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ünkü tramvay 
yangını 

Dün, ba~ımdan müthiş bir 
tramvay kazası geçti. Ezraille 
Yüz yüze geldim. 

Yu1;::.uı.tl "tramvay kazası" 
tabirini yanlıı kullandım. Buna 
''Tramvay kumpanyasının ihma
li", yahud ''Tramvay kumpanya
sının hayatımızı hiçe saym~sı,, 
derniyelim. Çünkü kaza; "Cö • 
rünmiyen, bilinmiyen,, cinsten o
lur ... Bu ise, "geleceğim!,, diye 
bağır kağır bağırmıftır. 

Bereket ver:;in ki, Kabe.taşa, 
evizne gitmek için Eminönünden 
bindiğim 101 numaralı birinci 
ınevhi arc.ba, tenha idi. içinde 
l\ncnk on kadar yolcu vardı. E • 
ğer knlabahk olsaydı, hepimiz 
tayir cayir yanacaktık. 

Fındıklıya yaklaştığımız va • 
kit vatmanın yanına çıktım. A
radan bir kaç saniye geçtikten 
•onra motörden iri bir kıvılcmı , . 
çıktı. Bu kıvılcım evvela yarını 
tnetre kadar bir alev sütunu ha -
lini aldı; sonra, üzerinde birden 
dokuza kadar sürat rakamları 
Ya.zıh olan vabnanlarrn ıol eUe· 
riyl" kullandıkları kutuyu baı • 
tan as ;;1 kadar doldurdu. Dö!e
llleyl; b: kutunun altından müt· 
hit alevler çıktı. Bunun kontak· 
tan olduğu elektrikli halinden 
belliyli. Önümüz, bir an içinde, 
tnüthb bir demirci ocağına b~n
ıcdi. Alev ıütunu ta vana kadar 
çıktı. 

1035 numaralı vatman Bay 
Halim vazifesi başında ıoğuk • 
kanlıh

1

ğını kaybetmeden, her 
tehlikeye rağmen elini ate!e sok· 
tu: Yürüyen traınvayı durdur• 
llıak tedbirini a!aral<, genye lia~ 
lı; bana: 

_ Kar kaç! • diye haykırdı. 
;:-1 "b. 

Biitün bu ıöylediklerim, ır, 
iki, üç,, denecek kadar k11a bir 
ıaınanda oluyor. 

Zaten ben de kendimi dıtarı 
~trn~k için davranmı~tım. Bere • 
ltet versin kapı aralıktı; benden 
başka kimse yoktu ve ben geri • 
deydim. 

Bulunduğum vaziyetten, kapı· 
nın yan açık olması yüzünden 
ancak geriye doğnı atlıyabilir • 
dirn. Son bir gayretle, kendimi 
il~ri attım. Fakat, basamağa in· 
itledim ve ters atlamııtım. Onun 
İtin, çamurların içine düştüm. 
Oatüm ba~ım parçalandı. iki e • 
lirn ve bir~ bacağım yaralandı ve 
İncindi. Kmlan saatim, vakanm, 
dolruzu beş geçe cereyan .. ttiğini 
hala tesbit etmektedir.. Arka • 
dan gelen bir otomobilin beni 
SİIDıemiyecek kadar uzakta olu • 
!Una sevindim. Travmay, üzerin· 
den alevler ve dumanlar fışkıra· 
..._k, içinde!dler bağınıarak, ve 
kenlerini arka kapıdan, kcıldı • 
!'IJ> kaldırıp yere atarak elli met· 
l"e kndar ilerledi. Sonra, durdu. 

Sendeleye topallıya yürüyüp 
f elJtet arkadaşlarıma yaklaı • 
lırn. Onlar da, benim gibi çamur
lar içinde yaralı bereliler. vat . 
lllanın yerine bir göz attım, bü • 
liin ön .t.araf yanmıf, hele maki
tıc alcsammın madeni par~alan 
Ya .. gı:ı yerindeki enkaza dön • 
!llt,~tü. 

PoHsler, ahali, bağırışanlar ..• 

1• Fındıklı karakolunun bir po • 
ts llleınuru, bir kaç gün evvel, 
a~ni nıevkide, bu kazanın küçük
~si olduğunu, ayni suretle motö· 
n ... n • kontank yaptığım ıöyledi. 

n1rn d .. d...... tm h' e gor ug ım. va an, 
~~ bbahatli değildir. Vagonlar, 

Uayenesizdir, malzeme bozuk • 

HABER - Ahşam Post:ı:ıı 

Pul 9 

resmı kaçakçılığı 
Yılbaşına 
hazırhk 

Eğlence yapacak
lar çoqalmış 

Eğlence yerlerinde 
yer hazırlatanlar 

bu yıl çok 
1935 yılbaşının yakm1a~ması 

dolayısiyle şehrimizin muhtelif 
yerlerinde her z:ımankinden 
fazla hazırlıklar göze çarpmak -
tadil'. 

Hristiyan yurtm:!r.rı ve ~ehri· 
mizdeki ecnebileri alakadar e • 
den Noel yortusu ticaret muhit • 
lerinde her senekinden daha mü
said neticeler doğurmu~tur. 

Eğlence yerleri i~letenlerden 
öğrendiğimize göre, bu yıl, ön • 

ceden kiralar.mı!, masalar her 
yıldakinden daha çoktur. Bazı 
yerl~rde husu:si nurette ind"ril · 
mit fiatlcr, bu tehacümün diğer 
bir sebebini te§kil ebnektedir. 

Bazı yerlerde ise, fi:ıtlerin, 

sonraki günlerde gene hafifle -

tilmek üzere yılbaşı akşamı için 
biraz yüksekten tutulmuf oldu • 
iu göze çarpmaktadır. 

Y ılba~mm, it yolunda. müf • 
kül vaziyetlerinden biri de şim -
diki halde muzikaci tedariki ol
W..U§hır. Bazı ıerlerin iki orkes • 
lrA birden tutulmuı ve bazı bu. 

aust evlerin de muzik kiralama -
sı yüzünden, alafranga muzika • 
cılar elde etmek hususunda, bu
günlerde hissedilir bir kesad gö
ze çarpmaktadır. 

1 
Maliye 

Yeni bir usul ka
çakçılığı 

meydana çıkardı 
Son zamanlarda müh\m bir 

pul resmi kaçakçılığı şekli latan· 
bul maliyesinin ehemmiyetle na -
zari dikkatini celbetmiıtir. Bu 
pul kaçakçılığını yapanlar daha 
ziyade bir takım sinema ve ti • 
yatrolar ile bazı ticarethaneler • 
<lir. Bu nevi müesseselerin halka 
dağıtacağı ilanlara damga ve be
lediye pulu yapıştırmaları lazım· 
dır. Bu müesseseler bundan kaç
mak i~in iHinlarma 20 par ;ı 40 pa 
ra gi~i bir fiat koymaktadırlar • 
Fakat bunlar halka el ilanı ~ek· 
linde dağıtılmaktadır. Bu yüz • 
den hazine büyük zararlara uğ
ramal;:tadır. Bu yolda yapılmış 

bir kaç cürmü meşhutta vardır. 
Maliye, hazinenin bu pul resmi 
l::aÇ3kçılığı yüzünd~n daha fazla 
zarara girmemesi için böyle do -
lambaçh ıekilde, mecmua, gaze
te süsü vererek iliin tevz1inin ö • 
nünü almak üzere mücadele ede
cektir. 

Ev basan 
bıkalı 

Diln Ağırcezada mah
kemesine başlandı 

Bir müddet evvel Son Posta 
gazetesi idare -mudilrü Halil 
Liitfiyi, Şişlideki evine girerek 
bıçakla tehdit edip para isterken 
zabıta memurları tarafından ele 
geçirilen Şe-..ket adındaki sabı • 
kabnm muhakemesine dün sa • 
hah A~ırceza mahkemesinde 
başlanmıştır. 

Şevket bu işi yalnız yapma • 
mıı, yanma Abdullah isminde 
birini daha almıştı. Fakat Ab • 
dullah; o zaman Şevkete uymak
la beraber yapacakları işi Şiıli 
polis merkezine haber vermit ve 
evde yapı an cürmü meşhudu o 
idare etmiş oldueu cih~tle, maz • 
nun sıfatiyle değil, tahid sıfati • 
le rn"''ıkemeye getirilmi~ti. 

iki ş-bid dinlendi. Şahitler ---o-
den polis nasıl cürmü meşhud 

Ticaret Odası meclisi yapıldığını anlattıktan sonra 
l~tanbul ticaret odası yeni dicrer şahid Abdullah, yani Şev· 

meclisi önümüzdeki çarıamba kote ar •te.d.., .. lık e" en adam geti
günü toplanacaktır. Bu toplantı- rildi. Abdullah, şahadetini fÖyle 
da merasim yapılacak ve Vali anlattı: 
Muhiddin Üstündağ bir açı§ - Şevket bir g··n ba?1a Şiıli· 
nutku söyli~~ektir. Ziya Habib de bir ev basarak para alacağını 
oğlu bu &çıf söylevine Oda na • söyliyerek kendisiyle beraber ol· 
mına cevab verecektir. mamı söyledi. Evvela kabul et -

Bu merasimden sonra Meclis medim. Bilahara meseleyi hükU-
reislilderi !ecimi yapıla~aktrr. met~ haber vermek niyetiyle ka· 

------------·----' bul ettim. Mercanda bir diikkan· 
tur. Bir çok taksilerin nasıl \ezin
leri tutumıyor, makineleri bo -
zuksa, bir çok arabalar da ayni 
tanda ihmal edilmiştir. Geçen 

gün, beş altr yolcu ile giden bir 
di8er tramvay arabasına binmek 
istiyen müsterileı e bir vatman, 
namu3l~&rtık gös~erip: "Fazla a. 
dam alamayız!,, demiştir. 

Belediye, hayatnnızla uğra • 
şan bu ~irketin bütün tekni~ini 
muayene etmeli. zabıta ile adli -
ye de, hayatımız pahasına olan 
dünkü kazadan (ihmalden) do • 
layı onu mesul tuttmalıdır. 

(VA·l'CO) 

dan ilci büyük bıçak aldık. Ora • 
ya gid~cenimizdcn bir gün ev • 
vel söyledi~i evi gösterdi. Ben 
de Şi:li polis ve karakoluna ha· 
her verdim. Polisler tertibat al • 
dılar. Vaka gecesi Halil LUtfinin 
evine '"'C1 ~l: S~1r1·et kepıyı çal . 
1ı. T elgrnf var, dedi. Lutfi ka • 
pıyı açtı. içeri uirdik. Şevket bı
çağını çehcre!c kıpırdama der -
ken, polbler çıktılar, yakaladı • 

r.,, 
Abdullahm bu ~chadetindcn 

sonra reis, müddeium•ıminin mü
taleasını sor u. •iddeiumumi, 
-ıaznunun eski mahkilmiyeti o -
lu~ olmadığının sonılmaaını, hı-

1 Ucuz ilaç 
satllmasın ! 
Eczahaneler 

şıkayetçıı 

"Spesiyalite llAçları 
depolar satmasın,, 

diyorlar 
Eczahane ıahibi f annakoloğ • 

larla diğer eczacilar arasında çı
kan ihtilaf devam ederken bir ta
raftan da eczahane sahiplerile 
depo sahipleri arasında bir açık • 
lık husule gelmiştir. Bu ara açıl
mcuınm ba~lıca sebebi $pesyalite 
ilaçların satışı meselesidir. De • 
polar, ıpesyaliteleri eczahaneler 
gibi reçete ile satmaktadır. 

Tabii depolar bu 'ekilde aatq 
yaparken sattıkları spesyalite • 
lerden daha ucuz bir :ücret al · 
maktadırlar. Hiç bir eczahane • 
nin ayni maddeleri bir depodan 
daha ucuza satmasına da tabii 
imkan yoktur. Son zamanlarda 
eczahanelerin kazancı hemen he 
men spesyalitelerin satışma in • 
hisar etmektedir. Fakat bu şekil
de depolann satış yapması ve hal 
kın da ucuzluğu dolayısite depo
lara rağbet edişi eczahanelerin 
işini ehemmiyetli surette azalt • 
mıştır. 

Şimdi eczftcılar depolardan sa
tış yapılmamasını temin için muh 
telif makamlara bat .urmaktadır
lar. 

Depolar da bu te ebbüslerin 
halkın nazarına olduğunu öne ıü
rerek müracaatlar yapmfllardır. 
Gelecek ayın 18 inde yapılacak 

olan fannakoloğların fevkalade 
kongresinde bu mesele de görü • 
tiilecektir. 

FJorya ya vapur se
f erlerl yapılamak mı? 

Şirketi Hayriye, bir kaç va • 
pur almağı kararla~hrmı h. Şim
diye kadar vap r satmak üzere 
dokuz fabrika Şirketi Hayriye • 
ye müracaat etmi~tir. Bu müra • 
caatler tetkik edilmektedir. Şir • 
keti Hayriyenin bu yıl Floryaya 
da pavur i~leteceği söyler.iyor. 

Poliste 
Al ın dişin marifeti 
Beyoğlunda istiklal caddesin· 

de tütün satmakta olan Nurinin 
on lirasını dolandıran 'a bıkah 
Altındİ§ Ömer yakalanmıştır • 
pa· döa•ı ~almış 

Koskoda oturan F otiniıı par-
dösüsünü çalan Mustafa yaka • 
lanmıştır. 

S"s•ah ·ıe .. 
Seyyar ekmekçilik yapan Ni: 

z1mı, alacağını istemesine kıza • 
rak Receb adlı biri sustaı. çakı i
le lculağın;lsn yaralamıtbr. Re • 
ceb yakalanmı{hr. 

çak aldıkları dükkan sahibinin 
ve komiser Nazminin de mahke
meye getirilmesini İstedi. 

Müteakiben Şevketin daha 
evvel de kendisini ölümle tehdit 
ettiğine dair Halil LUtfi şnhid ge· 
tireceğini söyledi. Mahkeme he • 
yeti müddeiumumi ile Halil Llıt
fini nisteklerini kabul e-derek 
muhakemeyi bafka güne bırak · 
tı. 

3 

öldürücü spor 
Amerikalılar her nedense oy. 

nanan futbola pek rağbet etmez
ler. Buna mukabil Rugbi denilen 
futbola bayılırlar. Bu oyun haki• 
ki bir didi§Dle ve çarpışmadır. 

Her oyunda muhakkak bir kaç 
kiti yaralanır ve hazan içlerinde 
ölenler de olur. 

YApılan ıtatiıtiklerden anla • 
şıldığına göre 1934 senesinin ilk 
yarısmda bu oyunda yaralanıp 
ölenlerin miktarı 17 dir. Halba • 
ki, geçen sene ayni müdde-t zar • 
fında ölenlerin miktarı 23 oldu .. 
ğundan Amerika gazeteleri bu 
rakamdan çok ümitvar ve mem • 
nun görünüyorlar. 

• 1300000 cinayet 

Şimali Amerikada bir sene 
arfmda 1.300.000 cinayet itlen· 

~iştir. Bunlardan dörtte üçünün 
suçlulan ele geçirilerek mabkUm 
edilmiı, dörtte birinin faili ele 
geçmemiştir. 

• MaksJm gorki mU2esl 

Sovyetler Nijni Novgorod ıeh
rinin ismini değif tİrerek büyük 
edipleri Maksim Gorkiye izafe -
ten Gorki koymu§lardı. Şimdi de 
bu şehirde büyük bt" G.orki müze
si açmıılardır. Bu müzede büyük 
edibin küçüklüğünden bugüne 
kadar bütün hayat ve ıafhalan • 
na dair eserler mevcuttuT. 

Bu cümleden olmak üzere 
Gorkinin muhtelif foto~rafları, 
çoc •kluğunda okudu!u kitaplar, 
ilk hikayesinin intiıar ettiği 12 • 
EyH\1 - 1892 tarihli •'Kafkas,, ıa· 
zetesi, ve Gorkiye gelen binlere• 
mektub bulunmaktadır .. 

~ 

ft'oskova eanavll 
.Moskovadaki büyük fabrika

lar her ay 1700 otomobil ve kam· 
yon, 2280 sair motörlü makine
ler, 2270 Transformotör, '7290 
bisiklet, 4,4701000 elektrik lam
bası, yapmaktadır. Bundan bat· 

ka kumq fabrikaları da t .~,000 
metre pamuk ve 137,000 yün 
kumaş dokumaktadırlar. 

• 
Televfzyon lataayonlan -Son zamanlarda televizyon ya· 

ni uzaktan görme aletleri çok 
müspet neticeler ve'!"!neğ'e bqla
mışm. Bunun üzerine dünyanm 
bir çok yerlerinde radyo iıtuyon 
ları olduğu gibi televizyon iıtu· 
yon lan yapılmaktadır. Bu is tas· 
yonlar şimdilik ancak 100 kilo
metrelik bir daire muhiti içinde 
neşriyat yapabileceklerdir. Yani 

. televizyon aleti ile merkezden en 
çok yüz milometre uzakta bulu
nanlar nf"!riyah alabilmektedir. 

Eroincilerin 
mahkemesi 

ilk duruşmaları geçen gün 
yapılan eroin kaçakçılannın du
nı,masına bugün öğleden sonra 
s~kizinci ihtisas mahkemeainde 
devam edilecektir. 
. Bugünkü duruımada, aonılan 
ıorgulnra gelen cevablar okuna• 
cak ve tahitler dinelinecektir. 

--0--

Kirofun heykeli 
Haber alındığına göre, öldürü • 

len Kirof için Sovyet Ruıyada 
"ihtilal kurbanları,. meydanında 
bir heykel dikilmeıi dütünülmek· 
tedir. 

~Mİ N E·M~JJtu 
EMNİYETLE t<ULLANILA BİLİR 
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Devlet vasasmcı. ko,u'udur 

Kaptan pek şaşırmıştı: "Nereye 
gidiyoruz?,, diye sordu 

-89-

Şu cümleleri okuyalım: 
(1) He became ıuddanly i1I 
(2) Tbat boa an American. 
Birincinin manaıı: .(O amı· - Söylesin bakalım! .•• 

Ali reiı koridorun ağzma gel· 
diği zaman kaptan kamarasının 
tokmağı oynadı. Hazırlandığı ve 
dıtan çıkmak üzere olduğu anla· 
tılıyordu. 

aptalın biri olduğunuzu ıöateri • 
yorsunuz... Eğer uılu durmaz ve 
sözümü dinlemezseniz büsbütün 
apta1llık etmit olacakımız •. 

Ali reia bunlan söylerken kap-o 
tan Manitelli sık ıık nefes alıyor, 
kurtulmak için kendini zorluyor· 
du. 

Onun kapnmda duran leven· 
de bir itaret yapb: 

- Hemen oradan aavuı, gö -
.. ' nınme ... 

Demek iıtedi. Levend hemen 
kenara çekildi. Büyük bir direğin 
arkasma sindi. 

Ali Reis ıüvertede olanlara da 
birer tarafa gizlenmelerini itaret4 

le anlattı: 

Kaptan giyinmiı, tuvaletini yap
mıt, ıslık çalarak geliyordu. 

Koridorun ağzında mülizim 
Paolinoyu görünce yüzünde geniş 

bir gülüt dalgalandı. Elini uzat
tı: 

- Bonjurna sevgili doıtum !. 
- Bonjuma kaptan!. 
- Naııl? .. Geceyi iyi geçirdi-

niz ya! .. 

-Sayenizde hayabmın en me· 
ıud gecesini yaıadım, muhterem 
C)İnyor ManiteUi ! .. 

- Teıekkür ederim. Doiruau 
ben de güzel bir gece geçirdim ... 
Şarabı biraz fazla kaçırdık amma, 
ziyanı yok, ben dayanıklıyım! .• 
1>eııiz de durgun! •. 

Ali reiı kaptan Manitellinin 
koluna girdi. Güverteye, geminin 
bordasına doğru yürüdüler. 

Şahin reiıin oğlu, onu hemen 
IM.ahrmak iıtemiyordu. Biraz ko· 
nutacak, rüyada Leoyu ona ba • 
ğıf1adığmdan, ıemiye top koyduk 
tan sonra konanlık ettiğinden, 
milyonlar kazandıimdan, Vene • 
dikte şatolar satın aldığından, 
bunların birisini de kaptana ver
diğinden hah.edecekti. 

Bu 111retle ona ·hiç bir f enalığr 
dokunmayan ıbu ince uzun Ceno· 
valıya kartı kabalık etmiı olma· 
yacaktı. 

Fakat kaptan, !atknl tatkm 
geminin sancak ve iskele tarafla-

rm, yanlara ve gerilere bakıyor • 
du. Mülazim Paolinoya baktı: 

- Ben mi yanht görüyorum?. 
Biz nereye gidiyoruz? .. 

Ali reis, kaptana sezdirmeden 
eliyle İfaret etti. 

Kara Yusuf ıindiği yerden ıry
rıldı. Kaptanm arkasma, biraz 

sağa doğru hemen hemen yanıba
ıına geçti. 

- lnebahtıya ıidiyoruz muh • 
terem Sinyor Manitelli !.. 

- lnebahtıya mı?.. Ne demek 
. . , s d ı· d" ., Jatiyonun. •. en e ır ın mı •• 

Ne kadar olsa bu yolardan çok 
geçmitti. Fazla olarak yıllardan 

beri geze ıeze bütün sahilleri ez· 
berlemitti. ilk bakııta geminin 
baı tarafının nereye dönmüt ol· 
duğunu anlamıth. 

Uydurma müli.zim Paolino ba· 
tındaki tüylü ,apkayı eline aldı. 
Bir tekme vurarak denize savur • 
du. 

Sonra kaptana sordu: 
- Sen Şahin reisi tanır mıım? 
- ??? ..... 
- İtte ben onun oğluyum .•• 
- ??? ....• 
- Babam timdi Venedikli 

ıinyorlann Gemilerinde foradır .. 
Bunlan bilirsin!... J>uY.dun, de • 
ğil mi?. 

- Evet!. .• 

- Sen onun yerinde o1san ve 
oğlun da seni kurtarmak için be
nim gibi yapsa buna ne derdin? •• 

Etrafına bakınma, bütün tayfalar 
zincirlere vuruldu. ikinci kapta· 
nı da onların ·batma vardiyan yap 
tmı. 

..... - ~ 

- ..... . -. 
Kaptan bqmı eğmitti. -~-

- O halde lütfen kılıcınızı ve
riniz! ... Kara Yuıuf, haydi kapta· 
nm kamaramıa git ve tabancala
rını da al.... Orada bizim itimize 
yarayacak daha ne varsa onlan 
da unutma .• Geminin parası da o
radadır. Yalnız elbiıeleriyle ken
di etyalarma dokunma. 

Kaptan, son bir ümidle yeni • 
den batını kaldmmt, etrafına ba
kmıyordu. Adamlanndan yar· 
dım mnduğu anlatılıyordu. 

Ati Reiı yoldatlanna bağırdı: 

- He .... y!.. Çıkm meydana 
da görıün! .• 

Hepıi de meydana çıktılar. 
Hiç tüpheaiz bunlar geminin tay 

falarından daha canlı, daha çevik 
cesur ve atılgandılar. 

Kaptaıi Manitelli, Ali reiıi bat· 
tan ayağa kadar ıüzdü: 

- Demek beni aldattınız! ... 
Öyle mi? •.• 

- Sizden öğrendik... Dorya· 
nm bütün harb planlan tek sözle 
anlablabilir: Kancıklık... Mar-

ki Valerya babama bakım verdi • 
ği zaman pek mi merdceıine ha· 
reket etmitti? 

Adamcağız fena halde sarsıl • 
mıttı. Bütün vücudu titriyordu ••• 
Olduğu yere, halat yığmlarmm 
üıtüne çöktü. 

Batmı ellerinin arasına aldı .. 
Öylece kaldı. 

Ali reia elini omuzuna koydu: 
- Üzülme aziz doıtum !.. Si

zi pek yakmda ltalyaya çıkaraca· 
ğım... Y anmıza Cenovaya gide • 
bİ'lecek kadar para vereceğim ... 
Ne yapalım Leio bana çok tazım· 
dr. Kuruıa bakma!... IJeride 
belki bu ıemiyi de geri veririm! .. 
Hatti. kirasını da öderim .•• 

zm basta oldu.) 
ikincinin manası: (Şu çocuk 

Amerikalıdır.) 
Birinci cümledeki Y.alnız: 
He became. 
(O oldu) demektir. . 
Bundan bir teY anlqılmaz, bir 

mana çkmaz. Geride kalan: 
Sudenly ili 
Kelimeleri (ansızın hasta ma· 

nayı tamamlıyor. Fakat bu fiil 
nakıs olduğu için meful almaz ve 
meful yerinde duran ili kelimeıi 
faile ip.ret eder. 

ikinci cümledeki American ke· 
limeıi de öyledir. O da fail olan 
(çocuk) a p.ret ediyor. 

Bu nakıı fiillerin en mühimmi 
tobe fiildir. Onu daima kullanı· 
nz. Onun bütün taırifleri tazdır. 
Bakınız: 

l am '(Ben ••• im)" 
We are (Biz ••• iz)' 
Y ou are (iz ••• siniz)' 
He iı (0 ••• dır)' 
They are (Onlar ... drlar)" 
Bu taarife bir bakınca un, are, 

iı fiilleri arasmda hiç bir münaae· 
bet bulunmadığı zanedilir. Hal· 
buki bunların hepıi to be fiilinin 
diğer tekineridir .. 

Bu fiil, İngilizcede en çok kul
lanılan nakn fii1 olduktan bqka 
fiiUerin de zamana göre taarifine 
yardım ettiği için pek büyük bir 
ehemmiyeti haizdiT. 

Ha ve · fiili de bu vazifede kul
lanılır, bunlann hepsine auxiliary 
verbı (okzilyeri) yardımcı fiiller 
denilir. 

Her hangi bir fii1, zaman yap· 
mak için bqka bir fiile yardım e
der ve bunu yapmak uğrunda ken 
di manaımı feda ederse yardımcı 
fiil olur. 

Onun ~in do, can, may gibi 
fiiler de yardımcı fiillerdir. 

Shell ile wiU iıtikbali yapmak 
için kullanılırlar. 

Do ıual ıonnağa yarar. 
Have tam zamanlan ifadede 

kutlanlır. 

May, f&rll aığayı yapmak için 
ite yarar. 

Mialler: 
(1) 1 un working 
Yani ( çalqyorum. )' 
(2) He wos not trying. 
O, itiyle uğrapnıyordu. 
(3) You will de brought back 

at seven o clock. 
Saat yedide geri getirilecekıi· 

niz. 
( 4) Do you cetffee?. 
Kahveyi sever misiniz? 
(5) lf 1 mey come tomorrrow 

l vohvu!et like to. 

Yann gelebilirsem gelmek iste
rim. 

(6) He hu *n ıeene her 
tonight. 

O bu ıece burada görülmüttü. 
Bu yardımcı fiillerin müıtakil 

kullanılma1arma da bir mani yok· 
tur. Have fiili bu tekilde çok kul
lanılır. 

Misil: 

Manitellinin gözlerinde bir a
lev yandı. Dümene doğru ıitmek 
için bir hamle yaptı. Fakat o an

da, bir taraftan Ali reiı, diğer ta· 
raftan Kara Yuıuf adamın kolla
mu bıtmutlardır. 

Kaptan Manitelli omuzunu sarı· 
tı. 

Artık dinlemek iıtemediğini 
anlatıyordu. 

Ahmed hu over a thovı and 
ıtampı. 

- Hepimize şampanya geti • 
rin! 

Besleme, Ufak yamağından 
Zeuı'a kadar hepsine §ampanya 
geldi. Zeus kanburun pek sevdi -
ği ve sevdiğini bütün evin bildiği 
bir tarkıyı da okuyarak çalma -
ğa batladı: 

- Sevitelim insanlar! Barıp.
lım inaanlar ! Sevgi bir kaynak • 
tır ki, ondan insanlık denilen son 
suz ırmak akar. Nete bir ırmak· 
tır ki, Sonunda sevgiye varır. Ya
p.rken de, ölürken de, öldükten 
sonra da ıevi9elim insanlar! Ba
nplım inaanlar ! 

Zeus bardağını ahp ayağa kalk 
tı: 

- Yukandaki ölünün aağhğı 
terefine içiyorum! 

Bütün kadehler kalktı. Zeua 
bot kadehin ta dibinden tutarak 
kaldırdı ve: 

- içtim! dedi. Şimdi de yuka
ndaki ölünün ölmezliği. ıerefine 
kadehimi kırıyorum! 

Bütün kadehler, küçük masa • 
nm mermerinde tangırdadı. 

Hasta bakıcı kadm haç çıkar • 
mağı yine unuttu ve kadehi elin 
den mennere düttü. 

Telefon! 

- Allo ! Benim Omorfo ! Ben, 
Omega! 

- Söyle .• Ne susuyorsun? Ke
keleme! Açık konut! 

- Ölü naııl oldu ölü?!! 
- Ateti mateti kalmadı. Dip 

diri. Yann seni görmeğe gelecek. 
O da seni çok ıeviyormuf ama, 
ıen geç kalmıısm ! 

- Ne yapalım Omorfo? Beni 
beğenmez diye ses çıkarmamq • 
tım. 

- Hızlı konuıma ! Uyandırır • 
sm ! Y ann ıörütürüz. 

• • • • • • • • • • 
4 Üniversite rektörlüğüne, kül • 
tür bakanlığına, gazetelere açık 
kapalı curnallar yağdı: 

Sağlık ve Üniversite yasaları • 
na aykırı it yapılıyor! Gövdesi • 
ni bilim araıtırmalarına adayan 
Bayın doktor Omikro Üniversite 
baremi içindeydi. Bundan aylık 

aldı. Kadavrası bizimdir. Ancak 
bizim tetrih evinde otopsi ve a -
rattırma yapılabilir. Hiç değilse 
ortopedi laboratuvarında bir ders 
konusu (mevzuu) olabilir. Okur 
lara doğu§tan kanburluk üzerin
de iyi bir konudur. Hem bir bak-

teriyoloji profesörünün tetrihle 
uğrqmağa ne hakkı var? Devlet 
bütçesi artık son kerte kocalmıt 

il gibi meful almaktadr. 
Do-fiili de ayni iti yapar. O 

da meful alır. 
Mial: 

Jak iı doing his work. 
Yani, Jak vazifeıini yapyor. 
Can (kan) da yardımcı fiil o· 

Jarak kullanılır. 
Must (maat da öyledir.) 
Yalnız Can muktedir olmayı, 

Muıt mecbur o.imayı ifade eder. 
Miıa1: 

1 can do thiı work. 
Yani (ben bu iti yapabilirim). 
1 muıt do thiı work. 
Yani (Bu iti yapmalıyım) 
Fiil hakkında verdiğimiz ma • 

lumat okuyucularımız için kafi • 
dir. 

- Ben delirmedim kaptan! ... 
Her zamandan daha akıllıyım. ... 
Fakat ttiz, sözüme inarwnaınakla 

Ali reiı onu olduğu yerde br· 
raktı .• 

<Devamı var) 

Yani (Ahmed binden fazla pu• 
fa maliktir. 

Bu cümlede has, milstakil ve 
e1a1I bir fiildir. Bir müteaddi fi. 

Daha f azlaıını iıtiyen gen it 
gramer kitablanna bakabilir. 

(Devamı VaT) 

bir eski prof eaörün çocukça is ; 
teklerine avuçlar dolusu para ver• 
memelidir. Zaten son aylarda 
bir kaç profesörde dıtarıda it 
görüyor. Bize kazanç kalmıyor. 
Saylavlarımızm uluslu duyguları 
na sığınırız. Hem profesörün yaf 
kerteıince tekaütlük günü gel • 
mi9, geçmittir. 
Şimdiye kadar bize ne verdite 

verdi - O da ıu götürür ya -
Artık çekilsin! 

Eğer kokutmamak için insan le 
tini koyacak bir buz dolaplan ol· 
saydı, Omikro'nun cansız gövde· 
sini oraya koyup iti parlamentoya 
kadar çıkaracaklardı. 

Oyaa ortada kavga, zmltı çıka· 
racak hiç bir §ey yoktu. Bir insan 
ölmezden önee gövdesini adak • 
lamıı, demit ki, (benim gövdenı 
üzerinde filin profesör anıttırm• 
lar yapım.) Buna irim kantır. 

Doğru .. Kimse karıtamaz &."Da, 

bilginin kıskançlığı, bllgiıiziıı 
kııkançlığmdan çok daha kor• 
kunçtur. Profesör Esoes gerçi çok 
ihtiyardı, yıllardanberi li.boratu· 
varmdan dıtarı çıkmıyordu. Ama 
adı acunun sekiz kötesine ün sal· 
mıttı. insanlar için bulduklannın 
getirdiği kazanç yüzde ıekaen 
atmldığı halde yüzde yirmiıi yİ• 
ne kendisini yurdunda milyoner 
saydıracak kadardı. Fakat profe
sör Esoeı kazancmm yüzünü gör 
miyordu. Altı ayda bir bankalar· 
dan gelen kağıtlara admı yazar, 
(doğrudur) çekerdi. O kadar •.• 

Dııarıda bu bayafı. bu insal'• 
lık dıtı patırtılar ola dunun, O • 
mikro'nun kadavrası prencip li· 
boratuvarınm mermer masasına 
yatmlmıttı. Laboratuvarda üç ar 
kadqtan başka kimse yoktu. 

Omega dört yanma baktı, ara· 
dığını bulamayınca omuzundaki 
güderisini çekti, iki ucundan aç • 
tı, ve Omikro'nun küf rengi yo • 
ıunlu, apı§ arasını örttü. 

Omikronun kirli sarı ile yanık 
kahve rengine çalan bir kucak 
kemikten kada vraıı sanki uza • 
mııtı. Kanburunun gevıeyip dol· 
rulur gibi olduğu görülüyordu. 

Kolları daha uzamı§a benzi • 
yordu. Dudaklarında yine o ince 
gülümseme vardı. Gözleri; dibi 
telve dolu, birer mor kahveı finca· 
nını andınyordu. Diri iken yanla· 
ra doğru pirohi, pirohi açılm19 ko
ca kulakları, 9imdi küpeliklerin• 
den a,ağıya doğru da sarkmı,tı• 
Parmakları bir baston tutuyor· 
mut ta çekilip alınmış gibi içleri 
bot bir bükülü9le bükülmü9tü• 
Küçük ve dim dik memeleri çürü· 
müt armuda benziyordu. Kabur• , 
gaları parmak parmaklı. 

- Omega ! Sola çevir. 
Omega yeni uyuyabilmit bir 

hastayı uyandırmamak iıteyor " 
mutçaama bir yumutaklıkla t1I • 
tup yavaşça çevirdi. Radyomot .. 
kop çalıımağa batladı. Profesör 
dürbünlü Kaskını kafasına geçir• 
di. Kordonunu makineye bağla • 
dı. Ölünün sağ omuzundan içe • . 
riıine uzun uzun baktı. 
- Sağa çevir. 
Sol küreğinin içine baktı. Saf" 

ra keıesine, böbreklerine. yüreiİ" 
ne, her yerine baktı, baktı. 

Ü!Jlega ölüyü her tutuşta aVU9' 
lannın yandığını duyuyordu, ya• 
but ona öyle geliyordu. 

· ' · (Devamı vat) 
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Dlf&l'daki giineıin göz alıcı 
olmasına rajnıen, burada, pen· 
cere az olduğu ve mevcutlar 
da armada kapalı bulunduğu i
çin, ortalık karanlıktı. 

Merdivenin dönemecini yuka • 
n çıkarken, Dirayet Hanmım Y~ 
ieni, pek yanında bir kapının ka 
pandığını itilerek hayrete düt • 
tü. 

Basamakların üst tarafında du-
raladı. DıtarJllln bariz ıfığı al • 
bnda ufalan gez bebeklerini bu· 
ranın loıluğuna ahtbrmak iste • 
di. 
Bir an, müstatil şekli bir teY gö

rür gibi oldu. 
Fakat, sonra, yolunu kaybetti. 
Şimdi, artık, gözleri, yan ka -

ranhğa ah§mıt bulunuyordu. 
Adım adım yürüdü. 
Ne olduğunu anlamak istiyor • 

du. 
Orada biri mi vardı? 
Odalardan birine mi ginnifti? 
Dirayet Hanmım odasmı, ıon-

ra, ötekinki ıeçti. Kapılar kapa
lıydı. Tavan arasına çıkan merdi
veni örten örtü hareketsiz duru -
yordu. Yukarıdan gelen ıtık, yo • 
lunu teffaf bir hale aokuyordu. 

ti. 

Delikanlı; durdu: 
Bunu, ihtiyatla kaldırdL 
Bir fevkaladelik göremedi. 
Sonra, Kadriyenin odasına geç 

Merdvenleri çıktılı ırrada, bu 
üç kapıdan biri kapanmıt değil 
miydi? 

Buna rajnıen, itte, timdi etra 
fmde. tam mana.ile ıükan ve ha
reketsizlik var~ı. 

Sonra, ıon kapmm önünde dur 
du. 

Burası kendi odasıydı. 
Eli, gayri ihtiyari, kapmm tA. 

puzuna gitti. 
Delikanlı, topuzu çevirdi. 
Kapıyı, ardına kadar itti. 
Kanat arkasına dayandı. 
Kapalı pancarlardan güllet zi. 

yalan, içine, müvazi, çizgiler ha • 
linde ıüzülüyordu. Bunların için
de, tozlar rakaediyordu. 

Onünde, sol tarafta, pencere • 
nin yanında bir ' "il& vardı. Nuh, 
burarl ... ...., elinin ve kolunun aksi • 
ni gördü. '°"' 

Sağda, yatak ve iki koltuk, di
var hizasında duruyordu. 

içeriye girecekti. 
Eşiği qmıtb bile ... Sol tarafta 

merdivenin yanında bir kapı açıl
dı, 

Nuh geriye döndü. Biraz arka
n doğru iğildi. Yalnız bqı, oda
nm dıtmda kalmııtı. 

Merdivenin yanında, Rifat, u
ıulle koridorun sonuna doğru yü
rüdü. Lotlukta, delikanlı, onun 
Yüzündeki çizgileri güçlükle far
ked iyordu. 

Polis hafiyesi. tavan arası mer 
divenine saptı. l§te ancak o za -
inan, Nuhu farketti. 

Son derece mütehayyir görün- 1 

dü. 

-Ay sizmisiniz, Nuh Bey? .. Bu 
liirültüyü ıiz mi çıkardınız? 

- Evet ... Odamm kapısım a • 
Çarak ... Fakat, siz burada muı • 
lıız? .. Biz sizi çıktınız biliyorduk. 

Rifat, daha fazla hayret ala • 
!beti gösterdi 

- Bir saatten beri odamda • 
Yclnn. 

- Halam, sizi aramıf, bulama 
mq. 

- Şüphesiz ki, buraya kadar 
gelmemit olacak. Zira, ben hep 
buradaydım. 

Nuh, dütündü. 
- Maamafih, hizmetçi, çıktığı 

DiZi gÖrmQ.f. 
-Evet, Dirayet Hanımefendi. 

nin yanından ayrıldıktan sonra, 
biraz bahçeye çıktım. Fakat, son
ra, derhal odama geldim ve ora
dan hiç ayrılmadım. 

Nuh, mınldandı: 
- Ayrrlmı' olsanız bile ne e· 

hemmiyeti var? 

- Hakikaten, hiç ehemmiyeti 
yok ... Benimle beraber qaiı in~ 
cebiniz? Zannedersem artık za. 
mam oldu. 

Nuh, biraz yalnız k,lmak ve 
her nedenae, muhatabının buzu • 
rundan kaçmak istiyordu. 

Sadece, cevap verdi: 
- Acele yazılacak bir mektu

bum var. Evvela onunla meıgul 
olacağım. 

Polis hafiyesinin kendiıine dik 
katli dikkatli baktığına zahip ol
du. 

Odasına girdi. Muhavereyi Ja. 
aa keamitti. 

'(Devamı var) 

lıL Albncı H. Mah.: 
Mahi tarafmdan Ankarada 

Hatun mahallesinde poruzlu so
kak 3 numaralı hanede sakin İ· 
.ken :İbm~tıihınm meçhuliyeti 
a.nlatılan Kanıl Rüatem oilu 
Hamit aleyhine açılan tescili te· 
lak davaamm mahkeme guııu 
11 - 2 - 935 Pazartesi saat on· 
da tayin ve bu baptaki davetiye 
mahkeme divanhanesine talik 
ve on bet gün müddetle ili.nen 
tebligat icrasına karar verilmiı 
olduğundan mezktir günde ve 
ıaatte yeni Poıtahanede latan -
bul Aıliye mahkemesi albncı 
hukuk dairesinde: Heyeti haki • 
me huzuruna gelmediği takdirde 
g,yabmda mahkemenin icra kılı-

nncağı teblii makamına kaim ol
mak üzere ilin olunur. (3698) 

Bu fotoğraf 
·abibi Huriye 
:-lamın dükki
nımrzda hazır 
bulunan maki -
nesini almak Ü· 

zere Bayrama 
•:adar gelme • 
l'dir • Bayram 
~rtesi taşraya 

gide ceğim den 
dükkan kapanacaktır... (394) 

Betiktat Foto: Cemal 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve erkek 

terziai 
Bütün ~ıklar hep 

orada giyin rler 
Her keseye ve 
arzuya uygun el· 
bisenizi ancak 
orada yaptıra· 
bilirsiniz. 
Istaobul Yeni· 

postahane kar· 
şıs1nda Foto Nnr 
yanında Letafet 
hanında. 

~BORSA~ 
HiZ11annch vıldlz i$aretı olanlar üzer· ! 

lcrinde 29 12 de muamele ,örenler I 
dir. I Rak amlar lı:.ıp;ınış t i ıt lanrıı ırösteriT. 

Her parçası ayrı bir beyecan.a okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk Ye seyahat romanı 
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• Atlna ~ ... - • Bütreş rs. -
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ISTANBUL ı 
18 Çay sa&tl: otel Tolratbya.ndan D&• 

ldL 19 Jlmnutlk: Selim 8ırn. 19,30 
Dtınya h&berlerL 19,40 Kltar orkestrası. 

20,10 Ziraat Veklletl namma konterana. 
20,40 Pllk: Dana mualldsl, 21,10 Anadolu 
ajanaı buralar. 21,30 Radyo orkeetraııı. 

22 radyo caz ve tanıo orkeatra&. 
US Kb. V ABŞOV A. 1~ m. 
18 PopWer Leh mualkl81. \9 Sözler, 

.IUO :rap. '°~ BaQC Vl7m mp01p1 
22,10 Haberler. 22,20 Konterau. 22.21 
Lemberıten: N.U pop111er eentonlk kon. 
aer. 

818 Khz. PBAG, ı'IO m. 
16 AnODinı Dvorakm (Le Dlaibe et Cat

hoa) operam. 18,30 Almanca nepiyat. 20.30 
Şen prkılar. 83zler. 21,1~ ? ? 21,30 111· 
larmonlnln senfonik konaerL 23 Son ha· 
betler. 23,20 P1Ak. 23,30 Cazl>Md. 

ns Khz. MOSKOV A. 1'714 m. 
ıı,ıs Popfiler kcmaer. 12.llS ınec Def· 

rlyatı. 13 lngtUzce. 18,30 llpanyoı vdvtll. 
l0,30 Karqık kolUler ve dana. 21 Mlllt mu
ıııkt 22 JıılubteUt dlllerle nepiyat. 

PARIS. (Kısa da.ip) 19 m. 88 
1' Komer nakfl. ıs Habeı1er. llS,30 

lııgUlzce haberler. lS.45 MvO. 16 Ko
loni bayatı. 16,llS Sözler. 17 Kcmaervatu· 
vardan naklen konııer. 

Ilı Khz. BERLIN, 1111 m. 
18 Spor. 19 Skeç. lQ.30 Org muafkl· 

al. 20 Piyano fant&zlleıi (Scbumann.) 20, 
30 Spor. 20,llO JııllHlckerln (Der Betteıtu • 
dent) operuı. (Berllner St&ta operad&D 
naklen). 23 Haberler. 23.30 Dana. 

SU Kba. BUDAPqTB. lllO m. 
18Berth& Alon orkestruı. 19 lngene 

t&lrnnL 19,31S K&dm. 19,llO KfkAyeler. 
20,20 Piyano refakatiyle şarkılar. 21 Rad· 
yo tiyatrom. 2 Benıard Salon t&knm. 22, 
fO Haberler. 23 Aaker1 bando. 2',llS Çin· 
gene mualldal. 

9SO Kbz. BRE8LA11, 118 m. 
1T Batu mumld. 19 Muhtelit. 21 (Kra· 

chun Jol&Dte) &d1J mualldll köyUl tenıaU1. 
23 Ha.berter. 23,30 Dana. 
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Sahibi ve Nenivat Müdürü: 
HASAN RASiM US 
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ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika rro.128 

- Evet .. Kabil değil •• 
Bunu Ziga söylemiıti ve ayni 

zamanda ıunu ilave etmişti: 
- Benim bir teklifim var. Ni

yam Niyamlıya timdi hiç bir teY· 
den bahsetmiyelim ve Ragami -
nin yanına alacağı yirmi kitiyle 
onunla beraber kaçmasma mü'. • 
11\&de edelim. Kendilerini gizli • 
,.e biz de uzaktan takib ederiz. 
Yolda bir fıraab bularak karıı -
laımıt gibi ~par ve Niyam Ni • 
yamlıyı yakalanz. Kendisine bi-
ze Aslanlı adamın yolunu göıte • 
rine hazineyi bulmak iç;n yar· 
dımda bulunacağmıızı ve bulun
duiu takdirde de buraya katiyen 
el ıürmiyeceğimizi söyleriz. Bu • 
na itimad göstermezse bize yolu 
göstermesini, kendisini yalnız 

bırakacağmıJZJ söyleriz. 
Bu teklif Murada da pek man

tıksız görünmemitti. Fakat daha 
karar vermeden itin plinmı e -
ıaalı teıbit etmek dütünceaindey
di. Ziga Muradm uzun uzadiya 
dütünmesine meydan bırakmadı 
ve: 

- Fazla dütünmeye lüzum 
yok, dedi. lı olacağma varır. Ni
hayet olmazsa tehditle de söyle
tebiliriz. 

Ziga Murada bunu söyledik -
ten sonra Ragamiye döndü: 

- Sana itimad ediyorum. Bi
ze oyun oynamaya kalktığın da· 
kikada kendini ölmüş bilmelisin •• 

Bµnu Y•P\timı için biç te müte -
eaeir olmam. Sen kendinlen ev
vel kabileni düşünmek mecburi
yetindesin. Şimdi, sabahleyin er· 
kenden Niyam Niyamlı ile bera· 
her kaçarsın.. Sizin kaçmanıza 

kimse mani olmıyacaktır. 

- Hareket etmezden evvel 
bana bazı talimat verseniz doi • 
ru olur. Her hangi bir yanhılrğa 
meydan vermiyeyim. 

- Ne gibi yanbtlıia.. 
- Bunu timdiden tayin im • 

kinı olsa söylerdim. 
- Seninle görütürüz. 
Ziga, Ragamiye bunu söyler • 

ken Murada dönmüştü. Ona da: 
- Ben Ragami ile töyle yürü· 

yeyim. Ayni zamanda azacık ta 
konuturum. 

-Peki.la .. 
Murad pekila dedikten sonra 

böyle bir müsaadede bulundu • 
fu için pişman da olmu' delildi. 
Ziganın kendisini bu ormanda 

1 

.. ..,..-..... l 
Yazan: 

. Rıza \ 

ı~~ 
tek başına kalmasmı İcab ettire
cek bir plin kurmıyacağmı kim 
temin edebilirdi. Bu ihtimftl kar· 
tısında arkalarından ıestcndi: 

- Ziga ! Burada yalnız kala • 
cağım, bir mahzur yoksa ben de 
sizinle geleyim, dedi .. 

Ziga Muradın seslenil'ini itit
memit gibi hiç aldırmadan Ra -
gamiyi kolundan çekerek yürü -
dü. 

• • • • • • 

Sabah• olmuttu. Rag3mİ ile 
Niyam Niyamlmm kurdukları 

kumpastan halteri olmıyanlar t~ 
liq~ dütmütler ve doğruca Mura· 
da kotub ıelmiflerdi. Hadiseyi 
onlardan öğrenir gibi göründü 
ve telif gösterdi. 

Hemen arkalarından adam çı· 
kartmıt ve takip edilmelerini is -
temiıti. Az sonra onlardan gelen 
haber de kaçanların izinin bu -
lunduğunu bildirmitti. 

Kafile, tarif edilen ve verilen 
yolu takip etmek üzere harekete 
geçmit bulunuyordu. 

Aradan iki gün geçmişti Mu
rad, konakladıklan Geze çiftli • 
ği yakınında derin uykqsundan 
uyandığı zaman etrafında hiç 
kimseyi göremedi. 
~-~pdöqdü . 
Gene insaflı davranmışlardı. 

Yanmda ıilahını ve kendisine 
yetecek kadar cephane ile yeyip 
içecek bırakmışlar amma. buna 
mukabil mevcud boncuklarının 

hemen hepsini de abp götünnüt • 
lerdi. 

Arkalarından kotmakta ma • 
na yoktu. Gitseydi, ne yapacak· 
b. Bu boıubotuna zaman kaybet· 
mekten başka bir teYe yaramıya · 
cakb. 

Doğruldu. Silahmı eline, da • 
ğarcıfmı omuzuna aldı ve ner~ 
ye gideceğini bilmediği için yü • 
zünün dönük bulunduğu semte 
yürüdü. Böylece tam üç saatten 
fazla yol aldı .. Günet gittikçe kı
zıyordu. 

Geçtiii sahada ağaçlan sev • 
rek, açıklıfı fazla ve arızalı bir 
araziydi. 

'( Devamı var ) 

·Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

1934 
YILBAŞINDA ZENGiN 

OLANLAR: 
1 - Çatalca ortak (19) köylü. 
2 - lzmirde ortak (10) köylü. 
3 - Dörtyolda Süreyya ve Ziya. 
4 - Samsunda fotoğrafçı Ali 

ve Muzaffer. 
5 - Alanyada avukat Adil. 
6 - Betiktatta bahçıvan lamail 
7 - Sirkecide Arabacılar Ce-

miyeti. 
8 - Küçükayaaofyada Şevket. 
9 - Beyoğlunda Katina, Me

tagalvaı. 

1935 
YILBAŞINDA ACABA KiMLER 

ZENGiN OLACAK ? ...... 

, 
• 

BallıJdıl't ~rı C\'AIUTt llaHMuı 
1 O - Beyoilunda Mitrani Pa· 

l ralli ilah ..... 
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Lavaı 
Musollnl ile gUrUşme

&ine, iki devlet 
siyaseti namına 

eherdmlyet verlUyor 
Paris, 29 (H11suıi) - Fransız 

Dış işleri Bakanı Lavat ikinci 
Kanununun üçüncü nya yedin -
ci gGnü Ramaya gidecektir. Bü
tün gazeteler iu münasebetle 
yazılar ya~mışlardır. Bualardan 
"Eko dö Pari,, gazetesi yazmıt 
olduğu mal<aleyi ıöyle bitiriJOr: 

"Lavalin Rom&ya gitmesi 
doğnı değildir. E&er İtalyanlar 
cidden Frar_,a ile anlasmağa 
rz:ıul:taç i1ı:Ie- ken;lileri Penise 
gelabilirler.,,. 

Paris, 29 {A.A.) - Bazı ma· 
liimata göre Fransız Dış işleri 
Balamı Bay Laval Musaolini ile 
görüşmek üzere gelecek hafta 
ba<:.1 :ı rrtırl::ı ~""""'""'"' o-lrt"!ef"ktir. 

fiilli em'ak 5000 • 
lira kaybetmiş 

(Bt11tmwlı 1 iltd M) 
Dün aldığımız bir mekta\, bi

ze bu meselede 'bazı yeni safha· 
lu öğretti. Hiç bir miitalea ilive 
etmeden bu mektuba aynen net• 
rediyoru.:&: 

H20 - 12 - 934 Peqenıbe 
giisrkü (malıterem Haberde) 
Adliy• sarayı enlran bqbiı al • 
bnda pek yerinde bir yazı ıör
dülc. Yalnız bazı noksan kısmı • 
lanm tamam etmekliğimize izin 
vermenizi rica eyleriz. 

Adliye sarayı enkazına talip 
iki grup vardı. Biri hakiki enkaz
cılar (yıkıcılar grupu), diğeri 
ba~ka bir grup. Şartnameye gme 
enkazın altı ay zarfmda kaldı -
nlarak ıahanm temizliif istenU • 
diğinded hakiki yıkıcılar gnıpu 
'bu müddeti az bularak cesaret e
dememit ve çekilmitlerdi. Çeki • 
len bu gmp; müddetin bir sene • 
ye iblağı halinde hazineye bir 
misli fazla para veriyorlardı. 

5.000 yerine l 0.000 teklif edl· 
yorlardı. Bu kabul edilmedi. 
Altı ay zarlmda enkazı kaldır • 
mağı teahhüt eden ikinci ınıpa 
bu rnühim ı, ihale edildi. 

Bu grup ihtisas haricinde ite 
ba,1adı. Kırk yedi bin liralık sa • 
b! yaph. Geri kalan enkaz; tuğ
la kmntılarmdan, molozdan ve 
har~tan ibaret lmlunmaktadır. 
Bunların paraya tahvili uzun za• 
man itidir Ye masrafa tekabGl 
etm~z. 

Bu grup; bu para etmez mo • 
lozları da 1 O amele ile bir amele 
hanya ciro ederek Milll emllk 
müdürlüğünün başına büyük bir 
gaile 1:nraktnıtfardır. 

Çünkü bu enkaz mühendisle
rin fenni ifade; ölçü ve hesap · 
larrna göre ancak daha en az on 
bet bin lira sarfiyle oradan kal
dırılıp başka mahalle naklettiri • 
leceği katidir. Ve buıünkü mev
cut amele miktariyle daha bir .. 
ne müddet lazımdır. 

Bu it için yitz yinni amele la
zım iken müteahhitlerin kullan • 
dıklan amele mevcudu hic bir 
zaman elliyi geçmemİ8tir. Bu -
gün ise on ameleden ibarettir. 

ltalya notasını 
verdi 

( B<qtarah 1 lııd u) 

fnmzdan yapddığmda ıırar et· 
mektedir. Bu iddia gerek haki· 
b~ ıerebe aldı ıelime aykırı· 
dır. 

Yakadan bir kaç gün ev • 
vel habet müfrezelerinin bulun • 
duğu ve mülkiyeti henüz kararlq
mamıt olan Valval ötes;ndeki a • 
raziye doina kumandanımızuı ile
riJemesini icab eUirecek bir aebeb 
yoktu. Ahvalin inkişafı bilakis o 
mmtakada olan hukuki ve. fıilt va• 
ziyetimizi lealerine çevirmek üze
re Habe,lilerin niyetini açık ola • 
rak göllermittir. 

Kumandanımız, hücumdan bir 
kaç &ün evvel, bu niyetin, vazife· 
ıi icabı, önüDe g~mek teşebbüsün 
de bulUDlllllt ise de Hal:eş kuman· 
danı brır durmUf ve a!ker adedi
nin fazlalığma güvenerek fa1da 
temin edebile(:ejiai diif•inmüt ve 
bulun yaplnlfbr. 

Valval bidisesi müfrid bir h&· 
dise değildir. ltalyan Somalisi ile 
Habeşiatan lıudud mmtakumda • 
ki ltalyaa ..kerlerin;n kanuni bu· 
lunuıuna kartı koymak için öte • 
denheri 1a"•lan tecavüz'erin en 
yeniaidir. Bunun hakkında eli• 
mizde bir çok vesaik vardır. Ma· 
amafih, vahameti it;bariyle Val • 
val hadiaeıi ötekilerden farklı
dır. 

1908 muahedesindenberi ltal
yan Somalisi ile Habeıistan hu
dudlannm kararlaıtırılmasma ha 
zır olduiumuzu bildirmiıtik. Hu· 
dudları teıbit için 1910 da Dolo 
mmtakumda ite baılayan ltal • 
yan • Habet komisyonu, Habetia
tan bükGmetince yapılan mütkü • 
lit dolayısiyle işine devam ede • 
memittir. O gün bugün hükime
timiz· n niyeti deiifmedi ve buıün 
bile hudud meselesinin yüz üstü 
kalmıt bulunmıuı her halde bizim 
isteğimizle olmamıttır. 

ltalya hükumeti, hudud teıbiti 
itinin devamma hazır olmakla be
raber evvela Habe,iatanm iki mem 
leket arasındaki muahedeleri ye 

milletler cemiyeti miıakmı nazan 
itibare almayarak baskın teıebbü· 
ıü ile hiçe ıaydıiı hakkı tamir et• 
mesi lazımdır. 

Almanya ile 
ticaretimiz 

Son hafta içinde lıtanbul pi -
yuasmda Almanlar biç mübaya
atta bulunmamışlardır. Bir ev -
velki haftanm ıon günleri de 
böyle aeçmitti. Piyasada bu va • 
ziyet epi bir durpnluk doğur • 
mu9tur. Almanyanın bizden aldı
ğı mallardan elde büyük ıtoklar 
olmamakla beraber Almanya için 
hazırlanmıt bazı partiler elde 
kalmıştır. • 

Almanya ile ekonomik müna • 
eebatnnız bundan bir müddet ev
vel bir durıunluk geçirdikten 
sonra gene eski düzgün seyrini 
takip etmele başlamıth· 

Fakat Almanyanm son aldığı 
vaziyet gerek ithalltçı ve gerek 
ihracatçı tacirleri mütereddit va· 
ziyete sokmuştur. Maamafih pi • 
yasada bu halin düzeleceii ka· 

' 

2000 kişi 
tahliye ediliyor 

( Bafl.aralı 1 inei th) 

Şubat ayından ıoma yakala • 
nan 64 sosyalist ve 90 komüniı • 
tin yakası bırakılmamııtır .. 
Temmuz ayındaki hükUmet dar
besi hadisesinden ıonra yakala • 
nan 5609 kitiden 5.000 i tahliye 
edilmiştir. Bomba atmak ve sa· 
ire ıibi dijer sebeblerden yaka • 
lanmıı olan 843 Naziden ~e yet
miti mevkuf bulunuyor. 

Diğer taraftan Avusturya Bq· 
vekili Doktor Şuıing ile Harici
ye Nazm Doktor Berger'in, Ma
caristan hükilmetiyle BudaJ>ette· 
de yaptıklan uzun müzakereler 
bitmit ve A vusturyahlar memle
ketlerine memnun dönmiifler • 
dir .• 

Her iki A watarya hükUmet 
adamı Avuaturyaya dönmeden 
önce, Hariciye Nazm gazetecile· 
re bir beyanatta bulunmuttur. 

Burada en mühim nokta, in • 
gilizce Mançestri Diyan,, pzete
ıinin yazdığına göre fudur: 

Avusturya Hariciye Nazırı di· 
yor ki: 

"Macaristan A Vlllturyanm is
b1dilini tanıyor. Ve bu hareketi
nin Tuna havzumdaki iktisadi 
vaziyetin yenilenmesin~ esas o • 
labilecejini söyliyor. Bundan 
memnunum •.• ,, 

Bu beyanat, A YUıturya ile 
Macaristan arasmda bu yolda 
bir anlatma olduiunu ve teminat 
elde edildiğini göstermektedir. 

Yan resmi "Pester Loyd,, ga• 
zatesi hu menu üzerinde bir ma· 
kale yazarak; "Bazı mehafilde 
mevcut tüpheler, itte bu beya • 
natla ortadan kalkmıt oluyor, 
Avusturya - Macaristan dost • 
luğu, hatti Berlin de dahil olmak 
üzere her yerde anlaşılmalıdır 
ki, bu dostluk Almanya aleyhi • 
ne deiildir.,, 

Ayni pzete, A vuıturya -
Macaristan arasmdaki tetriki 
mesainin bu noktumm aydm • 
lanmasma büyük mana atfetmek· 
tedir. 

S~lahattin domuz 
mu sanı?mıştı? 

( 8Qftaralı 1 inci de) 

gündüz daima avlanırdL Bunu 
bütün köylüter bilir. Salihaddini 
vuran da koru sahibi Abbasm a
damı Pomak Muıtafadır. Bu ayın 
on altmcı pazart•i ıeceıi Sala
haddin ciftesini omuzlayarak ev· 
den aynlmıttır. Anası: 

- oıımn, yanma ekmek al. 
gece acıkırım. 

Demitıe de Salahaddin ko· 
rucu Pomak Mustafanm yanma 
g:deceV,ini ıöyliyerek ekmek al • 
ma~a liizum görımediğ;ni söyle • 
mittir. Kapıdan ayrılırken de: 

- Ben domus avına gidiy~ • 
nım. Ö*'eve dcıru eve dönerim. 
DeM;•. ı~zak•aşmıAtır. 

Salahaddin e~ki damlar dere· 
ıinden Muatafanm merasma Ri • 
rerken on adım ileriıindf!n atılan 
av tüfenıi ile yere düıerek ölmüş· 
Hlr. 

Salahattin öldürüldükten ıon-Bu işte zarar gören baıtlıca 
hazinedir. Çünkü bu müteahhit. 
ler xolunu bulup 1eniden muka -
vel""lerini altı ay temdit ettirmit
lerdir. 

naati mevcuttur. ra Mustafa arkadaıı Feyzi ile bir 
-===--=-=--========-=ıı::::===-==I çobanı gece yatakle.nndan kaldır 

Madem lti, sonradan böyle 
hareket edilecekti bidayette 
müddet bir sene kabul edilseydi 
hazine; bir misli fazla para ala. 
cakh \'e enhz ,lmdive hdar 
miJtehassn ellerle kalkmı, ola • 
cakb. Ve arsayı bekliyen beledi-

ye de yapacağını yapacaktı. 
Vaziyet bu tekli almıtken 

bakalım alakadar makamlarm 
hükOmet menfaatini korumak i
çin alacaldan tedbirler ne ola • 
caktır? 

Büyük sayplanl'nzla •• 
· latan bul 

.. ,enkazcılar grupu,, 

mıt, Salihl'ttini öldürdüfünü ken 
dilerine bildirmiftir. 

Oç kiti Salihattini bir çuvala 
koyınuılardır. SalAhattinin bo • 
JU bir metre seksen santimdir. 
Çuval yan beline kadar ıelmit • 
tir. Çunb Uç metre kadar kaim 
bir telle baflam19lar, botazım ip 
le sıkmıtlardır. Bu it bittikten 
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Profesör Mar öldü Makedonya komi· 
( B(lftaralı 1 inci de) 

ımı anmak için toplantılar ya • 
pdmq, nutuklar söylenmiıtir. 

Profesör Mar, ayni zamanda 
Sovyet Umum Akademisi ikinci 
direktörü bulunuyordu. Genel 
direktör Profesör Karpinski, 
Profesör Mar'ın ölümü üzerine 
f11 haberi ne!retmiftir: 

"Sovyet ilim akademisi, aka· 
demi direktörlerinden ve Aka • 
demiden Nikolai Jakoleviç Mar 
m ölümiyle büyük bir şahsiyet . 
kaybetti. Kendine bu bir llim 
ve derin bir mütefekkir olan Pro-
ıeför Mar, dillerin tekamülü üze. 
rine Yafatik nazariyesi kurmut 
ve bir çok talebeyi bu yolda ye· 
tittirmif, havvariler meydana çı· 
karmıftı. Sovyet Uldm Akademi
si, onun hatırasını sonsuzlandır· 
mak için yakında bir çok tedbir
lere giriıecektir •• ,, 

Akademi genel direktörün • 
den başlıyarak Volgin, Krziza • 
novski, Orlov, Boriıyak, Koma • 
rof, memleketimize gelip ikinci 
kurultaya da ittirak etmiı olan 
Profesör Dehorin, Satnoiloviç Ye 
bir çok diğer Akademi azalan 
profesörün dul kalan kanıma u· 
zun taziyet telyazılan ıönder • 
mitlerdir" 

Ulualar arası bir ıanı olan, 
Türk dili üzerinde de derin etüt· 
ler yapmıt ve onu fenni bir U1Ul 
üzerinde üretme yolunu bufmut 
olan Profeıör Mar'm kısaca ter· 
cümei halini vermeleri okurlan
mız için de faydalıdır: 

Akademiaen Mar, bütün oku· 
ma acununda tanmmq bir lisan· 
cıydı. 

1864 tarihinde Kutais de dol· 
muttu. Petenburg Onivenitesi 
Şark dilleri fakülteeinde oku • 
lllUftur. 

Türkçe, Arapça, İbranice, 
Kermice, Ermenice, Fança, 
Sanskrit.. Dilleri üzerinde çalıı • 
mııtır. 

Üniversiteden çıktıktan son • 
ra, bir çok Avrupa memleketle 
rini dolaıllllf 1909 da Akademi 
azalıfma seçilmi!tir. OlOm Aka• 
demiıine seçildiği zaman 30 dile 
vakıf bulunuyordu. 

Bir çok yüksek Sovyet mües
seseleri azalığına da seçilmiş ol
duğu ıibi tetkik yolunda çıkar • 
dığı kitaplarm sayısı 500 zü bul
muıtur. 

Dost memleketin ba kayıbma 
biz de acmmz. 

ıonra Uç kiti çuvalın içine lmk ki 
lo kadar tat doldunDUflar omu• 
lıyarak ıatürüp (lna) deresi • 
nin dart buçuk kulaç derinlilin • 
de bir yerine atmqlardll'. Bu it· 
ten sonra üç kiti bir teJ olmamq 
gibi yerlerine çekilmitlerdir. 

tasının iç yüzü 
( B'Jflartllı 1 llld d~ J ' 

mu§tu. Bugün ise, o zaman tevkif 
olunarak emniyet mese!eıi dolayı. 
sile hususi karargahlarda topla • 
nan bu komite azalarının bir kıs • 
mı serbest lnrakılmıt ve köylerine. 
diinmütlerdir. 

Bulgar resmi mahafili bu ıer • 
best bırakmayı tu suretle izah et • 
mektedir: "Yapılan tahkikler bu 
Makedonyalılar aleyh!ne hiç bir 
iz meydana çıkarmanut olduğu 
gibi komite tarafmdan öldürülen 
adunlarm aile!eri de banlar aley
hine h:f; bir müracaatta bulunma • 
mqlardır.,, 

DiV.er taraftan 11mu da ı~z 8. 
nüne almak gerekiyor ki alman 
tedbirler bizzat komite aleyhine 
deiil, fakat cinayet ve kat" 1 it!erin 
de methaldar olmak ttbarle bu ko
mite azalan aleyhine olarak alm
mııtır. 

Fakat Bulgaristan tetbişçilerle 
doludur. Bugün bunlann mesuli. 
yelten korkarak her türlü faali • 
yelten uzakta durmalannm ehem-
miyeti yoktur. Mibailef Bulgariı • 
tandan lcacb ;,e Bu1~iıtanda. i . 

simleri meçhul tutulan mümeasilleı 
ve ftkiller bıraknuAhr. Komitenin 
sillhlanndan tecrid olunmaımm 
da ehemmiyeti yoldur, çünkü bu, 
evvelce ıillhlan kimden aldılar I· 
ae gene aynı verden ailahlaT'ma • 
farına kartı b!r teminat teıkil et • 
mez. 

Aynı muhabir, JComite azalan 
aleyhine açılan tahkikattan da an
latıldıfı veçhile, Stamboliski'n=n 
katti tarihi olan 9 haziran 932 den 
Ceorgief hüktimetinin iktidar mev 
kiine ıeçtiii 1934 Mayıı tarihrne 
kadar, Bulgar hükt\meti memurla
rının komite ile alaka halinde bu
lundufuuu ve komitenin faaliye • 
tinden mes'ul oldu1clarını da teba
rü:ı ettirmektedir. Muhabir, mek • 
tubunu §Öyle bitiriyor: 

"Bundan enelki Bulıar hükil
metlerinin himaveıl, komitenin 
evvelce yapblı faallyetleri çok 
kolavlattırmıflır. Bu h~maye olma 
sa idi, komite, buıünkü Bulgar hü
ldlmetinin itham ettiti itleri yap .... 
mazdı. Bundan dolayı, Makedon • 
ya dahili ihtilll kom!tesinin kanlı 
faaliyetine yeniden ilk fırsatta bat 
laması daima tam bir surette mey. 
cud bulunmaktadır.,, 

muz zannile vunıldutunu doğru 
bulmamaktadır. Sallhattinin ar· 
kasındaki beyaz gömleğin ıece • 
leyin karan.lıkta bile gayet iyi 
farkedilebileceğini zannetmek • 
tedir ve demektedir ki: 

Kırk bet yatmda evli olan Mus 
tafa geçen sene Salabattinin 18 
yatındaki kız kardeşini istemit • 
ti. Evli adama kız vermedik. Bun 
dan '-!ka Salibattin, Mustafa • 
nm meraamdan odun keamit. a-

ralan açılmıfb. Yine ıeçen se • 
nelerde A bbu Beyle korucu Mus 
tafa, Salahattin avlanırlarken 
Salahattinin lnünden kaçan bir 
avı vurmuJ, yere devinnittir. Mua 
tafa buna kızmıt: 

- Beyin önünde ben varken 
een nasıl av vurunun demİf, hay 
li söylenmlttir. Bu ıöz üzerine 
Salahattin köpeğini ıdıp gidecek 

Salihattin iki gün evine dön • 
meyince k6ylüler tarafından a • 
ranmaya ha!laDIDlfbr. Bu arada 
Muatafa da Salahattinin evine ıe 
lerek karumı ıörmüt, yemek ye
mit, - kardetimi muhakkak a· 
rayıp bulacağım. Bir yere sit • 
mittir. Ne~. leyıe çıkar ıellr d .. 
mittir. V akadan bu ayın yirmi U. 
çünde haberdar oldum. Kire git
tim. Mustafa ve arkadqlan Bey
koz jandarma kumandanlılmca 
yakalandılar. Çobanla Feyzinin 
itiraflarına göre lrva deresinin 
köylüler tarafından aranacağı ha 
beri üzerine Salihattinin ceıedi 
çuvalla birlikte evvelce abldığı 
yerden almarak bir kilometre ka 
dar uzakta yedi kulaç derinliğin
de ve kuytu bir yere atılmıttır. 

Salihattinin babası oilunun do • 

olmuı, fakat Abbas Bey bırakma· 
mıtbr. Muıtafanm bunlardan do 
layı Salihattine kin beslediğini 
aanıyorum. ~ ·~pbeıiz adalet mah· 
kemede yerini bulacaktır. 
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~~~1~~ 
Bir tecrUbe ~ 
kat·d r. Her ~l, ~ 

yerde arayınız 

~~ 

• • o 

. , 
Mütenevvi ve Müntehap Çeşit!er · 
En Mükemmel Cins er 
En Dun Fiyatlar •..•...•• 
lşte satın alırken nazarı dikkate alacağınız 

başlıca vasıflar 

Empcrmeablize0 Mandelberg,,p d •• ı • 
•e IU geçmiyen "furberri.. ar esu erı 
•••••••••••••••••••••••• 

?:::;!~~~;~::::.~: ....... Muşambalar 
~n mük.em.mel kum•ıları. Paltol 
ımal edılmış ar 
•••••••••••••••••••••••• 
0 ········M t ı Kadın ve çocuklara mOte· an 0 ar ve 
nevvi ve mlintehap çeıit'erde M b I 
......... uşam aar 

)······················· ........................ ········· 
flazır ve ısmarlama son moda elbiseler 

selsiyor 
GALATA KARAkOY 

Tediyatta Teshillt 

••• 

Hava ntkadar ıoğuk ofursa ofsun, bir Fıigidıfre fçfnde mu'1alara 
edılco allt, leıeyağı, peynir gibi gıdalar taıeliklemai ayDCD YO U&UD 

müddet muhafaza eder er. 

Fr'g0 daire ıoğu" hna dolab1nın g0

rd:ği eve hastaTık girmez, ctın1c0 
mıkrop!ar.D üremesine bu emsalıiı llet kıt'iycD meydıu bırakmu 

Bourla Biraderler ve Şsı. 
1stqnbu1-An kara-lzm i r 

/"'"""""''""'flllnıııı""""'nıtımnı"""""""""""''"'"""'""""'"''"''"""""""""'"""""''*'una ''*••:ı ıı '*• •ıraa • w:ı 
YILBAŞI ve BAl'RAM için 

le hediye seçe im diye düşünmeyiniz: 

LE 
İ Fabrikası taze olarak çiko ata ve bisküvitlerinin her 
) çeşidinden kutu ve fantazi hediyeliklerini hazırlamışbr. 

'!!i ı\ Fabrika, toptan ve pe1akende satış yeri: 
7fi w.. 1 s Bahçekapıda Istanbul c beti raınvaylarının son istasyon karşısı 
llm\Jasını kullanmakla hem •fıktan kazanar hem 
de cereyandan ,ani par ad an tasarruf edersin ız. 1 111llfllHll1tttntnıtffllllilftllfftllfll"'l'llutnıftllPllllllıft uıuııııııııınııııınıııııııırnnnı ııurııt11nıttırıı11ııııtnnnrıınnrıtfflllllH1nnnıııııınnı111nuıııııııırıı1111111Hlllnıtıtnı11nııım11111ınunlflRll'11111ı .. 

Ph i lips Lamba 1 arı r:O-..ııııKıııııSmnn;,1Rıııoı•E-.Jllllll9Nı~LE•Rıilf"llE:aırımııilll ~1111ıaıı_......__..ıııınıı1111--.mmw:m- mms, 
Türkiye umumi mümessilliği : 

u SAÇ LOSYONU - ··"~111' ~ • .: 
,.~ 1 • -

Hel°os müessesatı, Galata, Istanbul Kanzük Eczanesi KOMOJEN KANZUK ~::.:,. 
Müstahzaratından Kepekleri izale ve sa~lar1 

• M .. d •• ı · ı besllyerek döklilme•lne mani olur .. 
•nhisarlar u. u ur üğünde_n Pelesenkli [(anzülc. Kan1uk Saç Losyonu mümassilleri gıbi yağh 

. ı _ Antalyada yapılacak (23386) lira (60) kul"U! bedeli ke Katran Hülasası değ:ldır. Tcıiri kat'i ve rayıhası litaf 

tıfli idarehane binuı kapalı zarf uıulilc eksiltmeye konulmuıtur. o o• nı H Bunu bir losyondur. ;.ı:1;~t j 
2 ( 20) ku Tanınmış Eczanelerden ve ParfUmörl ~~~.fi·i c·"b - Kırdırma f&rtname ve projeleri 1 nıt multabilindc Kul anınız Ma~azalarından aravınız ~1'· ·, 

~'alide Levazım ve mübayaat tubeıi naltit muhasipliiinden alına . 
'"'tbı-. f;ıılillllllllııı•ın:ıtııııı:ıııı:rııırnııııııQllllllllllfıiiil::Jllll~IQudllllllllıı:uıııt~_...-...... •-•-*'"= ısu-wm wm 4 4 

ıs 3 - Kırdırma 10/ 1/ 935 tarihine müsadif Per§embe günü saat 

te Cibalideki Alım, Satım komisyonunda icra kılınacaktır. 2 ~ K 
)' 4 - Teklif mektupları kanunda! ı hükümlere göre yukanda ta ttıammm t.J uruş 
~ olunan gün ve saatten bir ıaat evveline kadar komisyon reisine 

1 

B Ay RAM M ON AS EBE Ti LE 
lcbuz mukabilinde verilmelidir. 

. s - Kırdırma prtnamenin mahsus maddesinde yazılı şeraiti ha ÇI~T l{OLLU ve ÇiFT YAKALI poplin 
ıı ol l 1 "-nar arasında yapılacl\ktır. GOMLEKLER yalnız 

(l"" 6 -Talip olanların <% 7,S)muvakkat güvenme parası olan • R s o 
ıS~) lira ile birlikte müracaatlan. (8565) ı 

':':::----,-.. 

~Devlet Demır volları flanları l 
ttinn t cnıı ith gidış·d6nı ı yo cu tarıfesi aynı ıartıarla 31/Mart/!9 . 5 

•onunıkadar azahlmııtır. \8698) 

Mağ3za1Jında Bulunur. 
Galata TUne1 civarında ZUlfaris aokalhnda Llcivert han 

750 liraya 
satllık hane 
Elyevm on lira kira getirir 

kirgir bütün evsafı havi ve 

yazihane yapılmağa elveritli· 
dir. Galatada Fermeneciler Ha

cıfoti aokak numara 7. Konut • 

mak istiyenlerin Galatada Şir • 
keti Hayriye ilıtünde kötede 
berber Avni beye müracantlan. 

(3613), 
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ı Güzel ve Gürbüz çocuk i 
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~snaf ve işçi 

Leblebicilerin 
derdi büyük 

Barb GENE Geliyor 
rf. ;·? ... 1934 Yazan: 

Fransi Dölezi 
Çeviren: Fa. 

No:19 

· 121 - Semih 128-Marko 

Güzel ve prbüz çocuk müsabakamıza giren küçükler -
den ikisinin daha resmini bugün koyuyoruz .• 

Saraçhaneba§ında Leblebici 
Hal it diyor ki: 

Sormayın bizim derdimiz çok 
büyüktür. Ölçüler değiımezden 
evvel nuhudun okkasını 16 - 17 
ve hatta 13 e kadar alırdık; leble 
biyi ise elli, altmıf kuruşa satar
dık. Şimdi İse nuhudun kilosunu 
11 - 12 ye alır eleblebiyi "40,, 
kuruşa satarız. Bazan müıteriyi 
kaçırmamak için 35,30 kuruta 
kadar veririz. Gelgelelim bize 
sorsanız bu fiyat üzerinden ne 
kazanırsın? eli ye; hiç denecek de 
recede çok az; bazı zaman onu 
da kazanamayız. Eskiden çok iyi 
yatardık !imdi ise bu vaziyet kar
ıısmda ne yapacağımızı şaıırdık 
kaldık. Günde ne kazanırsak bu 
bizi gücü gücüne idare ediyor. 
Eskiden leblebicilik çok ilerde 
idi. timdi ise günden güne fena!. 

Kömürcüler 
şikayetçi! 

( 

SaraçhanebCJ§ında: kömürcü 

SOY ADLARI 1 "Ahmed Şeril söylüyor: 
._ ___ ..., _____ .,... _______ ._ .... _ _. ____ ._._.__. Bizim ıon zamanlarda beli-

Okuyucularımızın soy 
adlarını neşrediyoruz 

mizi büken ıeyyar kömürcüler· 
dir. Onların yüzünden sabf yap
manın imkanı y~k. Sabahlan 
dükkim nasıl açarsak alqamı 

Ünal - Edirnekapıda Cüınhuriyet Yunus. öyle kapatıyoruz. Kömürü "4,5,, 
kıratanesi habibi izzet. Süer - (*) Kuleli son sınıf tale- kuruta satıyoruz. Kimse yüzüne 

Gündoğdu - Müteahhit Fen me- besinden İhsan. bile ~ıyor l "Alan aldı ıatan 
muru Mahmut Cahft, Fen M. Muam· Paker - İnhisarlar Matbaasında sattı,, kabilinden herkes kıtlık 0 • 
mer Hamit, Bursa ilk mektep M. Hile- mürettip Salın. 
met Zihni, M. Muazzez Zihni. Arslan - İtfaiye birinci grup ef· dun ve kömürünü yazdan tedarik 

Özil - Hadmıköy Mevk:ümüstah- radından 39 No: Resul. etti. Biz de burada kömür sata-
kem yUzbaşılarmdan Suphi. Akbulut - (•)İstanbul birinci cağız diye sabahtan akşama ka-

Atasoy - Harbiye mektebi topçu mıntaka tapu sicil muhafızlrğı katibi dar ıoğukda bekliyelim. Bu gidiş-
binbaşılarmdan Murat. .thsan. le halimiz neye varacak? bilmi-

Erden - Hadımköy yoğurt tüccar- Tuna - Eleşkirt jandarma kara- b l 
Janndan Mhemet. kol kumandanı Halit, İstanbul gilm· yoruz! Tüccara boyuna orç u 

Oral - (*) Gazliçeşmede inşa.at rük muhafaza "7,, sayılı açık deniz kalıyoruz. 
müteahhidi Ziya. motör suvarisi Halil, Çanakkale mu- Eskiden kömürcülük, oduncu· 

Erol - (*) Gazliçeşmede deri tüc- muhafaza müdüriyeti anbar memuru luk çok iyi bir mevkideydi. Şim· 
carlarmdan pehlivan Cemal. Nizamettin, İstanbul muhafaza baş· di ise ne yapsak kömürcülük geç· 

Ogwuz - (•) GUmrilk muhafaza ay- müdüriyeti rıhtımlar kısım amiri 

Almanya Cümhurreisliğini elle
rinde tutmak için Von Papentin 
namzetliğini hazırladılar ve 17 
Nisanda Marbug' da söylenilen 
nutuk bunun için yapılmıştı. Di
ğer taraftan Von Şlayher'de, or
duya, sendikalara ve belki de ba
zı Nazi gruplarına i1tinat eden 
bir "Sosyalist İmparatorluk,, ta· 
hayyül ediyordu. Her iki teıeb
büsün muvaffakiyeti ve yapacak· 
ları darbenin Almanya halkı ta
rafından kabul edilmesi için hal
ka iktisadi vaziyetin derhal dü
zeleceğini vadetmek lazımdı. Bu, 
halk için yegane ehemmiyti olan 
şeydir ve Hitler bunun ya?ama· 
mıttır. 

Almanyanın ticaret müva
zenesi zararlı idi ve Ranbank'ın 
altın ihtiyatı bitmiftİ. Suikaıtçİ· 
ler için bir tek çare kalıyordu: 
Ecnebilerle bir iktisadi anlatma 
yapmak. işte, kendilerine muay-

t mit ola! Günden güne zarara 
niyat ve levazımat kaleminde Necati. Hamdi, stanbul tahrirat katibi Şük-

Güç - İstanbul limam Sahil sıh - rü. girmekten kurtulamıyoruz. ediyorduk. Böylece, bütün Avru-

yen bir kredi ve ınüstemlekeler
de bir miktar imtiyazlar vererek 
Almanyayı zıman misaklarmıız 

içine alabilecektik. M. Bartu, Ro
manya ve Yugoslavya hudutları· 
nm değiımiyeceğine dair fİddet
le söylemi§ olduğu beyanatı ya
parken bu hadiselerin patlak ver 
mesine emin bulunuyordu ve bek 
liyordu. Bir kere Almanya şarki 
Avrupa misakma girerse, A vuı
turya ile Macaristan içio bunu 
kabulden batka çare yoUtu. Mu
ıoliniye ise, tesirini azaltmak i
çin, yakın şarkta hem kendi hem 
de bizim vaziyetimizi kuvvetlen
diren bir Akdeniz misakı teklif 

hiye tephirat memur muavini Tah- Söyek _Muhafaza Başmüdüriye· ·-------------· pa, Fransanın askeri ve mali zı-
sin. ti «5s,, sayılı motör kaptanı Recep, inde Po-M. M. Ali. manı altında, Versay hudutları-
yı:..::ı. t h. ı l ta Esen - Tepebaşı polis mevkiinde 
~UA - n ısar ar s nbul grn- karısı Zeynep. nm ebediyyert devamını temine-

hu muhasibi mes'ulü Lütfi. Ü B ~ı b Po-M.. Fahri. renay - eyog u Tepe aşı polis den bir misak ağı içine alınmış 
Selçin - inhisarlar Jstanbul gru- k'· d ·· il ·· k · F'k · Onaydın - Emniyet beşinci şube mev un e uç ncu omıser ı n. oluyordu. Geriye, bunl~rı lngil-

ha muhasebe memurlarından Saim. Çetin _ Tepebaşı polis mevkiinde müdürlüğü kaleminde polis memuru 
Belek - İnhisarlar İstanbul gru- p M H Bayram. tere hariciye nezaretine kabul et· o- . amza. 

bu muhasebe memurlarından Riza. Şen _ Tepebaşı po1is mevkiinde Demir - Kasımpaşa tütün satış tirınek kalıyordu. İngilizler, Av-
Akkuş - inhisarlar İstanbul gru· Po - M. Ahmet. deposu odacı ve bekçisi Cemal. rupa milletlerinin aralarında bir-

bu veznedan İbrahim. Kirte - Tepebaşı polis mevkiinde Erkal - (*) Kızıltoprakta. müte- le~melerini hoş görmezler amma, 
Gençer - Sultanhamam 13 , 15No: p0 - M. Süreyya. kait lbrahim, oğulları Muslih, Bed- onları bir emrivaki kart11ısında bı-

Stok mağazası Tacettin. Demiralp T b li ki ri. :r - epe aşı po s mev - rakıyorduk ve İngilizlerin yegane 
Dinçer - Topkapı Gazi Ahmet pa- inde Po - M. Hasan. • • • - , ..... -

şa imamı Hakkı. Oral_ (*) Tepebaşı polis mevkiin- anladıkları lisan da emrivakidir. 
Y ]ı_ lğ Kenarlan (•) qaretli ıoyadla· l h ı ki h k ı uu - neada posta ve telgraf de Po - M. Hamdi. De kasse ayran ı a ay ır-

müdürü M. Naıik. Yıldırım _ <*) Tepebaşı polis mev- n evvelce '>af kalan tarafından a dı: 
Türkman - İstanbul gümrük mu· kiinde P~M. thsa.n. lınmq iaimlerdir. Sahiplerinin de· _Fevkalade güzel düıünül-

hafaza rrıernurlarrndan "44:3,, sayılı Bil!?in - (*) Tepebaşı nolis mevki- iiıtirmeleri laytlalı olur. müş. Bartu hakikaten eserimi en 

1-ıoı-.11 ~mmıım -111 -ı.-ımtm1-.ıı•111Jımrnııııi • ıı•ı~wı lı~ıoo !1 iyi şekilde devam ettiren bir a-

Tur hal ŞEKER Fabrıkası E ~:i:;~a~::d~~:i:ec~~~~:.: 
gfif§ muakkibi olduğunu söyl~r du. 

S AT
1 ik,incşi kAanunB193A5 dşenlitiblaryen o R il ru;a~ecebirtedbirhareketio-

larak. Briyan hakikaten halk ta
= rafından sevilen yegane harici-

F i atlar: FABRiKADk Teslim ; ye nazırıydı. Çünkü en küçük va 

Kilp Şekeri 40 il tandaşa bile sanıinıi bir şekilde 
sulh taraftarı olduğunu ve bu-

Krlstal Şekert3 7 Kuruştur 1 nun için çalıştığını telkin edebil-
En A,ıRı 100 Kilo Şekn Kabul Edilir. mitti. Bu sebepten, ölümünden 

Adres: TURHAL ŞEKER F ABRiKASI T.A.Ş. TURHAL beri, her kim hariciyeye geçerse 
Telgraf Adresi. FA BRiK A TURHAL evvela onun bu şiddetini istis-

lij~-100-dll~l--l--l'IWlliffilmijllffll--mıımıımOOmımıml~llmllll-lli ::;e::~: :ı~ı~~:.ta şöhretinin hi-

Versayı yapan T ardiyö bile, 
alenen Briyantm cenazesinin e· 
lini öptüğü gün, bu hakikati an· 
lamıfh. Fakat M. Bartu istedik
lerini yaptıktan sonra maskesini 
attı ve hatta M. Delkasse ıizin 

evinizin üzerine bir plike koy " 
durdu ve açılma resmini bizzat 
kendi yaptı. Bu da sizin hatıra· 
nıza hürmeti ve izinizde yürü· 
düğünü ifade etmiyor mu? 

- Çok memnun oldum. Fakat 
Fransız mat~uatı buna ne de· 
di? 

- Hiç. Şimdi gelelim hadise· 
lere .. Düşman mukavemet gÖS" 

terdi. M. Bartu Var~ovadan af" 
rılır ayrılmaz, Hitlerin adanı• 
Göbbels Varıovaya geldi ve pro
paganda konferanslarına batla" 
dı. Göbbels tayyare ile gelmit• 
ti. Kendiıine resmi bir kabul 
merasimi yapıldı ve Nazır M· 
Pieraki taraf mdan karşılandı. 
Bu nazır bir kaç gün sonra dş 
katledildi. Hitler de tayyare ile 
Venediğe gitti; ve ilk defa ola" 
rak Musolini ile görüttüler. Ve 

Mösyö Bartutnun hudutları yeni
den tetkik ettirmek istiyen Ma
carlara kartı tiddetle beyanatta 
bulunduğu gün, İtalyan :ıtrhlıla
rı, haber vermeden Durazzo li .. 
manma giriyorlar ve Sırplara, İ-
talyanın, Arnavutlukta her za' 
man için karaya asker çıkarabi
leceklerini hatırlatıyorlardı. O 
zaman, üzerine istinat ettiğimi:J 
başlıca hadise, yani Almanyayı 

misaka girmeğe mecbur edecek 
olan suikastler tahakkuk etmedi· 
Hitler, 30 Haziranda, daha önce 
davranarak başlıca muavinlerin 

den Röm ile ''ikinci ihtilal,, ta· 
raftarlarım ortadan kaldırdı, 
Von Şlayher katledildit Von Pa
pen, başlıca Katolik muvavinle
ri ortadan kaldmlırken muhafa
za altında, yani esir vaziyetinde 
bulunduruldu. Bundan sonra da 
General Von Blornberg ve Al-

man ordusunun istinadıyle heJlJ 
başvekillik hem de cümhur reis" 
liğini eline aldı, ikinci Giyyon· 
dan daha geniş bir salahiyetle 

Almanyanm mutlak hakimi ol
du. O zaman, Mösyö Bartu'nun 
nutuklarıyle biran için şaıınnıf 
olan orta Avrupa hasımlarnnıı 
derhal cesaretlerini ele aldılar• 

( Devamı var ) 
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ı Kimyager 
l Hüsameddin 
E 1 İdrar, kan, kazurat ve ticaret tab· 
~ 'illeri yapılır. Eminönü, Emlak ve 
g 
g Eytam Bankası karşısında İzzet bey 
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Bir daktilo Bayan aranıyot 

Taksim Sıraservi No: 12 Sat· 
rafyan apartrmanmda Matmazel 
Lili'J.e müracaat. .(3691). 


