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Siz burun kanatın az, kafa kesersiniz! 
Mazlum ve yumuşak Sardaki hadise nasıl· geçti? 
başlı Buglarlar .... ____ --__,,,...-~-----

Bize ne yapnıışlar ki?! 
--~~--~~---

La Bulgarie gazetesi diyor ki: 1 Birazıcık köylerini yakıveriyorlar, 
"Türk matbuatının bir kaç za - birazıcık da evlerini basıyorlar ... 

ıtıandan beri memleketimiz aley - Eh, bu kadarcık iş için de gürültü 
h'ne takındığı vaziyet, biz Bul - çıkarmamız doğrumu ya? ... 
ıarlar için bir muamma, bir istih- Hem, bakınız, La Bulgarie ga-
f arn ncktası teşkil etmektedir. zetesi ne söylüyor: 

Komşu Cümhuriyet refikleri- "Kendileriyle aramızda şimdi-
ıtıizin bu can sıkıntıları acaba ne- ye kadar dostluk ve ademi teca
reden geliyor ve şikayetleri ne gi· vüz antlaşması olmıyan komşu 
bi şeylerdir? Oradaki dostlarımız memleketlerin matbuatı Bulgaris
hunları bildirmek lutfunda bulu - tana karşı komşu ve dost bir mem
nurlarsa bizi minnettar etmiş o - lekete layik muamele yaparken 
lurlar; çünkü, bunlara nüfuz et - kendisiyle dostluk, ademi tecavüz 

Yüzba§ı M emıley 
tneği ziyades · yle istememize rağ - antlaşması aktettiğimiz yegane - --·-------- ---
tnen, buna muvaffak olamıyoruz. memleket matbuatının bize karşı Bar tramvay 

Oy le ya: açıkça husumet göstermesi taaccü- 1 

Biz T ürk gazetecileri ne gürül- be şayan değil midir?,, . . --. --
tü cdh duruyoruz? Biçare, maz- La Bulgarie, bu makalesine Vırajda fıren tuttu-
lfı:n ve yumuşak başlı Bulgarlar "Muamma,, başlığı koymuf... ram ad 1 Ve .. 
biz Türklere ne yapmışlar ki?... Hakikaten muamma... Hem 
Türklerin kılına bile dokunmuyor- Bulgarlarla Türkler arasında ade
lar; yalnız mallarına dokunuyor- mi tecavüz ve dostluk misakı olsun 
lar ... Burunlarını bile kanatmıyor- hem de Türklere niçin itkence edi

Evvelki gün Salkım söğütte bir 
kaza olmasına ramak kalmııtır. 

Evvelki sabah Salkım söğütten 
Sultanahmede çıkan yokuıtaki 

raylar da hayli yağlanmıştır. Saat 
on ikiye doğru arkasında romor
ku bulunan bir tramvay arabası 

yokutu çıkarken frenleri biraz sık 
mak lüzumu huıl olmuf, el freni 
tutmadığı gibi eletrik freni de tut
mamıştır. 

lar; yalnız kafalarını kesiyorlar .•• (Devamı 6 mcı da) 

Vahşiler d 
vahşi linççiler 

Vatman frenleri tutturmak ü
zere çok çalışmıtsa da arabanın 
arka, arka aşağıya inmesinin önü
ne geçememiştir. Çift araba bu 
suretle Sarayburnu parkının önü
ne kadar inmiş ve burada duran 
Maçka arabasına rampa etmiştir. 
Bu arabanın arkada bulunması sa
yesinde muhtemel bir kaza savuı
turulmuştur. 

Bir zenciyi ~lmak için hapisane
ye, mahkemeye hücum ettiler 

lWahktim tebdili kıyafet ettirilerek kaçırıldı 

l'aarruza u~ra· 
~an genç kız 

ve zenci 

Selbivil - Amerika - 20 (A.A.) 
- 14 yaşında bir beyaz kıza taar
l'lı.(da bulunmak töhmetiyle muha
~eıne edilmekte olan bir zenciyi e-
e geçirmek için mahkeme salonu

na zorla girmek it tiyen halkın ü
ı . 
k~rıne, asker atet açmııtır. Birçok 

11tıaeler yaralı düşmüştür. 

Arabada bulunanlar hayli kor-
ku geçirmişlerdir. 

Şirket mühendisleri tarafından 
yapılan tetkikatta rayların çok 

(Devan:.: 6 mcı da) 

Şark şimen
diferleri 

Bir semt halkının 
haklı bir şikayeti 

I 

Samatya, Y edikule, Etyemez 
civarında oturan halk şark demir
yolları kumpanyasının trenlerin
den tikayet etmektedir. Bu civar
da oturan halk evlerinin ahşab ol

arruza uğramış olan genç kızın duğunu, halbuki tren lokomotifle-
erkek kardeşi de vardır. rinin tehir içinden geçerken kıvı~-

B' h lk hk cımlar saçtığını söyliyerek beledı-
ıraz. sonr~, a ma w eme sa-'. yeye şikayette bulunmıya karar 

lonunu dınamıtle uçurmaga kalkı§- . 1 d" G 1 d b' ı 
vermıf er ır. eçen er e ır o-

tığı bir sırada, müttehem zenci, komotifin savurduğu kıvılcımlar-
kıyafeti değiştirilerek başka yere Etyemezde bir bakkalın sa

kaç!rılmıştır. manlığına düşmü~, samanlar tu-
Selbivil, 20 (A.A.) - Son da- tuşmuşsa da etrafta n çabuk görü

kikada haber verildiğine göre, as- lerek söndürülmüştür. 

kerin açmış olduğu ateşten ve yap- Halk, lokomotiflere şehir da-

Sar'a giden lngilizler, taarruza uğrıyan yüzbaıı Ccutia ve Pren• 

Lavenıtayn 

Ingiliz zabiti neler 
anlatıyor? 

İngiliz gazeteleri hadiseden 
kötü bir iş diye bahsediyorlar 

Almanya ile Fransa arasında re, İngiliz polisi tefi yüzbaıı 
çekişmeli Sar mıntakasında ahali- Hamsley istifa etmiştir. Hücuma 
nin reyine müracaat edileceği gün (Devam· 6 ıncı da) 

lerde gürültü ve kargaşalık çıkma- ----r-a--d--y- -o- --
ıın diye İngilizler de kuvvet gön-
dermişlerdir. . 

inzibatı koruma işini görecek Yenı seneye yeni 
olan İngiliz askerlerinin Sar'a gel- proğramla girecek 
diğinin daha birinci gecesi, bir ln-1 N ] ıJ dil 
giliz zabitinin Sar ahalisi tarafın-1 e er yap ması • 
dan, daha doğrusu Alman nazileriJ şilnillflyor? 
olduğu anlaşılan bir kalabalık ta- Garp musikisinin alaturka mu• 
rafından hücuma uğraması, orası- siki yerini almasından ve ulusal 
na, burasına yumruk, tolcat, tek-l musiki faaliyetinin ilerlemesinden 
me yemesi siyasi muhitlerde ve sonra yeni bir çalışma devresine 
Sar'da mühim alaka uyandırmıt- giren İstanbul radyosu 1935 yılı 
tır. başından itibaren her aa.hadaki 

Ajanstan alınan bir habere gö- (Devamı 6 mcı da) 

Ateş ar.maz"an önce, hapisha
?eye hücum eden halkı dağıtmak 
tçin göz yaşartıcı bombalar kulla
ndınııtır. tığı süngü hücumundan en az 2 ki- hilinde kömür atılmamasını, ve ._. 

b' .l-ladisede yaralı düşenlerden 
ırı ölmüıtür. İkisi de can çekit· 

tnektedir. Yaralılar arasında, ta-

ti yaralanmıştır. bir de sekizden sonra tren dü- Fransız - (Hitlere) Son günlerde bana kur yapıp duruyor.un/. 
Zenci kaçırıldıktan sonra, halk düklerinin daha yavaı çalınması- Fakat, §U eve girib beni ailemden istemekten ba§ka fare yoktur. 

dağılmııtır. nın teminini istiyeceklerdir. lnıiliz karikatörüı 



Deniz silAhları mü
zakeresi ne safhada 

Londra, 20 (A.A) - Deniz ko
nuımalarma memur heyeti murah 
haaalar bugün Bay Makdonald'ın 
batkanlığında toplanmııtır. Bu 
toplantıdan ıonra ne§rolunan teb
liğde müzalr-relerin tehir edildiği 
bildirilerek deniyor ki: "Londra 
konu§'IDalarmda deniz meselesinin 
bütün veçheleri açıkça ve dostça 
görütülmüştür, bu iptidai müzake 
relerle kat'i hiç bir netice almak 
maksadı gödülmcmiştir. Çünkü is· 
teni len şey ileride. yapılacak ko
nuşmalar ve anlatma için zemini 
hazırlamaktı.,, 

Tebliğde, bu konu§malardan 
Fransız ve ltalyan hükumetlerinin 
devamlı olarak haberdar edilmit 
oldukları da bildirilmektedir. 

Londra, 19 (A.A.) - Üç dev
let arasında yapılmakta olan ça • 
lışmaların geri bırakrlmasından 
sonra Amiral Y a.mamato ile Ja
pon heyetinin Londrada kalmala· 
rı umuluyor. Zira gerek Amiral 
ve gerek heyet aza11, vazifelerini 
bitmiı saymıyorlar. 

Amerika1ılar da bunda bir 
mahzur görmemektedirler. Zira 
Bay Norman Davisin Bay Jon 
Saymon ile yapmıf olduğu bir kaç 
görütmelerde f unlar sabit olmuf • 
tur: 

l - İngiltere, Va§İngton mu • 
ahedenamesinin esaslı ahkimma 
sadık kalmaktadır. 

2 - Muhtemel müzakere1erin 
yegAne gayesi üç taraflı bir itilaEa 
yol hazırlamaktır. 
Amerikanın deniz programı 

Vaşington, 20 (A.A) - Bahri
ye llawanı Bay Suvanıon, Ameri -
kaniiı deniz rnoğramma dair gaze 
tecilerin bir sualine cevap vermiş
tir: 

- Vaşington muahedesi feshe -
dilse de daha iki sene meriyette 

kalacaktır. Amerikanın milli mü
dafaası ve ticaretiyle . sanayiinin 
himayesi için İcap edeni yapaca-

ğız. Vaıinglon muahedesinin im
zası üzerine durdurulmu' olan 
pasfik denizindeki üssü bahri -
lerimizin tahkimine devam etmek 
hakkım muhafaza ediyoruz. 

f "A-;;;;;;~-r;i;~;~-·ı 
·-······· .................... -................ . 

Metr Salemio 
muhakemesi 

Hakkında Romanyalı 

Denı·z anlaşması· olamıyor dostlarımız nediyor1 ~ Bükre§, 20 (A.A.) - Anadolu 
ajansının Balkan hususi muhabiri ~ 
bildiriyor: di 

Dünqaqı lelıdid eden japonqaqa her~~;·~:~::.::-::~rJe~~~i=:. : 
karşı devletler ne qapacak .? si,, ~~~;~!~~;eva~;;ı::;a~:yo:ı~; ~ 

Londra, 20 (A.A.) - Deniz 
konuşmalarına memur murahhas
lar heyeti bugün bay Mak Donat • 
dm başkanlığında toplanmıştır. 

Toplantıdan sonra ne,rolunan 
tebliğde "Londra konu§maların . 
da deniz meselesinin bütün veç • 
heleri açıkça ve dostça görüşül • 
müştür. Bu İptidai konuşmalarla 
kat'i hiç bir netice almak mak • 
sadı güdülmemiştir. Çünkü iste • 
nilen şey, ilerde yapılacak konu§
malar ve anlaşma için zemini ha
zırlamaktı.,, 

Tebliğde, bu konuımalardan 
Fransız ve ltalyan hükumetleri • 

Yeni Yugoslav 
kabinesi 

Romenler ne diyorlar 
Belgrad, 20 (A.A.) - Bay 

Y evtiçin ileride kati bir §ekil ver-

mek üzere ş:mdilik bir intika\ ka • 
binesi kurmak niyetinde olduğu 

söylenmektedir. 

Bay Yevtiç, Ulusal Yugoslav 
fırkasının Parlamento mehafiline 
mensub yeni siyasa adamlariyle 
Parlamento dıtında baıka kimae -
Iere baş vurmuıtur. 

istişarelerini bu akşamdan ev
vel bitirmiyeceği mütaleasında 

bulunan Bay Y evtiç, General Jiv-
koviçin yardımını da elde edecek 
tir. 

nin deva.mh olarak haberdar edil-
miş oldukları da bildirilmekte • 
dir. 

Londra, 20 (A.A.) - Dış ba -
kanı bay Con Simon, dün akşam, 
deniz görüşmelerine dair, radyo • 
da, şu sözleri söylemittir: 

"- İngiltere hükumetinin dü
şüncelerine tercüman olarak, di -
yebilirim ki, bu işte çıkar bir yol 
hazırlamak için el birliğile sar -
ettiğimiz gayretler sayesinde, bel· 
ki iki veya üç ay sonra, yeniden 
görüşmelere başlanacağım kuv -
vetlc umuyorum.,, 

Bay Simon, bundan sonra Lon· 
dra ve Vaşington deniz antla~ma
larmm tarihçesini yapmış, F ran -
sa ile İtalyanın da ittirakile yapı
lacak bir deniz tahdid mukavele-
sinin lüzum ve faydalarını izah 
etm:ştir. 

Bakan, demittir ki: 

"- Biz o kanaatteyiz ki, uza~ 
şarkta alakalan bulunan de -
nizci devletlerin, deniz kuvvetle -
rini tahdid etmek hususunda an • 
Ia.şmalan ve o havalide bütün u -
luslar arasında dostane münase .. 
betleri uzatacak kollektif sisteme 
iştirak etmeleri kadar, acun 
barışma yardrm edecek mühim 
bir şey olama·z. Ancak tngiltere 
camiasının gözetmekle mükellef 
bulunduğu bir taknn mesuliyetleri 
vardır, ve biz, kendi selametimiz 
için gereken esas prensiplerden 
fedakarlık edemeyiz.,, 

Bay Hirota izah ediyor Bükreş, 20 (A.A.) - Anadolu 
Ajansının Balkan hususi muhabi-
ri bildiriyor: Tokyo, 20 (A.A.) - Vaıing. 

ton antlaımasmı bozmak husu -
Bay Y evtiçin Yugoslav kabi • 

nesini tetkile memur edilmesi, 
Bükreşin siyasal mehafilinde bü· 
yük sevinç uyandınnııtır. 

Soğukkanlı, uluslararası işleri

ni iyi kavramı§, Avrupa politika· 
sını çevirenlerle sıkı bağlar kur • 
muş, kolay ustalıkları ve kitisel 

sunda Japonyanın vermit olduğu 
kararı izah eden bay Hirota, saffr 
harp zırhlılarile tayyare gemile • 
rinin, acun barıtının selameti na -
mına ortadan kaldırılmalan la • 
zan geldiğini söylemittir. 

Amerikanın deniz proğram 
Vatington, 20 (A.A.) - De

niz bakanı bay Suvanson, Ameri
kanın deniz programına dair, ga· 
zetecilerin bir sorgusuna şu ceva
bı vermiştir: 

"- Vaşinğton antlaşması fe • 
sih edilse de daha iki sene meri -
yette kalacaktır. Amerikanın mil
li müdafaası ve ticaretile sanayi -
inin himayesi için icab edeni ya -
pacağız. Vaşington antlaşmasının 

imzasr iizcrine durdurulmuş olan 
Pasifik denizindeki üssü bahrile
rimizin tahkimine devam etmek 
hakkını muhafaza edyoıuz.,, 

Yevtiç 
Yeni kabineyi teşkil 

edecek 
Belgrat, 19 (A.A) - Eski Dış

itleribakanı Yevtiç yeni Yugos
lavya kabinesini kurmağa memur 
edilmiştir. 

Belgrat, 20 (Hususi) - Dün 
geç vakit kabine buhranı bitmi§ 
ve M. Y evtiç kabineyi kurmayı ka 
bul etmiştir. Kral Naibi Prens Pol 
Y evtiçten evvel Uzunoviçe ve Yiv 
koviça kab'n~ te · tmelerini tek 
lif ettiği lialde iliisi de redde~1ı-
lerdir. Prens Pol bunun üzerıiıe 
Y evtiçi davet etmit ve kendisile 
uzun müddet konu§muşutur. Y ev
tiç Prenı Pol'ün yanından çıktığı 
zaman kabineyi teşkil etmeyi ka -
bul ettiğini söylemiştir. 

Dolatan rivayetlere nazaran 
Yevtiç kabinesine, 1929 senesinde 
dağıtılan muhalif fırkalardan da 
i.za alacaktır. 

Nevyork 
Sovyet konsolosunun 

çocuğu 
kaçırılacak mı? 

kanunu yapıldı. Geçmişe aid ne 
varsa, Türkler onu kaldırıb at • 
makta ve yeniliğini gösteren .,e 
andıran her§eyi ulusa maletmeğe 
çalışmaktadırlar. Türkler, Arab 
harfleri yerine lalin harflerini al· 
dıklan zaman, "büyük değişme,, 0 

dedik. Bunun bu kadarlıkla kal • d 
mıyacağını hiç kimse aklına getir· } 
memitti. Halbuki, şimdi onlar ad· ıı 
ları yerine eski Türk tarihinderı 

çıkarılmış adları koyuyorlar. Dil 
temizleme sava~ında haklı oları 

dost Türklerin bu soyadı işi de ye· 
ni ve biiyük bir değişim daha yap· 
maktadır. 

Bugünkü Kurentul gazetesi de, 
"Kemal,, başlıklı güzel bir yazı 
yazmıştır. Bunda deniliyor ki: 

"Türlciyenin ~oyadı kanunllr 
burada birçok kimsenin taaccü • 
bünü uyandırdı. Fakat, Türkiyede 
bizim buralardakine benzemiyeı:ı 
bir realite olduğunu bilenler, Ke· 
mal Atatürkün her te§ebbüsünde 
bir filozof ve bir tarihçi gibi ha • 
reket ettiğini takdir ederler.,, 

" Tarih, bize, Türkleri, yalnıı 
iyi savat bilen bir ırk olarak gös
termez, aynı zamanda çalışkan. 

seciye sahibi, doğru bir ulus ola • 
rak gösterir. Herkesin gördüğü .,e 
kıskançlıkla beğendiği birşey var 
aa, o da, Türk değişiminin mu • 
v" ff"ld;yetidir. 

Demokrasinin tembel, ve mis
kince sallanıtı arkasından gitme· 
ğe mahkUm olan bizler için, Ata -
türkün her teşebbüsü, bir ışık gibİ 
doğmaktadır. 

lngiltere 
Ordusunu zayıf 

buluyor 

ANKARA, 20 (Telefonla) _ reklamı ıevmez bir devlet adamı 
olarak tanınan Bay Y evtiçin Yu • 

Japonya böyle bir siyasanın 
tahakkuku çin pek büyük feda -
karlıklara katlanmaya hazırdır. 
Aynı zamanda, barıtı koruyacak 
yeni bir antlaımaya da İştirak e -
decektir. Bununla beraber, büyük 
devletler Japon isteklerinin meş -
ruiyef ni tanımryacak ve dilekdik
lcri gibi harekette israr edecek o

lurlarsa, Japonyanın, bu feda -
karlıklardan vaz geçib, onlara 
karsı koyması muhtemeldir. 

"Nevyork Herald, Şikago Tri
bun,, gazetesinin Nevyork muha -
birinden aldığı bir tel yazısına 

göre, Nevyorktaki Sovyet başkon
tolosu Leonid T olokonaki, yedi ya 
şmdaki kızı Larisanın kaçrrdaca • 
ğına dair bir tehdit mektubu 
almıştır. Nevvorktaki Sovyet kon· 
ıol'>shanesini 24 muhafızın bekle· 
diği haber veriliyor ... Polis tiddet· 
li takibat yapmaktadır. 

Londra, 20 (A.A) - Lordtar 

Kamarasında Lord Amptil, eski
si gibi milis kuvvetleri bulunma .. 

dığından muntazam ordunun hı· 
gilterenin bugünkü ihtiyaçlarııı• 
kafi gelmediğini töyliyerek harbi• 
ye bakanından istizahta bulunnıııf 
tur. 

Harbiye bakanı verdiği cevapt• 
demiştir ki: 

Metr Salem ve Leon F aracinin 
muhakemelerine devam edilmit -

tir. Mahkeme, temyizin nakzma 

uymağa ve Zonguldak maden mü 
dürü Kemal Galibin şahit sıfatile 

dinlenmesine karar vermiştir. 
Muhakeme gelecek ayın 17 ıin

Cledir. 

Rıhhm Şirketi ahndı 

ANKARA, 20 (Telefonla) -

Rıhtım Şir:keti aatm alınma muka

velesi bu sabah taraf eyince imza
Janmqtır. 

Tevfik RUttU Aras 

ANKARA, 20 (Telefonla) -
Hariciye Bakanı Tevfik Rüttü A • 
raı geldi, bakanlar tarafından kar 
tılandı. Polis müdürü tarafından 
selamlandı. 

iktisat mUtehassısları 

:ANKARA, 20 (Telefonla) -
lkti•t V ekiletinin Almanyadan 
·;al'rwlii mataiıauıslar bu sabah 
p!mft1erdlr. Bunlardan birinin is
mi Herton, diğerinin Fredrik'tir. 

goslavyanın küçük anlatma ve 

Balkan antlaşmsına daha büyük 
güçle sarılacağının ve bu kabine 
deği§İm ;nin Yugosla vyaya içişleri 
bakımındl\n da güç kazandıra-

cağının parlak 
karşrlanmnktadır. 

bir delili olarak 

--~--..-mm--------------------------------------------------, [~balı~u_t_e_k_r_i_n_e_d_ı_~_or __ l_a_r?~I 
KURUN- Asım Us'un başmakale

si "Deneme devresi,, ismini taşıyor. 

Ve öz dille yazdığımız yazıların lıe

nüz bir deneme devresinde olduğunu, 
bundan dolayı yapılan lıataların ma· 
zur görülmesi icap etiğini yanyor. 
Osmanlıca 't'e Öz Türkçe ile yazılmış 
bir kaç misalle bu fikrini ispat edi· 
yor. 

CIJMBURIYET - Bolu Meb'usu 
Hasan Cemil "Türklüğün sava§ı dil 
ııavaşıdır.,, mevzulu tetkik yazılanna 
devam ediyor. 

ZAMAN - Ebüzziya Zade imzalı 

hangisinin doğru olduğunu ve bu mev 
zu etrafında yazılan yazıları tetkik 
ediyor.Ve neticede Necmettin Sadıkın 

kendisine tariz eden yanlarına karıı· 
lık cevap veriyor. 
IJJ/LLIYET-Ahnıet Şükrü Esmer 

bugünkü yazısında Arnavutluktaki 
azlıklardan (Ekalliyet) bahsetmekte· 
dir. Bunlann Milletler Cemiyetine 
müracaat ettiklerini söyledikten son -
ra makale f6yk bitiyor: 

"Görülüyor ki Arnavutluktaki az
lıkların uluslar derneğinden dilekleri 

başyazı tasarruf lıaftatu münasebetUe Arnavutluğun bu adağını yerine getir 
ileri sürülen "harcamalı!,, ı·e ''harca- ı mesidir. Arnaı·utluğun da bu yola 
mamalı!,, fikirlerini tetkil• ederek gelerek Balkanların ban~ıklığı bakı-

mından korkulu olabilecek bir anlaşa
mama.zlığın çıkmasına yer vcrmiyccc· 
ği umulmaktadır.,, 

AKŞAM - N. S. imzalı yazı bugün· 
kü yazısına Ôkonomibakanı Celal Ba· 
yar'ın sözlerini mevzu olarak almış • 
tır. Burada iktisadi ilerlememi::l mem 
nuniyetle kaydediyor. Ve köylünün 
1926 dan beri ilk defa olarak satı§ de
ğerini bu sene aldığını söylüyor. 

SON POSTA - Bulgarlann Pileır 
ne harbi yıldönümü mllnasebetile yap 
tıkları merasimi mevruu balı8ederek 

bizim de eski matem ve sevinç günle
rini tes'it etmemiz lüzumunu ileri sü· 
rüyor. 

''1914 teki milis kuvvetlerini ye· 
niden te~kil için iki iki buçuk mil
yon isterlin lizmıdır ki, buna iJ11 • 
kan yoktur. Ordu bugünkü ııne~ -
cudiyetiyle de 1914 de milislerifl 
yaptığı işi az çok görmektedir. tb· 
tiyal kuvvetlerimize gelince, bo
nun hakkında hiç bir şey SÖl }iye • 

mem, çünkü bizim seferberlik kllf 
vetlerimizi bil ~ir is olurum.,, 

Roman yadaki_ 
Türk mektepıerı 
Ve Hamdullah SupJJJ 

Bükreı, 20 (A.A.) -Anadol~ 
ajansının Balkan hususi muhabir• 
bildiriyor: 

Türkiye Elçisi bay Suphi 1"•1"' 
rıöver, Romanya kültür bak•11'. 

Dr. Ancelesko ile Romanya'dalcl 
Türk mektepleri i§ini görüşnıiif • 
tür. 



,enünq&~ 
Günd; 2oô ıira 

JJ latanbulda 7000 aç çocuk var
f !tııt ... Bunlar, kavaltı nnmma evde 

lo ile Yiyorlaraa I~-:>rlar; mektebe 
ri ~li)'orlar; öileyemeği olarak, a-

Ramililerin haklı bir dileği 
d ılarına bir teY koymuyorlar; • • 
İier arkadqlan yemekhanede 1 H T 1 l A F 

• Cl"tıl cuvul, kapıf kapıf karmları-
llr cloJUnırlarken, onlar, boyunla- Sanayi birliğlle mali
~ b~ük, benizleri sapsan bahçe- ye anlaşamıyorlar 
IQıı hır köıesinde beklqiyorlar; 

• '<ınra, ak am üstü evlerine dönü· lstanbul maliyesile lıtanbul 
>'orle.r ..• lrtık ötesi Allah kerim ..• sanayi birliği arasında çıkan bir 

Bunlardan bir tanesini de, ba· ihtilaf büyük kurultaya kadar ak-
~' bir bildik muallim anlatı: setmiı tir. Bu ihtilaf istihlak kanu-

- Bir talebem ve.r. Kim bilir, nunun bir maddesi üzerindedir. 
belki utanıyor belki de karnı tok Fabrikalar için getirilen iptidai 

_ ol,ıılan muaz~p etmek, onlar- maddelerden iplikle_r me~.lekete 
daıı :merhamet dilenmek istemi- girerken 9 kuruı resım verılır. Ka· 

r: >'?r· "Evde mi yemek yiyeceksi- nunda bu ipli~in mamul~nden de 

11 
llıı, :mektepte mi?,, diye sorduğu- 50 kurut vergı alınmaıı lazım ıel

il ~ \rakit, "ben eve gideceğim!,, diği kaydedilmektedir. 
dedi. Fakat, dikkat ettim; çıkı- Şimdi sanayiciler bu ipliklerden 

/ Otobüs 1 
Sirkeciye kadar 

işlemelidir 
Bir müddetten beri Rami köyü -

ne otobüs iılemeğe batlamııtır. Ra 
mililerin uzun bir müddetten beri 
uğratıp temin ettikleri ibu otobüs· 
lere belediye yalnız Beyazıt ile 
Rami arasında işlemek için müsa· 
ade vermiıtir. Ramililer otobüsle
rin Sirkeciye kadar işlemesine mü
saade verilmesini dilemekte, bele· 
diye ise buna bir türlü müaaade et
memektedir. Ramililer bunu temin 
için yeniden muhtelif makamlara 
müracaat etmi~lerdir. 

Alafranga 
musiki 

rı >'or; biraz ötedeki bir arsada ya- yalnız gümrükte 9 kuruı alınması 
~ ıaat kadar yalnız bqına otur- lazım pldiği ve asıl iplik olan mal 
dttkta.n sonra, mektebe dönüyor. }ardan artık 50 kurut alınamrya ... 
\'lkalayıp sıkııtırdım: "Eve git- caiım öne ıürmektedirler. Halbu
'eırı )'emek yok .•• Oradakiler üzü- ki maliye bunun aksi kanattedir. Musiki değiımesine yardım et
leceıcı Mektepte kalsam .•. ,, diye Bu hususta lstanbulda bir türlü mek üzere ''Türk Musiki San'at
IÖte basladı ve sözünü bitiremiye- anlqma kabil olamamıt ve it ma- karları Cemiyeti,, de halka ala
~ ağl~ağa baıladı. liye bakanlığma aksebnittir. Ma - franga konserler vermeği kararlq 

liuliaa, bu vaziyette olan 7000 liye bakanlığı da kanunun bu mad tırmııtır. Cemiyet; bayramdan 
e ~lehe varmıt· Hesap edilmiı: deıini tefsire muhtaç görmüflür. sonra her on beı günde bir, Be • 
0 

Q1lnlarm öğle üstü açlıklarım bas- Nihayet lstanbul Meb'uıu ve af'"' yoğlundaki binasının salonunda, 
~bilmek için günde (4) kurut ni zamanda ıanayi birliği reisi o· konıer verecektir. 

e ~İıııif. Hililiahmer, çalqmıf, ça- lan Bay Vasıf kunıltaydan bir tak- Cemiyet, timdiki halde 40 ki . 
1'Iaınıı, ancak 2000 çocuia ye- rirle kanunun bu maddesinin tef • tilik bir orkestra takımı çıkarabi • 
1'lek tedarik etmif... sirini iıtemiıtir • lecek Vai iyetted~r. Fakat bu bü • 

Gazetelerde okuduğumuza gö- Dlş--t-a_b_a_b_e_tl_t_a_l_e_b_e yüklükte bir orkestraya her ci. 
"-, haıa 5000 çocuk açmıf··· f ti d betten elveritli bir yeri olmadığı 

Hesaba nazaran günde 200 Ji.. cem ye n e için, ıimdiki halde ıo - 20 ki • 
~bunların hepıini doyurmağa Dit tababeti Talebe cemiyeti tilik bir orkestra ile kalacak ve 
~fi... dün ikinci reis Necdet Atayın reis- hususi bir program.la konserleri • 

Geçen gün bana tiıman bir zat lifinde toplanmıfbr. ne baılıyacaktır. 
IÖaterdiler: Talebe; her dört senede bir çı- Cemiy_et, konser programlarını 

J\yaa aıu ı.ı .. u.. ._._..,,vı· ._rsııiili üzere hir albiim netrelllı• daha ziyade hafif parçalardan ha-
""-t: Günde 200 lira eder... yi kararlattmnıfbr. Bu albümde zırlıyacak, fanteziler, küçük ope-

Hayır, Bu para tulumu ııkbo- bütün mezun olacak talebelerin 
& ralar çalacaktır. 
slı edilsin de ne sızdmlırsa hepsi resimleri ve mesleki yazılar bulu

Halk konserlerini, bütün kıt 
SocukJara dag"'ıtrlsın !,, demek iıte- nacaktır. 

mevıimince devam ettirmeği dü-"'il'orum ! Bundan baıka 15 tubatta hat· 
b tünen "Türk Musiki San'atki.rları 

1 
Fakat, bu memlekette, zengin- lıyacak sömestr tatili münaıe eti- b 

ı Cemiyeti.. yazın da bu iti geri ı-er Yardır! Hele günde dört kurut le hep birlikte bir ıeyahat yapı • 
~erebilecekler pek çoktur: Hususi muı kararlqbrılmıştır. Nereye rakmamağı ve daha genel bir plan 

PORTAKAL 
Mahsul az, fakat 

satış yok! 
Bu yıl portakal ihracatı yapıla

m~ası portakal müıtahsillerini 
ve portakal tacirlerini gene çok 
dar bir vaziyete düşürmü§tÜr. Is· 
tanbul piyasasında portakal çoğal 
dığından Dörtyola, f stanbula, ar -
tık portakal gönderilmemesi bil· 
dirilmiftir. 

Dün bu hususta bir muharriri • 
miz portakal ihracat tacirlerinden 
Bay Hüseyin Avni ile konuımut -
tur. Bay Hüseyin Avni diyor ki: 

"- Son senelerde bizim por· 

takal ihraç edebileceğimiz yalnız 
Rusya kaldı. Bu ıene de Rusya pi
yasadan portakal almryor. Yalnız 

bundan bir müddet evvel Sovyet· 
ler piyasadan ve üçüncü mallar· 
dan 6 bin paket kadar aldılar. 

Bu sene Dörtyolda portakalm pek 
az olmamasına rağmen büyük bir 
darlık çekiyoruz. Dörtyolun buse
neki portakal rekoltesi çok az ol -
mamasına rağmen gene güçlük çe 
kiyoruz. Bu seneki rekolte geçen 
senekinin ancak üçte biridir.,, 

Tflnel arabaları 
sağlam mı? 

Tünel arabalannı çeken tel ka
yıtların muayenesine haılanmıt
tır. Bu ara, arabalardaki elektrik 
frenleri de gözden geçiriliyor. Ka
Ylt lropbıfu zam•n bu frenlerin it 
görüp göremiyeceği tirketler bq 
müfettitiyle tirket direktörü tara
fından denenmektedir. 

Bundan batka, tünel §İrketinin, 
mukavele mucibince tünelin alt 
batında yapmağa mecbur olduğu 
binayı yapması kararlatmıttır. 
Bat müf ettiflikle tirket bu yolda 
uzlatmıtlardır. 

Oloınobillrin sayısına dikkat edi- ridileceği henüz belli olmamakla da çalıımağı tasarlamıısa da, bu
lliı ... Birinci mevki tramvaya bi- beraber lzmirin tercih edilmesi na timdilik bazı engeller olduğu 
~iller, on para fazla verirlerse muhtemeldir. görülmektedir. Tramvay tarife komisyonunun 
tıkayet mi ederler? Lükx aparlı· Dıtarda kendi itleri de olan bugünkü ücretleri olduğu gibi bı-
~QJarda oturanları dütününl Si· Toprak altında kalan "Musiki San'atkarlan Cemiyeti,, 
1'eınaıara mini mini bir zam?... kızlar azaıının, kendi itlerinin batlama 

rakmak hakkındaki kararı, tasdik 
edilmek üzere dün, nafia bakanlı
ğına gönderilmittir. li lA 1 b ı hri saatiyle, balkın bu konserlerden 

l~ u asa, stan u te ' aç ev· Bir müddet evvel Bakırköyu" n-
'll · · d 200 ı· -•-- is~fade edebilecek itden çıkıt &&• an ıçın, gün e ırayı ıuuu- de bir kaza olmuf, iki kız toprak 
lıııı olarak, duymadan verebilir. atleri birbirine uyamamaktadır. Kocasını zehirlemek-
• albnda kalarak ölmüttü. h "k" · • b. 
4'1\ ... 1- b eblaAg"'ı devıı·recek te-- Bu yu"zd.en er 1 ısın.• uygun.. ır ten su~ıu kadın 
L· "4K u m s- Burada, on, on iki yqlanndaki Y 
ııqlitnnız yok dememe müsaade saatte bır araya getırmek mum • 
~İniz. kızlan günde yirmi bet kurutla ça kün olamıyacağı zannediliyor. Çatalcanın Karaağaç nahiye • 

sinden Rukiyenin, kocası Ahmedi 
zehirlemek suçu ile lstanbul ağır 

lıttırarak bu kazaya sebebiyet ---~--------
' Fakir ahaliye musallat olma· vermekle ıuçlu olarak da Hüseyin 
~.~' zenıinlerden fU parayı çı· adında biri yakalanmıftı. Hüse • 
~ vacip değil, farzdır! yinin muhakemesine dün aiır ce • 

if---- (Vl-nO) za mahkemesinde bqlanmıttır. 
llkuk Faktllteslnde Dünkü celsede burada çalııtınlan 

bir hi\dlse çocuklardan bir kıımı dinlenmit. 

O tir, çocuklar, yirmi beter kuru • 
t. niversae hukuk fakültesinin 
Qlt( • f& çalııtırıldıklarını söylemiıler • 
~ Qcı ıınıfında dün bir hidise ol-

d· , bir talebe profesörün tözünü dirMuhakeme gelmiyen tahitlerin 

POLiSTE 
ceza mahkemesinde yapılan mu· 

Bir kaza hakemeıine dün öğleden ıonr~ 
Sebze halinde ameleden Veli- devam edilmit ve karar bildiril

ye, inpatın üst kısmında çalıtan mi~tir. 

duvarcı Y orgi ile, marangoz Ab- Dünkü celsede müddeiumumi 
du!llahın kazaen dü§ürdükleri ka-

iddianamsini söylemiş, Rukiyenin 
las çarparak ağırca yaralamıştır. 

beraatini istemittir. Mahkeme 
Yaralı, Beyoğlu hastahanesine kal 

heyeti, Rukiyenin kocasını zehir· 
dmlmıthr. 

lJ~ıun 
Dil meselesi 
yeni midir? 

Dil bir ulusun en orijinal eseridir. 
Onun diğer uluslann dilinden belll 
farklarla ayrılması, hiç şüphe yok ki, 
şerefli bir hidi edir. Böyle olduğu 

halde TUrkUn öz dili yabancı diller
den gelen kelimelerle dolmuşta. Bu
na tarihin meydana getirdiği bir za
ruret gibi alıyoruz. Yalnız, gene tari· 

ht ve soysnl sebepler onun şimdi de 
yabancı dillerden ayrılmasını icap et· 
tirmektedir. Bunu evvelki kadar tnbii 
ve zaruri görmek lazımdır. 

Biz şark medeniyeti camiası içinde 
yaşarken ve o medeniyetin dint. nhla
kt, bedii kıymetlerini benimserken, dil 
hmmsunda hiç tesir almadan kala· 
mazdık. Demek ki Türle 'lllosu kendi· 

ne mukadder olan tarihlik a'r.~ ya· 
parken bir aralık yanastığr -ve yanın
dan geçtiği islAm medeniyetinin le._qfri 
altrnda kalmıştır. Fakat bu gün arka
da bıraktığı bu medeniyete :ıit ktymet 
leri de pek tabii olarak bırakacaktır. 

Biz islim medeniyeti camiaı:::mdan u· 
7.aklaşrr ve garba doğra yol alırken 

bugünkil durumu yani dil inkılı\hmr 
'ikada getirecek sebepleri haZ11'lamış 
bulunuyorduk. 

Madem ki artık İslam zevkini, is· 
lam an'anesini terkediyoruı: islam me· 
deniyeti zümresine dahilken tesiri al· 
hnda kaldımma Arap Te Acem lisan· 
Janndan gelen kelimeleri ne diye sak· 
lıyacağız? 1 

Bu sahada senelerden bcr:i devam 
eden kanşıklık bu işi kökünden çöz
mek zamanının geldiğini göstermiyor
mu? Çocukluğumuzdan bu ana kadar 
dilimizin geçirdiği inkillp dili sade· 
Je~tirme hamleleri onun zaten kendi· 
Jiğinden bir tekAmiil getirmekte oldu· 
ğunu gö~termez mi! Şimdiye kadar, 
bir ~ok Mzişi kuvvetli insanlar bize 
bu ~nUn stt'lecefini ~kt.ttn bilrfirmiş
lerdi. TUrk edebiyatı tarihine bakaı-

sak görürüz ki, sırf Türkçe kelimeler
le yazı yazmak tecrübesini yapanlar 
fok olmuştur. Son zamaalarda-ıterk4p 
leri atmak, dili sadeleştirmek husu· 
sunda adeta birlbirimizle yarışa gir • 
miş gibiydik. Şuurlu olmamakla bera· 
her arap ve acem tesirlerine karşı bir 
isyan duyuyorduk. Yalnız bu söyledi· 

ğim hameleler hep şahsi ve ferdi ka -
hyor bütün bir ölkeyl saracak kadar 
ehemmiyet alamıyordu.Bu i~ geJdi gel 

dl, durumu yakından ve yüksekten 
gören hassas bir şuur önUnde irkildi. 
Bu, akan bayatın ne tarafa doğru yol 
alacağını her bilyük adam gibi herkes 
ten İ)i seziyordu. Son bir hareketle 
işi baştan başa antmak ve bitirmek 

istedi. Kültür işlerile alA.kadar olmak 
bugünkü siyasetin belli başlı gayele· 
rinden biri olduğundan mesele bir 
devlet işi haline gelmiştir. 

BazıJannın zannettiği gibi bu mille· 
te istemediği beklemediği bir şey zor· 
la kabul ettirilmiş delildir. Bunu böy 
le düşünenler kendilerini tahlilden A.· 

ciz olanlardır. Her ulusun kendine 
göre bir durumu vardır.Hepsinin dili, 
zevki, ahlAkt, hukuku arasında fark • 
lar vardır. Bunun içindir ki tarihin 
kaynaklarma kadar giderek öz dilimi
zi yeniden canlandırmak ve onu bu • 
günkü ihtiya~lara göre yeniden yarat· 
mak istiyoruz. Bunu yapmak bir mil
letin manevi karakterini silmek değil 
parlatmaktrr. 1 

TUrkln B••bu§ ... ~1lllenıiyerek ders takririne mani 
" 1 çağnlmaları için başka ıüne bı • 
):' hareketlerde bu unmuıtur. 
'külte 1· • b talebe bı"r rakdmııtır. 

lediğine dair bir de1il teıbit edile-
Tramv ayın ezdi§I CjOCUk mediğinden beraat karan veril- -------------

Vatman Alinin idaresindeki Bir katil suçlusunun hl mec ıaınce u , _,.......,._ 
l\ltı Sıkarma cezaıiyle, teçziye o- lnkılAb enstltUsDnde 

llıuıtur • Dün inkrlib enstitüsünde halk 

~eza kalf al a fırkası genel kitibi Bay Receb ta-
cı arın rafından derse devam edilmi9tir. 

ders Bay Receb dünkü deninde 
'c l>ratjk farmakoloılar birlitinin Türk inkılibmın askeri safhasını 
,~. kalfalan için tertip ettiii anlatmqbr. 

it~k deralerine dün aktamdan Eroln_k_a,.P_a_k-Ptları 
~ en bqlanmııtır. Dün akıam Y Y 

.ı..__ ~alcer Mustafa Nevzat Ber. ilk Geçen tün ele geçirilen eroin 
kaçakçılıiı tebekeaine dahil 34 
kiti dün ıekizinci ihtisu mahke
mesine verilmiftir. Muhakemele
rine, :yamı bqlanacaktır. 

-ç"'i .... _. t• 
1) -aaalf ır. 

lt 21. erıler Halkevinde ve ıece 1&• 

~i de 1-tlamak üzere Yerilmek• 
... 2.... 

mi~tir. 
tramvay, Necati isminde yedi yaf· ------------- muhakemesi 
larmda bir çocuğa çarparak ağır-1 
ca yaral~mıf, çocuk, kaldırıldığı 

hastahanede ölmüttür. Vatman 
ha1rkmda takibat yapılmaktadır. 

Sinema yiizUnden •• 
Büyükadada oturan Mehmed 

ile Manol arasında sinemaya git
mek me!eleainden bir kavga ol
muş, n:?t• cede Mehmed Manolu 
bıçakla göğsünden ağır surette 
yaralamııtır. Mehmed yakalan • 
mJfbr• 

Zavalh ~okuk 
Evvelki gece Betiktat iskelesi 

bekleme yerine üç aylık bir çocuk 

bırakılmııtır, polisler tarafından 
görülerek Darülacezeye gönderil
miıtir. 

Hırsızhk 

Uzun Yusuf mahallesinde Nec
det bey sokağında oturan Hanife
nin evinden bazı efY&YI çalmak
tan ıuçlu Muıtaf a ve kanıı Kad
riye yakalaDllUttır• 

Ağır ceza mahkemesinde kapa
lı çarııda koltukçu Bekir Samiyle 
münasebette bulunduğu zehabı
na kapılarak metresi Hüsnüyeyi 
tabanca kurıuniyle öldüren umu • 
mi tevkifhane gardiyanlarından 

Hasib hakkında davaya bakrlmıt· 
tır. Fakat, kendilerine cerb gön
derildiği halde gelmiyen bazı ta· 
bitlerin celbi için muhakemenin 
devamı bqka bir tüne bırakıl

IDlfbr. 
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- B-ÜYÜK DENiZ ROMANI 

=ı Şabia Yavrusu ı= 
1 Yazan: Kadir Can No.32 1 

Eski deniz kurdu, şimdi kap
tana uşaklık yapıyordu 

- Ulan Karlo !... Göreyim seni! 1 Mezit Beyin projesi başkaydı. 
Bu akıam muhterem misafirimiz O Zarayı ele geçirdikten sonra bir 
Venedikli kahraman mülazim Pa- donanma yapmak, bunun başına 

olinoyu ağırlamak isterim. Bize Ali reisle arkadaşlarını geçirmek, 
iki kişilik yemek ve şarap hazır- o civarda ara ~ıra görünen Vene
la ! ... Hani, Kıbrısdan ayrılırken ik korsan gemilerini yok etmek 
ufak bir fıçı almı~tık ya, ondaki sonra da zen~in İtalyan sahilleri~ 
şaraptan siftah yapalım!... Otuz- ne akınlar yapmaktı. Dalmaçya 
senelik, demişlerdi. Her halde ya- sahilleri cok girintili çıkıntılı ve 
lan olmasa gerek... kayalık o-lduğu için bu işlere çok 

- Emredersiniz Sinyor! ... Her yarardı. 
zaman olduğu gibi bu sefer de e- Fakat evdeki pazar çarşıya uy-
f endimizin hoşuna gitmeyi en bü- mamıştı. 
yük saadet sayarım!... Zara kalesi denizden bol bol 

- Bilirim, bilirim! ... Eğer bu yardımcı kuvvetler aldığı için u
sefer de hoşuma gidersen Vene- zun zaman bir türlü zaptolunama
dikte sana tamam bir tane düka mıştı. 
altını var ... Onunla, hani bilirsin Ali Reisle Kara Yusuf, küçük 
ya, Sen Anjelo köprüsünün ileri- Hüseyin ve arkadaşları, Mezit Be
sindeki evlere gidersin, bolbol eğ- yin ülküsü uğruna canla ba§la ça· 
lenir, bu yolculukların acısını çı- lışıyorlardı. Çünkü Inebahtı'ya dö 
karıraın !... nerlerse oradaki beyden yardım 

- Teşekkür ederim sinyor!... görüp görmiycekleri belli değil-
- Oradakiler, parayı görünce di. Halbuki Mezit, mert bir adam.-

senin de Donjun kadar yakışıklı ol dı. Parası çoktu ve dediğini her
duğunu söylerler amma, sakm al- halde yapıyordu. 
danma ! ... Fakat Zara ya yapılan son hü-

Sen Anjelo köprüsünün ileri- cumda Mezit Bey ağırca yaralan
sindeki evlerde o zamanlar orta dı. Kara Yusufla küçük Hüseyin 
malı kadınlar otururlardı ve orası de yaralıydılar. Ordu geri çekildi. 
her gece sabahlara kadar sarhoş Kı§ bastırmıştı, Ali reis yaralıları 
sesleriyle, düello eden, birbirini bırakıp gidemezdi. Bu halde sü
boğazlıyan her çeşit serserilerin rüklemek te mümkün değildi. Ça· 
gürültüleriyle çalkanrrdı. resiz orada bekledi. 

Karlo yirmi sene V enedi'.k harp ı· yaraları geçtikten sonra da 
gemilerinde. asker!ik etmiş, bu za· Mezit ~ey bırakmadı. Bahara yeni 
manlarda hır ayagı topal olmuş, bir hücum yapacağını ve o zaman 
yüzü çeteleye dönmüş, bir omuzu kaleyi kuşatmadan evvel limam 
epeyce derin kesilerek böyle kan· kapayacağını, imdat gelmesi için 

liur JCalmıştı. • . . .. çare arayacağım söylüyordu. 
Şimdi o ski denız kurdu, bu kü- Bahar geldi. 

çük tüccar gemisinde, kaptanın Ansızın gelen bir emirle ikinci 
uşaklığını yapıyordu. vezir Pertev Paşa kumandasında 
Mülazım Paolino ikinci kapta- kırk bin kişilik bir suvari ordusu

nın kamaruında yatlğa uzanmış- nun Avusturya iç.terine akın yapa
tı. F alkat uyumuyordu. Kamara- cağı, Mezit Beyin de hemen Bel
nm her tarafma uzun uzun bakı· grat'a gelemesi bildirilmişti. 
yor, tek penceresi, bölmelerin ya- Mezit Bey bu sefer de bizim 
pılrşını, hele geminin ~s~l teknesi- yoldaşları Macaristan ovalarına 
ni dikkatle gözden geçırıyordu. sürüklemek istemişti. Fakat sabrı 

Kendi kendine şöyle düşünü- kalmıyan Ali Reisle Kara Yusuf 

yordu: ve kücük Hüseyinle iki arkadaı 
_Geminin bordasında bazı bir sabah erker.den atlarına bin

uf ak deği§iklikler yapılsa, oralara misler ine bahtı' ya dönmek için 
bir kaç tane top konsa, güzel bir yoİa çdroıı,lardı. 
harp gemisi olur ... Baıtan ayağa Dalmaçya, Karadağ, Arnavut· 
kadar silahlı yüz kadar acar yol- luk sahillerini boydan boya geç· 
daşla denize açıldın mı, hiç kork· mek için tım bir sene yol yürü
ma ! ... Her gördüğün geminin üs- mek lazım gelmişti. 
tüne ıahin gibi atıl!... Üstelik Inebahtr Beyi Hamza 

Gözlerini yarı yarıya yumdu ve Bey onların yüzlerine hile bakına
bu tatlı hülyalarla yarı sarhoş, bir mıştı. Ne büyük enaefü•r peşinde 
kaç zaman kımıldamadan durdu. koş::ll'lten şimdi ekmek derdine 

Şimdi gelecek günleri dütün· Jüşmüşlerdl. Şahin Re1s zamanın· 
mekten vazgeçmiş, es.ki gün!eri da}~j bol yağmalara, ~erdli savaş
hatırlamağa başlamı~tı. Yedi kor· la.-a hasret çeken bir k<"ç leventle 
sanla Venedikden kaçmaları, Dal- beraber kayıkçılık yapıyorlrdı. 
maçya sahillerinde bir korsan ge- Ah bir gemileri olsa!... Değil , 
misi tarafından kovalanmaları, sa buralarda dolaşmak, doğrudan 
hile çıkmaları, ormanlar, yalçın doğruya Venedik sahillerine sal· 
kayalar ve nihayet oduncuya rast- dıracaklar, Ducelerin saraylarını 
lamaları, birer birer gözünün Ö· ba,larma yıkacaklardı. 
nünden geçti. Limanda demirli duran kadrr-

y edi arkadaşıyle beraber Hır- galardan birini kaçırmak istedi· 
vat köylülerine ne güzel bir dayak ler. Fakat bu gemilerin hiç birinde 
atmıştı ya! ... Yanek denilen ser- ne sağlam bir ip ne de yelken kal
sem tilkinin halini düşündükçe ka- mıştı. Daha büyük bir bahkçı ka
tıla katıla gülmek istiyordu. O sı- yığı edinerek korsanlığa başlama
rada Mezit B~ye rastlamışlardı. yı dü§ündüler, fakat koca Vene
Bu aslan yürekli Türk beyi onlara dik kalyonlarına, yüksek bordalı 
çok saygı göstermişti. Yedi kürek kafir gemilerine, onların ateş ve 
kaçkını ile bu genç reisi yanma yıldırım saçan toplanna karşı dur
almış, giydirmiş, ku§atmış, sipahi mak kolay değildi. 
yapmıştı. Sonra Zara üzerine yap- En sonra işlerine yarayacak bir 
tığı hücumda ve bu yaman kalenin gemi bulabilmek i~in kurnazlıktan 
l<uşatılmasında onlardan çok fay· batka çare bulamadılar. 
da görmÜftÜ. (Devamt var) 
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Boksta antrenman - Sabahleyin 

saat dokuza doğru hafif bir kahvaltı 
yaptıktan sonra bir geniş pantalon ve 
yün bir mayo giyilir. Ve seri adımla 
on kilometrelik bir yürüyüş yapılır. 
Bu yürüyüş esnasında seksen ila yüz 
metre kadar koşmalı, bin ila bin beş 
yüz metre kadar da jimnastik adımı 
ile yürümelidir. 
Yürüyüşten sonra bir duş yapmalı, 

vücudunu masaj yaptırmalı. Öğle ye· 
meğini yedikten sonra saat üçe kadar 
dinlenmelidir. Sonra antrenmanın 

ikinci kısmı başlar. 
Bacaklar çıplak ve göğde yalnız bir 

ince mayo ile örtülü olduğu halde ar
ka üstü yatılır; eller ense arkasma 
konur göğde bacaklar kımıldamadan 
kaldmlarak oturma vaziyetine getiri
lir. Bu hareket kırk defa kadar yapıl
malıdır. Sonra bitişmiş bacakları göğ
de yerden kımıldamadan kırk defa 
kadar amudi kaldırıp indirmelidir. 

Bu suretle mide adaleleri ekzersis 
yaptıktan sonra on dakika kadar pön
şin bol ve on dakika kadar pönşin bag 
ile taliın yapılır. Sonra on beş dakika 
kadar ip atlanır. 

lp atlandıktan sonra her raunda 
başkasile olmak üzere beş altı raund
luk müsarea yapılır, Antrenmanda 
hızlı vurmamalı ancak yerinde ve sür· 
atle vurmağa dikkat etmelidir. Antre-

Yazan: 
Aka Gündüz tto. 48 

- İkinciyi de yaptınız mı? 
- Her üç günde bir üç iğne ol-

mıyacak mıydı? Yoksa iki günde 

birdi de biz mi ta!ırdık ! 
- Ey, sonra ne oldu? 
-Yuvarlak kanburunu, çöpten 

kollarını aallaya sallaya, sevine 
kıvana çıktı gitti. 

- Bir şey söylemedi mi? 
- Ha .. Evet .. Pek sevdiği bir 

tanıdığı varmış, "bu akşam beni 
çağırdı, oraya gideceğim,, dedi. 

ikisi de sustular. 
İkisi de çalııamıyorlardı. 
Kapı birdenbire açıldı. 
Omikro,nun kara kırmızıya 

dönmüş sıska yüzü göründü. Göz
leri yerdeydi. 

- Ne oldun kızım? 
- Nerede kaldın bacı? 
Kanbur utancından yerlerin di

bine geçiyordu. Bunca yıldır ki 
böyle bir şey yapmamıştı. 

- Dışarda çok mu soğuk var? 
- Bıçaktan keskin bir kuru so-

ğuk .• 
Profesör J;aşka bir şey söyleme

di. Kanburun gelişine sevinmişti. 
Demek korkacak bir ... 

Omega dayanamadı: 
- Bizi beklettin, dedi. Polise 

..,.,~-.-..tt•ıı••--•m-ım•--

Esnaf ve İŞÇİ 1 nörün de hızlı vurmaması şarttır. 1 
Antrenman bitince bir duş daha ya· 

pılır bir yatağa uzanarak masaj yap - , .. _____________ _ 

tırılır. Masaj için ehline müracaat et- Tütftn işlerinde eCDC• 
me~ı~:r:~;elesinde fazla ekmek ve fe- bt işçilerine ihtiyaç 
küllü sebze yememeli kızarmış eti çok yoktur 
yemeli şarap ve ispirtolu içki kulla • Küçük sanatleri Türk vatan-
nılmamalıdır. da§larına ayırma kanunu tatbik 

Boks maçı - Bir boks müsareası edilmektedir. Meslek Cemiyetle
her biri amatör ve acem\ler lpn iki da 
kikalık, ustalar için üç <laldkalık ra - rinin yardımıyle ecnebi ı§çilerinin 
undlardan mürekkeptir. Her raund a- işlerinden çıkarılması lazım ge
rasında bir dakika istirahat vardır. lirken bunların ekserisi çıkanl-

Istiraha.t esnasında boksör oturtul- mayıp çahıtırıldıkları görülmek
malı, yelpazelenmeli, masaj yap~ma- tedir. Maalesef bizim tütün işçi
Jı, kan akıyorsa durdurmalı, a~nı lerinin cemiyeti olmadığı gibi şi
soğuk su veya limonla gargara ettir- kiyetlerimizi dinliyen bir makam 
melidir. Hiç bir vakit şarap veya ispir 
tolu madde verilmemelidir. da yoktur. Mesleğimiz içinde her 

Nakaut olursa bol hava alatak su- nedense serbestçe çalışamıyoruz. 
rette yclpazelemeli. Yüze su dökerek Halbuki mütehassıs mühendislik 
teneffüsü kolaylaştırmalı, şakaklar gibi mihaniki işlerde muayyen 
sirke veya ispirto ile oğulmahdır. llk bir zamana kadar müsaade edil
raundlarda boksör kendini müdafaa miştir Fakat tütün işlerinde değil 
eder ve rakibinin oyunlarını tetkik e· ustabaşı, mütehassıs Türk vatan
der. Eğer boksör zayıf olduğunu gö- daşları vardır. Ecnebi işçilerinin 
rürse solla taarruzları durdurmağa 
ve bacaklarını idare ederek darbeler· çıkarılması ve onların yerlerine 
den sakınmağa bakar. Müsarea esna- de açıkta kalan Türk işçilerinin 
sında hiddetlenmemelidir. Sonra iti - alınması lazımdır. Bununla bera
dali dem kaybolur. Elleri pek kuvvet· her daha bir çok söylemek istedi
Ji olmıyan boksör tercihen göğüse vur ğimiz sözler vardır. Fakat hepsi
malı ve mideye indirdiği bir darbe ile nin yazılmasına imkan yoktur. 
nakaund yapmağa çalışmalıdır. Şüphe yok ki! Bu hal bizi her-

Boksör sınıfları: Boks maçlarında 
an müteessir bir hale koymaktamüsarea edeceklerin bünyece birbirin 

den çok farklı olması münasip ola- dır. Ayni zamanda ora mıntaka-
maz. Bunun için boksörler siklet iti - sı polisinin müsamahası veya ala
barı ile bir takım sınıflara ayrılmış • kadar olmaması yüzünden Türk 
tır. Başlıca sınıflar şunlardır: Sinek işçilerinin hakları kaybolmasıyle 
siklet: 50,7:JO kilo. Horoz siklet 50,7:l0 acınacak bir hale gelmesine sebep 
kilodan :l.1,500 kiloya kadar; tüy sik - olmuşlardır. 
let 5.1,500 kilodan 57.100 kiloya kadar; lmit 
hafif ı;;iklet 57,100 kilodan 61,400 kilo- Şehrimizde S 
ya kadar; yan orta siklet 61.400 kilo- satışı azaldı mı? 
dan 66,700 kiloya kadar; orta siklet GedikpCJ§acla seyyar simitçi Ke-
66,700 kilodan 72,9;)() kiloya kadar; mal Elendi ne söylüyor: 
yan ağır siklet 72,9!l0 kilodan 79.275 
kiloya kadar; ağır siklet 79,27=> kilo -
dan yukarı. 

Boks nizamnamesi: Beynelmilel hir 
boks nizamnamesi henüz tesbit edil -
memiştir. Boks yapılan her memleke
tin kendine göre bir nizamnamesi var 
dır. Razı memleketlerde yerine göre 
nizamnamede tadilat yapıldığı da ~ö· 
rülüvor. Pratik noktai na7,ardan bok
sun baslıca madc1eleri on dokı1ztıncu 

asrın meshor sporcularından Maı·ki 
J{ensböri tarafından tesl1it edilmistir. 
1\laamafih ni1amname pek noksan ol
dn~undnn hir rok defalar ademi ria
yet mecburiyeti ltasıl olmaktadır. 

(Devamr var)' 

Ben çok eskiden beri simit sa
tarım. Ba~ka bir sanatim de yok
tur ... Şimdiye kadar simit satmak
la epeyce kazanıyor ve annemi, 

kardeşlerimi pek ala geçindirebi
liyordum ... Fakat bir senedir, ne
dense, simit satışı pek azaldı. Ne 
sabahları, ne de akşamları eskisi 

gibi simit satamıyorum! Elimde 
başka bir sanatim yok ki, bu işi 
bırakayım ... Fakat gene ümidim 
kırılmadı .. Önümüz de kıştır. Bel
ki geceleri kahvelerde satıf yapa-
biliriz. ~ 

Atma ve başka dıle çeviroıe 
Devlet yasasınca koıu'udur. 

telefon edecektik. 
- Evine gideceğimi söyl 

ğim kız doktora hazırlıyor. 1 
dım ettim. Öyle dalmışız ki 
ağarmıf .. 

- Gün ağaranadak çahtaıı 
kız kim? 

- Babasını tanımıyorum. 

sını hiç görmedim. 
- Demek kimsesi yok? 
- ihtiyar bir dadısı var. Dıı 

la yaııyor. 
Üçü de işlerine koyuldular. 

fesör Omikroya bir şey söyl 
mekle beraber içten içe sevini 
du. İkinci deneme de yapıl 
Üç gün sonra üçüncü iğneyi 
di yapmak istiyordu. 

Bir aralık laf olsun diye sor 
- Seni geç bırakan kız ne 

pıyor? 

- Baktriyoloji. 
- Ya .. Hiç tanımıyorum bu 

zı ... 
- Çok iyi, çok güzel bir 

Sizden çekinmesem, bir gün ge 
mek istiyorum. 

- Olmaz! Konutacak v 
yok .. 

- Fakat Zeus geveze değil 
- Ne Zeusu?! 
- Kızın adı Zeus' dür • 
- Onu bana yarın, hemen 

rın getir. 
Esoes sararmıştı. 

Profesör Esoes kanburun sÖYI 
eliği Zeusu bekliyordu. Acaba 
kız kimdi? Anığında bütün bir . 
miş tam cebeli bir kolordu g 
"'cçit yapmağa başladı. Arad 
kırk dokuz yıl gecmişti. 1914 
gii'71i nPr'1P.vrl i s;,,.,,;rn,.; 1 M'ı 

güz başlangıcı nerde ! Yarım 
yıl ne çabuk, ne sezdirmeden 

çivermişti. 

1914 ... Bunu hic unutulm 
bir düşün bütünlüğü ile anıyo 

Arkadaşı Sırplı Pernçip; · 
Üç tane verem aşısı; 
Bosnasaraym kızıl günü; 
Ortadan kalkan Arşidük Fr.ı' 

suva Ferdinand Habsburg; 

Viyana kalesinin dip zindanJİ 
Nota, protesto, ültimatom; 
Harp başladı; harp yayıldı.• 
Laboratuvarın loş koridoru; 
Saro ile Güner'in ortasında ge 

len güzel Zeus; 
Bulduğu sevgi formülü; 
Yurd, ulus kaçkını Miskin; 
Kafa kıran, göz patlatan ıne1 

dan dayağı; 
Seferberlik ve coşkunluk .. 
Sonra? Sonrasını biraz bul 

görüyordu. En iyi gördüğü ( s1 
gece) idi. Güner denizde, 
toprakta, milyonlar gökle yer 
sında parçahp gittiler. 

O çağda Miskin yirmi bet 
Zeus yirmi yaşında idiler. 

Sonra, Esoes kırk dokuza ç 
ve Zeus k!rk dörde ulaştı. Der 
Orel'in düğünü .. 

Ondan sonra? Ondan son 
yok .. Kolsuz zabit öldü. Alt yaJ'' 
m bilmiyordu. Prençip laboratıl; 
rı içinde kapandı. Bugüne ka 
dışarıya çıkmadı. 

Bu Zeus da kim ola? 
Kim olursa olsun. Ad ada 17'1, 

zem ez mi? Güzel bir adı kifll • ~ 
maz? Kim olursa olsun, yeter J1 
adı Zeus olsun. Profesör kanka~1 
ti büyük Zeus'u değil, herbaıJ 
bir Zeus ad mı taşıyanı göreCe ıt • 
Yirmi yaşınd E'. , doktorasını ha:ı 
hyan bir ba§ka Zeus... ,. 

(Devamı"_!" 
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ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
" Bu sırada, birbirini kateden ı 

l'ollardan biri üzerinde bulunuyor 
du. lıte şurada ... Zarp işaretiyle 
IÖsterdiğ:m yerde ... Buna rağmen, 
karanlık öyle şiddetliydi ki, onu 
göremiyordum. Kendisine bağır· 
dnn: 

rtakleden VA • rtQ ~ Paı is 170 Berlin 45 1 
; MilAno 216 

1 

Varşov.ı. 24 
: Brüksel 118 Budapeşte 26 

tur. Siz de sağ taraftan yürilmÜf· ! Atina 24 50 Hiıkreş 17 50~ 
Tefrika l\lo.118 

sünüzdür. Fikrimi doğruca söyle-~ Cenevre 818 Beı grat 58 ! Açtım .. Üstelik heyecan beni 
mek için bildireyim ki, Dirayet ve ~ Solya 24 Yokohama 36 i büsbütün harap etmit bir haldey-
Kadriye Hanımları korkutan ha- ~-~ Amscerdam 84 Altın 936 i di. Buralarda evvelce yemeğe a-

M 42 !1 imk yalin onun tarafından meydana ~ Pı ag 102 ceidiye lıştığım köklerden bulmak · 8.-
. "ld" w• • k AlA "dd" d b. :S . t.:...:..o_klı_o_lm __ ._~2_.:__B_nn __ k_n_ot __ 2_40_~ Dl yoktu. Taze yaprak bile bul-getırı ıgını pe a a ı ıa e e ı- : - , 

liriz. ~ Çekler (Kap. Sa. 16) ; mak kahil olamadı. 
''Bu hadiseyi meydana getirdik ; 1.ondra 622 SO Stokho'ın 3ı175 j On üç yaşında bulunmam, dur-"-Durun, yan!nıza geliyorum. - v· 

4 
ag54 r d d" t d h n 

tJ ten sonra, alelacele yürüyerek, bir i ~ \e':'york ' 7950 ıyana ·~ : ma an ın enme en ve eyeca 
qalam, bir yere çarparak dil!;me· l 1 ı 1203 \ladrit 5 8052 ı'çı"nde on saatten fazla yol almam birini kateden yo lara sapmıf o a- : arıs · 
nizden korktu. Geçen sene, dost- bilir.. : ~1il:lkno 1 9 2764 Bt>rlin ~·;~~; beni tanınmıyacak bir hale koy-
larımızdan biri çarp:ırak düşmüş- "Zarp işaretiyle gösterdiğim ~ Anı? se 3,3912 Vaışova muştu. 
tü de yaralanmıştı. = tına 3,9.H2 Budapeşte4,1687 Geniş bir meydanlığa gelmiş-

Y . ...... k"t ilave et noktaya geldiği vakit, yani size~ ( 'erıevre 2.4Sl0 Bükreş 78,9655 d 
anına gıUıgım va 

1 
' yaklaşınca, size se~leniyor. Böyle-~ :iofya 66.0550 Helgrat 349532 tim. Gözlerim karardı ve üştüm. 

tiın: likle, geri döndüğü zehabını size ~ \mstrdam l,1738 Yokonama 2,7488 ~ Bu düşüş beni ölüme yaklaştırdık-"- Sl"zin katetti~iniz yolu ka- - 1090 = h k tu b' 
- veriyor. Öyle ya: Mademki ken- ~Pr ag 4 2964 Moskova = tan sonra ayata avuş ran ır 

tetrnemişhn... d' . . · d I: H - dü'1üı1 oldu. Gözlerimi bir aslan ısını pencerenın yanın an ayrı- : ES A••• 3' 3' 

' Öyle aynı· yolu etmemi- d" · k - ------ homurtusı'yle artnn. Kocaman bir - hrken görme ımz, apmın yanın-~ J Bankası 10 3' 

§İz ... Ben, sol taraftaki dairevi yol dan gelmediğini iddia edemezsi-_ -: ~nadolu 
28

, U. Sigorta 00 t:: hayvanın bana çok yakın bir me-
da t

. Bomonci 11 95 sa'fede yakaladıg"' ı bir avı yemekle n geç ım... 'z = I' ·· 2C)o 
nı . = "eıı ·- - d H "Böyle söyliyerck geri döndü. Nuh, verecek hiç bir cevap bu-~ Şir H:ıyriye 15,50 Tramvay 31 50 ... meşgul olduğunu gör üm. are-

Rifot, krokiyi eline aldı: lamıyordu. ~ Merke7. Hank57.50 Çimento as. 13 15 i ket edemiyordum. Evvelce, can-
- Kahr.:ıinizi lütfen biran ve- T b"" B b"" 1 1 = --------------"" bazhanede aslanlara alışkın bu-- a ıı... unun oy e oma-: rstikrazlar Tahvi ler 

rir mislniz? İşte, sizin geçtiğiniz d ~ · t d'l r d d. : -------- lunmam olacak, bu hayvandan o 
ıgı ıspa e ı emez .• e ı. : 9T .. k B l 28 271 T 31 75 - F 

Yolu noktalı çi:::ailcrle gösteriyo- R"f ··1·· · k t kr ·· - 13 ur or · ramvay ' : kadar ürkeklik hissetmedim. a-
l f d ı at, gu umsıyere e ar so- ~ II 2690 Rıhtım 17.30 ~ k" . d H 

· Nihayet, so tara ımz a se'J ze başladı. Gözlerini muhatabının i ,. " " · Anadolu I 45.60 ; kat ne de olsa çe ınıyor u. are-
işitiyorsunuz. (A) harfiyle göster- gözlerine dikmişti. 1 ~ " "l~.26 60 Anadolu ll 45 60 i ket edemiyordum. 
diğim noktada durmuşsunuz. Şu - Murat Beyin siz çıkarken :lstıkrazı Dahılı94 25 AnaJolu llI 46,- :ı Büyük bir dikkatle aslanlı hü· 
Yolu kate,mek için ne kadar za- hakikaten arabasının yanında bu- ı ~rgani istikarzı97 O Mümessil A 50 O ·ı kümdarı dinliyen Merzuka. bu nok 

f .. ? 

illan sar ettınız · lunduğunu da kabul edelim. Şu- ta da sözünü kesti: 
-Takriben otuz saniye... . nu tasavvur ediniz ki, siz, merdi- _ - - Bu Bora mıydı? 
-Otuz. saniye:··. <?n~~n. sonra venden a!ağı . iniyorsunuz... Sol il R A D ~ O_ il_ - Evet Bora idi. dedi. 

Murat Beyın kelışını ışıtıyorsu- tarafı takıp edıyorsunuz... - --- - -Anlat ... 
nuz ... O, zarp işaretiyle gösterilen Nuh, doğrularak: BugUn .. Aslanlı hükümdar gene 
fU noktada bulunuyor. Demek ki, -Pardon ... Ben size aksini söy- ISTANBUL: 

Murat Bey, iki buçuk dakikalık lemiıtim ... Sol değil, ıağ demiş- u,so: PIAk • ka.rlfık moslld, 18: Çay sa.-

bir zaman sarf etti: Yani, sizin · atı: Ot.el Tokatuyıuıdan transmisyon, 19: 
tım... Çocuk hJkAyelerl, 19,SO: Dünya haberleri, 19, 

sarfettiğiniz otuz saniye ile sizden - Bırakınız da sözümü bitire- 40: Netlr esnasında llAn edllecekttr. 20: Na-

evvel çıktığı iki dakikayı cemedi- jim... fıa veklletı namma konferans. 20,SO: Sop

Yorum. Bittabi, bu zaman, bahçe Böyle diyerek, polis hafiyesi, rano bayan Sabahat BtisnU, 21,ıo: Anadolu 
aJMiıı. :*1.aoı ~~Da Bad,yo kapısına gidip gelmek için icap gülümsüyordu ve sakin görünü- cıas _ tango orkes&n-. 

eden zamandan pek fazladır. Ka- yordu. 828 Khz. B'VKREŞ: SM m. 
k 1 ta ft k. ld (Devamı var) Pıya gider en so ra a ı yo an ıs . 15 PIAk, 18 Radyo orkestrası, 19 Ha-.. . . Ş k .. •ı•ımııın•nıııtttttıı'""""'-""'"*'"'mııtınn111nıınmııııımııııııııınınıın1111m1111mı 

geçtiğini bana soyledınız. u u- berler. 19.15 Radyo orkestrası, (Operetler -
d den.) 20 Konferans, 20.20 PIA.k, 20.45 Kon -çük zait işaretiyle göster iğim YO• ferans, 21,05 Senfonik konser, 23 Kon!erans, 

sessizliği içinde yavaş yavaf an· 
latmasında devam etti: 

- Gözümü açıp ta onu karşım· 
da gördüğüm zaman evvela çekin 
dim. Hareketsiz bulundum. Az 
sonra, o, yemeğini bitinniı kalkıp 
yanıma gelmitti. Ufak bir cesaret 
le elimi uzattım. Hayvanm önce 
iri pençelerini sonra perçemlerini 
okşadım. Tuhaf ... Hiç bir fenalığı 
dokunacağa benzemiyordu. Filha· 

.................. . : 
iYazan: 1 
~Rıza İ . . : ş k. : i .e ıp i 
: .......... -.... : 

kika böyle de oldu. Ama, nasıl ıöy 
liyeyim, bana tam bir hafta en bü
yük azabı verdi. Bugünler içinde 
bulunduğumuz yerden hiç bir ye • 
re ayrılamadım. Bir çok tecrübe • 
ler yaptım .. Ne zaman ayrılmak 

istedimse kükremesile asabi vazi
yet1erile karşılaştım. 

Beni dıtarrya bırakmıyordu. 
Benim yüzümden olacak, kendisi 
de ancak karnı acıktığı zamanlar 
ayrılıyordu. Bir gün, gene avlan • 
mıya çıkmıştı. Bunu fırsat bilerek 
arkasından ben de çıktım. Bulun· 
duğumuz mağaradan oldukça da 
uzaklaşmıştım. Arkamdan yetifip 
geldiğini gördüm. Beni aç bırak -
mıyordu. Kendisi için getirdiği ye 
meklerin bir kısmını da bana hıra• 
kıyor. Fakat bunlan çiy yemeli 
müşküldü. Daha çok ot ve ağaç 
kökleri yiyordum. 

Artık birbirimize tamamile alış
mıştık. Ava beraber çıkıyorduk. 

Kendisine çok yardımım dokun • 
du. Bizzat yaptığım yay ve ok işi • 
mize yarayordu. Bora hiç yorul • 
madan en çok sevdiği hayvanların 
yere düştüğünü, kaçamıyacak bir 
vaziyete girdiğini görünce bana 
daha çok yaklaşmıya, benden da
ha çok hoşlanmıya başlamIJh. Ar· 
tık beni, öldürseler bırakamazdı. 

Aradan tam bir ay geçti. Civar 
köylerden elde edindiğim bir ate • 
şi, mağaranın önünde ürettiğim 

zaman Boranın bana birdenbire 
düşman kesildiğini fark ettim. 

(Devamı var) lu katetmiş demektir ki, benim de yeni Eserler 23,Hi Konserin devamı. 24 Haberler, 24.25 
bu hususta dikkat ettiğim bazı ci- PlAk. ············································~·············································-
h k "d k t k' 228 Khz. VARŞOVA, 18M m. etler var. Deme , gı er en a ıp Dün ve Yarın 
ettiği yolu avdetinde takip etme- Tercüme ktllllyatı 

nıiş. Zira, birbirini kateden yollar Sayı l 7 

üzerinde • tbulunuyordu. Bahçeyi ~ 
İyi hilmiyen bir adam için, bilhas
sa karanlıkta, bu tarz, gayri man
tıkidir! Siz de ·,bu fikirde değil 

ınisiniz? 

Nuh, dalgın: 
· - Belki... -dedi. 

-Saniyen, mademki Murat 
Bey merdivenin sol tarafından in-
di, salonun pek yakininden geçti 
demektir ..• 

- Şüphesiz... Fakat .•• 
- Fakat? ••• 
- Şunu söylemek istiyorum ki, 

ha.lamla Kadriyeyi o derece kor
kutan o hayal, ben odadan çıktık
tan sonra, yani Murat Beyin oda
dan çıkııından iki dakika sonra 
Pencerede görünmüştür. Bu sıra-

" 

Andr~ Liesse 
' Suphi Nuri 

istatistik 

lstanbul - 1934. 

Fiatı 30 Kuru, 

da., Murat Beyin oradan hayli u- Dağıtma yeri: Vakit Matbaası 
ıaklaşmıı bulunması lazımgeli- --~---..J•••••••ll 
}ordu. 

- ihtimal öyle 13.zımgelir .. Fa- Hlllıftıı~~ııııı1111111ıııııı 
ka.t, pencerede o hayal göründüğü FiTRE - ZEKAT 

ıa.nıan köşke siz pek yakındınız... Oruç ayındayız, fitre ve zekat 
Nuh, doğruldu ve polis hafiye- vereceğiz. Bunları kimseye ver-

•inin sözünü kesti: me, Tayyare Cemiyeti toplaya -
-Size söyledim ki, sağ taraf- caktır. 

laki ld ·· .. w başlamıf· 
yo an yurumege . ıtıııııuıııııııııııııııuııııııınıııııı1111111ıııııııııııı1111111ıııııııııı1111111ıııııı lnn. Burası, salon penceresıne ta-

---· • t b. ktadır ·=······· .. ·····-··· .. ····-··-··········-····-·····u· ........ ıy e zı ır no . • •ı•!······················-························· . :::1;111:::H:::::::::::::::::::::11:::::::::::::::::::::• : 
- Bunun böyle olduğunu ka- iiii Diş Tabi b i iiH 

huı edelim. Fakat, siz de lütfen, mı Halit Galip EznoU im 
he · b ı d. ··•• e ..... ···· nıınle beraber, ıunu ka u e l· mı lstanbul ve Münib illi -= Murat By, k?ıkten uzaklaşıp mı Universi tesinden Diplomalı IHI 
kapının yanma gırecek yerde, sa- iiii Reyoj!;lu Tepebaşı Necip Ap. No. 211 
lonun penceresi altında durmuı- ll1!!!-"ll!h"11lfi1!mi:U1.i!5ii5ii555:55!!Em •• =

1 
• • :111- .... .:m ............... _ ...... " • 

18.15 Maks Regerin eserlerinden trio kon
seri, 18,50 Sözler, 20 Hafif musiki, Sözler, 
Konserin devamı. 20,45 Sözler, 21,15 Senfo -
nik konser, 23,30 Şiirler, 23,45 Rekla.mJı kon
ser. 24 Haberler. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, MO m. 

18 Hafif musiki, 19.55 Sözler, 20,80 Bir 
opera t.emslU, 28,30 Çingene musikisi, 24 
PlAk konseri. 

592 Khz. V1Y ANA, 50'7 m. 

18 Çocuk saati, 18,25 Piyano konseri, 
18,55 haftanın beden spor haberleri, 19.05 
Sözler, 19,20 Güzel san'atla.r, 19.SO Mllll neş
riyat, 20 Haberler, 20.SO Hatta haberleri, 21 
Franz SshmfdUn eserlerinden Fredlgundis o
perası, 23,50 Haberler, 24,10 Neıı'eli muslld, 
1.15 Çingene musllds1 Pt!§teden. 

1 KOU~ ilônlar 
GENÇ DOKTORLARA 

KARLI BiR iŞ 

Kadıköyünde, işlek bir mahal
de, eşyasiyle beraber acele devre
dilecek bir muayenehane için Be
yoğlu, Asmalımaçit, Kamhi ha
nında 5 numaralı daireye her gün 
saat 18 • 20 ye kadar müracaat e
dilebilir. 

• 75'1 liraya satıhk hane 
On lira kira getirir kargir bü

tün evsafı havi ve yazıhane yapıl-

mağa elveritlidir. Galata Ferme
neciler Hacıfoti sokak numara 7. 

Konuşmak istiyenlerin Galatada 
Şirketi Hayriye üstünde kötede 

berber Avni beye müracaatları. 
.(3613) 

Umumi lıarp esnasında çok büyük muvaffakıyet kazanmıı olan 
Alman tayyarecisi Rihthof en Almanyada milli bir kahrmnan sayılır. 

Resimde genç Alman talebelerinin bu tayyarecinin harpte kullandığı 
bir hatıra olarak saklanan tayyaresine çelenk koydukları görülüyor. 

\c 

Jtalya ordusuun geçenki manevralarında orduda telsiz telgraf ve 
radyo tecrübelerine büyük bir ehemmiyet verUmi§tir. Resimde, ltalyan 
ordU.Runun raduo aeıı verici makinelerinden biri tecrübelerde görlllil •.ıoll 
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Sardaki hidise 
(Baş taralı 1 incide) geldi.,, 

uğnyan yüzhaıı ise ıimdilik po - "Otomobil içerisinde in -
lislik itinde alıkonmuıtur. Hasta - giliz zabitinin yalnız olma. 
hanede yatmaktadll'. dığını yazmııtık. Diğer iki ki. 

Bu §&yam dikkat ve meraklı tiden biri bir kadınc' ı . Genç, sarı
hidisenin en etraflı tafsilitmı İn· şın Keti Bravn isimli bir kadm ..• 
giliz gazeteleri vermektedirler. Bu kadının, Sar hükiimet ko • 

Cidden dikkate değer olan ve misyonu tahkikat memurına vaka 
hiç vücuda gelmemiş olması her - hakkında verdiki ifade aynen fU • 
ke5ce istenen bu hadise hükfunetı dur: 
komisyonunun, almanca olarak ilk ''Yüzbaşı Castis bir klübten be. 
neşrettiği bültende ıöyle yazılı- ni otomobille eve götürüyordu. Fa
dır: kat evimi geçmişti; ben de evimi 

"Kanunuevvel 15 - 16 gecesi geçtiğini kendisine söyledim. Bu
Sar polisinden biri Gobenştraue- nun üzerine otomobilini döndürdü 
de otomobilini döndürmek üzere ve yaya kaldırımına çıktı. Kendi
iken otomobil yaya kaldırımına si tamamen ayıktı ve otomobili sü
çıkmıt, orada duran birini yarala- re bilecek kabiliyetteydi. 
mıştır. "Birdenbire bir kadının (im • 

Bunun üzerine bir kalabalık d t' l d t' ) d" h '-d 
toplanmıştır. Y.~labalık, otomobil
dekilere kal'!• hasmane bir ta~r 
takınmııtır. Otomobilde polisten 
ba,ka, iki kişi daha vardı. Kala
balık bilhassa polise çılatmıf· 
dır. Sebebi henüz enikonu belli 
değildir. 

"Sonra bir kavga l>aılamıt ve 
bu ara bir kaç tabanca ablmıf, 
kurtunlardan biri bir kitiyi kar -
nından yaralamııtır. Polis de ka -
fasma yediği darbalardan yara -
lanmış, hastahaneye kaldırılmq -
tır. Zabrtac;: yapılacak tahkikat • 
tan sonra mesele mahkemeye ve • 
rilecektir. Ciddi tahkikat için za • 
bıtaya sıkı emir verilmittir. 

Hadiseyle alakadar her kim o • 
luna olsun ve ne mevkide bulu -
nuna bulunsun tiddetle tahkikat 
yapılacakbr. 

Yaralanan polis memuru tah . 
kikatm sonuna kadar vazif esin -
den geri alınmııtır.,, 

Hüc.uma Jı.lirıyan ve Sar'daki 
beynelmilel polisten olan lngiliz 
zabiti yüzbatı Castis, kendine gel
dikten sonra hastahanede ıunları 
söylemiıtir: 

·'Mesele, otomobil yaya kaldı
rımının kenarına çıkıb bir kadının 
ayağı üzerinden geçmekle baıla
dı. Kadın fena halde incinmit de
ğildi. Aynı zamanda bu ara bir er
keği de devirdim. Kendisine hiç 
bir fey olmadı, ona, sadece dokun-
muttum .. 

"Otomobilden çıktım. Ve ha. 
diseden dolayı kendilerine taziyet 
veya herhangi surette yine iyi u
yu§ub anlatırken büyük bir kala
balık toplandı ve beni tehdide bat· 
ladı. Tabancamı çektim, kalaba
lıktan biri arkadan kafamı yum. 
rukladı. 

"Bunun üzerine ben tabancayı 
yere doğru atef ettim. Bu bir kor
kutma ateıiydi ... Bundan sonra a
haliden bir kısmı, elimden rovel
veri almak iıtedi ve bu çabalama 
esnasında rovelverim yeniden pat
ladı. 

''ikinci ~:ıı.tlayıt birini yarala -
dı. Fakat çok mühim surette değil, 
sadece deriıini sıyırdı, itte o ka -
dar ..• 

"Daha sonra ahali benim üzeri
me abldı ve kendimden geçinciye 
kadar vurdular... Nihayet polis 

a ..... m a .... ıye ayıur ığı-

m itittik. Aynı zamanda bir kah
veden bir kaç adam çıktı ve yü2'!'
batı Castise doğru tehditkar bir 
tavurla yürüdüler. 

"Yüzbqı onlara polis memuru 
olduğunu söyledi. onlar tehditkar 
veziyetlerinde devam ediyorlardL 
Yüzbaşı onlara bu hadiseden mü
teessir olduğunu anlatmağa çalıt
b. Fakat onlar fazla ileri gittik
leri için yüzbaıı tabancasmı çek
ti .• 

"Bundan dolayı halk kızmııa 
benziyordu. Bir tanesi yüzba§mın 
üzerine ablarak kafasına müthit 
surette vurdu. 

"Sonra biri daha üzerine atıla
rak ağır hakaretli bir söz söyledi. 
O sırada birinin bana, yüzbaşının 
elinden tabancasmı almamı hay
kırdığını işittim. Yüzbaıı yere a
teş etti. 

"Onu patakladıkları sırada ben 
tahancasmı almaia çalıııyor ve 
mütemadiyen kakıhyordum... Ni
hayet elini tutmağa muvaffak ol
dum. 

"işte bu ı1l'ada ikinci kurıun 
çdrtı ve kalabalıktan birine değdi. 
Fakat katiyen eminim ki, onu tut
masaydım daha çok mesele çıka
cak, hatta bir katliama yakm ha
dise olacaktı.,, 

Froylayn Bravn bir mülakatta 
mütecavizlerin kendisi gibi nazi 
olduğunu söylemi§, nazi vesikasını 
göstermit ve: 

''Kalabalık, bana da hücum et
ti. Ba§ıma bir yumruk, arkama bir 
tekme yedim •.• Yüzbqı, ahali ta
rafından çekilir, sürüklenirken po
lise telefon etmemi söyledi. Dedi
ğini yapbm ve gelib kendisini bel
ki daha kötü bir akibetten kurtar
dılar •.. ,, demiıtir. 

Otomobilde İngiliz zabitile bu
lunan diğer adam {gene bir İngi
liz) tunları söylüyor: 

"Meselenin nasıl ba,ladığını 
doğrusu bilmiyorum. Yalnız, bir 
kalabalığın yüzbaşı Castisi dövme
ğe baıladıklarını gördüm ve ona 
yaıdıma gittim. · 

''V akada ikinci rolüm, suratı
ma bir tokat yemek oldu .. 

''Kalabalık yüzbaımm üzerine 
atıldığı zaman vaka cidden ehem
miyet peyda etmiıti. Ona yardım 

HABER - 'Aktam Postası 

Radyo 
(Baş taralı 1 incide) 

neıriyatmı daha yeni esaslarla ya
pacaktJJ'. 

Matbuat umum müdürlü - 1 

ğünde radyo neşriyatını tanzim 
için te~ekkül eden komisyonun bu 
husustaki kararları radyo şirketi • 
ne bildirilmiıtir. 

Bir muharriri.miz tirketin yeni· 
ı...en yapacağı itler ve vaziyeti hak 
kında şirket erkanından en sahibi 
salahiyet bir zatla bir konuşma 
yapmıştır. Bu zat diyor ki: 1 
"- Son kanunun birinden iti • 

haren radyoda hergece bir bakan
lık namına konu,ma yapılacak ve 
bu bakanlığa ait itler hakkında 

malumat verilecektir. Üniversite -
ye de haftada bir akıam tahıis e -
dilmittir. 
İstanbul radyosu mali vaziyeti

nin müsait olmamasına rağmen 

büyük f edakirlrklarla programım 
İyi bir tekilde tanzim etmektedir. 
lstanbul radyosu bugün köıebaıın 
da keman çalan bir adam vaziye
tindedir. Nasıl ki böyle bir çalgı
cının istiyen eline bir kaç para ve
rir, istiyen de bunu bedava dinler
se lstanbul radyosuna iatiyen para 
veriyor, i~tiyen vermiyor. Elimiz -
de bir kanun olmadığı için kimse· 
yi para vermeğe icbar edemiyo
ruz. Böyle bir lcanun olsa bugün 
dört buçuk saat neşriyat yapan 
radyomuzun 7 - 8 saat neıriyat 
yapmasdtten bile değildir. Yalnız 
lstanbulda kaçak radyoların ade -
dinin beş binden atağı olnıadığmı 
tahmin ediyoruz. 

Radyonun çalıtma saatini ço -
ğaltmayı çok arzu ederiz. Fakat 
bugünkü ıerait içinde buna i.mkin 
yoktur. Koskoca lstanbul radyosu 
nun daimi ekipinin dört kitiden 
fazla olmadığını söylersem ibuna 
siz de hak verirsiniz.,, 

etmek istedim. altı adam birden 
üzerime sıçradı.,, 

Vaka yerinde bulunan biri aa
zetec(lere ıöyle söylemiıtir: 

"Vaka olur olmaz, yüzbatı Cas
tiı otomobilden çıktı ve kadmdan 
özür diledi. Kadının elbisesinin 
yırtıldığın görerek kendisine taz. 
minat yollu 50 frank vermek İste
di. 

"Ştayg isimli bu kadın kocasi
le birlikteydi .. Tekli fi kabul etmek 
üezere idi ki, yakmda bir yerden 
30. 40 adam çıktı .. Bunlar, dı~ar
daki kalabalıktan biri tarafından 
çağrılmııtı. 

"Çıktıklan yer, naziler gelib 
gitti bir yerdir •.. 

"Kadına, bir ecnebiden para al
maması için haykırdılar .. ,, 

Yüzba§ı, otomobiline binmeden 
önce bulunduğu bir kahvede de 
bazı ufak tef ek hadiseler olmut ve 
Almanyadan bir mülteci ola~ 
Sar' da bulunan Prens Lovenıteyn 
de itin içine karıtbrılmıttır. 

Yüzbaşı Castia 29 yaşındadır. 

Otomobil yarışlarına girmiıtir. 
Tahkikat sıkı surette devam e

diyor. lngiliz gazetelerinde bu ha
dise "Kötü bir i§,, diye tavsif edil
mektedir. 

21 Birinci kanun 1934 

!_...... G·o·;e·i .. ~~:~·ğ·~~~~·:ç~·c~·k ................ , 
=······-·-· ..... ················• .. ·············· ..................... -.......... ········-·········· .. ·····-·: 

no. 103 - Hlmıran rco.104 - özdemlr 
Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamız& giren küçüklerden ikisinin 

daha resmini bugün koyuyoruz. Müsabakamıza iştirak ediniz • 
················································••!,il•••···································· 

Siz kafa kesersiniz 
(Btl§ taralı 1 inci ıayılaJa) 

yoraunuz, onları niçin öldürüb ezi
yorsunuz diye itiraz edelim.. Bu, 
olur İf mi? ..• Cidden muamma ..• 

mimiyetsizlikle itham eden "Mir,, 
gazetesi, bu yazdığı yazının ıami· 
miyetine hakikaten kail midir? 
Düşünün: Biz, burada oturub türk 

çe gazetelere yazılar yazacağız, 

bunun üzerine Pomaklar, fevç fevç 
kalkarak, Türkiyeye gelecekler ... 
Propagandanın dehtetine bakın 

hele •.• 

Gene Sofyada çıkan "Mir,, ga
zetesi, "La Bulgarie,, yi gölgede 
bırakıyor. Çünkü hiç değilse, de
min bahıettiğimiz gazete, yalnız 
"vurdum duymazlıktan geliyor.,, 
Tecahülü arifane ile iti sa vıakJa .. 
mak yolunu tutuyor! Aynı müsaadeyi biz de Bulgar• 

Fakat "Mir,, usta hırsız, ev sa- lara ver~liın ..• Bulgarca gazetelere 
hibini bastırırmıt, fehvaımca üs- ne isterlerse yazımlar, kaç Türkün 
telik, kabahati bizde buluyor! Ba- Bulgaristana muhaceretine imkiıı 
kın da hele yumurtladığı mücev- bulacaklardır? Hem, biz, göçede
here: cek olanları caniyane bir surette 

"Türk gazetelerinin dini hissi- öldürmiyeceğiz de! 
yata dokunulduğu hakkındaki pro· Mesele basittir: Bulgaristan da· 
te olan samimi değildir. Bu hü- ki Pomak ve Türkler, zülum görü· 
cumlar Pomakların hicret etmele- yorlar. Pomaklar kendilerini Bul· 
ri için yapılan propagandaları gar değil, fakat Türk addedi· 
kuvvetlendirmek niyetiyle yapıl -' yorlar. Esasen öyledirler ... Her ne 
maktadır. Bazı ajanlar, Pomaklar bahasına olursa olsun, kalkarak 
arasına gelmekte ve onları ocak • b" 1 ı· 1 

ız ere ge ıyor ar •.• 
larını terkederek Türkiyeye gitme E w d k. d ı k 
w • • • • ger aramız a ı ost u ve a-
ge tetvık eylemektedır. Ü. t ıd et- d . .. · kı ·· 1 d'k 

k . t . k. . 8 1 h"'-'!>. emı tecavuz mıaa na, ıoy e ı · me ıs erız ı yem u gar UK.u • • • • • 

meti Pomaklar arasındaki bu lerı ehemmıyetı verıyorlaraa, Bul· 
Türk propagandasını akim bırak- garlar, kendi topraklanndaki Türk 
mağa ve Pomakları Bulgar vatanı- lere evvela "dostluk,, göstermeli, 
na bağlamağa muvaffak olsun. O ve sonra, oradan kalkıb buraya ge· 
zaman, Pomakların hicreti için ya- leceklere "ademi tecavüz,, de bu· 
pılacak bütün gayretler boşa gide- lunmalıdırlar. 

k 
.. l" l l .nnnıu.....,,.mmmnnııın111nıı"""nnıımtır..11nı-

Ce ve mus uman Bu gar ar, vata- •• •• 
mn ıadık oğullan hissiyatiyle, ec- ozu r 
nebi ajanlarına artık ku1ak asmı- ''Harb geliyor,, tefrikamız, ya· 
yacaklardır. zrmızın çokluğunda ötürü bugün 

Eğer Türkler, Pomaklara karşı basılamadı. Okuyucularımızdan & 
bir muhabbet hissediyorlarsa bu zür dileriz. 
zavallı ahali arasında yaptıkları 
propagandalara ve Anadoluya geç 
mek için teıviklere bir nihayet 
vermebri lazım gelir. Bunların 

arasından bir propagandaya kana
rak Anadoluya geçmit olanların 

bir çoğu geriye avdet ebnektedir. 
Türk gazeteleri, bugünkü zamana 
hiç uymıyan bu yakıımaz hücum
larına bir nihayet vermelidirler.,, 

Af buyurursunuz, kusur ettik ... 
Doğrusu, propaganda yaptığımız 

için pek mahçubuz ! 
Latife bertaraf, acaba bizi sa-

Bir tramvay 
(Bat tarafı 1 inci de) 

f a-ıJa yağlanmasından ve burada
ki rayların biraz da a§mmıı olına· 
sından dolayı frenlerin tutmadığı 
anlaşılmıştll'. Arabanm frenlerin· 
de bozukluk olmadığı da tesbit e .. 
dilmişt-.-. 

Bu yokuttaki rayların yenilen· 
mesine karar verilmiştir. Dün "1· 
raja yerleştirilecek yeni raylar go
tirilmiıtir. 

mağazasında: Esanslar, Kolanyalar Lavantalar, Hadiyeler bilcümle ltrıyat takımlan ucuz fiyatlarla ıatılır. 
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Bir tecrUbe 
klfidır. Her 
yerd•••ıınız 

ALGOPAN 
CEVAT 

Bat atrılan, dit •• ıinir malan, Romatiı•• 
frİp rabata111Jklar1aa karfl en faydab •• 

teskin edicı bir illçhr. 
1·6·12 lik orijıaal •adeal kutularda 

Btlt&n ecıabanelerdea arayınız. 

'YEMEK. TATLI. PASTALAR 
Her Hbab ae pifirelim dıye dOtOnllrDı. Bana Hlmm kalmadı 
Her ıtn piıecek yemeklerin •• tatblana li.tuiai açak Ye 

&ılil bir aalahıla anlatan 

Alaturka ve alafranga yemek ve tatlı 
Kitabında bulaca caımı. FiJab 100 ciltliıi 125 kuraıtur. 

Sahı yeri: lataabal. Aakara caddesi 157. No. 
Taıradan Gelecek Sipanılerden POlta Ocreh Ahamaz 

a INKILAB KCTCJPHANESI 
-...;;::=:~===-~~~~~~~~--:::---:::---:::-:-:-:::---~~-

t y;;p mlla icra memıırlafrımlan:I Bqoilan Birinci Noterüa. 
Bir borcun temini iatifuı için eY· Dairemizden tasdik edilen 20 

'tice haciz albna alman tedonı Birinci Kinun 1934 tarihli ve 
~ara aehbuı ve yazıhane ve 1&• 24121 numaralı beyannamemiz • 
"- 29 - 12 - 934 cumartesi ıü- de aöylediiimiz sibi kira ile otur • 
laG taat 12 den 16 ya kadar Gala· makta olcluiumm Beyoilu Ku • 
"-Kemer altmda koltukçular İ· lolhı aobk 28 numaralı eYİD i · 
Si.ade açık arttırma suretiyle pa- kinci btmdan büyük bir Jmmm • 
"" çevrileceiinden talip olan- da bulunan etyalann biz kan ko • 

,. 111eslmr sün ve N•tte )'iiade cadan her birinüıe ajt olanlannı 
haçuk delliliye mGtteri,. ait tefrik U. im -etle ...... ,,. _..., 

"-ak üzere yerinde h&Zll' balan· etmit oldapmmdan medeni ka • 
~ ilin olunur. (351) nanmnazun 237 nci maddesi hiik • 
'-= münce illa edilmek üzere Jine 

F E R A H birlikte bu ilinnameyi imza ettik. 
Z tiyatrosunda Ferdinand Erniat. ye Fani Erniat. 

A OZAN OPERl!TI (3649} 
( Eski Süreyya opercd) 

}\} Muhlia Sabahattin 
FAtt•l G0ıOllÇ • 

ıa•AIL U ,BULLU 

B.,.an matine ıs de 
Beyoilu Mulenrujda 

TARLA KUŞU 
Bu ıece 

COPPE GiTTi 
Operet 3 perde 

Kimyager 
Hüsameddin 
idrar, kan, kuurat ve ticaret tab 

illeri yapılır. Emin8n0. Em1lk ve 
Eytam Bankam karpsmda luet bey 

• bam. 

~bul dördüncü tcra memur 2 - 935 tarihine rutbyan Çar • 
dan: p.mba pü ayni aaatte ıene da· 

?ame•IM 972 lira deler bi. iremizde yapılacak olan ikinci 
'İllaaif olan Abara1da Murat Pa· arttırmumda ıayri menkul en 
'- lllaahall..min Şakir Pqa aoka· çok artb;anın üzerinde bırakıla • 
~ııld 12 Jeıııi 18 No.h bir bap caktır. 2004 No.h icra n ifila ka· 

tama•ı dairemizce açık nummun 128 mcı maddeıine ıö • 
~J& konulmut olup 25 • 12 • re ipotek aahibi alacaklılar ile 
ti tarihinden itibaren p.rtname· diler alikadarlann Ye irtifak 
l ~e ualacak Ye 22 _ hakkı aahiplerinin bu haktarmı 

...... 93s tarihine rutllJ&ll Salı ve huıuı ~yle faiz ve muarife dair 

HABER - Ak!•m Poıtaıı 
......... 

TAKS 
,cuMHU 
MEY DA 

İM'DE 
RİYET 

NINDA 

7 

' ...... 

• 

SATiE'nin 
Elektrik Sergisini 
Ziyaret ediniz. 

Bu sergide elektrik ALETLERiNiN EN SON ve 1 
SEÇiLMiŞ ÇEŞiTLERi ile Zarif A ViZELER ve 
faydalı bayramlık hediyelikler bulacaksınız. 

Fri 
ELEKTRiKLİ 

idaire 
OTOMATİK SOGUK HAVA OOLAB• 

Dün pişirdiğiniz ve tel 
dolaba kogdulunuz ge

. meği niçin kokluyor su
n uz? Yoksa tazeliğin

den şüphelendiniz mi ? 

Size Bir 
Frigidaire 

.cuım. Hiç diifünmeyin 
ve bunu derhal alın. 

7 aze ve sılılıi gemelc 
yemek için başka çare-

niz yoktur/ 

FRIGl'DAJRE ::::..::.- 18yabolar1atanbaJ olan iddialarım ilin tarihinden;. 
icra dairesinde açık ar- tibaren 20 gün için ewakı müıbi· Soğuk haoa depolarından istifade etmek için gazı bekle-

'tttd 4rtına..,. sirmek için yüzde teleriyle b:rlikte dairemize bildir- meyin. Onun, kışın dahi size arkadaş oldağunu unııtmagın 
'lla...11-çuk teminat akçalı allDD'. meleri tlzımdır. Abi halde hak. Bourla Biraderler ve Şsı. 
~lllversilerde belediye lantapuıicilleriyleaabitolmıyan· JSTANBUL - ANKARA - JZMIR 
L-...U ·-•- f • • al lar aabt bedelinin pa.,!qmaıın. -----------------------
~ ve VtuU ıcareaı ıcıya a- ı---------------·------
1 •• Aıttınna bedeli biçi!miı o. elan har:ç kalırlar. Alalcadarlarm Satılık piyano • h• 1 U M •• d •• 1 ·· Q •• d 1 
~~· kanununaözügeçen maddeıine ın ısarar . u uru un en 
L.ı ~.,, etin yüzde yetmiı betini Ça d kad n1 Al :'1111raa uyıun olarak hareket etmeleri ve praz emİT ra ı man 
ı.. .. _,.-· berinde bırakmaıı yapı• d h f , I Piwanoıu ucuz satılıkdır. ı 40 ) M•tre mık'abı Çıralı Tahta. 
~ 1-Jm a a az• ma Omat almak isti • J idaremiz için aatrn alınacak bu tahtalan •ermek iate1ealeri11 
~Gd azsa en aon artbraDm yenlerin 34 • 1927 dosya No.ıivle Beyoflu TarJabaıı caddesi No: aartnemeyi g&dükten ıonra fiat vermek Dzere (~ 7,5) teminat• 
t...._ Ü baki kalmak üzere art- • · • 1 109 ha ·· T 1 ~ ~ 

1 
memurıyetimıze müracaat arı ilan neye muracaat e : larıvle beraber ( 29/12/934 ) Cumarteai glcl 1aat IS te Cıbalide 

'--...:. 1 lin daha azatdarak 8- olmmr. (4-144) 40774 (5558) altm, aabm Şa'>eaine mtlracaatlan. (8~93) 

<\NT ALYA:::: Şirketi ::ı GALATA ~~;:;~·~:!·:: 1uhesı· ~~b::~:~: i:~i~:t Mes•ierı· b~~~e·•t:· 
'/ tmda 35 No.da 'I U ıhracat we nakliyat UJ , .,..yaca " 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

BEŞi Ş ŞEREF. S 

f<UPO,. 

353 
21&12-934 

Si 
Uf ak bir qardımla, ülkenin en güzel bir spor qeri olacaktıı 

:jcref sahasının istikbalde alacağı §ehillerin hayali bir resmi. Bu resmin aynen yapılması yalnız sol tribünlerin üstü kapanması dü~ünül mektedir. 

Bo[taziçinin ve şehrin en güzel 

bir yerinde bir stad yükseldi. 
Merhum Şerefin tohumunu attı

ğı, yedisinden yetmişine kadar 
bütlin Beşikta~lıların tırnakları 

1
· 

ile kazıyarak hazırladıkları saha , 
daha §İmdiden lstanbulun en gü
zel spor meydanlarından biri ol
du. 

Bir tarafta Boğazın güzel deni- , 
zi, biraz daha uzakta Çamlıca • 

nın yeşil tepeleri, ve arka taraf
tan da Yıldızın zümrud ağaçlıkla-

rı ile çevrilmiş Beşiktat Şeref sa-
. hası, oyun oynanacak zemin iti-

bariyle bütün diğer stadlara te
f evvük etmiş bulunuyor. 

Beşiktaş sporcularının, büyük 
gayretlerinin unutulmaz abidesi 

olan bu saha, bugün futbol oyna
mak için lstanbulun en münasib 

sahası halini almıştır. Si

yah - Beyazlılar bununla ne ka
dar iftihar etseler azdır. 

Geçen cuma bu sahanın, yok -
sulluk içinde yapılan l 00 metre 
boyundaki büyük tribünlerini 
ve her tarafının binlerce kişi ile 
doh.ışunu, büyük bir zevk ve se
•in~le seyrettim. 

Sahaya maçtan bir gün evvel 
gezmeğe gittiğim zaman humma

lı bir inşaat faaliyeti vardı. Cu
ma günü sabahı yapılması iste -
nen her şey tamamdı. 

Fakat bu tamam oluş da, Be
şiktaşın h-,-cayabileceği bütün pa
ra He beraber tamam olmuştu. 

Beşiktaşlıların saha müdürü 
N ari Beyle görüştüm. Büyük ve 
hayırh projelerini zevkle, iftihar
la dinledim. 

Ve bir an, pek yakın bir za -
manda tahakuk etmesi imkanı o
lan bu tatlı hayal gözlerimde can
•anW. 

Bir resmini de koyduğumuz 

müstakbel spor meydanı bir ta-

gibi pek büyük olmayan bir yıt' 
1 dimla ülkenin, hatta Balkanlart11 

en güzel spor y<:ri olacak stadıtı" 
zı himaye etmekten geri kalmı'Y' 
caktrr. 

Ve o zaman, sahanız; değil 
beş, on, belki de bir seneye vır 
madan hayalinizdeki halini al&' 

caktır. Ve Şeref sahası, hakik•' 
ten lstanbulda şeref veren bi' 
stad olacaktır. 

izzet Muhiddin APfl~ 
ı--·~;;·;--__.. 

Tatbik rnühürümü kaybettiı11·, 
İsmail: T opkapı Ar1"1' 
yed İbrahim çavuf el 
mii müezzini. ../_ 

----=ı:-s-ta-n-:-b-u-;-l Asliye Beşinci fi" 
kuk mahkemesinden: 

iLAN 

Şeref sahasının, geçen halta hınca hınç olan büyük beton tribünlerinden bir görünü§. 

Haraliı.mbo Nikolakinin Ai<t'' 
rayda Langada Katip Kasım ıı1'~ 
hallesinde Karakol sokağında 1 

No: lu dükkanda Mimar lraklı r: 
latonidi aleyhine ikame eyJedir 

rafta bütün konforları ile deni'Z 

banyoları, ufak bir plaj, diğer 

tarafta bisiklet, atletizm pistleri 

ve neHs hh futbol sahası .. 

Tribünlerin altlarında soyun

ma odaları. sıcak düşler, her şey, 

heJ şey .... .. 
Sonra birden kendime geldim. 

Hayalimizde kurduğumuz büyük 1 

spor sahasının yalnız bir yeri, an

cak tek tarafın bir beton tribünü 

yapılmıştı. 

Stadın çalışkan ve zeki müdü
riı. bu düş~ncemi anlamış gibi: 

- Şimdilik bu kadar yapdık. 

Fakat bunu da nasıl hiç yoktan 

yapabildikse geri kalanları da öy

le yapacağız. Bir sene, beş sene, 

on sene çalışacağız. Fakat iste

diğimiz olacak, dedi .... 

O zaman, bu azimli sözlere hiç 

bir cevab vermemiştim .• 

Bunun cevabını şimdi veriyo-

runı .. 
"' .. 

- Evet, Beşiktaşın Şeref sta· 

dı. büyük Şerefin tohumlarım at-

•ıtmmımıımmımuaunıımmıııımtm11ınrnn...emsnusrn ııısmırma:ıesuaannıaun. 
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HASAN RASiM US 

HnıııJdıfı yer: {VAKIT) &latbaaaı 

tığı, yedisinden yetmişine kadar 

hepinizin tırnaklarınızla kazıya

rak bugünkü hale getirdiğiniz 

güzel stad, Türkiyenin iftihar e

deceği muazzam bir spor abidesi 

olacaktır. Olmalıdır. 

Bu sizin, çalışkan Beşiktaşlıla

rın hakkı, ve bütün İstanbul genç

liğinin ihtiyacıdır. 

Mademki sizi, hiç bir mani bu

güne kadar yıldırmadı, bundan 

sonra da yılmayacaksınız. 

ıı 
davadan dolayı arzuhal sur' 
ilanen tebliğ edildiği halde heııii• 
müddeti kanuniyesi zarfında '

1 

. b 'b" ... ıeP vap vermemış ve ermucı 1 '""" r 

Mademki, siz, bu kadar işleri 

kendiniz başardınız, büyük yar

dımları çoktan hakkettiniz de • 

melıtir. 

Merak etmeyin, büyükler bu

nu çabuk takdir edecek ve size 

yevmi tahkikat için ilanen teb 
1 

gat icrasına karar verilmiş ve ~~ 
ri tahkikatın 28/ l / 9; S tarih•Jl 
müsadif Pazartesi günü saat 14 ~ 
tayin kılınmış olduğundan yeJ' 
ve vakti mezkUrda mahkeııt ef' 
bizzat veyahut bir vekil gönd Jl 
mesi luzumu beyan ve aksi h~~ 
hakkında gıyaben muamele 1 ·~ 
olunacağı tebliğ makamına ~) 
olmak üzere ilan olunur. ~ 

I~ , ....,. Doktor -""' 
~ Hüseyin OsmaJl 

yardım edeceklerdir. 

Spora çok ehemmiyet verme

ğe başlayan, milyonlar sarf ede -

rek stadlar kurmaya çalışan 

bir ulus, elbet 30 - 40 bin lira 

1 Haseki hastanesi 


