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BULDU 
Kirof'un 

yef'in 
katili· Zinov· 
adamıydı ı 

KubiUly 

Kub ·ıay için 
21 bin liralık bir 

abide dikiliyor 
1930 yılının 23 llkkanununda 

Nak§ıbent tarikatinin azdırdığı 
beyinsiz dervi§ler, Menemende 
İrtica için ayaklandı. 

Ellerine yeşil bayraklar ı-hb 
ıözde bütün ulusu ayaklandır
ınağa çalı§an bu bunakların kar
!ısma ilk çıkan deği§imci (=in-

(Devruru 10 uncu da) 

.......,..._ıı1111111ıııııııııııu1111ıınıttııııu11111ıııntmıtıııtııııııın 

BUGÜN 

Belçika harıl harıl 
silih satıyormuş 

lngil er l\'ll!!!ll ~~~~~;ıi~L~ .. _J! 

muracaa 
iki günden beri birbiriyle 

SAY 1f A harbeden Bolivya ve Paragua -
harici silah gönderen Belçika 
hususunda lngiltere hükfuneti • 
nin bir nota ile Milletler Cemi -
yetine müracaat ettiği, lngiliz 
gazetelerinde yazılıyor. 

~ınıııı•ıuınııııınmıııU11ıwPA••- yın, her ikisine birden, ıözle§me 

Daha dün gittiler, bugün Sar 
kız arile evleniyorlar 

1 

Her iki muharib ~evlete de si
lah aatmıyacağını Milletler Mec
lisinde taahhüt altına almış olan 
Belçikanın, timdi bir müessese • 

(Devamı 10 uncu da) 

Paraguay askeri ve Paraguay 
kuvvetlerinin başkuman· 
danile erklnıharb heyeti 

300 bin lira 

Bir kaçakçı 
Bu kadar para cezası 

verecek 
Gümrük muhafaza teşkilatı 

m-urlan tarafından İzniL:e civar 
Çakırca köyünde Boşnak Eminin 
evinde arattırma yapılmı,, anbar. 
da buğdaylar altında saklı 300 
kilo esrar bulunmuştur. Esrarın 
gramından bir lira para cezası 

alınacağına göre Boşnak Eminin 
(300,000) lira para cezası verme
si icap etmektedir. Suçlu, Bursa
da mahkemeye verilmiştir. Bun
dan başka Hasan Alinin evinde 
de kaçak sigara kağıdı ile tütun 
yakalanmıştır. 

Harbiye 
nazırları 

evlenme· 
meliler 
diyor 

lngiliz Harbiye 
Nezareti, Sara 
aiden lngiliz 
8..a ker le ri nin 
Sa.r'Iı kızlarla 
tv lenme lerini 
tercih etmediği. 
ili bildirmittir. 

Gümrükte kaçakçı-

Son gelen 1n. 
Riliz askerleri 
ilin, Sar'a va · 
tıılan halka 
haber ve -

r·~~mi§, polis vezil'es~nı gorecek j Yolcu, Sar'a girdikten aonra da 
ngılız a.akerleri, ıess·zlik içinde . 24 saat içinde polise haber vere-

Yerlerine gitmişlerdir. cek ve kalıt müsaadesini böylece 

Bütün partiler tarafından ka - uzatab·lecektir. 
hu1 edilmiı olan dört günlük Noel Diğer taraftan, Sar' da bir lngi
ta.fli Saı 'da siyaset hareketlerini Hz zabitinin dövülmesi üzerine ln
bir müddet için ortadan kaldıra - gir z Ba§vekilinin Sar hükumet 
caktll'. , komayonu reisi Mr. Knox'la tele· 

Bu ayın 27 sinden batlıyacak fonla konu§tuğunu ve mahut ha-
olan bu "ıı·ya t .. t k . es diseden dolayı mes'ul olanlara se mu are eaı,, • 
118..aında herh . .. t . karş derhal harekete geçmesini 

angı gos erı§ veya . . . 
Ptopa.gandad d b I k kend1sıne söylediği havad.s tekzip a a u unma mem . . 
lludur. edılmektedır. 

Bu rnüdJet içinde Sar'a seyyah 
•ıf a.fle • k . . h gırme ıstiyen erhangi ,._,b 

&ncı, paaaportlannı hudutta 
lnüh .. 1 ,__~r ete~ek ve kendi.sinden 20 
... .._ Gcret almacak.tır. 

lngiliz gazetelerinde okundu • 
ğuna göre, lngirz Ba,vekili bu hi. 
dise üzerine, Sar hükUımet komiı • 
yonile konu§muf, kendisine tel· 
graf çekmiştir • 

(Dvamı 10 uncıa4a) 

lık nasıl olur ? 
Bir muayene 

memuru mah
kemede neler 

söyledi? 
Gümrük sekizinci ihtisas 

mahkemesinde görülen bir mu -
hakeme gümrük salonlarında 
muayene şeklinin ne kadar sa • 
kat esaslara dayandığım ve ka -
çakçılık yapmanın ne kadar ko • 
lay olduğunu bütün çıplaklığiy • 
le meydana çıkarmıştır. Bu mu -
hakemeyi dinliyenler bir muaye
ne memuruna verilen .salahiyetin 
genişliğine ve memlekete giren, 
çıkan eşyanın bu kadar başıbot 

bırakılmasına hayret etmişler • 
dir. 

Bu muhakemenin maznunla • 
n üç bavul içinde afyon kaçır • 
makla suçludurlar. Muhakeme • 
de Galata Salon muayene me -
murlarından Celal dinlenmekte • 
dir. 

Riyaset makamı Celilden 
(Devamı 10 unaı .ayı/aJa) 

HABER 
Istanbulda en çok satılan 

gazetedir. tlanlarmı "HA. 
BER,, e verenler kir ederler. 

"HAB~,i her gün okuyunuz. 

13 
_Büyük memur 

daha tevkif 
edildi 

Moskova, 22 - Y oldat Kirof. 
un öldürülmesi meselesi hakkın • 
da yapılan tahkikat süratle iler • 
!emektedir. Suikast suçuyla tim. 
diye kadar tevkif ve hapiı edi • 
lenlerin adedi 153 dür. Bu 153 
kiıiden 103 kitinin muhakemesi 
nihayetlenmit ve hepsi de kurtu· 
na dizilmi§tİr. 

Zinovyef de tevkif edilenler 
arasındadır. Yapılan tahkikat • 
tan anlaşıldığına göre Kirofu 
öldüren Nikolayef, uzun müddet 

Zinovyet 

Zinovyefin yanında çahımı§hr. 
Bundan batka gene Zinovyefin 
yanında çalıımıt olan 13 büyük 
memur daha tevkif edilmittir ki, 
isimleri tudur: 

N. Kotolinof, M. Uyasnikof, 
H. Şatski, C. Mendelştam, G. So
kolof, E. Zviyezdof, 1. Yuskin, 
V. Rumiyantsef, H. Antonof, A. 
Hanik, A. T olmazof, 8. Levin, L. 
Sositski .• 

(Devamı 10 uncu da)" 

Lağım sularile 
yıkanan 

buğdaylar 
Bazı değirmenlerin 

denizden su alma 
tertibatı milhllrlendi 

Belediyenin, halkın ıihhatini 
korumak bakımından alakalı ol· 
ması İcab ederken pek geç far• 
kına vardığı bir itten haberdar 
olduk. Mesele tudur: 

Halicin Rumeli ıahilindeki 
bazı un değirmenlerinin değir • · 
menlere gelen buğdayları, öğüt• 
meden evvel, Haliçten aldıklan 
pis sularla yıkadıkları anlatıl • 
mıttır. 

Bunun üzerine her değirmen 
ayrı ayrı tetkik edilmit, bazı de
ğirmenlerde kuyulardan alınan 

sularla buğdayların yıkandığı, 

bazı dğirmenlerde de denizden 
.(Devamı 10 wıçu daX 



2 

MusiKi inkilabı
mız· için 

HABER - Akpm Poataar 25 Birinci knnun 1934 

10 senelik 
maaş birden 

Fransızlar ne diyor? 

l 
Maaşı 300 kuruşa ka· e vv e dar olanların hazine 
ile alôkası kesilecek 

mu~~~:~.;~:t::: Meclisin dağılmadan 
tesi M. Robert L. Bandouy, imza-

ıiyle Türkiyede muiJd inkıllbı. verdı•g"" 1• kararlar na dair bir yazı J&ZIDJtbr. 
Muharrir bazı ~nupalılann 

Hükfunet, maatları yüz kuru
ta kadar olanlann on senelikleri
ni birden verip, hazine ile alaka • 
larını kestiii ıibi timdi de üç yüz 
kuruta kadar olanların on senelik 
maaılannı birden verip hazine ile 
alikalarmı kumeie kar:ır ver • 
mittir. 

ıimall Afrikada, Suriyede veya 
müstemlekeler aergisinde dinle • 
mit oldukla111 ince aaa'm MD•at 
ve musiki bakımmdan hiç bir de
leri olmadığı gibi Türk ruhunu 
aksettirmekten de çok uzak ol
duğunu, bu basit ve iptidai Bi • 
zam artılı yanında milteklmil 
garb muıikisinin münevverler a
rasında naııl yer almaya batla • 
dığını anlattıktan eonra Büyük 
Türk Önderi A.tattirkün bunu bir 
inkılAb iti olarak ele almaımda
ki ehemmiyeti canlandırıyor, di
yor kiı 

Hakikaten Türklerin atalı o • 
lan Gazi, bir kere daha, kendİIİ· 
ne hu bulunan aarahat ve azmi· 
karar ile inlalibı hakikatlettir· 
mek iatiyor. 

Bu yıllık illi admı ublarara
" muıiki için halk araaında bir 
zevk ve ha~ yaratmak musiki 
ıevıisi uyandmuaktır. Atatürk· 
ün nüfu~ nazanna v• kararla • 
rmın aaima isabet ve mükemme
liyetine Türk milletinin derin 
itimadı vardır, •• bu itimad ona 
yardımcı olacaktır. 

T ecriibe takib edilm•I• il • 
yiktır. Atatürk daima manffalc 
olmu9tur. Buıün bütün tan'at • 
karlar da kendisiyle beraberdir, 
•e gene muvaffak olacaktır. 

Fransız bfltçesl 
katti eşti 

Parit, 24 (A.A..) -Apn mec
liıi mecliıten cl6neo botçe,i b.. 
ti olarak kabul etmiftir. Munf 
47.817.011.976 Yariclat, 48 mil • 
yar 991.968.737 Ye açdc 825 mil· 
yon 043.939 franktır. 
Bu~day piyaıuı hakkındaki ~ 

nun da mecliıte yapılan tadilat 
veçhile kabul edilmiftir. 

Italya bAU\ tarziye 
istiyor 

Roma, 24 (A.A.) ...:... Valval 
hldisesi hakkmdaki ltalyan no
tası uluslar kuruma genel kltlb • 
lifine verilmiştir. 

ltalyan notası, valvaldaki hl
dise1erin meauliyetinin Habetis
tana aid olduğunda ısrar etmek • 
te Ye bombardmıanm, ltalyan 
tayyarelerine açılan atqe bir 
karşı koJm& olduiwm aöylemek
tedir. 

İtalyan hGkameti, La notum
da Habeşistan büldlmeti kendi • 
sine Valnl bldbeeinden dolayı 
tarziye Yerdiii takdirde 1910 da 
)>qlıyan ltalyan - Habetiıtan 
anur tahdidi itine yeniden bat • 
lamaya anık olcluimm da bildir
mektedir. 

Grev grev 
üstüne 

r Sellnik, 24 (A.A.) -- 12 ,nn-
C!enberi tütün imalithanesine ka
panmı~ olan 400 erkek ve kadm 
iıçi hala imallth..neyi tutmak. 
tadırlar. 

istediklerini kaW ettlnnek i
çln açlık ırm yapmafa bu I&. 

\ala karar verdikleri 88yleniyor. 
Ote taraftan itçiler ıendtksn da 
2~ saatlik tesantıd ıreft ,..pma. 
71 dGfiiai7cırJar. 

'1ergi mükelleflerini alakadar ede
cek kanuni tedbirler alındı 

Ankara, 24 (A.A.) - Kurul
tay bir Marta kadar tatil karan
nı verdili dilnkü toplanhıında 
onaylamıı olduiu kanunlann a
raamda tahsili emval kanununa 
bazı maddeler eklenmesini ıö • 
zeten bir kanun da onaylamıı • 
tır. 

Bu kanuna gCSre, mükellefin 
Türkiyede belli ikametalhı yok
ta, vergisini vermemek için mal
larını ıizlemeğe, kaçmnaya veya 
kendiıi kaçmaya hazırlandıiı 
ve yahut mal kaçırdıfı veya ken
disi kaçhiı anlqıhrsa bina ve a
razi vergilerinden batka verıil• 

Sovyet toprağında 
tutulan Japonzabiti 

Moskova, 24 (A.A.) - Ka
barovsktan bildiriliyor: 

U11uri nehri kenarında ve ı. 
man ıehrine 30 kilometre uzak • 
lıkta bulunan Verknenikolski kö
yüne 21-12 tarihinde bir Japon 
zabitiyle bir Mançuri emir nef e
ri gelmitler ve bir Kolkozlunun 
evine •irerek yenecek bir teY 
iatedikten aonra zabit köyün or • 
tasında fotoğraf çekmit, ve ne • 
fer de kağıt üzerine bazı notlar 
........ bqlamqtJr. 

Sovyetler 
Tftrk diline alAka 

gösteriyor 
Moskova, 24 (A.A.) - Va. 

ııf Çinar'm huzuriyle Sovyetler 
birliği bilgi akademisinin dün ya 
pılan toplantısında Akademi ü • 

yesinden Bay Samoiloviç'in ikin
ci Türk dili kongresi ve Türk • 
Sovyet bilgi münaıebetleri hak • 

kındaki raporu okunmuıtur. 

Kabul edilen bir karar sure • 
tinde genel toplantı iki dost 

memleket arasmdaki bilgi rabı • 

talarmm pekittirilmesini kıvanç
la aelimlıyarak Türkiye ve Sov • 

yetin birlili arasmda bilgi mil • 
ııaaebetleri komisoyııunun f aaJi. 
yetini taavib etmiıtir. 

Zabit bir kaç gün evvel kiiyün 
karıısındaki bir Çin evinden ka
çan 7 yatında bir çocukla bir 
hafta evvel Sovyet ıınır muha • 
f ızları tarafından tevkif edilen 
biri Koral ve öbürü Çinli iki 
Mançuri köylüsünü aramak için 
sınırı geçtiğini aöylemiıtir. 

Japon zabiti otoqıobille smır 
müfrezesi kararglhma sevkedil
miştir. Tahkikata devam edil • 
mektedir. 

Arnavutlukta 
Stlkt\net bozulduğuna 
dair haber yalandır 

Tiran, 24 (A.A.) - Ama • 
vutluk Matbuat bürosu, Dibra 

mmtakasında ihtilal çıktığı hak

kındaki haberleri tekzib ederek 
bütün Arnavutlukta ıükUıı hü • 
küm sürdüğünü bildirmektedir. 

Milleti Bay Y evtlçe 
gllvenlyor 

Belgrad, 24 (A.A.) - Yu • 
goslavyanm bir enflasyon yapa

cağı fayialan tekzib olunmakta· 
dır. Belgrad bonaaı, Bay Yevtiç 

kabinesinin kurulmasını kıvanç • 
la karfdamıt ve bu yüzden bütün 
devlet eshamı yükselmittir. 

rin bulunmut matrahlan üzerine 
tahakkuk memurlujunca verıi • 
nin miktarı tahakkuk ettirildik • 
ten ıonra yukardaki sebebler d~ 
layııiyle tahıilit komiayonlan 
karariyle mükelleflerin haczi ca-

iz mallannm alacak ve mallan • 
nm borcu ademeye yetecek mik
tarına ihtiyati haciz konulabile • 
cektir. 

Mükellefin buna kartı itiraz • 
lan itiraz komiayonlarmca bat • 
ka itlerden önce ıi>riitülecek ve 
komisyonlann kararlan kati ola
caktır. 

V ersi, mükellef tarafından ~ 
dendifi, itiru komiıyonları hac. 

sin kaldmlmuma kanr verdili, 
yerıinin terkinine dair karar ka-
tiletti ği takdirde lhtiyatt haciz 
kaldırılır. 

Hakaız olarak konmut veya 
yolsuz tatbik edilmit ihtiyati ha
ciz yilzünden doğan zarar ve zi-
yan hazinece adenir. 

Hususi kanunlarında mururu 
zaman mUdd-ı..l ~·la .olmı • 
yan verıi Ye r,aimler ile liunla • 
rm munzam kesirlerinin tamamı 
ye t..ksitli ise her takaiti tahsili-

nin taallak eylediii mali yılı ta • 
kib eden yıldan batlamak üzere 
bet senedir. 

Avusturyada slyast af 
Viyana, 24 (A.A.) - Hüktl • 

men Noel münasebetiyle af ilan 

eb:qjttir. Şubat iıyam üzerine 

tevkif edilerek haklarmda he • 
nilz hüküm Yerilmemit olan bin 
mevkuf affedilmiıtir. 

2.000 mevkuf ıeçen hafta af. 
tan iıtifade ebnitti. 

Bundan hatka Reiılcilmhur 
l 70 ti ıiyual mevkuf olmak üze-

re 300 ıpahkGmu ve 93 ıoıyaliıt 
ye komünilti ve 77 nuiyi affet. 

mittir. 

_[ _S_a_b_a_h_~_a_z_e-te-le_r_i .... ~-d-ı-.q-or_l_a-r?-~ 

Daha kat'i tebligat yapılma
makla beraber maaıları iki yüz 
kuruta kadar olanların on sene
liklerile Martta, Uç yüz kuruta ka
dar olanlann da Haziranda veril
meıi muhtemeldir. Bu rivayet ta
hakkuk ettiii takdirde Bankalar 
maaf cüzdanlarına mukabil daha 
evvel para verebileceklerdir. 

Almanya' da 
"Temlzleme,,nln te'

slrl daha geçmedi 
Berlin, 24 (A.A.) - Havas 

Ajansının Bertin muhabiri bildi
riyor: Ulusal teminata 1'ağmen, 

siyasal mehafilde içeri durumu
na aid bir takım kaygulann be • 
lirmeye baıladığı söylenmekte -
dir. 

Milis kurumu ulusal !'osyalist 
devriminin bittiiine inanmamak
ta ve Alman ordusunun Führerin 
dediği gibi: "Üçüncü Alman 
devletinin tek direği,, haline 
geçmesi üzerine kendilerinin i • 
kinci planda kalmalarını kabul 
etmenıelttP, bllh11~s11 90 Hazi • 
randan beri mümtaz bir mevkie 
geçen Siyah Milisler bu mevki • 
lerin bekitmek istemekte iseler 
de bu i9te süel güç inhisarını 
yalnız kendisine bırakmak isti • 
yen Alman mukavemeti ile kar• 
tılatmakt•dır. 

Bu ay batından beri orduda 
alınan tedbirler hakkında orta • 
da bir çok tayialar dönmektedir. 
Bilhassa Noel izinlerinin kaldı • 
rılmuı ve önümüzdeki Cuma gü· 
cai için ihfiyat tedbirleri alın • 
muı aıkerl mehafildeki kaygu· 
lan ıCSıtermektedir. • 

Ote yandan siyasal polis ida • 
reıi yeniden bazı tasfiye tedbir • 
lerine bq vurmuıtur. Bu 1,ıerde 
uluıal bir ıizlilik görülmesi do • 
layıaiyle yapılan tevfiklerin sayı· 
ıı tamamen belli değildir. Fakat 
ıöylendiiine ıöre binlerce kiti 
yakalanmııtır. 

Receb Peker 
lzmire gitti 

KURUN - ASIM US buglln baş- 1 olacağını Utıv. echrek 11a.mını bitiri· 1 auretUe elde edUdiğini Udve ediyor. lnkillp ~hidi Kubilay için Menr 
yansına "Terkot ıuvu ifinde ıorlu~- yor. Makale fÖyle bitmektedlr: mende dikilen abidenin açılma resınl 
lar,. adını kog,,.,,,tur. Eıa11111vzu o - MiLLiYET _Ahmet ŞIJkrli Eı- "80 ıene içinde bir milletin bu ka • yarın Menemende büyük merasiınle 
larak bir oku,,urunun gönderdiği mer bugün Yunanütan.dald ıiyaal dar ıaşılacak blr kertede gllç •ahibl yapılacaktır. Merasimi bir nutukla 
mektubu almıı oe Terkoı firketi dr çarpıınıalardan bahıetmektedir. Yu. olma.aı i&e bUhasıa bizim irin rok 1 cak olan cumhuriyet Halk Fır 
ği{ltl#l haltk bir rok tılerln hald dil· naniatanda, Jlenlzelosun mahkemesi zevk ve ibretl• ıegret1111ğe değer bir :;: Umumi KAtibi Bay Recep Peker 
zelmedllfnl gazmıffır. Bu clJmleden yiizünden çıkan gürültüleri uzun uza manzaradır.,,. n refakatindeki hey'et bugün Kara· 
olmak llzere bilhaaıa ıugun ikide bir dıya teşrih ettikten aonra Yunanla • AKŞ.4M - Vç yıldız imzalı yazı· deniz npuruyJe lımire gittiler. Bat 
uılllltftlnden ve g/lnlerce bozuk olan tanda a&kerl bir diktatörlak te~dbiJa nın ıerlavhaaı "Bir bardak Ka1111dağı Recep Peker'Je birlikte Muş Meb'US11 
noktalan_n tamir edUme1111ılntkn fi· lerinin aezildiğinl söglllyor. Bununla auyu!" dur. imza sahibi oğlunun oku- Bay Hasan RHit, Kütahya Meb'usd 
kdyet edıyor. duğu mektepte terkoa auyundan ma - _, • 

beraber Yunanlatanın dı• ılyaaetlnde Bay Na~it Hakla Cmhunyet Hatlı 
COMHURIYET - Yunıu Nadi· .,, ada !O para mukabilinde Kayııdalı :. ' 

nln b kal i •b dü' i k bütün lırkalann mü~tedck kararla· ""'"' t1afıldığını hayretle lraret •di· Fırkası lstanbu1 Vilayet ldare HeY"' 
Of ma · ca anı zen ne ar- rından memnuniyetle bahıedl!lor. Ve ır- "' ti A d B G 11 B hti ,.e 

fi ICWClf düzenleri,, i&minl lafıyor. Ya yor, N bunun çok •arma bir hareht e cızasın an ay a P a yar 
ıııaında eald bQfveldl Kont Beılen'in bunu slyaai bir olgunluk olarak glJriJ· olduğunu ıöylü11or. Re11ml bir nwk • Bayan İffet Halim gitmektedir. Ba1 

,,eni Macariatan 1111emuaaında çıkan yor. tept11 partıAı nlan ~11/.;la olmıuan Recep Peker'i Galata Rıhbmmda V•• 
bir ya~ın .. tenldt ederek (lerek kü- ZA.'1 AN - Zaman imzalı yan bu- çoeuklann bu ıekildo tkir:e aynlma • il n Belediye Reisi Bay Muhittin, G' 
~1t ıtlMın ~ gercbe Balkan anlar gün Japon!ladan bah3edi11or. Japon • •ım çok rJQnlıf bir hareket olarak tel neral Salih, İstanbul Vilayet heyed 
maaııun hiç bir taarruzi mahlrtetl ol· lann ıebcn sene gibi az bir mkltte afr edlrtor. Reisi doktor Bay Cema1, Valf rn1"' 
madığını ıöylQyor. Ve böyle liklrlmn bütan dflnuarıa me11dan oku11acak df'" SON POSTA - BQfmakale 11ok • vtnl Bay Ali Riza, Fırka teşkflAt Ad' ... ... 
ancak mlhıı aevmiyenler ~ karıflk- recede ilerlediklerini s/Jyltdikten son tur. 1an ve bir çok dOBtları qurlallll§ıat" 
lık olmamaaını latıgenlerfn IUdrlerl ra bunraı lgf bir algaaet takl.p et1111k dır. 



33 ~nim q,Bıüşiütı: ........ '-"~ ~ -
Müth:ş bir 
rek imcı 

Her feyde istidat aranırmıt·•• 
keman çaln:ıktaıı tutunuz da, ka· 
Pıcdıia ka ·, r. 

Stajiyer adliyecilere iş 
Mesela, dün, l>r sazetede bir 

ilin rördüm: 300 liramaaılr bir Sinemalarda 1 mti han DoQru dea111 
kapıcı anyorlarmlf. Orta tahsilini 
b'tirmit olmak, Franıızcayıiyi bil- Localar Yakında adliye- Fabrikato·· rler 

• 
fBffll/ilı için: - --~- ~_..... 

Sahnede taklitten 
biraz vazgeçsek •• 

Operete çok ı~yrek ı?derim. 
amma ne zaman gitsem taklitli 
bir teY kartuna çıkar. 

Belki bununla oyun daha iyi 
oluyor. 

Belki taklibi:s oyunla biz de 
zevk vermek ıüçtür. 

Fakat fU ıüç olan fe1İ bir de-
dikten baıka, Almanca Te lngiliz.. d b 1 
ee de konuşabilmek ye okuyabil - AhlAkt zabıtaca ıslah e aş IVOr Okonoml kurumun.l u 
inek, terc!hen Türk olinak, iri ya- etU ili lıtanbul adliyeainde evvelce ld t ah 1 

nesek ••• 
• • • 

... Te yakıtıkb olmak, terbiyesi ye- r yor Stajiyer olan daktilo ve katipler a a mıya ç şmış ar 
rinde olmak .•. ili... Sinema localan hakkında za!n- için üç ayda bir imtihanlar yapı· Bir kısmı sanayi mGe11e1eleri • 

Bana 8yle geliyor iri muıevi, 
Arnavut, arap, Rum Teya herhan 
ıi zümre taklidi yapmakla İ§İn 
pek kolayına gidilmiıtir. 

Bütün tamdıklan gözden ıeçlr- taya bazı tikiyetler yapddıjım br ve liyakati sörülenlere vazife mizin imal ettikleri mallarda h:le 
•im. Bu ıerait altında kapıcd.k e- yazmııtık. Emniyet Müdürlüiü verilirdi. Fakat bu imb1ıanlar Gç yapbklan, miifteriye çürük, sakat 
~ehil~k. kimse aklıma gelmed~... bu ıikiyetleri ehemmiyetle ıözö. seneye yakın bir müddetten beri mal verdikleri ötedenberi söyle. 

Bakınız, di:Mf"'k ki, kapıcdrim nüne almıı, ıinema localarında yapılmamııtır. Bu tekilde memur nir. Bu iddialarm yanbt olduiunu 
41a kemancılık kadar kendine ıö- uygunsuz hallere meydan veril- olabilmek için adliyeye Stajiyer söyliyenlerin bqında da daima 
1'e !&rtlan Tanm, ! memesi etrafmda tedbirler dü- olarak almmıı olanlar o vakitten "ulusal ökonomi ve tutum kuru • 

Fakat. geçen gün, bir rekllmcı· ıünmüttür. beri ne memur olarak tavzif mu,, ıelmektedir. Fakat bir takım 
1a rastladım. .. Dc,ğruau, Hitlerin Bu cümleden olarak bazı ılne- eclilmiıler, ne de bu ıfuıkü vazi- kötü sihniyetli Ye n=yetli sanayi· 
Jerinde olaaydr.n, Cöbbelıin yer:- ma IQCalarmdaki Jii)uek tahta yetlerine nihayet Terilmittir. cilerin bizzat bu cemiyete yapbk· 
ile onu muavin tayin ederdim. bölmeler kesilecek muhtelif loca- Aldılmuz malimata ıöre la- lan çirkin bir takım hareketler 

Beyoğlunun paıtahanelerinden larda oturanlar birbirlerini göre- tanbul adliyesi ÜÇ sene ıibi uzun -b "ttabi bütün sanayicilere ıamil 
~binde oturuyordtJM. Sakallı b"r bileceklerdir. Bölmeleri tahta ol- bir hizmet devresi ıeçirmit olan olmamakla beraber- bir takım 
•dam içeri girdi. F:ınde bir tana· auyan •• tadili hayli masrafa bu gençleri bir imtihana tabi tu· kötü niyetli ve dar ıCSrütlü aanayi
'•bileti, yaı:mıdak; muada otu• baih bulunan ıinema localarmm tarak klfi liyakat ıöaterenlere cilerin meTcudiyetini ı8ıtenniıfr. 
l'anl ö " d durd Ş _.., vazife vereee1ctir. ana nun e a. u ıuraue kapılan film bqladıktan 80Dl'll Tutum haftaımda yerli ma). 
1129 haıtadu açık hulundunılacakbr. Kapılar Konservato vara larmmm reldimmı yapmak. 

B 
--18,424 ... Dikkat c-din! 18424.. OJUD bitinciye kadar kapammp- veni talebe onun nefuet •• metanetini g8ater 

u numara vwlbq"1,?a ıise .. ıka • --•...a- J J ı · ~ ....uu-. ataııbul kOllUl'ftbn'an yab mek için halka yerli malı hedi-
cak ..• Numara aklı•ı.zda kaldı mı? la ı-Emnlyet MildGrl618 ahllld amma, aGndGzlerl dnam H• ler Terllmeai de kararlaıbnlmıt-
16.424 ... AklmızJa lrı.ldı delil mi? b b"I ı L- ı • ata t91kilab bundan bqka uy- ı ecek ta eu. de a mak, komer- b. BUtAn aanayicller yerli 1a11ayiin 
16124 ••• Eğer bunu almaz .. na, ....,.. pmuz kadmlarm mahallebiciler- vatuvar idaresince brarlapmf • hddpfmı temin edecek bu •--b • 
cdrtıimı görünce çok fena olacak· .... ,.... de toplamnalarma buralannm ıa tır. l»Gae """" iıtirak ederken bazı 
lbuz... Çıldıracalumız... Zira, Şun· d!l-t halde k-·---- k brikal 
l 

rüıme yeri olmamaıım da ehem- un v .......... ~....... trı otaj fa • an da, •erdikleri 
8,424 rakamı aklmn:da bldı... a_!I...... hki L...... lmm -•--.\ima... miyetle takip etmektedir. nn ...,~ uu ~. 7 ...... hediyeler u.nld l»ir ldılfetmti ıibi, 

18,424.. yab talebeye mahamta. Yeni alı- bunların araıma b:r takım )'ll'bk, 
.,._. ... adamlar, bir .m,. ,.. 0 nl verslte bD tçesl nacak talebe, diterleriJle ben. - fareler tarafmdan delinm1- -teri 

blenmı•ları ..___ • "ti -."& ... dttzl--' "9 y-ı 
'll' iMSi" " aynı fe"&I e ..... u en ao'-·turma'" ı"lımal etmemıt· 1- • 

Ş. d" •-.ı ald-L ld Oni•enitenln 1935 yılı btıtçe- •----L s... ___ , ___ 1..__ , .. ..., '1• .... 
- m ıye muıar ıa a ık ta 0 •u.J- ye a .... ~ .-...- dir. Şimdi meydana çıkan bu -

tlnadi bırakmak, namara aklnnrz• al huırl•nm'ftlr. Bütçe, tasdike- necektlr -s 

da. .• Çddrnnz ! -diye hlll almak· dilmek üzere, bu hafta içinde Alm~cak talebede muıikt iı • yalan umumi bir teeuGfle ka'fı· 
taAUA1B:~·i:d:W:::::;~:l::'i:'t:~~.Jil~lllUİ.llllL-ıır.iiıllıdım~·ı....i""lidıpi!;:::f!~;e=;-::~~~lfi+llamnmliMı•ıt~rr··~A~la·k·adaariiı;;la-r,.hMu~fa~b~n··· 

lıte, sakallı da bu zaafı yabla· PerpmH •erilecek meai fikrindedlrl•I llalJ: ,ak Komenabnar konseri için, 

- ıa,4ıc.. -diye tekrarlıyor: Sipahi oeağınm dün komenabaftr hinumda 
Muada oturanlar, ona enell kongresi Bay Seyfeddin" Saai Au.f ta-

._yla bakarlarken, aonra, akılla • rafmdan orkestra heyetiyle pro -

Fakir talebeye 
yemek 

l'llıcla rakam yer etmiı olacak ki, Sipahi Ocaiınm 11llık konıre- valar y&Dı1mntır. 
clanaamaddar. Cüzdana dawan- ıi önümüzdeki Cuma aünü ocak 
"'1.r. md er~~ndhe yapdacaktır. Konare-

POLIS1E 
Hililiahmer mekteblerdeki fa. 

kir talebeye ıelecek haftadan l -
tibaren öile 7eme1i Yermele 
bqlıyacaktır. Yardrmm ne nİl
bette yapılacap henüz helli de • 
ilidir. 

e iuare ey' etinin yıllık raporu 
Sakallı, paralan alınca, hatb 

..._ya geçti: okunacak, yeni idare hey' eti ... 

23 243 Dini _,_ 23 çilecektir. Konarede biniciliiin - • ... e,.ua... ,243 ••• 
Hatice SUreyra yayı)muı iç=n yeni bazı kararlar 

da verilecektir. 

'l'ercllmanlara den 
Tercümanlar için açılan kan 

'- sabah 1a&t dokuzda birinci 
... ine bqlıyacaktır. 

Denler, Galatasaray hocala • 
~elan ve Bizana tarihi &zerine 
~ ~ kitah yazmakta olan Bay 
tir. kri tarafmdan verilecek-

ı .. _ ~ .... ıer, knmen belediye top. 
L'1' salonunda Yerilecefi ıibi, ;-en de dqarda, lbideler Gze-

de tatbikat IUl'etiyle ıöıterile-
e.Jcti.. 

Den •e lmtihanlann, aeyyah 
~ meniminin bqlamuı •· 
--aı olan, Şubat ayına lraclar 
..... i muhtemeldir. 

o 
bir katile verilen 

o 
Eroin kaçakçıları 

Geçenlerde yakalanan eroin 
kaçakçıbtı auçlularmm clunq • 

malan evrakın sekizinci ihti1&1 
müddeiumumllifi tarafmdan 
ıözclen ıeçirilmeai için bir kaç 
sün sonraya bırakılmııbr. 

Durufl'1J:nm Pertemhe ıGnü 
yapdmuı muhtemeldir. 

Kız kacıren 

Yan .. ın 
Oıldidarda Salacıt.: caddesin

de Ayla• Hamdinin ninden bir 
yanım çılmuf Ye bazı nlerle be-
raber Hamdinin de evi yamnq • o 
tır. Zabıtaca tahkikat yapılmak- Berberlerin imtihanı 
tadır. • 

Eczahanecle 810111 
Hakkı, dün akpm b bldıi,ma
akHkı, dün akpm kalp durma -
ımdan Sirkecide HümG eczaha
neainde &lmilftür. 

S.berlerin mecburi ehliyet -
name imtihanına tabi tatulmala-
n belediyeden kaymakamlıklara 
hirer talimatname ile bildir.lmit • 
ti. Bu talimatnamenin tatbikine 
dünden itibaren bafla!U!Hf\ıre 

Elbiae ~almıt 
Betiktafta oturan NiJUhün, Bundan soma her Salı s\hlU, 

ayni aemtte Yahya iaminde biri ehliyet vetika11 olnuyan, berber
elbiaelerini çalmq, ele ıeçiril • ler, cemiyet mektebinde berber -
miftir. lik deni ıöreceklerdir. 

dellkanıııer Mahkemede 

ceza 
,._t'JYanaaray çm fabrikası a • Soldan aaja Jofnı: Sallallala, lu.ı, Alifan, ıı.nJan Şerife, Sallık, llelunell.,. Siile1'JIGIL-
-.._iJacl Had Bir müddet evTel Beykoz ka-11 • ,__ • 

en iceyi bıçaklıya • zuma baib Sırapmar kay& aha- • erı. yapı; ve middeıamumt ı adlarında olur hu çocuklar iddi-
~ lldOnnelcten suçlu Arirm Hainden Ahmed kızı Şerif • ı ıddıanameami okumUflur. anameden sonra bir tef töylemi
::!1alreıneai diin bitirilerek b • Muradlı idi .. d Sadık • eJI Müddeiumumi Bay Kitif, h&- yerek IB:sil avakatlarma terket. 

Taklit, batlı bqma bir ustalık 
•11ldıiı aibi ıülme, eğlenme 
menuudur da... 

Geliti &{ini bir .aza, bildiği
miz yolda a8ylediiimia zaman 
arkamızdan aülerler. 

Fakat ayni söztı, tutup herhan
sl azlık taklidiyle a8ylemeie kal
lımca n We 1'a aeliti sözel ıöz 
aalmecle .a,leniWA, herkes ıul
meclen kınlıyor. 

• • • 
Amma laıdan 50 eene lince 

de birisi h&Jle bir taklit J&psa 
ıene gülerlerdL 

GGniimilzGn kendine g8re htr 
ı&teriti olmıyacak mıdır 7 Ozü
nii kendi J&t&Jltnnızdan almış1 
knnmım bu sGnkO hayatımıznı 
doina - )'aDIJf çarpttmalann• 
elan, .._ - ak btıtmalanndan 
TÜcada ıetlrmit bir halam ve eğ
lence meaaa hulunmıyacak mı

dır? 
Taklit, hem menuda, hem 

eanatklrda btidadm mGhim bir 
kısmım &rtmektedir. 

Orttüttı pbl, ileri ıitmeaine 
de engel oluyor. 

· .t....a W.. ~ Jıerbangi 
Ulıtm iöl81jfta .ajlifl"p lierke-
ıl aüldtinnek mGm1din olduktan 
sonra, her iki aanatklrm da ken· 
dini bir sGn bile sora koyacaimı, 
daha doirum ıenit hayata, onun 
h6uaa-a, brnaldaY'fm& açıla
calmı zannetmem.. 

• • • 
Yldctek wblye p19terlni ye- · 

mlnll ıibl aGtmben, dUa u cid
di, daha u ank yGzlü O>ıJnlar 
OJD&Dll'ken hile seyircilere "futık 
,__in,,, "A! .. Pek pek ayıp!,, 
olacaiı .CSylenen y•l•de. bir kaç 
iane de, tnlılc falılidine ı>elı gü. 
wrnmeden, ytllna dlmaf lnonntı
lanm oc ora411 7Mİ 6ir ltavTayr• 
fUI oltlCllll ...,erini söıtermeleri 
beklenir .. 

M'lr"'•t MQ91fp 

AtatllrkDn gDzel 
bir heykeli 

Oç aydan beri teJırimizde ha
sırlanmakta olan tiç metre sek· 
aen eantimetre boyundaki Te 
Cümhmrebimis Atatiirk'G ken • 
dbine en yarap.n pozlanndan 
birinde muvaffakiyetle ıaateren 
bir Atatiirk heykelinin, dGn son 
bazırbklan da bitmit .. mey • ' 
danlanndan brine dik 1ecek olan 
Tokat .illyetine ıönderilmek il• 
zere amhalijı J&pılmıtbr• 

Heykel battan bata Türk tan-
at Ye itçilinin eleridir. 

Heykeli, Heykeltrat Bay Nus
ret Hakla yapmı9, YQUI ata ad·· 
b delerH bir İtçİ de broma dök· 
miiftür. 

kendisine bildirilm.ıttir b.1-- yun en ile het di-" anla .... _,_...__ ao- -··. IDlf• lerd:... \'em . ar -,ı bir ıece yanu tGfek ve -ı· uunaa .... - .. , 

~. 8:n~ on iki buçuk 111 bıçakla tehdit etmek auretiyle muılarm Türk ce• kammunun Maznunların awkab, mGcla • 
Ceza alan tlnlversltell 

'dlcen· cezadan batka dala kaldll'llUflar ve Şerifenin 431ve439 mcı maddesi muci. faaamı hazırlamak Gzere muba. 
llta ta.n7 ana ve be.buma hin Şaban aclb karcletini yaralamı,_ hince uzalanclmlmalamu bte • kemenin bırakılmamı lat • 
..... edilm-;:~emeie de mala· ı lardı. Bu hldiseden suçlu olarak mittir. mahkeme heyeti buna kabale': 

• yakalanan alb sencin, dGn qır. Sadık, Alifan, Sadullah, idi - derek mahkemeyi IMıtb Wr d • 
-- •hbawiacle ............. Pik but. Mehmecl, Süleı- • t.ı.laaıtm. 

Hukuk faktllteai birinci ımı -
fmda hldiae çılrardılı için bir 
yıl tard cezaa alan talebenin af. 
fedilmeai r!cuiyle faldl!te tale
bet.l 6gilz hnvh bir takrir .... J ............ 



t10V0K DENiZ ROMANı 

~ Şabla Tavrasa ~ 
Otomobil kazalan 
ve şehir ışıklan 

lngllterede şimdi 
bu tetkik edlllyor 

-~ T: 5000ı-
1 Yazan: · Kadlrcan KAFLI fto 36 1 

lngilterede, yaya halk ve oto-

Yaaııanı 
Aka QUndUz no.sa 

Tayfa durakladı, elini kalbine götürdü mobil ve otobüıkazaJan iç:n göze -Sonra... Omorfo dah-. 

1 d alman tedbirler, yeni Nakliyat Ud sün ıelmiJeCek. Haata1'alocı· 

. Ve yere YU Var an 1 Nazırı tarafmdan timdi de "tehir ,_her teJİ ı&terdikten IOIU'&, an· 
yordu. qıklan,, tetmil edilm!t ve ıııldarla cak ö1'ür IÜD ıelec•iini tlJ'ledi • Bat taraftaki vardiya her teY· 

den habersizdi. Geminin borduı· 
na dayanmq dalguı dalım denize 
bakıyor, arada bir batı aol omu
zuna doğru dütüP kalkıyordu. Bu 
iri yan bir adamdı. 

Yanına yaklaştı. 
- Hava güzel, dciil mi arka. 

da~! ..• 
Vardiya toparlandı. Mülimn 

Paolino'yu garünce battan ayağa 
kadar süzdü: 

- Evet, sinyor! ... 
Dedi. Geminin talma. 10luna 

doğru bir kaç adqn aitti. EtrafJD4l 
göz attı. Sonra kıçtaki n&l:tetçiye 
doğru seslendi. 

Paolino: 
- Ben oradan ıeliyorum. •• Ye

rindeydi. 
Dedi. 

' - "k" • 1 - La ın ses verm·yor ••• 
-Duymamııtır •• Şimdi Mil ıar-

düm ..• 
- See verme1l lbımcb. 
Burun bmunaydtlar. An a.u 

ilk defa olarak bir korka -du. 
Çünkü bu adamm aim l&f&P 
kokmuyordu. 

Demek ki remide p.rap içml
yen tayfa da varmıt••• 

Eğer timdi bu adam kıç tarafa 
gider ve arkadqmı baygın ıarür
ıe ne yapardı? ... 

Belki birdenl»ire kdıctm pice. 
ııek uydurma mUlbım Paolino' 
nun üzerine taldmnazcb. fakat 
herhalde arkadatlaftaı ........ 
ortalığı gürültüye verir, biltüiı 
planı altüst ederdi. 

Kaybedilecek hir ..m.,. Mle 
yoktu. 

Tayfanm ltalatlan tüPhe.,le 
parlıyordu. 

Homurdandı: 
Arkadaımın ..,...alcbiua 

zannetmiıti; .c;,,iyordu ! ... 
Ali Reiı ne diyecejini, ne ~ 

pacağım kestirememitti. 
Çekildi •• vardi,. aasinba 

haş tarafma dotnı bir defa daha 
eestenerek yürlldii. Birinci ..ı_... 
m henüz atmamıftı ld Ali Reis bir 
,..ldmm hızıyle elinl 1alıema si
tünnüf. onu ııyırıDlfb. Smi __. 
Vened1t kılıcı yıldızlann •il•·~ 
dmlıtuıda parladı ve o anda ar-
kaamı genç konan re:.Sine danmiif 
olan tayf anın sol ktırek kemiğini'1 

· altından tirdi, kalbini delerek öu· 
taraftan çıktı. 

Pek ufak bir inilti .•• Hafif bir 
hmltı. .. 

Tayfa, durakladı. Elini lcall»I· 
ne ıiStüriir ıibi yaptı. Olduiu 
yerde ıallandı. Fakat All Reis 
hemen kılıcını geriye çekti. Soma 
tayfayı iki eliyle \liranda kucak.. 
lacb, havaya bldırdı, kıocamaa 
alır hir çuval ıibi geminin 1'or. 
dumdan atalı fırlattı. 

Denizden gelen set, ıeminin 
ıövdeaine çarpan denizin 1e1lne 
kantb. Ali Reis kılıcım Jmuna 
koydu. 

Geminin pvertesini ayakları
nın ucuna b...,.ak dolqb. Direk
lerin dibinde, halat J'llmlan üs
tünde, yahut yelkenlerin rllsıl
nn ten tarafma düpn yerlerinde 
yatan tayfalara yaklaıtı. H9.,si· 
nİD bellerindeki kılıçları JaftK& 
çekerek aldı. Afaiıya, anbara in
di. Oradaldlerin de ıillhlamıı 
topladıktan eonra fonalarm k· 
lunduiu ıenit bOtluta doim ini-

Fonalar, kaldınlmq olan kil- otomobil kaazlan araamdaki mü· -Elektronometroyi J( 734 den 
relderin kaim saplarına. 1'irbirle- nuebet arqtınlmaktadır. K 738 üzerindeıı M 15,3 radyonıol 
rinin omuzlarına, ıeminin bölme· · Son yapılan tetkikler, tehirler· ıöaterinciye kadar ildncl batarye• 
lerine dayanarak uyu7orlardı. de otomobil kualarmııı mühim Ji çalqtır. El!ndeld anpulleri pil• 

Henüz uyumıyanlardan bir Jca.. hir lnsmmm da ıtık tertibatından t:n kutuya koyup aalda. Daha sert 
çı bqlarmt çevirdil~r ve gen~ =ıeri ıeldifi neticeaini vermiıtir. bir formül üzerinde çahıacaimıı· 
mülizime baktılar. Bunlınm Bazan muhtelf tehirlerde, ba • Ve iki ıün aoıırunıa kadar has· 

d an semtlerde ayn ayrı aydınlat• 
hepıi de onun arkeda!larıy ı. tadan konutmadılar. O.ega aldı· 

'" blrl • i ma s!ıtemi vardır. Doiruldular ve uir enne • ~ her telefonu mr klğıda yazıp 
1 1• -' '-' Sokaldan haftan 'bata iyi ay• aı 

p.ret ettiler. Ali Reis ao e ınue~, . profuöriin masası berine hırala· 
d• • k dmlablmamıt olan bir tehirde bu 

bir J'lim kılıcı IJl•r ıvenm ena.. yo.- ye ses çıkarmadaıı çekiliJOf-
rma bıraktı. Tokmafnu önüne hal otomobil kazalarının mühim d 
•---'- d. d 1 sebeplerinden b!rini tqkil etmek· u. • aur-- oturan var ıyan, a gın· o .... u.ncü -a .. tl edrenclea Z• 
dı. Bunların farkına varamadı. tedir. ~ auaa 
a. ---k b da öl Bazı yerlerde, yukardan ıelen geldi. Güzel kızm gözleri bet 8'ln 
~ &§mm ucun 1 geye ·ıri .. de -·1-..)a11Wlı.... u--.1ıp 
ben • b. ' kmuld d .ır..... otomobillere kartı mukabil cep· ·'3' "' ~-... -.- ,,_ 1'~ 

zıyen ır feytn a lam• be.belliydi. Omeıa brplarlca 
ıörünce doirulmak istedi. hedeki otomobilin ltıabalannı 

Fakat Ali Retsin, oracıkta da· 18ndtirmek zaruretinde olUfU, u • kulalına fnıldadu 
raa koce.man ve alaçtan ,apıbmt mumiyet it=harile iyi ıtıiı olmıyan - Ne ıByliyeeelun ,.. ... "U 

olaa tokmalı ka~17le .udi· bir sokakta daha çok tehlike do • töyle. Bumı profes8r .a,ı..~i 
yıuun beynine indirmesi Mr oldu. funnakta •• aradaki yaya halkın amma bea t5ylUyoı-.. O -..1 'l 

Vardi,.._ 7ere yıkıldı. vey• bisikletlinin çipenmea!ne Zeuı katı ıBstl ile (tok feıaa) 
öteki k8tede bir adam kımıl· tebep olmaktadD". dedi. 

dadı. Ali Relte doiru iki adım at- Bundan bqka, toförün ıözü- Prof"8r ayaktaydı. Zem'a d-
tı. Baiırmak iein aizmı açtı. nün ahtmuı li.ınn selen, belli rlince koltuğuna ç&ktU.. D'sleri 

Bu, kürekclleri bmçılaJU •• bafh bir qık tertibatı terQh edil • çöziilür ıibi olaıuftu. Genç 1aım 
onlum batından ıece sündüs •Y· müted:r. gösterine baktı. Zeu J&ftl ,.Tat. 
nlmlJIUI iki ıardipndan biriydi, Meeeli ltazı yerlerde llmba teker teker eöylfdi: 

Ali Reis. kank Jalıc:mı hemen direklerinin uzunluğu hep bir de • _ Hattalık hUttla hm'Jle ,.... 
ıl)'lrcb. Biranda ıardiyamn üzeri.. lildir. Bunlarm bir olması, direk· yor. Beklemekten batb ,..paeak 
ne atdank ıivri ucumı onun ıöl.. luin aramdaki meaafeler:n de it kalmadı. Hasta MkıclJI ~ 
ıbe da1adı. Sonra panııafmı •I· de ayni intiaam ve birlikte olması geldim. Bun..da lt1erim'• MrHıtL 
SID& iötürdi: lbnn gelmektedir. Gene bazı 7~ Omikro hiç korku ı~irmlJ'Of, Bi

- Su! ... Yoka& ıebertirlm .. lerde l&mbalarm aokaim bir 7&• teviye gülümaGyOf. 
ni r ••• Sakın abQu açayım deme!., nmda olmaıı rıibi İltilnal haller Omeıa "•111 Mllnls lkllrdil· 
dif• çdgttı. de vardır. Umumiyet itibarile te- 1 d---•- ilti- chL ..... _ •• _ ............ ,._ı_ı Artık siy ... ......yo't 

,......... - -~ uu..-ı hir qık1armm tertip eclilitlnde, 1 -arUıaenk 
fal tqı sihl korka Ue açıbln!, 01- ontann kuWet ~ canmslılıqda-- F.Ma.t Zeu• aaamu •v s6antl Jtıfl1t'Mt __ ...,_ 
duğu yere dizijıtii dilfmüştü. teh=r otomobil kazalarmın en teli- _ Burava gelirken ıizi IOl'clU. 

Ali Reil cel»lnden l»ir mendU Iikeli sebeplerinden l»iri :yanmak- J -

çıkardı. Onun alzma ıoktu. Son· ta olduiu ke.ıirilmiflir. Geleceilml a8yled;n. Ghleri.,.... 
ra ke•••da .L-- iple ellerini, ladı. lıitilir ititilmes bir ıeate (yij• 

..... uunr.u Diler taraftan, caddelerde ~ d cı· Be d 
koli .......... bacaJdarmı ba~ladı. faz reğinden &perim e a. n en 

.... uaa, li ya halkm karfıdan karfıya seçme- - __ ,_ ) 
la -'--'- u- :1.: defa aizmm u... hak çok memnun olu;aa. ~ uu- 1JU s=ni ıöıteren yeni ipretler • -'--P- . 
....u........ıea doladı. Bu IUJ'etle mendili Omega bir daha J'&V&ff& uıuv-
waa kında, ıoförler, üzerl..-ine dflten lmu 
tükürmeline ve bajırmuma mani rürken profesöriin ba Ql samı 

O
•--·h• vazife bakmımdan boJUD& İmli • yüzG mat Yetil• clladU. ve nprı).. 
uuu.w- han vermektedirler. 

Zencire baib olan arkadqlan dandı: 
merakla bekliyorlardı. Gürültü- "" HABER ...,. - Ondan çok memnun o1aes.• 
elen ıqana• bir kaç yabancı fona lan! .. Fakat ben ondan cin ... 
ela bqlarmı Çevirerek hapetle .Al\ k•a m Poata.aı raya ıeldiJi gtlndea l>eri mem-
balgyorlardı. -ISTANBUl AN nundum. 

Blyle pce JUU111daa aonra, lclarebaaeail KARA CADDESi Omeıa hü daha ı:Ztice 81ulir-

1emide bir çıt bile olmadıiı ııra. l'ell1'af At11Wh ISTANBUl BABu dü. Prof..ar dlnclih 
da, orada ne olu7ordu? ••• Bu ıenç re1aroa hm•_,. ıııaanı..,... - Sende mi lıutasro? 
aduıı kimdi? Ne ,.pmak İltİJ!Of• .... DeJince Onı.,• p.fırdı, titko 
a?... ABOnE ŞERAiTi Zeunn komqtulunu M.1UP alcaü,.. 

Kara Ymafla. arliadqlan zen- ı • ı n .,... müftü. GUderelbıi hem• •hına 
drletini kırmak için uirat11orlar- l'Drkl1•• aıo 111 • ltOI a... kapl'J&rak: 
dı. lleHbh 111 MD ... 1111 - Havır, haJV, dodl. Bol~ 

Ali Lit ftl'di,anm belindeki ıLAn TARiFESi ııcıklandı. 
bir demet uahtan aldı. Bunlanıı neareı 11b1anam •tm •1.11 Zem ince kaUff'lk ılııltl•ll ile 
içinden fonalan pmife baiJıyaD • He.mi ilanlar 

18 a.uıutcu.ı aqççuk eJlikJeriai si1•• lfbıia 
kilitleri a«;acak olanı aymnak il· Sahih; ve Neırivat Müdürü: bqma seçti, Om11a iki ti9 bs sa• 
zandı. Evveli Kara Yuaufun ya. HASAN RASiM US tmcl•n, 10lundan ıeıGli. t.Mı, dur-
ıuaa Ptta- Birer Mrer denemek ...... .., ,., cwurr> ........ da, kon11Dak iltirorM. Falat 
itdJqrıhL F.ııat Kara Y-f Mr- Z... anlamımı•bktaia ...... la 
ct.Mn anahtar demetini AU Re- JOl'du. 811 haliyle matallarda ko.. tuıı kaldırmıJorda. 
1-in elladen lıapb: ca dallan deviren büyük divleri Akta• u.ı;ı ıld.U. ltlr • .,..... 

- V• bana! ... Ben blll'Joram J andmyordu. celi olup ohudılıaa .,..ıs için 
a•htan! • .-. 8-i zencire vurur • AH Reiı onun pmna kot.tulu .,avqca \Wof•l8rla ...... pdi. 
ken tlikbt etmiftim. A11UU1 Kü~ Hu..,tııle dart .,. 

Batım kalclsrdı. An1'ardan S0. kadqı ela ayaktaydılar. Profetlr 1carJolUtD& ""8ltG u· 
vertef• çıkan merdivenin ~pı~ı · Biraz evvel merdiveıdn alt ba- •1'""f ııJUY01'du. O.es• etefin· 
açıktı. O tarafa b~ ve Alı Reı- ıma yavatça bmıktıiı kılıçlan al. elen çekerek tmlatma: 
se: dı. Onlara daiıttı. Gemideki asd - O ginden heri itte timdi U• 

- ~yı kapa! •.• Qabuk ! ... Biz 

1 

forsalar ne olup geçtifini, daha yuyor, de~t. Kapı hiinde paltoeu· 
ban.da kurtubnala çalıtırken bel neler olacaiı atalı yukarı keatir- nu tuttu. Boyun kürkünü omula• 
ki uyanırlar ••• dedi. mitlerdi. Hepsi ele: rma •erdi. G&l.Unde toz ftl'IDlf 

Ali Reli kettı1t kapıyı aanaıkı - Bizi de kurtarın! ... Bizi ele ıibl pannaklanam ~. ffakelo-
kapaclı ve aürıüledi. çözün!... . di. ~tonlannı uzattı. Zeaa'a W.. 

Geriye döndülli zaman Kara Diye yalvarıyorlardı. l \datkaYUkusakvattaklıiıyaptı. Ve 
YU.Ufu af!lkta buldu. Cılı:ı Pi Fada gürükü yapan bir ikiai- aonunffa ıfSyledi: 
1-bNQllD 111imd• ıölseel büs- ne Ali reis lulıcmm ucuyle dürttü. - Bu ıeco ha• ı.Jefon eder 
iilttbt UZUJ'or, ıesaltli1or ve b17G- (D.a,,,,.,, oor) -.~. Oıaorfo7 · 

.. . . 
..---~----------~ Alm• ve baılca dıle çevirmer 
Devlet ••n•ınca lroruladur. 

- Etma olur muJWD iman _.4!4 

dam! ı 
Dıprcla bir kar tipili vardı. Gas 

ılıü pnaüyorclu. Itlak bir IOiuk 
.. ,.....~ela. 

- Arabana sa1Mı1c IÜ"ıı 1 
Umbalarm ..lalı ltlinu patlar 

liran tlpl bulutu içinde 11Srbmi
J'Keii ye,. ·kadar arku~dan bak 
tı. Geldi, profealriiıa u1UJU11U18-
bakb. Durdu, dütündil. Soma bir 
ılsünii ıtideriti Ue öteki pzünil 
mend~li,.le kanıttu. Odama slr
a;aedi. Prof..ar&n kapuı &ılad9 
w lakemleye otardlı. söı:ledai Mı 

kit•:r• diJc•p el~··· ... c1ı. 
Gece JV19aulan biru lace w 

lefoa: 
- Çok nU.t ..,,, •• Ha•w 

lacı bir Dri ...... "" .., 791110 
iç=n •iıJa indi. U)'alld.,....mek 
~---- .... ,.. ... ht oD 
daldb - 79.ftfP. JOkl~ ... 

Gtla dolaıfım Wr telefoaı 
- Birclen\w f••l•th- lnl_.., 

yor hile. Doktorlara telefon .-. 
'ôm_ l'l'O, .. rfiıı OÜI•• .. 

dL ltoea'i 'lnı ha IOf ilDUP Jabnlft 
U)a,or iln:ltl. Pu.alr1anaı or r 
~ Ye ayıkl"'°""'1-

- Elelitron tliel u ıeldf. 
A.C t• 6-r'ıMI• Atıomlfaa a• 
•ffoııu ile.-. KD. .. Ha•I•._._. 
~dı. y ......... 7hd• ,...__ 

Zeus ıaat onda .. 1eM1di. o.it• 
.. t811larinln ttta. Wtr. Zeuı ,;r 
konun elini Jman:a1111a ......, 
dftlerloiD •Nllldaıı MI Ki mınJ-o 
dandı: 

- Naf'le.. Yapıl•calı hiç Mr ~ 
B:ımıaı. "D01ttlff1• •• ..m 
Wcll7Cll"lar• .._ prof_... Wi" 
mele geldim. 
Omepaıa .U..W e1'1ıdn dfir 

tti. Zeua odaya ,wL Profetlr dial 
~ .. 

- Kmm, eledi. CD Elektron _. 
...... aparni ç-.&p. A., c ,, 
Uzer!nden AWmifan reakti,_ .. 
ı. •.... 

- Profeairüm! ..... ,..... ,,, .. ... 
- ?11111 ... 

- °"°"'°'" WdlJORS&ı -Neroclofll ~ 
-Me..-mınkeupnul . 

• • • • • • • a • • 

UboratuY&ma keridor sili 
til. Omep ilttl ve el~e bir ....... .....,_ 
la bir kllıt ftl'dı. IClplı l111ta~ 
lacı Zeua'a 1.-Jttıc 

(Sb ılttlktea _,... 
,_lmı dOzeltbtcen 
_,acele,, keliııaeai yuıb bir 
~ HttıPD me .enderdlm.) 

Zarfla Wttnde dlrt 6 
h)rdr: 

(Profu8r Etıoet için - a 
d&.) 

- At! dedi profealr. 
Zeu •· O..ra tiden• 

parmaklan aiumda buı:uebltaJl!I 
ğa bafladL 

-Okul 
Zeua olcadu: 
(Çok zor ve laa'llZlama VU:JY-.' 

.._. Oliinem mematın .,.._.~ 
mz. YAfAJ'IAI ,_ ~
cab1nız. Olanı &iteni 1~ 
.. ,.,.... formülGnbil 
dimcle cl.a.dllia sGa bir ..., 
tibıcltlm: 

imarlık için lausrlauo 
formUIUn deleri nedir? Bu 
mGJ ki ölünrii lmulantaa 
-~. 



25 Birinci klrıun 1934 HABER - Akşam Poıta11 5 

Cüzamlıların_. __ _ ... ---------------------------· Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk Ye seyahat romanı 

1 BORSA 

' >· 'r' "r -.; •. 

' •· 
Mezarlığı 

1 

1 

1 . 
Londra 
:'\e\york 

Nukut (Sataş • 

62.i Viyana 24 
126 C\ladrit 18 Büyük zablta romanı rfakleden : Va • rf O 

-50- Paııs 170 Beri in 45 
Mı1Ano 217 Varşova 24 

. 
lııf at, oııdan daha ceaur daY

tandı. Merdivene kadar yürüdü. 
Nuh, arkadan, ona bakıyordu. 

Dikkat kesilmit, her hareketi tet
kik ediyordu. 

- Nuh Bey ... 
Alçak sesle, ismi çajrılıyordu. 
Yavq yavat çıktılar. Etrafla-

tında,yer, yeknasak olarak, koyu 
lruı rengiydi. 

Endite içinde, beyaz gölglnin 
dikili bulunduğu yere yaklaştı
lar, Burada, ancak bir küfe çalı 
CÖtdüler. 

Ayrıldılar. 
Kumlu yolda bir müddet yü

liidüler. Nuh, sordu : 
- Lambamı vereyim, ister mi

•iniz? 
-1htimalki yakmak henüz ih

tiyatlı bir hareket olama~. Buna 
l'ağnıen bilmemiz icap eder ki ... 

lam1-;-yı eline aldı. 
Çiti aydınlattı. 
Her yeri aradılar. Sonra, ha· 

l'aheye döndü!er. 
Poliı hafiyesi : 
-Vallahi anlryamıyonım ! 

-diyordui 
Dirayet Hanımın yeleni : 
- Gölge burada belirdi... Bu

taaını arayalım! -dedi • 
Aradılar. Yerlere de baktılar. 

llkin hiç blr iz göremiyorlardı. 
Bir kaç damla yağmur damla

dı. Birdenbire, rilzılr, daha tid
detli esmeğe batladı. 

Rifat, ıninde bir hutunetleı 
- Artık burada yapacak his 

bir it imiz kalmadı! -dedi. 
<bt-,,_ .. 11.111111111 qcuı ........ P 

'•rmedi. Kötke dofru yUrüdU· 
ler. 

Sofayı 
._du: 

ıeçerken, delikanlı, 

N ._ Eler birini yaraladınızaa ••• 
L._• derainiz? ..• Yann, komlıerliie 
11tber vermiyelim mi? 
d Cemil Rifat, omuz ıilkti. Sa
~~e bir tebeHilm le kart ılık ver· 

1• Fakat. sonra ilave etti: 
- Böyle bir karar vermek lu. 

~ll duyarsamı:, ıizi itham ede
lb,rn, Fakat, polis komiseri Ve
dtt Beyle kartı karırya rakip 
:'ıi1etine geçmeği asla kabul e
,::ıera. Esasen, biliyorsunuz ki, 
li lla kanunen de hakkım yoktur. 
~ı erlıalde, hoı bir vaziyet hasıl 

rtaaı. 

Bir müddet ıonra ili ve etti: 
Sık....._ Beyefendi, ıize fikrimi •· 

Çe. aöyliyeyim mi? Burada bir 

haftadan beri cereyan eden hidi
ıelerden sonra yapacak i,, Dira
yet Hanıma ıunu ıöylemenizdir: 
Her ihtimale kartı bu köıkü ter
ketsin, mevsimi geçirmek üzere 
baıka yerde bir ev kiralasın ! Q. 

raya tqınsın. Zira, burada, itler, 
gitıide çapraşıyor, dolaııyor. Ge
lecek seneye kadar, buranın ah
vali, ümit edilir ki, tamamiyle 
ba,ka bir manzara arzeder. 

Nuhun ona hayretle baktığım 
görerek dedi ki: 

- itte efendim, fikrim bu mer
kezdedir. Dirayet Hanımefendiye 
yarın bir tavsiyede bulunacağım 

- Niçin bu fikre geldiniz? 
- Gayet basit: Şimdiye kadar 

l'rükscl JJ8 Buda peşte 26 
Acina 2450 Bu kreş 16 
Cenevre 818 
Sotya 24 
Amsterdam 84 
Pıag ıoı 

Stokholm 32 

Çekler ( 

L.ondra 623 
\ cvyork f .7443 
l'aris 120~ 

Mılano 9 2950 
Bı üksel 3,3954 
Atina 83,82 
( 'erıevre 2,4"44 
:iofya 67.2490 
\mstrdım 1,1748 
Prıg 18 8938 

Be grat 58 
Yokohama S6 
Altın 937 
Mctııdiye 42 
B.ınknot 240 

ap. Sa. 16) 

Stokho'm 3115 
Viyana 4.2964 
ladrit 5 ?98 l 

Berlin 1,9755 
Vaışova 4 205 
13udapeşıc:4, 1760 
Biıkreş 79,02ı?5 

Belgrat 350139 
\'o~onama 2,75.30 
l\ loskova l 09.J 

ESHAM 
iş Bankası IO 
,\ nadolu 28, 
Heji 2,20 
~ir Hııyriye l 5,50 

Merkez Bank 57 50 

latikrazlar 

U. S ıgorıa 00 

Bomonti 1 l .95 

Tramvay 31 50 

Çimento as. 13 15 

TahviUer 
---------~--------~------
l 39Türk Bor! 28 001 

" • • il 2f).90 

" " • ııı 26.60 

Tramvay 31,75 
Rı'ıtım 17.80 
Anadolu 1 45.60 
Anadolu rı 45 60 

'ıikrazı Dahilı94 25 d Ana olu 111 46,-
F.rgani lstf\carzı97 O MUmessll A 50 O 

şikayetimiz mübhem bir tekildey -
di. itte, ıizinle birlikte teşebbüs
lerde bulunduk. itiraf ed,.lim ki, 
fırsat, pek mükemmeldi. Rakibi
mizle aramızda ancak dört met
relik bir mesafe vardı. Acaba, 
·attılım kur9unu ona isabet ettire
medim mi? Bunu zannetmiyo
nım. Zira nitancıyım. övle ise. 
kur9un ona değmedi. Bu, nuıl 
oldu? Bunu izah tecrübesinde bu
lunmıyacafım. Fakat, hakikat bu 
merkezdedir. l9te, aize en mü-
kemmel nasihati veriyonım. larar _il R A D Y O 
etmeyiniz buradan uzaklaımak - - -
en iyi çaredir. Bugün 

ISTANBUL ı 
Merdivene dofru yürüdü. 17.80 Unlverııfteden nakil: fnkıtap ders-

- Nuh Bey ... Artık dinlenmek ıert, Sayın protesör Yusuf Kemal, 19. Pıtıt. 

ıd• U 1 K&rl§ık mualkJ,, 19.30 DUnya haberleri, zamam ıe ı. yuya ım ... 
19.tO Jtmnaattk: Bayan Azlde, 20 !ıılallye 

Küçük yazıhanenin kapııı ya- Vek&JeU namına konterau, 20.ao M6ıyö 
nmda durdu. Goldenbreg idaresinde koro beyeU, 21 Ko • 

_ Ha... Sandık mtdır1 bavul nuşma; Bayan Selma. 21.20 Anadolu Ajan· 
muaur, -r1eaırT vnu aa tiuraClaDi~ --;;-~ ~e ı:;: 0;ic::r:;_--....=--.-- "' 
rakmamaiı tercih ediyorum. Onu 8H aıu... BO'KREŞ, JM m. 
tavan araıına çıkarmanın daha 12·30 Noeı plAklan, ıs Haberler, 13.015 

Orekıtra konaert, sözler, 18,llO Orkeatranm 
muvafık olftcaimı dütünüyorum. devamı, 1U3 Haberler, lUO Slblceanu or-

Ne dersiniz? ke1traq, 18 Radyo cuı, 19 Sözler, 19.115 

~ ... 
Nuh, cevap vermedi. 
Birlikte, yazı odasma girdiler. 

Rifat, hiç gürültü çıkarm1'mağa 

çahıarak, sandığı bir örtüyle sar
dı; tavan arasına çıkardı. 

Polis hafiyesi, Dirayet Hanı
~ıın ye~eninden ayrılmazdan ev
·el, bir kere daha: 

- Siz de dütünün, Nuh Bey! 
-dedi.- Buradan ayrılmanın mu-
vafık olacağını herhalde teslim 
edeceksiniz. Doğrusu, ben de 

Radyo cazı, 20 Noel kont~ransı ,20.20 PlAk. 
Konferana, 21.oıı Noel ıarkılan, Konterana, 
22 Romen muslw.t, 23 Haberler, 23.215 Fa· 
nJka Luca orkestruL 

11411 Khz. BUDAl'EŞTE, 6110 m. 
17.35 Kuı1na çingene orkeıtraaı, 18.40 

Kon!erant, ~0.115 ay dan111, 20 Spor, 20.15 
Koro konııcrl, 21 Radyo Uyatrosu, 22.40 Ha· 
berler, 23 L!•zUn eserlerinden konser, 2t 
Kahvehane konseri. 

2:?S KhL VAR~O\'A, lHIS m. 
18 Danı musUdst, 18.60 Sözler, 19.0IS 

Skeç. 10.35 Plft.k, ~zler, 21 Viyana muılkt· 
ılnden mUrekcp popurl, ııözler, 22 PIAk, 23 
Hant mustkJ, 23.tO Dana mulfktst, 23,80 
Londra radyosu eut, Hanry Hallun pldk • 
lan. 

~:;~a~:::;ı::,~:~s~~~I A~~~ 1 U u .. r u·· ~ ı· ı g n 1 !I r 1 
mit gibi oluyorum. Lakin en iyi ft \1 ft U U 
tedbir budur! ~~~~--------..! 
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ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rfo.121 

Aslan yorulmuıtu. Kuvvetli, 
kuvvetli nefes alıyor, diıleri ara
ııından salyalar akıyordu. Aslan
h hükümdar vaziyetten tama • 
miyle emindi. Artık kendisine 
hiç bir fenalığı dokunamazdı. O. 
nu pençelerini kullanamıyacak 
bir vaziyete koyduğu gibi, iki e
liyle de çenelerinden yakalamış
tı. Aslam bu halinde istese saat
larca tutabilir, o imkanı yok kı
pırdanamazdı. 

r ............... , 
:Yazan: . 
i 
i Rıza 

1 Şekipl 
····-·· .. --·--· 

- Bora! Gel.. Bak sana bir ar• 
kadaı, dedi. Boranın ıesi, yeni hay 
vanda da ba!ka bir tea=r yapmıştı. 
Bu seıle de ali.kadar olduiunu 
gösteriyordu. 

Aslanlı Hükümdar tekrar dik· 
katle ihtiyar hayvanın gözüne 
gözlerini mıhlayarak: 

- Bora dedi .• 

işte olan olmuştu. Şerifin kuv
vetli haykırııma yetişen hayvan
ları ıökün etmitlerdi. Şimdi ne 
yapacaktı. Hayvanın gözünde gar:p, hiç 

Bu yabancı hayvanı kurtarabil- te kendisine yabancı ,bulmadıaı 
mek için kendi Borasıyle, Fatma· bir ıtıltı gördü. 
sıyle, Fatuşuyle mücadele etmesi - Boraf 
lazımgelecekti. Hücumlannı ön· Hayvan kend=sine iyice yaklat· 
leyebilmek arzusuyle yabancı hay- mıttı. Canbazhanedeki aslan g:bi 
vanı bırakmadan: iki pençes?ni dizlerine dayayatak 

b .. d ellerini yaladı. -- Bora! Git ... diye agır ı. 
Bora bu seıe itaat ederek bulun - Bora 1 

duğu yerde mıhlanmış gibi kaldı. Aslanlı Hükümdar, yıllardan 
Aslanlı Hükümdarın sıkıca tut- sonra asıl Borasıyle kar§ıla,acağı· 

tuğu hayvanda Boranm aesile be- nı ummuyordu. Gözlerine inana
raber bir hareket, adeta yola ıel· mıyor, bu hayvanm kendisi Bcwa
diğini, fenalığı dokunmıyacağını sı, can Borası olacajına ihtimal 
anlatan bir yumutaklık ıörünmüt- veremiyordu. 
tü. - Bora! 

Bu, Aslanlı Hükümdarın gö· Her Bora diyitinde küçüklnğü-
zünden kaçmadı. Hayvanın, her nü hatırlatan, gözleri önünde Bo· 
ihtimale kartı tedbirini ekailtmi· rasını canlandıran hayvanı görür 
yerek, ağzını bıraktı. Hayvan, gibi oluyordu. 
sailam gözüyle Aslanlı Hüküm• Hakiki Borasmın hoılandığı; 
darı ıüzdü. Sonra batını hafifçe küçüklüğünde yaptığı el takaları· 
yana eğerek sert diliyle Aslanlı nı tekrar etti. 
Y'9Wi-darna lcolunu yalaclL Bu Evet aladlUJl!Yordu. Bu Boray• 
artık doıt olduklarına ip.retti. dı. Kendi Borası, can Boraaıydı. 

Yavuz, dütünmeden, doğruldu. - Aalanh Hükümdar bir çılgın 
Ayni zamanda ihtiyar hayvanın gibi haykırdı: 
yeleler:nden ok§adı. - Bora, Bora, Bora. .• 

Aslan da onu takiben ayağa Bir çocuk gibi tepin;yor, hir ço-
kalktı, hala kuvvetli nefes alıyor- cuk gibi sıçrıyordu. Sevincinden 
du. As anlı Hükümdara bir müd· gözler:ne ya! doldu. 
det baktıkte.n sonra yaklaştı. Ka- &basını bulmuı ot.aydı bu ka· 
burgalan çıkını! yanlannı onun dar aeTinmezdi. 
sert adaleli bacaklarına sürdü. Şimdi dünyalar onun, yer onun, 

Aslanlı Hükümdar, Borasmı gök onundu. Burayı bulmut, Bora
çağırarak yeni arkadaııyle tanrt- sına kavuımuıtu. 
mağı dü~ünmü,tü: Bu~u yapabil· ı ~~v~, .. iht.~yar ~~lanı uzun u
mek için hala esk1 yerınden oyna· zun optu, optu, öptu. 
mıyan Boraya seslendi: (Devamı var) 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden 1 

,, 5588 " " ip Nllmuneleri komiıyondadır. 
Tahminen 48l6 ki.o iık.arta kaneviçeJ 

,, 245 ,, ., Kınnap 

., J 867 " " Çul 
Bu dört kalem köhne ambalaj Jenzımı Bahriye deposunda 

tHlim tartiyle pazarhk suretiyle aahlacağından iıteklilerin 
27/12 / 934 Perşembe günll saat 14 te % 15 teminat par•lariyle 

Cibalide Levazım ve müba)aat şubeıinc mlıracaatları. (8600) 

idaremiz için (3000) metre yetil yafh kaneviçe aatm alınacak· 
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Satınalma Komisyonuna ıelmeleri. (8339) 
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ı =--___ s_·an'_at_6a_hıs_ıer __ ~ _...,.__.I Dünyanın en büyük hey· 
Ulusal 4~usiki keli elli iki yaşında! 

Hakikat kıvılcımı nasıl fi.kirle- lar, Senfoniler yazan bestekarla
rin çarpıımuından doğarsa ulusal rımızı dinleyip zevk alabilecektir. 
musiki de melodilerin çarpqma- ite senfoniden baılayıp koca 
sile meydana gelir! memlekette ancak bir kaç bine 

Garp tekniği ile beste yazabile-1 baliğ olan dinleyicileri ile ulusal 
cek bizim elyevm bildiğimiz bir muıiki yaratmağa uğratmak ipini 
iki bestekardan maada kıyıda kö- germeden çamaırr asmaya ben
ıede seniz çalııan daha kimbilir zer ... Vakıa çamaıır ipten krymet
ne kadar genç var ... Bir iki tanesi- lidir ama ... ipini mutlaka germek 
ni ben tanıyorum... gerektir. 

Bestelerin kıymeti olsun olma- Bunun için de bir musiki baskı 
ım .. Basılıp halka arzedilmesi ge- evine ihtiyacımız vardır.. Beste
rektir. Muharrirler eserlerini yaz- karlardan ufak bir meblağ muka
mak için nasıl eski ve yeni nefri- bilinde satın alman besteler bura-

yattan istifade ederlerse bestekar- da tabedilmeli ve satılmalıdır. Bu, 
lar da meslektaılarmın bestelerin- dediğimiz gibi hem halkı yeni tar
den o ıuretle müstefit olurlar ve u za ahttımuı hem de bestekarı he
luaallığa yaklaııp ulusallığı bul- veslendimıiı, teşci etmiı olur. Kar 
mak için adeta birbirlerile müsa - fl yakanın nota basan tatlı su 
baka ederler; böylece Musikinin frenkleri yerli bestekarlara kartı 
yaıayabileceği bir muhit, ibir ha - son derece müstağni davranmak -
va da doğururlar. tadrrlar. O halde bunu, halkın ter-

Böyle bir muhiti yarabnak mut- biyesini gaye edinınit olan Hal • 
laka lazımdır. Dünyanın en ilim kevlerinin nazarı dikkatine vaze
adammı alıp ilınine bigane bir mu der ve onun bu yolda bir baskı evi 
hit içine ıalıverirseniz bir müddet kurmasını ümit ve temenni ederiz. 

ıonra o adamın ilminden eser kal- Başına işten anlıyan birinin 
madığmı hayretle görürsünüz... getirilmesi fart olan böyle bir nota 
Musikide adi Fokstrottan tutunuz baskı evinin diğer bir faydası da 
da ta Senfoniye kadar beste ya- gençleri bestekar olmaya tetvik 
ratmak mecburiyetindeyiz, hem etmesi olacaktır. Ôyleya ... Hiç bir 
de bol hol... Ha.Ikın terbiyesini fayda temin etmiyen bir aan'at 
Fokstrotlar, Rumbalar yapacak - uğrunda neden yıllarca okuyup e

tır. Bunda ısrar ediyorum. Musiki mek sarf edilsin! Halbuki yazaca
kJüpleri, dernekleri, büyük kon- ğı güzel bir şarkı için az bile olsa 
serler halkın muayyen bir tabaka- meıela bet lira alacağını dütünen 
sına mahsustur. Alaturka musiki- genç besteler ibda etmek suretile 
yi lkaldırmak istiyorsak onun bı- hm kendi ihtiyacını defetmiı hem 
raktıfı botluğu doldurmamız ge- de memleket kültürüne hiDDet et

rektir. Bir kıymet ifade ehniyen mİ§ olur ... 
fakat halkın kulağını garpteki tarz 
da nağmelerle dolduracak ve 
ona Garp tekniğine alqır;ken da -
ha munis gelecek olan danı musi-

kiıinden ıonra mutlaka Almanla
rın "Lied,, leri tarzında farkılar 
yazmak gerektir. Bu "Lied0 ler 

musikimizin temel ta.fı olacaktır. 

Hatta diyeblirim ki ulusal musiki 
motiflerini bu ıarkdardan toph

yacaktır. Mevcut bestekarlara frr
aat verilirse ıgörülecektir ki mu
sikinin her tarzında beıte yazan 
bestekarlar meydana çıkacak, 

Garp tekniği ile yazılmıt olan bu 
havalann bazdan hota gidecek ba 
zıları gitmiyecek, gidenler mahal
le çocuklarının ağzında dolatacak, 

az zaman zarfında hu tarz musi
ki halkın botuna gitmiye batlıya
caktır. O vakit halk Garp tekniğin 
deki musikiye kartı bir alaka du -
yacak, musikinin daha yüksek tarz 
larile ünsiyet peyda edebilecek 
bir seviyeye gelmit bulunacaktır 

ve ancak ondan sonra konaerto • 

Evet ... Bir ulusun kültürünü ya
bancılara karşı muıikiden ziyade 
temsile muktedir hiç bir vasıta ta
savvur edilemez ... O yerli, yaban
cı herkesin kulağına ve anlayııına 
ayrı ayrı hitap eden bir ifadedir. 

Şimdiye kadar söylediklerimizi 
hulasa edersek tu neticeye varı
rız: Eski ıoysal yataYJtDnıza te

kabül eden alaturka musikiyi kal
dırırken yerini doldurmak gerek • 
tir. Bunun için Garp tekniğine a -

gah bestekarların o yolda bestele
rine bol bol ihtiyacmıız vardır.Bes 
tekir yetiıtirmek ve beste yarat -
mak için de bir nota baskı evi kur
mak gerektir. 

Burada bir daha tekrar ediyo
rum: Mahdut kimselerin zevkini 
nazarı itibara alarak musikiye kon 
serto ve senfonilerden başlamıya
lrm ... Tersine, musikiye en basit 
tarzından baılayıp halk tabakala
rını aşağıdan yukarı doğru terbiye 
etmeğe çalııalım ! 

S. Karsel 

Birinci Na110lgonun 1815 mağlübigeti esnasında bıraktığı şapka
sllc nlş,ınları Berlinde bir müzede halka teşhir edilir. Alman talebe -
lerinden bir grupla bu tariht eıuavı aeyredifi, resimde görülüyor. 

46 metre boyundaki bu heyke
lin yapılışı kolay olmamıştır 
Bartholdi'nin en yüksek eserle

rinden biri olan Nevyork limanı 

methalindeki meıhur hürriyet a -
bidesi bir kaç hafta sonra elli ikin 
ci yaşına girmit olacaktır. Bu mu
azzam abideye 1872 de Bartholdi
nin Amerikadan avdetinde başlan 
mıttır. HeykeltraJ evvela eserinin 
iki metre yüksekliğinde ufak bir 
nümunesini vücude getinniıtir. 
Bu, yapılacak cesim heykelin ga
yet küçük mikyasta bir modelin -
den ibaretti. Zira hürriyet abide
ıinin hakikatte yüksekliği 4"J met
re olacaktı. 

Bu eb'atta bir heykeli tunçtan 
dökmek fevkalade güç bir itti. Ev
vela heykelin eb'adma nazaran dö 

külecek madenin ağırlığı göz önü
ne alınır. Ve sonra muhtelif aksa· 
mmm birbirine raptının güçlüğü 

de dütünülürse itin bu tekilde ba
şanlabilmesine imkan olamıyaca
ğı kolaylıkla anlaşıla.bilir onun 
için abidenin kakma bakır
dan yapılmasına karar verilmittir. 
Eserin kamilen el ile itlenmesi, 
san'at noktai nazarından da kıy· 
metini arttırmıt olacaktı. Hakiki 
cesamette alçıdan bir model ya
pıldı. Bu modele, her noktası iyice 
tetabuk etmek suretile tahtadan 
adeta bir elbise giydirildi. Sonra 
içi bot bir kalıp halinde olan bu 
tahta elbise çıkarılınca üstüne bi
rer birer bakrr lavhaları takıldı ve 
kakma halinde gayet iyi itlendi. 

46 metre yüksekliğinde olan bir 
heykeli alçıdan dahi dökmek zan
nedildiği gibi kolay bir it değildi. 
Sonra unutmamak lazım gelir ki 
yukarıda da söylediğimiz gibi hey 
kelin evvela iki metre eb'adında 
yapılan küçük bir nümunesini, ay
ni teklini muhafaza etmek üzere, 
46 metre cesametinde büyütmek 
lazım geliyordu. Heykel murabba 
usulile büyütüldü. Buna da tedri
cen baılandı. Esas ittihaz olunan 
model bir çok aksama ayrıldı. Her 
kısım dört misli büyütüldüğünden 
takriben sekiz buçuk metre irtifa -
ında bir heykel vücude getirildi. 
San'atkar bunun üzerinde icap e
den rötütleri yaptıktan sonra hu 
heykel de ayni usulün tatbiki ile 

Mşhur hürriyet 
abidesi nasll 

yaplldı ? 

Ortada: nevyorkta HUrrlyet 
Abidesi. Sa§da ve solda 

hevkelln yapıhtı nı gösteren 
iki resim 

dört misli daha büyütümlüt ve bu 
suı:etle hakiki cesametini almıştır. 
itte bundan sonra çekiççiler ite 
koyuldular. Üçer metre murabba
mdaki bakır lavhaları tahta hey -
kelin üzerine tatbik ederek aynı 

formu vermeğe çahıtılar. Nihayet 
bir çok muavin heykeltraılar da 
tokmaklar ile ince ince bu la vha-

"""""""'M"'"*""""""""'H1"""""'nııı111ınıı ı ınıııı ııııınnı 

Amerikalılar tezadı pek severler. 
Ayni klübün Kriket takımında yerle
ri olan bu iki Amerikalıdan birinin 
boyu 210 santimetre, diğerinin 195 
santimetredir. 

ları itle~iler. Bu suretle dünyanJll 
en büyük heykelini vücude getir " 
mek için 300 bakır lavha kullanıl
dı ki, ağırlığı takriben 80 bin kilO" 
gram tutmıpdadır. 

Ayni zamanda hu eb'at ve ced" 
mette içi boş bir heykelin açık de
nizden esecek sert rüzgarlara ta • 

hammül edebilmesi için gayet sai 
lam kaide üzerine oturtulması i • 
cap etmekte idi. Bunun için de 
meşhur mühendis Gustave Eiffel'• 
in yüksek bilgi ve ihtısasına müra• 
caat olundu. Eiffel abideye, ell 
tiddetli fırtınalarda bile mukave" 
met edebilecek derecede metanet• 
te ve takriben 120 bin kilo ağırlı• 
ğmda bir kaide yaptı. Bu kaide iJe 

heykelin ağırlığı iki yüz bin kUO' 
yu buluyordu. 

Evvela abidenin meşaleyi ~ 
kolu yapıldı ve 1875 aeneainde ti' 
ladelfiya sergisinde tethir edildlı 
Sonra 1878 Paris sergiıinde de'' 
bidenin batı teıhir edildi. Bu bl-' 
tın cesametini anlamak için ~ 
nız tunu söylemek kafidir ki İçi' 
de resmi bir ziyafet verilmiıtir. 

Nihayet abidein bütün ak~ 
1883 le ikımal edilmittir. Dedi 
bundan 51 sene evvel. 

Fransız gönüllülerinin Amerİ • 
ka istiklal harbine terefle itti~ 
}erinin bir hatırası olarak hürrıf' 

. il abidesini Cemahiri Müttehide• 
merikaya Fransa hediye etmit old 
yordu. Kaidesi ile birlikte abidl' 
nin yüksekliği 71 metredir. Ne~ 
york limanının kartısında dikildr . .,. ' 
ği arazinin irtifaı da nazarı itı _ .. ll 
ra alınına· kolun tuttuğu mer 
denz ıathına nazaran 95 f'IJefl' 
yüksekliğinde bulunmakt•d,_.: 
Heykelin üstüne çıkılınca etr•~ 
ki manazranın güzelliğine paY .. 

yokBtur:. ku ti" • kt"" )er il' ugun vve ı pro1e or 
aydınlatılan hürriyet abidesi ·~ 
vapurlar için de bir fener v~~·~" 
sini görmektedir. Ekseriva bu:;. 
deniz sathına nazaran 95 f'lJ 

rasında uzaktan ate, gibi yand•~ 
nı gördiikleri bu abideye ko,-~ 
O'na yaklaşınca gözleri kaııı~ 
çarparlar ve kanatlarını k•fo;J 
yere düterler ... Hayal ve bakı 

1 
l 
1 

t 



Şehirde artık bantıkhk hü

kfun ıürüyordu. Komıular 
birbirleriyle didişmekten, birbir
lerinin kanını dökmekten bdmııt 
lardı. Bir araya gelip dış düşman
lara karıı koymak, elbet daha doğ 
ru olurdu. Aradaki barışıklık, ev
lilik bağlarıyle de aağlamlaıtırıla
cak, eıki kan davaları da böylelik
le unutulacak, düğünler, bayram
lar içinde yeni dostluklar kutlula
nacaktı. -Vak'anm sahnesi Ravenna teh-
riydi. Burası İtalyanın tarihi ıe
hirlerinden biri vak'a on üçüncü 
Yiiz yılın ortalarında geçmektedir. 
Fakat bu yeni dostluğu kuracak, 
tcrrıellettirecek bir evlenmeydi;ve 
Ravenna'ya hakim olan L'da hane 
danı ile Ramona hakim olan Male 
tcsta hanedanı arasında olacaktı. 

Gido'nun kızı olan Francesko 
ile Maletesta'nın oğlu Giovanni 
hirhiriyle evlendirilirse aradaki 
ayrılık büsbütün kalkacaktı. 

Gido hu itle karıılaşınca hiç 
IÖrrrıediği bu miistakbel damadı
ll1Jı ne biçim bir adam olduğunu 
lordu. Aldığı cevap §uydu: 

- Giovn.nni cirkin bir adamdır. 
kabadır. Aksaktır. Gösteriti in
la.nda sevgi değil, korku uyandı
l'tr. Fakat Romona'n!n mukadde
l'atı onun elindedir. Bu evlenme 
aerçekletirae barışıklık da gerçek
leıir ! 

Gido dütündü: Franceskaya 
\ayle bir koca nasıl yakı§tırılabi-

gipte ediyorlardı. Sa.ray kadınları annnı1111ınnıınıı1111111ııııııııııı1111111ııııııııııı111111ııımırıııı1111111ııın 
gelinin de, nişanlısını görmesi için 

onu ellerinden, eteklerinden çeke- T dll hA 
rek sürüklediler. Bahçeye çıkardı- arı 1 
lar, Franceaka bahçenin bir kena• 
rında durdu ve Pavloyu gördü. 

Pavlo da onu gördü. Pavlo, ona Hikilve 
genit gözlerle baktı. Gözleri ka· 
mqhran bir rüya görüyormuf gi-
biydi. ıııuııııııııuıuı ______ .. __ ._ 

Pavlo, bir tek kelime aöylemit-
ti: 

- Franceska? 
F ranceska elini uzatarak bir 

gül kopararak dikenlerini çıkarıp, 
sonra gülü müstakbel kocasına fır 
lath. Pavlo, hemen ilerledi, gülü 
aldı ve Franceskanın eline sarıldı. 

E rtesi gün Franceaka, sara

yın en büyük salonuna gö
türüldü. 

Kendisi en kıyr.ıetli mücevher
lerin saÇtığı parıltılar içinde bir 
melek gibiydi. Fakat, Franceska 
bütün geceyi uykusuz geçirdiği İ· 

çin gözleri yanıyordu. O kadar 
halsizdi ki bir fey görmüyor, bir 
şey duymuyor, bir şey söylemiyor, 
bir §ey istemiyor, bir rüya içinde 
vüzüyormuı gibi kımıldanıyordu. 
Her fey peşinden hazırlanmıftı. 
Meras'm telat içinde geçti veni
hayet Pavlonun eline bir kalem 
verildi o da bir kağıdı imzaladı. 

Ondan sonra sıra Franceskaya 
geldi. O da eli titreye titreye kağı
dı imzaladı. 

Dııarda atlar himıetçiler ve 

Françeıka iki kardeıin arcmna girdi, Civanninin kılıcı onun göğsüne 1aplandı ... 

lb-di. Kız, herhalde ka111 gelirdi. 
Bunun da çaresi bulundu. 

Franceska, zifaftan evvel, müs
~I kocasını gönniyecekti. Gi
~aıtninin kardeılerinden biri ona 
l'elcil olacak, nikah kıyıldıktan 
'°ftra Franceskaya alrp götürecek
ti, Franceska, kocasıyle karşıla
trnca, belki de onu seve,r belki de 
0 ftunla anlatırdı. 

Cido razı oldu ve her ıey hazır
~~'· Nikahın kıyılacağı günAen 
ır ıki gün evvel Maletesta'lar 

lılaiyetleriyle geldiler. Asıl güveği 
:elnıenıiı, karde,i Pavlo'yu gön
f ernıitti. Fakat hiç bir kirnse, İ§İn 
atkrnda olmadığı icin Pavloyu lii . 

'9'eğj sanıvordu. Pavlo, hakika-
!~" •atw.ı, J biT e.,.lrpktj n ka..lar 
ıs:i cc •• l 

" '~e D~vlo., rJiv~ •öbret ka-
Za.nını,h. Or.u P'.Ören Fr"nce~kava 

" • Resim: 

muhafızlar bekliyordu. 
Franceska ninesiyle birlikte,, 

yığın yığın hediyelerle yola çıktı. 
Babası, akrabası ve halk onu tı
yie çıktı. Vedalattılar ve kafile 
yoluna düzüldü. 

Franceska babasından ayrılın
ca muhte~ arabasına kurularak 
ilerledi. Silahlı mu1'afızlar onun 
etrafını sarmışlar, Pavlo da bun
ların başına geçmişti. 

Şehirde France<tkava hazırla
nan ev muhteşemdi. Fakat Fran
ceska. hiç bir şey görmüyordu. Bu 
şehir bayram vanıvordu. Frances
ka farkında de;Tif di. Nihayet ak· 
şam oldu, ortalrk karftrdr. Ve ge
lin. höC'resine 2ötiiriilctii. Frances
ka kenA; ~e"..ı;~e ~ ... ,.niivor, ha
Vl\•Jnd hir 'ki ~eF rTk p:örd"n .. 

bir ftdama VllTT-vnrdn. Onunla An-

F. Matonia 

cak bir çift söz konutabilmiıti. 

Nihayet bura ia birleteceklerdi. 
Fakat kendisi neredeydi? 
Franceıka bir saat bekledi, iki 

saat bekledi, gelen giden yoktu. 
Bir aralık uyukladı, sonra uyandı. 
Fakat gene bir kimseler yoktu. 
Fazla bekliyemedi. Ve yorgunluk
tan bitap dil!!tü. Çok geçmeAen 
ayak patırdılan, perde hışırtıları 

duyarak uyandı. Meğer sabah ol
muı, odasında biri duruyordu. 
Gözlerini uğuıturdu ve açtı. Bu ne 
korkunç bir adamdı. 

Franceıka titreve titreye sordu. 
-Ne istiyorsun? 

Korkunç adam, onun korktuğu· 
nu se7.erek sustu: 

-Ne istiyonun? 
Ve üstünii bPc m t:on1ıvarıı!k ve

rlndP-n ınçradı. Yabancı a..Jamm 
gördiiğü güzellik. onun bütün ka
bahğmı inceletnıiştl; o da: 

- Durunuz! Ben ıizin kocanı-

Yazı: ÖMER RIZA 

zım! dedi. 

Franceıka birdenbire donar gi
bi oldu. Bu muhakkak bir kabus· 

tu. Fakat bu çirkin, bu korkunç 
adam devam etti: 

- Sen benim karımsın. Tara· 
frmdan bir vekil göndererek ıeni 

aldım. Pavlo, benim yerime imza 
atmağa memurdu. Batka bir ıey 

vanni hareket etti. Onun hareketi· 
ni nimet bilen atıklar birleıfler. 

Fakat çok geçmeden, gök görültü• 

sü gibi bir darbe odalarının kapı• 
sını sarstı. A§ıklar ürktüler. Dıpr• 

dan kapıyı yrkmağa kırmağa çalı

şıyorlardı. Pavlo odanın ortasına 
sıçradı. Zeminde gizli bir kapıyı 

açtı. Ve içine r.tılmadan evvel: 

Fran~e•ka korku ile ıorclu: ,. - Ne utiyormn?,, 

değildi. - Francesb, Cfedi, aç ICapıyı, 
Giovanni odada fazla duramı- korkma! Ben burada aaklanaca-

7arak çekildi. iım. Sana dokunuru. deılıal sana 
Franceaka hayret, dehtet için- yanl1111a hfU'llD! 

deydi. Oturup ağladı. Hıçkıra hıç- Franceaka, derhal kapıya kot· 
kıra ağladı. Ne kadar zaman ağla- tu. Yavaı yavq açmağa uğrqtı 
dığınm o da farkmda değildi. Fa- ve nihayet açb. 

kat bir lahza kendine gelir gibi ol- Giovanni bir yıldırım gibi içeri 
duğu zamn sütninesini yatağının abldı. Etrafma bakındı ve bir kim 
ucunda gördü. Beraber ağlaştılar. seyi göremeyince gözleri mahcu-

biyet içinde yere eğildi. 1 

F ranceska buradan kw1'11- O zaman Franc:e.ka frir çıflm 
mak için çare anyordu. Fa· ı kopardı. Çünkü Pavlo, gizleneme

kat nerede? Pavlo, ortada yoktu. mitti. Açık gizli kapı içinde uğra· 
Kendisi yapyalnızdı ve Giovanni frp duruyordu. Giovanni kardeti· 
onun efendisiydi. Ona itaat gerek- nin üzerine hemen atıldı ve saçla· 
ti. Fakat insanların mü~~deratı, rından yakalıyarak dqan çıkardı. 
iradeden fazla kalbe tabıdır. Sonra onun ayafa kalkma.ama bi-

Giovanni uzun ıef erlere çıktığı le vakit bırakmadan kılıcmı Ja. 
için Pavlo ile Franceska sık ıık nmdan sıyırarak üzerine çullandı. 
buluıuyorlardı. Fakat çok geçme- Kılıcı çekip uzatmcıya kadar Fran 

den onlarm konuşmalan tehlikeli ceıka iki kardetin arasına girmiı, 
bir mahiyet aldı. Nihayet bir gün Giovanni'nin kılıcı onun göğsüne 
ikiıi de uçurum\:n kenarına geldik saplanmıttı. Pavlo, sevgilisini bağ 
lerini, fakat gerilemek için kendi· nna bastı ve onun kulağma son 

terinde kuvvet bulamadıklarını ıevgi sözünü f111ldadı. 

hissettiler. Giovanni küfür ede ede, kart. 
Günün birinde Pavlo ona itiraf sının kalbine sapladığı kılıcı çeke-

etti: rek kardetinin kalbine iki kat hid· 
- Seni seviyorum! dedi. detle sapladı ve kılıcın üçte ikisini 
Ve bir lahza sonra ikisi birleıti· onun kalbine gömdü. 

ler. iş olup bitmitti. 
içtimai vazifeler'n beteri kai- iki sevgili yanyana vere yıkıJ-

delerin baalan bir kere kırldı mı ddar! Ve Giovanni emretti: ' 
arzuların önüne artık geçilemez. _Bun.tarı kaldırm! 
Onun için Franceska ile Pavlo da Kaldırdılar. 
kendilerini ıalıverd'ler ve kend'le 
rin"'en baskasını r.öremez oldular. 
Y alnrz Giovann;'nin sara va dön
düğü sıralarda birbirlerinden u
zak taşıyorlardı. 

G ünün birinde bir caıuı 
iti efendisine açtı. ikisi an-

laştılar. Giovanni yalandan sefere 
çıkacak. sonra usulca geri dönerek 
casusla birlikte karısını basacak· 
tı. 

Sahte sefer hazırlandı ve Gio-

Dısarda atlılar toplu duruyor
lardı. Bunlan gören halk ta birik • 
mişti. Manzarayı görenlerin deh
fetten tüyleri ürperiyordu. Pavlo

nun kalbine gömülü kılıç. vanmda 
kanlara bulanmış yatan Frances-
ka. ha1~a bütün feci macerayı an-
atnn!tı. 

, Kadınlar hıçkıra hıçkıra aeb· 
yor, erkekler korka korka bakr

yorken iki iıık J&nJ.&na gömüldü
ler ! 
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•• Uç devlet d _ _ .Ametilta meAtuSu 

a Sllil oenç kızlıır neden 
B.iribirlerini görmeden konuşuyor,'- 1 

lometrelerce murabbaı topraklan 
değil, ulusumuzun yatayışını le· 
min etmeyi düıünüyoruz. 

Baldvin (bedbin) - Almanya 
nm, kendi eliyle yaptığı bulut

perdesi arkasında korkulacak bir 
ıey olduğunu ıöyliyenlerin haklı 

olduklanna inanıyorum. Avrupa
nm sınai bakımdan olan endişe ve 
güçlüklerini nasıl paylafıyorsak, 
bu korkuyu da hepimiz paylatıyo
ruz. Bana öyle geliyor ki Alman. 
yada ıöyle bir facia oynanıyor: 

La .. aı 

Almanya uluslar cemiyetinden ay
rılarak, silahlanma veya batka it
ler üzerinde yaptığımız konuşma
lardan çekilerek bütün gayretleri-
. k" i · t" • b ı k Baldv.n 

1 
nı, ~ ı sına vazıye ını u ma \ 

Pariste ~kan" La,, mecmucuı 
"devlet aclamlan konufr1yor,, bQf
lığı altıncltİ Avrupatla bugünün 
ba§lıca ııycua muelelerini hultha 
eden güzel bir "Diyalog,, rtefrel

mi§tir. Bugünkü ınyasal muelel• 
ri açıkça ve toplu bir halele anlat
mak bakımından alôluılı buldu
ğumuz bu yazıyı dilimae ~iri

iti üzerinde topluyor. Orada bir etmesi Almanyanm elindedir. Biz 
'ı çok İşsiz ve büyük bir sefalet var. kendi hesabımıza, seçimin ıer-

L 1 Al 
*l"hl bestçe ve gizli şekilde yapılması-

ava - manyanm ıı a an- t · · · .. kt b ka b" nm emınını gorme en at ır 
masmm bizim için doğurduğu va- . t . • ıey ıs emıyoruz. 

ziyet kartısında eğilmeyı ve bu 
vaziyetin bize-yüklediği mecbu. Hitler (hırçın) - gazeteleri-
riyetlerden kaçınmayı hiç bir ıu- niz bir kargaşalık hazırladığımı· 
retle dütünmüyoruz. Fakat Alman zı sandırmak ister gibi davranı
yanın, barıt isteğini ilin ederken, yorlar. Almanyamn Pilebiaiti ce
bütün uluslar tarafından davete- birle bulandıracağını sanmak a-yoru.z. • 

Lava) -t AJmanyanm, andlq
manın askeri p.rtlarmı tanmııya
rak yeniden genit mikyasta ıilib 
lanmasınm, A vııapa bantı bala
mmdan memleketine verdiği en
dişeyi Bay Baldvin anlatb. Avru· 

pada barıt için it beraberliii yapıl· 
ması meselesine aamimt olarakl 
bağlı olan ve yüksek vicdanı dai-1 
ma gayretlerimizin teıanüdiyle 
kar§ılaıan saygılı devlet adamı, 

büyük Britanyanın kendini teh
likeden korumak için hemen a
lacağı tedbirleri.söyledi. Bu İf, Av 
rupa düzenini tekeffül eden bütün 

1 

ulusl:ırı alakadar eder. 

Hitler (sıçrayarak) - Siz 1'ize 
silahlandığımız için güceniyonu
nuz amma kendiniz de ıilihlanı.I 
yorsunuz. Silahlanmanızı haklı 
göstermek için de, bibzim silahla· 
n bırakmak istemediğimizi ileri 
sürüyorsunuz. 

Karşı karşıya konutmalarla bu 
iti durdurmanm çaresi yok mu· 
dur? 

Hltler 

dildiği iş birliği sıyasasına katıl
mamakla öteki uluslar karşısında 
manevt mes'uliyetini arttırmaktan 
başka bir ıey yapmadığım anlıya
cağma inanıyoruz. 

Hitler - Hazırlıklarımı bitir-
Baldvin - ispat edeceğim Ü· mek için vakit kazanmak istediği. 

zere, Avrupada buıün mevcut o- mi ıöyliyenler olacak. Bunlara ve-
lan sıkmtmm batlıca umurların- w. • 

dan .birisi yalnız korku değil, ayni recegım cevap !udur: Benım çalış-
zamanda Almanyanm dıtardan ma planım öyledir ki takip ettişim 

bakınca ne olduğunun bilinmeme ülküye varabilecek bir adam min 
si, Almanyanm içinde de her te· nettar ulusund~n, bir kaç zafer ka
yin gizli olmasıdır. Almanyada zanmıı galip hır kumandanın hak 
!imdiki rejim yerle!eli, geçen i- vereceği abideden çok daha bü
k~ci kanunda on iki ay oldu. Bu yük bir abideye hak kazanacak. 
rejimi tenkit edecek değilim. Hü- tır. 
kumet bakımından her memleket 
kendi smtTları içinde dilediği gibi 

Baldvin-Fakat Almanya, Av 
rupanm diğer devlet adamlarıyle 
temasa girmek istemeyip te tek 
bqına kaldıkça, ona karşı duyulan 
çekinme hissi, ve belki A vrupada-

hareket edebilir. Fakat, büyük ve 
ya ki.içlik, banıla veya az çok kan 
dökesek yapılmıı bir ihtili.lin ge
rekli ve tabii ..neticesi, it batına 
bir diktatör, yahut diktatör rolü 
yapacak birisini ıetirmektir. Hal· 
buki, bir diktatarle temasa gire
bilmek, demokratik bir hükU:met
le temaıa girebilmekten çok daha 

güçtür. Bundan bqka, böyle bir 
ihtilal umumiyetle, dıt itleri çevir
mekten yana gör.Jiileri olmıyan 
ve tahısla;ı öteki uluılann devlet 
adamlannca tanmmıyan bir ta
kım adamları da it bqına ıetirir. 
Onun için, bu güçlüğü yenerek te
masları temin etmek zamana mü-
1.vaklaftır. 

Hitler - BugDnkU ·Almanya, 
geçmi~teki Almanya gibi dütün. 
müyor. Biz, ele ııeçireceiimiz kİ· 

"'ki güçlükler de artacaktır. 

Laval - Bay Hitler barışı çok 
iıtedifini söylüyor. Avrupanın 
dolusunda güttüğümüz sıyasaya 
katılarak bu sözlerini hareketle
riyle de lastik etmesini kendisin
den istiyoruz. 

Hitler - Uluslarımız arasında 
anlaşamamazlık olmaz, timdiki 
güçlükler Sar iıinden doğuyor. 

Laval - Sal' işi uluslarımız i
çin normal ve kıvanç verici bir 
tarzda hallolunmalıdır. Bu it, 
andlqma mucibi uluslar ara11 
bir çerçeve içine alınır.ı:tır. Ve bu 
çerçevede kalmalıdır. Pilebiıitin 
normal şartlar altında cereyan 

damakıllı bir deliliktir. Pilebisitin 
neticesi ne olursa olsun bunu ka
bul edeceğimizi kat'iyetle ıöyliye
lim. 

Laval - Plebisitin neticesi ö
nünde timdiden eğiliyoruz. Sınır
ları değiştirmek istiyen her kim
se, Avrupa barııını bulandınnıt 
olur. 

Hitler - (Ara bulucu bir ta
vırla) - Sınırları değiştirmek 
mevzuuhahs olmaz. At .... • Loren 
hakkındaki düıüncelerimi bili
yorsunuz. F ranıaya geçtikleri za-

man Fransızlara, Almanyaya g* 
tikleri zaman Almanlara güçlük
ler doğuran topraklan geri almak 
için her 20 veya 30 yılda bir 1&· 

vaşmanın bir sureti hallolunmıya· 
cağını, ilk ve son olarak ıöyle
dim. 

Baldvin - Almanya vaziyeti 
icabı, komtulannın dostluğuna 
ve münasebetlerine bizim ekıeri
mizden ziyade muhtaçtır. Alman· 
ya bunu ne zaman anlıyacak? Bu 
esrar perdesini atarak Avrupayı 
kuşkulandıran 9eyi apaçık göste
rip bunu münakaşa etmeniz ve 
şimdi yapılacak bir 9ey olup ol
madığını gözden geçirmemiz za
manı yakında gelmiyecek mi? 

Hitler (lnadcı) - Fransa ile 
Almanya anla!ırlarıa bir çok 
komşu uluslar geniş bir soluk a
lacaklar ve bir kabus ortadan 
kalkacaktır. Bu anlatmadan, he
men psikolojik bir yatııma doğa
cak, biitün Avrupa uluslarının ö
konomik münasebetleri bu yüz
den düzelecektir. Bu hayalin ger· 
çekleımesi ulualanmızm elinde
dir. 

Laval (Tantanalı bir tavırla)
Uluslar araıı çerçeveye girmeyen 
hiç bir ıey yapmıyacağımızı, hiç 
bir başka dütünce beklemeksizin, 
Almanya ve acun efkarı umumi
yeıi önünde bildiririz. Uluslar Ce
miyeti gelecek toplantısında bu 
husustaki kararını ve meı'uliyeti
iıi almaktan geri durmıyacaktır. 
Biz, mecburiyetlerimizden kaçın
mıyoruz. 

Baldvin-Avrupada hepimiz 
ıstırap çektik. Hepimiz memleke
timize hizmet için gayretler yap. 
tık. Fakat bunun durduğu bir nok 
ta olduğunu çok iyi biliyoruz. Al-

bekar kalmak ister? 
Amerikada eski elbise ihracatı 

karii bir iş haline gelmiştir 
Nevyork, 6 (Hususi muhabiri- ı Bilhassa yer altında çalışan 

mizden) - Son günlerde Nevyork İ§Çiler havasızlıktan çok çabuk 

1 ve civarındaki genç kızlar da "ev· verem olmakta veyahut diğer haı· 
lenmemek bekar kalmak!,, hasta
lığı baılamııtır. Bu hastalığın 
iktisadi sebeplerden doğduğunu 
iddia edenler varsa da, Amerikalı 
içtimaiyatcılar bunun sebeplerini 
yaşayış ve geç.im tarzlarının de· 
ğişmesinde buluyorlar. Bir gazete 
muharriri, ıehrin muhtelif semtle
rinde yaşayan aşağı ve orta taba
kadaki genç kızlardan bir çoğuy· 
la temas ebniş ve aldığı cevapları 
bu islerle uğraşan (içtimai yar
dım .müesseseleri) ne göndermiş· 
tir. 

Muhanir Charles Proat verdiği 

raporda diyor ki: 
"-Bekar kalan ve hayatla· 

rını kendi kazançlanyle temin e
den genç kızlar, timdiye kadar 
evlenmi~ olan kız arkada,larmm 
kocaları tarafından hiç bir suret· 
le tatmin edilmediğini gördükleri· 
ni söyliyerek, izdivaçtan evvela 
korkmuşlar, sonra da nefret etme• 
ğe başlamışlardır. Büyük bir ban
kada haftada kırk dolar kazanan 
genç ve okumuş bir kız. bana çok 
ıamimt olarak müıahede ve duy• 
gularmı anlatı: (Birinci izdivaç 
tetebbüıümde müthiş bir inkisarı 
hayale utrwnnştnn. Bana tal\p o

lan adamm ayda 300 dolar geliri 
vardı. Beni işten menetmiyecekti. 
iki gelir bir araya toplanınca ra .. 
hat ve huzurla yaşayabileceğimi· 
zi düşündüm. Fakat, küçük bir 
tahkikat, bu erkelin bir bar kızı• 
na ltık olduğu neticesini verdi. A· 
radan bir ıene geçti. bir başka ta· 
lip çıktı .. Zengin bir mühendiı. 
Ala, dedim. Evlenmeie karar ver
dim. Bir ak,am. annem kO§ank 
geldi. ve mii~te.kbel zevcimin üç 
çoctlklu bir baba olduğunu söyle· 
di. Yılmadnn .. Bir sene daha bek
ledim .. ideal bir koca bulduğumu 
zannederek. b;r delikanlı ile ni· 
ıanlandnn. Fakat, bunun da bir 
metresi oldufunu - sadece itil· 
ıeydim inanmıyacalctım ! - göz
lerimle gördüm, ayrıldım. Haydi, 
bana çocuksuz, nıetresaiz, mazisiz 
bir koca bulun da evleneyim! 

Charles Proat bu raporunda 
erkeklerin luzumundan fazla se
fahate daldıklarını ve gençlerin 
aite teşkili maksadıyle evlenmek 
istemediklerini, bu yüzden cemi
yetin büyük bir tehlike geçirmek· 
te olduihınu sövlemiştir. 

MADEN OCAKLARINDA ÇA
LlSAN AMELE ARAŞJNDA Ö
LÜM HADiSELERi NEDEN ÇO· 
(;ALIYOR? 

Maden oc~klarmda son on yıl 
içinde ölen i~ilerin sayısı tüyler 
ürpertecek kadar çoktur. 

talıklarla malul kalarak sefalet· 
ten ölme-ktedir. 

Fabrikaları ve maden ocakları 
sahiplerini ikinci derecde alaka· 
dar eden bu ölüm hadiseleri son 
bet yıllık İ§Çİ istatistiklerine göre 
yarıdan fazla artmıştır. Vaşing• 
ton hükmeti uzun zamandan beri 
bu itle meşgul olmaktadır. Fakat, 
hükUımet ciddi ve esaslı bir tedbir· 
le henüz bu tehlikenin önüne geç
miş değildir. Amele sandikaları 
zaman zaman nümayitler yaparak 
hükUmetin dikkatini çelonekten 
geri durmuyorlana da, tehlike, 
günler geçtikçe korkunç bir şekil 
alarak büyümektt-dir. Olen ame· 
lenin sefil kalan aileleri ve çocuk· 
lan geçt:n gün tekrar hükUmete 
bir hey' etle müracaat ederek me
sai saatlerinin biraz olsun kısaltıl· 
ması suretiyle bu müthit tehlike
nin önüne geçilmesini istemişler
dir.Hükumetin bu işi ciddi surette 
tetkik edeceği ve yeni bir (ölümün 
önüne geçme kanunu) hazırlıya
cağı umulmaktadır. 

ESKi ELBiSE iHRACATI: 

Birleıik Amerikanın son yıl 
._inde Avrupa veaair memleketle
re ihraç ettiği ( eaki el bite) ibra• 
catı akıllan durduracak kadar ço
ialmıftır. 

Nevyork ve civarında bu itle 
uğrapn müesseselerin, içinde bin· 
lerce İKİ çahıan fabrikalan var
dır. Bunların en büyülü ve zengi• 
ni P.S. Praker müstamel elbise tir
ketidir. Bu müesseıe az kullanıl• 
mıt elbiseleri çok ucuz olarak 
topladıktan sonra, fabrikada bu• 
har, ütü makinelerir.r~en geçirerek 
elbiıe cila tezgahlarına sevkedilir. 
Buradan etiket tezgahına, ol'adan 
da anbali.j dairesine gönderilir. 
Fabrikaya bet dolara mal olan bir 
takım elbise, bu ameliyeden ıon• 
ra on, on iki dolara satılır. Bu yıl 
müstamel elbise ihracatmrn geçen 
yıllara göre yüzde otuz beş niıbe
tinde arttığı görülmfüıtür. Bir ya• 
hancı gözünün bu kullanılmıt el• 
hiseleri veni elbiselerden ayırt et• 
mesi imkam yoktur. Bilhassa zen· 
ginlerin bir iki defa giyip attıkla· 
rı frak, aimokin gibi, diğerlerine 
göre daha pahalı satılan elbiseler 
bu §irketlere iki, hatta üç misli kar 
bırakmaktadır. Çünkü bunlar ara• 
smda çolc az giyilenler, hiç giyil• 
memiş elbise gibi satılmaktadır. 

Bu müessesenin memurlarından 

biri bana. üc:: yıldan beri bu elbi· 
ıelerden Türkiveve de ihracat ya· 
pıldığmı ve en fa:.'!?a ltalya, Fran• 
aa ve lspanva tarafmdari ıiparit 
alındı~ını söyledi. 

............................................................................................ 
manya uluslar cemiyetinden çe- J Orta Avrupadaki bu iki yıla 
kilmeseydi ve silahlanma işi için yakın zamandır süren ıryaıanın 
de aldığı tedbirler, çekildiği an- bariz neticesi, bütün ulusları bir• 
dan itibaren esrara gömülmesey- biri arkasına kaplamağa ba,lıyaı: 
di yapılmıt olan bazı konutma- bir ıinirlilik ve çekinme vaziyeti .. 
lar, sizi temin ederim, hiç yapıl- nin ortaya çıkması ve bunun da 
mıyacaktı. Avrupa barıtı için, yahut hiç ol .. 

Almanya gözümüze karanlık mazsa banşı ya§atacak oll'ln fiklt 

b . t le "b·' haleti için fena bir alamet olma· 
ır oprar parçuı il ı &örünü· d " 
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.Ateuıldl Wi&tee 1 

Cerrahlığı icat eden
ler berberlerdir 

Parisde vaktile berberler traf berlik batma berberbqıyı delil 
ederler, tararlar, kırparlardı ama, de zamanmm ve kendinin en an 
hralan, urlan da sararlar, ant· lı cerrahı Telika Tassi'yi ıeçirdi. 
raks ıibi, prbon gibi hastalıkları Cerrah mektebinde vakia crr
tedavi eder, kan alırlardı. Bizde rahlds dersleri verilirdi ama, ho
de hata hacamadcılar var mıdır? calar yavq yavq cerrahlık yap
Yaktiıe ıünnetçi berberler oldu- makdan vazgeçib yalnız den ver
hnu iae herkes bilir. mekle vakit geçirmele bqlaymca 

O zamanlar Parisde sanatları· bu hoca cerrahlann kıymeti kal
llt temailen dükki.nlarmm önüne madı. Cerrahlık etmek gene ber
iki korna aaan berberler, ellerinin berlere dütdü. 

Den.z iata•yonunun gece ve gUndUz manzarAaı 

Atlas denizinde sun'i 
adalar yapılacak 

lbahareti sayesinde geçinen, mu • Hocalannm geçiımizliiiyle 
lJnen yasalı loncalara tabi esna ıöhret alan bu mektebden de o 

~~~~~.~==~i:..:::~ ::;:~·:: ~~-::a~:·:.:~0"; ~~ Her 450 milde bir yapllacak olan bu adalar, tay-
~~~:::~:,~::~ç=~~~.:·::u~~~ı: meyda~a çıkdı. hl ·ı . yarelere deniz istasyonları hizmetini görecekler 

~ Dogrudan,·cerra ılı ı en 16 • B dan b • .__ ·· ı 
bitiyle klisenin nufuzu albnda t•• k • • b ı d ~ı ı un ır ~ sun evve • P-
L urme ıçın oca ara ea• ' aaı zetemizde de okuduğunuz ıibi, 
qlmıt olan ünivenite onları a • rahl x.. bı·zzat tatbik edenlere cer •a• Atlas denizi üzerm· den volculuk 
foroz etmitdi. Filvaki kliıe iyilik ·h • d " 1 tıyaç var 1• bilhuıa lncriltere, Amerika ara • 
lllakıadiyle bile olsa insan kanı - d •· Ancak hastahaneler e, muha • ımda büyük bir -n• mevzuu ol· 
ilin akmasına yardım edenlerden .,-.... rebe meydanlannda yapacaklan muıdur. 
llet'!'et ederdi. 

Berberler sadece abıe şrib1, ya· tectilhelerle bu it ileri gidebilir. lngilizler, habire ıeml yaparak 
llt1c gibi açık yaralan tedavi e- di. Zaten cerrahlar bu yola dö ~ ve bunlann en büyü'6nü meyda -
derler, kapalılannı tedaviden çe- küldükden sonra berkesin onlara na koymak bnesine kapılarak 
ı_. 

1 
• emniyeti arttı ve onu öjrenmeğe öteki memleketlerin iste~ni kam: 

lllnirlerdi. Görünmez derd en 1 ld •• 
tedavi etmek için vucudu yarmak sav&1an ar çoğa ,. çılıyorlar. lngiltere, Kuvin Meri 
'')"ancı,, tabir edilen baıka bir Bu tecrübeli cfrrahlarm Fran- diye kocaman bir ''Deniz oteli,, 
cins cühelinm işiy4i. Bunlar me- aada birincisi Amdruaz Pare ol· ortaya çı1'ardı. Kocaman bir tane 
'-neyi yanb tatlan çıkarırlar. fı- du. Amdruaz 153l de Parisde de Fransa yap17or. Almanya, ge
btt ameliyatına g"riş;rler, fiıtül!e berber çıralı idi. Dükkanda itini ri kalmak istemiyor, fakat Ameri· 
ti açarlar, hatta trepanasiyon bile bitirir bitirmez hemen hastahane- ka, iti Y* yüzünden kaldırarak, 
h.parlardı. ye kop.r, yaralı haıtalann derdile daha çabuk seferler yapabilmek 

Bu yancılar memleket memle- uirqırdı. O vakit Franıanm dö~t üzere havaya çıkmak, tayyareler, 
~ ,_ k~esinde muharebe edilirdi. O, bü-=:L hava Remi1eri yapl'lak ve 
et gezerlel', bir yerde meKan tut· -... 'ua 
'-~lardı. Bu, belki mütteri bul- ordularla beraber dolqır. tecrii • hemen yolculuia bql•mak eme. 
'-kdan ziyade tferide yakdıklan besini, ıörrıüaünü arttmrdı. Metz lindedir. =tunt adalar•n, deniz l~lnde kalacak kısım1arHa b r•~;dd 
tanlann. bırakdıklan kurbanla • de kutablmıt olan Dük dö Giz Bunun için Amen1canm dahili g&UnUtU (k8,ede lstaayonun yerinde durmasını 
tnı Pau"ma ,.~nıamak kaygu • kraldan onu isteyince, hemen kot bir istikraz bile yapacatnu haber temin edecell huauaf ~lpa) 
... ..1 •1 • ı· d. du, dü•man ıaflarmı aıdı, tehreı vermi•dik. b • b d h d ı ~n"."l"" ı en ge ır ı. -:..ı: ,. .;. • . ~ muayyen ir nıs et a ilin e da - alarga kalmamak için, ellerind~n 

BUlnlll haricinde Mr .-........ ,.,,..~ ._..,.., .._ ....... a la 

1 emniyet ıe ı. Amdruaz Pare -r ki, ben•m· den _.._ L- JT Z 2 ar A.Zflllll ,_ r. er de yanlan, kanatmadan iyi e- ,.._ r- aaua · dayamklıfmın derecesi ölçülerek, H 
d 

mademki --'annda idi, yarala - d attl o kadar Deri gidiyorlnr 
en lipa1ar ve sular tertib ederek 7

1MM -~•- ir. belkin yarm, öbür gi1n tam bir ha- ki ..1~h • da b 
L_ n_ 

1 
d" mb &lmekden korkmak ıcn:a Yolculux.- ha- .. __ .. _!yle da • , ua a vnce vranıp u iti biz 

.._ı'(ı tedavi eder er ı. 15uaa .... mnaı canda bu ·u~-·yonlardan den·ıze m:Vdi'l ~. batanr Ye tramatlantik hava yol-
Bir gün berberler, batkalarmm • ., ha çabuk yapılacatı apaçık orta· ı ki akl da ba Amdruaz Pare öldükden ıonra da durmaktayken, bava nakil va. sa ıverece en zaman Y qıyor. cululunun inbil&l'llll elde ederesk 

reı:-".!.:'.r.n!;:...r.ı:..., cerrahlık - bir tevakkuf dev • sıtalarmı yolcularin knllanabile • 1 ayyareciler, timdiye kadar dünya bava ticaretinin bir an i '. 
l,i, ••Cerrah berberler,, komitesi reai ıeçirdi ve ancak XIV Luinin celi ve pek emin bir tekle ne za - d3 ima fU fikri ileriye ıürmütler çinde merkezi olabiliriz,, diyorlar. 
lb • • • aaltanab zamanmda Felib Taui man so'-caklanm durmalwzm ve demiılerdir ki: e,dana getirib, komıtenın nı • ,... ••Atı d • . • ,_ • • Yalnız bu ta,,.are istasyonları 
"nınameaini Paris tüccarbatı Et- ile taze bayat buldu. aratbnyorlar. .. ~ enızını geçme& ıçın, yüzünden beynelmilel hukuki 
htı R•1alo'ya 1268 yılmda tudik F elika Tuai töhretini zekiama Hava yolculuiumm hem emin, mesela ticari maksatla kullanıla-! noktadan bir bqka metele daha 
tltirdiler. borçludur. hem çok para ,eıirir bir tarzda cak bir tayyare, en çok 500 milde çıkıyor. 

Böylece Cerrahll
"m 

1
.lk _l! XIV Luiyi f.tülden amel'yat olması her halde bu İ!i yapanla· yeniden eaam alabilecek bir du • ... • b. lacal ı. ·---• A ı· • amamen yenı ır tef o c, 

...._ • d ka etmek icab ediyordu. em ıyab nn istekleri arumdadır. rak elde edene, i- yanyacak de - L... denız· 1• --·vonlarmm beyne} .. 
~üaü komitenin haricın e • 1 d r uu .-..., 
"" berberlerle, doktorlann canı- Felika Taasiye havale ebiıi! ~r i. Meseli bugün, tayyareleri At. recede yük alabilir... Akal tak - milel kanunlara ıöre, vaziyeti na-
lla ııkmıtdı. Berberler, 1riitiin O, krala dokunmadan evvel bat- lu denizini çabucak ıeçebilmek dirde bütün alacalı tüccar yükül ııl izah edilecek. Bunlara ne göz. 
herberlerin deiil de yalnız cerrah ta haneye kotlu; fistülden muzta· için, hazinelerine doldurduktan veya yolcu yerine eaana yükle • le bakılacak. Demirlemit bir gemi 
"-herterin cerrahlık yapmasmı rib ne kadar basta varsa yanma esanam aprbiı yüziinden fazla mek mecburiyeti"dedir.,, gözüyle mi, bakılacak. •• Deniz fe-
L •. , • • 1 t , ... ki etti"ler topladı, onları ameliyat ederek yük alam-orlar. Once bu. 1 al!!'-d b• k ~ ·- ıçın --r ı er · · • ., ıt e a&a ar ı-o • _,_ --'-' 7 H · ·· t 1\ , ..... .-.- bütün usulleri tecrübe etti, ameli- , •7 nen sa, .. ac:aauar angı goz e 
"'Olctorlar da azizlik olıun diye Şimdi deniyor ki: "Eler, deniz müt h 1 b·ı pek _..;p ve • ti • Utal edilecekd. yabn naaıJ yapılacaima adama. e an11 ara ı e ·-· vazıye en m ea ır. 
°"1ann den vtrib cırak yetiıtir - kıllı akıl erdirdikden sonra krala yolunda tayyarelere otomobiller imklmız ıörilnen bu deniz iataa- Sonra, harp zamanında da bu 
-.ıenne mani oldular. ld için olduiu gibi .-U alma iatas- tık d hT d • ı •ha Bu cerrah berberler bir mekteb ameliyat yapdı ve muvaffak o u. nl 1 manada iı· yona iti, fU man a ı ın e enı· deniz iıtuyolannm vaziyeti y-
ia.- d K 1 •• Bunu ıo"ren kral cerrahlık mek· ~- ann,o~ uhmermnta-- daha k_onu. mühim bir. '.ekil aldı. Ve li mühim olacaiı zannediliyor • 
• ı~ etmiı'er adma a o eııum ~yo .• .._..., u-- ti _ _. b h 
...._itlerdi. tebini tekrar ihya etti ve Felika yükü almak auretiyle da· ıımdı A aa -uenızı oyunca er Blr hukulqlnu diyor ki: 

1840 tarihli fermanla mekte~ Tauiye bir kürsü verdi. Derken. :: :ı:;olcu tqnnak ve bu suret· 450 milde bir bu istasyonlardan "Bu iltaayonlara beynelmilel 
~ lıa saltanatlı isim silindi, den mektebde küniller ço~dı. Sen le bava yolculal!mm tekamül el· ya.""acak oluna, tayyue • "':ferle· lamunlara SÖN demirlemit bir 
""1ıı ancak üniversitenin bir mü· Dotrişin cerrahı Jan Bıyenemeye tinnek imklm ele geçecektir.,. nnden her husuada tam ıatifade gemi gözüyle bakılabilir. Demir. 
~ili huzurunda takrir edilebi- tefl"İh, Gas~~ Dor!~ ~ı- lıte bu ihtiyaçlar, tayyareler!· edilebilecek bir vaziyet meydana lemit bir ıemi İle, üzerindeki bay-
...ıteli bildirildi ve bugün Framız na da oıteoloJı ldlnuıu venldı. çin deniz üzerinde duracak sa~ıt çıkacakdır. rakla tayin edilir. Hanıi milletin 
Clerrahlıimm babası aayılan A- Yavq yavq cerrahlık.artık ya· bir tayyare istasyonu .ku~ak fık- Böylece, mesel& Nevy~kdan bayraimı tqıyoraa o milletin IDQ· 

'-oraaz Pere'nin künütU dert hancı ellerden ~ıkı~ e~ıl elle':8 j rini daha kuvvetlendırmıf ve A • Londraya 24 saatte gelinebılecek- b g&züyle 'balo1acakdır. 
'-'Ollundan kaldmldı. ıeçiyordu. Nıtekim böylece bır • merikada buna timdiden bat vur· dir... • • • 

"ddet daha emekledikden sonra' 1 d Fakat lnıılıs - Amerikan ıer-
Bu L-~ - ketler cerrah berberle- mu • mut ar ır. Bundan L-·ka bu deniz iıtu • • 1 ·· erek b. · t ti nare XV Lui zamanmda bb fakültesı· d L- önce A- ~ mayeaıy e muıt ır vazıyet e 

ll ~le bir ıqırttı ki yeslerinden. .h Bun an on ~ sene ' yonunun pek p.yanı dikkat bir bul lacakd ' 
vbu, L __ ber k k b nin temelleri abldı Te nı ayet rik 1 ubteri Edvard Armest· manz·-·ı olacakclır. ununa, ne yapı ır. 
it uer lerle birleıere te ır ih ·ıar b fakül me a ı m -- h d h aıaite -pblar -e L-·lanna sa • l 194 de Franaa tı 1 b • bu ; .... yanyacak bir fikir or· Bilhaua arp zamanın a, u ,, _ ... ~ ek b • • b. 1 rong ....- O • d b .. ..:ıı. b. ter bu kim • ı k --~ herberbquı Jandö Rets'i tMiyle cerrahlar m te mı ır et· taya koymQf, denizde bir tayyare 1------~~nbun e lud,ualOOıkir. ~ ı • İltalyonlar • e aıt o una, ve ar 
leçirdil-. tirdi. · kurmax. dütünmütdü. 1UJ1K:a&, ote e fi yata· p tarafm düpnam İle, tüpbesiz ... ,. l ıltalJODU •• b•J ekd" 
.. , ..... t lıa sırada xıv Lai'niu Ba ima tarihçeden anlatıldı· Ba her lıaqi büJükliikde .... 1 

ec ır. ıalırib etmek iatlJecelderdlr.,. 
t tıab imdada yetiıdl. it ıibi bll,.nk cerrahlar ,ahretle- yiiklenit kunetinde dalgadan Hiç bir modern ftlıta eksik ol- Hukulqinu adam bu pek ta • 

tılıı ~~zeni aeven bu kral Xlll Lui- rini kitaba, kaleme delil; tecrübe- müteessir olmıyacak bir çapcla Ye mıyacak ve topdan alb milyon yam dikkat mGtaleaum tö1le bi .. 
~bir fermanım tazeliyerek ber· lerine borçlu olmu•lardır. Eskiden biçimde yapılacakdı. ıterline çıkacakdır... tiriyor: 
-~eri ıene ikiye ayırdı: Saç kes· birbirlerine kartı dit biliyen dok· Amerikada, timdi timah Atlu Amerika bunu yapmaia ha • "Tayyare iıtaqonlan tatbilt 
~ -- edenlere ealrisi gib; torlarla cerrahlann bugiln C&D·ı hava yolculutu için, böyle bir is • zırlamyor. HükGmet tahsisat ve • sahaama konulduia zaman her 
"la ' Yara1arl" 11ıratanlara cer- lcardeti olduklannı aöylemeie talyonun plim, modeli hazırlan· recek... Ve iıte burada lnailia • halde yeni beynelmilel bir miuk 
-- denildi Ye cenala •· hacet bile olmata serekl mq, küçük tecrübe baYlldarmcla ler, itin ebemmiJ'8tini kelclirerek akdi daha l&m ıelecekaır.,. 
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Kendi harita
larına göre 

Valval mevkll ltal• 
yanlarm detll 
Habeşlerlnmı, 

Cenevre, lqilise '1>eyli H• 
rald,, ıazeteaine ıelan bir tel,... 
zıamda ltalya - Habetiıtan m .. 
selesine dair dikkate deler bir 
havadis veriliyor: 

İtalya, Milletler Ceaıiyetinde
ki bir haritaya göre Haq..istana 
- bilmeksizin - bak vermit va
ziyettedir. 

Son hadisenin Vulma ıeldlii 
Val - Val mevkiini ltalnnlunı 
haksız olarak ifial ettikleri an • 
la!ılıyor. 

ltalyanııı, iddia ettifine ıa · 
re, bu mmtaka ltalya araıiaiM 
dahildir. Fakat 4Milletler Cemi • 
yeti umumi kltipllll, Cemb'etba 
adetlerinden biri olNak Cemlret 
matbuat dairesinin duvarma bir 
harita aımıı bulunuyor. Millet .. 
ler Cemiyetindeki bu haritaya 
göre, bugün ulqıl&llllJ'U Yal • 
Val mevkii 128 mil kadar He.be
tiıtan araziıi içinde ılribuneJde. 
dir. Ve bu ipret 1908 de ltal,a 
ile Habeıiıtan a,umclald mua • 
bedeye ıöre yapılmıttlr• 

Bu harita ltalyada ...-10. 
mitti •• Şu halde 1908 muahec1e • 
sinden ıonra Yal• Yal me•)lil • 
ne, ltalyanlar, her hanıl bir tuw 

retle Habeıiıtan topraiı ıBaiJle 
bakmaktaydı. 

Antrepolar 
Gilmrllk ldareslnee 

teslim alın1..,er 
Rıhtnn antrepolarmm hük4me

te devri için lllanbul ıGmrG1deri 
batmüdürü Bay Serfl'ain llllt • 
kanlıtı altında çalıp• h.,.ı., 

bir antrepo müatesna, dlierlerl • 
nin teaellümiin.ü ikmal etmiım. 

Dün bu b1ll1Uta kencliaile ıtirii • 
ıen bir muharrir. aıize JÜlllrWder 
baımüdürü Seyfi tu izahab ver• 
miştir: 

"- Rıhtım antrepolarmm teael• 
lümünü yapan beyetlerimizdeıı la
tanbul tarafında çalıta~ar antre
polardaki eıyayı teslim alchlar. 
Galata antrepolamun da hep• ~ni 
tesellüm ettik. Beıiktat antrepo • 
aundaki e,ya bu aktaına lcad...,. ta· 
mamen teabit ve teHllüm edilmit 
olacaktır. Yalnız içinde çok eın 
olan Kunıçetme antrePolarmd-1ci 
eıranm teabiti henüz ikmal edile· 
memittir. Maa.ı:ıafih daha ay so
nuna kadar olan vakitte bu iti de 
ikmal edecefiz. Antrepolarda it 'z 
ıimdilik buldulumuz efyayı tea
bit ediyoruz. Bu eıyadan noktan 
oLuıJar hakkmdaki muamele ayn· 
ca yapılaca\.-tı:r. 

Reisicümhurun 
oğlu 

12 seneye mahkt\m 
oldu 

Kubilay için 
abide 

( Ba• tarcılı l lr..cide) 
kıli"'ı) ınç, Kubilay oldu! 

Kubil&y, caıunm tehlikede ol· 
cluiuau anlad11aa da ıeri diSn· 
medi ! Demtler. ODU ,.. JÜÜ • 
lcoJUD yatnvalc, 1-fnu kir teı • 
tere u. k .. t1ı •• 

Bu alçuça iti duJU CUmhu .. 
ri1et bükG.meti, iıyancılarm hep
ıini yakaladı. Divanıharbe ver • 
eli. Bunlar\D batı olan ve o za .. 
mua kadar •'Bb öldürUleme • 
yiz r Öldibiilitnek yer gök tit • 
rer !,, diye müritlerini inandıran 
düaeabazlar, ld&111 edildi. 

Buları, uıemleket dıımdaki 
dilpnanlarla da ilifikleri olduğu 
anlatıldı. 

Şimdi, BiiyUk Millet Mediti 
Bqkaıu Ki.zım Ozalp'ıq ander • 
liiiJ'le, 11 ,000 Türk Hraıı top • 
laıamıt 'bulunuyor. C. H. F. genel 
k&tibi Reeeb Peker Menomeıs• 
ıiclerek KublllJ& bir lbid• dikiJ. 
maine riyuet edecütlr. 

Kubilly'ın 
hatırası 

Aatal,.a, 14 (A.A.) -Mu•• 
... kahrunanı Kubil&yiıl aıu • 
JDbUn JılclbUrbil buıUn Halke
Ylacle ıahltJer, meınurlar, mual· 
llml• .. halktan bU,WC bir lcala· 
halde ı,inde ptablmq llllallp 
" Ctlmhurl,.t 10l11nda her tilr
IU feclak&rlılı J&pmala huır 
Tlrk paçlllbdn Kubiıa,ln fera· 
pt Ulldl.uncle blrlettlli telcrar • 
clllmlı ünltl pncln reaml mera • 
almle ud1D11f\a', 

idamlar 
(Saf tarafı 1 :gclde) 

8~ 9!1Pf edildilderi za • 
111an teahurat y&PJllak ve batır-
nıak iltemiflerse de zabıt. mü
aaad~ otmemiftir. 

S8ylendiline gBre ZlaoYJef· 
in, balen Pariıte pollain nezare • 
ti albnda yapmakta "Dlan Trata. 
ki lle muhabere ettillne dair ve
aiblar elde edilmittir• Ve Kirof· 
un öldürülmesiyle bir ihtU&le ı. • 
ıebhüa edilmift\. Bu ihtilal ta • 
haldnak ettili tüdirde Ruayada 
Zbıovyef ve Trotaki'ni._ id•reai 
altmcla hi? nevi f aıist idare te • 
tekki1J edecektl. 

Zin~vyef Leninle beraber mtı
cadeleye ablmıt bir ihtilllci idi. 
Lenia öldükten ıonra Trobkiye 
taraftarlık ettill hald~ blllhara 
Trotaki memleketten çıkmea 
StaHn taraftarı olmuttm. 

Fakat Stalia k.ııditini pek 
anmezdi. Netekim onu çıkara -
rak yerine Kirofu tayin etmitti• 
Bu suretle ihtilalin ilk çıktığı 
LeningracUA ihtil&li jlk çıkaran 
Zinovyef'i birbirinden aymnıı • 
tı. 

Yangıncı nazlnln va
siyetnamesi ne 

te'slrler yapıyor? 
Parit, 24 (A.A.) - Ravaı A

jansı bildiriyor: 
Patis gazeteleri Berlinde do • 

1-Jan bazı haberleri ele alarak 
ı~enlerde Harbiye nezaretinin 
niçin askerin muhafazası altına 
almdıtmı ve 1imdi de nazi fır • 

Maclrit, 20 - ispanyada son ih· kumcla 'Diçin ,.eniden temizlik 
flillere kanp.n Rebicilmhur Za· yapıldığını aratbrmaktadırlar. 
mora'mn oflu Niceto Alkola ı.. Gazeteler diyorlar ki: 
panya atkert mahkemeai tarafın· Oç haftadan beri üçbin kadar 
dan 12 eene hapite mahktm edil· adam tevkif edilm.ittir. Müstan. 
mittir· tiklerin istinad ettiii belıeler ne 

Zamora ilıtilllden soma oflunu olahilir? 30 Haziranda kurtuna 
bizzat kendi el"yle zabıtaya teslim ldizllen Kari Ernest'in Rattas yan
ebnit Ye adaletin yerine ptirilme- pnmm iç Jibünil anlatan Yali • 
alııi iatemifti. °' ,....,... midir? 

Garib bir vergi 
50000 

Dolar fldyeineca.· 
tın kanunt vergisi 
9670dolar 

Vaıinıton, 20 - Ha1'er almc.b • 
ima ıöre 8 ay ew•l meıhur ı...,a 
kahramanı Lindberı~n ollunq ka• 
Çll"IP. öldürmek ve 50000 dolar ftd
yei necat almak suçundan maz • 
nun olan Hauptmaa iemindeki 
haydudu ıoçenlerde hapiıhanede 
vergi memurları ziyaret etmiıler 

ve lcend' sinden 9670 dolar iste· 
mltlardir. Bu p...-. haydudun Lind 
b~rıten fidyei ısecat olarak aldığı 
50.000 doların kanuni verg!ıidir. 

-Gümrükteki
kaçakcılık 

(IJrış tarafı ı incide) 

menılekete bir etY• girip çıkar • 
ken nuıl muamele yapıldılını 
aoruyor ve Celll mahkeme aalo
nunu hmcahmç dolduran halkın 
hayretleri arasında anlatıyor: 

I 

" - Bize memlekete girecek, 
veya çıkacak uyanın 'üzerine ya
pııtmlmak üzere defter ~eklinde 
zımbalı etiketler verirler. Bu eti
ketlerden sabahleyin istediğimiz 
kadarmı ogünkU tarihle damı.,. 
larız. Bunlar yetipnezse diğer &o 

tlketleri kurfunkalemle tarihi~ 
yip girecek veya çıbcalc ef)'a • 
ya yapııtırmz. Eler damplan • 
mı§ etiket artana bunlan yırta • 
nz . ., 

•
1 

- Tabii Amirinizin lSnünde 
ve zabıt tutarak imha edersiniz, 
defi) mi? 

" - Hayır efendim, her~• 
kendi istedili gibi yırtar.,, 

- Peki yntmıyan oluna ne 
olur? 

" wt• • - nıç.,, 

- Bh memur hu etilcetJerdq 
lıtediklerini saklasa ve sonra her 
hangi bir tekilde kullama olar 
mu? 

" - Olur. O 1aemunm elinde
dir.,, 

- Bu etiketler batka biı ~ " 
de balunur mu? 

- "Bulunur. Etiketler İJİ ya .. 
pıfmadıimduı eka.V.. Japlfh· 
ıı et)'&IUQ üzmnden diifer. Eti· 
ketaiz ovanın Salon bp11mduı 
çıkmaması lbımdU' amma 11111 • 

hafaa meaıurlan aldırmazlar, 
çıkar.,. 

- Pelcl etiketli efy&DID ÜZ• 

rbıdeki eldket dqarda çıkanlaa 
da batka bir eıyaıun üzerine Y&• 
pqtmlaa bununla bu etJPalllD da 
çıkanlmuı kabil midir? 

•• - Kabildir. Bu etikederin 
kapıdan et1" çıkmca yırtılması 
lizmadır amma, h\I elcseriya ya. 
pdm~chimdan bu etiketlerle su
iiatimal yapdabilir.,. 

Mahkeme salonuna ıetirilen 
üç bavul bu memurun söyledik· 
!erinin en büyük miaaliııi t911ril 
ediyordu. Bu bavulun tlzerlnde 
pek yeni bir tarihle bundan e.lb 
ay evvel memuruna verildifi an
latılan etiketlerden fki tanesi ve 
bundan iki ay evvel memuruna 
verilen etiketlerden bir taneai 
ıörülüyordu. 

Muhtelif tarihlerde memura 
verilen bu etiketlerin ayni tarih· 
le ve ayni gilnde Salondan ı• 
çen Uç bavulun üzerinde huluna
ıu da devlet hazinesinin batbca 
plir menbaı olan gümrükte ka
çakçılık olmamuı için hüktlme • 
tin aldığı bütün tedbirlere ral • 
men itin ne kadar sakat tarafla • 
n bulunduiunu ..-öaterlyordu. 

Ba f&yaDI dikkat mahb • 
..,. bqiba denm eclilecektir. 

Belçika silah 
sat,yormuş 

( Btıf taralı 1 Uıdü) 

ıinden oraya mühinı miktarda 
ınühinunat sittiil aalqılıyor. 

Ancak bunlar, doirudan clop 
:ra Parasua1 ve Boli't'J&Ja tl•lil 
de, bir va.arta ile oralara ıönd• • 
rilmelctediı-, 

bıfiliz ııotuma ıare. Bolçl • 
ka müouueei, BoliVJ•J&t Şllo 
nsıtaai1le, ve Parquap da O. 
rapy VU1tuiyle aillh ve ml
hbımaat ıöeclermektedir. 

lnailiı hülcGmetinin elde etti· 
ti mablmat aruuıcla tunlar var
dır: 

T 91rlnie,,,,.I t 6 da, LIJei J&· 
kmlamıda hlr Belçilıa mu .... " 
ıeal Şillde Arilra lhıllanm~•• 
Bolivyaya 1867 uadık snUhba\ " 
mat çıkarmııtır. 

Teşrinisani a,mda ela 1500 
aandık. ayni müeaaeaeclen. Ofa • 
payda Montevldodan - lqilia 
notumda yazıldığına cö~• -
Parasuaya ,.J alauttır. 

Son pmanlarda bu Od 11111ba
rib ıne!Dlekete komıu meml•t· 
lerln her \lci ~fa da ıilih nak. 
letmek dolayııfyla hayli klr et • 
tikleri ta.Yİ olmuttur. 

İngiliz notası Milletle• MocU .. 
since tetkik olUDUJOf • Bu ıil&h
larm gitm•ine nitl» mlaa • 
ade verdili haldmıda Belçika 
hüktmetlnda izahat nteıımeai 
..-UınkOn •• tabii ıöriU.-ı. • 
dir. 

Uzak şarkta 
Afyon satmak lmkb· 

lan arqtınlacak 
Türk v. Yuıotlav afyonlarnuıı 

u.u , ••• ta .... teıtbı .i&~ıı 
.... ••"'11'1\cle afyoo tacirlerile 
.ma..-ı. l9ere bir h8"l JCDi JI• 
im ilk ıünloriade JaponJQ'& ft 
Çine g!decektir. Heyeti, Ttrk -
Yvıoalav ~ madd•ler 
ID\ffterM a\q NOSU ........ 
tir. lürooun Türkler " Yupe • 
la•ıardan vıkil e4eeeii lMa h•J• • 
tin bütün ruasrafau Türk •• Y~ 
ICMlaT ~ ...Wel9r lplai • 
tarlaıı tediyeye karar vwmitl• • 
dir. 

Uak ıarkta ._tdaealı alıonla· 
rm Jiisde 86 al Ttlrlc alyonl .... • 
du, yllzdll 14 tl de Yupla• af• 
ronlanndan -rerll~. 

Yalnız Türk •ft afyonla.n '5ta 
heyette bulunan Türk kala• am
ca aabf imkanlan arqt~1u=alrlar • 
dır. Çünkü t&ft a'7oıalarmus an· 
lqQ»a harici tutulm11flqr. 

Lağım sularile yı· 
kanan buğdaylar 

( ., tarafı 1 inci d•) 
ıu alına tertibo.tı bulunduju p. 
rillmlttür. 

Tahkllırata eb~e de • 
Yam edilmita allkadarlardan ba
huauata lahat allUQftır. 

Bunlu Haüttea aWddan • 
lvla hufda7lan Jlh•(bklaımt, ..... ,... , ....... ,. ,.. .. . 
loin aJdıld~ .,. .... , .... ...._ 
Bu arada ..... ,.. ... ., bal. 
da7lardu ela atbnuaeJ. alma • 
rak Beledi,. ldm,.haaeam. 
,andullmlıtlr. Kbn,.hanede ,.. 
,ılan tahlllcle 11Gmuael..cle a • 
Qt011"1f taamUIG IRlluntlutu, tl0e 
ıa,.lyle lııulda1larm lllım • • 
lan lrantm 1Ulvla )'lllancbfı ..., 
'bit ohnuttar. 

H.ticln iki yabaıadalrl hl • 
tilD evlerin lllım aulan Halice 
e.ktıı. ftln Haliç _,,. dahna ... 
Ur. Bu itibarla ._üınmıa almi.o 
clolinsıeıılerlıı, buid-Pm, Ha • 
liç IU)'U'fla yıkadıkları .-nlatıl • 
••fbr· Buaun üseri.-ı Belediye
ce aabildeld bazı cleiirmenlerio 
denizdeıı iu alma tertibatı ile 
bdum'*'r. 1Jlühilrleınai91 her 

·hanıi autetle clouizdaı •u ahu • 
lan ~ eclilnıiftit. Bwıdaıl 
1-tka p1,_111 u. buiclaı r1kaplı
larclao eli. alır pt.I'& c;.er;aaı ....... 
cakbr. BelecliJe budan eo.-. 
clelil'lllUlercleıa lık. Nk aibilun.
lw alarak buidt.Jlama pis tular
la ,..kanmuma qıaai olaealcbr. 

Sar kızlarile 
evleniyorlar 

(Bt\ı tal'9h l lnlidtf 
Bir ...... ,.ı .... .,_: . 

14lqlllz Bap.ldli ~· lll7le bir 
hafekette bu .............. ,.ıo-
tlaız bir ı..r.ketlr~ ÇaaJril M'atet 
Kaoz lnciHs htllt6metlnln ...... 
na delil, MIU.tler C-17etiaia il' 
dauuclır ... 

• • • 
s.. ltiı• .,... ••• ... .. 

olaQ 13 XAaun_. ,. .. .....,. 
befne.lmllel lm+wtl• ... , ... 
yqifel .. .,.,... ........ q. 
lwdır. 

Reyllma maı.aaat - pek 
tıkı olacak. rey aandıklan MJ • 
... ı.u.ı b"9t .... mal• • 
............... sidUI• ..... ....... .., ... 
J'&lma halk miba•illwl........, 
hllec.ktlr. 
Suuhpıes-tl MlcaklafJ 

..-.ı.. tarafından. llıtulmut o• 
lacak .. hiç Wr hl.d-\a ..,. 
dan aJmamaana clillbt ecliı. •( 
cektir. 

~nra NJ tudıklumm ... 
Şoförlerden rllleeeil :rer 1111 .ıtma ..ım.ı.W 

Ş 1 k ayeti tır. Vartbarı Hol deaea ı.a it._ 
olanlar ",.,.,. ..-.ıe -~ 

ft cJ.,U tanklar Wdtyec;Utif;. 

Şollrler cemiyeti bil- Diler tuUtan. haber • 
.- lönl. Su hanu.-~ hakem heıe~ aeçU Ahla huduaau ..,.. iki 

Şoflrler Cemiyeti ıdaN h97e- )'aliat, Al•nlN tarafıacl&a d 
ti aon toplltJltımıda Jelli hası kae W ~ hapaedilm.it 
rarlar venni9tir. Şofirlorle mil • Bunlar Hitler aı.,latan hanılr.ll"l 
teriler U'NIDda pbcaJı iJatlllfla. tf ~dWclan lcafdiJJe, ~ 
rı tetkik etmek t1W'9 ~t ı... U.. edil11eelderdir. 
iai Ahmedin nialili altmda bir • q. UllaD laapia mal .. 1111'] 
hakem heyeti lefilmiftir. Bunlar ~ ı ... .ı_, __ ....._~-
S~i talniıinden Cnacl Ali " ,..,.. oı•wDıııun&llMaa•llR"• 
Maçka taksisinden Teniktir. 

Cemiyette bir de tiklJet me
muna buluDclunılacaJ. Şoför
lerden ıiklfelçi olanlar bu .. • 
mura müracaat edecelcleıdir. 

Bundan batka buı otomoWI 
aahiplerbain aık,aık toflr delil • 
tirdilderi, çabwtınbldan eoflrle. Gellıt.J& aakli 
N~ .. -klwl .. A •• 

, 
J . 
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YILBAŞI ve BAYRAM için 
Zengin Ye mDntebap çef itıeri 

-'adyiatörü-
Makbul ve fay dalı hediyeliklerin 

Y f.Uİ bir idare albnda yeniden tanzım edilen 
BeyoR"lunda istik ili caddesinde 3 l 4 No. 

Maruf Te~sayt 
kapullan da ı m a 
böyle kapalı zarf 
derununda ecza

TAM SICAKLJK 
, 

i!W.;j(Mfl2FT,,,~ nelerde salllır. 

Deposu Galata: P.K. 1112 

6 ıncı icra Dairesinden: 

Bir borçtan dolayı tahtı hacze 

En ıon moda mallar pek elnriıli fiyatlar dıimi meYruo.,t 

Dikkat 0/o 50 Tenzilat 
alınmı~ olan bir adet kuyruklu 

1 

piyano ve sarı yaldızlı alaturka 
iki kanepe, üç koltuk, 12 sandal
ya ve üç sehpa ve yemek t>daaına Çocak oyuncaktan • Valizler Mobilyalar • Kotiyonlar 

Eıki UCUZ fiyatlarla elden 
ıto1clar çıkar11..,or 

aid iki büfe ve iki haki seccade 
1 ve bir taban halısı ve ıiyah maru· 

ken iki koltuk ve kırmızı kadife 
bir kanepe iki koltuk ve ceviz 
rahle ve lambalık yaldızlı ıaat 
ve heykel ve saire 30 - 12-934 
tarihine müsadif Pazar günü sa • 
at 9 dan 11 e kadar Osmanbey • 
de Halaskar Gazi caddesinde 
299 No.lı hane önünde açık art
tırma ile paraya çevrilecektir. 
Taliplerin nıezkur günde ve ma
hallinde ha21r bulunmalan ilan 
olunur. (6207) 

- ------- -

0.08 ın/m. 0.10· nı;m.. .. FERAH 

• ~~~~;;;;~~~~~~· 
tiyatrosunda 

OZArl OPERETi 
{ Eski Süreyya opercd) 
Muhliı s~ba hattin 

DeğerJi Armatan mı Vermek Istıyorsunuz? ıı 
Norlden daha iyi blrşey bulamazsınız . : 
NORİ kOçOk,ıık, mOkemmelıon F010GRAF 

FAHRi G0ı.0NÇ • 
ISMAIL L UMBULLU 

BU GECE 

icad ıinema ,eridi kullanan llAKll\ESIDIR 11 PERDE ARKASI 
Operet (3) perde VERESJ}E SATIŞ Fiyatı ucuz, her yerde bulunur. ı 

Deposu: Bir•nci Val<1f Han 4'.f E. HHan 1 PEK YAKINDA ' 

' 
·- - - ----- --- ---- - ---------- • AYŞE 

Kadıköy Şark musiki cemiye· 
tinden: 

Bazı zaruri aebeblere binaen 
faaliyette devama imki.n olma • 
dığından cemiyetin taıfiyeıine 
IUıum görülmüt ve tahriren mü· 
teaddit davetlere rajmen Mer • 
lceı ve kongre heyetlerinde ekae

tİ}'etle bir netice hasıl olmamıı • 
lır. 

Binaenaleyh bu defa ekseriyet 
\etkil edilmit addedilerek tufi • 
)'e muameleai katiyetle yapıldı • 
lnıdan 28 - 12 - 934 Cuma 
ltinü aaat 15 de bilumum azanın 
Cc!ııniyet binuına ıelmeleri IOD 

defa olmak üzere rica olunur. 
(3670) 

ZA YI: - Nüfuı kağıdı ve içe. 
tiıinde yazılı aıkerlik teskeremi 

~~ ettim. Y eniıini alacaimı es .. 
tll•ınin hükmü yoktur. 

Gelibolu'la "Ahmet 
Hü•nü,, 

!"1••11111D11D8!1111UıWDillklUllUUMmiiltC!lll!!llll!lllll!! 

AKBA 
Ankarada A K B A kitap 

~•in!n birinci f ubeıi modem 
~ ıekilde Maarif Vekileti 
ıt· tıımda açrlmııbr. AK B A 
•tap e'Yleri her dilde kitap, 

llıecınua, gazete iht~yaçlanna 
k~•ap vermektedirler. Gerek 
•tapJarınızı, gerek kırtaıiyenizi 

~tı ucuz olarak A K B A kitap 
~\>!erinden tedarik edebiPrai· 
tılz. Devlet Matbaası kitapları 
ke \'AKIT in neıriyahnm An· 
t arada ıatıı yeri A K B A ki· 
A~ evleridir. 
a·. A Merkezi Telef• 3137 
1 'rtQc:i fllbe ,. 1Nl 

,:acı& ıubeı Saman Puan 

111111111•111111• .. 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 
No. 

1528 
1651 
1797 
3283 . 
2611 

Semti 

Beyoğlu 
Arnavutk3y 

" Y cnik6y 
Kadıl\6y 

Mahalleıi 

Hüseyin ağa 
Arnavutkö1 

" Paoaya 
Osmauağa 

Sokağı Emlik Cinıi 

No. sı 
Çaylak vo Bilezik 19· 103 Ahşap hane ve dükkAn 
Kiliao 2 Oda bağ mas'ak metresi 10023 
Dere 96 Arsa metreıı 80 50 
Çeşme Es'd 1 ,, ,, 39 
E Yoğurthane, 2 4 Duvarla çevrilmiı arsa Ye 
Y. Nühürdar Fuat baraka metresi 6G6 

Hiaseıi Hisseye göre mu· 
bammen kıymeti 

Tamamı 826 T.L 

" 
il 

" 
'1 

36:10 
100 

40 
9696 

.. 
" ,, 
ti 

3655 Yeniköy Panaya Kaaap E. 18 Ahııp hane 4870/6720 61S ,, 
3672 Kadık6y Cafereğa Kadıfe 28 Kl~n hane ve bahçe Tamamı 4876 ,, 
3708 Fener Abdi ıubaşı Ropeo 2 Kii r hane ,. 434 ,. 
3923 ., TeYkiı Cafer Taşmerdiven 44 Araa metresı 72 ,, 144 ,, 
1529 Beyoğlu Kamerhatun E. Eteni, Y. Çakmak 3 Yarım kagir hane 74/800 94 ,, 

Yüzde yedi buçuk pey akçeleriyle ihale bedelleri naklen veya gayrimübadil bonoıile ödenmek üzere yukarıda evsafı yazılı geyrimen
kullerden 1651 - 1797 - 3283 - 3672 - 3708 - 3923 dosya numaralı gayrimenkuller açık arttırma ve 3611 numaralısı kapalı zarfla sa· 
bf& çıkarıbıııttır. Yalnız 1528 ve 1529 dosya numaralıların gerek pey akçaları ve gerekse ihale bedelleri naktendir. 

ihaleleri 27 - 12 - 934 Pertmbe günü saat on dörttedir. Satışa girecek alıcılar 10 - 12 - 934 tarihinden itibaren mer•i 2490 nu .. 
maralı arttırma ve eksiltme ve .ihale kanununa tevfikan o ite ait teminat akçalarını arttırmanın baılıyacağı ilan olunan saate kadar yatı .. 
rarak makbuzlarını almaları lazımdır. Bu yolda hareket etmiyenler arttırmaya iştirak edemezler. (8414) 

H E R K E S 1 N B E G E N D 1 G 1 VE H E R K E S 1 N A R A D 1 G 1 

MUHTIRALI 
lAKViMi RAGIP 

1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 
Gecen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 
ve heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de 

içinde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayılı ulusal günler 
lstanbul rasathanesinden alınmıştır. 

Ciltli F·atı 35, Ecza Fiaıı 25 Kuruşturo 

Kanaat Kütüphanesi 
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Çocuk rriüsaba-
kamızın kayıd 
müddeti bitti · 

1 Güzel ve gürbüz çocuk müsabakası 
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Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza giren küçüklerden üçünün daha resmini bugün koyuyoruz. 

ı __ o __ S _O_Y_A_D_L_A_R_I _ ....... o ____ ı 
Tuksavul - Bakırköy emJ'8.ZI akll-

7'e hastahanesi eczacılarmdan Meh -
met AlL 

Tangur - İstanbul Sirkeci Mura -
'1lye caddesi 20 - 22 No. merkez lo
kantası kAtibi ZeynulJah. 

Sakarya -:- (*) Istanbul Sirkeci Mu
radiye caddesi merkez lokantasında 

çalışan Ruhi. 
Erdoğan - (*) Slrked Muradiye 

caddesi Merkez lokantasında çlrşan 

:Arif. 
Bozkurt - <•) Slrked Muradiye 

caddesi Merkez lokantasında çalışan 

Sadık. 

Can - (•) Babk~nda dl~ tabi
bi Hilmi, kardeşi Hakim Nafiz, krz 
kardeşi Hayrünnlsa. 

Alton - (*) İstanbul deniz ticareti 
mUdUriyetlnde müdüriyet odacısı Be· 
kir Sami. 

Koruk - İstanbul merkez telgraf -
hanesinde memur Tevfik, kardeşi bü -
yük postahanede nakliye memuru 
MUmtaz. 

Işıldar - (*) Büyük çarp, Ağa 
caddesi 5) No. cevahird Feridun Zih
ni. 

Ülgenalp - Beşinci Kolordu istih -
kim taburu ikinci bölük kumandanı 

Mustafa. 

Gürkan - Üsküdar Sultantepe Hes 
na hatun camU karşısında %1 No. mü
tekait binbaşı Mehmet. 

Taraman - Fatih Çırçır Hacı Ha -
san mahallesi Astar sokak No. 4 Es -
naf mecmuası idare memuru Süley -
man. 

Tunçöz - İstanbul ekmek yapıcılar 
cemiyeti mabaaibl Alledclin. 

Ersoy - (*) Jstanköylü mal müdü
rü mütekaidi Tevfik, oğlu Avukat Mü 
nip, bahriye küçük zabit mektebinde 
torunu Recep, ilk mektepte Cemal, ka 
rısı Safiye, gelini Mahmure. 

Erkal - Samatya Sancaktar Hay -
rettin mahallesi mümessili Süleyman. 
Kayğın - Balat köprübaşı tütün 

deposunda Hüseyin. 
Uysal - (*)Avukat Said, kardeşi 

Aziz, kallSI Emine, otlu Asım, Ali, 
Nihat, kardeş çocukları Reşat, Ahsen, 
gelinleri: Mehpare, Ayşe. 

Kayan - Maliye Vekaleti tasfiye 
muhasipliği katiplerinden Saim, oğlu 
Me1lh. 

Kaygas - Damga matbaası mUcel
lltlerinden Sabahaddin, kardeşi Ke -
mal, annesi Nazire. 

il 
Kenarlan ( •) İfareİli aoyaJla. 

n evvelce btlfkalan tarafından a· 
,....,... üimler.lir. Salü,,Jerinin "• 
ğİ§tirmeleri layJalı olar. 

mnnın11ırınıınıır1111ulflnıınnnıınnınn1111 ........ _ 
FiTRE - ZEKAT 

Oruç aymdayız, fitre ve zekat 
vereceğiz. Bunlan kimseye ver· 
me, Tayyare Cemiyeti toplaya. 
caktır. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

KUPD" 

357 
25-12-834 

Barb iane aaııror 
1934 Yazan: 

Fransi Dölezi 
Çeviren: Fa. 

No:14 

Evvelki günkü sayımızda tel
rikamızın (Harb geliyor - 1911) 
kıımı bittiğini ( H arb geliyor -
1934) kıımının bQflıyacağını 
yazmqtık. Dün çıkan tefrikamız 
bu ikinci kısmın birinci telrikuı 
itli. 

Y alnu:, telrikamu:ın ıerlev • 
hem yanlıılıkla tleğiftirilmemif -
tir. Bugün çıkan ıerlevhamrzı 
tlünlıü telrilıamızın ela btl§ıntla 

imif gibi larzetmenizi bildirir -
lıen bu yanlqlıktan dolayı ö

zür tlileriz. 

Daha 1905 senes1nde lien bunu 
anlaDUfbm. FranMnm da anlıya
rak planımı kabul etmesi için 9 
sene beklemekliğim lazım geldi. 
lıte içinde yirmi aenedir çalı§tıtmı 
ve yaıadığnn alem bu idi. Siz bu 
alemden çıkacağız aandmız. Bu
gün, muzaffer bir harpten aonra, 
aiz de ayni aleme döndünüz. Dün
yada milletler ve diplomatlar ol· 
dukça bu böyle olacakbr. Bizzat 
sis de, ı.. onma oynamağa mec
bununuz. 

Möıyö Leje cevap verdi: 
- Ne yazık ki bu oyun bize 

1,500,000 ölü ve 400 milyar fran
ga mal oldu. Franıız milleti aulhu 
çok istiyor .• 

Bu sözler üzerine küçük adam 
doğruldu, ıeai ıertleıti. 

- Mösyö, dedi, sulh diplomatik 
bir haleti fikriye değildir. Bir dip
lomat, memleketini ecnebilerin 
entrikalarına kartı müdafaaya 
borçlu bir memurdur. Eğer entri • 
ka olmana, rica ederim bana söy
leyiniz, diplomatlar ne ite yarar· 

anelere muhalif kötü bir nazariye
dir. Milletlere muvakkat bir ıük&' 
nu, yalnız toplar temin edebilir• 
En zayıf millet, kendisinden daıı
kuvvetli olanın tahakkümündell 
kurtulmak; en kuvetli millet te ._
yıf milletlerin iayan etmelsinİll 
önüne geçmek için ailihlanmalr1 
dır. Bu ıuretle en zayıf millet il•1 

en kuvvetli millet, kendilerini icaP 
eden diaiplin alımda bulundura .
cak mütemadi bir rahabızlrk içiır' 
de bulundurulmuı olurlar. Ve P
yet bir sün, toplar "kendi kendile
rine,, patlaraa ve milyonlarca S

dam ölilTse, sağ kalanlar, mezba * 
hadan tehlikenin mevcudiyethl' 
ve s~lahlanmak lüzumuna daha si-1 
yade kani olmuı olarak dönerler· ~ 

Bizlerin baş papaılan bu11111" 
duğumuz bu din, her neıil munts-, 
zaman tekerrür eden bu tecrübi' 
ler üzerine kunılmuttur. Buna -' 
lier nazariye kütlelerin diıipl:niol 
bozar ve bizim ~idanmızr za1'-_ 
latrr. Öni;n~e Tallevran, Şuaısl 
ve belki de Riıliyö'nün çalı""" 
olduğu bu masada, Brivan iaillld 
bir adamm silahları bırakma .,, 

milletler arasmda doğrudan dol* 
ruya bir anlaşma ile devamlı .ullt 
gibi caniyane bir irticaı ileri ait' 
düğünü düıündükçe titriyonJlll' 
Bereket versin ki meılek ica.,.O 
galip geldi ve bu adamı beriarJ 
etti. Bugün, bu eve batnn yük.ek' 
te olarak girebiJ:rim. Bütün fildt' 
lerim burada hikim olmakta de' 
vam ediyor. Mösyö aizi tebrik • * 
derim ve aize tefekkür eder.m. 

;=.===-====! lar? 
itte bu sebepten, her zaman 

13/12/ 1934 vaziyeti 
AKTiF PASiF 

Bunlan aöylerken küçük adal 
ayağa kalktı ve eğildi. 

Şimdi prenaipler üzerinde ı# 
lqmıt vaziyetteyiz. Fransa, d~ 
yaya top yekOnlan muvazen"' 
üzerine istinat eden bir aulh t; 
lif edebilir. Bakalnn timdi katt' 
kartıya olan kuvvetleri tetkik " 
delim. 

1( ... : 

~~~·n;;.~~-~~~~~-~--~-~~~~-~-~~~ 1 ~ ı:~~:::. :: 
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Oahlldekl Muhabirler : 

:ı~~: s::~~~~~~~~~~-~:~~~-~~~ 1 ~ ~~!;:::;; 
Hariçteki Muhabirler : 

Aiun: Safi kJlogram 3.807 · 041 i 5.354.919. 72 
Aluna tahvili kabil Serbest dövizler Rt3 291.473.47 

Hazine Tahvlllerl : 

karşılığı L.158 748.563.-
Deruhte • d rn enakı naktiyc l 
Kınonun o ı e 8 inci mad· 
delerine tevfikan vaki tediyaı ,, 9 823.278.-

Seneclat CUzdanı : 
Hazine bonolan ........................ , L. 3.740.597 60 

Ticart senetler ···· · ·· .. ······ · ·· J. •• 9 693 Ol!O 56 

Eaham ve Tahvilat Cüzdanı: 
esham { Deruhte edilen evra·ı 

ve kı nahiye k:ırşılı~ı ,, 27.782 394 72 
tahvi!At [ itibari kıymetle J 

Esham ve TahYilAt .... ~-- . .. ~ 4.825.993 25 

Alnn \'e dönz üzerine .ı v•ns .. 106.869.44 
T ahvilAt üzerine avans .487.1J4 J 9 

Hlssedarlar·············-························-·············· 
muhtelif 

YekQn 

Lire Lira 

26 645 276 21 

2.668.092 J 5 

Serm•r• · -········---········· ····-·······-·-··~ ıs.000.000.-
lhtivat akçesj .............. -.......................................... 663.914.30 

1 edavUldekl B•nknotlar: 

Deruhte edilen nralu naktiye iL 158 748.563.
Kanonon 6 Ye 8 inci madde-
lerine teni k:ın valıi tediyat 9.823.278.-

Derubte edilen enakı naktiyt 

ba!cıyesi ·······························-·· 148 925 28li.-
l 8 646 393.19 Kar~ılığı tamamen alan olarak 

I 48 925.285 -

13 433.61816 

32 608.387. 97 

593983 63 

4500000-
9 : 52 19:; s:; 

57.57.i.232.16 

tedavüle nzc.:iilen ••................. ,L 12.688.000.- 161.613285.-

TUrk Lirası Mevduatı : 
Vadesiz - ··-··- ---········· 21.689 490.95 
Vadeli ····-·····-- ···-········· 21689490.95 

_____ _, 
Döviz Mevduat.: 

~:::~iiz ::::==:=:::~:====: ! ------t 
l 1.605. ı 54.43 

.650. 91l4 I fı J 2.256.1 18 59 

Muhtelif -·············································-··········· 46 350 423 32 

YekOn ~57.5<3.2.12.tö 
2 mart 1933 tarihinden itibaren: 

Iskonto haddi JUzde & 1·2 - Alhn U:rr r1ne avans yUzde 4 1·2 

için bir entrika olduğunu farzet
meleri ve bu mefruz entrikaya 
kartı mukabil bir entrika koyma• 
ları laznndır. Bunu gören düf!Dan 

da derhal bir bqka entrika yap
makta gecikmez. Böylece Harici • 
ye Nezaretleri arumda gizli ta· 
raflan kısmen bildir!len, madde
leri natamam bir tekilde ilin edi-
len ittifaklar, "samimi anlaf!D&• 
lar,,, m:saklar, teminat, mukabil 
teminatlar yapılır ve mil1etler mü· 
temadiyen heyecan üzerinde ha
lundunılur. 

Sulh, tu Milletler Cemiyetimi
zin ilk taraftarlarmm aafivane bir 
tekilde tahayyül etikleri gibi, mü· 
eneselerle ve mukavele1erle zı-
man altına alman daimi ve tabii 
bir hal olamaz. Sulh muvRkkat, 
daha dn~rusu st"avri tabii ;Jcj hllrp 

araımrla bil' fasr1a vaziyetidir. Na
sıl kt Jiil Romen'in me"hnr dok • 
toro Knok'a j!Öre srhlıılt. i~i haı • 
tahk ar118rn-';oı "1;T' fp!nladft.n b'ltka 
bir "ev .tA;;·1.ı:l'. Ki~ lelere, enıni • 
vetlerl sil~J,1,,..rr hm-'Lına.t" nl~1•iu 
inandırılmak istenilcli. Mö-vö, 1nı 
her türlü otoriteyi yıkan, hütün an 

Siyasi nazariye f(Syle konul' 
muıtur: Almanların çenber a1' 
na almması. 

Aakeri nazariye nedir? 

M. Leje cevab verdi: 
- Arzedeyim.. Erkinıbarbl 

yemiz, her erkimharbiye 
rolünü ıizin Hariciye Nezare 
ri için anladıinnz manada 

maktadir. Bir kumandan, m 
leketini hariçten gelecek mub 
mel bir hücuma kartı müdaf.-
le muvazzaf bir memurdur. ti 
naenaleyh, karıumda daima 
dütman var farzetmeai lizull 
Bu dütmam da Hariciye _.
retleri ona göstermek mecı-ı' 
yetindedir. Biz, erkinıharbi 
Almanyayı gösterdik. O da :..J 
eden tedbirleri aldı, biz .... ~ 
ona sahayı hazırlamakla ~ 
ettik. 

(Devamı .af) 

\ 


