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Türk 
vapurları 

Ecnebiler vapur
lanmızı tercih 

edecekler 
Ulusal Okonomi Bakanlığı de-

28 cs&r.ncı "anun 1934 Cll \1 A 

5000 Çocuk açtır 
8000 Lirayla doyabilirler 
Şükrü Kayanın 
tavsiyesi büyük 

bir alakayla 
karşılandı 

Birkaç gündenberi ıehrimizde 
bulunmakta olan lçitleri Bakanı 
Şükrü Kaya, dün Halkevinde bü· 
tün gazete sahibleri ve neıriyat 
müdürleriyle bir hasbihal yapmıf-

niz ve hava yollan müsteıarlığı • 
nın önümüzdeki ihraç mevsimin· 
de batlanmaaı mukarrer yabancı 
limanlara yapılacak vapur sefer • 
leri hakkında yaptığı tetkik muh· 
telif cephelerden devam etmekte
dir. Aldığımız malUınata nazaran 
bu tetkikatın gerek dahilde ve ge· 
rek hariçte cereyan eden kısımla· 
rı Türk vapurlarının yapacağı 

dıt aeferler'nin muvaffak olacağı 
kanaatini takviye etmiıtir. Türk 
Ofis harici ticaret mümessilleri tır. Lam Do Mihal Villi Sara 
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Pros•o Apustol Dınutrı 
bu hususta muhtelif memleketler· Şükrü Kaya, evveli. umumt 
de Türkiyeye ihracatçrlık yapan meseleler hakkında istifadeli bir 
lacirlerle temaslar yapmıılardır. konuıma yaptıktan ıonra Halk· 
Türkiyeye ihracat yapan ihracat evinin konferans salonuna çıktnıt 
tacirleri, Türk vapurlan limanla • ve burada ıehrin tanmmıılarma 
rmuzla ecnebi limanlan arasında lstanbuldaki öğle yemekleri bu • 
sefer yapmağa bqladığı takdir- lunmayan aç çocuklardan bahset
de, Türkiyeye gönderecekleri eıya mit ve mevcud 5000 yoksul çocu
için Türk vapurlannı tercih ede- ğu doyurmak için her birine on 
ceklerini aöylemiılerdir. Çünkü kuruttan yedi ıekiz bin liranın 
Türk sularında kabotaj hakla kafi olduğunu ıöylemittir. Bu itin 
Türk vapurlarına münhasır oldu • halli için bir komite teıkil edil. 
iundan, ecnebi ihracatçıların mal meaini ve yedi sekiz bin liranın ne 
larmı istedikleri ithalat limanına ıuretle toplanacağını bu komte • 
kadar gönderebilmeleri itibarile nin tayin etmesini tavsiye etmiı • 
bu tekil daha ziyade itlerine gel- tir. 

Altı kişi tevkif edildi 
Kaçakçılık zannedil ingiltere 

diğinden çok büyük ~~~tı:~~,~~',i~',n 
-----.-.--- ayrılmamah mı? 

Kaçakçllardan bırı mahkemeye 81 0 t ç b 1 • ı r s en em er ayn 
gırerken bayıldı ı cevab veriyor 

Bundan bir müddet evvel Em· 

mektedir. Diğer taraftan ecnebi Hili.liahmer, belediye ve ma. 
ithalat evleri de ayni sebeplerle f arif, müıterek bir çalııma netice-

(Dcvamı 15 mcı da) (Devamı 2 inci de) 

niyet müdürlüğü muhafaza büro
aunun meydana çıkardığı büyilk 
eroin kaçakçılan ıebekesinin 

muhakemelerine dün sabah güm
rati illtı ... maltliemnfnCle bq • 
landı. Gümrük koridorlarına 

tan zabıt tutucu doktoru da gel • 
mitti. Neticede Mehmedin imda
dı sıhhi otomobiliyle hastahane • 
ye kaldmlmaıma lüzum görül • 
dü. 

yüzlerce kitiyi toplıyan bu mu • 
hakeme sabah ondan akıam sa-

at 18 e kadar devam etti. Dün • 
kü muhakemenin iki celsesinde 
bu tebekenin 20 suçlusu da din • 
lendi. 21 inci suçluya gelince; 

bu suçlu muhakemeden evvel ko
ridorlan alt üıt etti. Mehmed is
mini taııyan bu eroin kaçakçıaı 
eski bir polistir. 

iç bakanı dUnkU konuşma sırasında .. Hem müteverrim ve hem de 
eroinman olan bu adam dün 
muhakeme koridorunda bir • 
denbire bayıldı. Ortalık Meh • 
medin baydmasiyle karıfb. in • 
zibatt temin güçleıti. Bir taraf • 

Bütün kuvvetler Sarda 
Beykozda 
Domuz diye zavallı 

adamı vurmuş 
Beykoz Jandarma kumandan

lığı bundan bir haf ta evvel itlen
nıiı bir cinayetin failini meyda
na çıkartmı§, katili Üsküdar 
müddeiumumiliğine teslim et • 
ınittir. 

Beykoza dört ıaat meaaf ede 
Pazinli köyünde oturan Salahat· 
tin bir hafta evvel ansızın orta • 
dan kaybolmuıtur. 

(Devan-.: 6 mcı da) 

Balkan kupası 
Romanya ve Yunan 
berabere kaldılar 

Atina, 28 (Hususi) - Yuna -
nistan ve Romanya milli futbol 
takımları dün Balkan kupası şam· ı 
Piyonası için karırlaımıılar, neti
cede ik: ikiye berabere kalmı§lar· 
dır. Birinci haftaym nihayetinde 
vaziyet, bire karıı iki ile Ro~· 
Yt: talammın lehinde idi. 

ltaJya askerlerine 
zan hllAfına hiç teza
buratta bulunulmadı 

"Milletler cemiyeti orduıu,, 

adını alabilecek beynelmilel 

kuvvet, en ıon laveçliler olmak 

üzere hemen hepsi Sara toplan• 
mıt bulunuyor. 

Sarda, kanunusaninin on ü • 
çünde Sarın akibeti için yapıla-

cak olan "ehali reyine müracaat,, 
esnasında inzibatı temin edecek 
bu efrad hususi tren ve vapurlar
la Sar havzasına gelmiflerdir. 

Son defa 350 İtalyan askeri 

de Sara gel mit ve milli mart la • 
(Devamı 6 mcı da) 

HABER 

RUSYADA 
Suçlular hakkındaki 

ithamname 
neşredildi 

Moakova, 27 (A.A.) -Tu a
jansı bildiriyor: 

Kirof'un öldürülmesinde met· 
haldar diğer 13 suçlu hakkındaki 
ithamname neıredilmittir. ilk tah· 
kikat fu neticeyi vermittir: 

Zinovyef eski Sovyet düıman • 
lığı grupunun mutavaat göster • 
mesine rağmen, bu blokun en faal 
azasının gizli çalıımaları durma • 
mıt ve son zamanlara kadar sür -
mü,tür. Bu çalııma bilhassa 933/ 
934 yılında tiddetlenerek Lenin • 
grad' da eıki azadan müteıekkil 

bir gizli ihtilal grupu teessüs et • 
lıtanbulda en çok satılan 

mittir. Grup, Kirofa indirilecek 
gazetedir. llanlarını • "HA. 
BER,, e verenler kar ederler. darbenin memleket içinde bir ha-

rekete iıaret olamıyacağına inan
"HABER,,i her gün okuyunuz. ._ ____________ ! dığından bazı ecnebi devletler ta-

(Dcvaını 2 inci de) 

Şunu da na .. edelim iri, eltin 
derhal muhakemede alb kitinin 
tevkifiyle batlıyan bu 9ayanı dik
kat kaçakçılık davaaı "Haberin,, 
bu it meydana çıkarken verdiği 
mallimatm da doğruluğunu mey 
dana çıkarmaktadır. 

(Dcvatt11 15 mcı da) 

Everest'e 
çıkan beyazlar 

Dağ allahları 
Beyaz adamlara kızıp 

zelzele göndermiş 

Katmandu'da bır mabet 
Himalaya dağlarının en yük

sek tepesi olan Everestin 100 mil 
çevrelerinde korkunç bir zelzele 

Sir O•ten Çember:layn 

Tek kalma ıiyasasmı güden 
İngiliz ıiyaıacılarından ve tanın
mıt gazeteci Lort Beyverbnık, bu 
def'ada lngilterenin milletlerce· 
miyetinden çekilmesini ileri ıür • 
dü. 

Fakat tiddetli bir hücuma uğ. 
ramıf, Sir, Osten Cenberleyn ken
disine radyoda cevapıo vermittir. 

Sir Osten diyor ki: 
"Lort Beyverbruk lngilterenin 

Dominyonlarmın ve Hindislanm 

kendi hakları ve arzularıyle mil· 
!etler cemiyetine aza olduklarnı 

bilmiyor mu? Onların hakkın ela 
söz ıöylemeğ ne aalahiyeti var? 

Biz milletler cemiyetinden ay• 

rılırsak, on1a1' da ayrılacaklar mı? 
Eaer ayrılmazlarsa, biz kendimiz 
çıkmakla imparatorluğun birli~i· 
ni muhafaza edebilecek miyiz? 

(Devamı 6 mcı da) 
-------. ...................... ·-·····························-

ATATURK OUNO 

olduğu haber veriliyor... Fakat , 
kimse bu zelzelenin nasıl geç • 
tiğini ve ne gibi zararlar verdi • 
ğini bilmiyor. ı 

(Devamı 6 mcı da)' 

Ankara, 27 - Bugün Ata
türkün Ankaraya ayak bastığı
nın on be§inci yıl dönümü bü

yük merasimle kut1ulandı. I 
Gündüz Ankaralılardan bir 
heyeti Atatürk kabt:I etti. Ge

ce Halkevinde bir müsamere 
verildi. 
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Rusya da 
Suçlular hak-

iki kaza 

kındaki itham- B• •t• d } k b 
nama neşredildi ıze ı ıraz e en er o uyu 

Felemenkte ve Ame
rlkada dokuz kişi 

Uldfl 
Kolonya, 28 (A.A.) - Gazeteleri• 

öğrendiklerlae sire, Alman sınınna 

yakın ve Felemeıık toprağında bulu
nan bir 7erde dokuz kişiyi ptürmek
te olan bir otomobil, bir k6priinUn 
yan duvarını yıkarak kanala dii§mOt
tür. Yedi kişi ilmüıtür. 

( 80fiaralı 1 bıd de) 

rafından silihh bir müdahale i . 
çin dıtarmın yard:mma güveniyor 
du. Sovyet iktidarmı devirmek İ· 
~in en iyi çare olarak sili.hlı mü· 
dafaa ümidi, Nikolaerin yakın 
ahbablarmdan ıizlemediği diitiln
celerinden açıkça anlqılmaktadır. 
Niko'aef Leningrad merkezi aza· 
sınclan Kontolinof ile önceden &n• 

la§tı1dan sonra birkaç defa Lenin
ırad'da bir konsolosu ziyaret et· 
mittir. 

- ithamnamede bu konsolosun 
İlmi ve mensub olduğu memleket 
bil iri'mektedir. -

Nikolaef, 20 12 tarihinde •er· 
diği ifadesinde diyor ki: 

"Konsolosa, Sovyet1er birliği 

içinde olub biten feyler hakkında 
kendis"ne doğru malUnıat verme· 
ie hazır bulunduğumuzu söyledim 
ve konsolosun paralı yardımım is
tedim. Alacağımız parayı iade e • 
dece~fmizi b"ldirdim. Konsolos 
bana fleı bin ruble verdi ve ırup 
tarafından Troçki'ye hitaben ken
dis·ne bir mektub getirebilirsem 
Troçki ile münaaebet tesis edebi • 

leceğ~ni söyledi. Kotol"noru kon. 
aolosla görüı tüklerimizden haber. 
dar ettim ve aldığım paradan 500 
ruble alıkoyarak 4500 rublesini 
ken• i~ine verdim.,, 

Bu tarihlerde Leninrradda iki 
teth:, grupu çalıtıyordu. Bunlar • 
dan b0

rine Leninırad merkezi a. 
zumdan Kotofinof bakanlık edi • ,. . 
yordu. Nikolaef, Tvezdof, Anto • 
no ve Y ovskin bu ırupa dahil bu
lunuyordu. 

D"ğer arup Troçkinin bafkanJı. 
im daydı. 

Nikolef tamamen 1UÇla oldu • 
fuııu söylemiftir. 

Kotovinof, toföründen hiri hu
lunduğu gizli mukabil ihtilal gru-

puna girmekle suçlu olduğunu söy 
lem ittir. 

Kotolinof cinayetle dofnıdan 
dofruya ali.kası olduiuma inkir 
ebnekle beraber, rrupun lııabm 

olduiundan cinayetin mesuli7eti
ni kabul ettiğini ıöylemiıtir. 

Şatzki, suçlu oldutunu söyle • 
memi1 ise de tahitlerin ifadesi su • 
çunu göstennektedir. 

Skolof, ZYezdof, Bumianbey, 
Tobno.of, Lnin, Kanik, Snikof 
Ye Sosltzki cinayete ittiraklerini 
reddetmekle beraber sizli te,kili
ta intisablarmı itiraf etmiılerdir. 

Büttın maznaalar So'Yyet birliti 
temyiz mahkemesinin ukerl kol
fejine seYkedilecektir. 

Mekteblerde aç 
çocuklar 

(Bqtaralı 1 lnd ık) 

.mde ba par&YJ temin 1olunu ara· 
:rac•klardır. 

Şiikrii Kaya, hundan aoma Tİ· 
llyete &'itmit, orada da mi, nli 
muavini, belediye reiı 11111&YİDİ 

Te kaymakanilann içtimama riya
let ederek Yiliyet Ye belediye it
leri ile yem • .-. eecimi itlrini 

-···~ ŞOlail JCa,. R •lqem AnJra. 
la7-& dlweldr. 

ibret alsınlar 
Papas kılığının Bulgaristanda 

da tahdidi düşünülüyor 
Sofyada çıkan helli batlı ıa· 

zetelerden Mir pzeteai Bulgar 
papaalarmm elbiseleri hakkında 
yazdılı makalede diyor ki: 

"Bulıar papaalan için bqka 
n rahat bir elbise lizımdır. 
Çünkü papularm buaiinkü elbi· 
selerini temiz olarak muhafaza 
gayet (Üçtür. Papaalann uzun 
aaçlarıru gizliyen ıerpuılan için 
de vaziyet aynidir. 

ı 
Saç Ye sakallannm bir kısmı· 

m kesmekle ruhaniler nüfuzla • 
rmdan hiç bir teY kaybetmezler. 
Kilise kanunlan ne rahat elbise 
giymeli, ne de hıfz111ıhhaya ri • 
ayet etmemeği emreder. 

Şunu ela unutmama1rdır ki, 
Bulgar papaslannm eluerisi köy
lerde oturmaktadır. Halbuki, 
köylerin vaziyeti, ruhanil~rin giy. 
dikleri elbiselerinin ve kdıklan· 

Bulgaristan beş yıl
lık plAn hazırlıyor 
Bilhassa ziraate, hayvancllığa 
ve iptidai sanayi maddelerine 

ehemmiyet verilecek 
Sofyada çıkan Utro pzetesi· 

nin iıtihbarabna nazaran, ulusal 
Okonomi Bakanbimm bütün 
daireleri Bulprlatanm .ı..ı 

ökonomisini ve İç ve Dıt vaziyet· 
lerinin icaplarma tevfik etmek 
suretiyle yapılacak ökonomik 
kallanma için beı yıllık bir pro

gram hazırlamakla m91pldür. 
Bu bet yıllık programm bql.

ca kısımlan hububat yetiştirme, 

bai ve tarab yetigtirme, hayva • 

nat yetiıtirme, ımal neballar ye

tiıtirme ile bostancılıktır. 

n dikkate almaktadır. Bu cüm • 
leden olarak devlete aid halen 
itliyen madenlerdeki istihsal as· 
rilqtirilecek ve itlenmiyen ma • 
denJer e §lenmeye ba1tanacak· 

br. Diler taraftan Bulıaristarun 
maden sulan daha url Yasrtalar 

la toplan•cak Ye bu ıulann bu • 
lunduğu yerlerde seyyah t'elbini 
kolaylaıtırmak için asri tesisat 
kurulacaktır. 

Bütün bu ıslahahn ihtiyaç 
göıterdiii para devlet bütçesin

den ayrılacak ve pli.n, Bakan· 
lar Meclisine, Okonomi Bakan • 

Plin a,.U samanda memleke • 
tin tabii zenginliklerini de naza· 1 

hğmm bütçesi1le birlikte tevdi 
olunacaktır. 

Kontenjanı kal
dıran memleket 

YUNANIST ANIN 
JSMARLADIGI 
TORPiDOLAR 

Panama, 27 (A.A.) - 1 Ha-
zl·ran 1935 &--!L • d Atinadan lngilizce "Nevs 

UU"lllİD e meriyet Chronicle,, gazetesine bildirildi· 
mevkiine slrecek olan kanun, tine göre, Yunanistan hiikame. 
600 kalemd• fasla 91ya11 itha· tinin lnıiltereye ısmarladığı iki 
lat reaminden maaf tutacafı için, torbido lngiliz "D,, tipinde o

Panama Cllmhmbeti, filen bir J lacak ve tahminen 300,000 ıter· 
serbeat ticaret dnleti olaeaktır. line çıkacaktır. 

[llllllİmlS._a_b_a_lı_f(ı_a_z_e_te-l-er_i_;; 

nrn temiz tutulması için llzım ge
len ıartlan haiz bulunmaktadır. 

Diğer taraftan papaalann bu· 
gün giydikleri elbiseler ıayet 
pahalıya mal olmaktadır Ye bun
dan dolayı da papaslar sık ark 
yen ısını yapamamaktadırlar. 
Halbuki iyi, temiz Ye rah:ıt giyin. 
mit bir papaa her halde cok mü· 
bim olan vazifesini daha mü • 
kemmel olarak ifa edebilir. 

Yunanistanda 
bDyUk nafta işleri 

ilerliyor 
Sellnikte çıkan, "Le Proark,, 

ıazeteainde okunduiuna ıöre bir 
Amerikan tirketi tarafmdan Var 
dar vadiıinde yapılmakta olan 
kurutma ameliyab bu ay aonun • 
da tamamen bitecek ve bu au • 
retle 10 bin hektar miktannda 
münbit arazi ziraate açdmıt ola· 
caktır. 

Şirketle bidayette yaptlan mu
kaveleye nazaran tirketin bu ara
zide ayni zamanda sulama ka • 
naUan da yapması lbon ı•bn.ö.,. 
ce tse de Tunanillan Bayındır • 
lık (Nafia) Bakenhtmm timdi• 
iik bu itten vasıeçeceli muhte • 
mel bulunmaktadır. 

Diler taraftan, ıirketle yapı • 
lan kontrat mucibince, bu ameli· 
yatta kullanılmak lbere ıetiri • 
len biltiln malzeme Ye Üaakineler 
hilkhıete geçmektedir. 

Söylendiiine ıare bu makin• 
ler, aid olduiu Bakanlıla Sü Ba
kanbfmm temibi ile hqlca itin
de kullanılacaktır. Bu muazzam 
Dragörlerle Halkidikya yama a • 
dasmda Kıenea boğazmm açıl • 
muı •e diler taraftan Stnıma 
kBrf ezinden VolYi gölüne bil' Jca. 
nal açılması dütünülmektedir. 

\' olvi ıölü bu auretle denizal
b gemileri için çok mahfuz bir 
üuübahri nzifeaini ~&rec~ktir. 

Çonım haplsbanesln· 
den kaçan vuruldu 

Amuya, 28 (A.A.) - Çorum ha
pishanesinden kaçan eşkıyadan Çölltl 
adındaki katil, Alan dafmda bir jan
darma mUfrezemlz tarafmclan 8ld1l
riilmD~tUr. 

diqorlar? 

Colonbos - Ohio, 28 CA.A.) - Bir 
yolcu treni yoldan çıktıktan sonra bir 
mlLJl&Ddb trenine ÇUPIDlf makinist 
ile atetÇI ölmüıtilr. 

On Ud kadar yarab ftrdır. kaza
nm yolun tahrip edilmit olmam ya. 
zilnden sıkmıı oldutu alylenmekte
dlr. 

Mensucat fabrikala
rımızın makineleri 

Moskova, 28 (A.A.) - Lenlngrat
takl Mare fabrikası, Tilrldye mensa
eat fabrlkalanna ait aon tarak maki
nelerini gtindermlftlr. Şimdiye kadar 

155 makine cönderilmlştlr. Ba maki
neleri lnmnak eberaizlerlnl yapmak
ta olan Tlrk ltçllerl, banlan karmak 
tizere nkmda Tlrldyeye cldecelder
dlr. 

o 

Supktan 28 kişi UldO 
Nevyork, 28 (A.A.) - Son gilnlerde 

hUkOm stlrmekte olan fırtınab sofuk 
ytlzOnden 2.1 kiti llmBftOr. BOyük 
Okyanus ln)'llarmda gemilerin eeyrl

seferl f elee uframrıtır. MOthlt bir 
fırtına fllrk haftllsinde hasarlara se
bebiyet •ermlftlr. 

Arnavutlukta 
lhtlAI yok! 

Tiran, 27 (A.A.) - Reater 
ajansı bildiriyorz 

Yabancı memleketlerde Ar ,. 
aavutlukta ibtilll çıktıfma dair 
e&zler, toptan anlaızcbr. Memle • 
ketin her tarafmda tam bir aü • 
ldba nrdır. 

o 

Receb Peker 
lamlr, 27 (A.A.) -Bunda ba

hmmakta olan C. H. f. Genel 
kltlhl Ba1 Receb Peker, iN aa • 
bah Af1on trenl1le Kütahıap 
hareket etmiftlr. 

Kubilly menim tqı açıbtmda 
bulunmak üzere lstanbaldan ı• 
len heyet te buciln vapurla eli • 
neeeklerdir. 

o 

Talebe Blrllğlnln 
kongresi 

MiW Ttlrlı Talebe BirUllnfa yıllık 
koqral bu sabah onda Halkerinde 
yapıldı. Konıre Re18lltlne Nedim se
çildikten aonra idare Hey'etbıiıı ça· 
hıma raporuyle Tef tlt Hey'etl raporu 

okundu bir eok lzaJar eöz alarak ce
miyetin baadan sonraki çalıpnap il
zerinde ek söylediler. 

Konan hlll devam ediyor. Nakil 
vuıtalannda aeazlak. eeyahatler, 

klylerde tetkikler meseleleri için ı6-

riifil leeektir. 

KURUN- BugljnldJ "°"""""" Ce- giren fazla konuımalar neticesinde da uzun uzatll11e faldr çocuklara di-
ldi N.n Glba taraluula ıanlllUflır. çok 11eç olarak muhavereye lmkdn ol· ğer ınemlebtlerde naıl bakıldıiam OLVM 
Eıa .._.dil lnldldbc dolçıaıgle dulunu ılJyllyerek bu tıln kat1 bir· l/tm1JOr. Ye bugllnkl Bima~etlalln Cenç film operat8rlerimb-
Ara~ ,,.n1 61lgllll. buolJllldJ ıne· ıurdte lıalledilıneıl lummunu s811lil· kttli tln'ece 11 gapamadıfrnı abe ef. den Bay Hu.,ia Çetin Yalçın, 
denlyeıl anlatmala muktedir bir dil yor. Burıu aanatcnyomunda dün 
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~--enim il~~! 
--G;ne soyadı 

dolayısile 
$öyle bir mektub aldım: 
Bay (Vl - NO.), 
Soy adı olarak Tanur'u seç· 

tiğinizi gazetenizde görüyorum. 
Bu ıoy adma bir ortak çıkar da 
ayak direrıe, (Tanur oilu) ya -
hut (Tanurgil) ilimlerini seçece· 
iinizi bir yazınızda aöylemiıti • 
iliz. 

Biz ailece seçtiiüniz 1N (Ta
ııur) admı (Tanuroğlu) na çevi· 
rerek kendimize mal edecepz. 
u;rhalde bu ıekle seı çıkarmıya
cağmızı ve bu fi~imizi iyi kar • 
tılıyacağınızı umanz. Cevap 
bekliyoruz. 

Taksimde, Sıraservilerde, 
66 numarada, Binba,ı Rem· 
zi Beyoğlu yüzbqı Ekrem. 

Cev~bı: 
Saygıdeier Bay ( 1) 
Gösterdiğiniz alaka ve neza • 

ketten dolayı tefekkür ederim. 
Benim anlayıınna ıöre, bu ıoy 
adının konulmasının aebebi, in • 
aanlarm birbirleriyle kanıma -
llıuıdlJ'. Biz de, ailece. bunu gö
zeterek kendimize epey pbsi • 
Jetli bir soy adı aeçtik: Tanur 
keli""lesi Tarama dergisinde yok
tur. Eski bir tellffuz tek)idir. 
Bab:ımızın ve büyiik babamızm 
İıim'"'rindeki hecelerden mürek· 
keı>tir. 

Sizin de ayni nziyette oldu
iunuzu tahmin etmiyorum. Eler 
bu isimde ısrar ederseniz. elbet -
te, itiraz etmek hakkım haiz de
ğilim. Fakat, ıizin ve bizbn aile· 
lerin ismi geçince. daima, "Ak· 
ioa 1>1. la'nını•?., diye soTaca'ldar • 
dır. 

En iyisi, vatandaşlarm - ıoy 

adındaki uzunluktan korkmıya • 
tak, - mürekkep kelimeleri ıeç· 
bıeleridir. 

Şarkta -ve garpta ne uzun ad
lar vardır, bakınız: 

Vedsingetorixe. 
Karapanayotia. 
Eba Müılimi Horasani. " 
Hele lspanyollann yedi keli • 

-ueden mürekkep adları p.~k meı· 
burdur ve bu adlar, ne kıtJar u -
llın olursa o derece makbul I& • 

hlır. 

(Vl·"O) 
(l) "Muhtaem Jendim,, 

~ığı olarak krıllanılm111tır. 

Polise hakaret 
etmekten mahkt\m 

Halid isminde biri Vasfi adlı 
'bir poliıi vazife ıırasmda döv • 
lılGf Ye hakaret etmit olduğun • 
dan dün verildiii Asliye ikinci 
~ mahkemesinde alb ay hap· 
le, altı at da Emniyeti umumiye 
laezareti altında bulundurulma • 
la 111aJıkUm edilmittir. -- o 

Bir katllln cezası 
Ceçen Mart ayı içinde ıoför 

leınzi adında biri Şiıhane yoku
'11ııda Şair Eıref sokağı bqmda 
.\'te İsminde bir kızı ayaiJndan --.... 
~amıı ve Raıel iaminde bir 
lllzı da öldürmüıtü. 

O vakitten beri muhakemesi 
hı>ılan Remzi hakkında karar 
•eı-İhııittir. 

.\ lteaızj üç sene hapis yatacak, 
11• •eresesine d3rt y(lz, Rqel 

"Yereae.ine de bin lira tuminat 
•erecekti r. 

/ 

Kadını ku
yuda 

boğmuşlar! 
Hasan adlı birinin 
idamı isteniliyor 
Eyüpte -ve Dökmeciler mahal· 

lesinde lbrahime aid bir boıtan
da çalııan Hasan ve Hüseyin ad
lı iki arkadaşın m11hakemeleri -
ne. Zenberek ıifli bir kadmı bir 
namus meselesinden dolayı diri, 
diri kuyuya atarak öldürmek su
çundan, dün Ağırceza mahke • 
me!inde ba,lanmıfh1'. 

Dünkü mahkemede bir çok 
tahid dinlenmİf, fakat biç biri 
kanaate klfi bir mahlmat ver -
memi§tir. Ancak bunlardan Tı
par adb bir Manastırlı ıayanı 
dikkat bir ıahadette bulunmut • 
tur. Tayyarın tahadetine göre ci· 
nayet töyledir: 

- Ayni bostanda yatar kal • 
karım. Zenbereğin kocası aıker
dedir. Kendisi ıon zamanlarda 
Behçet isminde biriyle düıüp 
kalkmala batlamq, Yaka gecesi 
Behçeti evine davet etmiıtir. 

O gece Behçet gelmiı; içeri 
girecefi sırada hen rutıeldim, 
bir kaç tokat vurdum. Zenbere -
iin kocasının kardeti Hüaeyin 
de yetiftl. Behçet kaçtı, Hüseyin, 
Zenbereıi kollanndan tuttu; 
ıürüldiye .Uriikllye bostandaki 
kuyuya attı. itte bu maznun ye • 
rinde 0~1ran Hasan da llmba 
tutarak Haaanm itini kolaylq • 
brdı.,, 

Reis Haaandan sordu. Hasan, 
Jl.-W bNAP.Ml; ~li•h6.
yuya atan Hüseyin ölmüt bulun
duiu için muhakeme edilmemek
tedir. Haaanm katle yardım et -
mek suçundan Türk ceza kanu • 
nunun 450 inci maddesi muci • 
hince cezası istenmektedir. Müd· 
deiummnlliiin iatediii bu ceza 
idamdır. 

Galatasaraylılar 
cemiyeti kongresi 
Galatasaraylılar Cemiyetin -

den: Esas niq.mnamemizin 11 
inci maddesi mucibince Cemiye
tin asli azası 11 lkincikinun 
1935 Cuma günü saat on dörtte 
ye senelik umumi heyet halinde 
Cemiyetilf' merkezinde toplana • 
caktır. 

Bu toplantıya arkadqlann 
behemehal ittirak etmeleri aure· 
ti mahauaada rica olunur. 

NiAmnamenin 13 üncü mad
desine tevfikan aenelik heyete 
Ye toplantıya mahsua duhuliye 
varalruiyle iıtirak edilecetini 
hatırlatırız. 

Duhuliye varakaları lkincika
nun aidab te ;·ye edilirken alma· 
bileceii ıibi konıırenin içtimam
dan evvel de Cemiyet Müdürlü • 
fünden alınabilecektir. 

Maçka tramvayı 
uzatılıyor 

Harbiye • Maçka tramvay 
hattının Maçkapalutan aonra 
yapılmam11 olan kısmını Maçka 
mearlıima kadar uzatılması i · 
çin ıirketçe hazırlanan pllnı Na
fia uf ak bir delitildikle tasdik 
edilmiftir. 

Hava UJ'pn aidene 500 met
re hitan bu kısmın, iinilmüzdeki 
ilkbahara kadar bitirileceli a • 
mulmaktadır. 

\ Portakal jGeneral Kazım 
Sovyetler bizden al- Özalp'ın 

Rumbayı yabana 
atmıyalım 

Geçende (Kurun) ıazetesi ya• 
zıcılarından bir arkadq, eski Ala 
turka musikinin kadro dıtına çık
ması üzerine radyoda rumba ile 
rumba kıratında musikinin artma 
sına kızıyor. bundan dolayı yaz• 
gacını (kalemini) köpürte köpW--: 
le hızlanıyordu. Dün de (Haber) 
in muıiki yazganlanndan ve ba 
itin anlayııhlarından bir arkada§, 
timdilik radyoda olsun, fUTada 
burada o!sun, rumba ile rumba 
kırabndaki musikiye çok yer ver
memiz gerektiğini (icap ettiğini) 
ileriye sürüyordu. 

mıya karar verdiler b t 
eyana ı 

Tüccarlar bu ha-
berden sevindiler 

Sovyet Rusya ile aramızda 

baılıyacak takas münaaebab 
hakkında ıehrimizdeki Takas ko
misyonuna yeni gönderilen bir 
nizamname piyasada büyük bir 
memnuniyetle kartdanmıttn. Ye

Yeni saylav seçimi 
bir ay sonra .. 

Dün sabah tehrimize geldiği
ni yazdığımız Büyük Millet Mec
lisi BP tl<anı General Kazım Oz· 
alp öğleden ıonra gazetecileri 
kabul ederek beyanatta bulun • 

ni takaı anlaıma11na göre Sov • muştur. 
yetler ml-mleketimizden takas au- General Kazım Özalp demit • 
reti1e bircok ihraç e9yamızla be • 
raber fazla mikdarda portakal 
alacaklardır. 

Bu sene Sovyetlerin piyasadan 
portakal almamalan yüzünden 
portakal fiatlarında büyük bir 
dü~üldük garülmektedir. Bu yd 
portakal rekoltemizin geçen yılın 
ancak üçte biri nisbetinde olma· 
sma rağmen bu vaziyet devam 
etmektedir. Karadeniz sahille· 
rinde yetiten portakallanmız 
henüz ·piyasaya gelmemıitir. On
lar da lıtanbul piyaaa.ama ıelme
ğe baı1aymca fiatlarm d_aha faz. 
la düşmesinden korkulmakta idi. 
Bu itibarla Sovyetlerin takas IU· 

refi, portakal alacaklan haberi 
piyasada büyük bir memnuniyet
uyandırmıftır. 

Köprüd~ 
Yeni Kadıköy iskele· 
sl nasıl yapılacak 

Akay idareıinin Karaköy 
k&prüıünün yanma yapbra • 

-qr; ..... ..... . .• . 
hakkındaki eaaa proje hazırlan· 
mııtır. Akay müdürü Bay Cemil 
bu projeyi Ankaraya ıötürmüt 

ve Ökonom.i Bakanbiına vermiı· 
tir. Bu projeye nazaran yeni iske
le iki katlı olacak ve köprünün iki 
katına birden medhal verecektir. 
Bu ıekilde vapurlar da iskeleye 
yanqtıktan sonra iki katlı olarak 
müıterilerini boıaltacaklardır. A· 
ky idaresi Kadıköy itkelesinden 
baıbyarak yavq yavq bütün ia
kelelerini bu tekle sokacaktır. 

Köprü yanmda yapılacak iske
lenin plan •e mUnakaaaıı beledi
ye tarafından yapılmaıı kanun ik· 
tizumdan olduiundan proje taa
tik edilince Bay Cemil İstanbula 

getirerek belediyeye -verecektir. 
Bundan ıonra blediye Gazi köp
rüsü tahsif&.tından bir kısmıyle is· 
kelenin intaab itine ıiriıecektir. 
Bu asri iskelenin yerli bir gruba 

·halesi de ıart olarak konulmakta· 
dır. 

l.\B~•LIJ'T ıJ 
Su~·u ~ocuk 

tir ki: 
- Bu ıeEerki saylav seçimi· 

nin kendine göreliği ıeçime ka • 
dmlanmızın da girmesi ve ken· 
dilerinin de saylav aeçilmeleri -
dir. 

Şimdi her 40 bin nüfus üzeri
ne bir sayla• seçilecektir. Vili. • 
yellerden ıelen malUnıata göre, 
bqinci kurultayda 395 saylav 
bulunacaktır. Halbuki öncekin -
de 317 idi. Demek oluyor ki, bu 
defa 78 saylav fazladır. Bu da 
Türkiye nüfuaunun artmıt olma· 
ımdan ileri ıeliyor. 

- Kadın sa7lavlar ne ola -
caktır? 

- Kaç kadm saylav olabile • 
ceii timdiden keıtirilemez. Se • 
çim gününe kadar da bu belli o
lamaz. 

- Namzet liateai ne zaman 
çıkacaktır? 

- Müntehib ADİ seçimi Kl -
nunuaaninin yirmiıine dofnı bi • 
tecektir. Şubat bqlanııcmda 
sayla• namzetlerinin illn edilib 
seçileceğini sanırım. Beşinci ku • 
iind:rm Marlilıi Wılnel ... 
toplanması muhtemeldir. Eaa • 
aen d&rdüncü kurultay da Mar • 
tm birinci gününe kadar toplan
mala karar -vermiıti. O zamana 
ka du bet inci kurultay gelecek • 
tir. 

Çocuk bakımı hak
kında UgDtler 

Çocuk Eıirıeme Kurumu (Hi
moyei Etfal) annelere çocukla • 
nnm bakılmaları usullerini gös
teren ötütler hazırlamııtır. Bu 
ötutler tüt çafındaki bebeklere 
birinci aydan hqlayıp 12 inci 
aya kadar ne tekilde bakılacaiı
nı bildirir. lıtiyenlere her ay için 
bir öijit parasız olarak g5nderi· 
lir. A~arada Çocuk Eıirgeme 
kurumu batkanhğına bir mek • 
tupla çocuiun kaç aylık olduğu
nu ve bir de adres bildirmek ka
fidir. 

-o-

Tramvay kazalarına 
karşı tedbir 

Yürüyen tramvaylara bin • 
mek veya inmek yüzünden ileri 
ıelen yaralanma veya ölüm b
zalarmı kartdamak üzere tram
vay arabalarının baaamaklan Ü· 

zerinde yapılması dütünülen de· 
iitikliie aid tetkiklere devam o
lunmaktadir. 

Nitantqmda Metnıtiyet ma • 
hallesinde oturan Naciyi, ayni 
ıemtten 12 yaılannda bir çocuk 
bıçakla dizinden yaralamıı, ıuç
lu yakalanmııtır. 

"'"""' .. "'".,.'"'"''""""'""'"''""'""'"'•ıım•oıs1110 aı:;z "*-~""" 

101 llra çalmı, 
Ha ... biyede iane apartunam ka

pıcısı Nurinin odasındaki san • 
dığmdan yüz bir lirasını çalan 
Genç adlı biri yakalanmıttır. 

Bir kavga 

cağından yaralamıı, suçlu yaka-
lanmııtır. 

Tathcı dUkklnında •• 

Be.na kalırıa bu i,te birinci ar• 
kadat yanlıı diltünüyor, ikinci 
doğru .•• 

Halkin, batı ~erçevesi ·c garp 
usulü) içinde kurulacak olan yeni 
musikiye alııma11 için ıimdilik 
rumba ile rumba kıratmdaki çaht 
ve a3yleyiıleri bol bol dinlemesi, 

' bir kaç kurun (bir kaç zaman) ku 
laklarmı o çeşit nesnelerle beıle
mesi ve gitgide nımbadan basa• 
mak basamak yukarılara çılmı11 
ıerektir. Yoksa Oaküdarda Türbe 
çıkmazında oturan ft ıimdiye ka· 
dar ltık Etemin dolap ilahisi ile 
hafız Behlülün ninnlsinden bqka 
musiki dinlememiı olan Safinaz 
Hanımla ıene kaynanuından pek 
geri kalmıyan onun selinine tut 
da sen bu rUn birdenbire (Hay· 
den)in (yaradıht) adlı eaerını 
çal 1 Hiç olur mu? Olmaıma olur; 
ıelgelelim buna çalanlarla dinli· 
yenlerin hali artık nice olur? Ora• 
sını hiç sormayın! 

Gene aıeıell: 40,45 yıldır hep 
bu kaldınmları çiğnediii halde 
musiki denilince aqıııııa (batın· 
na) llk8nce ldirnet~i ince Meh· 
medin kabadan çiftetelli'ıi ile 
zurnacı Eminin kıvrak köçek ha· 
vuı ıelen Karaıümrüklü terlikçi 
Çakıra, ıiz tutun da bueün keman 
cı Jan Kübelifin bir ıolo konıeri
ni dinletin, bakalım bundan an-. 
lar mı? & 

Benim bile kulaklarım, ne ya· 
lan söyliyeyim, bab usulünde ça· 
lınan musikinin ilk tadını, ben ço
cukken, mahalle aralarında aske
ri pistonla küçük polkalar, külüa· 
tllr mazorkalar, peatenlcerani vals 
ler çalan macuncunun ırlayııla· 
nndan almıya batlamıı, o kurun· 

f ada macuncunun san borusundan 
:ı: 'dığım bu çocukça tad, gitgide ba 
aamak basamak asker muaikala· 
nnm seslerine doiru yükaelmiı, 
daha sonralan turada burada din 
lediğim mandolinler, armonikler, 
piynolar, bilmem nelerle ıelmif 
senfonilerde ıtop demitti 1 

Onun için biz buıfin rumha ile 
nımba gibilerinl yabana atın•p 
kalkıtmıyalım; mahalle çocuktan 
ile mahalleler halkını batı usulün· 
de kuracağımız musikiye alıftır· 
mak için o yolun alfabesi sayılan 
(rumba)lardan ite bqlıyalım! 

Kulaklan buna alııık olanlara 
gelince: Onlar için rumbaya cum· 
baya ne hacet? Onlara dofrudan 
doğruya yeni musikinin iki katlı 
ve ortası bol kaymaklı ekmek b· 
dayyf iDi ıunalmı r 

Osman C:~mal Mav--usuz 
mıııuııınıııııııııııuııı11111"'uıııı~llllllllllllll•lllnllllll 

FiTRE - ZEKAT 

Fitre 9e zekitmw bir kiıiye 
yermekle, olıa olaa onun en çok 
üç bet günlük yiyeceli çıkar. An
cak bunlan Tanareye -veriais. 
Ulusal itlerimiz baprıbr. 

Kumkapıda Karakol karfıam
da aimitci Hüseyin efendinin 
yanında çalıf&D Aziz ve amele • 
den Mustafa arasmda kavga ol • 
mut. Mustafa çakı ile Azizi ha • 

Tarlabaıında lımailin tatlıcı 
dükki.nmda cigara yüzünden 
muhallebici Kemal ile Süleyman 
arumda kavga olmuı, neticede 
birbirlerini sopa ve bıçaklarla 
yaraladıklarından her ikisi de 
Beyoilu haıtahaneaine yatırd • 
mıılardır. _......_ 

ıı 11! •1 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI 

-] Şabln Yavrusu~ 
1 Yazan: KADIRCAN KAFLI "o.39 1 

" Kim yerinden kımıldarsa 
kendini ölmüş bilsin!,, 

Diye mmldandL 
Fakat birdenbire dört tarafm

"dan dört kıhcm vücuduna dayan
dığım göı-dü. 

Bunun rüya olmasına im.kan 
yoktu. Çünkü uyanıktı itte deniz, 
işte hava ve işte havada uçarak 
gemiyi kovalıyan beyaz marti
ler ... 

Beyaz martiler ! ... 

Sanki onlar memlekette kalan 
sevgililerin ruhlarıydı. Sevdikle
rinin ardmdan ayrılamıyorladı .•. 

- E11er yukan ! ... 
T nyfa korkudan büyüyen göz· 

!erle bakakaldı. 
Tam karşı:una dü§en mülazim 

Paolina'yr görünce gülümsedi: 
- Rica ederim muhterem mü

lizim efendi, ~aka yapmayınız!. .• 
Dedi. 

- Kmuldanma! ... 
Bu sefer yan taraftakilere bak

tı. Onların arasında bir gün evvel 
zencire vurdukları doku2 Türkten 
üçünü ve Kalaberiya'h bir f orr.oyı 
tanıdı. 

-Yaaaa! ..• 
Diye söylendi. 

Sonra bir kuzu gibi, A'li Reisin 
gôsterdiği tarafa yürüdü. 

Ali Reis ön<le, arkadatları ya
nında ve arkasında idiler. Merdi
veni indHer . .A§ağısı oldukça ay
dmlrktı. 

Ufacık ve yuvarlali pencereler
den giren ıJıklar, anbarda gittikçe 
genit1iyerek etrafa serpiliyordu. 

Ati Reis yerde ve kenardaki 
kerevetlerde yatanları saydı. Ta
mam on sekiz kitiydiler. 

- Allaıh arttrrsm !... Y oldatla
rın ayrılmalarıy)e bot kalan kü
rek b&§1arını bol 'bol doldmacak-
lar! ... 

Diye gülümsedi. 
Sonra bütün kuvvetiyle hay

kırdı: 
- He ....... y! ... Kalkın be!.. Bu 

ne urku! ... Miskin herifler... Gü-
net tepemize çıktı, ıtz hala borlu
yorswuz !. .. Dünyadan haberiniz 
yok!. •• 

Tayfa1ar biç bir saDah böyle 
uyandmldıklannı görmemiıler• 
di. 

Ço1' zaman loıtromo, hazan
da ikinci kaptan hepsinin kıçma. 
birer tekme vururlar: 

- Hey! ••. Ayı oğlu ayı! ... öl
CIUn m{l be? ••• 

Diye söylenirlerdi. 
Ali Reisin gür sesi, anbann 

bölmelerinde çınladı. 

Hepsi birden yerlerinde doğ
ruldular: 

- Bu ne? •.• Ne oluyoruz? ... 
- Eyvah, kdıçlanm.12 da yer-

lerinde yok r ••• 
Diye söylendiler. Ali Reis ba

iırdı: 
-Eller yukarı!... Kim yerin· 

den kımıldarsa. kendini ölmüf 
bilsin!. •• 

Bir kaç tanesi birden: 
- Mülizim Paolino ı... ' 
Diye mmldanddar ••• 
Şafırmıılardr. 
Ne oluyorlardı? Bu Venedikli 

lrahrmnaıı, genç ve güzel Pao1ino, 
•laıa OJmt yapabilir miydi. 

- Hayır!... Artık Paolino 
yok! ... ŞaMn~bıARReiı 

• .. ~ :.Ü. 

var!... Bağlayın bu kAratalan .... 
Birer birer... Kinı kımıldanır ve 
aes çıkarırsa hemen titleyin !. .. 

Hepsi de ayni ipe bir dizi tes
bih gibi ıımııkı bağlandılar. Bo
yun1arı düşük, yorgun bir deve 
karvanı gibi forsaların r.anına gö
türüldüler. 

Lostramo hala sarhoş.tu. Ka
maraamdan alınıp ta diğer arka
daşlarının yanına götürüldüğü 

zman bile ayılmamışh. Bırakıldı
ğı yerde sağdan sola dönmüş, ho
murdanımt! ve yeniden horlama· 
ğa baş\amıf tı. 

Henüz zencirden çözülmemit 
olan forsalar, kurtulmak için ace
le ediyorlardı. Birer ikiıer yanla· 
nna jetirilen tayfalarla alay: edi
yorlar: 

- Eheee! ... Hava güzel C:leğil 
mi sinyor? ... Haydi bakalım ... Bir 
az da siz bizim yerimize geçin ••• 
Parayla değil bu, sırayla. .. 

Bir kaç tanesi zencirleri kır
mak için çabaladı. Fakat Ali Re
isin leventleri kırpaçları şaldatm· 
ca uslanddar. 

Lakin saatler geçiyor, gene on• 
lar eskisi gibi bağlı duruyorlardı. 

Yava§ yavaı ümitleri sarsdı· 
yordu. Zaten böyle olması tabii 
idi. Ali Reis, o zamana kadar ni
zam bilmiyen bu bir ıürü kurt sü
rüaünü geminin içine salıverince 
dokuz arkadaşıyie ne yapacaktı?. 

Onlara karıı bağıra bğıra söy
lediji adak sabaha dar uslu 
dursunlar diye ağızlarına sürülen 
bir parmak baldan farksızdı. 

Ali Reis, kaptanları rahatsız 
etmeden evvel forsaların yanma 
girdi. Oradan gözüne kestirdiği 
gençlerden, çevik, cesur ve uslu 
görünenleri ayırdı; bunlar sekiz 
kitiydiler: 

- Biz ... Bizi de bırak!... Söz 
verdik! .•• 

Diğerleri böyle bağırdılar. 
Ali Reis istifini !bozmadı: 

- Evet söz verdim. Fakat za
manı gelmedi daha! ••. Her ıeyin 
suaıı var ... Sizi de bırakrrsam bu 
geminin küreklerini kimler çeke· 
cek!. •• 

- işte bun1ar! ..• Kaptan nere
de? ••• Onu da getirin... Bunlan 
bağlayın küreklere .•. 

- Onlar bana yetmez! •.. Hep· 
ıini toplaraam lark ki!İ ya olur ya 
olmaz! ... Halbuki. yüz sekiz kürek 
çi lazım! .•• 

- Fa.kat, gece böyle demedi
niz! ... Verilen söz! ... Siz sözünüz
de böyle mi durursunuz? .•• 

Diye homurdandrlar. 
Ali Reis bütün gemiyi sarsacak 

kadar kuvvetli bir sesle haykırdı: 
- Susun! ... 
Sonra leventlere döndü: 

-Vurun kırpacı! ... Çok bağı· 
ranları öldürün! ... Bana sayı ile 
vermediler ya bunları! ••• 

Kırpaçlar takladı. 
Homurtular kesildi. 
Tayfalar birer birer, boşalan 

yerlere bağlandı. 
Ali Reis güverteye çıktı. Orada 

herkese vazifesini söyledi. 
Herkes yerine dağıldı. 
Küçük Hüseyin yeniden düme· 

ne geçmiıti. 
(Ckutmtı Vtı7) 

Komisyonun 
salahiyeti 

Nihayet belli oldu 
lngilterede silah imal ve tica

retinin temellerini arattırmak ü
zere, tabii Amerikadaki gibi bir 
tahkik komisyonunun kurulacağı· 
Dl bir kaç vesile ile yazmıştık. 

Fakat bµ komisyonun ne aibi 
salahiyeti olacağı henüz belli de
ğildi. İngiliz Avam kamarasında 
bu mesele nihayet mevzuubahs 
oldu. Ve başvekil Mr. Mak Do • 
nald, azayı azçok tatmin edici 
bir cevab verdi: 

Tahkik komisyonu. tamamen 
müstakil ve azami salahiyetli bir 
kıratta olacaktır. Muhafazakar 
mebuslardan Vilyams isimli bir 
aza bunun üzerine, teyid yollu 
şu suali sormuştul'! 

- Haklarında şüphe beslenen 
kimseleri tahldk için komisyon 
huzuruna çağırmak mümkün o • 
lacak mı.dır? 

Başvekil bu sorguya "elbet • 
te !,, cevabını vermiıtir. 

Sulh için çalışanlar namına 
aralarında tanınmış İngiliz mu -
harriri Vels'in de imzası bulunan 
bir mektuba fazla ehemmiyet ve
rilmektedir. 

Bu mektupta, kurulmak ilze
re olan tahkik komisyonunun 
bünyesine dair izahat verilmek -
te ve bir takını fikirler ileri sürül· 
mektedir. Tahkikat esnaamda 
yalnız hususi veya bükfunet ıilah 
imalini, teknik veya nazariyat 
bakımından değilse de aynı za • 
manda hususi silah taciderinin 
it sistemlerini ve şimdiye kadar 
bununla hareket yollarını tetkik 
etmeleri istenmektedir. 

İngiliz silah tahkik komisyo -
nunun yeminle ıahid dinlemek 
ve vesikalar ibrazını istemek hak
kı da olaca1'tır. 

mcazın yegAne göz 
mütehassısı 

Mehmed Ali Şevvaf Bey, ha • 
len Hicazın yegane gös hastalık
ları mütehassısıdır. 

Mehmed Ali Şevvaf Bey, göz 
tabibi olduktan sonra, Hicaz hü
kumeti tarafından mütahassıs ol
mak üzere memleketimize gönde
ril.mit, ve geçen hafta, imtihanını 
muvaffakıy~tle vererek memleke
tine dönmü~tür. 

Mehmet Ali Şevvaf Bey; bura
dan hareketi esııumda kendis!ni 
gören bir muharririmize, memle
ketimizde bulunduğu seneler es
nasında gördüğü samimi alaka
dan duyduğu derin minnet ve te
şekkürden bahsetmiştir. 

Son söz olarak ta: 
- Hükumetimin, beni gönder

mek iç~n Türkiyeyi tercihi, mem -
leketiniz tababetinin hariçte uyan 
dırdığı çok müsait intl·baın tabii 
bir neticesidir! demiştir. 

Mehmet Ali Şevvaf Beyi tebrik 
eder, ve ona muvaffakıyetler di
lerken, memleketimiz tababeti he
sabına duyduğumuz iftihan da ka 
yrttan kendim:zi alamıyacağız ! 

Yenı nestıyd < : 

Radyo nedir? 
Mühendis Nüvit Osman ve 

Ferid Hasibin Türkçeye tercüme 
ettikleri "Radyo nedir?,, isimli 
kitab intişar etmittir. 

Maarif Vekaletince de tetkik 
ve takdir edilmit olan bu kitab 
radyoyu eğlendirici bir tekilde 
öğretmektedir. 

Bütün meraklı okuyucularımı
za ve bilhassa mekteb talebeleri
ne taniY,e ederiz. 

1 lngilizce dersleri 
Müellifi: ömer Rıza 
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Writing ve written kelimeleri· J 

ne dikakt edelim: 
Bunların ikisi de to write = 

yazmak) dan geliyor. Bunların 

birincisi write kelimesinin sonun
daki (e) yi hazf ve (İng) ilavesile 
yapılıyor. 

Bunun birkaç misalini göste • 
relim: 

Fly (uçar), flying 
T ake (alır), taking 
Sit (oturur), sitting 
Stand (durur) standing 
Ve saire. 
ing, hal zamanmı ifade eden 

fiillere eklenir. Ve bu eklentiyi a
lan fiil, ya (1) halis fiil (2) ya 
isim ( 3) yahut sıfat olarak kul • 
landır. Bunların hr birini bir mi -
sal ile gösterelim: 

The bird was flying home to 
its nest 

Yani (kuş evi olan yuvasına u
çuyordu.) 

Bucümlede flying kelimesi fi -
ildir. 

(2) Flying is becming very po
pular. 

Yani "uçmak, çok makbul olu
yor.,, 

Bu cümldeki (flying) ismidir. 
(3) John took a flying leap ac

ross the stream 
Yani (Jon ırmağın bir tara.fm

dan öbür tarafına uçan bir ııçra -
yışla sıçradı.,, 

Buradaki flying sıfattır. 
(ing) eklentisi ile nihayet bu

lan bu çeıit kelimeler hem fiilin, 
hem ismin, hem sıfatın havassrna 
birer parça iıtirak ettikleri için 
bunlara pratciples (praticipelz) 
yani ''birer parça iştriak eden ke
limeler,, denilir. 

(ing )efdentis: ise Hal şekımae 
olan fiillere eklendiği için bu ke
limelere preıent participle denilir. 

Bunların bir de past participle 
adı verilen tekilleri vardır. 

Dersin başında gösterdiğimiz 
written kelimesi gibi. Bunlarm en 
çoğu ed harflerile nihayet bulur. 
Bazen de sonlr.rına t, yahud en 
gelir. Pek azının sonun ile biter. 

Bunlarda ya ( 1) halis fiil veya 
(2) sıfat olarak kullanılırlar. 

Misal: 

daha söylemek mümkündür. Fa; 
kat asıl mühim şeyleri bilmek da· 
ha gerektir. O halde hareket fiil· 
ferinin (action verhs) ya müte " 
addi (transitive) veya lazım (in· 
tranctive) oldukJarmı hatırlayın. 
Bunların dört sigası vardır. lhba· 
ri (indicative), emri (İmperati • 
ve) şarti (subjunctive) masdarı 

(infinitive). Bunların dokuz za • 
manı vardır. Bu zamanlarda fiil 
ya müfred, yahud cemi, ya müte • 
kellim, ya muhatab veya gaib ofa .. 
rak failin sayısına, tahsma göre 
kullanılır. · 

Şunu da hatırlayın ki mütead • 
di fiiller ya malfun {active) ya 
meçhul (passive) olurlar. 

Gelgelelim halden bahseden 
fillere. Bir kere bunların sayısı aı 
dır. Fakat çok mühimdirler. Çün· 
kil bunları daima kullanırız. Bun· 
Jann en çok kullanılan!an tole 
(olmak),to seem (görünmek), to
\ook (görmek) dir. Bu da onların 
ehemmiyetini göstemıeğe yeter. 

Birkaç misal getirelim: 
(1) John is a big boy. 
Jon, büyük bir çocuktur. 
(2) The will become a eood 

player 
Yani: "O iyi bir oyuncu ola .. 

cak.,, 
(3) He seems to know what to 

do. ı 
O ne yapacağını bilir görünü· 

yor. 
"(4) He liooks very brown af" 

ter his holiday 
O tatilden sonra çok esmer gö-

rünüyor. 
Bu fiillere ilk bakışta mülaba .. 

za olunacak en mühim nokta on .. 
larm yalnız hatlarına tam bir ma-
na ltGJç ıı::unıı::\Uk.lc:ı hll.ı. Oulcu • .-

fail hakkında bir şey an)atabil " 
meleri için, kendilerine başka ke
limelerin katılması lazımdır. 

Mesela yalnız: 
John is 
Diyecek olursak bundan hiç 

bir mana çıkmaz. Bunlara: 
a big boy 
Kelimelerini ilave etmeyince 

hiç bir şey anlaşılmaz. Onun bıJ 
fiilelre nakıs fiiller ve bu fiillere 
katılan kelimeler tekemmüle de• 

(1) Ali the mice liave escaped nilir. 
from the cage Mesela şu cümleyi tahlil ede -

Yani ''Bütün fareler, kafesten lim: 
k l d John is tali 
açmıı ar ır .,, 
Bu cümledeki ·(escaped) fiilidir. Yani (Jon boyludur.)' 

The escape . dprisonar was· Bu cümlede John fail subject 
reedppured. (sabjekt) dir. is = fiil (verb) 

Yani "Kaçan mahbus, tekrar dir. Tail tekemmüle ( comple-

k ı ment) dir. ya a anır.,, 
Bu cümledeki "escaped,, sıfattır. Bu fiiller mef'ul almaz. Onları 

Hareket fiilleri hakkında söy • tekmili iyen kelimeler daima f ail6 
lenmesi lazım gelen şey bundan işaret eder. 
ibarettir. Ufak tefek bazı şeyler (Devamı var J,, 

··r-··~::;:·;·~=::·;;·~=~·;.:~·~··;;:::·::;:·;;······ı 
Tenzilatlı gidit • dönüt yolcu tarifesi ayni ıartlarla 31 • Mart" 
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iYiLiK SEVEN KARDAŞ ! 

Kıt geldi. Bir çok yoksul çocuk· 
lar, çocuklu anneler soğuğun aman 
vermeyen tiddetinden inliyorlar. 

Bu iniltileri dinlemek hepimize 

düten insanlık ve vatandaşlık borcu· 

dur. Evinizde eski, artık, kullanıl· 
mayan çamaşırlannızı, elbiselerini• 

zi (Çocuk Esirgeme Kurumuna) .,.

riniz. O, her gün müracaat edefl 

kimsesizleri sizin bu yardmılamuzl• 
hastahkdan lrurtarabilir. Lütuflart• 

nm esirgemeyiniz. n kar,ısmda n 
_.U'''I''' 111 .... Hll•U --------------_,,,;~ 
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Ona da vaziyet, k11aca anlatıl· 
Clı. Ev sahibesi, mendili istikrahla 
muayene etti. 

Adnan dedi ki: 

-Antaıılıyor ki onu yarala· 
don. Her ıeyi yapmak iktidarında 
oldujumuz fikri, zannederim1 on· 
da basıl olmuıtur. 

Biran bekledi. · - Bu beyler, bu mendilin ba· 
na ait oldutunu iddia ediyorlar. Dirayet Hanım, cevap vermi
Ba iddianın da tebebi, mendilin yordu. Son derece heyecan duy• 
ültiinde A markası olmaırymıı. maktaydL 

Hepıi bir müddet, dü,ünceli Poliı hafiyeıi devam etti: 
dütünceli durdular. Rifat, Nuhun - O zamandan bewi, bende bü 
kolunu tuttu. tün açıklığıyle bir fikir basıl ol· 

- Haydi, azizim, fU harabenin muttur: Sizler, bir tehlikeye ma· 
oldutu yere giderek geçen geceki ruzsunuz... Hem öyle bir tehlike 
vakanm izleri kaldı mı diye ba • ki, kimin tarafmc:lan, ne ıebeple, 

kalım. ne yolda gelecelini bilemiyoruz. 
Utif: Heran, her yerden bir el uzana· 

- Ben de ılzinle beraber gele- rak, herkese bir fenalık yapabi· 
bilir miyim? -diye aordu. lir. Böyle bir mevkide kaldığımız 

- Hayhay t için, ıizin masun bir halde bulun· 
Adnanla Dirayet Hanmı, üç ki- mamzı emniyet altına alamam. 

tiden aynldı. Sordu: Bu günkü günde edeceğim yega· 
Tam o 11rada, Rifat geri dönüp ne tavsiye, bu evden çıkarak bat· 

Dirayet Hanıma dedi ki: ka yere gitmenizdir. Hem de va• 
- Hanımefendi, ıizinle azıcık kit geçirmeden burasını terkedi· 

konuımak istiyorum. Müaaade niz. Gelecek sene geri döıterainiz; 
ftl' mı?.. Bat bata kalalım, bir • h' b' o zaman, eminim ki, sizı ıç ır 
teY aöyliyecefim. fey rahatsız etmiyecektir. 

Kadm, hayretle baktı: Kadın, hail tereddüt içindey· 
- Söyleyin bakalım. d i. 

Sadakai 
fıtır 

En iyi iyi son 
Butday 13 11 10 
Arpa 20 16 O 
O zUm 1-04 '18 65 
Hurma 312 260 O 
Hava kuvvetimizin yilkselme ve 

artm&81 için her tUrUl yardımın ya· 
pılm&81 yurd borçlanmızın en ileri 
gelenlerinden olduğundan diyanet 
işleri reisliğinden verilen fetvaya 
göre sadakat fıtır ve zek:At ile mfl· 
kellef olanlann tayyare cemiyetine 
yardımda bulunmalan llAn olunur. 

lat!Ulbul MilltiUIJ 
M. FEHMi 1 ,._ __ _.. ________ .... _..._. 

tSTANBUL ı 

12,SO PWt, Karqık muatld, 18 Qay saatS 
Otel TokaWyand&D ııak1l 19 Çocuk bJklye· 
ıert, 19.30 DUnya b&berlert, 19.tO Bayan 
Bedriye Onp.n. 20 Nafta •eklletl namma 
konferana, 20.se Ne§lr ema.smda UAD edile· 
cekt.ır. 21.115 Anadolu Ajanın, ZJ..80 Orku • 
tra, 22 Radyo cu n tango orkeatruL 

823 Kb&. BOKBl:Ş. 16' m. 
ıs - 115 Pllk ve haberler, 18. K&rr§Ik 

kon.ııer, 19 Haberler, 19.115 Radyo orkeatra -
m. 20 Sözler, 20.20 Pllk, (İspanyol mualktal 
21 Piyano cazı, 21.80 Şarkılar, 21.15<> Sözler 

22 Radyo Alon orkeııtruı. 23 Haberler. 23. 
23 Salon orkeatrumm devamı. 

MIJ Kb&. BUDAPEŞTE, 660 m. 

18 Opera orkeatra.sı, 19.20 Noel l18fl'lya
tı, 20.215 Sözler, 20.153 Şarkılar, 21.tiO Kan • 
§Ik &kfam konaerl. 22 . .0 Son haberler, 28 
orı koDHrt, 23.tiO Farku çingene orkeatr&-

- Haydi, töyle bahçenin so-
nuna kadar yürüyelim; aonra ıeri 
döneriz. 

- Şüphesiz ki bana bu yolda -. 
tavsiyede bulunmanız için ıizde 
kat'I kanaat baııl oldu demektir. ~BORSA 

• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • 
Rif atla Dirayet Hanım yalnız 

kaldıklan zaman, polis hafiyesi 
dedi ki: 

- Nuh Bey dün gece konutluk· 
lanmıza dair ıize bir tef söyle • 
«li uıi acal>a? 

- Hayır ... Neye dair? 
- Bakınız, ona dediklerimi si-

ze de harf iyen tekrarlayayım ... 
Küçük odada oturdular. iki 

kapıyı kapadılar. Rifat, alçak ıes• 
le konuımaia bqladı: 

- Bir hftadan beri cereyan~ 
den hidiae1eri dütünecek olanak, 
bir çok faraziyeler yürütebiliriz. 
Fakat, hepsinde de ayni neticeye 
varmamız llzım geliyor. 

"TanJ111.&dıiımız biri, burada 
bilmediiimiz 1ebepten dolayı hl· 
diaeler meydana ıetiriyor. 

"Siz burada yokken kötkü'nüze 
yabancıların ıirditini, burada kan 
döktüklerini öğrenmipiniz. On· 
dan aonra, bir ıölge, bir hayal, 
Nusret Hanımı ürküttü. Latif Bey 
de garip hadiseler ıebebiyle kork· 
IDUf· Nulı Bey de iki kere havsa· 
lanın alnu7aeair tayflar ıördü. 
Sizin de lbatnuzdan az macera 
ıeçmedi hanmıefendi. 1Bu gece, 
llHMmmıyı balledeceğimi dütü· 
nüyordum. Fakat 11l11Yaffak ola· 
auıdım. 

Biran SU1tu. 
Tekrar eöze bqladı: 

- Mahir Beyin bu Ciizamlılar 
lllezarlıtı hakkında bize .CSyledi· 
li aözler, bizi endi!eye dütürecek 
llevidendir. Herhalde bunu UZUn· 

"UZadiye dütünmemiz lizmıgelir. 
Tereddüt ediyor grbiydi: 

- Daimi surette bir muvaffa· 
kİyet.izlikle karırlqmemız kabil
dir. Bu muvaffakiyetıizliği, bu 

liinkü ıerait altmda tatmak iste· 
llliyon-4. Dütnıanımızm niçin 
llaağlup olması mümkün oldufunu 
•ize izah edeeetim-
:ı;__,.Her kelimenin üzerinde tevak· 
~ediµda. 

Acaba komiser Vedat Beyi bura• 1 Hizılannda yıldız lşueri olanlar tızn-· 
da cereyan eden hldiaelerden ha· lerinde 27 12 de muamele ~rcnler 
berdar etsek mi? Nuh, herhalde dır J Rakamlar tapanış tiıtlan.m ıöStcrir. 

bu fikirdedir sanırım. ftukut-(5-a-tı ) 1 

- Evet efendim. .. Dün, bana ıı·:mı=;;ı:;=======-==-===•m 
bu fikrinden bahsetti... Doğrusu, 
b&yle dütündüiü için ona hiddet 

edemem. Fakat haber veri yonun 
ki, Vedat Bey de benim vardıjım 
neticeden batkaama varacak de
ğihlir. 

Fakat, o da benim gibi dütü. 
nünciye kadar ar.adan zaman ge
çecek, uzuo bir müddet, nafile ye
re kendinizi tehlikeye maruz bıra· 
kacaksmız. 

"Bundan bat'ka, fUDU da Hive 
edeyim. Vedat Bey iti ele aldığı 
takdirde, ben, lhlamurköyünden 
derhal ayrılmm. Zira, kanunen 

reaml polisle rekabet ebneğe hak· 
kon olmadığı gibi, bir rakibe, ben 
de tahsen tahammül edemem .•• 
Hulba, aamimiyetle haber veriyo-
nmı: 

Bu nrada, kapı vuruluyordu. 
Hizmetçi dedi ki: 

- Mahir Bey geldi efendim. 
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Çekler (kap. ••· 18) 
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• Nnyorlı 0.7952!1 • Viyana 4.!W 
• Pırla 11.05 • Mıdrlt 5.81 :u 
• Mllbo t.'993 • Rerlla 1,979!1 
* Brllkael 8.896;~ • Varson 4,tH 
• Atin• U .SJ • Badapeşte 4.IH!I 
• Cenevre l.4ll57 • Bit.re, 71C,88:ıl~ 
• SofJa 66,7664 • neıırat as.ons 
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lf Bın.lı:uı ıo.- lramvay :tı,ro 

•A111dolu 28. Çimento u. ıa.-
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latlkrazlar tahviller 

• 19S3Tirlı Bor.I 17.95 Elelıtrllı 
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mı? -diye Dirayet Hanım sordu. 
- Evet efendim ••• Nuh Beyin 

burada olup olmadığını ıordu. 
- Peki ••• Ben de geliyorum. •• 

(Devamı var) 

Bu halta 
SARAY Sinemaımda 

Genç artiatlerin en sevimlisi 
GUSTAV ROEHLICH'in 

OLGA TCHKOWA ve 
MARIA ANDERGAST 

ile beraber fevkalade bir ıu
ret.te temsil ettiği: 

Savaş Şarkısı 
(AŞK ŞATOSU) 

Şefkat, te~ür ce heyecan fil
minde emsalıiz muvaffakiyet 
kazanmaktadır. FOX JUR
NAL'de diğer m~nzaralar ara-
sında Paria modumm aon 

İ•.adlan •• 

-.-•. • • o 16,55 Tra111Yay sus 
• .. • m 21.u Rıhum t7,50 

lsdtrlzıDahllt 1 94,t5 • A111dola ı 45,f.'l 
• lrıuı lıtllı:rm 97. * Anıdola il 4S.41l 

1918 A. ML -,00 Aaıdola m 46.-
Addır. - .oo • \1tlnıesııı A ııno~ 

ltalyada kendirden 
pamuk yapılacak 

Jtalyanm buiday için olduiu 
gibi hariçten getirtmeğe mecbur 
olduiu pamuk . meselesini dahi 
kısmen de olaa halle çalıthiı an· 
latılmıttır. Memlekette bol ola • 
rak yetiıen kendire pamuk evaa • 
fmı vermek mevzuubahstir. Bu 
suretle senelik ithal ettiği iki yüz 

yirmi milyon kilo pamuiun bi • 
zim paramızla değeri olan yüz 

on milyon liranın yarııı memle • 

kette kalmıt bulunacaktır. Gele· 
cek ıeneden itibaren günde bet 
bin kilo kendirin pamufa çeni
~ileceii iimidi bealenmekledir. 

Her parça11 ayra bir beyecaa•• okunacak ma'*'., 
kaakançlık, kav•et, qk •• ıeyabat ıomam 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika fto.124 

Murad, geceyi büyük bir ra • 
bataızhk içinde geçirdi. Gözüne 
bir türlü uyku girmedi. Daha aa· 
baha bir hayli aaat varken ayala 
kalktı. Vakit öldürmek dütünce
siyle etrafta gezindi. Herkeı yat
mıftı. Heİe yük taııyıcılann he • 
men hepsi de bitkin bir haldey • 
diler. Murad bunlara çarpma· 
mak endişesiyle çok dikkatli yü· 
rüyordu. Bir ara kulağına ihtiyar 
Zııa'nm ıeıi çarptı: -

-Murad .• 
- Ne var Ziga?. 
- Uyuyamadmız mı? 
- Hayır, uyuyamadım. Biraz 

dolqıyorum. 
- Gel ıöyle yanıma .. l'avq 

yavaı konuıalım. 
- Konutalmı. 
Murad ihtiyar Ziganm yam. 

na oturdu. Ziga ibtiyarlıima 
rağmen gençti. Bu ıeyahatte ara· 
lanndaki bir çok gençlerden da· 
ha dayanıklı oldupnu bilfiil 
iıbat etmitti. 

Söze Murad baı1amıştı: 
- Ne yapacapz Ziga. Bana 

öyle geliyor ki, aramızda bu ae • 
vahatten memnun olmıyanlar 
var. Bizim yapmak istedikleri· 
mize itiraz etmekten büyük bir 
zevk duyuyorlar. 

- Meseli kim? 
- Meseli Ragami. 
- Yük tqıyıcdarm };qı mı? 
- Evet.. 
- Onu da Niyam Niyamlmm 

bozdupnu sanıyorum. Her teY • 
den evvel Manitoluya bize itaat 
etmenin kendisi için bayırlı ola • 
4fmı anlatmak lbandır. 

- Bunun böyle olduimm ne-
reden anladın. 

- Dün yolda farkına vardım. 
Benim kendilerine yaklafbğolll 
görür görmez konuımalanm kes· 
tiler. 

Murad birden bire ayala kalk· 
b: 

Bunun timdi halledilmesi ll • 
zmı. Yola çıkmazdan evvel her 
prüzü düzeltmit olmalıyız, dedi. 

Ziga mani oldu: 
- Çok acele etme •• Bunu sa • 

bableyin daha kolaylıkla ft da • 
ha esaslı bir aurette hallederiz. 
Heın sabaha bırakmamız, 1'azı 
dütlncelerimin yerine getirile • 
bilmesi için faydalı olacaktır. 

Murad ıırar ediyordu: 
- Hayır, dedi. Bu gece gözü· 

me uyku lfİrmemesinin tebebi 
yalnız bu. Onun için bemeıa tim • 
di, bu dakikada halledilmesini 
iıtiyorum. 

Ziga omuzunu silkmekle ikti• 
fa etti ve: 

- Pekili.. Madem ki, böyle 
istiyonun, dedi. 

Murad, ilerliyordu: 

ıv::-..-· 

1 

Rıza 

.~!:!.'!.. 
!arımızı kararlqtıralım, diye 
dütündük. 

- Zarar yok .. Konuıalun. 
- Yarın kaçta hareket edece-

ğiz. 

- Mümkün olduiu kadar er· 
ken. 

- Niyam Niyamlıdan takili 
edecefimiz yolu iyice öğrendin 
mi? 

- Bir ıey söylemiyor? 
- O halde ne yapacağız? 
- Böyle gideceğiz .• 
- Böyle nereye gideceğiz, 

101 bizi nereye aötürüne mi? 
- Batka çare görüyor mullt' 

nuz? ~ 

- Pekill görüyorum. 
- Mesela? _ 
- Meseli takib edilecelC yolu 

hen ıenin bile bildiğini sanıyo • 
rum. ~ 

- Tamemiyle aldamyona .-
nuz.. ~ 

- Aldanmadığuna eminim?. 1 

-Nereden? 
- Dün yolda Niyam Niyamhy-

la neler konuıuyordunuz.. Sen 
konuttuklarmm ititilmediğini mi 
aamyoraun? 

Ortada ititilmit biç bir tef ol· 
madıiı halde Muradm bu sözün
den Ragami irkilmiıti. Bunun 
daha çok Ziıa farkına varmıftı. 
Ziga, Ragamiyi tüphesiz çok iyi 
taaqorch.. Kabileıü .ar~pula ger
çi ıimdiye kadar pek aylan bal • 
lerine tesadüf edilmit değildi. 

Bununla beraber, bazılarından 
yolunu aapıtbğma dair hikayeler 
dinlemit ve Pipıelerin f&Dm& 

uymıyacak hareketlerde bulun • 
dutunu öğrenmitti. Amma, tim· 
diye kadar da biç yüzüne vur • 
mamqtı. 

5aze Ziıa kanıtı: , 
- itin dedi, hakikatini söy • , 

lnıen tenin için daha faydalı o· 
lacaktır. Muradın senin hakkın• 
daki beılediii itimatsızlığı sar • 
ıamadon. Hakikati aöyle. ltimiz• 
den kendisine ihanet edecek bi • 
rinin çıkmıt olmasmı istemem .. 
lnaanlık halidir. Niyam Niyamlı 
kendiıini kurtarabilmek için bel
ki bazı vaidlerde bulunarak bizi 
bir çıkmaz yola götürmeyi tasar
layabilir. Fakat buna sen i.let 
olmamalıım. 

Ragami bir müddet tereddüt 
ettikten ıonra: 

- Evet, dedi. Size hakikati 
söylemek benim içiııde iyi ola • 
caktır. ' 

(Deoann VCIJ') 

Ziga arkaamdan: 
- Niyam Niyamlıya bir teJ y K J 

hisıettirme. Yalnız Raıamiyi ça· enİ İtap ar 
ğır diye seslendi. Devlet matbaasmm yeni bas-

Aradan çok geçmemi!ti. Ra • tığı aşağıda yazılan kitaplar sa-
gami önde, Murad arkada ıö • tışa çıkanlmıştır. 
ründüler. 

Murad, ihtiyar Ziganm yam. Tevzi merkezi: Vakit mat· 
na yaldaımca Ragamiye gayet baası, Ankara caddesi, lstan • 
aakin ve hiç bir teY bilmiyor • bul. 
muı gibi bir tavırla: Bitik adı Muharriri Kr. 

- Raıami, dedi. Seni uykua· y arabcı tekamül: M. Şekip 70 
dan alıkoydum amma, mecbur • Spinoza Buut Kemalettin 12 
dum. Yann ıabah hareket et • 
mezden enel aeninle :rapacÜ • lil_Sa_kary_llla-•N•üz-he•t•H-aş•:m-=4•0• 
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Eroinden 6 kişi 
tevkif edildi 

(Baştaralı 1 inci tk) 

Dünkü durutmada Dimitri As
lanidi, Tpostol Kriyakiris, Yorgi 
lsakidi, Kemal, Tatar Ömer, lbra
him, Y orgi Koço, Cemal, Villi, Sa
ra, Froaso, Nazimeıtan. Kadir, 
Lambo, Militiyadi, ltolya, Alno 
ve Kamil dinlenilmişlerdir. 

Suçluların dünkü dunışmala • 
rındaki ifadelerinden anlaşıldı • 
ğına göre tebeke oldukça büyük • 
tür; §ebekenin ortaya çıkarılan 

bir fabrikası, ayrıca Yunanistan • 
da mühim bir kolu bulunmakta • 
dır. 

Dünkü duruımada ilk olarak 
iddianame olnınmuı, bundan son· 
ra Kemal dinlenmiıtir. Kemal 
tunları söylemiıtir: 

"- Bundan dokuz ay evvel ev
de otUl'Uyordum. Apostol ile mat
mazel Frosso geldiler ve kainbi
raderim kamarot lbrahimi sordu
lar. İbrahim seferdeydi. Adresle
rini bırakıb gittiler. Bundan onbeş 
gün evvel evde yazı yazarken ~ 
napenin altında bir paket buldum. 
Paketin üstünde bir baş ve iki kol
lu öfüm işareti vardı. Paketi aç
trm. İçinde beyaz bir toz bulunu
yordu. Tadına baktım. Zehir gi. 
bi acrydı. Bunu arkadaşım Ome
re gönderdim. O da tadına baktı. 
ve bo~t~ olan arkadaşı Mehmedin 
bundan anhyacağmı söyliyerek 
paketi benden aldı. Arkadaşı 
Mehrnede gönderdi. Mehmed pa
keti beş liraya satmış ve satarken 
yakalanmış, benim bildiğim bu. •• ,, 

- Kemalden sonra Tatar Ömer 
sorguya çekilmiştir. Ömer, Kema
lin getirdiği pakette heroin oldu
ğunu bilmediğini ve bunu arkada
fı Mehm~e A.ö9'JttcJiiiııi, Meh
medbı pakG heş liraya satarken 
polis tarafından yakaJandığmı ve 
bunun fü:erine polisin kendisini a
radığım, fakat üzerinde hiç bir teY 
bulamadıklannı, bulunan heroin 
paketinin kendine aid olmadıtmı 
söy!emi§tir. 

Ömerden sonra kamarot lbra
lıim din1eni1mi,tir. lbrahim ifa
desinde demiştir: 
"- Aifobeyim ve eniştem as -

ker olduklarmdan 1!.ileme lx>n hak-
mak mecburiyetinde idim . 
Bunun ıçın paraya ihtiya • 
cnn vardı. Yunanistanda ta • 
nrdığrm Sotiri isminde bi • 
ri, lstanbulda birisinin bazı ema. 
netler verecei'!ini ve onlan kendi
sine gönderdiğim takdirrie bana 
para vereceğini söyledi. tstan bul-
da Apostol ve matmazel Frosso i
le görüştüm. Bana paketler verdi
ler. onları Sotiriye gönderdim. Ba

na dokuz lira verdi. Bu şekilde bir 
kaç kere heroin götürdüm. Fakat 
ilk defalarda heroin götürdüğümü 
hiç bilmiyordum. En nihayet So
tiri söyledi . Ben de bizim evde 
bulunan heroinleri kanapenin altı. 
na sakladım. Polise müracaat ede
medim. Cahillik ettim. Evdeki 
heroini kainbiraderim Kemal bul-
muş ve satarken yakalanmrştrr ... 
Bir kere de madam Sara bana So
tirinin ah babı Yaniye verilmek ü
zere bir kaç paket emanet vermiş
tir.,, 

Suclulardaıı Villi de ifadesinde 
demiştir ki: 
"- Hu heroincilerle hiç bir a

lakam yoktur. Madam Saranın 
kızı Dora ile nişanlı idik. Sekiz 
&J en4li aynldrk. A post ol ve Fros
"'Ytl madam Saranm evinde tanı. 
dmı. Bunlarla hiç bir alakam yok. 
tur.,, 

:Villideıı ıonra dijer ıuçlularm 

Everst'e çıkan 
beyazlar 

(Btqtaralı 1 lnd de) 
Bütün dünyamn rasathanele -

rindeki zelzele aletleri müdhit 
bir sanmtı kaydetmitlerdir ••• Ya· 
pılan beaab, bunun Katinanduda 
olduğunu ıöstermektedir. 

Bombay rasathanesi büyük zel
zel~yi sabaha kartı ikide kayd 
etmiıtir. Sonra 7,5 da, daha tid
detli sarsıntılar çizmeğe bqla • 

mııtır. Tam bet dakika sismoi· 
rafın iğnesi çılgınca iki yana sal-

lanmıı, fakat sarsmb o kadar tid
detli olmuftur ki ıismojraf bir a
ra, hareketten kalmıtbr• 

Bu zelzele, 18 temmuzda Ok
yanus denizinde vukua gelen zel
zeleden daha kuvvetli, fakat ge
çen kanunusanide Hindistanda o
lan büyük ve felaketli zelzelenin 

yarı kuvvetinden az görülmekte. 
dit·. 

Katmandunun zelzele ile sar

sılışı bu yıl ikinci oluyor. 
Geçen kinunuaanideki büyük 

zelzele dolayuiyle tehir münaka
leden tamamen keailmiı, korkunç 
f eli.ketler olmuı, yüzlerce insan 
ölmüttü• 

O zaman ölenlerin ıaynı 2500 
olarak tesbit edilmitti. 

Bu yerde gayet az A vrupab 
bulunmaktadır. Ecnebiler mih
racenin izniyle girip çıkabilmek
tedir. 

Yerliler rasmdaki fU garib ina
mı, ıon zamanlarda gene yayıl-
mıtlır. 

Bütün kuvvet'er 
Sar da 

(Baştaralı 1 inci de) 
nm çalarak oturacaktan yere 
gitmitlerdir. 

Sardaki Nazilerin kendilerini 
gösterişli bir surette f qist sela
mı ile karşıbyacaklan zannedi • 
len büyük bir kalabalığın istu • 
yonda toplanmıt olduğunu in • 
gilizce "Deyli Herald,, gazetesi 
muhabiri yazıyor. 

Fakat bu çeşid bir hareket 
görülmemiı, hiç bir tezahürat ya
pılmamııtır. 

İngiliz askerlerinin son kısmı
na kale'de Fransızlar tarafm
dan bir yemek verilmit ve bun • 
dan sonra, Sara hareket edilmit
tjr. 

Diğer taraftan, yollarını f& • 
ftırtnrak Alman erazisine .oktuk
larını söyledikleri Sar Sosyalist 
fırkasmdan iki kiti hakkmda, 
Sar bükômetinin Alman hüku • 
m~ti nezdinde yaptığı prot~to • 
ya. henüz bir cevab gelmediğ( 
yazılıyor. 

Her "ki~inin de, Alma.ny tda 
hali mevkuf olarak saklandığı 
zannedilmektedir. 

Diğer bir habere göre, Sar 
komünist partisi reisi F ritz F ort 
da Fransız hududundan 12 mil 
içeride yakalanmıfltT. Üzerinde 
rovelver tatımak ıuçu ile itham 
eJilmittir. 

ingiltere 
(BOJJtaralı 1 lnd de) 

"Amerka, Avrupadan 3000 mil 
ötededir. Bizse, bu krt'anm hemen 

Dünyanın en yüksek dağı olan bir top atımı ilerisindeyiz •• Bunun 
E vereate beyazların çıkmak iste

yİfİ yüzünden dal allahlarınm 
katbtnu, -.maetmektedirler. 

Geçen büyük zelzelenin bun -
dan çıktığına kanidirler. Guya 
dağ allahlan da onları zelzele 
göndermek suretiyle cezalandın
yormUf. 

Bu haberi veren bir lngiliz ga
zetesinde ıöyle okunuyor: 

"Şimdi hailevi bir hakikat, hu
rafeye inanan bu insanların der
dini ikiye çıkardı ... ,, 

Türk vapurlari 
( BOJJtaralı 1 inci de) 

Türkiyeden a1acaklan eşyaları 
Türk vapurlarile get:rtmeği tercih 
etmektedirler. 

ihracatçılarımız da vapurlan • 
mızın ecnebi limanlara bir an ev· 
vel sefer yapmasını dört gözle 
beklemektedirler. Çünkü ec~bi 

vapur kumpanyalarının keyfi ha -
reketlerine kalmıt olan ihraç eı • 
yamızın nakli meselesinin ancak 
bu suretle düzeleceği kanaati var
dır. 

_u,..,_..._ __ ,_IMHMllll..,..,..,, •• _11_11 ------

sorguları yapı'mıştır. Bunlardan, 
heroin yapıcısı Dimitri Aalanidis, 
ifadesinde demittir ki: 

"- Bundan iki sene evvel, Yor
gi tsakidis ile birlikte Adadaki e-
vimde bir heroin fabrikası açtık. 
Ben heroin imal etmesini bilirim. 
Bana morfin getiriyorlardı. Ben 
de hunu heroin yapıyordum. Fa
kat bundan bir buçuk sene evvel 
fabrikayı dağıttım ve elde kalan 
herdni 480 lira mukabilnide A • 
postola sattım.,, 

Durutma bittikten sonra müd
deiumumin'n isteğiy)e, mahkeme, 
Kemal, Tatat Ömer, lbrahim, Vil
li, Dimitri ve Apostolun duruıma
lanna mevkufen ve diğerlerinin 
serbest olarak devamma, Şahidle
rin 1ıetirilmesine karar venniflir. 

la beraber, Amerika, bir Avuıtur
ya Artidokunun öldürülmesiyle 
baılıyan bir harbe sürüklendi. 

"Lort Beyverbruk yakında ye
ni bir barb çıkabileceğine ihtimal 
veriyor. Ben onun bu kara g<Srü· 
tüne ittirak. etmiyorum •. ,, 

Sir Osten bundan sonra, lngll
terenin bu günkü vaziyetinden 
çevrilmesi, müahedelerini boz
masıyle ne gibi haller olacağmı 

anlatmıf, belki bir harbin yakm
la,masmı burada gördüğünü aöy
mittir. 

Sonra, diğer bir hatip olan 
Mister Çörçil'in, bu günkü karar
sız vaziyetin izah ederken Al • 
manyaya iıaret edisini haklı bul. 
mut ve Almayanın "sulh için ha
rekete geçmesini,, umduğunu 

bildirmittir. 
Daha sonra dieer tehlik~ nok

talarma dokunarak hudut mese
lelerini ileri sürmüt ve" tifayı 
harpte arayacak herhangi müte
cavizin,, böyle bir hareket anm· 
da, "kuvvetli ve mani olucu bir 
kalabalıkla kartılqacaimı, bu 
yüzden muvaffakiyetin güç oldu
ğunu önceden bilmesi li.zımgeldi
ğini söyliyerek bunu bu sahada 
biricik sulh teminatı olarak gös
termittir. 

Silah ticareti 
ile mücadele 

Vqington, 27 (A.A.) - Si · 
lab ticareti tahkik komisyonu 
reisi Bay Nye, Bay Ruzvelt ile 
görüttükten sonra, hükômetin 
komisyona tamamiyle müzahe • 
ret etmeğe söz verdiğini bildir • 
miıtir. 

Bay Nye, tahkikatın ilerile • 
mesini temin için li.zmı gelen 
tahsisatın verilmesini Reisicüm • 
burun taavib ettiğini ili.ve etmit
tir. 

Bu tahsisat, 50.000 dolardır. 

ELi :ıs 

Darüşşafakaya 
teberru 

Bir karı koca iki 
bftyUk ev verdiler 

Hayir sahiplerinden bir kan 
koca Darünafakaya iki büyük 
ev teberrü etmitlerdir. Bu kan 
koca memlekete çok kıymetli 
gençler yetittiren Darüttafakaya 
bu evlerini "Şair Nigirbent Os • 
man,, namiyle tesis ettikleri bir 
vakıf suretiyle bırakmışlardll'. 

Kendileri hayatta iken evler
de oturacaklard11'. Olünce evler 
Darüttafakanm vakfı olacaktır. 

tır. 

Evler Ortaköyde mua1lim 
Naci caddesinde Defterdar Bur
nundadır. Bu vakıftan dolayı 

bütün Darüttafakalılar hayir ha· 
hiplerine sonsuz teşekkürlerini 

bildirmiılerdir. 

Beykozda 
( BOJJtaralı 1 inci de) 

Salihattin son günlerde köy 
civarmdaki ormanlarda domuz 
avına çıkıyordu. Aktam gene a • 
va çıkmış, fakat bir daha köye 
dönmemittir. Bunun üzerine a • 
rqtmna yapılmıtsa da Sali.hat -
tinden eser bulunamamııtır. 

Aradan bet on gün geçmiı, 
jandarmalar da aratbrmağa haf· 
lamıılard11'. Bundan iki IÜD ev -
vel bir köylü Beykoza yakm or • 
manlar arumda bir dereden ıe· 
çerken derenin ıulan içinde bir 
çuval görmüf, fakat açıp baka • 
mamıı, vaziyetten Beykoz jan • 
darman kumandanhğmı haber· 
dar etmiıtir. Kumandan, dereye 
giderek çuvalı açll:l'llllf, çuvalm i
ç.inden büyük tatlarla birlikte 
Salahattlııin cesedi ~lmntbJ:. 

Üsküdar müddeiumumiliii de 
hadiseden haberdar edilmiı ve 
doktor taraf mdan yapılan mua • 

yenede Salihattinin av tüfeii ile 
öldürüldüğü anlatılmıı, bu iz ü· 
zerinden yürünerek suçlu yaka • 
lanmııtır. 

Yakalanan suçlunun adı Ha • 
lildir. Beykozda Said Halim ko • 
nısunda bekçidir. Halil, ıorra 
neticesinde cürmünü itiraf ede -
rek töyle demiştir: 

- Gece avlanıyordum. Do • 
muz bekliyordum. Karanlıkta 

ormanda ağaçların arasmda bir 
hııntı iıittim. Yavq yavq bir 
domuz geliyordu. Biraz daha 
yaklaşmca alet ettim. Fakat son· 
ra ah! diye bir iman sesi itidince 
yanlışlıkla bir adam vurdutumu 
anladım. Hemen yanma kO!arak 
imdadına yetitmek istedim. Fa • 
kat tanmıadıiım adam çoktan 
ölmüttü. Korktum; baldaki çu • 
vala cesedini laf da koyarak de· 
reye attım. Öldürdüğüm adamı 
tanımam. Bir kinim de yoktu. Fa
kat korku ile dereye atbm.,, 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve er kek 

terzisi 
BUtOn şıklar brp 

oHda giyin rler 
Her keseye ve 
arzuya' uygun el· 
biıenızi ancak 
orada yaptıra· 
bilirsin "z. 
latanbul Yeni· 

postahane kar· 
1ı11nda f' oto Nur 
yanında Letatet 
hanında. 

WU& 

Su ve mektep 
Su işi halledlllyor, 

fakat mekteb ... 
Balmkaylülerin iki büyük 

dertleri vard11'. Bunlardan birin-
cisi Balmk6ytinün IUJU, ikincisi 
Bakırköyünde bir orta mektep 
açılmasıdır. Su meselesi nihayet 
halledilmek üzeredir. Belediyenin 
sular idaresinden yaptılı tetkikat 
neticef enmit, Balnrköyüne su veril 
mesi kat't IUJ'ette kararla•mıtttT. 
Edimekapı - Eyüp ıifoninin in
f&&b da bittiii için Edimekapı 
istikametinden Bakırköye dofnı 

boru döıenip su •erilmesi artık 
yakın bir zamanda hakikat ola
caktır. Bakırköylüler artık bu 
yaz tenekesi 8 - 1 O kuruşa su al
maktan kurtulacaklarından dola
yı memnundurlar. 

Su meselesi balledilmit olma
ıma rağmen Bakırköylülerin se
nelerden beri istedikleri orta mek 
tep iti bili bir neticeye bağlan
m•mqbr. Balmköydeki ilk mek-
tepleri bitiren talebeler orta mek 
teplere ve liselere devam etmek 
için her gün lstanbula gidip gel
mek mecburiyetinde kalmakta
d11'. Talebeye tenzilat yapılman
na rağmn çocuklarm karda, kıtta 
lıtanbula gidip ıelmeleri çok 
mütkülib mucip olduiu gibi bir 
çok Bakırköylüler de malt vazi
yetleri noktasmdan çocuklannr 

okutamamaktadD'lar. ilk seneıini 
okutup sonradan çocuiunu orta 
mektepten alan aileler vard11'. 

Bir kaç gün evvel yapılan Halk 
fırkası kaza kongresinde bin ka· 

dar Bakırköylü bulunmut ve bun 
lu Bıkırk6yde muhakkak bir or 
ta mektep açılmuı lehinde s6z 
söylemiılerdir. Kongrede konu

tulan batfıca meaelelerden birini 
mektep iti tetkil etmiıtir. 

Bak11'kö7lüler bu yoldan baı
ka yollarla da alikadar makam-

lardan Bakırköyde bir orta mek• 
tep açdmumı iıtiyeceklerdir. 

Marten lnsül 
Banger lnsOIUn kar
deşi de tahliye edildi 

Şikqodan bildirildiiin,. gCi • 
re, banıer lmülün laıt·d~i Mar
ten lmül de tahl"ye edilmiıtir. 

Marten lnsül 68944 sterlin• 
ı;k bir suHıtimal suçu ile \tham 
olunuyordu. 

Jüri heyeti, karardan fSnce, 8 
saat kadar odasmda kalmıt ve 
meıeleyi gariitmüştür. 

Martin lmül, berkesin elini 
ayn ayn sılmut ve kardeşi Samu
el lnsülü kucaklıyarak mahke. 
meden ayrılmıştır. 

Samuel lmülün de geçen ay 
yakası J..·, 1r1lmı111tı. 

Noel 
Hem bayram 
Hem felaket 
Nevyork, 27 (A.A.) - Nöel 

gün& Amerikada vukubulan ka
zaların bugüne kadar sayılan 
kurbanları 166 kiıiyi bulmuttur. 

Gemi inşaatı 
Glaako, 27 (A.A.) - 1934 

yılı içinde Klayd ıemi yapuı 
tezılblannda tutan 288.121 ton 
hacminde 67 gemi yapdmıfbr. 

Bu sayı, dünya intaabnm 
dörtte birini bulmaktadır. 



ROTBART LUXUOSA 
10 adedi 150 kurut 

ROTBART SUPERFlNE 
10 adedi 100 kurut 

Büyük tenzilat yapılmışbr 

MOND EXTRA COLD 
10 adedi 75 kurut 

MOND-EXTRA 
10 adedi 50 kurut 

Her yerde ıablır. Toptan ıatıt: Galata Kürkçübatı Han No. 4 

e .., 
1 

MINORA 
1 O adedi 35 kurut 

f'~ıı.-ıttll!mlllll ....... ..-.... ~ 

YILBAŞI ve BAY RAM • • 
ıçın 

.--235 Kuruş--.. ~ 
Ne hediye seçelim diye düşünmeyiniz: 

BESLE 

BAYRAM MONASEBETiLE 
ÇİFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI poplin 

GOMLEKLER yalnız 

so • 
1 

Mağazasında Bulunur. Fabrikası taze olarak çikolata ve bisküvitlerinin her 
çeşidinden kutu ve fantazi hediyeliklerini hazırlamıştır. 

§. Fabrika, toptan ve perakende satış geri: 

Oalata TUnel civarında ZUlf aris soka§ında Llcivert han 

lııı ' 
i Babçekapıda Istanbul ciheti tramvaylarının son istasyon karşısı 

1111111 ............ - ............. 1111u1ınınnııı11ıuınıınnııııuooııuunınııııııııu1ııııınıııııı1uıunııınrınnuımııııınınnıwuıııınıııı1uıırnıııırııı ıu1u111uırııııııını11111ııırııııııu1ın~ 

Is tan bul Vili yetinden: 
Vilayet smm içinde bulunan Motörlü deniz nakil vasıtalarının 

Aakeri Sayımı yapılacağından ali kadarlar aıağıda yazıh listeye göre 
koınisyona müracaat ederek Motö rünü muayene ettirip resmi bir ve
•ika alacaklardır. Sayı~a günlerin de yeti§miyenler 19 - t - 935 
den 25 _ 1 - 935 günilne kadar Hanönünde bulunacak olan komis
)'ona müracaat edeceklerdir. 

Bu sayıma gelmiyenlerden 872 numaralı kanuna göre (100) yii% 

lira ceza alınacaktır. 
t _ ı - 935 "Poyraz, Anadolu Feneri, Rumeli Feneri, Garipçe, 

l\.iJyos,, dakiler saat 10 dan 15 e kadar Rumeli Fenerinde.. . 
2 _ ı _ 935 "Fil orya, Bakır köy, Y edikule, Samatya, Y enikapı,; 

dakiler Bakırköyde saat 10 dan 16va kadar .• 
3 • 4 - t 935 "Bostancı, Maltepe, Moda, 'Kadıköy, 

ta,, dakiler Modada saat 9 dan l 1 liadar •• 
Haydarpa-

5 - t - 935 "Üsküdar, Kuzguncuk, Beylerbeyindekiler,, Oa
kiıdarda saat 9 dan 12 ye kadar .• 

6 -1 - 935 "Qengelköy, Kandilli, Anadoluhiaarmda,, kiler A-· 
lladoluhisarında 9 dan 12 ye kadar. 

7 -1 - 935 "Kanlıca, Çubuklu, Paıabahçe, 
Beykozda saat 9 dan 12 ye kadar. 

Beykoz,, dakiler 

8 - 1 - 935 "Serviburun, U muryeri,, Serviburunda saat 13 den 
•onra •• 

9 - 1 - 935 "Büyükdere, Sarıyer, Yeni Mahalle, Anadolu ve 
~uıneli Kavağındakiler,, Büyükde-rede ıaat 10 dan 15 e kadar .• 

r,:,«~ ,
: ;:--.• ·.· .. · ··· . .... ;;,., 
..... . . 
. .. ... 

. -· ·. :- · .. .,:. . 
. ·· - - . .,. 

' <t ., .· ' .. ,:· 
·~:~,~;· ~~ 

~-' ·, ,•- . .· ... \ . 
'..~. ~-•r ., ' 

Bu fotoğraf sa

hibi Huriye Ha · 
mm dükkanımız -
da hazır bulunan 
makinesini almak 
üzere Bayrama 
kadar gelmelidir. 
Bayram ertesi t&f
raya gideceğim -
den dükkan kapa-

1 
nacaktır. (3694) 

Betiktaı Foto: Cemal.. 

lstanbul 7 inci icra memur -
luğundan: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer 1400 liralık gayri mu· 
badil bonosu 29 - 12 - 934 ta-
rihine tesadüf eden Cumartesi 
günü saat 14 den itibaren lıtan
bul esham ve tahvilat boraaıı 
salonunda birinci açık artbrma 
ile satılacağından taliplerin ma • 
hallinde hazır bulunacak me • 
muruna müra~aatlan ilen olu -
nur. (3695) 

. 10 - l - 935 "Tarabya, Yeniköy, latinye, Boyacıköy,, dekiler Bir daktilo Bayan aranıyor 
latınyede saat 9 dan 12 ye kadar. 

t 1 - t - 935 "Rumelihiaar,Bebek,, dekiler Bebekte aaat 9 dan Taksim Sıraıervi No: 12 Sar· 
12 ye kadar.. . rafyan aparbmanında Matmazel 

12 - 1 - 935 "Amavutköy,Kuruçe~me, Ortaköy, Betiktaı,, da· Lili'y~ müracaat. (3691) 
kiler Kunıçefmede saat 9 dan 12 ye kadar.. ------· -------

13 - 1 - 935 "Kabataş, Fındıklı,, dakiler Kabatatda saat 10 F E R AH 
dan 12 ye kadar .• 

14 -1 - 935 "Sirkeci, Tophane, Karaköy, Ahırkapıdakiler,, 
''s irkecide saat 10 dan 12 ye kadar. 

15 - 16 - 1 - 935 "Kasımpaıa, Cibali, Unkapanı, Azapkapı, 
~Yüb, Hahcoğlu, Hasköy, Ayvansaray, Balat, Fener, Meyvahoı, Yağ-
1•kelesi, Suvan, Hasır iskeleleri, Taıçılar,, dakiler Fener iskelesinde 
&aat 9 dan 17 ye kadar. 

17 - 18 - 1 - 935 "Büyük ve küçük Rali Valdehanı, Ayazma, 
llalıkhane, Galata Balıkp:ızarı, Ya ğkapanı, Su iskelesi, Hanönün,, de-
kiler Hanönünde saat 9 dan 17 ye ye kadar. (8779) 

~nhisarlar U. Müdürlüğünden 1 

b• 26 - 12 - 934 gününde pazarlığı yapılacağı ilan olunan yüz 
ın adet iki buçuk librelik birinci nevi Jüt~en mamul Kalküte malı 

~uvahn pazarhgı 3 - 1 - 935 Perıembe günü saat 15 te Cibali
e levazım ve mübayaat Şubesinde yapılacaktır. (8765) 

2 
Nümunesi mucibince (24) numaralı (200) paket makine ipliği 

b9 - 12 - 934 cumartesi günü saat 14 te pazarlıkla satın Alınacak
r. Talip olanların Cibalide levazım ve mübayaat §Ubesine (% 7,5) 

llıu\takkat güvenme parasiyle birli ide müracaattan. (8599) 

tivaho!und" 
OZAn OPERETi 
( Eski Süreyya opered) 

Muhliı Sabahattin 
FAtıRl G0LÖNÇ • 

fSMAIL UMBULLU 

BU GECE 
AYŞE 

Operet (3) perde 

HABER ' 
Akşam Po~tası 

darehaneau 
ISTANBUI Al\ 

KARA CADDES --- -reır.rar Adreıotı l:;l'ı\~tuıı llAHEM 
f f'IPfnn Va11: 13M1! ldare ı '41"0 

'\ 
ABOrtE ŞERAiTi 

1 • 1.2 •)'1111 

nlrklye: ızo MO llffO ıl60 K,. 

~nebi : 160 '40 1440 1610 

tLArt TARiFESi 
nrar .. ı Ullnt rının utırı IZ.6< 

""""11 ll!ntıu ıo l.unıerıu 

Elektrik Radyatörl 
TAM SICAKLIK 

, 

Fiatlarda Tenzirat 
il 

a ı 
VERESJJ:E SATJŞ 

l~te:.r l:u l 1: lt:OileSı ilanları ' 

(40) metre mik'abı çıralı tahta .• 
ld b h 1 ;,ah i b ı ve Neııırivllt Müdu"ru·· .. Vesaiti nakliye resminden olan borcundan dolayı haciz altına 

§ aremiz için aatm almacak u ta ta an vermek istiyenlerin 

1 a~!Uncyi gördükten sonra fiat v ermek üzere (yüzde 7,5) teminat· ı HASAN RASiM US l\lman Celile ait 2454 numaralı Eıeka markalı otomobil borcun öden-

~;•Yle beraber (29 - 12 - 934) Cumartesi günü aaat 15 te Cibalide .. _.Htuı_••d.•t•ı•y•r•rı-c\'•A•K•IT•>-M•a•tbaaaı _ _. memesinden 31 -12 -934 Pazartesi günü saat on birde Taksimde 
on, Satım Şubesine müracaatları. · (8593) 

1 
!Senihinin ıarajında müzayede ile aatılacaiı ilan olunur. (8773) 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

Cenubi Amerikada Bolivya ile Paraguay art161ndaki harb devam ediyor. Yukarıdaki re.imler bu harbe 
ilair muhtelil intibaları tabit etmektedir. Yukarıda solda Pwa.guaylı akerlerden bir kaçı sağda Para
guaylı aakerlere hediyeler dağıtan bir kadın, aıairda da cephe gerisinde kunılan bir luutane görülüYor. 

f Soy adlan 
Kıvılcım - Milliyet gazetesi 

dizgenlerinden: Bay Şefik •• 
Salman - Haber Gazetesi ı 

dizgenlerinden Bay Münir .• 
Olcayto - Sinan Matbaası 

dizgenlerinden Bay Mehmecl 
Avni .• 

Türkdoian - Emniyet Müdiirlfl
ftl Ahlak zabıtası memurlanndan 
"1672 Rüstem. 

Cengiz - Yenlcaml Kuşçular sı

rası No: 46 gömlekçi Kadı ofullann
dan Tahir. 

Kılınçhan - Hankadm Mahalle
sinde Külhan sokalmda No: H ha
nede mtitekalt blnbqı Ahmet. 

Ozkan - (*) Etyemez Sancakdar 
Hayrettin mahallesinde Mehmet A
snn ve ofullan Vakit yurdunda Beh
ram, Adapazarı Ttirk Ticaret Banka
sı İstanbul Şubesi memurlanndan 
Behcet, Pertevnlyal Lisesi "10,, uncu 
l!ll1llf talebesinden S81eyman. 

Özek - Hadımköy Mevkii mtistah
kem Sertabip mu:n·ini doktor Recep, 
ofullan: Kutbin, Kın. 

Elhll - Hadımköy mevldfm6stah
kem Ddnd şube mUdiirü Cemil. 
Demlrtaş - İ8tanbul gflmrük mu 4 

hafaza ha, mUdtiriyetfnde 19.'J sayıh 
Nasır. 

• • • 
Apk g6rlJfll&B: 
Bolu Semerlcant mahallesi Ilıca 

yolu caddesi 1 numarada mütekait 
A. Ydlk: 

Yolladıfmız mektuba soyadınızı 

124 - Siloa .. 123 - Süheyl. 

Güzel ve gürbüz çocuk müsabakasına giren küçüklerden ikiıi 
nin daha resmini buıün koyuyoruz •• 

yazmalı unutmuş olduğunuz için ilA.n 
etmeğe, bittabi, imkln göremiyoruz. 

Foto Rekor ıahibi Velit: 
"Rekor,, Ttlrkçe değildir soyadı 

olamaz. 

• Kenarlan ( •) ifaretli ıoyadla· 
n evoelce ~atkalan tarafından G· 

lınmq Uimlerdir. Sahiplerinin de
iiftirmeleri faydalı olar. 

Turhal ŞEKER Fabrikası 
ı ikinci Kanun 1935 den itibaren 

SATIŞA BAŞLIYOR 
Fiatlar: F ABRIKADA Teslim 

Kttp Şekeri 40 
Kristal Şekert3 7 Kuruştur 

En A,afl 100 Kilo Şekn Kabul Etfılir. 

Adres: TURHAL ŞEKER FABRIKASI T.A.Ş. TURHAL 
Telgraf Adresi. F ABRIKA TURHAL 

ICUPO" 

360 

Barb OBNI Geliyor 
Yazan: 

Fransi Dölezi 1934 Çeviren: Fa 
No:17 

Almanya ile Yugoslavye:nın iyi or 
dulan vardır. Fakat ne silah fab
rikaları ve ne de mühim.mat al· 
mak için paraları yoktur. Bereket 
versin Çekoılavakyada Skoda fab 
rikaları vardır. Bu fabrikalar Krö 
zo aab!bi M. Şnayder'e aittir. 
Bundan sonra, Skoda'nm küçük 
itilaf devletlerine mühimmat ve 
ıilah vermesi kararlqtmlmıttır. 
Fransa icap eden mali yardımı, 
bundan iki aene evvel yaptığı gi
bi, yapacaktır. Küçük itilafın sağ· 
tam aksi de budur. 

Fakat bu da yetipnez. 
Son günlere gelene kadar, kü· 

çük itilaf devletler!nden her biri 
iki cephede aef erberlik ilan etme
ğe mecburdur. Çekoslavakya, ti· 
maiden Almanya, cenuptan A
vuaturya ile Macaristan arasmda
dır. Bu son iki memlekette iae iki 
mi'lyon Alman vardır ki en iyi 
askerlerdir. 

Romanya Sovyet Rusya i1e Ma· 
caristan, ve Bulgaristan arum• 
dadır. ltt:e en ustaca hareketimiz 
burada, Sovyet Rusya ile anlat· 
mak .uretile olmuflur. 

Bitler tarafından Alman ko
münistlerinin imhası Ye doktor 
Şaht'm iflasından soma Sovyet 
Rusya, ikinci bet senelik plim i · 
çin lazım ıiparitlerini, pek tabii 
kredi ile, Fransaya vermek mec· 
buriyetinde kaldı. Bu bakımdan, 
Fran11z paraıı, Sovyet Rusya için 
Beearabya'dan daha mühimdir. 
Böy1ece SovyetleTle Romanyayı 
Ye sonra da, dahili aebeplerden 
daha güç olmakla beTaber, Çekoa
lovakya ve Yugoslavyayı barıt
mdık. Ayni zamanda, Bulgariı • 
tanda muvaffak olan bir askeri 
hükiimet darbesi, Belgrat ile Sof· 
yamn yaklapnalarına ıebep oldu. 
Şimdi, Belkanlardaki iki mütte
fikimiz bütün kuvvetlerini Maca • 
riıtana havale edebilirler. Çekoa· 
Joyakya da cenup hududundan e• 
min olarak bütün kuvvetini Al· 
manyaya çevirebilir. Bugünden 
itibaren, Siiezya ile Sakı'daki e • 
lektrik merkezleri, kimya fabri· 
kaları, demirhaneler, kömür ma • 
den1eri Çek topraklarmm tehdidi 
altmdadır. Ve pyet Duhe filoları 
mızdan bir kaçım Çeklere ödünç 
verecek olursak, Berlin, bir kaç 
saat içinde yakd•bilir. 

Möıyö Delkuae takdir etti: 
- Ben de olıam bundan daha 

iyisini dütünemezdim. 
- Yalnız bir nokta var. Bir ai • 

yah nokta: Polonya. RUf ihtili· 
linden beri Polonya, Berline bir 
kaç saatlik mesafede bulunan tay 
yareleri ile bizim için kıymetti bir 
müttefik idi. Fakat Polonyalılar, 
bir AYrUpa harbi oluna Sovyet 

1 

Ruıya ile Almanya arasında sıkı· 
tıp kalacaklrmı ve Ren üzerinde 
lllefıul olan Franaanın, Alman 

1 denizaltı ıemileri tarafmdan kor-

don altına ahnmıt Danimarka bo
ğazlarından geçerek Gdinia veya 
Dançingten kendisine yardım e • 
demiyeceğini anladı. Bunun içİJI 
Şark ve Garp komtuları ile doi " 
rudan doğruya anlatmalara teteb 
büı etti. 

- Hitler buna razı oldu mu? 
- Hem de sevinerek. Çünkil 

Alman erkanı harbiyesi de bizilll 
nazariyemizin aynini kabul etti• 
O da kendi memleketini muhuar• 
altında farzediyor. Umumi harp• 
te dört ıene dayandı. Çünkü hal • 
kmı ve ordularım beslemek içİJI 
Macariıtanın buidayına, Sırbiı • 
tamn hayYanatma ve Romanya• 
mn petrolüne sahipti. Fakat bll" 
gün Çekoslovakyamız ona Tun• 
havzumı kapamaktadır. Halbu• 
ki Polonyanın buğdayı yokaa ça.
dan, domuzlan ve petrolü ..,. 
Kendisinden istenilen yeri.ne tef. 
bitaraf kalınasıdır. Bu suretle PO"' 
lonya Almanyaya erzak yerebilr 
cektir ki köylüsü ve petrolcularl 
için çok iyi bir ittir. Almanya il• 
500 kilometrelik mütterek bir hu
dudu olduğuna g&re ba tica..
yapmasma kimse mani olamal
Bir de, Bolonyanm bitaraf kabf!J 
Sovyet ordusuyle Alman orclus11" 
nun temasa girmelerine mani ola
caktır. Bütün bunlar Dançig kO"' 
ridorundan vazgeçmeie değerdi. 
itte böylece, miHiyetpener Bit
ler, Bolonya ile on bet aeneıa 
bir misak imzaladı ki, biz bun• 
gayrikabil zannediyorduk. 

Mösyö Delkaue hiddetle har 
kırdı: 

- O halde Alınanya iki cephe" 
de, tarkta ve garpta muhareb~ 
mecbur ôlmıyacak. Ne yazık! Det 
hal bunun önüne geçmek lizllll" 
dır. ittifaklarımızı kuvvetlendit"' 
mek, askeri ittifaklar yaparak er 
ki gruplan yeniden ihya etmd 
lazım. 

- Evet. itte Mösyö Bart1I 
buna çahımııb. 

- Fakat okuduğum raporlar 
da bunlara dair hiç bir kayda tr 
aadüf etmedim. 

- Çünkü bugünün diplomasi 
istitiblan arasmda bu kelimelet 
kullanılmamaktadır. "ittifakı 11111-
aelles,, ile "itilafı müaellea,, ~ 
fena hatıralar baaktı. Bütün A.
rupa efkarı umumiyeıi bunJarıSI 
tekrarını istemiyor. Diier taraf
tan Miftetler Cemiyetinin EneP" 
ıel anlaf1Da formülleri iflas etti
"Avrupa birliii,, ne ıelince, bd 
fikir Briyan ile beraber öldü. B~ 
de "zaman misakları,, ru icat et' 
tik. Eski ananevi uıulde, iki def"' 
letin hudutları bir müahede iı. 
tespit edilirdi. Kuvvet ile imza" 
landmlmıı olan bu müahede, iıd 
deYletin arasındaki kunet mün#' 
aebeti ayni ıekilde kaldıkça bit 

(Deuomı oot) 


