Tüpler hazır! 
- Evet ... 
Su5tular. Bu evetin altından ne 

geleceğini ikisi de biliyordu. 0-
mikro gözlerini dike dike söyledi: 

- Profesörüm! ilk denemeleri 
benden başla. 

- Nasıl olur? 
- İ§te §Öyle olur, göğsümü aça

rım, yürek çevresi üstüne ilk şırın· 
gayı yaparsınız. 

- Olmaz! 
Profesör kalktı. Elleri titriyor

du. Benzi limon sarısına dönmüı
tü. Bulduğu büyük formüle inanı
yordu. Yalnız bir yerinden kuşku
luydu. Hadi diyelim ki olmadı, is
tediğini elde edemedi. Bu, çok 
çok bir boşuna yorulmak olur. Fa
kat ya iyi bir son vermedikten 
başka üzerinde denenilen adamı 

öldürürse!? 
Deneme iki l:)atlı olacaktı. F or· 

mül ölüme kart} gelecek mi gel
miyecek mi? Bu birinci deneme .• 
Sonra denenilen adama yarama
sa, öldürecek mi öldürmiyecek 
mi? Öldürmese bile kötü bir iz 
bırakır mı, brrakmaz mı?. 

Esoes o gece uyuyamadı. 
Eğer hiç bir deneme yapamı

yacaksa ne diye bunca yıl bu iz
beye kapanıp çahftı? 

Bir kucak ak saçlarını arliaya 
itti. Bir torba ak sakallarını on 
parmağıyle taraklıyarak gülümse
di. Gözleri yanıyordu, dudaklan 
kupkuruydu. Beton duvarlara doğ 
ru ağır ajır mırıldandı: 

Alma ve başka dde çevirme 
Devlet yasasınca koru'udur. 

ne Qiliyorsun? 
Ya ölmezlerse .. 
Kapı: Tık tık tık! vuruldu. 
Omikro sevinç içindeydi. 

yıldanberi itte ilk bu gündil 
profesörden önce gelmiş, 
Esoe.s'i uykuda bulmuftu. 

- Geç mi kaldım Omikro1 
- Hayır, beiı erken geldiOI· 
Ustasını utandırmak jste 

Birdenbire durup sordu: 
- Bugün yüzünüz pek 

profesörüm. 
- Hiç uyumadım. 
-Sancınız falan mı vardı? 

- içim ve beynim sancıdı 
du. 

- Acaba anladım mı dersiıı' 
- Ne anladın? 
- Deneme iti sizi sancıya 

du. 
- ........ . 

1 

v"" 
- Siz~ bir §ey söylersem d 

maz mısınız? 
- Ben kime darılırım ki? 
Sevinçli sevinçli: 

- Yaptım ben! 
-Ne yaptın? 
-Deneme! 
- Ne denemesi? 
- Dün '(olmaz) demittiniı· 

odanıza çekildikten sonra ()Ol . 

bana yardım etti, ben göğsünıiİ 
neledim. 

Profesör olduğu yere yuvatl 
mamak için karyolasına so 
çöktü. 

- Üzülmeyiniz! itte yat 
rum, tam 12 saattir ki natür ,1 

- Hadi bakalım Esoes ! Dav- Boğuk kğnlr ••• ı •• dh 
ran ! Neye korkUyonun? lnsanltğı _ Omega ! Omega ! 

hiç bir değitiklik yok. · 

ölümden kurtarmak için insanlık- -!'.ılt Omega elinde gene bir gı1-
tan sıyrıl bakalım! Başka türlü ol· ri parçasıyle girdi. 
muyor Esoes ! insanlığı harpten, 
boğazlqmaktan kurtarmak için - Sen ne yaptm? · tllP1 
ölümü kaldırmalı .. Buldun işte. O- - Ne var ne yttk llepsini t 
lümü kaldırmanın yolu avucunun ledim. · .ul 

- Onu sormuyorum. QJllİJ' 
içinde! Amma bunun değerini an- .

1 
d" k 7 

1 k • • • b" k • ") k ı e un a tam ne yaptınız • ama ıçm I\~ ır ço ınsan o ece • r )' 

miı ! Ne çıkar? (Devamı var ,J 
Esoes' in uçan benzi l:)ura"da 111TtnınııfWlllllllnıı""""""'1nınnılflllllllıilWiririi1A• 

yemyeşil kesildi. Kafasına bir FiTRE - ZEKAT 

yumruk indirdi Fitre ve zekatınızı bir ~ 
- Aylı gecenin Esoes'i ! insan- vermekle, olsa olsa onun eıı gr 

)arı kurtarmak için insanlan öl- üç beş günlük yiyeceği çıkar·.~ 
dürmek mi gerek? cak bunları Tayyareye vefP' 

Biraz durdu, içinde bir ses var- Ulusal itler!miz ba.fanlır. ~ 
dı: •1 • 

- Denediklerinin öleceklerini 

ÖZ TÜRKÇ E 
KAllŞILIKLAR 
25 forma bir arada 

20 Karaş 
KURUN refikimiz tarafından her gün muntazaman 4 sa1' 

fa olarak neşredilen ve toplandığı :zaman kitab haline gelebile' 
cek olan öz türkçe kartılıklar .(Yeni luğat) dün yüz ıayıf•fi 
buldu. • 

Şimdiye kadar toplayamıyanlara bir kolaylık olmak üzer' 
yirmi bet gündenberi muntazaman KURUN gazetesi tarafısı• 
dan ilave olarak verilen bu formalar bir araya toplanmııtır· 

Oz türkçe karıılıkları bundan sonra KURUN gazetesini ,.ı-; 
rak takib edebilirsiniz. 100 büyük sayıfalık 25 formayı 20 ~ 
mukabilinde KURUN idaresinden tedarik edebilirsiniz. 

limelerin~n mef'ul = object (oh - kazdığını göstermeğe yardım edi
jekt) olmadığına dikkat ediniz. l yor. 

Bunlar babanın nerede toprak Şimdi; fU cümleye bakalım da 

fail, fiil ve mef'ulün nıanılfşrı I 
ad genişlettiğini göre1inı: ) 

- '{ Devamı vat ' 
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reoRSA-1 Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve aeyabat romanı 

1 
:ı -
:ı ftukut (Satış) ... ___ _ 

Mezarlığı ASLANLI HÜKÜMDAR ,.. Loodr.ı 624 Viyana 24 
., ... . ... ' ._, . 

> • • .. • .. •• 

SÜLEYMANIN OGLU 
S Ncvyork 126 Madrit 18 

Büyük zahlla romanı rtakleden: VA· rtO .. Paıis 170 Berlin 45 
-45- i MilAno 216 Varşova 24 

i Brüksel l 18 Buda peşte 26 
Polis hafiyesi tekrar mırıldan- - Beyler ..• Dirayet hammefen- g A rina 24 50 Bükrcş 17,50 

dı: di ile benim, bu bavulu burada na-§ Ccncne 818 Bclgrat 58 
- Yirmi saniye kadar gecik- sıl keıfettiğimizi öğrenmeniz la- ~ Sofya 24 Yokobama 36 

tirn. Yirmi saniyeden bile belki zımdır. Nüsret hannn, saat on bu-; Amsterdam 84 Alttn 936 
~aha az geciktim ... Haydi, misafir çuğa doğru, yan taraftaki odaya E Pı ag 102 Mecidiye 42 
1 - Stokholm 32 Banknot 240 er;nin yanma dönünüz • Şüp - tabla aramağa girmiş. E ------....:.....------·ıı 
hesiz, ~ek daha fazla kalmıyacak- Adnan beye döndü: ~ Çekler (Kap. Sa. 16) 
lardrr. - Hani ıiz dı§an çıkıb sigara j Londra 623.50 Stokho'm 3115 

- Peki... getirme~ üzere odanıza gitmişti- E Ncvyork 0.7930 Viyana 4.2x94 
Filhakika, Jale hanım, ilk önce nız ya, ışte o zaman... ğ Paris 1203 l\1adrit 5 8002 

geri dönmek arzusunu gösterdi. Adnan, cevab vermedi. § MilAno 9 285 Berlin 1,9756 

d ı:: Brüksel 3,3937 Varşova 41975 ı Sonra La"tı•f bey. daha arkadan a Rıfat, devam etti: -t 
' .Atlna 83,925 Budapeşte4, 1687 t: 

Murad bey davrandı. - Hanım, bu odada gürültü i- E 1 - Cenevre 2,4487 Bükrcş 78,9655 
Nuh, ikisini de, kapıya kadar ıitmif, tabii korkmuf... Korkusu- i Sofya 66,121 Bclgrat 349532 

teıyi etti. Murad, arabasına bi - nun sebebi de kolaylıkla anlaşılır. f Amstrdam 1,1732 Yokohama 2,7488

1 
ı:-

nerek kayboldu. Otomobil köşe Hemen halasına koşarak, haberi! Prag 18 9757 Moskova 1090 

başında kaybolur olmaz Latif, al- vermiş ... Dirayet hanımefendi de S ESHAM 
Çak sesle dedi ki: derhal beni haberdar etti. 1 ı: 

CD ) I. Bankası 10 U. Sigorta 00 t 
- Bu otomobilin sahibi hak · e•amı YU" Anadolu 28, ! 

kında bu sabah söylediğiniz söz - .. Reji 2,20 Bomonti 1 ı.95 İ 
den bir ıey anlıyamadım. Polis D kf ! Şir. Hayriye 15,50 Tramvay 3ı .5o 1 
hafiyesi Rıfat bey de, onun hak - ~ııınnmır O or ..._Dlllll'llllll!lJl~ § Merkez Bank.57.50 Çimento as. 13,15 ı 
kında beslediğiniz suinazardan B Hüseyin Osman ~ g latikrazlar Tahviller 1 
dolayı mütehayyir kaldı. Tuhaf § • • g • 

Tefrika l'fo.117 

Timsahın ditleri arasında gör
düğüm tüyler, bana Sultanın ya
ralandığını anlatmıf tı. 

Bizimle beraber seyahate çıktı-
' ğı halde birdenbire yarı yolda or-

tadan kaybolan Rober, canbazha
nede timsah kralı diye tanmmııtı. 
O, bana bazı bazı timsahlara dair 
hikayeler, onların hayatlarına, hl!
reketlerine dair parçalar anlatır
dı. Bunlar arasında bir gün anlat
tığı bir hikaye benim hayatımı 

kurtardı. 
- Nedir bu? 
- Anlatıyorum. Rof;er J;ana 

tim,ahlar avlarını öldürdükten 
sonra hemen yemezler, taze eti ko 
layca hazmedemedikleri için on
ları gömerler üç, dört gün öylece 
bırakırlar. Bir çok seyablar tim
sahlara yakalandıklan zaman f;u 
tabiatından istifade ederek hayat-

-y ... Bu adam hakkında niçin te· I_ Hasekı hasianesı ı = 139Türk Borl 2a.271 Tramvay 3l,75 i ~ ~ ~ • • • Il 26.90 Rıhtım ı 7.30 l larını kurtarmışlardır. Kendileri· 
~eccüh beslemiyorsunuz acaba? ... I dahiliye n'tÜiehassısı a • Anadolu! 45.60 ni ölmüt gibi gösterirler, timsahı 
F k d "' · tr · bu "'

1 ı - • • JlI 26·60 Anadolu il 45 60 ld 1 O 11 1 d im a at, ogrusunu 11 esenız, Laleli Lütüf Aparıtmanı saat ~ ! a alır ar. zava ı ar a ö Ü§-

ııu, timdi a a ıyı anıyorum. 1 4.7 e kadar Telefon 22459 "' ·· tür iye, diri topraga gömerler. d h . . l ~ ::.1-lstikrazı Dahil194 25 Anadolu IlI 46,- g d 

Nuh, omuz silkti. Cevab ver · uııınnnıınınınıııınıınnıııımnnınııımııınmrmıııııııım o 1 Ergani lstikarzı97.0 Milmessll .A. 50 osı Seyyahlar da böylece kurtulurlar, 
!nedi Biribirlerinin ellerini sıkıh demiıti. . 
ayrıldılar. Delikanlı, abeste adım· . Beşiktaı icra Deiresinden: -ı· R A D y O il- O dakikada l>u hikayeyi liatır-
larla, kö§ke doğru ilerledi. Ankarada Balıkpazarında Si- =..!~-============:--;;ı ladım. Köpeğin uzaklaıbğmı gö-

Cemil Rıfat bey onu, merdiven- nan caddesinde Hilal sokağında BugUn rür görmez kendimi ölmüı gibi 
\erin alt kısmında bekliyordu. kolt\lkçu Mehmed ve aynı yerde lSTANBUL : - gÖ3terdim. Timsah J;eni kocaman 

f d• • b" S d• Ank 18 F;nuısizca denı, 1830 Jlmna.stik muslkl· I d - Dirayet hannne en ının U· Ekrem B. kansı a ıye ve a- ağzına alarak sahile sürük e i. 
si,19 PlA.k dans mua1k1BI, 19.80 DUn;ı,:a haber· 

tün misafirleri gitti, değil nıi? l'ada Çocuk sarayı caddesinde lerl. ıo.to PlA.k, ne,'ell mua1kl.s1, 20• lnhl _ Canımı acıta acıta toprağa çekti. 
- Evet ... Latif beyle Murad he- Kurıunlu camii altında 2 No. lu aarlar bakanlığı :na.mma konterans. 20.80 Ba- Kuruca bir toprağı keskin tırnak-

yi §İmdi teşyi ettim. evde Erzurum mebusu Asım ve ıaıayka orkestram ve koro heyetı taratmdan lariyle kazarak beni oraya yerleş· 
Dirayet hanım, onları sofada kardelli Rıza ve hemşiresi Şazi • §an. 

2ı.2o Anadolu ajansı, borsalar. 21'30 tirdi. Sonra üzerimi llafifce, fa-
::r Orkestra 22rtı.dyo caz ve tango orkestrası. 

bekliyordu. Yanında da Adnan ment ve lstanl>ulda Ketencilerde kat L'-ıka timsahların Earltma va-na ~ ntnaucş, '" m. .oa 
'Vardı. Kadriye ile Nüsret, yukan 11 No. <ıa Gözü 'büyük oğlu Galip ıs. 111 ondo..z ptA.k neırlyatı. ıs radYo or- ramıyacaklan bir tekilde toprak-
çıkmışlardı.. yanında lsmail Hakkı oğlu Ziya kestraaı, sözler, 19.llS Radyo orkeatruı. 20 la örttü, sonra uzaklaftı. Yarım 

Polis hafiyesi: ve Erzurum da ticaret odası reisi Konterans, 20.20 Pllk, 20,45 Konferans, 21.05 saatten fazla öyle kaldım, sonra 
- Haydi, yazıhaneye gidelim! Sadrett·ın karısı Saidenin •ayı· an (18 tncl asra alt musiki). 22.1ıs Radyo salon 

ı ~ orkestram, 28 Haberler. yavaf yava§ üzerimdeki toprağı 
dedi. mutasarrıf olduklan Beyoğlunda kaldırdım ve bacaklarımın bütün ld N h d w Klız. VARŞOVA, 1MIS m. 

llk içeri giren ° 0 u. u ' 0 a· T atavla mahallesinde eski Puntcu kuvvetı.yle uzaklalltnn. b d " " 18 Org kon.ııerl, aözler, PlAk, Spor, 19,15 -s 
nın ortasında ma ut san ıgı go· Hiristo Civani eski ve yeni Kuyu- Hatıt muslkl parçalan, Konferans, 20 Düo işte felaket bu dakikadan itiba-
tünce fevkalade ıaşırdı. lar sokağında 234/ 236 ve 20/22 prkı kon.sert, 20,20 allzler, 20,so P1Ak, ~z - ren baıgösterdi. Her adımda bün

- Bunu tanıyor musunuz, Nuh No. lar altında bi rarsa ve Fatih- ler, 21 Şarkılar,21,411 Haberler, ~ Chopin 
ı: so iZ!...... to 22 o Leh kı yemin gür tahmmül edebileceği oey? te Zeyrek Fer hat ag" a mahallesin- kon.seri, 22. ........... ron ca, ·4 ıar • ;J' 

d k ıan, 23 Rekltl.m konser, 23,111 Kahvehane hadiselerle karııla§ıyorum. Tim-
Nuh, merak içinde, san ığm a- de Zeyrek caddesinde bir tarafı kAon.ııerl, dans muslldııL 

1 A k sah dişlerinin vücudumda açtığı , l>ağını açtı. çine baktı. r asın- Ferhat ag" a sokag" ında ve diğer ta- Mil Khz. BUDAPEŞTE, 11ııo m. 
l Yaralar bana güç tahammül edilir dan Adnan bey de aynı suret e rafı Hüsam B. mahallesi Ömer pa· Mil ınız. cmtöyrlaG5j et& oetaınetaofeııta 

k • · d ki t 18 Şarkılar, 19 ltaıyanca denı, 19.35 caz - acı veriyordu. 
lnera ıçın e ya aş ı. şa sokak 11 inci ilk mekteb arka· band, 20 Amele saau, 20,so Şarlalar, 21,10 Çabuk yoruluyor, yarım ıaat 

- Yok, bayır... Bu sandıktan sına karıııı 12/ 14 No. larla murak· Şen ne~yat. 23 Haberler. 23,45 Cazband. d. 1 k 
1 • d ~ yol alırsam, bir saat ın enme lıla haberim yoktur... çın ene k kapıdan gir.ıldikte sag" ve 1592 Khz. ViYANA 1507 m. 

ı f ı ~ am 18 N 'ell k r 19 n kto tam eı r1 mecburiyetinde kalıyordum. ~ar? Bir takım örtü er a an... ld .k. d h b. mutfak eo onae • ""o r Y e • 
• . ld ıo a ı ı o a ve arap ır 19.211 Sözler, 19.50 Haftalık haberler, 20,20 Böylece tam bet gün, sık or-

Bunlardan b~r ~n~sı;ı a ı ve ve içinde bozuk bir tulumba ve Aııkert konser, 21,25 Aktüalite, 21,40 Hllfein manlar içinde aç kaldım. Karnı-
tnuayene etmege . aı. a? ı. terkos muslugu"' ve harap küçük der Not 1s1mll skeç, 22.so Haberler, 22,40 d b·ı· 

k mı, ag"' ar kökleriyle oyura ı ıyor-- Bu sandık ımın. b. f b. h I lda bı·r Fillı&rmonlk yaylı aazıar konseri, 23,20 saz. ~ 
. ır so a ve ır e a ve so 23 "O ... ı. ... - k------ d Ağ I ·· ı·nde meyvala _ Ben de sizden aynı §eyı so - h ler, 23.30 Haberler, ,u ~ u=.. um. aç ar uzer -

kapılı aydınlık mahal ve arap • n andıran feyler göremiyor değil-
~ktım. d. d b. . . k t k 1 • 

- La.kin J;unu nerede buldu · mer ıven en ırıncı a a . ç~ ı - meti olan 8660 ve iki bölmeli ha • 
ııuz? dıkta kü~ük bir sofa ... solda ~ki oda nenin 3700 liranın yüzde yedi bu-

R f t "' k kanlılıkla: bir merdıven altı sagda bır hela cugu"' nisbetinde pey akçeleriyle 
ı a , ıogu b. d 1 .. .. .. k tta ta 

- Burada ... dedi. ve ır 0 ap. ve uçuncu a.. .. • beraber 21 - 1 -,935 tarihine te· 
N h · b k d Rıfat bu vam basık bır oda ve oda onunde u , ona a ıyor u. , sadüf eden pazartesi günü saat 14 

~kıttan bir mana çıkarmağa uğ- bir balkon ve gayet küçük bir sofa den 16 ya kadar Beşiktat icra da· 
~ıyordu. ve küçük bir do~p ve ç~t~ a~ası 

- Demek ki, bunlar size ait ol- ve 19 No. lu kapıdan gırıldıkte 
llıadığı gibi, kime ait olduklarım küçük bir sofa ve sağda iç i~e iki 
de. bilmiyorsunuz? oda ve bir mutfak ve harap bır he· 

- Bilmiyorum... la ve birinci katta bir sofa ve iki 
Bunun üzerine, Adnana döndü: oda ve bir hela ve merdiven altı 
- Bittabi siz de bilmiyorsunuz, ve ikinci katta küçük bir sofa ve 

değil mi, efendim? bir yüklük ve üç oda ve üçüncü 

iresinin 934 - 1766 N!>. lu dosya
sına müracaat eylemeleri ve aatıı -ıartnamesini herkesin 20 gün son· 
ra görebileceği ve taktir olunan 
kıymetin yüzde yetmit beşini bul· 
m!lzsa en son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere satı§ 15 gün 
daha uzatılarak 5 - 2 - 935 ta· Dirayet hanımın akrabası, bir katta tavanı basık bir oda ve ö • 

Jt .. hk h d d b' b Ik k" "k b. rihinde salı günü aynı saatte en "' a a kopar ı: nün e ır a on ve uçu ır so-

1;~:::·:11 
i Ş~kip : ... -·--·-= 

dim. Hem çok vardı. Fakat ağaç.. 
lara tırmanmak için kuvvetim ka .. 
fi gelmiyordu. Nasıl oldu bilmi
yorum; vücudumdaki yaralar iyi
letti. Artık hangi köklerin yeni
lebileceğini öğrendim. 

Babamı, arkadaılarımı kayf;et
tim. On be§ gün kadar mütema
diyen gezindim. Tesadüf ettiğim 
vahti kulübelerinden birinden e
le geçirdiğim bir parça ateıi dai
ma yanımda gezdirdim. Ağaç ko
vuklannda yanımdaki bir parça 
ateıi üretiyor• hile ile ele geçirdi
ğim küçük hayvanlan kızartara1' 
yiyordum. 

Bu hayat çoli s\iidü. ~Ualiıma 
çok tükür, ormanda kaldığım bu 
müddet zarf mda belli bqlı hiçbir 
vahti hayvana tesadüf etmemit
tim. Bu yalnızlık bana çok ağır 

gelmiye baılamı§tı. 
Bu orman hayatından liurtul

mak istiyordum. Bu düıünceyle, 
ormanı battan aıağı geçmeğe, ilk 
raslıyacağım kabileye sığınmayı 
kararlaıtırdım. 

Önüme çıkan JCabile Niyam Ni
yamlar oldu. Beni yakaladıklan 
gibi reislerinin yanma götürdii.ı 

ler. Hiç bir §ey anlamıyordum. 

Zannediyordum ki, onlar da be
nim gibi insandır. Jnaan oldiıkla
nnda aldanmamııtmı. Fakat in
san eti yiyen cinsten olduklarını 
hiç hatırıma bile getirmemiıtim. 
Beni kapayıp l>eslemiye batladık· 

lan zaman, ve f;ulunduğum yerde 
insan iskeletleriyle karıılaıınca 
hakikati anladım. Buradan da bir 
an evvel kurtulmayı kurdum. Bir 

gece bana yemek getiren vahıi 
kapıyı iyice kapamadan git· 
ti. Bu fırsatı kaçırmı§ olsaydım bu 
gün bayatta bulunmıyacaktım. 

KaçD\'-ğa nasıl ~esaret göster
diğimi bilmiyorum. Kendimi ku
lübeden dı§arda bblunca sürükle· 
en, sürüklene uzaklaıtnn. Sabaha 
doğru gene kendimi ormanda bul
dwn. Orman belki daha tehlike
liydi. Fakat tehlikesi Niyam Ni
yam köyile mukayese edilirse hiç
ti. (Devamı var) 

/ 

- Hayır, ben, bu biçim sandık- fa ve çatı arası ve elektrik ve ter- çok arttırana kat'i ihalele~ icra 
le.rla seyahat etmem... Ne de bü- kos tertibatları mevcut iki bölme· kılınacağı ve mezklll' gayrı men· ••••••• Yarın akıam SARA y Sinemasında 
)\ik ıey ... insan bunun içine ken· li ha~enin taksimi kabil olmadı · kuller üzerinde ipotek ve diğer Kadınların sevimli artisti : RONALD COLMAN 
di girebilir... , ğmdan satılmak suretiyle şuyula - ha~c sahip~eri:Ie faiz ve masr~fa ve güzel yıldız: LORETTA YOUNG 

Nuh, ona döndü. Dirayet hanım rının izalesine akrar verildiğin . daır olan ıddıalarmı «:vrakı mus . 
li.icudunda bir titreyİ§ hissetti. den bir ay müddetle açık . arttır ·ı bitcleriyle 20 gün içinde bildir -

Adnan beyin bu sözü hepsinin maya konulmuılardır. meleri aksi halde hakları tapu si· 
'1dına fena fena §eyler getirdi. Dellaliye ve ihale pul resimleri ciJleri;le sabit olmadıkça sa~§ be-

8ir sükt\t hüküm sürdü. müşterisine ait olmak üzere talip! delenın P~~latmasmdan harıç ka-
1 l\ıf~t dedi kiı olanların arsNtın muha~gıen kıy. lacakları ılan olunur •. (3932), _ 

PRENS AHMET 
filminde görüneceklerdir. Bu film, UNITED ARTISTS'in 

•••• Fransızca mükllemıli . mllhim bir ıaheaerdir. •••• 
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Loid Corç siyase- Tevfik Rüştü Aras 
1 (Baş tarafı 1 incide) 

te atı I yor Dıı Bakanımız bu akıam, An-

Lodos ve 
Poyraz 

idamdan kurtulmak içjn 
(Baı tarafı 1 inci de) 

mahküm olmalı, Franaada mah -
kim olmağa tercih ebnitti. Da -
ha doiruau, ölümden, bir üçüncü 
cinayet iıliyerek kurtulmağı ta • 
aarlamıtb. 

annesini de bir kaç dakika aoart 
aynı tarzda vurub öldünnüıtü. (Bq tarafı 1 inci de) 

ler, 1ktiıt.cdar, ziraalciler ve ıiya· 
ucılardaa mürekkep bir bey' etle 
Loitıcoram re:.liii altmda hazrr
lamalfbr. 

karaya dönecektir. 

Resmt tebliğ 
Atina, 18 (A.A.) - Türkiye dlf 

itleri bakanı bay Tevfik RUıtn Aras 
ile Yunan batbakanı bay Çaldariı 

ve Yunan dlf ifleri bakanı bay Mak· 
~ timdi 70 yqmda bu- ıümos arasında yapılan görilfmeler • 

lmı1IJOI". den sonra aptıdaki teblii neıredil

Sen bet ay içinde yalnız bu pla
nın haZ1rlanmasiyle uirqmııt1r. 
Şimdi bu plina, lngilterenin her 
yanında taralkir b.ılmak haz1rh
jmdad1r. 

Bu bir fırka prQP'UDı olarak 
ortaya konmıyacak, belki "haya
tm muhtelif u.balarmda ihtiau 
ka:ıanmq kimselerin, ln,ilterenin 
buıünkü mühim iktisadi ve içti
mai bozuku.lldarma bir hal yola,, 
olarak ileri aürülecektir. 

~: "Gelecek hüyük 1&

çimde kendimi bir fırka mensubu 
olarak gödermiyeceğim, diyor. 
Mü.takil liberal vaziyetimde de
Yaal edecefim. ltçi fll'kuma Te
,.. millt hükemet tarafma ginnek
liğim mevzuu bahis değildir. 

''Bana kalırsa, gelecek seçim· 
de biç bir fırka atekine ıalebe 
ça1amıyacaktır ... Öyl sanıyorum 

ki, hükGmeti tetkil edecek her 
hangi f1rka oluna olsan diler 
SJUPlarm yardnnma dayanmadan 
bunu yapanuyacaktır. O gruplar 

da, muayyen bir plinm tatbiki 
pefinde bu yardımda bulunacak
lardır. 

"Ne 101da rey Yereeeklerini he
nGz kararlqtırmamq olan birkaç 
milyon kitinin bulunduiuna kani-
im. Fakat sene lauüim ki. busGn
le ::a - ..... ....... .... 
dt~ayı g3zeten bu prog-. 
ram, etrafmda, büyük bir taraftar 
'1l•nı toplıyacaktır. Celecek ee

$imde bana kartı duranlar, by
ltedeceklerclir. 

8u plln mümldin oldalu kadar 
.&ntle Jmdua ghl amıne eerile
cektir. Ba bir nazariye defil, ildi-

1atll '"' içtirr.al sahada büyük tec
riibeai elanlarla incelenerek orta· 
,. konmut t,ir plandır.,, 

Loitcorç burQnkil hUkGmetin 
tuttulu yola dair .az taylerken: 
"Senet, ancak servet ottaya koy
meJda vücud bulur. Bu hükGmet, 
utibaali her sahada ta1rib etmek 
için 7apmaclıimı bırakmıyor. Bu 
Jiizden aenetin azbiı ıayet taWf. 
dir,, demiftir. 

miıtir: 

Bay Tevfik Rüıtü Aral, Cene't'IT' 
de diier memleketler ııriime11illeri 
ile ltugün tetkik ech1mekte bulunan 
llarqm sailamlqbnlmuı projeleri 
luıldanda Japllllf oldaia görifmeler 
etrafında arkadap bay Maksüno. ile 
llaıbakan hay ÇaJdariae malUmat 
vermiıtir. Bu izahat, üç dnlet ada • 
mma umumi nz17etin bütün ufha
lanm w banan iki ......leket U,.. • 
tan berincleld akisl..mi etraflı ola· 
rak ve çok dostane bir zihniyetle tet
kik etmek imkinmı Yennİftİr. Oç 

devlet adamı, mem1eketlerinin •e Bal -
kan blokuna dahil diğer memleketlerin 
faaliyeti, banıın konınması ve Balkan 
l»lokuna dahil azadan her birinin men • 
faatlerinin ma~n i~11 wki nriiü -
haleı.inia faycluau mipJ.Me w telr 
yin etmi,lerdir. 

Oç deYlet admm, ~ ıene eyl61de 
Ankarada imza edibnit olan antant kor 
diyal miaala ile Atina miıalmnn tevsik 
etmit olduiu müıterek siyasete bina 
ettinniı olduldan ümitlerin ha ...-etle 
vebJi ile teeniid etmiı olduiu .. 
mİımnuniyetle görmiiflerdir, 'Ye ellerin
deki bütb YUıtaJarla bu siyasete de • 
vam etmek ve bu siyaseti inkitaf ettir 
mek hususunda mutabık ka!mıılardır. 

Türkiye iJe Yunanistan arasmda ve 
-emmÜften meTeud olan münasebet • 
'-i ıılalqtınnak ...-eleai de .laaaui 
Wr tet1aım tabi tatu1maıtar. 

iki millet arumdaki mukarenet içİD 
mazide olduiu cı'bi bu iki milletin bi • 
tün faaliyet aahalumda p7J'8t aarfedil
ınealne devmn olanmuı liizwna kabul 
.. taUm edilrnittir. 

ıw ·-·.ut.-.-•·• w. • 
mbnuefııetler mevcad olmaıma Mnaee 
üç devlet adamı, iki memleket araım -
da menuubahs olacak bütün meMlelerl 
ve keza mütekabil ekamyetlere teal • 
lGk eden metıeleleri Mr an1apna zihni • 
yeti ile tetkilra a..mr oldaldanm ...,._ 
ebniılerdir. 

Bu meseleleri teddk eden iç clev1et 
adamı, iki ınmnleket arasında mevcud 
olan sıkı dostluk münasebetleri uye • 
sinde, iki h&kümetin haldan ınaahede • 
lerle mnan albna abnnat ola m6tekr 
hil ekalliyetl.i hakkmdaki mmımele • 
len.de daima ha miiaue1.etı.rdea mül
hma olacaldamu teb7jne .ann•affak ol • 
matlardır. 

Bay Tevfik Rüştü Araa, arbdatı 
Yanan dıt qleri bakanma t.a a1111 14 Ü 

tarihli tel,.Emm mu1ıtmyatnu "rr 
hana teont etnH!lc•e t.~tivar olnnqtar. 

Sanayi 
Loikoram fncila pseteleri- Milletlerde ne yolda? 

•ton .azü ıu olmuıtur: Milletler Cemiyetinin son neı • 
'?arllmento, bu,Unldınden da- Tettİfİ bir i.tatistikte dünya sulhu-

.. h~ı çabtmabdır. Yeni bir va· nun •i'amlattığma en mühim bir 
ziyet ~it •manlar, parlAmen- miaal olarak 1934 J'llmın dünya 
tona o ftZiyete ılre bir kanet aanayiinde s6riilen inkipf kayde
edhnne.l lbımd1T. Çünldl hare- dilmektedir. IJiliie doiru siden 
._, derhal hareket, muvaffaki:re- bu JfiriiJÜf bu yılm ikinci üç aym
tln temelidir ... ,, da biraz ya•at'adıktan tonra üçün 

Sovyet Rusyada 
suikastler 

(8tıf taralı 1 ineide) 

... lmrari,.le ölüme mahldim .. 
dilmiftlr. 

cü üç ayda daha fazla lmlarunıı • 
tır. 

Bu huautaki rakamlara ıöre 
acın~yi faaliyeti çoialan memleket 
lerin ön •flannda Türkiye gel· 
mektedir. Almanya Ye lnevte 1a • 
nayi faaliyeti 1934 :rı'mm ~ncü 
üç ayında ondan CSnceki üç aya 

Bunların arasmda Profetör kartı yüzde 24 niıbetin~e arbnıt • 
Krmeliaki ile iki otlu da vardır. t1r. Bu iyile~me Norveçte yüz..le 
Tevkiflerin ve idamların devamı 16. Ş01i ve Kana<1ada yüzde 12 t. 
t,ütün Ra.yacla heyecenla kart•· talyada yüzde 8 Ye LeHstanda 
lanmaktadır. yüzde 7 ile öldilmektedir. öte nn 

iyi haber Yerell bir menbadan dansa Birl~ik Amerika ile Fran
öjrenild~iine ı&-e, Leniafrac1 Ye ıa-ve Ho'an~a"a sanayi faaliye • 
Moskovada Kirofa auikaad yapd., tinde revıleklik görül~ektedir. Ja 
chiı aUa Mr kaç 1ailraacl daha ,..ı oonn. Ce'toslonkva. lrud'tere ve 
pdmıt Ye hüldlmetçe isimleri siz. AY11atu""~a ıanavi fa,. Hve•i art • 
H tutulan t,ir kaç yüksek So't')'etl mn memleketler arasmda bulun -
.......,. dalla 7an\enmılbr. . maktadır. I 

(B:ı1 tarafı ı melde) 

duyarsak, balıklar da bayledir. 
Hafifçe ıevıek olurlar. itte oka
dar. Fakat •.••• 

Cinayetine bir de korkunç bir 
tekil vermek için, T oska operaalll" 
da olduğu gibi bir de sahne tertib 
ebnitti. 

Birdiier Yunan balıkçın da 
§Utılan söylemiıtir: 

Fakat.. Hadiseyi anlatmadan 
evvel, en m91hur polis romanı mu
harrirlerinin bile aklına gelmiye
cek kadar karqık olan caninin ha

Olülerin baıına mumlar dilmllt 
Betoven ile Bodlerin ve bir de ,.. 
ntan Çinli heykeli bulub sıral .. 
mıfh. Bunların araama dil kendi • 
ıine kahkahalarla gülen bir fo • 
toğrafmı yel'lqtirmiı, fU mek:tu • 
bu yazıb bırakmıttı. 

- tki sene önce lstanbula ıez
meie ıelmiıtim. O sene palamut 
bahtı o kadar çok çdmuıb ki •• U
cuzluğu Ye lodoı bahtı olması JÜ· 
zünden aabf yapılamamıt ve l»e
lediye tarafından mavnalarla Mar 
mara açıklannda denize dökül
miiftü. Bu vaziyet lstanbulda her 
zaman ıörülmüttür· Ne yazık fU 
lodos balıklarına! 

Muharririmiz bundan aoma, 
lodoı balıimm niçin tuzlanmadı
ğıni bir defa da bizim balıkçıları
mızdan ıormuıtur. Eski ve tecrü· 
beli bir Türk balıkçısı olan Bay 
Ahmed demittir ki: 

- Yeni usul tuzlam•larda lo
dos, poyraz balığı aranmıyor a
ma.. Bu, bizim memleketimizde 
değil, ecnebi memleketlerindedir. 
Biz dedelerimizden bayle ıardak 
ve tecrübe ile anladık ki, lodos pa
laimıtu ve lüferi tuzlanmaz.. Tuz· 
lansa da sevıek olur, çabuk bozu
lur Ye bilhassa çok tabu: olur. Es
kiden Beykoz ve Kan1dan:laki 
dalyanlarda yıllarca süren balık • 
çıhimm ııraamda tuttuiumuz ba
lıklardan poyraz balığı fazla kir 
getirirdi. Lodosta ailanmm çek
mek bile iatemezdik .. Çok çıkana 
baMılıaneye bile 16ndermeden et
raf 4 dajıtıverirdik. Yunanistan 
bizim gibi yapmlJ'Ol'lllUfo Onlar, 
hatll Almanlar haYaDm tesiriyle 
geytekle,en 1-hM»I dit. dll•Liri 
ii bi tuzlarlar; fakat bunlar. tuz. 
Jarken, zannediyorum ld t\D.WI i
ef ne bir miktar brbcmat ıta aüd 
veya bUmed;ğimiz bır hatka mad
de karııtmyorlar. Her halde lodos 
bc.1. Jı tuzlaması zannedildi ti ka
da,. kolay bir it deiddit. Kolay 
oba bile poıraz tuzlamqı sibi 
lezzetli olacatmı iddw etme!. dol 
ra .,lm&z. Ben huna ia:uunam. Bu 
yüzdt.n zanr.nırıa varta; Lt.1111 ba· 
lık tacirleri dü6ümünl 

Bu yıl Yananistana balık ihra
catmıız her yıldan fazla olmuftur. 
Bütün menim Y· nanistana balık 
tqıyan YUDIUI ıemileri, motörle
ri ve yelkenlileri lıill Sirkeci nb
tımmı battan bap kaplamaktadır. 
Yananiatana bu menimde a&ıde
rilen torik 300.000 çift kadar ol
duiu anlqılmaktadır. 

Yalnız son günlerde alman l>tr 
1mrar Yunaniatana balık ihracab
mızı qok mlifldUlta alrabmftn'· 
Türkofis bu huauata tepbhaaata 
airitmiıtir. 

Yunaniatanda tutulan taze ı. . 
lık için belediye resmi olarak ok· 
b batma 53 1antim tediJe eclil
mektedir. Hariçten plen balık· 

lar gümrük resmine ta1ri defil1e 
de oktrun •eaaire bazı ilive re
simlerine tabidir. Memleketimiz. 
de taze balık için kilo bqma tak
riben 65 santim tediye edilmekte 
iken bilahare bu resim 2, 70 1&11ti· 
me çıkanlmqtır. Bu hal taze ı,.. 
lıklanmızın Y unanistana sinneai· 
ni mütkülita airatmqbr. Yalnız 

Yunaniıtanla Arnavutluk araım
da 24 mart 1934 de aktedilen an
lqmaya nazaran Ama'YUtluktan 

yabnı anlatalım: 
. Umumi harbten evvel, Daua, 

Belçikada Liyej ıehrindeki üniver 
sitenin tıb fakültesinde okuyor
du. Babası aldü. o da tahsili bı
rakarak evlendi. Kanıı fakir bir 
kızdı. Daman babası ''umumi 
felç,, hastalığına mübteli idi. Bi
raz doktorluk tahsili olduiu için, 
ınl olan bu haatabftn kendisine 
de geçmesinden korkuyor ve ıid
detli buhranlar geçiriyordu. On. 
ce tasavvufa diiftü, sonra ıehvi 
buhranlara daldı. Kanıı talik da
vası açh ve kendisinden ayrıldı. 

Biraz sonra umumi harb bqla
Dllfb. Daua o zamanlar 25 yqla
rmda idi. lııal edilen Belçikadan 
aynlmaclı. Fakat, &ÇIDlf olduğu 

bir kütüphaneci<, itıal ordulan 
zabitlerine açık kartpoıtallar ve 
kitablar aatmaia bqladı. Bu "hu· 
..t hizmetler,, inden dolayı, AJ. 
manlar ona bir zabıtai ahlikiye 
vesikası verdiler. Dauı bu vesika 
ile kendi hesabına ve Alman za -
t,itleri hesabına bir çok itler ıör
dü. Likin, bir pn, büyük bir za
bitin himayesinde olan hafif met
reb bir kadına tokat attıtı için e
llnden vesikası a1mdı ve hapse a
tıldı. 

Daua ba hapse abl111, Alman 
ordUlan çelöldillteD adın. WDai 
lehine kullanmak istedi ve dük • 
klnmm lnüae "Siyasi mahkGm,, 
levhamu asb ama, kimH buna i · 
nanmaclı Te Daua halk tarafmclan 
tatluuiaaktan kurtulmadı, ka,ma. 
ia mecbur bldL ~ 

Bir müddet sonra, onu barlar • 
da tarla alylerken ıörüyonn. Yüz 
kilodan fazla gelen Daua kendisi
ne, o uman mqhur ainema ko
milderindea olan "F atti,, 7e tel

"Otuz •ene mab çektim. P1' 
in.iyaklanmın esiri oldum. Bugibl 
metre•im delirdi. Annem de öl•• 
cek. Ben ue gittikçe arttıfım 1ı;. • 
•ettiğim umumi lelce tutulacafı"" 
Ben zaten elli YGfınJ'a ölen bir J• 
linin ofluyum. Bu emada, •evgili 
iki viic:ad baz kuilmekteJir ••• Yr 
Vtıf )'GOtlf •oluyorlar ... ,, 

Kasabada, bu cinayetin itlen • 
diğinden kimse haberdar defildL 
Dauı, hikayemize baılarken an • 
lattığımız aebeblerden dolayı he • 
men Brüksele gitmif, orada, ild 
sene mahkümiyeti olduiunu a8f • 
liyerek teslim olduiunu bildir • 
mitti. Fakat iki senelik mahkt • 
miyetinin munır zamana utrach • 
ğı, aerbeıt olduju cevabı ile kar • 
ıılatmııtır. Bunun üzerine bir o • 
tomobille, Liyeje gibni9, orad-. 
küçükken kendisine hocalık ebnİt 
olan bir papaaa ufnyarak ,Unah • 
larını çıkartmak iıteditini .ayle • 
mif, papaa günahlannı çıkanrkell 
bir kurtunla vurub onu öldürmür 
tür. 

Bu cinayetten de kimsenin hr 
beri olmamıt, hattl, kilise kapı • 
aında bekli yen ıof ör bile f arkıoa 
n.rmamıthr. Daua otomobile bio • 
m:ı, poliıe giderek: 

- Papası öldürdüm. Küçükkd 
bana taarruz etmitti, intikamasd 
ald1m. 

Diye teslim olmuıtur. Cinyael 
o uman meydana çıkımı ve Dadf 
sorguya çekilmiftir. 

mihen "Barlar Fattiai., likabmı mııtır. 
talmuftı. Şarkıcılık da uzun aür • Daus Belçikadaki üçünctı cinf." 
medi, ft biraz aoara Daaa, tekrar yetini, idamdan kurtulmak içi' 
Liyej tehrine dönerek Nanes isim- yapmııtı. Fakat yapılan muhak 
li bir mizah mecmuasını idareye me neticesinde, müstesna ol 
bqladL Fakat bu .. fer de f&ll • bu katil için "milli müdafaa ka 
taj :raPIJ'ordU Ye bu itte o kadar nu., tatbik edilmi9, yani canİll 
ileri sidi:rordu ki, 1926 senesinde, Liyej meydanında kafası kesi 

Daus, sorguda, Franaada _,. 
metresi ile annesini öldürdüiüD' 
söylemif, derhal Pariıe telgraf çr 
kilmif, yapılan tahkikat canini' 
dotru söylediğini meydana ç 

aleyhlerinde neıriyatta bulundu • ie mahkiim edilmiıtir. 
ia Jrimlftler bir "hakarete ujra • Bütün bunlara rağmen, ka 
mqlar cemiyeti,, pparak aleyhin- kralm idam hükmünü tasdik et 
ele dava açblar ve onu iki eene miyeceğini zannebnektedir. ÇüO 
hapse mabkOm ettirdiler. kü elli senedenberi, Belçikada • 

Dau, hapee sirmeJdenae kaç- bir idam hükmü kral tarafmb'
-1ı muvafık ıörmüıtü. ihtiyar taıclik edilmit değildir. 

annesi " metresi Armand Konta'•-----------· ile Fransa1a kajb ve orada tekrar 
bar tarlucıbima bafladL Likİn 
tutturamadı ve Bulle le Tru İlmi • 
ni laflJan küçük bir kasabaya çe-

AKBA 
1..!1 __ ,_ nf"..ı!ı.-~!1:'ie ko-ıldu. b · d 
&UCl'CA u unuu;wu ı - ?vin · n birinci fU eaı mo erO 
Kendisine "Bulle evliyaaı,, ismini )ir tekilde Maarif Vekiled 
yena Dam, üfürükcülükten ziya- kartıamda açılmııtır. A K B J. 
ele, Pariate kalıb çalıpn metresi- '(itap evleri her dilde kitaP• 
Din kazandıiı para ite ıeçiniyor· necmua, sazete iht0 yaçlaflllS 
clu. Bu kadın, nihayet, bıkmıt. ·evap .ermektedirler. Ger
artık ona para vermiyecejini .ay- '.titaplannm, ıerek kırtuiyeniSİ 
lemifti. :?n ucu olarak A K B A kitaP 

Bu bldüe ıeçen aene mayuta Jvlerintlea tedarik edebil:rti• 
olmllfbı. Once. Daua alçakçaıms niz. Devlet Matbaası kitaplatl 
bir hareketle metrelini arkada!'! ıe V AKIT in nqriyatmm Atr 
~b öldüımüt, 88 yqmda olan ~arada tatq Yeri A K B A Jd" 
nmızm kiloaunu da 47 ~s santim tap evleria:r. 

,.. AKBA M.-. T.WO.. 
resme tabi bıbuuttur. Birinci .. • 

Yunanistana ıelecek balıim 100 
kilosuna 1,80 madeni drahmi re. 
ıim komdmuı ve 1'a mretle Arna
vutluk mlıklarmm kilosu ,.Iıuz 
47,25 santime tabi tutulmut oldu
iundan Yunanistan ta&e balıkla· 

Bu iki taraflı vaziyet Yunaniı· ikinci ,:S1.e: Sunaa Puan 
tana balık ihracatımm durdur·ı• • 
111111 sibidir. 
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lngillz KanzUk Eczanesinin 

ök•UrUk pa•tlllerl 

Pastil Antiseptik • 
111 eket mızde mümaail Avrupa mllıtabzara· 

bıaı. •ratmıvacak mükemmelıyette ye,lne mü 
:''' p .. tillerdir. Paatll AntlHptık nez• 
.:• ~yılett•rir ve &n!er, g&JO. botaz hasta· 
t ~rında pek müe11irdir. Set ln11klığında 
tsıri lni ve kat'idır. Pastil Antiseptik 
~ culukta, kalabalık ve tozu mu:Jitlerde 
b'ın kapılı yerlerde bulunmaktan mOte•ellit 
~rçok bulatık nefesyo'u baatabklarının &nü· 

feçer. Her eczanede aravınız. Deposu 
. KanzUk Eczanealdlr 

bı-. Clms'ln Korrlsld Nasır IIAcı En eıkı nasırlara bile pek luıa bil' zamanda f 
tamamile ~&'.;te" çıkırer. s 

-------. ....... .--....-.....F.T485""'• za•ıax:ı•ızoı•"'anı = ı •ftllllllllllıfi 

TAKS 
CUMHU 
MEYDA 

İM'DE 
• 

RIYET 
NINDA 

SATiE'nin 
Elektrik Sergisini 
Ziyaret ediniz. 

Bu şergide elektrik ALETLE iNiN EN SON ve 
SEÇiLMiŞ ÇEŞiTLERi ile Zarif A ViZELER ve 
faydalı bayramlık hediyelikler bulacaksınız. 

Düiün Tehiri 
krzmuz Emine Düri;re ile kar derıim Al pullu Şeker F abrikaıı 
iirü Şefik Oner•in diijünii km mızm rahataızlıiı dolayııiyle 27 

· Kinun 934 Perıembe ıününe tehir edilmittir. 
Maz.laar ue re/ikaı Ferruh 

~ÜD Kadıköy mal müdür-ı hallesinde Dilz aokaimda bir kıt'a 
3180 namarab cleftmin. ananm nuıf hiuesine ait emlik 

._..net olan 785 kunt maq aenedL 
bir adet mühiiriim, 30/10/1934 de evime siren hır-

berab n•mıma muhanw m tarafından çalmmııtır. 
18 - 57123 numaralı it Ban- Aclrea: Kadıköyünde Derici 
hiue senetleri, Emni;ret san- Zeynel aokaimc:la 10 No. Nermin. 
38515 numaralı tevdiat mak- ---------·---

l•t. A.ti1e 6 na Hakulı mahlıe
maimlen: 

Beyazıt Sururi mahalleai Hoca 
Rilstem eokaimda 13 numaralı 
hanede lakin Bulıariıtanb Salih 
oilu Mebmed F eti;re tarafmdan 
aleyhinize açılan botanma dava· 
11ndan dolayı ikametsihmızm 

meçhuliyeti hasebiyle davetiye • ~----------... 
nin 15 alin müddetle illnen tebli -1 HABER 
tine karar verilerek tahkikabn 13j 
- 1 - 935 saat 14 talikine ve bu I 
bapta yazılan davetiye varakuı 

mahkeme divanhanesine uılmı, 
olcluiundan mezkGr sün ve saatte 
lıtanbul uliye mahkemeti altıncı 
hukuk dairesinde hazır bulunma • 
nız, bulamnadıtmn: takdirde gı -
yabmızda tahkikata balnlacajı 
teblii olunur. (3633) 

Satılık piyano 
Çapru demir kadranlı Alman 

No: 
Tel: 

Akşam Postası 

1 darehaneait ISTANBUI AN 
KARA CADDESi 

~ıraı lldn.h lSTANKl' I llAHKH 
r .. ı .. ton Yaıuı t.'IH11 ldareı hl""I 

ABOnE ŞERAiTi 
1 • • u •7D 

nartd191 IJO 111 .. llM ~ 

Ccal'Mı ıao ...., 1141 1111 

ıLAn TARiFESi 
.n..ret ll&lllanaıa •tın il.il 

"-'alll&lllaı il ............. 

Sahibı ve Neırivat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

BuaJdıtı Jfll'I C\'A&rr) ........ 

Mütenevvi ve Müntehap Çeşitler 
En Mükemmel Cinsler 
En Dun Fiyatlar • ·. • • • • • • • 
lşte satın alırken nazarı dikkate alacağınız 

başlıca vasıf lor 
Empermeıbliıe"Mandelberg,.p d •• ı • 
Ye SD geçmiyen ''furberri.. ar esu erı ........................ 

?.:::;;~~~;~::::.:~ ....... Muşambalar 
~D mDk.em.mel knmatlarla Paltolar 
ımal edtlmıı 
•••••••••••••••••••••••• 

•••••
0 ···M t 1 Kadın Ye çocuklara mOte• an o ar ve 

aevvi ve m6ntebap çeıit1erde 

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

Ekselsiyor 
GALATA KARAKCY 

Tediyatta Teshiat 
F.T.636 

. ------

! 
Değerh Arma~an mı Vermek lst ı yorıunuı? 

1 

Norlden daha iyi blrşey bulamazsınız 

N O R I• kOçük, tık, mOlcemmel son FOJ OGRAF 
cad a•nema şeridi ku 1anan MA.K& UIDI& 

Fiyatı ucuz, her yerde bulunur. 
Deooıu: Bır nci Vahf H•n 4'1 E. Hataım 

-~~~~~~~-~~~~™~~~g 

1 ı~ter-ı t:uı E:eı~cıi'.)e&t ilanları 1 
Beyoğlu Belediye Şubesinden: 
Batı bot olarak yakalanıp daireye ıetirilen koyu renkte katır 

sekiz gün içinde aahibi çıkmaZA ıablacaktır. (8569) 

x x 
Be1oğla Belediye Şubuinclen: 
Batı bot olarak yakalanıp dairey~ getirilen koyu renkte .bir ke

çi sekiz gün içinde sahibi çıkmazsa sablacaktır. (8570) 

x . x 
Beyoğlu Beledi1e Ş:ıbuinclen: 
Baıı bot olarak yakalanıp daireye getirilen bir sarı maltız lteçi.ai 

sekiz sün zarfmda sahibi müracaat etmezse aatdacaktır. (8571) 

Darülaceze için Sakarya mah :sulünden bin kilo pa.'DUk paıt:arlık
la almacaktır, vermek iıtiyenler 75 liralık teminat makbuz veya mek· 
tubiyle 20 - 12 - 934 pef!embe günü saat 15 de daimi encümenin• 
de bulunmalan. ( 8543) 

7d\J liraya •atehle hane f '...,. _..._ ............ ,.--..-1 
On lira ki? getirir ki~gir bü- Kimyager 

tün evsafı havı ve yazıhane yapıl· • • • 
mağa elveriılidir. Galata Fenne- Husameddın 1 
neciler Hacıfoti eokak numara 7. İdrar kan karurat ve ticaret tah· 
Konuımak iıtiyenlerin Galatada illeri y~pılır: Eminönil, Emlak ve 

Şirketi Hayriye üstünde kötede ~ytam Bankası karııamda izzet be:ıy 
berber Avni beye müracaatlan. hanr. _ 

(3613) #?w zwrnu-.www:ırnar 

YENi ÇIKTI 

Gor:o Baba 
Fiatı 100 kurut 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 

Kadınlara 
müjde 

Bayram için ucuz ppkalannızı 
latanbulda en büyük ve zarif MOD 
OLGA salonundan alınız. Sultan 
Hamam, Havuzlu ban yanmda 

..... --................... , No:22. 



Çocuklarınızı 
müsabakamıza 

yazdırınız 

. ' ··• ··· . . . 
- . "' 

.. it.',. 
. . . ' ~ 

KUPD .. 

351 
19-12-93' 

• 
LGüzel ve gürbüz çocuk müsabakası HARB GELIYO 

Yazan: 
F' ransi Dölezi 1911 Çeviren: f6 

No: 9 

No. 96 - Simeyon rto. 97 - Saime rto. 98 Citiner, 99 Faoiha 
Güz~l ve gürbüz çocuk müsabakamıza giren küçüklerden uçunun daha resmini bugün koyuyoruz. 

Müsabakamıza iıtirak ediniz . 

Bitaraf kalmalı. 
Bitaraf kalmak kolaydır. ln

gilterenin, Fransayı Anvers üze
rine yürümeğe mecbur için elin-

de hiç bir vasıta yoktur. Alman
ya da Fransayı zorla istikraz yap
mağa mecbur edemez. Çünkü, 
tekrar edelim ki, hem denizde ln
giltereye, hem de karada Fransa
ya kazrtı iki harb masrafı yükle-

~ı-------------------------------------------..... --... ı necek mali vaziyette değilidir. 

O E s N A F ve i ş ç i o 1 Bu prtlar içinde, Fransa için 

~-------~~...,~---~~-~----------.-.-·----------- h~m kendi menfaati, hem de dün-
Pazarlık usulllnden 1 Çürük Kestanecilik pislik ya sulhu menfaati için alınması 
kurtulmanın çaresi değildir lazım bir tek çare vardır. 

var mıdır? ayakkablarl Fra~sa hükUmeti lngilizlere: 
Tuhafiyeci Sadettin Bey diyor Eminönü •eyyar kestaneci Ha- _Size verecek ordumuz yo~ 

'ki: Esnaf bunların yasak •an diyor ki: Almanlara da: 
Öteden beri herkesin mütteki edilmesini istiyor Bakkallar ve yemitçiler kesta- _ Size verecek paramız yok! 

olduğu alıt veritteki pazarlık me- Balatda Çar§1 boyunda kundu- ne pitirıneğe ya tenezzül ebnezler Demelidir. Böylece, Fransa, bir 
selesi artık mütteriyi de satıcıyı ra tamircin Niko ıunlan •öyle- veya vakit bulamazlar. Bu sebep- Jiarbe mani olarak, hem kendi, 
da bıktırmıt bir vaziyettedir. mektedir. le dükkanlarda kestane pifiren hem de beteriyetin menfaatlerini 

:Su pazarlığın kaldırılması hak- - Esnafı zarara sokan biraz çok azdır. konmıut olur. Yahut ta der ki: 
kında alakadar makamlara teteh- da halkımızın modaya fazla düt- Böyle olmasına rağmen kıyıda, - Eğer muhakkak birbirinizi 
büste bulunulmuı iseldde mdaallesef künlüğüdür. Genç erkek ve ka- köıede kestane piıirerek çol~, vurmak, boğutmak istiyorsanız,, 
müsbet bir netice e e e i eme- dmlar modaya uymak maksadiyle buyurunuz, ın.ydan ıizin. Fa.kat 
m;•tir. D~ğrusunu isterseniz biz çocuk geçindiren bizim gibi fuka-
~ gidib kiğıd veya mukavva ayak- aakm ola ki, Fransaya istinat et· 

esnaflara pek fazla zahmete mal kahı alırlar: darını seçerler .• Hal- rayı belediye bir dakika rahat bı- meyin. Ne bir Fransız neferi sizin 
olan bu pazarlık meselesi hakkın- rakmamaktadır. • 

buki bunlar iki günde patlar, yır- için ölür. Ne de bir Fransız santi· 
da alakadar olmamak gayri kabil- blır. Tabii bize de ihtiyaç kalmaz. Kestane kabuğu vesaire pislik mi ıizin için sarfolunur. 
dir. Sağlam ayakkabı yaptıran çok dolayısıyle bu iti yapılıyorsa itte lfte, eaer fikirlerine müracaat 

Benim fikrime göre bazı ecne- ·· ·· A b' 1 • nadirletdi. Bana kalırsa iki gün- goruyorsunuz. yrı ır çuva ım edilmi• olsa, her Fransızın verece-
bi memleketlerde olduğu gibi :r 

de parçalanacak ayakkabıların vardır. Muzahrafatı bunun içine g"i cevap budur. Budur, amma, muhtelif emtaa ticaretiyle metgul 
olanlar meseli: (bvafiye, tu-

yapılması yasak edilmelidir. koyarım; bunun pislik neremide? Fransı%1.arm fikrini ıoracak kim 

hafiye, manifatura) veıaire gibi ı SQY ADLARI 1 ve nerede. 
bir kaç amıfa ayrılarak her sınıfın Bütün zevahire rağmen, Fran· 
~~~~ece~~~~~c~J~~k-u--y-u--c-u-~ı-a~r~ı-m-~ı-z_ı_n--s~-o~y-~~~i~~i~~ 
tan tıcarethaneye aıt bılumum memektedir ve hükOmeti kontröl 

masr'fı ve hatta mevkii naz~. i- ad larl n 1 neşrediyoruz edememektedir. Bir sermayedar-
tibara alınarak vasati olarak yuz- far çetesi 1bütün büyük mati ıirket 
de hesabiyle muayyen bir kir ili- Sümer Kan - Zeytinburnu Çimen- Cibali Tütün fabrikası tefrikhane lerin idare hey' etlerini ellerine ge-
ve edilmek suretiyle satıta devam to fabrikası fmn şeflerinden Emin, şubesi işçileri şu SOY. adJannı almış - çimıitler, bankaları, madenleri, 
edilse herhalde eminim ki bu pa- karde~i Zeytinburnu Çimento fabrika- lardır: demiryollannı, deniz ticaretini, 
zarlığm yan yarıya önüne geçil- 81 ressamı 'Bürhan. Boz - Murat. Çara - Nuri. El- su, havagazı, elektrik şirket1~rini, 
mesi kabil olacaktır. Alageyik - Beyazıt Soğanağa ma- baş - Rıza. Batır - lsmail. Küt - velhasıl bütün Fransanın iktisadi 

Çünkü K d. f 1.: hallesi Sekbanbaşı sokak 8 No. Mela- M h t. c 1 H"" · F"I" x 
1 •• •• : en ı masra mı &oru- e me e - useyın. 1 ız - " • müesseselerini ellerinde bulun· 

k f• I b' . hat, büyük annesi Kadriye, annesi Ma mer. Yılmaz -Ali. Tunca_ Klmil. 
maya i ı o an muayyen ır tıca- ide, Melahat. durmaktadırlar. Bu çete, parla· 

ti .. b ı b' Akay - ( *) Abdürrahman. Galava -re e sabnaga mec ur tutu an ır y r mentonun nafı"z a"' zalarını, büyu .. k albrık - stanbul vilayeti muha- Kerim. Ölker - Mahmut Özbek - Ra 
esnaf hiç bir vakit mütterielen fa- sebesinde Zekt sim. Biriz _ Ali Osman. Uysal _ (*) matbuatı ellerinde bulundurmaik-
h,it fiyat isteyemez, bu tedabir Ü· Armağan - İstanbul vilA.yetl mu- Davud. Seda - Şerif. Demir - Vasil. tadır ve efkin umumiyeyi kendisi 
zerine müfteri de söylenilen fiyat- hasebesinde lsmaiJ. Yavuz -tAli. 

teıkil etmektedir. Bir paravana 
Iardan yarı yarıya tenzil etmiye- Kın çal - Beyoğlu polis merkezi Ga Ayni f abrikanm harmancılan şu arkasında gizlenmit olan bu çete, 
cek ufak bir iskonto talep etmek- lata komiserliği mürettebatından 765 isimleri almışlardır: 

No. polis Rifal hakikatte, memleketin ikibetine 
le iktifa edecektir. Arzu ettiğim • • • """ ı 
bu usül tatbik edildigı"' takdirde Ataakay- Kadıköy işkembeci tez- yegane hikinı kuvvettir. 

g A ht ıHilmi ı Kenarlan ( "') iıaretli soycidla- · b" · "h az zaman zarfında alıtılabileceği- a arı · Bu çetenın gözünü ır nevı 1 • 

ni zannederim. Bizler de mü•teri- Gaziantepte: rı evvelce baıkalan tarafından a· tiras bürümüt gibidir. Bu ihtiras 
~ Vali :Akif: lyidoğan, Mektupçu Hil- 1 • 'mi d' S h' 1 • • d L ., · ki. N 

Ye herhangı• bı'r malı satacagwmıız ınmıf ııı er ır. a ıp erının e- 14 üncü uı yı sürü ıyen ve a• mi: öteden beri soy adı olan Dağcı, B 
zaman (20) kurut daha ver (10) Halk Fırkası ve Evi Reisi Ömer A- ğiıtirmeleri faydalı olur. polyonu mahveden ihtirastır. ir 
kurut daha ekıik olur diye pek bi- sım- Akkoyunlu, Emniyet müdürü adamm veya bir ımıfm böyle bir 

K İstanbul üçüncü icra memurlu- k d. ı· b·ı· çhmiz olan bu aht verit usülün- Necati: ozluca, Emniyet kısmı adli - vaziyet pe na ır e ıne geçe ı ır. 
den kurtuluruz inıaa11ah. reisi Hakkı: Ural, Emniyet kısmı ida- ğundan: Düşününüz ki Fransa, dünya vazi· --------------1 ri reisi Ragıp: Uran,, Emniyet tetkik Mahcuz ve paraya çevrilmesi yetinin hakemidir. lngiltereye or· 

G d k 1 hiiviyet amiri Kadri:· Tunçay, Gazian· enç O tor ara mukarrer 1970 liralık gayri mü- du verirse A1man devi ortadan tep gazetesi neşriyat müdürü Ali Na -

k 1 b• di: Onlar, gazete muharrir ve muha- badil bonoları 22 - 12 - 1934 kalkabilir; Almanyaya para ve-ar 1 ır İş biri Ali Enver: özoğul. Malmüdürü tarihinde cumartesi günü saat 14 rirse, belki lngiliz imparatorluğu 
Kadıköyünde, işlek bir mahal- Arif: İnanç, Asliye h~1kimi Arif: Gü- den 15 e kadar birinci açık arttır- parçalanır. Kontrölsüz bir para 

cı~, efyasiyle beraber acele devre- venç, Belediye baytarı Sabri: Güvent:, ma suretiyle esham ve tahvilat çetesi için, dünya imparatorluğu-
d:lecek b1°r muav:enehane 1°rın· Bey- istihbarat ışefi Kamil: Olgun, Şube b k .. ·· d t 1 w nun a"'kibetini tayin etmek gı·bi bir 

• .1 :s- katibi Kazım: öztorun. orsa apısı onun e sa ı acagm -
ollu, Annalır.ıescit, Kanhi hanın· dan talihlerin yevm ve mahalli vaziyette kuvvetini ıu veya bu ta-

'Akdoğan - Heybeli 'Adada, deniz 
da S numaralı daireye hergün sa- zabitıiğinden miitekait Rıza. mezkiirda hazır bulunacak memu rafa vermek fırsatı, ne kadar gu· 
at 18-20 ye kadar müracaat edil- Ozkan _ (*) Hey~li Ada iskele baş ra müracatları l~zumu ilin 0-: rurlandıncı bir fırsattır. Böyle bir 
meiidir. · buyruğu Sait. lunur. (3628). ro1 nasıl olur da kendini beğenmit 

bir Delkasse'yi battan çık 

kendini bir Rişliö gibi tarihe 
çirmek arzusuyla yanan bir ih ' 
sahibini sarhot etmffz? 

Alzas Lorren 
Bir çok Fransızlar tanırllll 

lngiltereyle Almanya ihtilafı 
nasebetiyle Almanyadan bir " 
kam,, almak hül:J.:asına da1uııt 
dır. 

Evet. '.Alzas - loren!.. Sisi . 
min ederim ki Fransız maliy 
ri bir saniye olıun Loren -
ıı dütünmemektedirler. Hiç 
hesaplarında, Franıız diplonı~ 
rmın hiç bir konbinezoııtlP" 

Loren - Alzas dan bahis y~ 
Tekrar Fransızların eline gev"J 
lecek bu vilayetler paraya. ~ti 
edilebilir, eaham o1arak P~d 
çıkarılarak hissedarlara teıll _,J' 
tevzi ine yarayabilir mi ?Bu !il 

1 
hangi büyük bankayı alikadeı' 
der? 
Dahası var. Alzoı - Lo 

Almanların ellerinde kaJlmtl~ 
F ranıız sanayicilerinin 

' var. Evet. Çünkü Mulhuz'da -~ 
dudun öte tarafmdaAlman]ar ~ 
kulide techiz edilmit muaV" .. 
fabrikalar, dökümhaneler,~ 
ma fabrikatan yapmıflardır. 
fabrikalar, Framız fabrikal.- _111 
yüksek olduklarından, m~ 
larma, Fransız maUarı ile rtP"" 
edip f aıbrikalan batırmasm d~ 
istenildiği kadar gümrük ko11 

bilir. F arzediniz ltj, Alzas-L~ 
Fransızların eline geçı~ 
zaman bütün fabrikalar, l' 
fabrikalarına, Lil, Voj, RueJI 1' 

kuma fabrikalanna rekabet " 
ve batınr. Binaenaleyh, hu&f.dl 
tesinde, gümrk resmine tabi 
rak ka'lması daha iyidir. F 
ii -adam'ları Alzas - loreııİ 
şünmek şöyle dursun, hatti ~ı 
Almanlar teklif etseler bile JJ'. 

mezler. O halde bu adamları if 
dam1arı ne isterler? 

· ( Devamı vat ) 

lıt. 6 ncı icradan: 

kim iken ikametgahının 
yeti anlatılan Hafız Sabri al 
ne açılan boıaruna davas~ / 
hakeme günü 23 - 1 - ~ 

ıamba günü saat 111,30 a tıa~ 
bu .bapta. yazılan davetiye ff: 
keme divanhanesine talik 
beş gün müddetle ilanen te 
icrasına karar verilmit ol 1 dan mezkur gün ve saatte 

postahanede latan bul asli~e dl f 
kemesi 6 ncı hukuk dairetİllO:ı/ 
zır bulunmadığı takdirde ~ 
da mahkeme icra kılmacıa~ 
makamına kaim olmak üı 
olunur. (3637). 
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