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V M EDİVO 
Ey Müslümanı 
Kur'anı Kerimde bir muha· 

· Sovyet Rusyadaki ihtilal r.· .. -··-------··---....... --
;Len in grad ve aevı-'ı 

i ... !~.?. .. ~-~~-~~--.. ~!.~~-'~·-· 
rebeden bahscılunur: Kötü niyet 1 

li bir ordu, mukaddes beldenin 
üzerine yürüyormuf. Mukadde 
belde, tehlikede imiş. Tam o sı· 
tada, ulu Tanrı Ebabil kuşlarını 
dü~man üzeri.ıe göndermiş. B 
lcuşlar, pençelerinde tuttuklar 
taşları, aşağıya atmıf .. "Ashabı 

Fil,, isimli ordu da mahvolmu~ ... 
Bu hadise, "Elemlere,, sure

•inde anlatılır ... 
Simdi vaziyet değişmiş değil-- , 

dir! 
Gene fil gibi ağır tanklarla 

teçhiz edilmiş kötü niyetli düş
man orduları vardır. Bunlar, mu 
kaddes bir belde ohm ana yur 
dumuza hücum için, her an fır· 
aat gözlemektedirler. 

Yurdu koruyacak olan asri E 
habil kuşlarının adı ise, tayyare· 
dir. Bunların yuvası Tayyare Ce 
ıtıiyetidir. 

Müılümaii-Türkler! 

En büyük ıevap, bu kU§la 
beslemektir! Onun için, her yer
den önce, lıtra ve zehatınızı Tay. 
Yare Cemiyetine veriniz! 
. . . . . . . . . . 
Ey Müslüman! 
Senin eski gU;el 

- - • - _,_, #..lı .z ... ~rtttt< J'Upnowls 

gayreti vardır: Aç, suıuz kalmı~
lara, imarethane ve Çe§me yapa"' 
~ın. Felakete uğrayan kom§unun 
'l'tt.cla:lına ko§ardın ..• 

Eski evkal, eski devlet e -
linde daha faydalı, daha se -
1'1ereli bir §ekil aldı diye ıe -
rıin hizmetine ihtiyaç olmadı
iını mı sanıyorsun! 

Hani muhtaçlara yardımla
rın? Son yıllar içinde bunları gö
remiyoruz! 

Halbuki, aç çocuklar, yangına " .. l Bramıglar, ıokakta kalmıı dul-
Qr, harp yaralıları, zelzeleler, 
•cdgın ve sürekli hastalıklar, 
di.inya yüzünde henüz ekıik de • 
tİldir. 
l Eski evkafın en hayırlı vazife- ' 
erini, bugün Hilaliahmer gör

ltaektedir. iyiliklerini onun van • 
fctaile yap! 

lıte ilk lıraat zuhur etti: Fıtra 
"e ~ekatını Tayyare ve Hilaliah
'>ıer Cemiyetlerine verecek olur. 
~ h O O "Al O ' epımız a atı semavıye ve 
Qr~ıy .J l ... e"en masun,, o acagız! Bu 
~ok k" .J T it ea ı "uayı anrı o zaman 
Qbul edecektir. 

lürk tütünleri 
Mısırda 

ll -
~;1'iplerile mllcadele 

ebtlmek için blltttn 
tedbirler alınacak 

)il inhisarlar idaresinin Mısırda 
cude get" .,. f b "k . b\,.1 • ırecegı a rı aya alt 

--.ı<ınele b .. 1 d M .. ıle ·ı r ugun er e ıaıra gon-
tı ec kt" B ~ e ır. u makineler kuru-

)e M a. fabrika faaliyete geçecek 
)._ ~sırda Türk sigaraları piyasa• 

ç &rılacaktır. 
.(Devamı 3 üncUde). 

teşebbüsü çok geniş r-
.ZiNOVYEV ve KAMENEF'in 

lievkifleri tahakkuk etti 
Bu Sovyet Büyükleri Sürgün 

Edilmeleri için Mahke
meye Veriliyorlar 

Moskova, 23 (A.A.) Reuter Ajansı muhabirinden: 

Zinoviev'in daha baı:ı ıahsiyetlerle beraber, ayın 16 
sında tevkif olunduğu artık resmen beyan ediliyor. Bu 

tevkifler, 1 llkkanunda, Kirofun katli üzerine yapılan 
araftırmalar neticesinde vukubulmuıtur. 

Diğer bir komünist lideri olan Kamenef de mevkl.ıflar 

?--------
Bir milyon değe-

arasındadır. (Devamı 10 uncu da) :--~~~~~~~~~~~~~--~~~ 

ıııııi 111111ııtıtıutıııumıııııııııııııı111ııııınRınııııııııııııttıttıııu 111 ııııııı 

BUGÜN 

2 
SAYJFA 

rinde mücevherler 
Kaşasile _beraber çahndı, bütün 

aramalar bir ipucu vermiyor 
Paris, 20 (Hususi muhabiri -

mizden) - Evvelki gün bütün 
Parisi alt üst eden bir h1rsızlık 
olmu~tur. Bütün Parisi nlt üst 

~------=~~~.=-~~~~===~~=~=~:ii:=>~""""..-.. ....... ......_ ........ ~~--zl~ eden ilemekle mObalAp ettiği • 

"Atatürk başarıcılı- :~c::ı:::::·~e~U.:1:uc~:~::~ 
'1ıl k tm kıymeti bir milyon franktır. 

gımızın aynag"" ıdır Hırsızlar, mücevheratı tanın-
'' mıt Amerika milyarderlerinden 

Frank Guld'in eski karısı Mar • 

Reis Kazım o·· zalp'ın so··zıerı· garet Kelli'nin evinden çalmış. 
lardır. Hırsızlar eve Cumartesi 

Meclis mart ayına kadar tatil yaptı 
Ankara, 23 (HABER) -Te

kirdağı saylavı Bay Cemil Uyba· 
dının Yüksek Başkanlığa verdiği 
"Kurultaya bu toplantı senes· için
de gelen işler bitirilmiştir. tnti. 
babın yenilenm~si de kurultayca 
onaylanmış bulunmasına göre bu 
devrenin 1 Mart 1935 tarihine 
kadar tatiline karar verilmesini 
dilerim.,, takririyle Kurultay tatil 
yapmıştır. 

Bu münasebetle Batkan Kazmı 
Özalp fU söylevde bulunmuttur: 

"Sayın arkadatlar, 
Dördüncü Büyük Millet Mecli

ıi 4 Mayıs 1931 de toplanmıftır. 
Teşkilatı esas:ye kanunumuza gö
re 1 Teşrinisani 1931 e kadar ge
çen günler fevkalade içtima sayıl
mıştır. 

Seçimin yenilenmesi için ver
diğimiz karara göre birinci kanu
nun beş"nci günündenberi bü
tün ülkede seçim anıklığına giri • 
tilmiıtir. Meclis, bu verdiği karar
dan sonra da bugüne değin çalıflı. 
Gerekmezse beş !nci Büyük Millet 
Meclisi işe başlayıncaya kadar 
toplanmıyacaktır. 

(Devamı 10 uncu da) 

HABER 
lstanbulda en çok ıablan 

gazetedir. llanlarmı , "HA. 
BER,, e verenler kar ederler. 
"HABER,,i her gün okuyunuz. 

Reis Kazım özalp 

Belediye 
bülteni 

isteğe cevab verecek 
bir mahiyette değil 

Belediye "İstanbul §ehri iktisa· 
di istatistikler bülteni,, iı:mli ay· 
Irk bir gazete çıkarmağa baıladı. 

u gazetenin bu ayın on beşinde çı
kabHen birinci nüshası alakadar-

Iar arasında hiç te iyi bir şekilde 
karıılanmamıttır. Çünkü on beş 
Kanunusanide meydana çıkan bu 
gazetedere ancak 1 Teşrinisani

den 25 T e§rİnisaniye kadar olan 
piyasa fiyatları vardır. Tabii bu 
bir ay evvelki piyasa fiyatları da 

._ _______ ._ ____ l .(Devamı 3 üncüde), 

gecesi girmi ler, ellerine ne geç
tiyse kıymetli olanlarını kaldır • 
mı~lardır. 

işin tayam hayret tarafı, ça -
ima!':' mücevheratın bir kasa için· 
de olması, hırsızların kasayı a • 
çamadıkları için omuzhyarak 
götürmüt olmaıarıdır. 

Cumartesi günü hafta tatili -
ni arkad<-~lariyle beraber geçir -
mek üzere Margaret Kelli evde 
iken hizmetçi kadın ile aşçısını 
bırakarak gitmişti. Fakat ne hiz
metçiler, ne de aşçı gece hiç bir 
gürültü duymamışlardır. 

Hırsızh1.c Pazar günü sabahı, 
hizmetçiler salona inip de orta -
lığı §Öyle bir temizlemek istedik-

Madam Margaret Kelli 
leri zaman meydana çıkmıştır.~ 

HizmetGiler hemen polise haber 
vennitler, polis gelip tahkikata 
baılamıf, fakat ne bir parmak İ· 

(Devamı 3 üncUde) 

Hariçte ve dahilde eroin kaçakçılığı yapmak suçuyla geçen 
gün yakalanan yirmi bir eroinci dün Sekizinci ihti&as mahkemesi· 
ne verilmi§tir. Bunların duruşmaları bugün öğleden sonra yapılacak
tır. Reıimde ka~ak~ılık maznunları mahkemeye götürülürken görü-
lüyor. & 



carlar 
Balkalı antlaşmasını 

nasıl 
görüyorlar ? 

Dudapeşte - "La Nouevvelle 
Rev~e de Hongrie", mecmuası 
Merkezi A v;rupa vaziyeti hak • 
kında ne§rettiği bir makalede 
Balkan antlaşması hakkında 

§Unları yazmaktadrr: 

HABER - Akta~ Poshuİ 

~------~~~~~~~~~~-~ 

Naziler ş·m i , I a ya 
da m işe başlıyorlar? 

J 
lngll z teklif erini 

ye iden 
tetk•k edecek 

Londra, 23 ( A.A.) - Tokyo
dan gelen haberlere göre, Ja • 
ponyanın Vaşington büyük elçi-
sine telgrafla verilen va,ington 
andlaşmasımn feshi hakkındaki 
ihbar, Londra deniz müzakere • Kont Bethlen, Balkan antlaş

masının hakiki değerini, nnzarı 
dikkati çekecek br tarzda şöyle
ce meydana koymuştu: "Balkan 
antlaşması, Küçük itilaf için bir 
aakeri kuvvet fazlala§ması teı • 
kil etmez. Bu antlaıma, ancak, 
Yugoslavya ve Romanyayı, bat
ka taraflarda uğraşırken, Bulga
ristan ve Arnavutluk tarafından 
gelecek muhtemel bir hücuma 
kartı korumaktır. Çünkü Bulga
ristan ve Arnavutluk, böyle bir 
durumd11, Yunaniatan ve Türki
yenin işe karışm sından korka -
caldnrdır. Fnlı:at ne Yugoslavya, 
ne de Romanya, üçüncü bir 
memlekete karşı Balkan antlat -
ması dolayniyle TijrJtiY.enin ve 
Yunanistan faal bir askeri mü • 
dahalesine güvenemezler. 

Bomba ile sui- ip •1 I •ıt 
· kasd ransa ı e ngı ere 

lerinin geriye bırakılması sıra -
smdaki vaziyetinde hiç bir de -
ğişiklik yapmamıştır. 

Her üç murahhas heyeti için 
de vaziyet aynidir. Üç heyet bu
günkü sistemin yerine hangi sis
temin konulacağını düıiinmek -
tedir. 

Fransız bloku için hu antlaş
manın bütün değeri .şudur ki, 
bir Fransız - Alman harbi ha
line bir antla§ma Yugoslavya ve 
Romanyaya, Fransaya yardım • 
için, har.eket serbestliği vermek
tedir.,, 

Bu suretle Balkan .anllaşma -
sı Romanya ve Yugoslavyaya 
hareket serbestliği veriyor, fa -
kat ayni zamanda acaba bu ha
reketi garanti ediyor mu? 

Bir Fr nsız - Alman anla -
şamcımazlığı, feni Macar ve A
vustudy toprakları .ıadtetmek 
ihtimalini gö termediği takdirde 
acaba Küçük itilafı bu işe karıı
maya sürlikliyecek mi? 

Ja onlar, papasları 
}{ovuyorlar . 

Tokyo, 23 (A.A.) - Reuter 
ajansı muhabirinden: 

Yerli a'balinin üzerine, Kuyu
ıu'nun cenubu şarkisinde kain 
Am mioaima adasında yabnncı 

paznrlarJn katolik Mişyonerlerin 
alelacele kaçışmakt olduklnrı 

söyleniyor. 
Ad da 15 tane katolik kilise -

si vardır. 

italyanın 
v 

açıgı 

Geçen seneye n s
be e 101 tnllyon 

1 ra noksan 
Şimdiki mali senesinin be~in

ci ayının nihayetinde ltalyanm 
biraz maliyesini düzeltmek gay -
retinde bulunduiu anlaıılmıt • 
tar. 

Açığı bizim para ile Temmuz
da 13>5, Ağustosta 18,1 EylCilde 
23,1, Birinciteırinde 18,3, ikin • 
cite~rinde 17,8 milyon liradır. 

Geçen sene bu aylara iı bet 
eden açık, sır siyle 36,4, 35,4, 
40, 1, 40,9, 39, 7 milyon lira idi. 

Bu itibarla ltalya maliyesinin 
bu be§ ay içinde açığı yekQnun
da geçen ıeneye niabetle 101,7 
milyondan ibaret bir zalıt gös • 
tcrmektedir. 

Tayyare kazasında ö'enler 
Nngdad 23 (A.A.) - K. 1. M. 

tayyareai kazasında ölen 1 kitinin 
cı.edi, İngiliz askert tayyaroleri • 
le bura.ya getirilmiı ve otopsi ya-

~ pılmak üzere hastahaneye kaldı -
rılmı§tır. 

yapıyorlarmış! arasında müzakere 
Bunlardan 
üçü idam 
edilecek 

Madriı, 23 (A.A.) - faterya. 
daki Grat mahkemesi, infilaklar 
vasıtasiyle ıuikaıtlerde bulun • 
muş olan üç naziyi asılmaya ve 
diğer dört naziyi de 6 ilô. 1 O se -
ne hapse mahkum etmi§tİr. 

Madrit, 23 (A.A.) - Bay 
Robles, Halkçı çiftçi fırkasının 

, ifratperver bir siyasa güdeceği • 
ni bildirmiştir. Fırka so,yal bir 
duruma engel olmak isteğinde • 
dir. 

Fırka ayni zamanda ulusal 
bayındırlık (Nnfia) işini başar -
mak ve bundan sonra ana siya -
saya göre ıslahat projesi ortaya 
atmayı tasarlamaktadır. 

Bay Robles, artirio ihtilalci • 
larına kartı tertib edilecek ceza
lara merhametsizçe davranıla • 
cağını ve her halde sendikaları • 
hareketine mani olacağını aöy • 
lemit ve ulusal Halkçı fll"knaı 

mebuslarının ana yasa Hlahat 

iki hükumet dış bakanları 
Avrupa işlerini konuştular 

Paris, 23 (A.A.) - Fransız -
İngiliz konutmaları dün saat 16, 
15 de nihayetlenmi9 ve lngiliz 
Dııişleri Bakanı Bay Jon Say -
men Paris Büyük Elçisi Bay 
Clerk ve orta elçi Bay Cempbell, 
Fransız Dışi§leri Bakanı Bay 
Laval ile Genel katibi Bay Le
gerin yanından samimi bir suret
re ayrılmışlardır. 

Konutmalar, Avrupa politi -
kasının halledilmemiı meselele -
ri üzerinde yapılmıştır. 

Paris, 23 (A.A.) - Sir Jon 
Saymen ile karısı, Kan'a gitmiş
ler, istasyonda Bay Lava) tara -
fından uğurlanmışlardır. 

, Paris, 23 (A.A.) - Fransız. 

larla lngilizler arasında yapılan 
görüfmeler hiç bir zaman husu-

si bir müzakere şeklini almamıt 
ve daima umumi plan dahilinde 
kalmıştır. 

Sir Jon Saymen Parise uğra
dığı zam<-.n kendisiyle Cenevre

de mülaki olmak fırsatını elde 
edememiş olduğu Bay Laval ile 
görüşmek arzusunda bulunuyor
du. 

Maamafih Cenevrede İngiliz 
mümessili Bay Eden, Fransız -
lngiliz çalışma beraberliğini iyi 
bir neticeye ulaştınnıt ve gayet 
nazik olan Sarre meselesini iyi 
bir surette halletmeye muvaffok 
olmuttur. 

Söylendiğine göre, Japonya 
gemi yapma programlarının bil- · 
dirilmesini, İngiltere ve Ameri • 
kanın hudud birliğini ve tonila -
toların tayini ~artlarını kabul 
etmeleri fartiyle tasvib edecek -
tir. 

Bilindiği üzere bu iki şart, 

daima Japon heyeti tarafından 
ileri sürülen, fakat lngiliz ve A
merikan heyetleri tarafından 

reddolunan ıartlardır. 
Tokyodan gelen son haberle

re göre Japon murahhasları, İn
giliz tekliflerini yeniden tetkik 
etmek için emir almışlardır. Fa
kat bu son talimatın, diğerlerin • 
den daha ziyade uzlaşıcı mahi -
yette bulunduğunda şüphe edil· 
mektedir. 

Tokya, 23 (A.A.) - Japon 
hükfuneti, Vaşington deniz mu -
kavelesinin feshini ve bu muka
veleyi imzalamı' olan öteki dev
letlere de yani lngiltere, Fransa 
ve f talyaya da bildirecektir. 

hakkında önceden ileri ıürmü1 
oldukları prosiblerden ayrılmı • 
yacaklarını bildinnittir. 

Söylendiğine göre Fransız, 
İngiliz devlet adamları arasın -
daki konuşmanın amacı, her iki 
hükumetin barışın korunmasına 
son derecede faydaları dokun -
MU! olan karıılıklı a,nlıatnı.a ve 

çalışma beraberliği hakkında fi. 
kir teatisinden ibaret olmuftur. 

TolcYo. '23 <A.A.) - Vaşıng-__ ,.,.4~.------
ton andlaşma11nın bozulduğ\.mu 

Madrit, 23 (A.A.) - Bqve
kil Löru, Kültür Bakanı Bay Vil
lalohosun istifasını geri almıt 
olduğunu bildirmiştir. 

Rıhtım şirketi muka-J General Kutiyepof'u 
velesl kabul edildi kaçıran adam 

Ankara, 23 (Hususi) - Rıh

tım ıirketinin hükUmetçe ıatın 

Habeş elçisi ile Fran
sız dış bakanı 

Paris, 23 (A.A.) - Portekiz 
polisi, Serj Ledski 11: .Jında birini 
yakalamııtır. Ledski, Odesada 

alınmasına aid mukavele bugün doğmu! ve hidematı şakkaye 
Kurultayda görütüldü. mahl<ilm olarak gittiği Günay -

Paris, 23 (A.A.) - Son İtal • 
ya - Habeşistan sınır hldisesi 
ile alakadar olarak, Fransız Dış· 

itleri bakanı Bay Laval, Habe • 
~istan elçisini kabul etmiftir. 

Bilindiği üzere Fransa, İtalya 
ile lngiltere gibi, Habe§istan 

hnkkmdntd 1906 andlaşmaaını 
iınza edenlerden biridir. 

Sovyet san'atkarlan şere
fine çay ziyafeti 

ANKARA, 23 (HABER) -
Y rm saat 13 te Sovyet büyük el· 
çiliğinde, buradaki ııerzi evinde 

Bayındırlık Bakanı Ali Çetin 
Kaya ve Adliye Bakam Şükrü 
Saraçoğlu tirketin tarihçesini 

yaptılar. Sonunda mukavele itti· 
fakla onaylandı. 

Rıhtım §İrketinin devletle§ • 
tirilmesi bUtün saylavlarca Öko-

nomik hayatımızda sevince ele • 
ğer bir admı telakki edilmiıtir. 

sanatkarları ıerefine bir çay zi • 
yafeti verilecektir. 

Sovyet ressamlarının dönüşle • 
rinde İıtanbulda da bir ı~rgi aça· 

ca.kları söylenmektedir. 
resim aergisi açmıf olan Sovyet 
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KURUN - Asım Uı'un bugünkü j Yazıda Jtalya ile Fransanın umu-
baı yazısı Yuoo lavyadaki kabine de- mı va:iyctini tctf.:ik ettikten 01ıra 

ğlşmcsinden balı$Clmektcdir,. ilk ba· bunların an/asabilmesi icin cı-vclti 1-
kımdan Uzunoviç kabinesinin değiş· talyarun ı·u0~8tavyaya teminat ı:er 
mesl Yugoslavya siyasetinin değişme- , m. esinin lüzumunu sonra ltalya - A-
si glbf görüniiyoraa da yeni kabinenin ı·usturya ""la '· t d k - "· carUJ an arasın cı a · -
Ycvtiç tarafından yapılması bu endi· t d'l · 1 R tt·ı..-:f · · . . e ı mış o an oma ı " namesının 
eleri kökilndcn /:esecek bır nıalıiyct· 

tcdir. 
Y evtiç'in ayni zamanda lıariciye t'e" 

kaletlnl de eline alması gerek Balkan 
va gerekse diğer ltUMlarda l"unoslav
yanrn katigyen inlıiraf etmiyccciğni is 

pat eden en büyük delildir'. Bu itibar
la yeni kabine rok igi re yerindedir. 

CU!t!HURIYET - Yunuı Nadi bu 
günkü ha~ yn:ısına •Fransız - /tal· 
yan arılaşmasının :or yanı nt1redr 
dir"' scrlcirlı08ını koymuştur. 

feshi, en ıonra da Afrika vaziuetinin 
halli icap ettiğini SÖ!fliiııor. 
!tflT,ıtYET - Bugün Amerikadaki 

ıiUl!t f abrikatörlerlnin ralışmasından 
bah1tedlyor. Ru miiesseselerln bir ter 
kım hilelerle del'lc:tlerl harbe kışkırt· 
tığını ve bu 1/İizden milyonlar kazan-

dığını aöyledU.ten tonra son %anuuı • 
Zarda Amerika ReiıicQmhuru Ruzvcl· 

tin çok yerinde bir müdalıalesile bu 
dalat'erelerin ortaya çıktıDını ilave e-

dan kaçmıştır. 
Sorgu sırasında Lodski. be -

yaz Rus Cencralı Kutieporun 
Pariste kaçırılması hadiaesinde 
faal bir rol oynadığını itiraf et-
miştir. 

Yunan takımı t'ugos
lavyaqı 1-2 yendi 

Atina, 23 (HABER) - Bugün 
binlerce halkın önünde Balkan 
futbol şampiyonası maçlarına 

başlanmııtrr. llk maç Yugoslav 
ve Yunan takımları arasındtt ya -
pılmış, bir gole kar!t iki golle Yu
nan talcımr maçı knzanmtşhr. 

diyor. Ruzvelti de bu insalli harcl•c
tindcn dolayı alkışlıyor. 

ZAMAN - Zaman inı=alı uazı hu -
giin Maarif Veldlinitı sözl<'rinl esas 
mevzu olarak almıştır. Yozmnda ge -
çen sene sınıfla kalan talebelerin f <r:r 
la olduğunu sö:iledil:ten 8onra bunun 
öniinc qeçmek irin mckfr,, mf'PPlesir.e 
çok t!hemmiyct ı:crmcmizin Ui::umlu 

olduğ11nu söylüyor. 

AKŞA!Jt - Uç yıldız imzalı ya=ı 
Dailrt Hcrald gazetesinin neşrctti<'ii 
ıt11durnıa ııazılprı tenkit ediyor. F e 
Tiirld11enin on il.:i ada l;arşuımda lıir 
h;r tr?'·k imnt 1ranmadı1i nı 1•n .. rrmr. l'e 
lm şcNHc!d uydurma lıabcrl~ri ten • 
1.it tulirmr. 

SON POSTA - Baıuazı yoktur. 

bildirecek notanın ınetni, M. 
Hirota tarafından Vatington el
çisine telgrafla tebliğ olunmuş • 
tur. 

Elçi, bu notayı, M. Koı 1ell 
Hull'e tevdi etmiı:tir. 

Erzlncanın nüfusu 
Erzincan, 23 (A.A.) - Vila • 

yetimiz nüfusunun 139.152 ol • 
duğu anlaşılır.ı~tır. Seçim teftiş 
heyeti listeleri asmıştır. 

Bayanların da kahşmasiyle 
artan bu mevcuda göre, Erzin • 
can vilayeti bu kez bir f azlasi • 
le dört savlav c11<:oırl!r.J'!khr. 

Makedonya 
komi ası 
. 

Bir Bulgar gazetesı 
imha lüzumunu 

anlatıyor 
Sofya, - Burada çıknn Novi 

Dni gazetesi Petriç mmtakasın • 
daki vaziyete ve Makedonya da
hili ihtilal komitesinin fenalık •• 
lnrına yeniden temas ederek di .. ' 
yor ki: 

"Mücrimler, yaptıkları işlerin 
hesabını vermek üzere Bulgat 
mahkemelerinin huzuruna çık .. 
malıdırlar. Bulgar devleti, bu fe• 
nahkları tasfiye etmek mecbu .. 
riyetine idi. Mazinin tekrar gel· 
mesine mani olmak için kanuni 
kuvvetinin herkes taraf mdaıt 
hissolunması lazım geliyordu. 

Milli ve umumi vicdan da, 
kendi ihtiraılarını tatmin etınelc 
veya yanlı, fikirlerine hizmet et
mek için Bulgar şehirleri ıoltak· 
larında adam öldürenlerin cina • 
yellerini takbih etmektedir. 1J .. 
lusal ülkü bu isten mühim suret· 

1 • 

te müteessir olmaktadır. 
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rinde mücevherler Raketle posta 
(Baı tarafı 1 inci de) 

ıi, ne de hırsızlan tayin edecek 
bir delile tesadüf edememittir. 

Meseleden haberdar edilen 
Madam Kelli eve dönmüt, çalı -
ilan eşyanın bir blinçoıunu yap
blıttır. Kasanın içindeki mücev
herat ile, nakit para, piyango 
biletleri ve çeklerden başka, bil'· 
•ızlar, üzorinde elmaslar bulu -
lla.n küçüük bir e.ltm heykel, Su
riye ve Mı:nrdan satm ahnmıt 
'ntika ve gümü! parçalar, çok 
eıki ve sapında zümrütler bulu
ilan bir Malezya hançeri alıp 
RÖtürmü~lcrdir. Yalnı~ bu han -
Çerin kıymeti 150.000 frank tah
lllin c<lilr.ıc!i~:dir. 

Mr.cfam Kellinin mücevherle
ri~in h:-.kiki l::ıymeti tef erruati İ· 
le h~nü~ tesbit e:!ibmemiş ise 
de y~h:Am bir r.ailyon frangı t-.ıt -
lbnT·tadı.-. 

1-hrı=far, beraberlerinde cö -
tiirr.]···:icri e~yaları evin tavan a· 
l'asına cı!c:an.k aldı!dan bir ba
~la l r~n:u~lnrdır. Bu da göste -
riyor ki, h1rsızfo.rın evin yaban -
tısı dc~alcrc!ir ve ıayanı hayret 
olan no:-:ta, Madam Kellinin eski 
koca·n mHyarder Guld'un da 
hund~n bir mi:ddet evvel ayni 
tek"lde e3rarenr,iz bir surette bu· 
lla. ben:z:"'r bir hırsızlığa maruz 
lcalr.uş oh-"'.n..lır. 

Türk tütün!eri 
( lJa1' i<'rnfı 1 indde) 

Mısırcıa !atılacak Türk sigara· 
1-rm!n gerek harmanı, ıerek ıiga• 
1't paketlerinin !ekli memle~eti· 
"'-izt!e!d!::rden tamamile farklı ve 

••u-!ıla~·ın ıevkleı·:ıte a.öre yapı"'= l~n.ır. c.saten ı \~rk a?garii!ifl• 

~§İmdiye kadar Mıarrda tutu
"-ınayı!ının ba!lıca sebebi har
"'-a.ntarmın Mııırlılar tarafından 
betenil:neyi!i olduğu kadar siga • 
.-, l:utulr.rım!'.zın tarzı ve bilhaaaa 
\iau;n:'eki ıek'llerin bir türlü ora· 
t'ki h-ı 1kı h~,ll\ndrramayıtıdrr. 
llhiıar idaresi yakın zamanlara 
~dar ~)U hususiyetleri göz önünde 
"1.tlım:lurmadı~ından M111r pira -
'-sı Ma~nsya, Kerbazi, D'mitrino, 
~'•ı>aro ve Köterelli'lerin eline 
lta.kdmuıtll'. 
~eni f~brikn. faaliyete geçerken 

~rsıla-;ak rakiplerin cok kuv· 
İetli olduğunu nazarı d'kkate alan 
. ııh:!ar idaresi bu mücadele için 
~J> eden bütün tedbirleri alacak· 

8eiediye bülteni 
bta .. (Baı taralı 1 incide) 
fiJc~Utı ne halka ne de esnafa bir 
,~r \'ermekten uzaktır. Hatti bu 
~da bültende bulunan bir çok 
._. ddelerin mevsimi aeçf ğinden 
h ~Cudiyetleri gülünç olmakta ve 
~::: lnaddelerin geçen müddet 
~ •nda yenden çıktığından bül
ltd de lıiç f' yatlan bulunmamak
'lt rr. Ali.kadarlar bu bülteni mak 
~:~ıı çok uzak ve belediyenin 
"lf k e Para sarfetiği füzuli b"r maı 
~ııı telP.kki etmektedirler. 

Afyon satışı 
J.f ~Ozakerelerl 

l'tek er ıki memlekette yetiftiri -
d~n afyon mahsulünün bir el
'la~atdınaaı için Belgradda 
~011 laı Yugoslav daireleriyle 
ctu 11!!1ıalar yapan Türk heyeti 
>et~ telırimize dönmüıtür. He • 

ııı le • 
det :nı ve uyuıturucu mad • 
..... ew- İnhiaan m""d"' .. Ba S .... •Beı u uru ya-
daz --... ll'adda iyi neticeler alm
"lllaa IÖJlemittir. 

Ticaret Odası parasız! 
Veni yilın bütçesi daha hesaplı 

olarak hazırlandı 
I 

Ticaret odası bütçeıi bu yd ilk 
defa bir varhkla karşılaıtı. Şimdi
ye kac!ar iktiıadi varlığın en tid
detli 79•nanlarmda bile büyük bir 
geniılikle idare edilen odanın ge
liri bu yıl az olduğundan açıkla 

ökonomi haftası 
hediyeleri 

Ökonomi haftasında tayyare • 
lerc!en atılan hediyeler mukabil'n
de kendilerine hediye numarası 

çıkmıt olanlar hediyeler!ni Milli 
lkt:sat ve T aıarruf Cem· yetinden 

almağa batlr .. mıılardır. Diğer ta· 
raftan bankalar da, bu hafta zar
fında l-umbara almı! veya kum -
baralannı boıaltmıt olanlardan, 
kur'ada kazanmı! olanlara bedi • 
yelerini vermektedir. 

Mabldlm olan bir 
ahlaksız 

Agob iıminde on bet yaıla
nnda bir çocufa tecavüz etmek 
mek ıuçuyla ele geçirilerek A -
ğırceza mahkemesine verilen 
Mehmed Ali adlı on dokuz yaf • 
lanncİa biri dün Airrceza mah • 
kemesinde muhakeme edilmit 
ve kararı bildirilmiftİr. 

KD.mra aöre. Mehmed Ali, 
OllCO ~-.anı- haf11JC 11DlhKUiö e • 
dilmit ve fakat ıuçu işlediği sı -
ralarda on dokuz yatını bitirme· 
mit olduğundan bu cezanın al -
tıda biri olan altı ayı indirilmit
tir. 

Kız lcaçıranlar mah
ktlm oldular. 

Çatalca kazasının Anaşa kö -
yünden Ahmed kızı Ayteyi ka • 
çıkarak tecavüz etmekten suçlu 
ve mevkuf Hasan oğlu Ahmed 
ile bunun ıuçunu kolaylqtır -
maktan suçlu Muataf a oğlu Ali 

kapandı.Bunun :cin odanmevvelki 
gün tasdik edilmek üzere ökono.mi 
bakanlığına gönderilen bütçesi 
tutuma çok riayet edilerek yapıl -
mıftrr. 

Ticaret oda11nm geliri hemen he 
men mevcut ticari ve mali müeı -
ıeselerin verdikleri aidata inhisar 
ett;ğinden oda var:datrnın bu sene 
az olması bu yıl bir çok ticaretha
nelerin piyasadan çekildiği zannı· 
nı verebilir. Yaptığımız tah· 
k ~kata nazaran meıele hiç te 
böyle memleket iktiıadiyatı ba
kımından fena telakki edilec;,ck 
bir ıekilde değ:lc!ir. Yalnız oda 
muhasebe ıubeı1 bu senenin gelir 
tahminini yanlıı ve genit yapmıt 
fakat bu tahmin sene sonunda ta· 

Tenezzüh 
trenleri 

SapancayatOOOOO 
lira kazandırdı 

Devlet Demiryollan idaresi ta· 
rafından yaz münasebetiyle ya ·. 
pdan tenezzüh erenleri artık kal
d mlmıf bulunuyor. Memleketi • 
mizde ilk defa yapılan bu sefer • 
lerin fevkalade rağbet gördüğü 
dolayıaiyle §İmendifer idaresinin 
-- • _ı • ı ' 1 ' • • • • • 4,1:_ 

kitafı noktasından büyük fayda • 
lar temin ettiii anlaıılmıttır. 

latanbuldan Sapanca ve Ada· 
pazarına beı ayda 70,000 kiti gi· 
dip gelmiıtir. ilk aylarda giden
lerin hemen hepıi Sapancaya 
gitmiılerdir. Sapancada her cu • 
ma münasebetiyle günde 150 ko
yun keailmif, pazar kurulmuftur. 

Sapanca müdürü ile belediye 
reiıinin tahminine göre, geçen 
mevsimde lıtanbuldan Sapancaya 
gidenler Sapancada 100,000 lira 
para bırakmıılardır. 

hakkuk etmemittir. B'.r de bu yıl 
odanın evvelden tahmin edemiye
ceği bazı masraflar ve dolayııile 
fasıldan fazla bir çok münakale· 
Jer yapıldığından oda bütçesi çok 
sanı lmıtlır. 

Fasulay neden 
pahalı? 

Geçen yıl çok ucuz olan faaul • 
ye fiyatları bu sene mahsulün az 

olmasından dolayı pahalıdır. U
mumiyetle muhter f cinsler üze· 

rindeki fiyatlar geçen ıeneki fiyat 

lardan tam bir buçuk misli fazla· 

dır. Fiyatlann mevs"min ilerleme

sile beraber bir miktar daha y\ik -
ıelmeıi bekleniyor. 

Ağırceza mahke
mesinde 

Dört ay evvel Vefa kovacılar 
ıemtinde Kahveci Arab Etemi 
bıçaklıyarak öldürmekten suçla 
Kürt Musa ile Eyübde çivi fabri-
kasında sevdiği Hadiceyi öldür
ren Arifin muhakemelerine dün 
Airrceza mahkemesinde bakıl • 
mış ve mahkemeleri son safha • 
ya gelmittir. ı 

.!..-·~· eiiMide M..-, 
bir kaç müdafaa tahidi göster • 

diğinden bunların çağmlmalan 

için muhakemeleri geri kalmıt, 
Arifin de kararı bildirilmek Ü • 

zere mahkemesi bugüne bll'akıl· 
mıftll'. 

Gazlantebln 
kurtuluşu 

Önümüzdeki Sair günü saat 
16,5 te ıehrimizde bulunan Ga • 

zi Antebliler lstanbul Halke • 
vinde toplanacaklar ve Gazi An-

tebin 13 üncü kurtuluı yılmı 
kutlubyacaklardll'. 

nakliyab 
Son zamanlarda raket deni • · 

len bir nevi mermi ile posta nak
liyatı tecrübeleri çok müsbet ne- . 
ticeler vermeie bqlamıf lll'. 

l~ine mektub ve saire kona • 
rak kapanan mermi teklinde 
raketler, bildifimiz toplara ben
ziyen aletlere konuyor. Bu ilet
ler, kendisine verilen zaviyelere 
göre mermiyi istenilen yere dü • 
ıürüyor, böylece nakliya yapılı -
yor. 

Geçenlerde bu iletin mucidi 
olan Zukker isminde bir mühen
dis cenubi lnailtere sahillerin • 
de bir adaya böyle bir mermi i
çinde mektub gönderm~ tecrü • 
besi yapmıttll'. 

içerisine 800 mektul> konan • 
bir mermi elektrikle iıletilerek 
fırlablmqbr; Fakat ha tecrübe 
tahmin edilen müsbet neticeyi 
vermemit ve mermi adaya var • 
masına bir kaç kilometre kala 
denize dütmiiftür. 

Şimdi M. Zukker lnmun ae • . 
bebini arqtırmakla mqpldür • . r ... 

• MUzede lokomottt 

Geçenlerde Avuıtaryada: 
1902 aeneainde Japdan elli ton 
afrrlrtmcla hir lokomotif teka • 
üde aevkeclilerek münye bldı
nlmqtJr •. 

Bu münuehetle sokalclardan 
ıreçirilen mu•mm lokomatif 
halk arumda büyük bir alika 
uyandll'llllftır. 

Göte'nln aa5!.!!,.ı 
Geçenlerde Viyana ~Uzaye - ' 

de salonunda Fauat'un yarabcın 
olan Gölenin, mühürlü bir mah
faza içinde bir lüle açı sablmı,. 
br. Saçlan bir kollebiyon me • 
rakhıı 40 lira mukabilinde al • 
mqbr. r . 

• 
•OOO llraya iki pul 

Felemenk Hindiatanmsla otu
ran bir avukat 1847 aenuine aid 
fevkalade kıymetli iki pul elde 
etmittir• 

Eski Çin puOarmdan olan bu 
iki pule mütehauıalan 5.000 ln
giliz lirası kıymet biçmitlerdir. Oımamn dün ağrrceza mahke -

mesinde muhakemeleri bitiril • 
miı, Ahmed iki buçuk sene, Os
man da üç ay hapse mahkiim e
dilmiıtir. 

Sapancalılar önümüzdeki ilk • 
bahardan itibaren tenHzi!h trenle 
rinin yeniden tertibi için · Devlet 
Demiryollan idaresine müraca._,t 
etmiılerdir. ldveden bu hususta 
kati teminat alındıktan sonra Sa
panca gölü kenarmda büyük leıi
sat yapdacaktır. 

Bu münasebetle güzel bir Cezalandırılan talebe 
merasim programı hazırlanmıt-

Hukuk talebesinin 
toplantısı 

Hukuk F akülteıi talebe cemi
yeti önümüzdeki hafta içinde 

fevkalade bir kongre yapacak • 
tll'. Kongreye bütün Hukuk fa • 
kültesi talebesi iıtirak edecek • 
tir. 

InkılAb dersleri 
Dün Oniverıite inkılap ena.. 

titüaünde denlere devam edil -
mittir. Dünkü derste Bay Yusuf 
Kemal lnkılibm öltonomi ıaf -
hasını anlatmıtlır. 

Halk evinde konferans 
Bugün Halkevi merkez aalo -

nunda saat (18) de Profesör Dr. 
Oıman Şerafeddin Uludağ tara
fmdan (Türk Hıfznııhhat ka -

nununun halka yaptığı hizmet -
ler) hakkında bir konferans ve-
rilecektir. Bu konferans bütün 
JUl'dclatlara açıktır. 

Bundan batka Büyük Der • 
benttiler de kasabalarına tenez • 
züh trenleri tertibini istemekte • 
dirler. 

POLiSTE 
şa~ka h1raızı 

Romanya otelinde oturan 
Rüslemin bir ppkaamı çalan sa
bıkalı Suad, tapkayr satarken 
yakalanmıtlır. 

PaHo 
Akay vapurlarında çahıan 

Hakkının paltosunu çalan aabı • 
kah Hasan yakalanmııtrr. 

Bir kaza 
Beyoğlunda Kamer Hatun 

mahallesinde oturan Dömaniko 
evinin merdiveninden düşerek a
ğırca yaralanmııtır. 

Kumar 
Beykozda Yalrköyünde Rıf • 

kının kahvesinde kumar oyna • 
makta olan Mustafa ve Ali cür
mü meıhut halinde yakalanmıt • 
tır. 

hr. 

• 
A. tlna Dnlversltelllerl 

geliyor 
Romanyaya gitmek üzere A • 

tina Oniversitelilerinden 24 kiti· 
lik bir kafile Pazartesi günü ıeh· 

rimize gelecek ve bir gün kal • 
dıktan ıonra Sah günü Roman • 
yaya hareket edecektir. 

KubllAy lhtlfall 
Şehit Kubilay için çartamba 

günü Üniversitenin konferanı 
salonunda bür.ik bir ihtifal ya • 
pılacaktır. 

Kaçakçılık 
Dün lskenderiyeden premeı 

Marya vapuru yolcularından Yu-

ve.nidanın üzeri muhafaza me -
murları tarafını:lan aranmıt ve 

kemerinde üç metre yünlü ku • 
mqla diğer bazı kaçak etya 
bulunmuttur. 

Yuvaniadaıun sekizinci ihti • 
su mahkemesinde dU111Jmuma 
bqlandmıttrr. 

Hukuk fakültesinin birinci 
nnıfmda geçen ay bir asistanla 
talebeden bazdan arumda çı • · 
kan hidiaenin tahkikatı netice • 
lendirilmittir. 

Onivenite meclisi dört tale • 
beye onar ay muvakkat tard ce
zası vermit, cezalar tecil edil • 
mittir. 

saylav seçimi 
lstanbul Saylav seçimi teftit 

heyetinden: 
Yeni saylav seçimi için ma -

ha ileler tarafından hazll'lanan 
defterler 22 Birincikinun 934. 
Cumartesi günü her nahiye ve 
mahallenin münaaip yerlerine 
asılmıtbr. 

Bu tefterler o tarihten itiba
ren on bet gün udı kalacak ve 
bet lkincikAnun 935 Cumartesi 
ıunu akp.mı kaldmlacaktır. 
Adlarmı bu defterlerde ıörmi • 
yenler defterlerin uıb kalacağı 
on bet gün içinde lıtanbul Bele
diyesinde SaylaY leÇİmi teftiı 
heyetine yazı ile bildirmelidir • 
ler. 
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BÜYÜK DENiZ ROMANı 

G 
da 
Paolino, birinci kaptanın omu· 

:runa elini koy<lu: 
- Muhterem Sinyor!. Hiç Ü· 

zülmeyiniz !... Eğer güveniyorsa· 
nız onun işini ben göreyim ... 

- Fakat na.zıl olur?.. Sen be-
nim, aziz misafirimsin! .. 

- Rica ederim bana misaifr 
gözUyle bakmayın!.. Size ufak 
bir hizmette bulunabilirsem be -
nim için ne mutlu!. .. 

Kaptan Manitelli kollarım 
genç mülazimin boynuna. dolamış, 
f&pır §upur öpüyordu. 

Etraftakilerden biraz kendin • 
de olanlar kıs kıs gülüyorlardı. 

Kaptan Manitelli zorla doğrul· 
du: 

- Kumandayı senin gibi bir 
aralamn eline verdikten ıonra be
nim gemide durmam bile kaba -
hat!.. Haydi aziz dostum, artık 
ben yatayım., Falcat rica ede -
ri.m kuaurumu e.ffediniz !. Kaba
hat hep §U &ersem Benittoda ... 

iki bardak ıarab içmekle leş 
gibi yere ııerildi. 

Zaten bir adamın becerikli ve 
açık göz olup olmadığını anlamak 
için ona §0.rab içirmeli... Bak aen 
nasıl dimdik duruyorsun!.. Hal
buki c!ikkat ettim, bizden hiç ge
ri kalmadın!... Hele Benittoyu 
çok geride bıraktın ... 

Ze.vnlh {:'.damcağızın zoru hep 
ikinci kaptanlaydı. 

Paolino birinci kaptanı kama • 
rasına götürdü. Merdivenden çı -
karken lostrom":ıun sızdığını, tay. 
fo.lann da fıçının dibinde kalan 
şarabı yağma elliklerini gördü. 

Yerinde durdu. 
Hiç seshi çıluırmadı. 
Şarabı bitirdikten sonra onların 

yanına gitti. 
Hem arkadaşlık, hem de ku -

mandanlık sezilen bir sesle: 
- Haydi bakalım yoldaşlar, 

herkes yerli yerine ... Ben vardiya
ları kontrola gitmeliyim ... 

Dedi. 
Hepsi de teşekkür ettiler. Salla-

na sallana dağıldılar ..• 
Mülazim Paolino geminin bor -

dasına yürüdü. Orada denize doğ -
nı başını uzattı. Sonra parmağını 
ağzına soktu. Küçü.~ dilini tekrar 
tekrar cıcıkladı. Midesinde ne 
kadar şarab varsa denize döktü. 
Yemekler de şarabla beraber çık
mıştı ama, o gece aç kalmakla öl
mezdi ya ... 

Ay, gittikçe büyüyerek ve kıza
rarak ufka inmit ve sulara gömül
müştü. 

Şimdi gemi, yıldızlı bir gök al
tında, hafif bir rüzgarla, hiç nal
lanmadan şimale doğru yoluna de· 
vam ediyordu. 

Artık kürekler de durmU§tu. 
Forsalar bile uykuya dalmıılar· 

dr. 
Ali Reis knptan köprfüüne cit

ti, Dümenci, uyuklamamak ıçın 
kendini :zorluyor, başı, dü§üb dü
§Üb kalkıyordu. 

Paolinoyu cörünce doğruldu. 
Gevşiyen elleriyle dümeni daha aı· 
kı tuttu. 

Venedikli mülazic tordu: 
- Nöbeti ne zaman almışhn? .. 
- ö~l vakti!. ... 
- Daha bitmedi mi? ... 

L-:- Ç;.ktan bitti ama,, kime tea-

~-

E . ' - vet, smyor .... 
- Orayı çok mu özledin? ... 
- Elbet! ... 
- Neyin var orada? ... Bir ni-

pnlın? ... 
Palermo'lu tayfa içini çekti: 
- Hayır sinyor! .. : Nişanlım üç 

sene evvel öldü. Hem de denizde 
boğularak!... Şimdi yalnız bir ih-

tiyar annem var ... 
-Yazık! ... - ..... 
- Kimbilir onu ne kadar sevi

yordun? ... 
- Hala severim .•• 

Seai titriyordu. Hisli b!r adama 
benziyordu. Devam etti: 

MUeUifi ömer Rıza 

-85- No.52 Yazan: 
Aka Gündüz 

- Omorfo demek, güzel de -
mektir. Alfabe (0) su ile bir 
ilişiği yok ki. 

Zeus birdenbire kamburun bi
leğini yakalayarak gözlerine bak
tı: 

- Senin atqin var Omikro ! 
- Hayır. Kalorffer çek açıl-

rntJ olacak. 
- Kaloriferden değil. Yanak

ların pancar pancar. Gözlerin 
de kıvılcımlı. Bir bakalım. 

- istemez. Hiç bir §eyim yok. 
Omcca koca gövdesini yalpaln· 

tarak seğirtti. Çekmeden gertelği 
alıb geldi. Kanbur koydurmamak 
istedi ama, Omeganın güclü kolla
rı küçük kıınburu sardı, göğsünü 

açtı ve hiç çekinmeden, elini ken
di caketinin cebine sokamıı,cası
na kan burun koynuna s:»ktu; sol 
koltuğunu buldu, gertelği yerleş· 

tirdi. 
- Ha şöyle! lki kiti bir fCY söy

lemedi mi, bir kişi azlıkta kalır. 
Burada da bir ÇC§it parlamentocu· 
luk vardır. 

Yalnız kanbur gülümsemedi. Ö
nündeki atomoskopla çürümii§ bir 
sürü atomun nasıl yeniden canlan· 
dıklarmı seyrediyordu. 

Beş dakika sonra gertelği çıkar-
dılar: 38,7! 

- Sen hastasın, Omikro ! 
- Değilim Zeus ! 
Omega atıld,: 

Kaciıköyünde, işlek bir mahal
de, eşyasiyle beraber acele devre
dilecek bir muayenehane için Be

yoğlu, Asma.lımsçit, Kamhi ha
nında 5 numaralı daireye her gün 

'\ 
&aat 18. 20 ye kadar müracaat e-

dilebilir. 

75\> liraya !'ahhl< hane 

On lira kira getirir kargir bü
tün evsafı havi ve yazıhane yapıl-
ma~a elverişlidir. Galata Fenne-
neciler Ha.cıfoti sokak numara 7. 
Konuşmak istiyenlerin Galatada 
Şirketi Hayriye üstünde köıede 
berber Avni beye müracaatları. 

(3613) 

Belki ben de bir gün denizcle bo· oııı:ıınımııımımu ... ıuu11mnnı11111mu,..---wım:ııı 
ğulurum ve... olduğu yerde &nlh:ı.ndı. 

- O ölünce ben gemici oldum. 

Tayfa, b~mı eğmif, belki de Ati Reis l:u sefer onun şakağı-
gözleri yaşarmı§tı. na da bir yumruk atınca, olduğu 

Ali Reis bu zavallıya acıyoı·du. yerde kıvrılıb kaldı. Ona baka

Uyaal bir gençti ... Belki onun ela rak: 
işine yarıyabiiirdi. Fakat kendi· - Şimdi seni omuzladığını gi
ıinin de 4:incirde inliyen bir baba- bi denize, ni~anlınm yanma gön· 
11

1 
kimbilir nerelerde ağlıyan bir derirdim ama, artık bir iki tt.aalten 

karde~i, ne olduğu bilinmiyen ı:a- evvel uynnmıyacağına inanım 
vallı bir annesi vardı. Bu dört sev· var! ... 
giliyi darmadağın edenler, hiç acı-

mamışlo.rdı. 
Ali R~is, iç.inde ba~kaldıran a

cıma hislerini bastırdı. Birdenbire 
önünde duran tayfanın tam kalbi
nin üstüne kuvvetli bir yumruk in-

dirdi. 
Tayfa ancak bir iki adım ötede-

kilerin duyabileceği bir inleyişle 

Diye düşündü. 

Şimdi baştarafa gidiyordu. 

Direklerin dibinde, yelkenlerin 
rüzgarların ters traafma düşen 

rilgarların ters tarafına düşen 

Boyluboyuca. ser:lmi~ler, borlu· 
yorlardı. 

(Devamı var) 

24 Birim:i kônun 1934 __ _,,,, 

.--

!Alma ve başka dıJe çcvırmel 
)evlet vss3 ıncıı ko·u odur 

lığın dışında dütünüyordu. 
- Omega ! Omega. ! 
Omega elindeki güderiyi omtı ' 

zuna atarak kofub geldi. 
- Bana bir çay. Koyu olsun. I· 

çine üç damla sakrenon damlat. 
Omega, profesörün yüzüne eli~ 

dik bakarak çekildi. Esoes ne uV 
çok sinire uğrana böyle bir çay İ· 
çerdi. Çoktandir içmemişti. Bit 
Omorfonun ilk gel'b gittiği gilJ\ 
sakrenonlu çay İı;tcmişti, bir de btl 
gün. Bunun pek ağır bir §ey old\I' 
ğunu biliyordu. Ama ne ynp~ı11 
ki profesör söyledi. 

Çayı getirdiği vakit gördü kİı 
profesör küçük cam kutudan bif 
pilül elektrone çıkarmıf, küçük hl"' 
pı yutmak üzeredir. Ses çıkaranıl'l' 
dı. Yerine çekilir çekilmez güde
risini mendil sanarak gözlerine tll' 
tub iki damla yaşı sildi. 

Ve gün iyiden iyiye ağarıncıf' 
kadar gözlerine uyku girmedi. 1 ' 
kide bir profeaörün odruıına gir ' 
di. Ve her girişde Esoesi mas~tı • 
nın önünde derin derin çalışır göl" 
dü. Kimbilir kaçıncı girişindeydi· 
profesör batını kaldırmadan söf 
ledi: 

- Tele fon et! 
Bunu anlamıyacak ne varclı 1 

Profesörün dışarıda kiminle ili~i· 
ği olur? Hemen telefona yapı~tı: 

- Ben Omega ! Sen misin (} 
morfo? Ben uyandırmadım. Pto" 
f esör aöyledi. Omil::ro nasıl? 

- Prof eaörün dediklerini ye.P' 
tını. Göğsünün sair Yanı &oluk -1' 
dı ça aıuıcıyo• l'\lc~ilrmüyor. Şı• 
kmtı içindedir. Teri bekliyorul11' 
Terden aonra ateş düşmezse prO' 
fesör Baran'ı çağırtacağım. 

Oc saat ıonra: 
_: Profeaör söyledi, ben de eO' 

ruyorum, Omikro? 

.. .. 
• • 

l 
dil 
Ort 

tı 

' 

- 39,2 ... Göğse ve kola ik i~ı1~ 
yaptı. Sırtüstü, kımıldamadan 1' h 
tacak. Yann Örnek hasta evinde~ e 
bir hastabakıcı getirteceğim. 

Gün ağarırken: 
- Ben Omega? Profesör r/Jf 

le ....... . 
- 39,6! Baygın yatıyor. Tet' d 

den beş saat sonra... Evet... sc~ 
de şaşıyorum. Erkenden konc.

0 ~ 
'•· 

tasyon yapbracağım. 
Prof eısör bu son telefon üzc.titV 

odasında clolaşmağa başladı: I 
-Anlaşıldı. Formülüm henüı 0 

gunlaşmadı. Yoksa hastalan!l'I 
ması gerekti. Madem ki. bir b~ 
to.lığa tutuldu, daha çalışaca.1'1 
rım var. Yalnız hastalık çabuk ~ 
çecck mi geçmiyecek mi? B\J Jı 
benim için bilinmesi gerek 0 "1 
bir noktadır~ fı 

ikinci günü akşamı Oıneea, 
usun evinden dönüb geldi. Ak fi 
kalları, ak aaçları birbirine l~ 
mı§ profesörü kapı: eşiğinde b 
du. Esoesin sesi çıkmadı, Y3~ 
bakışlariyle sordu. Omcga blt 
denbire söyliyemedi, sausi cli\İ ~ 
tulmuştu. Sağına ooluna ~ 
Güderiısini aradı. Güderi&i e1iı1 
veya omuzunda olmayınca bir ı 
söyliyemez, bir teY yapamaı, ~ 
it göremezdi. KrisU::l -~a~~ 
kenanndan sarkan gııderısil'l1 ' 

du, iki avuçlnriyle buru~clurzı 
rııdıra söyliyebildi: 

- Birbiri arkasından ilti 1"' 
solwyon. lklıii !unda birle'tı 
lcr: ÇiHc pnömoni! 

Prof eııör ah-n bu~!l!t, s:Jf1 
nınde.n geçirdi. 

- Sonra? 



l(~u~!!··~Bzin~·ncaa~· kUm·~u~nl1E»341Ja=r~ın~-•-•_•_•_ii_ii -•-!--!-• .. r1~THu.:lir!:.k.K-mAk,a•mlPl0a,;.::t,.r .. ~1 ------------~::; --~ Her parçası ayrı bir beyecan.a o <unacak macera, 
kıskanc ık, kuvvet, aşk Ye seyahat romanı 

•. ~.,. r .- Mezarlığı 
Harice çıkacak mallar 
standardı ze edili yor 
mütehassıslar işe 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU nakleden . va • no BUyUk zabıta romanı 
başladı -49-

Bir ıölge, yaklqıyordu. Ökonomi Bakanlığının Alman • 
Evet, belli beliniz ... Fakat, yak- yadan getirdiği ıtandard'zasyon 

Tefrika fto.121 
- Bundan üç ıece enel, yani 

latif Beyle benim burada bekle
diiimiı zaman, İf, gayet baıitti ! 
Ortalık aydmlıktı Te bic; rüzgar 
Yoktu. Çiti nzrh olarak aeçebili· 
J'erduk ••• Kulağımıza gürültü de 
r.lounıyordu. Hattl denizin aeıi 
ile aükOtu ihlal etmiyordu. 
Rıfatı 

.1_ - Ba ıece, TUİyet afili delil! 

... ctl 
Zira, arkadqmm yisünde en

.. ınmlftl. 
.>.4ql(, etraflarında, adeta da

.__..uiılae ~enecek bir tekilde e1i
Zc.,_.._ Çok ,uruıw ftl'dı. Buna 
~'ht- saat bire doiru bir motö-
1"'~ uzata itleclitlni itit-

"'-· - . 
Nulu ' ' · · · 
- Galiba bir tanare ... diye dü

tlndil. 
Lman am•n, siirilltü uzakla

llJorda. Bir müddet aonra iH 
'9lc yaklaıır sibiydi. Sanki rüzpr 
Olau map, J&kma itiyor, çekiyor-
tha. 

Niha1et, polis hafiyai, 1anm • 
dakinin kulatma etildi: 

- Motörü kuvvetli olan bir oto· 
llaobil l dedi. 

latıyordu !... mütahaaaııları Ankaraya gelerek 
Acaba, bu, bir insan tekli miy- iıe batlamıılardır. Önümüzdeki 

rJi? Bunun bayle oldutu katiyetle ihraç yılmda batlıca ihraç eıya-
iddia olunur muydu?... mızın dünya pazarlarına ıtandar-

Nuh, bunu iddia edemezdi. dize edilmit b · r tekilde çıkanlnıa-
Bu, daha ziyade kesif bir ıise ıına karar verilm!t olduğundan 

&emiyordu. Öyle bir ıİI ki, gitgi- buna göre tertibat alınmaktadır. 
de maddiyet keabediyordu. Likin, Aldığımız mal6mata göre stan
ha1alin ıİH benzeJiıi, ortadan kal dardizaayon iılerinde en müteka
layordu. mil ~ekl'ni tatbik ebnekle tanınan 

Şimdi, Nuh, gayet mübhem ıu- Amerikanın tatbik ettiği esaslar 
rette beliren bir bat Te omuzlar abnmakla beraber bu esa~r bi-
16rüyordu. zim ihraç efyamızrn huausiyetleri

Onun yanmda, poliı hafiyesi, ne göre tanz'm edilecektir. Türk 
yaV&f y&V&f kımıldadı. Sonra, de- Ofiıte b!r standardizasyon bürosu 
likanlı, fUDUn farkına varır ıibi vücude getirilecek ve bu büro mün 
oldu: Poliain eli, 19re etildi. hasıran bu i§lerle meıgul olacak • 

Tuhaf teY••• Parmaklannm biri tr. Standardizuyonun tatbikinden 
rarib bir tanda parlamıyor muy- ıonra memleketim· zden çıkacak 
du? malların hepıine milli alamet te 

Sinirleri ıerilmit: ne olub bit- konulacaktır. 
ti tini anlamak için bekliyordu. ~,,;;;;;;;;;;;:;;;;:::;ti;;;;;;:;;;;;::;:;;;;:;;;;;;;;;;;;;:;;;-

Bu ıırada, bir pat1a11t oldu. Ha- R A D Y O . ~il_ 
va, yırtılır ıibi oldu. Bu yırtıbf, .....:.:...--ı;a;;;;.=-.:==~~~ 
kwnaalm ıonuna kadar ıittL Bugün 

Gölıe, birdenbire büyüdü. ISTANBUL : 18 Fraıuıızca dere, 18.30 Pllk, orkestra, 
Nuh, ıeri çekildi. Sırtını, arka 1uo Dtınya h&l.ıerıert, 1uo Pllk, dana mu. 

taraftaki tat duftl'& kadar daya- .uu.a, 20 Umvenlte namma konterau, 
d 20.80 Madam ValiDo Mösyö Azannanof; 

ı. Şan, 21 MUaahabe: Selim Stm, 21.20 An&· 

Aslanlı hükümdar, aslanın bu 
hızından İstifade etmesini bildi, 
geriye döndüğü zaman, aslan da
ha kendisini toplıyamamıştı. 

Aslanların can damarlarını, 

insanların zayıf yerlerinden da
ha iyi tanıyordu. O stelik bu as • 
lan çok ihtiy:ırdı. iyi avlanama
dığı, kendis;ni kafi derecede do
yuramadığı belliydi. 

Bir gözünün de sakat olduğu
nu kendisine doğru dönütünde 
farl<etmitti. 

Aslan, haımma yaklaımadan 
önce, kendisini tartmıı, iyi atıla
bilmek, muvafak olabilmek için 
en müsaid zamanı bulmuıtu. 

Aslanlı hükümdar, kendiıine 

yardmıa gelen Şerifin hortumu -
nu iterek rakat bırakmasını İf&· 
ret ettiği anda atılmııtı. 

Yavuz büyük bir tehlike at • 
tattı. 

Ani bir kararla kendiıini ye
re atb. Bu atılııtan, ulan sende
ledi ve bir külçe ıibi kapaklana
rak yarım metreden fazla ıürük
lendi. 

1-;;;:;-
: Rıza 

I.~ 
rabilir; zararı dokunmıyacak bir 
bale getirebilirdi. 

Böyle yaptı. Pençesinden kur
tarabilmek için de onunla göğüs 
göğüse gelmeyi alt üst olmayı 
en çıkar bir yol buldu • 

Aslanm aaldmtmı çok ıoğuk
kanlılıkla bir haykırıtı andıran 

kuvvetli gülüşiyle karşıladı. 

Aslan hücum ettiği zaman o, san
ki bir kedi yavruaiyle pkalaıa-
c•bnt ıibi kollanm açarak dur
du. 

lhtyar ulan bir an içinde jf. 
rit keailmitti sanki.. Kocaman 
ağzını olanca vusatiyle açmq, 
doiJudan dojruya, ıöiüı ıöise 
ablmııtı. 

Aılanlı hükümdar bu koca 
mahlUku kucakladıjı ıibi yere 
çaldı. Boiufmanm ..:ıiltbit olaca
lı anlatılıyordu. Şerif, efendiıi-

Bir an aonra ilive etti: 
- Murat beyin otomobili 

Oç metre kadar ileriıinde, ı&I- dolu Aj&UI. bonalar, 2uo TUrkçe .aaıu 

de ıe, çırpmıyor sibi1dl. Maddllet· mmUd. BedriYe un. Radyo cu ve tango • 
0 0 

d d!'- ~ UI KU. B1'KBEŞ, 164 m. 
mıtti e ıa ama, ıene· ta,,-. tibi 13 - 15 Pllk, 18 Orkestra konaert, 19 Ha-

Daha c:idl bir botufmaya 
gimıemit olduklan halde ula -
nm ıoluJUtundan Yavuz, hayva
nm kendiıine çok u mukavemet 
edebilecetini anlamıfb. 

nin bu yabancı baJT&Qla boiut
mumı aol'•kbnlılıkla eeyrede. 
mi yordu. 

tabla böyle ıürültii ediyor. 
Motör, birdenbire dindi. 
Nuh, sordu: 
- Sisca ne meeafede durdu? 
- Sol tarafmmda, tabiben 

lair kifometre ötede ... 
D üileri ancak aöylcım~ 1d, 
ıı nı ımıunu Kenaı koliifHli m.-

letti. 
- Ne var? ... 
- l~te, önümüzde .•• 
betsi de, bir hatyet duymuf gibi 

~raddar. Fakat, kendilerine hl
~ oldular. 
1' Cayri ihtiyari eflldiler. Yalnız 

!lan, toprak bizumm ilıtünde ' 
tar·ınuyordu. 
Rıfat: 
- Knnddamayınız ! dedi. 

bir hali n.rdL berler, lt.15 Kouerill dffalm. 20 'OD1Tenl· 
te. 20.20 PWc, 20.45 Konferana. 21 Noel Def-. 

Afili saman arfmda, Rıfat, 
·mahsenden içeri ıeri kaçtı ..• Deh
tetli aurette ricat etmİftİ. Nuhu da 
kendisiyle birlikte içeri sürükledi. 
-Jıd •d•m, .birbirine carptı. Du-

rlyat.ı, ( huausl pllklarla), 24 Haberler. 
Hl Klas. BUDAPIC,Tll, UO m. 
1'7,41 KODMrVatuvardu D&kll, 19 Vl;JO • 

ıomeı kn<>Mrl, 19.,33 Konferans, 20 'Ont • 
versttenln kilise çanlan , 28.30 Pl~k kon -
ııert , 2U5 P&loı manaatırmdan nakil, ı -

G 
• k } d US Kbz. VARŞOVA, tMS m. 

ecenın aran ı~ı için e, bir- ıuo Trtyo kon.er, 1s.oıs ıuszıer. _ ôrl 
birlerine bUzülmüf, oturdular. kameri, lö&ter, 19.15 K&nflk koro komert, 

Aradan bir kaç dakika geçti. 20.10 Askeri ne§rlyat, 20.50 Şarkılı komer. 

1 
, . 21.20 'Şatlatr konaer. 21.SIS Halk da.nalan ve 

Muhakak onu açlık bu tanı • 
madıiı muhitlere atmıt olacaktı. 

. Aılanlı hükümdar, içinde o -
na kartı derin bir merhamet duy

~ 

büyüle bir inıafıızbk olacaktı. 
Fakat hayatını kurtarabil • 

mek için mecbur kaldığı takdir • 
de öldürmek mecburiyetinde ka
lacaktı. 

kııı de tek kelime MSylemek k&nfrk etıenceıer, IOzler, 22.23 Noel prkı· 
kuvvet ve cesaretini kendinde bu- ıan. 28.05 Pı&k. 2,,30 Sözler, ı. Noel pana-

lamıyordu. Sesleri çıkana, bura- ~ym.::ip;~~~;;~;;;;;;;;;;;~ı-1 Aslan birden ıend~liyerek 
daki mevcudiyetlerini lfta edecek GUST Av FROEHLICH doğruldu ve gene kendisine dii • 
terinden, yakalanecaklanndan kor nerek saldırdı. 
lmyorlardı. 

Rüzgar, üzerlerinden eıiyordu. 
Nuh, bir ıey dütünmiyordu. 
Bu itin daha uzayacaiını, ebe

GUSTAV FROEHLICH 
GUSTAV FROEHLICH 

GUSTAV FROEHLICH 
I 

Pençesinden konınmak, ihti
yarlığına rağmen keıkin kalmıt 
di,lerinden ıakınmak ilk yapıla
cak ıeylerdi. Bu ıurette onu 10-

Aılanh hüldlmdann ı&zün • 
den, boiufurken bile ha kaçma • 
mıfb. Onun her yaklqıfında Şe
rifi paylıyan aeaiyle uzaklaıbn -
mışb. 

Şerif, yardım edememekten 
dolan bir uah için&; lmtanı • 
yordu. Nihayet ke1Jdn aeaiyle 
haykırdı. Bu haykmıı itiden Aa
lanlı hükümdarın sadık hayvan
len timdi neredeyse ıeleeekler· 
di. Aılanh bükiimdar buna kız • 
madı dğil. Fakat bu dakikada ne 
yapabilirdi. Aslanı bırakıp da 
s~rifi paylıyamudı ya.. 

Hilcum, botufma. aynlq, tek
' ı r iki timtek gibi çarpıfıt birbi
rini koval11ordu. 

(Denım ftr} 8u ıHzU, arkadatı ancak ititti. 
~~ayal, yavq yavq beliriyor- diyete kadar ıürüklenecelini dü

tünilyordu. Donub, olduiu yerde 
...,. Bet alb metre ilerilerinde, be • kalmıt ıibiydi. 
'''ı ))lr 1 ·ı b I' • 0 b· d. ••••• ,, çe !:t e ırmıt il ıy ı. (DeYamı var) 

GUSTAV FROEHLICH ........................................................................................... 

Aşk Şatosu Sinemanın 10 eenede bir J&ratabileceii 
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nei asrın şehri 
Detroit, otomobil kadar çabuk 

kurulmuş bir şehirdir! 
Yer altından çıkan kemikler iç- · yü~de 16 aı dıtarıya gönderiliyor 

lerinde bulundukları toprağın jeo- ve 225.000 kiti, dışarı ile alı§ ve
lojik yaşını gösterdikleri gibi, Det- riş yaparak geçiniyor. 

HABER - '.Akşam Postası 24 Biı·inci kanun 1934 

tetAifdec: 

Bolu delikanlıları "Hıcık,, ~ 
dan niçin korkarlar? 

.. roit'in yaşı da, yetiştirdiği, yaptı- Kriz günleri: J'/ •• l J l J k • 
ğı şeylerle belli olur. ~im.di_ki ökonomik krizin, Det- l.\..Olj erue, aenç er arasınua l 

Her köşe batında görülen ben- roıt gıbı çok çabuk büyümüş bir 45 
zio dağıtma aletleri, mağazaları, şehir üzerindeki tesirleri nedir, ya- tonlantıların 
saray gibi büyük sinemaları, ho - hut ne olacaktır? f' nıeraklı lıususiqeıleri. 
parlörleri ve para ablınca iıliyen Buna verilecek cevab pek ce
otomatik makineleriyle Detroit, saretkırıcı değildir. Şüphesiz Det
bir yirminci yüzyıl, bir demokra- roit başlangıçta bir ( fazlai istih
tik lüks devri şehridir. sal) krizi olan buhranda çok de-

Mançester, Pitsburg ve Rur na- rin surette müteessir olmuştu. Bun
sıl on dokuzuncu yüzyılın endüs- dan da, her yerde görülen felaket
triyalizmini tam manasiyle temsil ler doğdu: Bankalar iflas etti, iş 
ediyorlarsa, Detroit de zamanımı- başındakiler birbirleriyle savaş -
:zın (sınai inki!af) safhasını tem- mağa ba~ladılar, şehir belediye 
sil etmektedir. Detroiti doğuran memurlarına, muallimlere maaş 
medeniyet ne bir memleketin, ne verememeğe başladı. Fakat işçile
bjr deVrtn medeniyeti olmadığı İ· rin vaziyeti bilhassa acıklı idi. 
s_in_,.biİlı!..11a tipik bir Amerikan Detroit tam manasiyle bir işçi şeh
mede~eil olarak kalmaktadır. ridir. Orada 109.000 kişilik bir 

• 
DetroiY., Dodern medeniyetin Lehli kolonisi ve Kanadalılar var-

tfoğduğQ .7.~J; .... dır, fakat işçilerin yüzde 75 i A-

)İçtı...oit,_ Jj~ rneCleniyetin doğdu- meriknlıdır. 
ğ!I yerClir,' denilebilir. Bu şehir, Sınıfların kavgası: 
bir ya'ba~cı için Nevyorktan daha Krizin başlangıcından itibaren, 
:;ekici, Vqingtondan, hatta Holli- Detroitde işçiler bir çok büyük 
vutfun dah" nüfuzludur. Paris, 

1 
lı:argaşalık.lar yaptılar. Fahrikalar

me~simin !!lı>dalarını, Detroit ise da sekiz hafta süren grevler, Grigs 
y~~'fljID_.biçlmini yaratır. Maki-1 fabrikasında kargaşalıkla, komü -
nen1n nµjuzu altında olan adamın ı nist tezahürleri yapıldı. 
ad~tlerJgf d~a çabuk, daha cüret- Detroit işçileri günden güne 
karane d~ğiştirdiği için Dctroit, soysal sınıfların ne olduğunu da
Moskovadan daha ihtilalci bir şe- ha iyi öğrenmektedirler. Zaten 
hirdir. 'memleketin her tarafında bu, böy-

Şehrin kendisi, yirminci yüzyı- ledir. Bu da, halkı belli sınıflara 
im bir garibesi, seri halinde inşaa- ayıran N. R. A. nın en göze çarpan 
-tın, teferrüatma ve otomobil kadar tesirlerinden birisidir. N. R. A. 

çok itina edilmemesine ve umumi çıkmasaydı belki gene böyle ola • 
bir plnndnn mahrum olmasına rağ caktı. Fakat patronların da, işçi • 
men otomobil kadar çabuk kuru· }erin de bunun farkına daha yeni 
lan bir eserdir. vardıklarını söylemek gerektir. 

Otomobil sanayiinin hepsinin Yasalar, patronları ve itçileri bir
değilse bile yüzde sekseninin Mi - ı birlerine zıd vaziyetlere sokmuşlar 
şiganm bu köşesinde yerleşmesi dı. Bunun şimdi, şaşkınlık ve acı 
için ne iklim, ne tabii kaynaklar ile, farkına varılıyor. 
bakımı<lan, hiç bir sebeb yoktu. Gelecek günlerin nasıl olacağı 
Bununla beraber, otomobil sana - belli olmamakla beraber Detroitin 
yii burada toplandı. Bundan da, keyfi yerindedir ve şehir, işlerin 
tamTmen çelikten ve betondan ya- iyi gittiği zamandan daha güzel -
pılmış, anarşik ve dinamik inkişa- dir. 1934 yılı otomobil sanayii i • 
fm bir neticesi, modern sanayi ha- çin fena gitmemiştir. Belediye 
reketinin Şikago panayırından da- vergileri toplanmakta, mağazalar 
ha öğretici bir sergi olan, gürültülü müşterilerle dolmakta ve şehrin 
patırdılı Oetroit şehri doğdu. Çün- futbol takımı bir çok maçlar ka • 
kü Şikago sergisi, Detroitzm'in zanmaktadır. Böylelikle de şeh -
muhteşem bir hulasasından başka rin yüzü gülüyor. 
bir şey değildir. Hanri Ford ve küçük sanatkarlar 

İşlerin düzgün gittiği günler: 

llmin bütün harikaları, fennin 
bütün mucizeleri, bir müzede ol -
duğu gibi değil, gündelik hayata 
karışmış olarak Dctroit' de toplan
mıştır. Şehir, (sınai nüve) nin et
' fında kurulmağa başlanmıştır. 

hicrin iyi gittiği zamanlarda, şeh
rin orta!:mdan akan geniş nehir -
den her 17 dakikada bir vapur 

geçiyor, her yıl F ord fabrikaların
dan 2 milyon otomobil çıkıyordu. 

Detroit, sınai payitaht tipinin, 
mübalağaya kadar varan bir ör -
neğidir. Los Ancelos'den başka 

hiç bir yerde, bir şehrin ahalisinin 
Detroit'deki gibi arttığı görülme -

' miştir. Hiç bir yerde, oradakine 
benzer bir istihsal kudreti yaratıl-

mamıştır. Hiç bir yerde, oradaki
ne benzer bir istihsal kudreti yara-

1 tılmamıştır. Detroit'de 450 bin 
işçi her yıl işçi başına 1400 dolar 
değerinde eşya yapıyor. Her 
Oetroitli ise yılda vasati olarak 500 

dolar değerinde eşya harcıyor. J 

Detroit'in yaptığı bütün şeylerin 

Bunun bir delili de Hanri F or
d\ın halk sanatlarına ve küçük sa
natkarların çalışmasına alaka duy 
masıdır. Bu datavik an'anenin bir 

tezahürüdür. Ford'dan daha az 
tanınmış ve aynı yola sapmış kim
seler de pek çoktur. Hanri For -
dun oğlu olan Edsel F ord, baba -

sının şimdiye kadar yapmadığım 
yapmakta, halka alakadar olarak 
şehirde sevilmeğe başlamaktadır. 
Bu da, söylediklerimizi izah eden 

bir delildir. Edsel Forda göre, bü
yük bir sınai merkezin genel yafa· 
yışı, eskiye göre daha zengin, da

ha de[!işik olmalıdır. Bu husus göz 
önünde tutularak, Detroit' de bir 
sanat enstitüsü açılmıştır. Büyük 

reklamlarla halka tanıtılan bu en:ı 
titü, bir çok sergiler açmakta, sen
fonik konserler vermektedir. Şeh
rin ortasında büyük bir kitabevi 
açılmış, Hayland Park' daki eski 
fabrika yapısı, küçük sanatkarla
rın umumi karargahı olmuştur. Hu 
lasa, böylelikle Detroit'in yeni pla
nı yapılmaktadır. 

Bolu Muhabirim;z yazıyor: 
- Buyur Beeeeey ! ... 
- Ahmede on beş tane!... Ok-

kalı tarafından olsun! .. 
Yüksek sesle söylenen hu iki 

cümlenin son heceleri kocaman 
odanın içinde bir aksisada yaptı 
ve yavaş yavaş söndü. 

Herkes kulak kea:J,miş; ocakta 
yanan kütüklerin çıtırdılarından 

başka bir ses, ışığından başka bir 
ışık yok. Alevlerin kabarıp sinme
si, sıra ile ocağın iki tarafına çö
melmiş insanların duvarda gittik
çe küçülen gölgelerini hafif hafif 
sallıyor, onlara daha soluk, daha 
koyu renkler veriyor. Bu sessizlik 
te uzun aürmüyor: Duvardaki göl
gelerden birinin birdenbire büyü
düğü, tavana doğru taııp eğildiği, 
yava§ yavaş yürüyüp diğer gölge
leri çiğneye çiğneye geçtiği ve ni
hayet sıralanmıf gölgeleredn biri
sinin yanında durduğu görülüyor. 
O vakit, yürüyen gölgen:n kolu a
ğır ağır havaya kalkıyor.. Koca
man bir avucun içinde, uzun sa
pından tutulan b!r topuz, tavan
larda, çerçevelerde kıvrıldıktan 

sonra, kocaman kolla beraber bir
denbire atağı düşüyor. O vakit, 
acrt l:)i~ t.oktnağın • dolu 'bir Eıç•- oUzel bir. ~~h·U11Us 
ya çarparak çıkarabileceği tok bir se ıesle, aralcu ıuJ~ K\;:ırü5ü,.J11 

ses odayı dolduruyor. Tavana doğ- şakalaşıyorlar. 
ru taşıp eğrilen gölgenin kocaman • • • • • • • • • • 
kolu ayni hareketlerle baştan tek- Nasıl geçtiğini yukarda anl•t' 
rar ediyor: Tavanlarda, çerçeve- kaldırılan kamaların s!vri uçların- mağa çalıştığım alem, köyleriıııif 
lerde kıvrılan topuz tekrar hızla I d~ - dökülen ka~ damlaları gi- de yapılan toplantılaradn bir pŞr 
aşağıya düşüyor ve etrafta, tekrar hı - kıpkırmızı hır kaç nokta be- çadır. Bu toplantıların belli bat 
ayni tok sesin akisleri duyuluyor. liriyor. kayboluyor. Bir müddet husus'yeti, oraya gelenlerin ektl' 
Bu, 15 defa tekrar edince tavana sonra, karşı karşıya oynıyan genç- J riyetle bir hey seçmeleri ve ne 
taşan gölgenin büyük kolu artık ler bir ağızdan köroğlu türküsüne lursa olsun bu beyin emrinden d 
kalkmıyor ve kendisi diğer gölge- başlıyorl:ı": şarı çıkılamamasıdır. Beyin bıJ 
leri çiğneye çiğneye geldiği yere Heeeey heeey !.. Gene de hey rultusunu icabında zorla yeriıı 
doğru giderken yavaş yavaş kü- hey! ... Gene de hey hey!... getiren ve aykırı hareket edenle~ 
çüldüğü, tavandaki kısmının du· Benden selcim olsun Bolu beyine. cezayı tatbik eden adam da bö)'~ 
vara geçtiği ve nihayet onlarına- Çıkıp şu dağlara yaslanmalıdır.. ekser'yetle seçilir ve (Hıcık) ad.; 

Ok sesinden kalkan gıcırtısından.. 1 B d "l · ~ rasına karıştığı görülüyor. a ır. u a amın ceza a etı, ıJ 
Dağlar sacla verip seslenmelidir.. ~ . . . . . . 

- Buyur beeeeeey ! ... 
- Hasan, Satılmı§, Tosun, Ali, 

Aslan, Rıza, köroğluna kalksın

lar! .. 
Çalgı hemen Köroğlu hava· 

sına başlıyor .. Biraz evvelki ağır 

hava yerine, etrafa temkinli bir 
ne§' e yayılıyor .. Çağrılanlar yerle
rinden aıçrıyarak ortaya geliyor· 
lar .. Bey tekrar emrediyor: 

-Çepkenlerini de çıkarsınlar! .. 
Bu emre de itaat eden delikan

lılar enli kuşakları üstündeki ha
fif mintanlarıyle oynamağa daha 
müsait bi kılıkta bulunuyolar .. El
lerine aldıklan uzun birer kama 
ile, karşı karşıya geçerek, köroğ
lunun zeybekten hiç aşağı kalmı
yan, hatta daha kahramanca olan 
( figure) lerine başlıyorlar. 

Yerine göre, ağır ve çabuk ha
reketlerle inip çıkan kolların hir
bir:ne yaklaşması, iki elde tutu
lan kamaların birdenbire çarpış

masıyle neticeleniyor ki bundan 
çıkan muntazam (şak1şak) lar, 
köroğlunun güezl havasına a
henkli bir tempo oluyor... Bilek
ler;n kıvrak oynayışlarıyle daima 
hareket halinde olan parlak ka· 
malarda ocağın kızıl alevleri ya -

Heecy Jıccey!. Gene de (nakarat) yumruk büyüklüğünde bir düğ" 
haline getirilen kocaman bir h•' A.ı~ker geldi sıra sıra dizildi., 

Alnımıza kara yazı yazıldı- ludur. Hıcık, öbür ucundan suııtl' 
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu.. kı sarılarak daima eilnde bulıJ"' 
Eğri kılıç kında paslanmalıdır. durduğu bu havlu ile, beyin e1" 

Heccy lıeeey!. Gene de (nakarat) üezerine, kabahatlinin amma h•' 
/(öroğlu düşer mi gene şanından.. lunun topuz tarafını var kuvveti 
Çoğunu ayırır er meydanından.. d'tİr 

le indirir .. Ve o kadar hızlı in ı 
Kır at köpiiğünden, düşman kanın· dl' 
d ki, ekseriya, kabahatlinin sırtın an .. 
Çeı•renı dolup şalvar ıslanmalıdır. çürükler, kızıl izler meydana 1 

Köroğlu türküsü bittiktn son· lir. Yazımın başlangıcında anl'r 
ra da oyun b:r müddet daha de- tığım gibi, odanın iç~nde, adet" 
vam ediyor. Derebeylik devrinde bir tokmağın dolu bir fıçıya 
Bolu Beylerinin zulum ve haksız- rulmasmdan çıkan bir ses h•' 
lığına karşı isyan ve intikam his· olur. Yapılan kabahate göre JI 
siyle d~ğa çıkan Köroğlunun oyu- şekilde kaç defa vurulacağını ) 
nu, şarkısı, -bilhassa çok güzel bey emreder. Cezaya müstah' 
olan bestesi - gönüllere kahra- görülenin karşı gelmeden, itİ t 
manca hir coıkunluk, taşkınlık a- etmeden bunu s:neye çekmeai ~ 
şılıyo ... Onun için oyun devam et- buridir. Yoksa, orada bulun•11 ; 

tikc.ce mecli~ daha ziyade neş'ele- rın hepsi birden üstüne çullş~j( 
niyo; .. Ara.fa sırada beyin emriy- lar; sonra da kapı dışarı edeb'fJ 
le oynıyanlar değiştiriliyor ve da- ler. Onun için adamcağızın 11 d'' 
ha sonra rnecl:se hakim olan yük- bir şikayeti hile duyulmaz. B11 ti' 
sek sesler tekrar odada çınlıyor. yak faslı, intizamı temin Jllal' J 

-Buyur beeeey !.. dıyle konulmuştur. Daha bir ~'' 
-Oyun bitsin!.. Dinlenilsin!.. garip usulleri olan bu toplan~\, 

Kahveler içilsin!.. hakikaten büyük bir d:siplin ~il 
O vakit çalgılar birdenb:re du- de gecer. Bunlardan ve eğlenti~ 

ruyor .. Oynıyanlar dağılıyorlar.. ikinci kısmmdan gelecek ,e 
Odanın her bucağında kümelenen bahsedeceğim. 
insanlar görülüyor .. Bunlar, yük· 
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Z• A h il . . ı Çok Gezen Çok Bilir ı' 
1!981 .ma s~. erım!- Seyahat Notlara i 
zın fiyatı yukseldı ı..:__ _________ :J 
Türkiye nüfusunun üçte ikiıin

~en fazlası çiftçidir. Nüfusumu• 
zun bugün asgari bir tahminle 16 
llıilyon olduğunu gözönünde bu· 
Iundururaak 12 milyon Türkün 
bütün faaliyetini ziraate hasret· 
nıit olduğu neticesine varırız. 1926 
ıenesinden beri uluılar arası piya
&aımda zirai mahsuller fiyatlan 
ınütemadiyen dü§düğünden, Türk 
çiftçisinin geliri 1933 de çok da
ra.lmııtı. Gelir daralmasına fazla 
iıtİihsalle çare bulmak iıtiyen çift· 
çi fiyat düpne nisbetleri hemen 
lıer yıl yanya yakın olduğundan 
lbu emelinde de muvaffak olama· 
l!lıfu;.. Bu suretle zirai mahsullere 
iatinat eden ihracatımız 1926 dan 
beri siklet bakmıınaan muntazam 
hareketlerle daim--ı arttığı halde e 
le geçen para miktan her yıl azal
'lllıftır. Bu hususu 1925 ve 1933 
ıeneleri harici alış veriş bilanço
larımızm mukayesesi meydana 
çıkarmaktadır: 

thracat 
Milyon L. Milyon Kg. 

1925 192,5 470,000,000 
1933 96,- 720,000,000 
Bu ıtatistikten derhal anlatıl· 

la.cağı gibi sekiz sene içinde ihra
catımız hacim bakımından b!r mis 
line yakın çoğalma gösterdiği hal· 
de kıymet bakımından tamam ya· 
l'1 yanya dütmüştür. Buradan 
çıkacak net:ce zirai mahsuller fi. 
Yatlannın acun piyasasında sekiz 
Yılda yuvarlak hesap dörtte üç 
niıbetinde düttüğüdür. 

Ökonomik vaziyet bu tekilde 
aevam edeiken son üç ay içinde 
Türk çiftç~nin ve dolayısıyle mem· 
leketin yüzünü güldürecek mühim 
hir değitiklik olmuştur. Zirai ihra· 
cat mallarımızdan çoğunun fiyat· 
la.n b·r bir buçuk ay içinde bir 
ınisli k~dar yükselmittir. iç piya· 
•aları.mızdan son gelen haberler 
Yabanın fazla talebi dolayısıyle 
lnallarımızda kıymetlenme hare· 
ketinin devam ettiğini bildirmek
tedir. 

Sanayi saha~ındaki ileri hare· 
kefm:z yanmda ziraat!n bu mutlu 
kalkınması memleketin genel Ö· 
konomi gidi,·nde çok yakında te· 
•irini gösterecektir. 

On iki milyon ç · ftçinin mahsu
lü kıymetlendiği için ge iri arta· 
cak ve bunun netices ~ olarak da 
~tın alma kabiliyeti çoğalacak
tır. Memleketin istinat ettiği taba-

lc..nın satın alma kabir yetinin ço· 
İllrnası, içinde bulunduğumuz şe· 
~it içinde, alıt veritin, yerli sana· 
Yi faaryetinin, devlet gelirinin ve 
llihayet genel refahın çoğalması 
deınektir. 

Ökonomik buhran tesiriyle bir 
Çok ülkelerde genel vaziyet gittik
se fenalaşırken Türklyede görülen 
hu kalkınmadan dolayı ne kadar 
•e . 

\'ınsek azdır. 

Başlıca ihracat mahsullerimizin 
~n Piyasa duruılarmı şöylece tes
l>ıt et.-ııek mümkün olmaktadır: 
f Buğday: Ziraat Brııkası tara
l ından idare olunan ihracat :kinci 
fCftin ve bir~nci kanun ayları zar· 
'k1

.nda iyi fiyatlarla daha ziyade in· 
~faf etmiştir. Bu Hci ay zarfında 
d na.doludan gelen 50,000 ton ka
fa..,. huğday Ziraat Bankası tara· 
•ndan satın alınmıştır. 

I Tütün: Bütün istihsal mmtaka
~;:nızda geçen seneden kalma 

•ul tamamiyle sablmıthr. 
:y ahancı ve yerli müıteriler ye-

ni mahsul alımına ba.Jlamıılardır. 
Avusturya ve Çekoslavakya reji· 
leri namına birer hey'et İzmir, 
Bursa ve Karadeniz mmtakalarm· 
da tetkikatta bulunmuılardır. Bu 
iki hey' etin 5 milyon kilo kadar 
tütün alacağı anlatılmaktadır. Bu 
seneki mahsulün nevi geçen sene
lerden çok iyidir. 

·Yunansen nasıl bir per e 

Yalnız bu seneki nubi kuraklık 
dolayısıyle mahsul siklet bakımın
dan geçen yıla göreo/o 30 kadar 
azdır. Talebin çokluğu, mahsulün 
nevinin iyiliği ve miktannm azlığı 
şimdiden tesirini göstermit ve fi
yatları yükseltmiştir. 

Yumurta: Bu piyasada son üç 
ay içinde fevkalade bir canhlrk 
görülmüttür. Fiyatlar yaz mevsi· 
mine niıbetle iki, iki buçuk misli 
artmıt eldeki stok ki.milen ıatıl
mııtır. Geçen yaz 8 ili 10 liraya 
satılan 1400 tanelik yumurta ıan· 
dığı istihsal piyasalarında T eırini 
sani içinde 25 - 30 liraya müıte
ri bulmuıtur. 

Pirinç tarlalarını •ulayan bir dolap - Yunan•enden bir görünüf •• 

Elde mal kalmadığı için lspan· 
ya ve Almanyadan yapılan ıipa· 
ritlere menfi cevap vermek zaru· 
reti hasıl olmuştur. 

Tiftik: Alman siparitleri azal
dığı için Eylül sonlarında durgun
laşan bu piyasa T eırinisani içinde 
görülmemiş derecede canlanmıt
tır. Sovyetlerin, bilhaaaa Alman
lann tekrar alıcı mevki:nde görül
meleri ve yalnız BiTinci teşrinde 
20,000 balye ıabf yapılmuı fiyat· 
lan kilo hesabiyle 74 kuruştan 95 
kuruta yükseltmiıt?r. 

Tetrinisani nihayetinde muhte-
lif cins tiffk fiyatları §Öyle tespit 

olunmu§tur: 
Kurut . 
82 Ankara, Beypazar, Çan· 

gın nevileri. 
78 Konya, Kırşehir, Polatlı. 
90 Kastamoni. 
95 Oğlak. 

Yün: Almanyadan yapılan mü
temadi sipar~şlcr dolayısıyle yün 
p·yasasmda fiyatlar büyük niıbet· 
ler dahilinde yükselmiştir. Yal!1ız 
Birinciteırin satı§ miktan 6,000 
balyeyi geçmiştir. Yerli ıanayi de 
piyasadan 1 ,500 balyelik mal al· 
mıftır. Muhtelif cins yün fiy~tlan 
şöyledir: 

Kuruş 

65 Anadolu. 
70 ince Anadolu. 
72 İzmir 
82 Rumeli. 
Tesrin·sani ortalarında piyasa· 

da an~ak 8,000 balyelik yün stoku 
kalmıştı. 

U züm, !ncir: Bu seneki üzüm 
ve incir mahsulü hemen tamamiy• 
le satılmııtır. Fiyatlar geçen yıla 
nisbetle yüzde 30 ili 50 yüksek· 

I 

Bir yolc~ için dört hafta rahat 
bir gemide, durgun bir deniz üze
rinde seyahat yapmak can sıkıcı 

bir ıeydir. Onun için Tonkin'e ge· 
lince çok sevindim. 

Fakat burası beni pek te hay· 
rete dütünnedi. Kendimi bir Av· 
rupa ıehrinde sanıyordum. Sokak
larda son model otomobiller dola· 
kşıyordu. Halk, Pariste olduğu gi· 
bi telaşlı telaılı yürümüyordu. Bi-
lakis bir eğlence şehrinde, mesela 
Dovil'deymiı gibi rahat ve sakin 
geziniyordu. Parlak bir güneıin 

altında, güzel kadınlann tuvalet· 
leri daha parlak görülmüyordu. 
Sokaklar,. Pariı caddelerinin kü
çillc birer nümunesi. 

Yahuz, eğer bu t-.raflara seya· 
hat etmek iıtiyoraanız, sakın be· 
nim yapbğmı gibi Haziran ayını 

aeçmeyiniz. Çok sıcak. Buzlu do
laplara, yani Frigidaire1ere, van • 
tilatörlere, hafif, çok hafif elbise
lere rağmen insan adeta bunalı
yor. lnıan, en hafif ceketi giydik· 
ten yanm ıaat sonra, ceket, bir ça· 
masır bezine benziyor . 

Ne yapayım diye dü§Ünürken 
bir eski tanıdık kartıma çıktı: 

- Azizim, dedi, sana Yunnan· 
sen'e gitmeni tavsiye ederim. Ora· 
da hava daha serindir, hem seni 
alakadar eden şeyler de vardır. 
Burada göreceğin şeyler hep ma· 
itim, simalar tanıdık, ıehir tanı· 
dık ... herhangi bir Avrupa şehri .. 

Yunnansen, Tonkin'in timal 
hududunda bulunan bir Ç~n vila
yetidir. Garp cenubunda Birman • 
ya, garbında Tibet vardır. 

Yola çrktrım. Trenle gidiyorduk. 
Fena bir tren. Vagonlar berbat. O 
kadar ki, bizim şark şimendiferle
ri bunların yanında lüks kalıyor. 
Art.ık üst tarafını dü§ününüz. Son
ra m nzarada da bir f evkalidel "k 

tir. yok. Boyuna pirinç tarlaları .. Bit· 
Fındık: Aramızdaki takas an- mek tükenmek bilmez tarlalar ..• 

!aşılması mucibince Almanya bu 
piyasada da büyük mÜ§teri vaz:- kalmıştı. Uyuıturucu maddeler İn· 
yetindedir. 140,000 çuval tahmin hisarının Japonyaya mühim mik· 
edilen 1934 mahsulünün yansın· tarda satış yapamağa başla.masıy· 
dan fazlası satılmış bulunmakta- le genel fiyat yükselmesi ufak 
dır. mikyasta da olsa bu p:yasaya da 

Eylül sonunda 37 kuruşa kadar sirayet etm"ştir. inhisar kilo ba!I• 
düşen fiyatlar Birincikinun ha· na 550 - 600 kuruıla iç piyasada 
tmda 45 kuruşu geçm:! bulunu- daima ahcı vaziyefndedir. 
yrodu. Devam eden siparişler do- ipek: Son aylarda ipek üzerine 
layısıyle fiyatların bu ay nihayet- yapılan muameleler mahsus dere• 
lerine doğru bir miktar daha yük- cede çoğalmıftır. Bursada koza İ· 
seleceği ümit edilmektedlr. peğin kilosu 150 kuruşa itlenmiş 

Afyon: Birinciteırin ni·hayeti· ipeğ~n kilosu 900 kuruta kadar 
ne kadar afyon piyasasında itler l yükselmittir. 
yalnız dahili alıt verife münhuır R. ş. 

Budi•l bir kadın 
Adeta pişman olmuftum. Fakat 

biraz sonra tren, "Kızıl ıehr,,in 
sağ sahilini takibe ba,Iadı ve man 
zara deği§tİ. Artık dağlık araziye 
gelmiştik. Şimdi, vahşi ormanlık
lar başlıyordu. Nihayet Laokai'ye 
geldik. Gayet büyük bir demir 
köprüden geçerek Hoheu'ye, yani 
Çin topra1darma girdik. 

Gümrük memurları dünyanın 

bertarafında ayni biçimde insan· 
lar. Şu farkla ki, Cin Gümri!k me· 
murları daha nazik. ötekiler gibi, 
eşyaları kendileri kanştmp alt üst 
etmiyorlar. Bu i§i, eşya sahipleri· 
ne yaptırıyorlar. 

Gümrük itleri bittikten sonra 
Han - Ti vadisinden ilerlemeee 
başladık. Tren buraların harikula
de manzaralarmı seyrettirmek is
tiyormut gibi yavaf yavaş ilerli
yor. Hoş dnl a hızlı gitmesine im· 
kan da yok. Oka 1ar in'ş ç1kı:lı, 
dolambaçlı yol ki! Kendisiyle ta· 
nıştığnn bir yolcu anlatıyor: 

-Laokai ile Yunnansen arasın· 
da 465 kilcımetre vardır. Tren 100 
tünelden geçer. Bu tünellerin u· 
zunl r,u yekUnu 15 kilometre tu· 
tar. Sonra muhtelif yerlerde 100 
1-5nrii vardır Bu ... nrüler · n en mü 
himi 111 n 1marah köprüdiir ki 65 
melre uzunluğun a o!.masına rağ· 
men .... Fakat geliyoruz, bizzat ba· 
kmız .. 

Vagondan batımı çı ·ardım. O 
ne? Demiryolu, uzuyor. fakat bir 
ucuruma gidi ordu. Karşı tarafta, 
dikine inen bir başka uçuruma, 
incecik, adeta sade demir yo1unun 
iki rayından yapılmı~ gibi bir köp
rü ile bağlıydı. Muhakkak tren 
buradan geçerken bu ray köprüsü 
çökecek iki yüz metreden fazla bir 
yükse!dikten diisüp l?eberecel tik. 
gözlerimi kapadım. Trenin köp
rüye giritini, sallanhdan anladım. 

Altımızdaki köprü esnemeğe bat
Jaıınıştı. Tıpkı eski Ankara hattın· 
daki tahta köprü gibi. Fakat bu· 
radan da geçtik. Köprünün esne
mesi çürüklüğünden değil, sağ· 

lamlığmdanmış. Acayip şey! 
Şimdi tren Tang - Çe ~ölü· 

nün sonsuz yaylasından geçiyor. 
Güneş batıyor. Tıpkı Boğaziçinde 
olduğu gibi gölün suları garip bir 
renk alıyor. 

Yunnansen' den evvel son is
tasyon olan Çang - Kong' e geli· 
yor ve kalkıyoruz. Artık tekrar 

' pirinç tarlaları başlıyor ve uzak
tan Ankaranın kalesi gibi yüktek 
duvarlar görünüyor. Bur~sı Yun• 
nansen'dir. 

Hakikaten asri bir otelden baş· 
ka, bu 60,000 nüfuslu şehirde bir 
otel yok. Bir sürü han falan var 
amma, oturmak kabil değil. Oto• 
mobil denilen şey, ancak iki ü~ 

tane. 
Buna mukabil elektrik ve tele

fon var. Cünkü bir Alman şirketi 
yapmış. Bu Almanlar da her yer• 
de insanın karıısına çıkıyor'ar. 

Sokaklar daracık şeyler. Yemiş 
çarıısı gibi bir şey. Araba yok. Bu
nun yerine miişterilerini omuzla· 
rında taşıyan sediye1er var. f çine 
biniyorsunuz. Pis, bitli iki Çinli 
haydi babam diyerek sizi alıp gö
türüyor ar, önlerine çıkan olursa 
vay haline, tıpkı bizim tramvaylar 
ve otomobiller gibi devirip çit:ini
yorlnr. Şurasmı da itiraf etmeli 
k, yollar pek dar. Çinliler ge' ene 
geçene, buranın pek me~hur olan 
yemişlerini, kapı eşiğinde, sohak 
ortasın·la, nerede olur!a olsun sat· 
mağa çalışıyorlar. Bütün bunlara 
ö üz arabalarmı da ilave erler!e· 
niz .. Adam çii'Ynemeden sokaktan 
geçmek mi.~şkül olur. 

Bu !o1taklar tehrin ana cadde· 
leri sayılıyor. Kenar mahal'e er'ne 
gidince iti~ip kakış-ıradan eser 
yok. Çünkü soka 'rta kimseyi gör
mek kabjl değildir. Herkes evin· 
dedir. B· sckaklardaki evlerin ha· 
riçle a1fıka!ı bir tek kapıdan iba· 
rettir. Ne pencere, ne bir şey. 

Çin kadını, burada, hayvan gi· 
bi kullanı'.maktadır. Bütün işleri 
o görür. Pek tabii kadın olmak 
hasebiyle çocuk doğurmak ve bü· 
yütmek te ona di!§er. Cocuklarını, 
omuzlarında heybe gibi bir şeyin 
içinde ta~ırlar ve bir taraftan da 
işlerini görürler. 

Burada oturan bin bir ç.ef İt hal· 
(Utfen uydayr gevtrln.lz) 
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Ç euk haftası 
Hediye kazananların 
isimlerini neşredil}oruz 

idi. 

6 - 12 - 1934 tarihJi bilmecemiz 

AYASOFYA 

Doğru ha1ledenlerden Galatada 
l{uJcdibindc Rngıb P. apartıman Ce· 
Jfll Gültekin 1 fnd, Ankarada M. f. 
\"t.kftleti memurlanndan Necati kızı 
Aysel fi.inci hediyemizi kazanmışlar 
dır. 

KAKAO KA~ANANLAR: 

3 - Pangalb hamam Maide, 4 -
llal:ırköy 131 Nüzhet, 5 - Kur • 
tulu~ 64 N:ıcf, G - Şişli 16 Adnan, 
7 - Pangnltı hnmam Belki!, 8 -
Pntih 11 Cemal, 9 - Cagal~lu 
1\Jekteb sokak 15 Kemal Karaca, 10 
- Kurtulu:f 64 GUı\n, 11 - Vefa ll· 
. c i 528 Sndnn, 12 - Şark Demiryol· 
lnrı Dursun, 13 - Samatya Gülcan, 
örcnn, 14 - Üsküdar 45 Seyfi, 15 
- Kumknpı 28 Nermin, lŞ - Kadr 
köy 16 Gülen, 17 - lnkılfıb lisesi 
1077 Osman, 18 - Beyoğlu 40 Adil, 
19 - Kurtuluş Doikurt caddesi Su· 
zan Adil, 20 Fatih Sultanselim Şa • 
diye. 

B1SK0Vt KAZA "ANI.AR: 

21 - Şişli 17 ,.ermin, 22 - Pan· 
galtı, Feriköy <:.'ldde i Bedriye, 23 -
Sultansclim Sabbek, 24 - Kurtuluş 

70 :rtfarika. 2:; - Yefa lisesi 701 Ril· 
mi, 26 - Hnsköy 1 Nezih, 27 -
P ngaltı Dere sokak Tahire, 28 -
t~tanbul tevziat memuru Rıza, 29 
1 tnnbul erkek lisesi 1121 Kemal, 
30 - El-ilb Da.\'ud ağa 32 Hayı-iye, 31 
- U ldidar 2'l Turgut, 32 Ortaköy 
305 Jükcrrem. 33 - Nişantaşr 45 
Sen·ct, 34 - Devkoz 20 l\fOhahat, 
;::;; - Kıırt'lluş 30 Fntmn. 36 - Har
biye 101 Gfü:in, 37 ,_.. Oi'takly Clbl•· 
lik s ., 12 Zehrn, 38 - İ!l!tanbul klz 
liseci Yrklız. 89 - Rumeli kavaı?rnda 
·> ~ecdet, 40 - Pangalh Emel Hüs-
nii. 

KtT n RAı N~NLAR: 
41 - Reyo~ht Borsa aokak 57 Sa· 

ded<lin. 42 - 'RevJe.rbeyi 5 Şiikran, 
3 Bevlerhe'1 'J:1 Ahmed, « - İRtan· 

bnJ l:l inci iİk mekteb Kavıhan, 45 -
D~vmtoa.şa 572' adir. 46 - Fatih 
ı R:ı1ive, 47 - ~iqli Terakki Ji esi 
371 Bilal, 48 - Edimekapı Gebciler 
cndd i 16 Nnd, 49 - Kadıköy 17 
'ermin, 50- Sultnnselim Ahmed, 

:;ı - Balat !l Ahmed Rtlştü, 52 -
ü9 uncu ilk me.Jdeb NeTUd, 53 -
Da\•udpaşa 463 lehmed, 45 - Da· 
rü efnka lisesi 212 f usa, 55 - üs· 
küdar li e • Adnan, 56 Yefa lisesi 662 
Rnzi, ':ı7 - Dnvudpaşa 572 Nadir, 
:-.s - Samnh-n Sükril. n9 - Be ik • 
1aR 9 l\lun11fı İlyas, 60 - Beyctğf7. 
19 :-";uoi~e Giiler. 
YAZIDF.FTERIKAZANA 'LAR: 

61 - PanJ?nltr Salime, 62 - Pan· 
galt1 lt:ımnm Belkıs, 63 - Fatih Ge· 
Jenlle' i orta mel\fehinden l S. No. l 
Hul(!'i. :Gi - Riklllrnazar 7 1\f usta· 
fa, G:; - !l9 mıeu ilk mtkfoh ArM.· 
Jo:t. G6 - Jrız lic;e!-lfnde 96 A~e, 
117 - Bnlürkiiy 16 Adnnn, 6R - V.s 
l<üd~ıl' 17 J\:lzım, G9 Büyiikdtre 12 
• •ermin, 70 - Dcşikta§ 18 Muazzez, 

KART KAZANANLAR: 
71 - lstanbul Erkek lisesi 280 

Tahsin, 72 - Vefa lisesi 701 Altıed· 
din, 73 - Akhfsarda Nermin, 47 -
tstanbul Kız U esi Mukaddes, 75 Or· 
taköy 16 Hnmdf, 76 - Kadıköy '71 
Ertuğrul, 77 - « Uncu ilk mekteb 
Macide, 78 - Sultanahmcd Kemal, 
79 - Kandilli kız li esi Muallil, 80 
_ İstanbul Erkek 1i esi Sabahaddin, 
81 - Taksim A) nşpaı;ıı lj Necati, 
82 - lstanbul 44 ilk mı.}.teb, 83 -
Fenerde Şifa Zifar, 8' - Gedikpaşa 
Osman 85 _ Orta mekteb 825 Sa· 
liha., '86 _ Kasımpaşada Necdet, 
87 - Davudpa§a orta mekteb Muam· 
mer, 88 - Beykoz 639 Fatma, 89 
- Be~iktaş383 Hüsnü, 90 - Ba~lar
başı 60 Artin, 91 - Kızıltoprak Zi
ya, 92 - Beşiktaş Şair Nedim cad· 
desi 11 Milzeyyen, 93 - KadıliÖY 16 
Nedim, 94 - Balıkesir 19 Şevki, 95 
- Radıköy 7..eytin sokak Cnfer, 96 
- Dumluponar ynh mektebi llhıın, 
97 - Beyazit 12 Nnim, 98 - Kadr 
k6y Hayreddin, 99 - Sutlansellm 
Hamdi, 100 - Bakırköy 16 Servet, 
ıoı - Bevoğlu Osman Nedim, 102 
Q'skUhde 111 Ahmed, 103 - Snltan • 
selim 71 MUzeyyen, lM - BUyUk • 
nda 12 KRtlna, lO:i - R"matya 105 
Ruşen, 106 - Adana 160 tlhan, 107 
Kurtolue 2.'l Panteri, 108 - tstan • 
hal erkek lfcıe 1 Hamdi, 109 - tstan· 
bul 88 Melahat. 110 - Gelenbev:I 
770 Turhan, 111 - Kadıköv 120 
Znzan, 112 - Knmkapı 29 Berhlz, 
113 - EvOb 33 Orhan. 114 - Kum· 
kanı Nezihe Daw.nl, 11!l - Sl\matva. 
18 Münevver, 116 - Ka .. ıkö 147 
Sabnltftt, 117 - Deyo"lu !!\!\ inci 
mekteb Tevhide, 118 - Kıuh1<nv 13 
Tnrgut. 119 - Kwrtulıtş 12 • 'M .. ide, 

120 - Revo;;.ht Vr11i5ehfr 6 l\'!l nire, 
121 - Evfih ~1 o.,.hnn. 121 - fdftn· 
bul lic;ec;i Sne.tt1~in, ırn - Yeni li~e 
talPbec:frrlP" E;ii'f'f!VVll. 124 - t ftın· 
bnl erkPI< Jicı,.cıi 'l'or'1~n. 12:"; - ~1\· 

matvn A'l :ıll'Mve.h, J?'l - AfClc Ali· 
na~'\ 11 <":iilören, l~ - Jl .. Torköy 

Fntma, 128 - Rfiviikada 12 ~U,...an, 
129 - Galatn 'Rnft Rry <'~1n !=:st1dr, 
'JM - Be ·lerbevt 121 Snndct. J~l -
Erkek mmıllim 234 Mfüılim. 1~2 De· 
vn<Ylu 6fl Ben ar, lll3 - F..tirPkam 
17 lsmnil, 134 - Onksrnanı ~11M'h .. d
din, l::l:'l - Üdincii ilk mPkf Ph Vıl· 
dız, 13f; - 31 inci ilk mekteb Ne· 
dfm, lll7 - Gazi Osmnnn:ıAA mP~te· 
hl Uitfi. 138 - f atanhnl Tel,..raf Za· 
fer. 1~9 - Bevoftlu ::ll inci ilk mek· 
telJ Tok~Ö7., 140 - Kat1ıköv Numan, 
141 - 15 inci mekteb Melf\hat, 142 
Gelcnhe'i 229 Feridun. 143 - tzmir 
11 Ali Fnnd, 144 - Kadıköv 12 Tor· 
gud, 145 - Kuleli nsker lfcıecıi 444 
Snmi, 146 - Bn1ıke ir 54 l\fehme.d, 
147 - Kız mmıllim mektebi :.ı19 Sa· 
biha. ı•s - Fatih ıs inci ilk ınek
teb New.ad, 149 - K:ul•köy 4 Cemal, 
150 - f:;nmntva 11 Meliha. 

DKKAT: 
.,.. __ , 

Hediye1erimiz ber hr.fta per .. 
şem be giinleri matbaamızda da -
ğıtılır • 

llhıımr«ırmıınıımııı"""""""'llllıınınımJllflll .._,aıııaı aw:ıınıııı11tıtttt:ı•t1""'11Tm""""""lııınuıaııın:ı11Mt,.. 

kın ekseriyeti bir nevi müılüman J dmnıt, bu herif de bir çok hocala
d inine mensupturlar. Yukarda an· n kandırarak Tali ıehrini Budist· 
latığmı evde kapanmak meıe!eai lere teılim etmiılerdir. Budistler 
de bundan ~ıkryor. Halkın bir kıa- de tehire girerek kadın erkek ço

mı dn Buda mezhebine menıup-
tur. Aralarında daima din kavga
ları olur. Bundan altını§ beı sene 
kndar evvel ara1armda müthiı bir 
dövüş olmuştur. Bu duvüı on yedi 
sene sürmii§tür. Kavgaya Budıst· 
Jar lx-ı§lnmı§, mü•lümanlar §ehir .. 
den b;r kac saat ilerde olan Tali 

kc.:ıabnsına çekilıniıler oradan kav 
ga.yı idareye başlamıtlardrr. Müs
lümanlar galip geleceği bir ıtrada, 
Çin valisi Çeng, müslüman hoca
lardan Mayu hung'u para ile kan-

luk çocuk ne varsa kılıç.tan geçir .. 
mi~lerdir. 

Burada evlenmeler Çerkes ev· 
lemnelerine benzer. Damat, gelini 
gelip kaçırmak mecburiyetinde
dir, bu İ! için de sinetn\larda ol· 
duğu gibj bir şahne tertip edilir. 
Gelin duvağıyJe bekler. Damat at 
ile gelir. Üzerine atılrr. Kızm ta· 
raftan bırakmak istemezler, ıahte 
bir kavga olur, nihayet damat kı· 
zı kur• ;;ma alır atına biner ve ka· 
çmr. Onlar erer murad~na. ... 

. Yolcu 

2•l Siı İnci kfı.nun 1934 

r 
yenka 

Suçlu kiin? Er e mi, yoksa 
onu zehir iyen karısı m:n.? 

koca ınız ın. 

Nevyork, (Hususi} - Burada 
çok şayanı dikkat ve meraklı bir 
hadisenin muhakemesine başlan
mıştır. Bu muhakemenin ilk cel
sesine ait tafs'Iatı bildiriyorum: 
Mahkcıme ı~fonu hıncahınç 

dolmuıtu. . 
Dinleyiciler heyecan ve merak 

içinde, birbirler'ne ıoruyorlardı: 

- Acaba kadın mı haklı? Yok· 
ta erkek mi? •• 

M' ıter Herold ve lranaı ma~· 
nun ıandalyeıinde oturuyorlardı. 

Muhakem ba§ladı. 
l1akim ilkönce Mis (Harold) a 

sordu: 
- Kaç ıenedir evlisiniz? 
- Y odi seneden beri •• 
- Kocanı ıeverek mi evlenm:t· 

tin? 
-Evet .. Hat ti üç ıene mütema .. 

diyen ve deHce eevdim. 
- Sonra? •• 
- Nefret ebneie batladım: 
- Sebebi? •• 
- Evlendiiimiz zaman kocam 

içki içmezdi. Os: ıene sonra içkiye 
alıftr. O kadar çok içmeie batla· 
dı ki, artık geceleri evin kapısını 

zorla buluyor ve içeriye girer g1,. 
mez elbisesiyle yatıyordu. 

- Kocanız evde içki içer miy· 
d . ., ı. 

-Ara ııra .• 
- Siz onu evde içmeğe teşvik 

edennitıiniz .. Doinı mu? 
-Evet .. Çünkü evde bqka tür

lü yüzünü aörınek mümkün olmu
yordu. Sabahleyin itine çok erken 
gidiyordu. 

- Kocanız evde içki içtiği za
man, kadehine uyu§tunıcu b:r 
madde koyar mıydınız? 

- Hayır. 
H~kim, doktor raporundan fU 

satırları okudu: 
"Mühendis Harold'un kanı tah

lil ve muayene edilerek tedricen 
zehirlendiği ve bu :zeh:rin içkiden 
hasıl olmayıp hariçten alınan bir 
yabancı maddeden ibaret oldutu 
tespit editmiıt~r.,, 

Mis Harold vekili f(>yle bir mü· 
daf aa yaptı: 

- Hakim efendi, bu cürmü mü
vekki~;J'?'e ianad C'hı fmİz ço!< ma• 
nasız ve mantıksız olur. Çünkü 
Miıter Harold gece barlarda do· 
laşan •efih bire.damdır. Dı.tarda 
kokain veya Eroin gibi maddeler 
çekmek ıuret!yle zehirlenmed!ii· 
ni kim iddia edebilir? 

liikia':l, Miste:- Herold'un veki 
line ıö~ vermişti. Nevyorkun me§· 
bur avukatı Deterson, yerinde ol· 
mıyan bu iddiaya cevap verdi: 

- Dosyadaki tahl"l raporunda, 
müvekkilimin kanında (Klorikx) 
denilen bir zehirli madden· n mev
cudiyeti tespit edilmittir. Miı Ha· 
lord'dan bu maddenin naırl teda
rik editdifni ve kocaıma tedricen 
nasıl aııladığını anlamak isterim .. 
Lütfen aorar mıımız? 

Dinleyiciler hayretle birb:rine 
balu~tılar. 

Hakim maznun kadına ıordu: 
- (Klorbc) denilen maddeyi 

kocanıza sezdirmeden nasıl Te
-*'irdiııiz? · 

Genç kadının gözleri aulanmıt· 
b .. Önüne bakarak anlatmağa 
baıladı: 

ğini söyledi. Gece kıyafetimi de-o 
ğİ§frerek koca.mm eğlendiği bara 
gittim. ljte, beni çileden çıkaran, 
o gece gördüğüm çirkin aahneler
dir. Kocam bayağı b!r bar mugan
niyesinin kollan araı?nda net'e· 
lenmitti .. Gözleri o kadmdan bar 
ka bir fey görmüyordu. Eve dön
düğüm zaman bütün kıskançlık 
damarlarım tutuıtu .. Ertesi gilnün 
den itibaren (Klorix) i 20 damla
ya çıkardım. Kocamın nihayet 
hastalanıp evde kalacağını ve ni· 
hayet tekrar benim olacağını dil· 
tünüyordum. Fakat, hiç bir zaman 
mUvıııeneslni kaybedeceğini, ap
tallaıacafmı tahm=n etmemittim. 

Avukat Peteraon bağırdı: 
- Adaletin tecellisini isterim, 

hikiın efendi! Bir insanın aklını 

çalmak, canmı almakla müsavi· 
dir! 

Sa.miin galeyana gelmişti. 
B:raz evvel maznun kadına 

yumruğunu sıkarak: 

-Kocamın barlarda bir çok -. Hain... • . 
doıtları vardı. Kaıancmm dörtte Dıye haykıranlar tımdı ona a· 
birini evine, dörtte üçünü de dı- ı cıyorlardı. Sera~r~~ikten batını kal 
tuda tarfederdi. Evvela kendisini dıramıyan ve bu~un kaz.ancmı bar 
eve bağala.mayı dütündüın.. Sık kadınlarına yedıren hır erkeie 
ıık kendisine elimle viski tedarik mahkemenin vereceği cezayı kim· 
ett'm .• Güzel sofralar hazırladım.. se tahmin etmiyordu. Fakat, her· 
Evimize radyo aldım .. Topluluk· keı genç kadına acnnağa batla· 
bın hoşlandığı için misafirler da- mı§lır. Miı Harold ıaçlarmı yola-

vet ettim. Danslı e~lenceler hazır
ladım. Kocamı eve bağlamak ka· 
bil olamadı. Ondan sonra, aile doı 
tumuz olan b:r eczacıdan bu ilacı 
aldım.. Ve kocam evde viıki içtiği 
zaman bu ilAçtan kadehine on 
damla koymağa batladım. 

-Bu ilacı kocana ne 
dan beri ver:yorsun? 

azman· 

rak: 
-Yuvam, saadeti.m .. Her şeyiın 

mahvoldu. 
Diyerek aalıyordu. 
Mühendis Harold'a acıyanlar 

yok deiildi. Beynini, ınüvazenesi• 
ni kaybetmit, üç ıene içinde tedri• 
cen zehirlenerek, nihayet son gün• 
lerin1 ya§amağa başlamı§ olan bir 
adama kim acrmazd?? 

Mehkeme hey' eti müzakereye - Oç seneden beri .•• 
Hakim ırhhiye raporundan 

cümleyi okudu: 
§U karar verdi .• 

Celse bitti •• 
Dağıldılar. "Mister Harold tedricen zehir· 

lendiğ: i~in, ıon günlerini ya§a .. 
maktadır!,, 

Dinleyiciler asabile~meğe bat· 
lamr§tı. 

Mister Harold, omuzlarmın 

üstünde beyni çıkarılmı§ bot bir 
kafa ta§ıyonnu§ gib\ etrafına ap
tal aptal bakınıyordu. 

Mis Jiarold bu cinayeti ne mak
satla yaptı~ını da !U cümlelerle 
anlatma~a çah§tı: 

- Kocamdan nefret ettiğim 

halde, onun benden ayrı yapma• 
una tahammUI edemiyordum. Bir 
ıece aile dostlarmdan b;rt koca· 
mm o gece ba,.da vakit geçirece-

Kanunun verece~i ce:r:ayı 1';111. 

diden tahm"n etmek güçtür. Fa· 
kat, bu meraklı davayı dinliyen• 
ler, mahkeme .alonundan ayrılır
ken hükümlerini vermiılerdi: , 

- ikisi de mücr:ımdir ! 
ı. s. 

tıscw:tı•ıı:wı ııııııa"""""'"'•ııııtftllllmınuııııtııtl 
FiTRE - ZEKAT 

Oruç ayındayız, fitre Ye zekat 
vereceğiz. Bunları kimıeye we,.. 
me, Tayyare Cemiyeti toplay•• 

cakttl'. 
ııııııı111111ııııııııı111ııuıınııııııııııııuıııınıını11uııııııııın111111ııııt' 
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Gündelik gazete== Fiyatı her Yerde 5 kuruş 
idarehane: Ankara Caddesi lsianbul - Telgraf adresi: KURUN -lsianbul - 1elefon: 24370,, 24379 

Abone fiyatları Türkiye için seneliği 140 O, altı aylığı 750, üç aylığı 400, bir aylığı 150 kuruı 

"j'URUN gazetesi VAKJT matbaasının en asri ve en mükemmel vesaitle çıkardığı yegane 

' T ü r k ç e g a z e t e d i r. 

'' 

'' 

• 

Ecnebi memleketlerin birçok yerlerinde ve 1ürkiyenin her yerinde en çok okunan 
ve bayii bulunan gazetedir. 

Her gün 12 - 76 - 20 sayıfa olarak, dolgun mündericatla çıkar. Yazıları 7 ürkigenin 
tanınmış kalemleri tarafından temin edilen bu gaz.etenin her sınıf halkı alakadar edecek 
yazıları ve hususi sauılaları vard!r· 

• 

A k ı•k Bu sayıfada haftada bir defa en son k~şlfter, en s er 1 sayıfası yeni hava vasıtaları ve her asker için yazılar vardır 

Sinema 

Kadın 

Çoc k 

San' at 

Şen 

ilin 

/ıtlatbaa 

,, 

'' 
'' 
,,. 

'' 
,, 

En son sinema hadiseleri en yeni film hareketleri 
bu sayıfadan takib edilebilir. 

Moda, ev, model, tuvalet yazıları her kadının ihti
yacım doğrudan doğruya temine kAftdlr. 

Annelerin ve babaların alaka ile takibe mecbur 
bulundu.k.larI babfslerJ vardır. 

Edebiyat sayıfasıdır. Her gencin dikkatle takibi 
lazım gelen yazılar bu sayıfada bulunur. 

( 

Mizahi yazılar, eğlenceli fıkralar, şen yazılar her 
I 

yaşta olanlara zevk verir. 

En miisait şartlarla, devamlı ve muvakl,at iIAn 
kabul edilir. ilanlarından faych ., görmek istlJ e;oler 
UAnlarını kuruna vermelldh·ler. 

VAKiT 
' 

1 Matbaası 
Kütüphanesi 

1 lstanbul 1 

Külüp/ıane 

.__ _____________ _..._...-------·~~-------------------------------------~----------------------------------....r,, __ ._. ___________ ~---------

Her nevi tabı işleri deruhte edilir. En ince işler en kua 

zamanda yapılır. Çek, poliçe, makbuz1 her nevi defter cetvel ki .. 

tap gibi her nevi it kabul edilir . 

Fiyat her yerden müsaittir. 

"DÜN ve YARIN,, tercüme külliyatı ismi altında tanmmıt 
Garb ediplerinin güzide eserlerini tanınmış kalemlerin ya.rdmıilcr 

dilimize çevrilmi§tir. Şimdiye kadar 20 es.er çıkmıt olup almak 

istiyenlere kolaylık gösterilir, 

• 
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Rusyada idamlar 
devam ediyor • 

(804 tarafı 1 inci ıayılada) 
Zinoviev ile KanıenePi rea • 

men sorguya çekmek için, elde 
yeter deliller bulunmadığı için, 
bunlar, kendilerinin idareten 
sürgün edilmelerini tetkik ede -
cek husu:;i b;r mahkemeye ve • 
rileceklerdir. 

Sovyet gazeteleri 
ne diyorlar '/ 

Moskova, 23 (A.A.) - Gaze
teler, iç sıyasa üzerinde mühim 
t~irler yapmrya başlamı~ olan 
M. Kirofun katli hadisesi hak -
kında dalıa 9imdiden uzun uza -
dıya müta.lealnr serdetmeye bat
lamı,Iardır: 

Bu gazeteler diyorlar ki: 
1 - Bay Kirofun kntH badi -

sesi, tam bir komplo mahiyetini 
almıştır. 

2 - Tevkif edilmif olan bü
tün eşhas komünist fırkası aza -
undan olmakla beraber yolları -
nı faşırmıı ve eolojji bakımın -
dan Zinovief, Kamanef ve T roç
kinin fikirlerine tabi bir takım 
insanlardır. 

3 - Bu adamlann gayesi, 
tethi§çilik tarikiyle rejimi değiş. 
timıek ve evvela Leningradın i
daresini ele geçirmek idi. Mak • 
salları kapitalist rejimin yeni • 
den hakim olmumı temin eyle • 
meldi. 

4 - Zinoviefin akidelerini 
Komünist fırkası ile komünist 
gençliğinden kabul edenlerin 
miktarı pek azdır. 

5 - Komploya iştirak eden 
qhasın bütün memleketi bir 
~ergüzeıte sürülmek kabiliyetin
de olmamalanna binaen bunlar, 
fırkanın adeta kalbi me.abesin. 
de olan ve Stalinin ,büyük dost1a
nndan biri bulunan zatı öldür -
mek suretiyle maksatlarını elde 
etmek tarikini ihtiyar eylemit • 
]erdir. 

6 - F esadcıların teşebbüsle
ri pe!İnen akamete mahkfun idi. 
Çünkü Stalinin riyasetindeki fır
ka daima komploları ve her ı e • 
kildeki entrikalaTı daha ortaya 
çıkmadan akamete uğratmanın 
yolunu bulmu§tur. Bu komplolar 
v~ entrikalar, ister hariçten gel
ıin, ister dahilde tertip edilmit 
olıun, Stalinin riyaseti altındaki 
fırka, gerek iktisadi, ve sanayi 
ve gerek diplomasi sahasında 
kayda fayan muvaff akiyetler el
de etmittir. 

Bunun bir eseri de Fransız • 
Sovyet mukarenetidir. 

7 - Gazeteler memleketin 
mukabil ihtiyaçlanndan kurta • 
nlmaaını ve fırkanın tasfiye e • 
dilmesini taleb etmektedirler. 

Pravda gazetesi, ilk defa ola
rak mukabil ihtilalcilerin isimle
ri yanında Zinoviefin, Kamenef
in iaimlerini zikretmektedir. Bu 
gazete, cinayetin muharrikleri • 
gazete, cinayetin muharrikleri -
nin bu tarafta aranılmasını yaz
maktadır. 

Ayni gazete, ıeflerin ve bil • 
hassa büyük aevilmiı ve yegane 
tef Stalinin etrafında safların 
daha ziyade aıklqtınlmumı 
tavsiye etmektedir. 

idamlar devam ediyor 
Moskova, 22 - Rusyada Yol

dq Kirofa kartı yapılan ıuikast
ten sonra kurulan mahkemeler 
faaliyetlerine devam etmektedir
ler. 

Miriakideki .._.. mahkeme 

geçen gün yenilen 9 kitinin kur
tuna dizilme.ine hüküm 'vermit
tir. Bunların yedisi beyaz Rus, 
ikisi Almandır. 

Bu suretle Kirofun meselesin
den dolayı kur,una dizilen Al -
manların adedi üç baliğ olmak -
tadır. 

Yapılan tahkikata nazaran 
auikastçiler, kurdukları cemiye -
le (Belog vardeya) ismini ver • 
mişlerdir. 

İstintak csnacınd:ı bu adam • 
lar Lehistandan Rusyaya geçtik
lerini itiraf etmi~lcr, ve asıl ko
mitenin Lehistanda olduğunu 
söylcmi~lerdir. 

• Kurşuna dizilenlerin isimleri 
şudur: 

A. Getman, S. Tayman, H. 
Gedoroviç, K. Sosnovslri, V. 
yeviç. V. Korzun, A. ÇulenJ~of. 
Tnskivevic, A. Karbut, G. Tas • 
kiyeviç, V. Korzun, A. Çulen -
kof. • 

Almanya 
Şark Lokarno mtsa
kına çağrılacak 
Fraıuız hariciye nazırı M. La

valın ayan meclisinde verdiği iza
hatından, Fransanın Almanya 
ile y~niden konutmağa başlamak 
hususundaki kati tasavvuru anla· 

tılmıttır-
Bundan sonra, Almanya şark 

Lokarno mi•akına çağrılacaktır. 
Franam haTiciye D&s:D"l aym sa

manda Şark misakına ait Fran-

sız - Sovyet protokolunu da o -
kumuştur. 

M. Laval bilhassa demiıtir ki: 
"-Fransız - Alman yaklaş

ması, beynelmilel aahada tesirli 
bir sulh teminatı olabilir. Alman
yanın bu manada harekete geç
mesi temin ediline, her iki mem
leket halkınm da pek lüzumlu o. 

lan barışmaları elde edilmiı olur. 
"Almanya, mUşterek bir mi -

ıakta yerini almuı için yakında 
çağrılacak .. ,, 

Almanya· Fransa konuşma· 
laranda Hess hariciye nazıra 

vaziyetinde olacak 

Fransız Hariciye Nazırı Mösyö 
Laval'in ayan meclisinde ıöyledi -
ğ! nutukta Almanyayla tekrar gö· 

rütmelere ba§lamak üzere olduk· 
larına işaret etmesi, Alman Re:si· 
cümhur ve 88.}vekilinde henüz 
bir akis uyanclırmamı§tır. 

Mösyö Laval'in itarefne göre, 
bu konuşr.ıalar Sar meselesinin 
halli demek olan 13 Kanunusani • 
den sonra ba!hyacak ve Her Hes 
lransaya gidecekti. 
Her Hess'in vaziyeti bir aHriciye 
Nazm vaziyetinde olacak ve Fran 
sanın noktai nazarına göre, Al
manyanın, fark lokamosuna gir -
me.ine da:r konuıulacaktır. 

Bir Nazi gazetes"nin yazdığına 
bakılırsa, Almanya, "silahlarda 
müsavat,, hakkı kendisine veril· 

medikçe mü~terek b!r tnahhüdü 
ciddi surette hiç b·r zaman görü· 
ıemezmif ... ,, 

Diğer taraftan, lngiliz gazetele· 
rinde okunduğuna göre, Berlinde 
pek tanınmıt ve hastaları arum -
da lng'liz, Amer·kan tebaası da 
bulunan bir Yahudi doktoru, bir 
Nazi gazetesinin §iddetli b:r ten .. 
kidine uğramııtır ve bu Yahudi 
doktoran adı Fritz Meyer'dir. Ve 
Nazi pzeteei kendisi için, "Nazi 

HABER - Alqaıa Postan 24 Birinci kanun 1934 

"Atatürk başarıcılığımızı 
kaynağıdır,, 

·rs,, lanıfı ı incide) 

Dördüncü Büyük Millet Mecli
si 287 toplantı yaparak 801 ka • 
nun, 33 tefsir çıkarmıı ve ayrıca 
207 karar vermiştir. Bu verimli 
çalışmaların çok yüksek olan de
ğer" ni kıvançla anarım. 

Türkiyenin bütün alanlarda 
erklenmesi ve yükselmesi için ver
diğin" z emekler hep yurtseverlik 
duygularyile olmuftur. Bunu Türk 
tarihi öğünç1e yazacaktır. 

Bütün acunda alkışlanan bu ün
lü ilerlemeler siz"n ve sizden ön -
ceki meclislerin yöndemli çalıı • 
malarından doğmuıtur. 

Büyük Milet Mecrsi ulusal erem 
ocağıdır. (Alkışlar.) 

Siz bu uluıal eremi c.umurluk 
tözüne en uygun bir yönde yeri
ne getirdin·z. Sizden önceki Bü
yül: M;net Meclislerinin yolu üze
rinde bcn::cr hızla yürüdünüz. 
Ba~nrdığmız işler arasında ulu
sun yükıelmea ·ne başlıca yara -
yanlar pek çoktur. Bunlar öko • 
nomik, soysal ve siyasal kanun • 
larla berkitilmiştir. 

Sanayi kur umun un tuttuğu 
giılişte değerli verimler 

toplanıvor 

Temelini kurduğunuz sanayi 
kurumunun tuttuiu gidişte daha 
timdiden değerli verimler toplan
mağa batlanmıftır. Bu güzeyde 
Türk ulusu yabancıya el açımıya -
rak kendi çalı§masının verimiyl~ 
yatayacak ve bütün erkinliğini ko
ruyabiJecektir. ( Alkıtlar) 

Ulusluk olması gerel<en demir
yolu, nhtım' v2 bunlar gibi tüke) 
it Ieri, iÜtlüğünüz ana 11yasaya 
uygun olarak uluılaştırmakla en 
yararlı ulusal bir ülküyü yapmış 

bulunuyorsunuz. Un~dulmaz it • 
lerden dolayı yurdunu seven her 
Türk sizleri bugün de, yarın da öğ 
me ve ıaygıyla anacaktır. Buntar 
la birlikte onurlu ve değerli ordu· 
muzun yurdu koruma gücünü ar • 
tmnakla büyük uyanıklık göster • 
diniz. ( AJkı§lar) 

Dıtan sıyasada da verdiğiniz ö
ğütlere göre çahf&D hükômetimi. 
zin ulu§ için yarar anlatmalar ba
§armış böylelikle dıprı sıyasa -
mız belli ve sağlam teme1ler üze
rine kurulmuştur. ( okay sesleri, al 
kıtlar) 

Uluslar derneğine girmemiz, 
ba1kan antlaşması, barıt içinde i
lerlemek isteklerinin doğurduğu 

sonuçların baılıcalanndandır. (al 
kıılar) 
öz dll!m"z ve kıhk kanunu 

Dilimizin öz1e§mesi itine büyük 
millet meclisinin gösterdiii bağ • 
lıl:k ö~ünçle anrlmağa deler. (al
kı~, ) 

Layık budun tutumuna uygun o 
lnrak çıkardığınız kıhk kanununu 
cumurluk desteklerinin bütünle§ • 
mesi dileğiyle atılan adnnların en 
başta gelenlerindendir. Bu kanun 
din yönünden kılık başkalığının 
öted~nberi yafatmakta olduğu ay· 
rılık dü§ünüşünü oradan kaldıra • 
cak ve birlik yaratacaktrr. (okay 
se3leri, alkışlar) 

Soyadı kanunu da soysal ilerle 
mede kıvan;la açılacak bir atılıt· 
tır. Türk tarihinin eski çağların • 

aleyhtarı bir takım hiuiyatı,, bes· 
)emesinden bahsetmetkedir. Ya· 
hudi doktorunun yakın arkadaıla-

• 
rı, aon zamanlarda bir türlü ken • 
diıile görilıememektedirler. 

da Y&Jamı§ olan bu güzel saltanat 
çağlarında batta bulunanlan üm· 
met ııyasası güderek ulusal duy -
guyu gevşetmeleri yüzünden bir 
yana bırakılmı§ iken sizin yaptı • 
ğınız kanunla bunun diriltilmif ol 
maaı övünmeğe değer bir ittir. 
(alkışlar) 

TUrk kadınına ödenen borç 

Dördüncü büyük millet meclisi 
Türk kadınına verdiği onurlu si· 
yasal orun ile ulusal borçlannın 

en büyüklerinden birini ödemiş -
tir. (alkı§lar) Kurtuluı aavatına 
kaniyle, caniyle gir;ten Türk ka • 
dınmm ulus işlerinde sözü olması 
pek doğru, pek yerinde idi. Türk 
kadınının bilinen yararlıoına ge • 
nitlik vermek ülke iç.İn çok asığh 
olduğu bellidir. Bu yüzden, ka • 
dmlarrmı~n köy, kent itf erine cl
duğu gibi bütün ulut İ!lerine de 
bak'tbilrn,,.]eri için yaptı.ihnız ka-

l 
nunhırl gnç,,.lden övünebilirsi • 
niz. ( alkı!lar) c 

Ünlü arkado.ılar, 
Devrenin her yıl toplantısında 

beni reis seçmekle gösterdiğiniz· 
inana değerli olmaya çalıştım. 
(Okay sesleri, alkıılar) Övünç 
veren işlerinizi burada ıayarken 
reisin~z olmaklığım dolayısiyle 

ben de sonsuz bir gönül sevinci 
duymaktayım. (Alkıılar) 

Bu büyük itler yapılırken öğüt
lerinizi en doğru görüıle kavrıyan 
ve yerine getiren hükumetin ba • 
şarışlı çalıtmalarını övünçle an • 
ma~ bo!Ç bilirim • (Alkıılar) 

ea,ar"ıh§ımızın kayna§• 
Atatürk 

Baylar, 
Bqarıcılığmıızın l{aynağı A 

türktedir. (Şiddetli alkı§lar) 

Onun açtığı verimli yollar 
tünde yürümektedir ki ülküye 
rarlı olarak, övünebiliriz. (Al 
lar) Türklüğe yaptığı sayısız i 
liklerle hepim · zin yüreklerind• 
tükenmez günenç yafatan ulujd' 
ğumuz Atatürk'e bağlılığımı ~• 

sonsuz !laygılarımı bir de.ha sun•• 
rım. Hepinize esenler ve u!u.-1, 
işlerde öktüler dilerim. (Sürekli 
alkıılar) 

Saylavlar gelluor 
Ankara, 23 (HABER) - 80 

akşamki trenle h"rçok saylav A1J' 
karadan ayrıldı. Ankara btaı • 
yonu çok Jca!abalıktı. 

imtihan tali
matnamesi 

ANKARA, 23 (HABER) ~ 
Kültür Bakanlığı talim ve terbi~ 
kurumu, üç gündenberi toplan' 
makta, mekteplerin imtihan tali ' 
matnamesindeki esasları tetkİ~ 
etmektedir. Talimatname yakIJI' 

da tamim edilecektir. Bundan b.t 
ka mektep proğramlarile kitap ' 

larında yapılacak yeni dil deği!i) 
liği de göz önüne alınmaktadıt· 

Bunun için Bakanlık ayrı tedbir' 
ler alacaktu. 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
Tahminen 3000 aded) bot İspirto tenekesi: Papbahçe fobrik" 

aıııdl 
500 kilo) çul ve kanaviçe parçası: Cibali Levaıııf 

ambarınd• 
140 aded) birer kiloluk bot eter şiıesile 

130 ,, ) muhtelif ebatta bot §İte: Cibali fabrik' 
sı11d• 

Bu üç kalem malzeme pazarlık suretiyle satı1acağ,ndan isteklil' 

rin 30 - 12 - 1934 pazar günü saat 14 de yüzde 15 teminatıaril' 
birlikte Cibalide Levazım ve Mübaya?ıt Şubesine müracaatları. 

(8529) 

idaremiz için lzmire teslim ıartiyİe satın alınncak birinci 
nev'i Jütten mamul iki buçuk librelik Kalküte mali yüz bin ac~et 
tı.ız çuvalının pazarlığı 26 - 12 - 934 tarihine mütadif çar • 
~amba günü saat 15 te icra kılmace.ldır. Talip olanların şarln=ı " 
meyi almak üzere her gün ve pazarlık için de tayin olunan güıı 
ye saatte yüzde 7,5 muvakkat teminat pnrasiyle birlikte Cibafö:le 
!.evazım ve mübayaat Şubesine müracaatları. (8337) 

lstantuı E elcdiyesı ilanlar. J 
.. 

Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı lıaczedi
ln ve birinci müzayeCIPıainde satınalamıyan Ti'li.la :ıit eski 1056 
numaralı Fiat markalı otomobil 24 - 12 - 934 Pazartesi gürıiİ 
Mat on birde Ayaspaıada Modern garajda bilmüzayede satılaca• 
ğı ilan olunur. --: 

Vesaiti nakliye reaminden olan borcundan dolayı haczeclı• 
len ve birinci müzayedesinde sablamıyan Tali.ta ait eski 1 OS!j. 
numarah Fort markalı otomobilin 29 - 12 - 934 Cuma.rtcfl 
günü saat on birde Taksimde Milli garajda müzayede ile satıl~· 

.. •ıA ı ~ cagı ı an o unur. . 
V e!laiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haczedı• 

lip birinci müzayedesinde satılamıynn lıyaya ait eski 2226 nurrı•• 
rah Fiat marknh otomobilin 24 - 12 - 934 Pazarte~i günü ı~· 
at on dörtte Taksimde Çeşme arkasında Rusun garajında mü~· 
vede ile satılacağı ilin olunur. ., 
. Vesaiti nakliye resminden olan borcundan haczedile 

Hasa.na ait 1865 numaralı Singer otomobil 26 - 12 - ~34. ~~ 
~emba. günü ::aat 11 de Betiktqta çırağan Saray Bnhçeın l\11,-
Milli garajında müzayede ile satılacağı. ilan olunur. 3ss' 

Vesaiti nakliye borcundan haczedılen Y usufun malı 
~umaralı ve Berliye merkalı kamyonun 27 - 12 - 9~ Perteı; 
be; günü saat 14 de Eyüb Bahariye Kemikliderede Şabanın ~ 
la harmanmcla müzayede ile aatılacait ilin olunur. (8884) 
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lşte satın alırken nazarı dikkate alacağınız 

başlıca vasıf lor 

Eaıpcrmeah!ize"Mandeıbe~g •• Pardesu·· lerı· 
•e su geçmıyen °Purberrı,. 
•••••••••••••••••••••••• 

~:;:;;~:~:~:~~:.:: ....... Muşa m ha lar 
Ea müı< em.mel kumııtarla Paltolar 
ımal cdılmış 
•••••••••••••••••••••••• 
~~~~~~~ÔM t 1 
Kadın ve çocuk ara mütc· a 0 0 ar 
nevvi ve müntchap çeş ·t erde M b ~ 
~o<>~ô<>~oô uşam a ıar 

ve 

~ ...................................................... . 
Hazır ve ısmarlama son moda elbiseler 

Ekselsiyor 
GALATA KARAKOY 

Tediyatta Teshiit 

--------------ı:- T.633 

''NURKJ\LEM ,, 

FABR1KASI 
lıtanbul Ayvansııray Vapur iskelesi 

Caddesi: Toptan Satış Yeri: 

Sirkeci Mühürdarzade Han 
fto. 1 - 2 

Nurkalem 
L T D. Ş i R K E T 1 

.:reiefon. 21771 

'-----~----~--~~~~--~~~--~--~--
l)~VREN SATILIK DÜKKAN 

~lkırkSy iıtasyon kartısmda Ba • 
S e.r kıraathanesi içindeki telefon, 
tn ltıarten markalı bilardo, ve ıa-

\mroı ffUC8fi. Girip, 

ir etyaıile devredilecektir. 
lstiyenlerin İçindeki müsteciri • 

ne mUracaatları (3664) 
Telefon No. 16,101 '" 

nezle, baş 

HABER - Ak~am Postası 

'Eift Ef = 7Til3 

TAKS İ 'D 
' . 
1CUMHU RIYET 
MEYDA NINDA 

SATiE'nin 
Jı Elektrik Sergisini 

Ziyaret ediniz. -

,, 

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

Si WWW Z&! rw; WWW X W ZILWWW oua s c W44044ZI 
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OKSORENLERE 

Kanzük Eczanesi 
SAÇ LOSYONU 

KOMOJEN KANZUK 
Müstahzaratından Kepekleri izale ve sat;ları 

Pelesenkli Kanzük besllyerek dH}cUlmeslne mani olur. 
Kanıuk Saç Losyonu mümassilleri gibi yığh 

değild i r. Tesiri kıt'i ve rayıbası lltif Katran HüJa$ası 

D l ~ mı Bunu 
U U Kullanınız 

bir losyondur. f.>~ ·" " 

Tanınmu; Eczanelerden ve ParfUmörl r-:..:J~~k~1: tj ) 
C.\"" '• ~ . 

Mağazalar1ndan arayınız ~:ı:ı;&'' / 
rııııınııııı11l!lllflllllııııııınnıııııııımıııımııillr.llıı:ımıııııııııııııntııııunııımnııııımıııımnııın1ıııııruııııııııuııııınııınlllJlll1lllln ıııır.nnıuııı ~ ..... _.. '~'*""'' aµ •...-wr _.._ ili 

rK~y;ge;·- ı Istanbul Akşam Kız San'at 
Hüsameddin Mektebi Müdürlüğünden: 
İdrar, kan, kaıurat ve ticaret tah· 

'illeri yapılır. Eminönü, EmHlk ve 
Eytam Bankası karşısında İzzet bey 
hanı. 

-~llfJll1llllnımJfllllllUıllllltnaınıaııııınnıııııaııımııı 

{fPA f<lA~J(A 
Müslahn.ra.l ı 

SıHHAT 
Vf! 

KUVVET 

Menba ı dır. 

ağrılarının kat'i 

lstanbu1 Akşam Kız Sao'at Mektebinin Beyoglu şubesinde 

muktedır mütehassıs lar idaresinde elbiıc, fapka, çamaşır, nakış 
ve kürkcülük atö:yeleri işe başlamıştır. Her gün 9 dan J 6 ya 

kadar sipariş kabul o'unur. Çok yüksek bir mütchass11 tarafındın 

kllrkciitnk dersi de verilmektedir. Öğrenmek isteyenlerin Tepe• 

başandaki mektebim'ze müracaat ları. (8622' 

ilacıdır. Ot posu: 

ANIJARIN 
TRAS e ı cAci ı • • 

B ir tecrübe 
kaf:d ir. H er 
~erde arayınız 

Babçekapıda 

~ 1
''-nbul Eminönü Necip BeY. Jtnyat mağazasında: Esanslar, Kolanyalar Lavantalar, Hadiye ler bilcümle ltnyat takımları ucuz fiyatlarla aablır. 



Çocuk müsaba· 
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

1 Giizel ve fiirliiiz çocuk müsabakası HARB GELIYO 
~ 

- 1 SOY ADLARI 1 
Okuyucuıanmızın soy 
adt rın e•re yo uz 

Sadak 
~ıtır 

IJl .. 
u 11 
11 o 
'il • • 

1111 Yazan: 
P'ranti Dölai 


