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Bulgarlar Türklere pusu kurmuş ! 
Sene 4 Sayı: 935 4 

•• 
lliri süngü ile,üçü tüfekle 
biri bombayla şehit edildi 
f ''"''"'";. ...,,,..,"",m"'! , 1 

lhQuıgar - ':'una~ i Bu, anlaşıldı: 
\ udut hadıselerı \ 
~ ve Türkiye ( Bulgarlartahkikata gelmedi 
f ı.,~kara,2-Bugün,Bakan-f Bugün gelmeleri bekleniyor 
J t.. eyeti uzun uzadıya görüş- ~ Atinadan bildirildiğine göre anın çıktığı mahalle bir jandarma 
\ ~ D~t aıyasal itini göz önünde~ Bulgar çetelerinin hudutta dolat - zabitini tahkikatta bulunmak üze-

f Ugu sanılıyor. ~ tıkları haber alınarak, bunların re göndermit. Zabit, raporunu ya- Ih t • • • • ı 
} .. Bulgarların dost Yunan top-~ herhangi bir taarruzuna mani ol- zıp vermittir. Tespit edilen nokta- raca. ımız goru -
f ~Rıtıda Türkleri öldürmeleri§ olmak için, Yu~an harbiyesi, hu- lar funlardır: 
J tı 11

karada büyük bir haısaıiyet) dutları ta..\" iye etmittir. Üç Bulgar askeri, l>aslCma uğ - . memı• ş bı• r derecede 
'- h.ndırdı. ~ Atina, 3 (Telefonla, saat on ra)arı çeteden daha evvel hududu 

"
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Kadınlara 
lnttbap hakkı ne 
Zanıan verilecek 

~~kara, 3 (Telefon1a) - Bura
la eıkilatı Esasiye Kanununun 
~ '1.1 ilci maddelerinin değittiril
~:ı için Büyük Millet Meclisine 
'eğiıtirme teklifinde bulunula 

töylenilmektedir. 
'es 'nunla Türk kadınına meb'us 
tiJ ı.ıek ve seçilmek hakkının ve
~i~tıine gidileceği ve 18 yatını 
~~, her erkeğin seçime itti
~ hakkının kaldırılarak yerine 
'- ~ll§ını bitirmitlerin konulacağı 

l'idir li . 
·~ ~BER- Bizce bu haber mev
~ ',1,ıdir. Fırka kongresi yeni 
~•.ıa • 'h b d t&... ıntı a ın an sonra toplana 
Rtrıa •• k 
~ b gore anca o zaman mev -
~olabilir. 

Fransız 

nan zabitinden mürekkep heyet, pusu kumıu,ıardır. Ç~cukıarı ka- Son beş ay zarfında 35716 ton 
mahallinde tetkikal yapmak üzere dınlan ve kendilerine ait 170 ko-
birleıeceklerdi. Yunan zabitleri yunları ile birlikte hicret eden Po- buğday çıkardık 
Bulgarları beklemitlerse de, bun - maklar üzerine ate>§ açmıılardır. 
lar, gelmemiılerdir. Haber yollan- Bet ölüden üçü ;:urıunla, biri sün
mıf, fakat Bulgarlar, talimat al- güyle, biri de el hombuile öldürül 
madıldarmı ıöylemiılerdir. müıtür. El bombasınm pe.rçalan 

Sofya, 3 (Telefonla, on bir bu- yerde bulunmuştur. Bulgarlar, sağ 
çuk) - Bugün, Bulgar zabitleri - kalan insanlarla bera~, koyun • 

ları da ıeri çevirmitlerdir. ne talimat s;.....:.dir. Hududu •e- . ·~ . . . . . . . . . . . 
çerek Yunan zabitlerine mülaki 

olacaklardır. Tetkikata baılıya-
· Bu izahattan, Bu1gar Harbiye 

Nazrrmm dün neırettiğimiz rapo-
caklardır. runun doğru olmadığı anlaıılryor. 

Sorduk: Doğru olıa bile, evlerini bark-
- Bugünkü Bulgar gazeteleri lannı zalimlere terketde. 

ne yazdı1ar? rek, tek canlarını kurtarmak 
- Vak'llyı tesbit etmekle ikti - üzere Türkiyeye gelmek için Yu -

fa ettiler. Harbiye Nazırının iza- nan hududuna geçen Pomakları, 
hını neırettiler. Kendileri ayrıca Bulgar askerleri takip etmi§ler, 
hiç miitalea beyan dmediler. betini öldürüp diğerlerini geri al-

Atina, 3 (Telefonla, saat on: mıılardır. , 
üç) -Yunan hükumeti, dün, vak' 1 Bu vaziyetteki biçarelerin pe • 

ticareti 
tinde azrail gibi koıulur mu? 

Dostumuz Yunanlıların topra • 
ğına, Bulgarlar nasıl girer? Ken
di hudutlarından dokuz kilometre 

Bu sene ihracatımız geçen se -
nelerede görülme.mit bir derece -
de artmııtır. Geçen hafta zarfın -
da b'ilhassa buğday ve arpa ibra -

Anadolu ve Trakyadan gelen liuf. 
dayın miktarı 48.000 tonu bulmuı
tur. 

(Devanu 10 uncu daJ. 

catımız hayli yekfuıa varmıştır. --H--.--t-,-.-------h-
Yumuıak buğdaylarımızın kilosu in 1 Seyya 
dört kurut 48 aantimden, sert bui
day)ar dört kurut yedi santimden 
satılmı§tır. 

GeÇen hafta şehrimize 8705 ton 
buğday gelmiştir. Harice 500 ton 
mal çıkarılmıştır. 

lstanbul limanında son beş ay 
zarfında 35.716 ton buğday çıka
rılmııtır. Geçen sene aynı müddet 
zarfında harice gönderilen buğday 
ise ancak 1128 tondu. Bu da gös
teriyor ki bu seneki ihracatımız 

geçen senekine naza1an yüzde üç 
yüz elli nispetinde artmıştır. Beı 

Aslan httcwnuna 
uğrıyan seyyah 

şehrimizde 
1933 yılı temmuzunun 14 ün• 

de Afrikada Tanganikadan kal. 
karak motosikletle bir dünya ge
zintisi yapmağa çıkan 26 yqmda 
bir hintli seyyah dün tehrimize 
gelmiıtir. 

Adı Neriman olan l:iu genç, Er
zurumda Kop dağından motoıik· 
Jetle yuvarlanmıt, motosikleti ta. 
mire muhtaç bir hale gelmit, fa· 
kat kendisine bir ıey olmamqtır. 

•• M. Kandas tedbir istiyor 
(Devamı 10 uncu da) 

ayda bu kadar buğday ihracat faz 
lalığı §İmdiye kadar görülmemit . 
tir. Rekolte baılangıcından geçen 
hafta nihayetine kadar lstanbula 

Motosikletiyle birlikte bir 
kamyon içinde lstanbula gelmit 
ve motosikletini timdi tamire ver
mıttir • 

)'~~seıe vahimdir. 
t~~retimize 1914 
v~ 1~e benzer bir 

~'Yet vermeli -
Yiz,, diyor 

c 
' ~e11lerde lstanbulda topla· 

l>Qrl A l k ""' omento ar ongre.i aza· 
'1ife:" M. Kandaı Franıaya dön
f~ " .ı<llnan F ranıanın Yunaniı· 

e 1 " k" 'tf, ur ıye ile olan ticari mü-
~ eti11ı·,, • k" I d • P" . 
~· ın ıfa ına aır otı 

~i... 1
.l'e11 ,, t · d .. 

-.11 b· Da.ze esın e gayet mu-
' ıı. ır '11akaJe nqretmi§tir. M 

ı o" . Kanda• 
~'>tr "'1akaleyi aynen okuyucu- - ---------- --
,,~Q takdim ediyoruz: [ Bir polis ~C)tıftt Uııcu parlamentolararası 

~ .. ~ ,~•nda hazır bulunmak ü • 
~tıh adaşlarımla birlikte Is_ Sahtekarllk suçun 
ıt~ ı:~Yollandığım anda. Türkiye dan tevkif edildi 
'ıtiıta ~ılı temmuzunda ve Yu- Dün lstanbul müddei umumi
~ ~.? ıle 1932 temmuzunda ti- liği Sabri isminde bir polisi tevkif 

"' \.itıa.ebetlerimizin yeniden etmittir. Polis Sabri; Kızıltop
~~, 

1
h
1 olduğunu biliyordum. Bu rak polis merkezi taharri memuru 

''· e eti C ~~ er learing veya takas iken bir kaç gün evvel Iran tebaa· 
1 teıneline daym.nmakta - aından Mihael adlı birine ait ika-

met tezkeresi üzerinde, merkezin 

<DnMD JO -- da). 

naç fiyatları 
Heyet Ankaradan döndü; fiyatlar 
• nasıl tespit edilecek? 

Bir müslüman Hintli olan Bay 
Neriman, dokuz yıl Bombayda e
lektrik mühendisliği tahsil etmit 
ve Kangarikada çalııtığı Sll'&da 
birden motosikletle dünya rekoru
nu kırmağa kalkmıttır. 

Sahrayı Kebiri motosikletiyle 
geçerek bir müsabaka kazamnıı -

Geçenlerde ecza fiatlarmı tes· sına rağmen ecza fiatları hiç bir (Devamı ıo uncu da) 

pit etmek üzere lstanbuldaki ecza zaman bugünkü kazanç nispetini ------------
deposu sahipleriyle bazı büyük tecavüz etmemesi kararlaıtırıl . Bu sabahki 'kaza 
eczacıların da iıtirakile Ankarada mııtır. Bu sabah saat 10,45 te Karaköy-

bir komisyonun toplandığını bil - Komisyonun esas gayesi ecza _ de bir kaza olmut altı ton un yük
dirmi§tik. Bu komisyon bir hafta haneler arasındaki fiat farklarını lü olan 3601 numaralı Berliye mar 
çalııtıktan sonra bir buçuk ay kaldırmak ve eczahanelerde ko • kah bir kamyon zencirini kopar
sonra yeniden toplamnak üzere deksin emrettiği muayyen evsafta mı§ ve el freni sağlam olmadığm
dağılmııtır. ilaçların muayyen bir fiata satıl - dan arka arkaya giderek Galata 

Komisyon Ankarada sıhhiye ve- masım temin etmektir. Tring elbise mağazasının içine gir 

kili Bay Refiğin riyaseti altında 3000 çeıit olan bütün ilaçlar U· mİ§tir. 
açllml•tır Kamyonun •oföru··nu··n adı Mu".,._ 

:ı • cuz, mutavaasıt, pahalı olmak üze- :ı ·-
Sıhhiye vekili yapılacak tari - re üç kısma ayrılacak, ve bunların seldir. Kaza tam Galata itaret 

fenin ana hatları hakkında tali - ınemurunun önünde olmuıtur. 
(Devamı 10 uncu da ) 

mat vermitlir. Buna nazaran ecza ------ ------- -- Kamyon büyük bir süratle arka ar 
fiatları bugünkü iktisadi vaziyet c u m a rte s ·• kaya gitmeğe ba!layınca §Of ör ao-
dolayısile her teyden evvel halkın ğuk kanlılıkla direksiyonu kıraralC 
lehine olacaktır. ranı azan komyonu ıs metre gittikten sonra 

içtimalar bundan sonra hıfzıs- dükkanın v;trininden içeriye ıok. 
sıha umum müdürü Bay Asımın lıtanbul Müftülüğünden: muıtur. Eüyiik bir tesadüf netice • 
riyasetinde devam etmiıtir. sinde yaya k-ldırımda hiç kimıe 

Eıaı itibariyle tarife prejesin • bulunmamıı, bu tekilde de feci bir 
tle 



. -A;kara 1 eı;f;;;;; .. , 

....... -.......... _ .. ___ _ 
Mareşal Fevzlnln 

soy adı 
Ankara, 3 (Telefonla) -Ma -

reşal f evzi (Çakmak), Maliye 
bakam (Ağralı) soy adlarını al
mışlardır. 

Ecza fiyatları 
Ankara, 3 (Telefonla) - Son 

Posta gazetesi ecza tar:fe projesi
ni tetkik etmek üzere Ankarada 
toplanan komisyonun verdiği ka
rarlar arasında memleketin üç 
mmtakaya taksim edileceğini, 
doktor ve eczahane aayılarmm 
tahdit edileceğini yazmıştı. Sıhhi
ye bakanlığının salahiyetli bir ada 
mı bu lıususta demiştir ki: 

- Son Posta gazetesinin bu yol 
dn yazclıklan esastan tamamen a
ridir. Komisyonda böyle bir şey 
görüşülmemiştir. Zaten yazılan 
,eyleri tetkik etmek komisyonun 
aalilhiyeti hat;cineddir. Sadece ec
za tarifesi projesini tetk:k e~it-

tir. 
Gelecek muhacırler 

Ankara, 3 (Teiefon1a)-Bu ak
,am Köstenceden Adnan vapuril~ 
780, Seyyar vapurile 505 muhacir 
gelecektir. Bunlardan 780 i Ela
zizde (505) ~ide Tekirdağmda 

iskan edilecektir. 

Jıı1111ııııı11n111ıııııı1111ıııı,~--n. ınmrıınnııııııınrıııııııı( 

ltalyada ( 
9 

J 
= = 

•• sansur 
J Eskiden yazı yazmak ( 
1 kontröl altında idi. Bu ( 
j sefer askeri sansür ( 
İ konuldu ~ 
11 R d P ' l • b'ld' r. i' oma an arıı gazete enne ı ı· :: 
) rildiğine göre 1 tal ya hükumeti mat • ~ 
•ı buat üzerine askeri sanıör konulma • § 

ıı hakkında bir kanun kabul etmiı - ~ 
a tir. ~ 

J İngilizce Moming Post gazetesi - ~ 
~ nin Roma muhabiri de bu huıuıta ıu ~ 
= ı~ . . 5 g ma umatı venyor: ~ 

~ Aıkeribahiılere dair, al&hlı neza • g = ~ 
§ retlerce verilmemiı, her türlü haber- ~ 
~ lerin ne§rİ memnudur. Kararnamede~ 
g ne§rİ memnu haberler §Öyle sayılı - ~ 
~yor: ~ 
ğ° 1 - Sulh zamanında ordunun ve ~ 
'§ donanmanın hareketlerin.:ı dair ha • § 
: E 
,b~e~ e 
E 2 - Ordunun, donanmanın veya::. 
i donanmadan bir filonun manevralan ~ J 3 - Mühim kazalar veya askeri~ 

Bal ık denizi K • ~ teıekküllerJe alakadar hadiseler. j ara ~ 4 - Deniz programları, bahri in-~ 
de ·ze bagw anıyor ~pat projeleri etrafında maliimat,i 

g harp tayyareleri hakkında teferriiata ~ - ~ Taa ojansından! 

HA.Da:.ri. - Akıam t'oıtaaı 

Pariste toplanan siyasi 
şahsiyetler ne diyor? 

Prens Pol, ile Mösyö Titülesko 
temaslarda bulunuyorlar 

Pariı 2 (A.A.) - Yugoslavya ı munun karar vereceği bu hemen 
Kral naibi prens Paiıl, gazetec:le- müzakere meselesinin çok büyük 
rin, Fransız Batkanı ve Dış itleri siyasal ehemmiyeti vardır. 
bakanı ile birlikte reisicümhur M. Uluslar kurumuna baş vurarak 
Lebrun ile neler konuıtuğu hak • bazı Macar makamlarının mesu -
kmdaki sorgularına kartı siyasal liyetlerini açıkça ortaya atması 

nezaketin devlet başkanı ile ne • üzerine Yugoslavyanın da hu iş 
ler konuştuğu hakkında hiç bir için çabuk bir karar verilmesini 
söz söylemesine müsait olmadı • istediği sanılmaktadır. 
ğını bildirmiştir. Bükre§, 2 (A.A.) - Romanya 

Siyasal mehafilde Marıilya• su· dıt itleri bakam M. Titülesko, ver 
ikastinin Fransız-. Yugoslav dost diği bildirimde şu sözleri söyle -
luğunu sıklaıtırdığı söylenmek - miıtir: 
tedir. "Diyebilirim ki, bugün Avru • 

Prens Polun Cümhurreisi M. pa devlet adamları ist:snasız, ba
Lebrun ve Başbakan M. flenden rıtı devam ettirmek azmindedir • 
ve DıJitleri Bakanı Lahal ile yap- ler. 
tığı uzun konuımalarından bu Cenevre •e Paris konu§maları-
anlam çıkarıl~aktadır. nın varımından çok memnunum. 

Konutmalarda genel siyasal Gelecek hafta başında Roman -
durumun ve hele bunlar arasında yanın faydaları gibi Yugoslavya
hemen münakata iıtiyen Macar nın menfaatlerini de kuvvetle mü
notasımn görütüldüğüne oran ve· daf aa etmek üzere yeniden Ce • 
rilmektedir. Çünkü uluslar kuru • , nevreye g=deceğim.,, 

Leningrattan bildirildiğine göre 
volkanlanm Baltık denizine bağlı· 
yacak kanalın inıasma batlanmıt· 
tır. Bu l:anal ile Karadeniz, Hazer 
denizi, Baltık denizi ve Beyaz de
niz birbirleriı\e bağlanmı§ olacak
br. inşaat Len;ngrat'la Riliinsk a· 
rasında 1144 kilo metrelik bir aa· 
hada olacaktır. Şimdiden amele 
kasnbalan, makine atölyeleri, yeni 
yollar ve elektrik merkezi tesis e

'ditmektedir. 

~ müteallik malumat ~ 

( ... : .. ;~:~~.:·:p~::.:ı Arnavutluk, Yunan hu-
!~ .. ~~~~:~:;::;::,::-:.: ( dudunô.aki karakolla-

Matlye bak2nhğının 
Uç tamimi 

Ankara, 2 (Haber) - Maliye 
Balranlığının teşebbüsü üzerine 
memleketimizden çıkarılacak taze 
ve tuzlu balrklarm, gümrüklerde 
muayeneye tubi tutulmaması, dev -
tet kadrosunda çalışan muhasiple • 
rin hiç bir surette paraya el sürme
meleri; lrefalete bnğlı memurların 
kefalete bağlı olmayan işlerde kul 
tanıldıklan zaman kefalet para -
amm törenin gösterdiği yollarda 
kesilmesine dcvrum edilmesi ta • 
mim edilmi~tir. 

--0-

Rizede fırtına 
Rize, 2 (A.A.) - Dündenberi 

,iddetli bir fırtına ile sağnak ha· 
linde ba:lı1•an yağmur gece dolu· 
ya çevrilmi~tir. 

• 
Şehrin her tarafı sular için· 

<Je kalını~, dereler taşmı§tır. 
Gece etraftaki daulara kar yağ • 
mıştır. Yağı§ ve denizdeki fırtına 
devam ediyor. 

Bulgar ko ecileri 
bir ceıniyet kurdular 

'§ zular üzerinde askerlik noktni naza • § 

i:~:: yapılan ·~be~· u;, h• ·; kuvvetlendirmiş/ 
; 7 - Hava tecrubelen E rını 
c = 
§ 8 - Harpta kullanılabilecek fU • ~ 
§ alar hakkında yapılan tecrübelere da- ~ 
=·hbl :: E ır a er er 5 
~ 9 - Demir yollan!'a dair malu • ~ 
51umat e 
~ 10 - Hidro elektrik :ınüesac • ~ 
'j 'Seleri hakkındaki haberler. i 
§. 11 - Seferberliğe dair haberler E 
§ 12 - Asker toplaması baklanda- ~ 
\ ki haberler • • • • I 
€ 13 - Ordu te~kılatına daır ma • ~ 
= 1" :ı: s umat g 
g 14 - Beynelmilel muahec!elerin ~ = : s izli lasnnları üzerinde hükumetin E 
~ fikri ve aldığı vaziyet etrafında ha • ~ 
~herler. f = = ;';İ1ııııı11111Jlllll1J1111Plllll11 11ıtııııı11111t1ııııı11111ıtıııı1~ 

Devlet şQrasında muavinlik 
Ankara, 2 (Haber) - Devlet 

Şurasmaa ikinci sımf muavinliğe 
üçüncü sınıf muavinlerinden Tev -
fik tayin edilmiştir. 

Atina, 2 (Haber) - Korfudan 
bildirildiğine göre, oraya Ama • 
vutluktan gelen yolcular, Ama • 
vutluk hükümetinin, Yunan hudu
dunı:{aki karakollarını takviye et· 
tiğini teyit ediyorlar. 

Bu hal, Yunan çete1erinin Ar: 
navutluğa geçecekleri hakkındaki 

bazı neıriyattan ileri gelmektedir. 
Diğer taraftan Yanyadan gelen 

telyazılarına göre, Yunan budu -
dunu geÇmek iatiyen kuvvetli bir 
Arnavut çetesile Yunan hudut mu· 
hafızları arasında !tddetli bir 
çarpııma olmuıtur. 

Gençlik teşkilatı için tahsisat 
Ankara, 2 (Haber) - Duydu· bu yıl yalnız iki vilayet gençleri 

ğuma göre önümüzc!c · ~ seneden teşkilatlandırılacaktır. 

başlıyarak, yapılacak gençlik tef· Ya~ancı mem1eketlerdeki genç· 
lik teşkilatı tetkik edilmekte, ve kilatı için yeni sene bütçesine tah· 
çok gniş, şümullü bir r -:ram ha· 

sisat konulması kararlaşmıştır. Bü- zır1anmaktadır. Bu vıl te;!dli.tlan· 

tün mem1eket gençliğinin birden dırılacak iki vilayetin hangi vili • 

teşkilatlandrrılması büyük para yetler olduğu henüz tespit edilme· 

harcanmasmr icap ettirdiğinden mi,tir. 

r -----------------, 
1 Sabah ~azeteleri ne di1Jorlar? ·ı 

sorguımndan geçirilir. ikide bir kendi 
duruşundan sızlanan Bulgaristanın 
ba§kalarına karşı, böyle canavarca iş 
oörÜfÜ kimsenin gözünden kaçmaz.,, 

"Elbet Euloaristan bugün, yarın, 6 
bürgün, kısası eninde sonunda bıı tür
lü fencı i§lerin cezasınr çekmeğe çağ· 

rılacaktır.,. 

"Hükumet bu canaı:arlıkta kışkırt· 
tığı halkla birliktir.,, 

yor. Bulgarların Yunan hududunu ge 
çerek beş Tilrkü öldürmeleri meselesi
ni anfottıktan sonra Bulgarlann bu 
hareketini teni.it ediyor. Ve bugünkü 
Türkiye ile on dört sene evvel Balkan 
lıarbi arefesindelı.i Türkiye arasında 

çok fark olduğunu ilave ediyor. 

KURUN - Bay Asını Us başmaka· 
lesine "Bularlar ateşle oynuyorlarn 
başlığını koymuştur. Asım Uti'a naza • 
ran eğer Bulgar asl•erleri dost l'unan 
hududun11 hakikaten bilmemezlik ve 
yanlışlıkla geçmişlerse bu takdirde 
dost Yunan lıükıimctlne istedikleri 
tar;iycyi vermeleri lazım gelmekte· 
dir. Aksi takdirde bu lıarekelleri ıltar
silyada oımadıkları oyunun Mr ikinci 
peı·desindcn-başka bir şey değildir. 
Bu ltddise yalnız Yunanlıları ve Bul

Şikago - Amerikadaki Bulgar garlan altikadar etmez, dolayısile bii· 
tethi~çileti burada yeni bir cemi- tün Balkan lıükıimetlerini aUıkadar 
yet kurmu~lardır. Cemiyetin adı eder. 

"Eğer Blllgaristan ufak bir par~a
sı bu olan bu canavarlıkların lıiç sor· 
gusu olımyacağını sanıyorsa aldanı· 

yor. /Junu kendisine burada işte apa
çık :;öuliiyoruz. Kahbc oğulları elle· 
rindcn daha ne kadar alçaklık geliyor 
sa 11aprrkoysunlar bal•alım.,, 

MILLIJ'ET - Başmakale Sungur 
Saıı imzasını taşıyor. Dünyadaki mulı· 
telif para sistemlerini mukayese ettik 
ten Ronra bunları altın bloku - ster
lin bloku - dolar bloku diye üçe ayı
rıyor. Ve Türk parasını />unlarla mll· 
lmyese ettikten sonra bun11n Fransız 

frangına tabi oldu!iunu ve Fransız 
franaının da altın blokuna bağlı oldu
ğunu sör•Wyor. 

Suikasta 
Kurban 
Giden 
BOIŞevik 

Moskova, 2 (A.A.) - T .. 
jansmın yaptığı bir hükUmet 
liğinde, komünist partiıi 
grad merkez komitesi yaz~ 
İosyal:st Sovyet Cümhurir 
birliği merkezi icra komitelİ 
si Kirofun, dün ak§am ... t 1 
da Leningrad Sovyeti bi 
öldürüldüğünü bHdirmektedir• 

Tebliğ, öldürenin 
dütmanlarmın adamı 
hemen yakalanan katilin killl 
duğunu anlamak için müddei 
mumiliğ:n İ§e el attığım tÖ 

mektedir. 
Komünist partisi merkd 

mitesi ve komiteler mecliıi ı.. 
yannameler çıkararak Sa 
Rusya komünist part' sinin JCllf, 
funle büyük ve yerine ko 
bir kaybe uğradığını bildi1111° 
dir. Beyannameler, Kirofun 
tevizmin en canlı yapı 

dan bulunduğunu ve k 
nizmin bu günkü yenmeleri 
de çok büyük bir yapı oldu 
anlatmaktadır .. 

Ulusal müdafaa komiıerH~ 
de kırmızı orduya yaptıjı be1( 
namede, ig savaılarda KısM'. 
dunun kazandığı yenmeler:. 
büyük kıldacısı (amili) olan 
rofun öldüğünü ve Kirofun 
diriliğinin Kızılorduya il 
korunması yolunda bir örketl 
ması d:leğinde bulunmuıtur• 

Sosyalist Sovyet Cümh1ul'1°~N 
leri birliği merkez icra k 
Kirofa ayın altısında Moıka
da Kızılalanda resmi cen--' 
rasimi yapmayı kararlq 
tır. 

lngiltere -
Amerik 

Çlndeki tebaal 
muhafaza için 111 

tere gambot gönde 
İngiltere ve Amerika ç· 

tabalarını muhafaza albllda 
lundurabilmek için, tedbirlel 
maktadır. 

Vuçov'a komünistlerin ·· 
si ihtimali üzerine, lngilis 
tu Rabin ve bir Amerikall 
tu oraya hareket etmiıtir. 

Buradaki lngiliz ve 
tabalarından çoğu misyo 

Şimdild halde bir tehliW 
mediği yazılmaktadır, 

müphem olduğu da ilave 
tedir. 

icap edene, Hong ~ ~~ 
Vuçovaya hareket e~ 
iki İngiliz ganbotu daha 
lunmektPchr. 

Ka} seııde çar şata 

Kral Aleltsandrı vuran Vlad Gor- C'frMIJURIYET - Bay Yunus Na
giyef Çemozemlski'ye izafeten di de başmakalcsini son Bulgar - Yu
Çerno1emlski olarak kabul edil-1 nan lıudut hadisesine tahsis etmistir. 
miştir. ı ·'iiddctll Ur lL<>anla yozılmıs olan baş-

"Srrası gelip te taşlar gediklerine 
konduğunda Bulgarlar 11aptıkfannın 

sonunu görerek kimse tek söz sö11le • 
meden lıcr ~e11i anlanuş olurlar ve an
lı11aca1·lrtrdır." 

AKŞAM .- BaşyCL."l mekteplerde .~İİİİİİll!••m••••-~ 

ı, 't,,.c'ıl A ·k d ki B 1 makaleden bazı parçaları alıyoruz: .... omı ~ ere merı a a u ., 
ı b. h ft • • d b" "k b' "Bu son canar•arlık işi ne biçimde pr ar ır a a ıcın e uyu ır b' b't • .. 1 1 k' B l • ·. . l ı ıtcrse ı sın, 011 c sanı ır ı u qarıs-

nfe 8.000 dolar ıane •ermıt er- tan ernec ndamlıqa sıünııllan bu tilrlü ZAMAN - Bafmakale "Bulgarlar 

ııemek 11eml1ıen 11edi bin talebeden 
balısederek HiUiliahmerin veya diğer 
bir ter;kilfitın hunlara yemek ı·erme • 
lcrl••; tnr·1,,.,.,n( rdi•ror. 

SON POSTA - BQfmakale 11oktur. 

Gürbüz Çocuk Mf.ı• 
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~ffı q&iişüm: 
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___ .. __ 
eni akçalar 

aa!~ ~~.dan "100 kurut,, ları 
~~\Uı~zdür. Ancak, • beğen
d~' bılnıiyorum. Ben, kendi 
llt • ınle, daha güzel olmalan-
.Jlterdiın. 

~~ellik, ilkönce, yüzde yüz 
'i AL_ız olmakla hatlar. Bizim ye
~ların ise, uygunsuzluk, br· 
~ il pürüzünden bathyor: 
~erde, bir de bakıyorsunuz, 
'it· : s.ıksık çizgiçler çiziliver-
B lcianı yerde seyrek ... 

fL 11, lleyıe ... Neyse değil ya ..• 
"'ile bey d" ı· a· se ıye ım ... 
'· ır~enbire, eıki liraları dütün
--~ınıd' ye değin kullandığı-
Onı iıt1crı söylemek istiyorum. 
~ arda da böyle göze batarlık 
'TürkePnin hiç bir yerinde, 
._..l.nduruk,öküzün boynuzuna 
~az. Hep boynuna takılır. 
~an da anlatılıyor ya .•• "Boy· 
'-le,, uruk:. değ"I de, "Boyundu-

l>i ~· f 
4-) ~l'irn, Y ancığınızda (cebiniz-
._. ır liramz olsun. Çıkarıp ba
~ Ostündeki öküzlerin boyun
"'-~ nasıldır! Sanki s&pan ba
llıi, çocuk Meksika köylüaü-

• 

lıt ltet, bu ilk Akçamız böyle yan

\.:h.auttu. Daha kötüsü, bu itle 
~batıyorsa, yurdun geçirdiği 
tı_ \J lllıleri gözönünde tutmamıt
~tulmamııtır ki, o lirala1', 
'- def ittirmemizden pek az 
İte, C. hasdıp çıknuttı. O zerlerinde 

taki yazı vardı. 
1~ Ş;lbdi de onun gibi bir dalgın· 
'obaıu,, bir dil değişimi yafıyo
~ '&ıı da dün delil, bu yeni Ak· 
" ı,,sdmağa batlamazdan an
)~ konmuştur. Gene de, bakı

~) -i liralarm üstünde '7tır-
~ Cf.nhuriyet,, ya:ztlrdır. 

~~ 'Dhnizin adı değişf ğine gCSre, 
~'ı.~rn da devletin de değiıe· 
~· Cümhuriyet gib~ arapça bir 
\ bir iki aylık variıtı ya kal-
~ lcalmaddı. 

\. ldeııdiği beklenecek, yeni a
~fln:l de~·n beklenseydi de 
~-- ~ Öz Türlere olıayd1 daha 
l ·Gala def il miydi? 

~ <Vfı.-Nu) 

~~\'rupadan gramafon 
-~ . k . . ı ~ gehrme ısbyor ar 
~eket · mizde alatuı ka plik 
-'-ti fabrikalar faaliyetleri • 

~etır..iılerdir. 
~ İınizdeki plik tüccarlan s. odasma müracaat ederek 

' -.:.~ plak getirmek için i • 
' ıtJerdir. Oda bu müra • 

tetiak etmektedir. 

~•lkev·nin korosu 
~ lsla. lke.İnde tetkil ed:lecek ko
~ Qaiiracaat edenlerin ardı 
~tıı-. 
~ di1e kadar müracaat ec:Mn· 

~r•1 80 i butmuttur. 
~~·ata her hafta Halkevin • 
~~tuvar hocalan tara • 
~ 1'1 Yerilecekt;r. ,_t,., 

> "'lııe~ sokak ad1an 
I...~ iti 1 Bakanlığından beledi· 
~ "t tQ bir emirde Arapça ıo
-.,. ~·.::halle isimlerinin bir lia
~ ,~a~ırlanıp gönderil· 

..... ~ lib• lftir. 
"""t. • • 1 arapça kelimeler öz • 

ll·~er)e de~;ıtirilecektir. 
'-- Difteı. d ··ı-.... ~~ en o um 
~ d• ı-.!llda Kodaman soka • 
~~den bir kız ölmüttür. 
~~ Grlnıa yerinde tedbir . - ·- -..... 

r RABEll - ~ .... Potfa11 

Vilayeti dava Bir çocuk Yorgan hırsızı 

a 
-

Şikayetler temenniler 

Bu n~ biçim iş 
Bir okuyucumuzdan ıu mektubu aJ. 

dık, aynen neşrediyoruz: 

Mahmut Saim 20 bin lira kayboldu Çalmıyormuş; yere düş-

Efendim! Cemiyetler eınaf ve ha!Jun 
itlerini kolaylaştırmak için kurulmaz 
mı? Vazilenı icabı bir zatı aramaktayım 
kendisinin Terziler Cemiyetinden sorul· 
duiu takdirde bulunabileceğini öğren-

tazminat istiyor Şehrimizde es- 1 tüğü için kaldırıyormuş 
Muhtelif kimteleri dolandır _ rarengiz bir kay 1 Mehmed isminde biri, evvelki 

dim ve müracaat ettim. Kim olduğumu 
ve ne için aradığnnı ıonnıığa baıladı

lar. Halbuki bunu sörmafa hiç haklan 
yoktur. Çünkü ben onlardan yalnız bir 
adreı ıordum. Husı.•İ hayatına ait bir 
tek kelime bi!e ıormırd.rm, ve ilaveten 
resmen müracaat edilmesini söylediler. 
Benim bu suretle müracaatrmdaki mah· 

maktan suçlu olarak muhakeme 
edilmekte olan Mahmud Saim, 
ıııördüncü hukuk mahkemeainu 
vilayet aleyhine yirmi bin liralık 
bir dava açmıf ve davaya düu 
baılanmııbr. Mahmud mahkeme· 
de davasını ıöyle anlatmııtır: 

" - Dairem üç defa vilayet 
tarafından kapatildı. Birinci de • 
fa, (Galatasaray • Fenerbabçe) 
iıimili bir mecmua çıkarıyordum. 
Neıriyatımın müsaadesiz oldu • 
iu söylenerek kırk beı gün dai • 
rem kapatıldı. Sonra açtılar. 

ikinci defa Üniversite anıiklo
pedisi isimli bir kitap çıkanyor • 
dum. Bu da ıazeted:r diye dairem 
kapatıldı . 

Üçüncü df"f a forma halinde 
kadın intikamı isimli bir seri çı -
karıyordum. Gene dairem kapa • 
tıldı. itte .ben·m davam.,, 

Vilayetin avukatı bulunan lr
f an Emin Bey, muhakemeyi tesa
düfen öğrendiğini, kendisine teb
lifat yapılmamıt olduğunu, doı• 
ya yanmda bulunmadıiınr s&yle
mİf, muhakemenin bırakılmasmı 
istemiıtir. 

Muhakeme irfan Emin Beyin 
dosyayı tetkik etmesi için bqka 
güne kalmıttır. 

Avrupaya gıdecek 
talebeler 

Bu yıl Avrupaya okumaya ıön
derilecek- ,tnnt-~.,.._d....-AI • 
m~aya gidecek olan üçü dün 
aktam yola çıkmııtır. 

Framaya ve lsviçreye gidecek 
olan talebeler de önümüzdeki 
Çartamba günü yola çıkacaklar • 
dır. 

Fatih çeşmeleri 0.1 

gün susuz 
Fatih mmtakuındaki çepne • 

lere verilen Halkalı suyunun bo • 
ruları çok eıkidiğinden deiiıtiri • 
lecektir. ı 

Bu yüzden Fatih temtine on i
ki gün Halkalı ıuyu verilemiye • 
cektir. 

o 
Ya9ov•, laak karde,ıer 

davaaı 
Büyük kapotaj için kullanılma-

ıı lazım ıelen motörünü küçük 
kapotajda kullanmaktan ıuçlu 
Yaıuva ile lsak kardeılerin du • 
ruımasma dün öileden evvel se• 
kiz numaralı ihtisas mahkemesin
de devam edilmiıtir. Dün, Çanka· 
ya vaprunun tayfalariyle umur 
yerinde çalışan antrepo memurla
rı dinlenilmiıtir. 

Durupna, çafırıldığı halde 
gelmiyen ıahitlerin, zabıtta im • 
zası bulunanlann celbi iç:n bu 
ayın on birinci ıalı pnüne bıra • 
kılmııtır. 

-0---
tilUme aebep olmaktan 

au~lu ,ottir 
Balıklı Rum buta,haneıi bat

kitib:nin ölümüne sebebiyet ver· 
mekten ıuçlu ıoför Halilin muha
kemesine dün ikinci ceza mahke
mesinde balulmııtır. 

Dünkü celsede müdafaa p.bit
leri dinlenm~,, ıelmiyen bir ıa • 
hidin elli kurut cezasına çarptı -
rılması ve zorla get;rllmesi kara
n ile muhakeme bqka süne bıra
lalmııtır. 

bolma vak'ası ol. ' gün Kapalı çartıda yorgancı Sa-
muıtur. id Efend'.nin dükkanı önünden 

Bir müddetten 1 bir yorgara çalıp kaçmak isterken 
beri Taksimde • yakalanmııtır. 
Nizamettin Ta· Mehmed önce kaçmak istemif, 
lip eczahanesin- fakat bekçinin yanına yaklattı • zuru ıoıodum. Cevap yok, ısbnm tüken-

de çalıpn Hac? ğını görünce, duraklamııtır. di, altı ay sonra cevaıJ alabiiir mivim 
dedim, hiddetlendi fakat hiç hakkı yok
tu çünkü ya)1tığr muamele lartasiyecil'IC 
yolunu gösteriyordu. Dü,ündüm, 
bu cemiyetler eMaahn mü,künerini ko
laylaştırmak icin kunrlmadı mı? Onlar 
esnafın verdikleri aidatlardan 'biriken 
paralarla geçinenler değil mi? EıMf ce
miyetinden 'bir esnafın adresini Öğren

mek için bu kadar m~ülata uğramanın 
soran, sorulan ve ıöyhniyenin hiç bi
riıinin lehine hareket olmadığı qikar-

Arif zade Ah Kendisini yakalamaia gelen 
medin on bq, on.u~mahll fm in bekçiye Mehmed ıöyle demittir: 
altı yatlarında - Ben hırsız mıyım ki beni ya-
oğlu Kemahlı Emin, üç ay evvel kalamak istiyorsun? •• 
"öğle yemeğine L~diyorum,, diye - Peki bu yorgan ne!?. 
eczahaneden çıkmıı ve bir daha 1 - Yere dütmüttü, kaldırıyo • 
ıeriye dönmemittir. dum. 

Gerek ailesinin ve gerekte za- Polisten, evrakiyle Sultanah • 
bıtanın bütün çalıtmaıına rağmen met birinci sulh ceza mahkeme • 
Eminin nerede olduğu bir türlü sine götürülen Mehmed burada 

dır •• 
anlqılamamıfbr. da fU ifadeyi vermitl!r: Masa batma oturmu, olan oradaki 

Oğlunu bulmak için lıtanbula - Dükkinm önünden geçiyor ' iki zata bir kere daha balcmağa cesaret 

ıelen baba çok müteessir bir bal- dum. Ayaklarım bir iskemleye edemeden kapıdan dı§an çıktım ve keıa
dedir. Mütemadiyen atlamakta çarptı. Meler iskemlen·n üıtünde di kendime zavallı eınaf dedim. 

Ye sağa aola bat vurmaktadır. Bir yorgan varmıf. iskemle ile bera • • B~g.ün ~n. ı~r~ıım: fak.a~ yarın hel
rivayete oöre Emin lzmire 'Yey& be d d"ttil lskemlevi ki muhım bir •t ıçın bir ııvıl memur • r yorgan a u • ;, .. , b' d • .... ---•- ı · 
Anka • • • k . mustace.en ır a reıı ogreIUJJeK stiye-

raya gıbnıttır. kaldırıyordum, yorganı te rar ıs- ek 
0 

d • . t' t k .. 
• c • zaman a aynı vazıye ın e errur 

kemlenin üstüne koyarken bekçı ebnemeıine imkan yok. Tabii memurun 

10 Ura -1re caket 
Fenerde oturan sabıkab kör 

T ahsine ait bir caketle on lirayı 
zorla alıp kaçmak iıtiyen &iÇi 

Hamdi ve kardqi Y akup yakalan
mııtır. 

Sokakta fiOcuk 
Taksimde İnönü mahallesinde 

NaiMaf eouiut• ırnamarah e
vin kapısı önünde bir aylık bir ço-
cuk bulunmU§, poliıler tarafından 
Darülacezeye ıönderilmittir. 

Kumar 
Galatada Su iskeleıinde Ahme

din kahvesinde iskambil kiiıdı 
ile kumar oynamakta olan motör
cü Hakkı ile Şükrü, cürmümqut 
halinde yakalanmıtlardır. 

Htraız çocuk 
Tavuk pazarında tütüncü Ab

dürrahman efendinin yanında ça
lıpn Pavli adb bir çocuk, dün çek 
meceden yetmiı lira parayı alıp 
aavuımut ve fakat yakalanmqtır. 

Bezir yalı parlamı' 
Y edikule Gazlı çeımede Refa· 

el Avram b:raderlerin deri fabri
kasmda kaynamakta olan bezir 
yaiı parlamıf, alman tedbirk 
ya111ınm önüne ıeçilmiıtir. 

Baca tutu9tu 
Taksimde Sa9uplu apart11Da • 

nınm kalorifer bacası tutuımuf, 

söndürülmüttür. 
Palto h1raızt 

Galatada Mumhane cadde.in
de Mak:neci Nikolakinin dükka
nında asılı paltosunu çalan Has • 
kCSylü Hristo yakallUDlfbr. 

Tabancah dervı,ı 
Ramide oturan Deniıin, Edir

nekapıdan geçerken üzeri aran • 
mıı, bir tabanca bulunmuıtur. 
Denit yakalanmıf, tabancası a • 
lmmııtır. 

Sıgara h1raızll 
Tavuk}l&Zannda tütüncü Ab -

dürarhman, poliae müracaat ed• 
rek yanında çabıan Pavli İlmin
deki çocuiun yetmit lira layme • 
tinde tütün ve siiarasını çalıp 
kaçtığını söylemittir. Pavli yaka· 
lanmııtır. 
ı Kapaya bı~ak! 

Abanozda Nazlmm evinin kapı· 
ıma .bmçak tokan lbrahinJ ismin • 

yakalad .,, iti aksryacak, fakat mes'uliyet kime yük 
Reis sordu: lenecek. Bu baıit i,lerdeki kırtaıiyecili· 
- Sabıkan var mı? ti olsun kökünden kaldrralnn ki geleceli 

- Hem de üç tane .•• 
- Nerede yatıp kalkıyorsun?. 
- Kim.eıizler yurdunda •• 
Mahkeme, Mehmedin tevkifi· 

ne karar vermiıtir. Muhakemesi 
mevkuf "1""" k vi;ri'1N:Pl:tir. 

nesil de lmnlın~fan ders 11lmı.sm.., 

Nürnune 
nıahallesi 

Silrp Agop arsası 
Kadına sarkıntılık satılıyor 

yapan tevkH edildi Sürp Asop mezarlığının bele. 
Dün ekpm ilzmi Sultan Ah • diyeye ait oldufuna dair mahke

met ikinci sulh ceza mahkemesin -
mece verilen karar üzerine, hele

de elbiseci Hayri isminde birinin 
diye arsanın devri için kanuni 

muhakemesine bakılmıt ve ken • 
yollara müracaat etmi§tir. 

disi tevkif edilmiştir. S" A 1 ğı 
Oku d k 

.. 1 urp gop mezar ı parça, 
nan ava evra ma gore e • 

b• · S b · h b" d .. parça kısımlara ayrılarak satıh • 
ıaecı a rı, ten a ır yer e gor-

1 d ...... M·· • · d b. kad ia çıkanlacaktır. Burada yaprla
ugu .unevver ısmınl e ır bazı- cak mahalle lstanbulun nünıune 

na terbıyeye uygun o mıyan ı __ L-Jl • lacak 
l 

1 
mana esı o tır. hareketlerde bu unmuıtur. -0--

Sabri, dün sorgusu ~pıldığm-
da bu meseleden katiyen haber- Motoslk1et1e ){BZB ya• 
dar olmadığını söylemit. Fakat panın muhakemesi 
dinlenen dört tahit, Münevverin Bir ay kadar evvel Büyükdere 
söylediklerinin tamamiyle doğnı yolunda motosikletiyle gelirken 
olduğunu bildirdiklerind~n ~e.n • altmıf yaf larmda bir ihtiyara çar
disi tevkifhaneye göndenlmııtir. pıp öldüren Jeneral Ahmet Şefiiia 

Kok kömürü ihtikarı 
Son günlerde kok kömürü fi • 

atlerinde ihtikir görüldüğünden 
belediye iktıaat müdürlüğü tara • 
fından tetkikata baılandığını yaz 
mııtık. 

Öğrendiğimize göre lstanbul 
Ticaret odası, bir ton maden kö • 
müründen ne kadar kok kömürü 
cıktıC?ını tt'tkik etmektedir. 

de biri yakalnmı§tır. 
Sarh09luklar 

§ Kumkapıda oturan kundura· 
cı Serkis, sarhot olduğu halde ıo
kaklarda bağırıp çağırmağa, et • 
raftakileri rahatsız etmeije baıla
mıf, bir aralık, gene kunduracı 

Muradm evine taarruz etmiıtir. 
Serkiı polisçe yakalanmı§tır. 

§ Sarıyerde oturan kunduracı 
Abdullah gece saat ikide fazla 
sarhoı olduğu halde a>iyua cad • 
des • nden rıhtımda ballı bulunan 
rüsumat motörüne girmit, tayfa· 
lara tecavüz etmek iatemittir. Ab
dullah, kendisini yakalıyan polis· 
lere de hakaret ettiğinden, ayrıca 
bunun ic!n de yapılan tahkikat 
evr~kı ile mahkemeye verilmiı • 
tir. 

oğlu Şefiğin bir müddettenberi as
liye ikinci ceza mahkemesinde 
muhakemesine devam ediliyordu. 
Şefik, ilk yapılan duruımasında 
muhakemesi neticeleninciye ka • 
dar serbest olarak mahkemeye 
gidip ıelmesini istemi§ ve o za -
man mahkeme heyetince bu isteği 
kabul olunmuı ve serbest bırakıl
mıttı. 

Şefiğin dün gene muhakemesi 
yapdmıt ve fakat bu sefer müddei 
umumiliğin isteği veçhile kendisi 
tevkif olunarak tevkifhane1e gön· 
derilmiıtir. 

--0--

Halkev.lnde konferans 
HalkevinJen: Bugün (3 12/ 

1934 Pazarteıi günü) saat (20.30) 
da Alayköşkünde Bayan Seniha 
Bedri tarafından konferans veri • 
lecek, arkasından temsil ıubemiz 
tarafmdan ( Sakaryanm tayyareci· 
ıi) ve (Eski adetler) piyesleri 
temsil edilecektir. Yer azlığı yü • 
zünden tertip edilen davetiyeleri 
isteği olanlar Alayköşkü iç itleri 
çevireninden saat ( 17) den sonTa 
alabilirler. O gece kapı tam (20) 
de açılacak ve çocuk almmıyacak· 
br. 
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B OY OK DEN 1 Z R OMAN 1 =llngilizce derslerıj[ 

~ ŞablD Yavr S Müeıııtı: Ömer Rıza 
-..ıtffll 
ıııuıiiifüiıuıı SPOR 

' 
·-~-Yazan: Kadir Can No.15 Keyfiyet sıfatlan isimlerin ma· Karagümrük sahasında 

E k . . d f nalarmı genişlettikten ba§ka, bir 
smer çocu sevıncın en ırıncının şeyi, veya bir çok şeyleri anlatan nevar, neyok ?. 11 • • •• •• d bir grupu, diğer bir ıeyle veya • 

e erını opuyor u grupla mukayeseye yardım eder. 
.J I t 

öğrendiğimize nazaran da fe9', t~ 
Asılzadeler de ekmeklerini hep 

oradan alırlar ... Ekmekleri beyaz 
amma, insana yaramaz ki ... insa
na yarzyan itte bu esmer ekmek -
lerdir ... Hem meşhur sözdür: Be -
yazın adı var, esmerin tadı .. 

Bunlar, fırıncının her fırsatta 
her müşterisine söylediği sözler • 
di. Esr ı !r çocuk bunları duymu -
yordu bile ..• 

Ekmeğini bitirmekten korku -
yordu. Çünkü o zaman fırından 
çıkıp gitmek lazımdı. 

- Geceleri burada, bir köşede 
barınabilsem... Size hiç zararım 
dokunmazdı, hatta işlerinizi gör
miye çalışırdım ... 

Demek istiyordu; fakat her ne 
dense çekiniyordu. 

F ırmcı sordu: 
- Geceleri nerede kalıyorsun?. 
Esmer çcouk da bunu bekliyor· 

du. Ağzındaki lokmayı yanak ta· 
raf ma alarak acındıracak yüzle 
karıısındaki adama baktı. içini 
çekti: 

- Köprülerin altında ... Rıhtım
da ... Bazan kay~kçılara yalvarı
rım da orada yatarım ..• 

- Vah zavallı! .. Bütün kıf, o 
soğuk aylarda, hayatın hep böyle 
mi c:~ti ... Şimdi bile geceleri ayaz 
yapıyor .•• 

Esmer çocuk etrafına bakındı: 
- Burası ne kadar sıcak! .• 
Diye söylendi. 
Sonra daha acıklı bir sesle ila· 

ve etti: 
- Uç senedenber.i böyle sıcak 

bir yere hiç girmemiştim .•• 
Fırıncı esmer çocuğu baıtan a

yağa kadar bir iki defa süzdü. Yut 
kundu. Sonra şunları söyledi: 

- Burada kalmak ister misin? 
Ama yaramazlık yapmamalı .. Sin
yor Soı:.edano çok sert bir adamdır. 
Olur olmaz şeylere kızar ... Geve -
zelikten hiç hoşlanmaz... Sinyor 
Soredanoyu bilir miıin?. O bu fı· 
rımn sahibidir •. Sokağın ucuna ka· 
dar bütün hanlar, oteller~ dükkan
lar da onundur. Tersanenin ekme
ğini dokuz senedenberi biz veri· 
riz. 

Gev-ezeliği sevmiyen SoreclanO"! 
nun adamı, o kadar gevezelik yap
tr ki esmer çocuk ekmeklerin ter
saneye ne zaman gittiğini, orada 
nereye konduğunu öğrenmiş, ge• 
miler ve kürek mahkumları hak
kında epeyce bilgiler almı,tı. 

Esmer çocuk sevincinden f ırm· 
cının ellerini öpüyor, ona nasıl te
şekkür edeceğini bilemiyordu: 

- Bilseniz ne kadar mesudum. 
Babamı, annemi yeniden bulmuf 
gibiyim ... Sizi hiç rahatsız etmem 
ve her işinizi yaparım ... 

Diyordu. 
• -ı: 

O sırada bir araba durdu. 
Fırıncı yerinden fıraldı. 
Arabadan şık, iri yarı bir adam 

indi. Sert adımlarla fırından içe
ri girdi: 

- Ne haber Morcno? .. lc;erde 
ç lıiıyorlar mı? ... 

Moreno yerlere kadar eğilerek 
seJam verdi: 

- Çalışıyorlar l muhterem sin • 
y.m·!... 

Sinyor Soredano esmer çocuğu 
8'5rdd; kaşları çatıldı: 

- 5cnin ne işin var burada? .. 
Zavallının ödü patlıyacaktr, <\?: . ' . 

Yüzü sarardı 
Moreno da ondan fa;:k;ızd;. Fa

kat kendini topladi. Tekrar yer • 
lere kadar eğilerek, kandilli bir 
selam verdi: 

- Muhterem ve iyi kalpli Sin
yor hazretleri!... Bu yavrucak 
kimsesizdir ... Terbiyeli, akıllı, us
lu bir çocuktur. Aç kalmış ta, pa
rası da yokmuş, bir ekmekle ..• 

- Görüyorum ... 
- Eğer izin verirı;eniz bundan 

sonra yanımda tutmak istiyorum .. 
Zaten böyle bir çocuk burada la -
zımdı. Ayak İ§lerini görür ..• 

- Peki ama, kimin nesidir? 
Nereden gelmiş? ... Bilmiyoruz ki. 

Moreno acıklı bir sesle, esmer 
çocuğun korsan hikayesini anlattı. 
Soredanonun çatık kaşları yavaş 

yavaş gevşedi: 

-Vah, vah? ... Bu da Şahin Re
isin kurbanlarından desene! ... 
Bu kadarı yeter!. .. Kalsın!... 

Elini esmer çocuğun omuzuna 
koydu: 

- Burada Morenonun işine ya
rar ve haylazlık etmezsen rahat e
dersin ... Daha sonra sana para da 

İngilizce mukayese dereceleri üç- Çoktandır gazetelerin bahset· 
tür. Bunlann ikisi sıfatların tekil- mez oldukları Kragümrük futbol 
lerini deği§tirmekle yapılır. Yahut meydanında bu yıl yeniden canlı 
sıfatlardan önce (daha çok, daha bir çalııma baılamııbr. Burada 
fazla) manasında olan more timdi latar..bulun Ş!tli, Arnavutkö. 
(mor) ve (en çok, en fazla) mana-1 yü, Kurtuluı, Moda Avcısp<U', Ga
sında olan most (most) kelimele. lataıpor İtalyanlar gibi federe ol· 
rinden birinin ilavesiyle yapılır. mıyan e~ kuvvetli takımlan ara· 

Birinci derece sıfatın asıl ken- aında bir turnuva maçı yapılmak. 
disidir. Mesela ( a fat lamb) ya- t d 

ni (semiz bir kuzu), (a wide rod) 
yani (geni§ bir yol) dediğimiz za· 
man fat, , ,.,, wide sıfatlarını olduk
ları gibi müspet = positive (pozi
tiv) halinde kullanıyoruz. Halbu
ki (The lam are f atter tham 

a ır. 

Federe olduğu için KragümrÜ· 
ğün karıpmadığı bu yeni turnuva 
maçları için bu saydığımız klupler 
kendi aralarından bir tertip hey
eti seçmiıler ve bu heyet turnuva 
devam ettiği müddetçe eski Süley
maniyeli ve yeni Karagümrük kap 
tanı Bay Selahattini bitaraf ıaha 

gouts) yani (kuzular, keçilerden 
daha semizdirler) dediğimiz za· 
man burada bir ıeyi, veya bir sıfa
tı ba.şka bir sıfatla mukayese edi- Komiseri tayin etmitlerdir. Maç· 

lara bu kluplerin hem birinci, hem 
yoruz. 

Buna İngilizcede comparative kinci takımları girmektedir ki Ne· 
degree (komparativ digri) yanj ticede kazanan her iki takıma da 
tafzil derecesi denilir. Bunu yap- heyet tarafından birer tık ve kıy· 
mak için sıfat bir veya iki heceli metli kupa verilecektir. Kupalar 
ise (er) ilave ederiz. Şayet sıfat, verileceği gün Kragümrük ıaha· 
iki heceden fazla bir kelime iıe o- aında bir de parlak bir spor mera
nun batına more kelimesini getiri· ıimi yapıl&.uktll'. Bu ıahanm da
riz. Umumi kaide budur. ha asri ve nizami bir ıaha haline 

Üçüncü derece Superlative 'deg- konulması için timdi Kragijmrük 

raıyon verdiği bir kararla, feO' 
rin hükmen mağlubiyet c~ 
20 lira para cezasına çevinniflİ' 

Federasyonun bu kararı bu ,)! 
ıam toplanacak futbol heyeti t .... 
fından tekrar görüşülecektir. 

~ay Behçet , 
Memleketimizin en eski s~ 

cularından Fransanın Samur~ 
tebinden mezun, ordumuzda~ 
müddet hocalık etmi§, süvari ıoil 
tekaidi Sipahi Ocağı binicilik ftl' 
alJimi Bay Behçet, yatma rai~ 
elan her gün at sporları ile nıe!r' 
olduğundan, arkadaşları çok 1' 
rinde bir aile ismi bulmuşlardır• 

Bu isim (At) için her z~ 
genç manasına gelen (At'a g~ 
tir. 

Tı. İ. c. 1. 
Dil ıa vaşında geri kalmak İ' 

temiyen, Türkiye idman Cenı~ 
leri lttif akı lstanbul Mınt.,.... 
Merkez Heyeti son içtimamda .,t' 
tı ilk defa öz Türkçe olarak yıl 
mııtır. ·flJ 

Yakında tetkilabn da isnıi~..L 

veririz... ree (superlativ digri) dir. Bu da idarecileri lizım1ıelenmakamlarla 
Türkçele§tİreceği ve ihtiJPI""' 
(Türk Spor korumlan Birliği) ,.,. ' 

Dedi. sıfatın sonuna (est) ilave etmekle, temaı etmekte ve.bu itin ilkbahara 
dnu alacağı zannedilmektedir· ... 1 Esmer çocuk Sinyor Soredano- yahut sıfatın bqına most kelime- kadar bitirilmesi için uğraımakta .. 

nun. ayaklarına kapanmış, dan • sini getirmekle yapılır. Bununla dırlar. Öte tarafta Kragümrük 
telli paltosunun eteklerini öpü • bir şeyi, yahut bir çift !eyleri, aypi futbol brinci takımı timdi Selinik 
yordu. _ çeıitten diğer bütün ıeylerle mu- ve Kavala seyahatine hazırlan-

Bu takdirde mesela lstaO"" 
mmtakası ikinci reisinden balıtl' 
dilirken şöyle denecektir. . it 

'(Türkiye Spor Korumları SJJ: Moreno da ellerini uğuıturarak kayeseye imkan verir. Mesela maktadll'lar ki hu,,hazırlık gelecek ği İstanbul Kolu ikinci Batk_,t ~ 
yerlere kadar eğiliyor, sırıtıyordu. (The new oad is the widest road ay sonuna kadar bitecek ve ay ıo

Soredano fırının iç tarafım da in İstanbul) yani )yeni yol latan· nunda birinci takım oyuncuları ih· 
gezdi. Usta başıya emirler verdi. bulun en geniş yoludur.) Burada tiyatlariyle birlikte Seli.nik ve Ka-

Fethi Alkan). , 
Futbol heyeti reisinden :ı,abt' 

dilirken de; 
Arabasma bindi ve gitti... wide sıfatının sonunda (e) harfi valaya gideceklerdir. Bu seyahat 

Esmer çocuk ertesi gün temiz bulunduğu :çin yalnız (st) ilaveti için §İmdiden mukaveleler haZ1r- T . . S. K. B. 
ffl' T. S. K. B. İstanbul Kolu d'' 

bol Baıkam (Ne<:mi Yalman) 
1 

bir elbiıe giymiıti. ile iktifa olunmu§tur. Janmıftır. Karagümrük ıimdi bir 
Morenonun gösterdiği ufak te • ________ <_D_e_vamı __ va_r_Y ___ , de Antrenör get1rmittir ve bu An-

fek İ!leri yapıyor, b::ızı kibar müı- trenör klupte geceleri nazari fut· 
terilerin ekmeklerini evlerine ka- • • • • • • bol dersleri vermektedir. 

yeceğiz. ., 
Bu §eklin pek yakında tetk~ 

ne ba!lanacağını zannediyoııı•İI 
Ayrıca öz Türkçe olmıyan lc..J' 

dar götürüyordu. OKSURUK 
Her sabah fırının önüne on iki 

tane büyük araba geliyor, ekmek· 
lerini alıyor ve tersaneye götürü· 
yorlardı. 

Soredanonun kanbur bir kati -
bi vardı. O da koltuğuna defteri· 
ni sıkıttırıyor, arabalarla beraber 
tersaneye gidiyor, ekmekleri tes -
lim ediyordu. 

Esmer çocuk katiple beraber 
tersaneye girmek için can atıyor, 
fakat bunun için fırsat bulamıyor
du. 

Dördüncü gündü. 
Katip fırına gelmedi .. 
O olmadıkça arabaların gitme -

si mümkün değildi. Morenonun e -
tekleri tutu§muş, katibin evine 
haber üstüne haber yolluyordu. 

Nihayet anlaşıldı ki kanbur ka
tip efendi dün gece Kagliyari so
kağındaki meşhur meyhanelerden 
birinde sızmı§ ve bir daha uyana-

marn•!··· . 
Moreno: 
- Eyvan, şimdi tersaneye def· 

teri kim götürecek? .. Hesabı kim 
yapacak?.. Çabuk Sinyor Soreda
nonun evine koşun,, haber verin! .. 
Haydi, ne duruyorsunuz? .. 

Diye bağırıyordu. 

Esmer çocuk onun yanına so
kuldu: 

- Baba Morenot.. Ben okuma 
yazına bilirim... istersen arabacı
larla beraber gideyim. Defteri de 
götüreyim, hesabı yapar. kuman -
damu imzasını alırım ... 

(Devam.J var) 

Her mevsimde szörülen, insanı 
rahatsız eden hatta uyutmıyao 
öksürük sebebi ve menşei ne 

o'.ursa olsun 

PfKl~Rin 
ile hemen geçer. 

Kutusu 35 kuruştur. 

Beşir Kemal 
Mahmut Cevat 

ECZANESİ Sirkeci 

isimlerinin de bu arada deiİF' 
karıılaıamıyan Pera - Kurtuluı ğini zannediyoruz. 
takımları kartılatmıt ve Peralılar 

Geçen Cuma Karagümrük sa· 
haımda iki seneden beri bir türlü 

Selanikten getirdikleri hususi o- (B) takımıarı 
yunc,Uarla kuvv~lendirilmiı oldu- ~ 
ğu halde çok çetin bir maçtan aon· Birinci devrenin birinci dJI'_ 
ra her iki ıonıuz rak:p berabere (B) tııkımlan maçtan bu CJ" 
kalmıtlardır. Bu maç. için ortaya bitmiıtir. Ve Feneri, mağlup,_ 
yüz liralık bir kupa lfonmuştu ki Galatasaray (B) takımı hiç " 

k lup olmadan 6 :maçta 6 galel:tf' I timdi ayni maç tekrar edilece ve ·vrefr 
kupayı yenen tak:m alacaktır. (18) P~~an .k~zanarak de , 

Gezgin sporcu batta bıtırmııtır. • ı -~ 
r .. k" ... b" • jJık p· 

Fen~rbahçe şiltten ur ıye gureş ırın~. ~ 
k d Türkiye güreş birincılıld~,st'' 

çı ma 1 bugünler iç.inde Bursada bat 
Bundan bir müddet evvel, Ha - caktır. 

liçle olan tilt maçını oynamaktan, ------~~ 
sahayı vermemek ve sahada bulun lstanbul BelediyeS1 

mamak ıuretile imtina eden, buna konservatuvarı 
sebep olarak ta ayni günde Bo -

3 üncü KONSER tt1 
hemyans takımı ile maçı bulundu· NiMET VAHiT _ FE.RDJ / 
ğunu iddia eden Fenerbahçe takı- pi~ 
mı, futbol heyetinin verdiği karar· ŞT ATZER - SEY:FED .... ..-jli 

LAŞINSKI SEZ:A.I - CrP· 
la hükmen mağlup addedilmit ve CEVDET ,,; 

tiltten çıkanlmıftı. 6 Birinci Kanun PerteıP~5l 
Bu karar merkez heyeti tarafın- ı 7,30 da: ODA MUSJ,.. 

dan da tasdik cdilmitti. Eski Fransız Tiyatro'11 pi' 
Fenerbahçe klübü bu karara fe· Fiatlar: 100-75.50-30 ~ 1 

deraayon nezdnde itiraz etmit ve ııJllffl!' 
-----·-.. -- _ ıııııuıııunıııııııııııı 111ııııııımıırıtHııt1Rumııııııııı . .. 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

!ah günleri meccanendir .• 

iTiZAR t!_' 
M.. d '-O~ftJ:I un erecatımızın :I' de~ 

dan T. 5000 tefrikanuzı 
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Mezarlığı 1 
Zabıta romanı . Nakleden : va - rto i 

--29-- 1 
' ~~••hah, öğleden biraz ev· Alim adam gayetle mütevui, 

İçi nbuldan bir telgraf geldi. silik bir sahsiyetti. Pek baait, la -
~dz. ilde ıadece ıu satırlar yazı- kin temin giyinmiıti. Ellerine itina 

' etmi§tİ. Alimlerde pek nadir bu -
' .;:Qh.ıec/ilen Cemil Beyle gö- lunur elleri vardı: Manikürlüydü! 

~'?',Çok iyi netice elde ettim. Yüzü, sakindi. Adeta ifadesiz 
bu. Ilı, bu ak§am gelecektir. denirdi. Hiç ukalalık yapmadan 

tlılltlanmı cn;zederim.,, konu§uyordu. 
[)· Latil Bahçedeki tarhm etrafını do -

Geliyor 
1911 

Yazan: Fransi Dölezl 
Bugün dünyanın en büyük e

konomi yazıcısı olan Fransi Dö
lezr 1911 senesinde "Harp ge
liyor,, ismi ile bir kitapcık yaz
mıftİ. 

O zmana herkes·buna 
gülmüştü. 

Fakat 3 sene sonra harp pat
ladı ve yazıcının söyİedikleri 
aynen çıktı. 'lltt ırayet Hanım, bu telgrafı, Is. taştılar. 

~ lia.nnnm yanında bulunduğu _ şu üç sam ağacı da hariku- Harp 
Nl?'ada açmıştı. iade ... diye, alim, ~ir dakik~ dur- Gene 

uh, Yoktu. du. Benim kanaatıme ve Cuzam· • Geliyor 1 
~latif beyin bu itte muvaffak • lılar yurdu, pek büyük bir ~aha ~!- 19 3 4 'dan dolayı, cidden pek gal ediyordu ve bu çam agaçları-
)o Un kaldım. Eğer yanılmı • le bahçesi doluydu. Komfuların Şimdi de ayni yazıcı "Harp : 
'ttt~ bu Cemil bey, bana hah - bahçesi de onun!' zamanki mali- tekrar geliyor,, ismiyle bir bat- il 
~~~1 Polis hafiyesi Cemil Rıfat kanesine dahildi. ka kitapçık yazmııtır. 

f>i ır. Latifin evini göstermiıti. k d 
''Yet Hanım, bunun üzerine _ Esasen topoğraf yadan da pek ya I n a 1 
'lı?ı ·Adnan beyin yattığı oda· anlafı mıyor mu? Orada kim otu- • HABER 
~ i ~lnındaki odayı polis hafiye - rur? Olacak harpleri keramete 

~tl hazırladı • - Latif bey ... Ona, sizden hah- yakın bir deha ile haber veren : 
~ 'ınekten pek az sonra, birisi settim .. ' Sizinle görüıemediğin- bu biiyük yazıcının iki kitapçı-1 

~l}>ı çaldı. den dolayı çok müteessiftir. Şu ğını da Fa. ya çevirtecek ve ya- i 
~ ~driye, Nüsret ve ismet, pli- dakikada burada bulunmuyor. Ta- zacaktır. 1 
~lıniılerdi. Dirayet hanını, par nıısa pek memnun olacaktır. ··-·--·--·-·-.. -
~ dctan bakınca, tanımadığı bir - Dostlarrnız~an deme~_? 

... •1ıı teklini gördü. Nuh, hafif b~r tereddut ge· 
liııı.ı . . f. d • f 'l"t . d" ~'td· etçı, mısa ıre aır ta sı a çır ı. 

~ •ii vakit, kadıncağız, onun -Evet, komıumuzd?r. ~r~~ız· 
l' 0lduğunu gene keati.r~m~di. · daki mü~~e~e~ f~vkalade ıyıdır. 
y 'ınaıniyle yabancı bınydı bu! Sıkıık goruıuruz •. .. 

~'~llf yürüyordu. Ufarak tefe- - Bu zat ta tarıhle alakadar o-
~ .. ı •. l<apı önündeki, bahçedeki luyor mu? 
~ere, otlara bakıımdan her (Devamı var) 

~· gözlerinin iyi g~~ediğin~ 
~d'tınek lazım gelırdı. lamı Matbaamıza gelen eserler: 

e:ı Mahirmi§ .. 
' el. kim oluyordu? 

~ ~llnefendi, derhal Nuhi ça
~ı 1 "e delikanlı, ona meseleyi 
""ltı: 
~ Siıe bahsetmeği unutmuıtum 
'~iıın ... Bu zat bir kütüphane 
~ .. dur. Bu civarda tarihe ait le-
~"- bulunmuı. Böylelikle, 
~ ' Cüzamlılara ait bir eski 
'eı olduğunu öğrenmiı. Son
~~~~· hahsed.eceğim bazı ehem-
bt; 1 tefarrüat ta elde etmiı. 
~~.Yet hanım, dalgın dalgın 

, UYordu. 

'~u İtin içinde garip bir ıey 
~ l\u Römıiyor musun... Bu 
'\, l>iıinı mahut harabeyle a-
t\h t ~luyor demek .. 
,~ -nladı: 
~)'no, bala .•. Bu cihetten kor 
~t ~iç bir ıey yok ... Üzülme. 
~'la Yle geçen sene tanıttım. 

t ~tt de okumuı, ilim, allime 
~l~ dil'. Bize zararı dokunmak 
"''· lltıun, bilakis faydası do--

1 ~:-- .\i" • 
~~I) '···'Öyle olsun ... Mademki 
~illi ~l'•un, haydi, öyleyse ken- ı 

di:r~buı et... Görüt bakalım, 
~it le.. ektir. 

-~ ~ ~ ~akika sonra, Nuh, Ma
~)'! nın son tarafına doğru 

•· , 11• du. 
"" ıı, h 

Büyük gazete 

Büyük gazetenin altıncı sayıaı gayet 
güzel, renkli bir kapak i~inde (24) sa
yıfa olarak çıkmıştır. Her hafta daha 
mütekfünil bir gekilde çıkan Büyük ga
zete, her çeşit okuyucuyu alakalandı -
racak yazılarla intişar etmektedir. Bu 
sayıda dört meraklı tefrika, altı muhte • 
lif müsabaka, kadın, moda, sinema, ti
yatro sayıfalan, hikaye, dünya vukua • 
tına dair meraklı yazı ve resimler var -

dır 

Varlık 

Ankarada on beş günde bir çıkan sa
nat ve fikir mecmuası V ARLIKın 1 İlk 
kS.nun tarihli 34 cU sayısı çıkmııtır. Bu 
sayıda Yaşar Nabinin öz türkçe güzel 
bir yazısı ile Abdülhak Şinasi, Nasuhi 
Esad, Yakub Kadri, Sabahaddin Ali, 
Cemil Sena, Ziya Osman, Celal Sahir, 

........................ 
iyi hras olmak i~in bütUn 
bıCjakların fevkinde olan 

.~.1 
JP<OIU:IR l?LAY .: 
~OJR JIJILAIUllE 

POKER 
PLAY 'F, d ara.belerin bulunduğu 

« 'r'tll 0 iru... kullanınız.Ve her yerde arayınız 
'· ltında Adnan bey de var- .. ______ (3775--ıı 

TIRAŞ BIÇAGI 

~-------------------~ ~~RİF MUHİ'ITİN 
Konseri 't' 

-..lb,., 1•k.-aı S. 21 de Şehir ( Eski Fraoıız ) tiyatroıuada 
• 

1 Yerlerinizi bugün S. 16 ile 19 arasında tiyatro 
giteıinden kapatabilirain·s. 

ll __ R A D_Y O][= 
Bugil n 

lSTANBUL: 
18 den 18,30 kadar Franşızça, 18,30 dan 
19,30 kadar Plak Tiyatro musikisi, 
19,30 dan 19,40 kadar Dünya haber • 
lerl, 19,40 dan 20,10 kadar Neşir csna-
11nda ilan edilecektir. (Küçük tuli 
mevç), 20,10 dan 20,30 kadar .Müsaha
be, Selim Sırn, 20,30 dan 21,15 kadar 
Plak orkestra. 21,15 ten 21,30 kadar 
Anadolu Ajan ,ı, Borsalar, 21,30 dan 
f ti haren, Türkçe sözlü Dans musikisi, 
Bayan Bedriye Rasim, radyo zac ve 
tango orkestrası. 

8%S 'Kln:. BUKREŞ, SM m • 
ıs Haberler, pJtLk, 23,45 borsa - PlAk, 

H,15 haberler, , 1',40 pJAk, 18 konterana, 
18,10 Schuberttn eserlerinden kuartet kon
seri, 19 Haberler, 10,15 radyo orkestram, 
20 konferans - pllk, 20,20 pllk, 21 ke· 
man k0ll8erl, 21,45 &ıarlalı piyano konseri, 
22 Cazdant, ;:l3,2:S kahvehane muslkls!. 

22S Khz. VARŞOVA, 1345 m, 
18 Piyano konseri - a!lzler, 19,115 hafif 

kahvehane mustldst, 20 piyano lle §arkılnr, 
20,25 a6zler, 21 karışık aletlerle konaer, 21,45 
haberler, 22 senfonik orkestra konseri -
konferans, 23 reklt\m konseri, 23,25 dans 
denrt - dans musikisi. 

MiS Khz. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18,30 Koro konscrl, 19,50 ders, 19,30 Ke

man konaeri(llonkıı Fehre), 21 Ffllpln adala
rında çalman mustld parçalan, 22 Grledlln 
ldaremnde opera orkestrasmm konseri, 22,40 
haberler, 23,SO Çingene orkestram. 24,lfl 
ptAk konseri. 

841 Khz. RERUN, S5'7 m. 
18.30 Pt!k, 19.05 spor, 19,SO Duoaonet 

konseri, 20 alttUallte, 20,20 yeni oarkılar, 

20,40 haberler, 21,10 tiyatro bı\hfelerl, 21,40 
dana musikisi, 23 haberler, 23,20 ak§am 
konseri. 

;aı :ıas4m11e ıc::cp; s-, 
HABER 
Akşam Po~ta~ı - --

1 darehaneai ı 
ISTANBUI AN 

KARA CADDESi 

l'elgnLJ Adl'f'!flh fSTANRUl BABEB 
hlefon Taz11 t88'7'! tdareı Hl'"'O 

A~OHE ŞERAiTi 
'\ 

1 1 1 IJ •Jldl 
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ıLAn TARiFESi 

Sahibı ve Ne~rivat Miidürü: 
HASAN RASiM US 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika "o.103 

Aslanlı hükümdar gidip öğren
meyi daha kolay bir i§ buldu. Bir 
hamlede denecek kadar ){ısa bir 
zamanda mağaranın yanma var
dı. 

Abdullah heyecanlı bir halde, 
Merzuka peri§an bir vaziyette idi. 
Fatu§ durduğu yerde duramıyor, 
mütemadiyen muayyen bir nokta
ya doğru atılmak istiyordu. 

Aılanlı hükümdar: 
- Bu tela!mıza sebep ne? 
Diye sordu. 
Abdu'llah mukabele ederken 

ayni zamanda mağaranm yanın -
daki ağacın gövdeıine aaplanmıı 
iki oku göster:yordu: 

- Bak, dedi.. Demin :Ou iki 
ok, vızlayarak ıu ağaca saplandı. 
Etrafımızda dü§1Jlanlar var. 

Aslanlı hükümdara bu ceva'bı 
almak kafi gelm:ıti. Oklar, ha -
kikaten düımanlann yakla,tıkla -
rma ve hatta atrafta bulundukla
rına kati bir İ!aretti. Bu yüzden 
fazla tafsilat almaya, iti derin -
den berine tetkika lüzum görmedi. 

Yanındaki kayanın üzerine sıç· 
radığı zaman bir ok ta ge1m;f ka
yaya çarpnuf bulun~yordu. As
lanlı hükümdar Abdullaha: 

- Siz mağaraya girin diye 
bağırdı. Sonra bütün sesiyle şim
a:ye kadar ne Abdullahın, ne 
Merzukanın işitmediği bir ahenk
te bağırdı ve bu bağırışını üç de
fa tekrarladı. 

Aslanlı adam kendisini bir ka
yaya ıiper almıştı. Bulunduğu 

noktaya hiç bir okun işlemesine 
imkan yoktu. Emin bir yerde bu
lunuyordu. 

Aslanlı hükümdann bağmşı ü
zerine bir dah8: ok atan bulunma
dı. Ormana deı:in bir sessizlik 
çökmüştü. Hatta, esen rüzgar bile 
dıirmuı, yapraklar b:le sallanma
lanndan vaz geçmit gibiydi. 

Aslanlı hükümdar, bir kaç sa
niye aonra, bir~nci defa olduğu 
gibi tekrar üç defa sesinin bütün 
kuvvetiyle bağırdı. itte bu bağı -
rqı onnanda bir· cehennem· kova
ladı. Devrilen ağaçlann çıkardı
ğı çatırtıları gürültüler takip edi
yordu. Ne oluyordu? 

Ormanla bir fevkaladelik var
dı .. Civardaki bütün vah!i hay
vanlar bu noktaya, aslanlı adamın 
bulunduğu noktaya saldırıyorlar, 

•••••••••••••••••• . ; 
~Yazan: i 
~ Rıza 1 
1 Şekip i ·---·--· .... 

aslanlı adam!? sesine koşuyorlar
dı. Bu kıyamet yanın saatten faz
la sürdü. Birden yükselen toz bu
lutları, sık ağaçlann aras.mda yük
seliyor, bir yangın m~nzaraaı ve
riyordu. 

Başta Şerif olmak üzere aslan~ 
1ı hiikümdarın sesine koşup gelen 
altı fil Bora, Fatma ve daha bir 
çok hayvan mağaranın.önüne yı

ğılmışlardı. 

Bu sırada aslanlı hükümdar ye
rinden doğrulmuı ve kendi sesine 
koşup gelen bu fedakar mahlukla
ra bakıyordu. Evvela, Aslanlı Hü
kümdan göremiyen hayvanlar, iki 
tarafa saldırmışlardı. Şerifin ince 
sesi hepsin~ etrafmda topladı. 

Aslanlı Hükümdar Şerifin ken
disine doğru uzattığı hortumunu 
tutarak yere atladı. Sonra onların 
her birini, bir kumandan gibi, mu· 
aYlen noktalara taksim etti. Ken• 
disi de yalnız Borayı alarak uzak· 
la§tı. 

Ayrılırken, Abdullaha Şerifle 
beraber bulunmasını, Merzukanm 
da mağaradan dıtarrya çıkm\lllla• 
smı tenbih etti. 

Aslanlı Hükümdar ağaçtan a
ğaca geçerek ilerlemeyi tercih et
mişti. Böyle yaptı. Bora da .ayrıl· 
mamak için, onun takip ettiği dal
lar altından yol alıyordu. 

Böylece bir beş, on dakikadan 
fazla gittiler. 

Aslanlı Hükümdar, etrafta, 
kendilerine kadar sokulabilecek 
hiç bir kuvvete tesadüf edememis 
ve merakı da bir hayli artmı§tı. 

(Devamı var) 

Hilaliahmer balosu 
Hilaliahmer Beyoğlu ıubesi ta

rafından her sene tertib edilmek
te olan balo bu sene de 20 Kanu
nuevvel 1934 Perıemhe günü ak· 
ıamı Perapalaa salonlarında veri
lecektir. 

Mükemmeliy~tini temin için 
çalışmakta -0lan bu baloya iıtirak 
huyurularak bu hayirli cemiyete 
yardım• edilmesi yüksek duygulu 
halkımızdan beklenilmektedir. 

,.,_........._,.._._.-~.~--·~~ .,_..,.---~~~~--~---~~~ı 

t 

l 
' 
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J Hanımefendi: 

~ Para saadetin anahtarıdır. Mes'ut 
i olmak için zengin olmak şarttır. 

Zengin olmak için de bir Piyango 
bileti almak 1Azımdır •• 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango 
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J ıırııım~ • '" 'Qw-....:rı::nı:ıım:tıımıııJll!ll!U n~~,, 

. ~ Çok Gezen Çok Bilir . l:L~:~:.::~. Tüneı ka~om~e:oı~:ya~:~:çak•~·~ 

' 

j_ş ey aha! Not 1 ar'-' karııla~~:~~ba Bomba. nu_tUY;~::~: namusum ~ 
El ı ı 

-Eyvallah Kene yemin ederim ki bu kat bottuJ'dl 

mas ar ayıcı arı nası . :Mi~;e;s!l~e~g~ı·=·dı~e~g~ı· •ti~ardbı~gwmı·n?ı· ıin-? Misafirliğe mi gitti!•~. -
'YI - Kim bilir, belki de bıs• İ • ı ı ? her aldnn doğru mu? hatsız etmemek için sokai• 

Zengın o uyor ar .--:-- ~vet timdi a;ka sokaklar mıtlardrr. Ne de olsa kibar iıı 
9 mufettıt oldum. far canrm. 

- Nasıl it bu? - Haydi it zamanı geldi. I Yüksek dağlara çıkan dişli . ıi

mendiferler arasında mesafe iti
bariyle en uzunu (88 mil) Suriye
de Lübnan dağlarını dolap.n şi

mendifer hathdır. 
Bundan sonra Sumatra (33 mil) 

hattı gelir. Bunlardan çok daha 
kısa mesafeli dağ §imendiferleri
de vardır. lsviçrede, Alınanyada, 
Macaristanda ve lngilterede oldu· 
ğu gibi. 

Fakat bunlarm hepsi de dağla
rın etrafındaki meyilli · yollardan 
dönerek yükselirler. Bir dağın te
pesine doğrudan doğruya çıkan 
dişli dağ şimendiferi yalnız 

(San Salvatore) deki Pila:tus Ra
ilway hattıdrr. Bu hat sahilden dik 
olarak başlar ve son istasyon o1an 
dağın tepesine yani (14, 196) adım 
yükseklikteki noktaya çıkar. 

150 yıldan beri dağ şimendife
riy1e yukarıya ~ıkılması dü,ünül
düğü halde buna ancak (Salvato
re) liler on iki yıl önce muvaffak 
olmuşlardır. 

(Pilatus Railway) dişli şimen • 
'clifer hattı resimde gördüğünüz 

gibi, bir yangın kulesinin tepesine 
cıkarcasrna, dağın tepesine dik o

larak döşenmiıtir. Bildiğimiz iki 

Di'li timendöfer daöın tepesinde kuvvetle gide•ken 
(köşede keşfetti§i elmas damarın dan zengin 

mUhendis Mlss Fanni 

demir yolun ortasında aynca loko ve mühendisleri, katipleri, doktor- perest bir kızdı. Burada erkek diş
motifin müteharrik çengellerini ları ile beraber yekunu yüz kişiyi çiler gibi kollarım sıvadı, amele 
tutan ve birinden diğerine sektire- geçmez. pantalonu giydi, ve senelerce taş, 
rek yürüten çelik dişler vardır. Elde edilen bam elmaslar mü- toprak aralarında yatmağa kat-

Şimendifer hattından tek uzun hlirlü sandıklar içinde §ehire indi· landı. 
bir vagonu evvelce bir lokomotif rilir ve orada kapitalistlerin buzu- Nihayet ilk (elmas daman) nı 
çekerken, şimdi bu vagon elek- runda açılarak işlenir, kesilir, tı- keşfeden Mis Fannie o1muştur. 
terikle tahrik edildiği için, tıpkı raştan geçerek dünya piyasasına r Mis Fannie'nin babası şirket 
bir tramvay arabasını hatır1at- çıkanhr. kapitalistleri arasında en az ser-

maktadır. mayesi olan bir adamdı .. Kızı ma-
(Salvatore) şehmdeki '(dişli ' 4

"".,.. • •.....,',.. den ocaklannda mühim bir rol 
dağ şimendif erleT-İ) hattın yanm· 

1 oynadı .. Keşfettiği büyük elmas 
dan uzun bir elektrik teliyle yürü- ' d k" 1 d 

amarım ımseye söy eme en, şir-
mektedir. Tramvay elektrik direk- 1 

• 
kete şöyle bir teklifte bulundu: 

lerine benziyen direkleri yoktur. "Maden ocaklarında, hepinizi 
Araba adeta kendi kendine gidi

biranda zenginleştirecek mühim yor gibi görünür. 
bir elmas damarı keşfedersem, Japonya, Berezilya, Şili ve 
bana bu keşfimden dolayı büyük Avusturyadaki dişli şimendiferler 

fi 1 bir hisse verir misin~z?,, hala kömür yakan lokomotl er e 
yürürler. Sermayedarlar o güne kadar 

(San Salvatore) dişli şimendi- iğne ile Kufll kazmak kabilinden, 
fer hattı 300 metre1ik asma bir dağm tepesinde ~ok fazla mesai 
köprüyle şehire bağlanmıştır. Şimendöfer dağdan inerken sarfetmelerine ve fazla yoru1ma-

y olcular dağın tepesine yalnız 
eğlence veya yüksek bir noktadan 
etrafı seyretmek merakıyle çık
mazlar. Dağın zirvesinden geçilen 
küçük bir tünelden sonra, hat, yüz 
metre murabbaı genişlikte bir sa
hada durur. Burası dişli şimendi
fer yolunun son istasyonudur. 

Yolcular buraya (Elmas arayı
cıları) nın ç.ok meraklı ve esra· 
rengiz mesaisini yakından görmek 
için gelirler. 

Bu meraklı1ar arasında Ameri
kanın en uzak şehirlerinden gel
miş elmas tacirleri,nin bir çokla
rıyle karşılaşırsınız. 

(Elmas arayıcıları) bu dağın 

tepesinde aylarca, hatta senelerce 
toprak içinde çalışmaktadırlar. 

işçiler için hususi binalar ya· 
pılmış ve her türli.i istirahatleri 
temin edilmiştir. 

,,Elde edilen elmaslar ;andık
larla §ehire indirilir.,, Tabirinden, 

bütün bu sandıkların elmasla dolu 

olduğu'1a hüküm vermek gülünç. 
olur. A'melenin vazifesi maden 

kuyularındaki elmaslı toprakları 
olduğu gibi sandıklara doidur
maktan ibarettir. 

Bazan bu sandıklardan bir veya 
birkaçının içinden bir dirhem sik
letinde elmas bile çıkmadığı va
kidir. 

Be§ sene evvel bu ocaklarda 
keşfedilen b_ir elmas damarı, ser. 
mayedar1ardan üç kişiyi dünyanın 
en zengin adamları sırasına çıkar
mıştır. 

Bu zenginler arasında (talihli 
kız) diye anılan bir de .kadın var
dır. 

larına rağmen çok az istifade gör· 
dükleri için, genç mühendisin tek
lifini derhal kabul etmişlerdi. 

Miss Fannie bunu hükumet 
nezdinde resmi bir mukaveley'}e 
tespit etti!den sonra (gizli elmas 
damarı) m meydana çıkardı ve 
beş yıl içinde (yüz milyon dolar) 

- Tenha yerlerde dolaşan fÜp- Kolları sıvadılar ve derh• di 
heli eşhasın üstünü başını araştı- aliyete geçtiler .. iki saat 1'• 
racaksm. Gümrük memurluğu gibi büyük bir gayretle çalıştıklarf 
bir şey canım.. de, kapağı yer!nclen bile o 

Böylece konuşmalarına devam madılar. 

ederek Taksime doğru yürürler· 
ken, bir apartımanın ilk katında 

v~ pencere önünde muhteşem bir 
kasa göı-düler .. 

Karıncalandılar, yutkundular 
ve sözleşmiş gib~ ayni anda birbi· 
rinin gözü içine baktrl'lr. 

- Bomba ulan. 
- Zırla. 

- Fena oluyorum. 
- Ben de. 

. • 

- içinde kim bilir ne sarışın 
dilberler vardır ha? 

- Elbette be, bu yeıpek dolabı 
değil ki ekmek peynir bulunsun. 

- Fakat herifçi oğlu da malın 
gözüymü,. 

- Nerden anladın? 
- Elalemin ağzının suyunu a-

kıtmak için, kasayı camakana ka
dar dayamış ta .. 

- Vay canına yahu, bu kasa 
dolusu para nasıl harcanır be? 

-Bana ne soruyorsun tatkaloz. 
Tecrübe etmek nasip oldu mu ki?. 

- Ulan böyle adamlar yer yü
zünün zevkini tamamen çıkardık
tan maada, ahrette de en seri pos· 
ta ile Cennete giderler. 

- Nerden biliyorsun? 
- Elbette. Bende bir kasa do-

lusu para olduktan sonra sırat köp 
rüsünden otomobille geçer de, Cen 
net kapılarını ta ardına kadar aç
hnrım be. 

Bomba ile Kene, hemen o ge -
ce, penceresinde kasa gördükleri 
apartrmana misafir ( ! ) gitmeğe 

karar verdiler. 
Ağır başlı akrep Efendi, hafif 

meşrep yelkovan hanımı, 12 'üze
rinde yakaladığı zaman, Bomba 
ile Kene, ltendilerirıi gerek dünya 
ve gerekse ahret cennetine götüre-

sahibi oldu. 
İşte (San Salvatore) deki (dişli 

dağ şimendiferi) bundan sonra 
şöhret bulmuş ve herkes te (elmas 
dağı) na Çıkmak merakı uyanmış
tır. 

Fak at, ne yazık ki, bugün (el· 
mas dağı) çelik bir kale gibi, elek
trikli tel ağlarla çevrilmiş ve el· 
mas kaçakçılarının gizli teşkilatı 
yüzünden, diğer yolcuların ziya
retleri de menedilmiştir. 

- Kene: 
-Ne o? 
- Vaziyet berbat. 
- Hakkın var, horozlar Ö 

başladı. 

- lki gramlık yağım vard11 

d-ı eridi yahu. . 
-Şu demire bütün kuv"et 

dayansana ! .. 
-Pek ala. 
- Ha gayret sık di,ini. . I' 
- Srka sıka bir kabahat lf 

ecğim ulan. 
- Aldırış etme. / 
-Öyle ya moruktan mariı 1 

sen, senin canın yanmaz ki.. ,.1 
. b•J' - Ulan bu kadar gayretı ,1 

lı bir itte sarfetseydin; na~ıJ ~ 
hakkı için şimdiye kadar :rnıl1° 
olurduk. dı" 

- B~ birader senin de ~ 
ağzın işi\ yor. Şu uğursuz pa 
)arını krmıldat biraz .. 

• ~ ~a d~r :ğr:şt:la; ki; ~ 
rı ve parmakları kan içef111 ~
kaldı. Lakin kapak ta yavat 1' 
aralanmağa başladı. 

- Ha gayret Bombacığı1'ldJ' 
- Yata be Kene. Biraz 

çek. • ~ 
- Milyoner olmamıza bıf 

dakika var ahbap. İ 
B · · · · k"b ade - enım ıamım, ı arz 

yarder Bomba Beyefendi. ~ 
- Benimki de pa§a zade 

Kene cenapl~rı. ~ 
- Müterref olduk anaJIJ 

bam. 
- Eyvallah omuzda!· 

• il- • ., 

Kapak birdenbire açıl~~ 
ikisi de sırtüstü yere yUvı.t''J 
lar ama, yaylı hokkaba~ ~~/ 
lar gibi, müthiş bir çeviJdılı,t· 
rar masanın ağzına fırladıl ~ 

Gördükleri manzara kart' / 
dilleri tutuldu. Yutkundul~ 
rardılar ve ayakta sall. ~ 

• 1 . -.11 
başladılar. Zira kasanı~ ıÇ 1"'" 
bottu. Kene kekelemege 

dı: ~ 
- Bom .. Bom.. Bo:rnb•• 0" 

Şurada .. Bir .. Bir kağıt .,ar·· 

kusana!.. e I 
Öbürü kağıd~ sarıldı " 

mağa ba§ladı: J 
Aziz misafirlerim. tı•P"tı' 
Büyük zahmetlerle .,1 .A 

d g"ull ~" açmağa muvaffak ol u dJf"'·' 
dünyanlık dolabı bir ar.ka ı,ef ı 
dır. Geçenlerde kendiıil~. 1'' 1 
lirasına bahse giriştik.. 'ıııt*';ıt 
nın kapağını açacak bır rf1'eJ ı ı 

d. . 'h . al .,e . e 
mevcu ıyetıne ı tun .. ·dd'' / 
ni söyledi. Bense aksını. 1 ede~ 
t . V .. d·.. .. k' nette 
ım. e gor unuz ı j' 

lı çıktım. ii•~~ 
S• ' .. d .. w.. çok J1J Ji":j 
ızı uz ugume e" ~. 

rim .. Ortalıkta hediye ~ ,/ 
kadar küçük bir etya bı~~-- . ':J 
nezaketsizliğini göıterclıa.· )lii""ıJ 

d·ıer, .s t' 
de, ayrıca affınızı 1 uıaı-• 
ve te§ekkürlerimin kah 

Ditli fimendöfer Salvator Uzerlnden ge~iyor I ederim. 

(Elmas arayıcıları) büyük ve 
marut ıennayedal"1ardan mnrelC
ke bi · et hetabma lar 

lliilllllİlllll .. illlllllillm ........................... _. ... iliıflfli ... illiİll .... illıllmlllllilM 
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~ iAtısacü icmat: Sinema artisti gibi ola-
Tiirkiyede maden istih- mıyanlara ne mutlu ! 
sa} ve ihracı-Milli vagon 

ve afyon fabrikaları 
-.!iirkiyede zengin ve mütenevvi men 1933 senesinde itletme en ile
!;.. ·tft.bulunduğu öteden beri bi- ri inkitaf noktasın~ v~nnıttır. Ge
"'fltll bır hakikattir. Fakat bir çok çen sene mem1eketımızde 88.000 
~lerden dolayı bu madenler ton krom istihsal olunmuflur. Hal-
1.ıı · ~nkitaf devresine girmit de- buki 1929 senesinin istihsali an -
""ltrdır. Bu menfi sebeplerin ba- cak 16.000 ton kadardı. Yalnız na
~ eıki rejimin lakaydisi bu· kil vasıtalarına yakın mmlakalar -
'ıaaıııllctadır. daki madenlerin iı1enilmesine rağ 

'\' alnız maden aanayiinin Ras· men, 1934 krom istihsali hacminin 
tGtıeı kurulmaııyle memleket ikti· · 1933 yekununu atacağı muhak • 
~i)'atının büyük bir nisbet dahi- kaktır. Krom ihracatında en mü
~-düzeltilmesi mümkünken ne him müıterimiz Almanyadır. 
~~ ki bu cihet te eski idareler 1933 senesi zarfında memleke
~~nında tamamen ihmal edil· timizden yabana satılan ham ma -
-<tttr, denlerin nevi ve miktarları §Öyle 

t .. c~huriyet ~rulmadan önce tespit olunmaktadır: 
llf'b\iY~de yalnız bir kaç ma~en (Kilo hesabile) 
il.~ lbıkyasta itletmeğe açılmıt· Boraks 15.000.000 
)e) ~nla.rın tesis ve itletme serma· Çinko 10.000.000 
ti e!'j de garp sanayi memleketle- : Krom 12.000.000 
ltrafından temin olunmuttu. Kurıun 8.000.000 
~ Ciiın~uriyel HükUmeli iktisadi Emeri 7.000.000 
~~?1a planının içinde maden Manganez 250.00() 
JL. l'ııne de büyük bir yer ayır· Bakır 500.000 
""'1ftır, Eskitehir manyenziti 2.000.000 

.ı_ "•den Sanayii planının batın· Türkiyenin 1928 de iıtihsal el-
"' t k tiği madenlerin kıymet bakımın -ı.. t. rıani bakır madeninin en ı· 
.. oı dan yekUnu ancak 4,5 milyon lira-
'1 r ~manda itletmeğe açılma-
1'- laıtaelesi vardır. Ergani bakır yı buluyordu. 1932 denberi bu kıy 

•den· l k · · · belk" met 15.5 milyona yüluelmit bu· 
de ı, meme etımızın ve ı lunmaktadır. 

~nun (dünyanın) en verimli 
Türkiyede tuz istihsati: 

llladenidir . 
.._,'-'.aani madeni büyük harp se- Türkiye yakın prkta en zengin 
...., 'tiQ tuzlalara sahip olan memlekettir. 
"- de ve halli daha önceleri inhisar idaresinin iıletmekte ol -
~idat tarzda kısmen ifletil- dutu memlehaların en bGyüiü ls-
ıle .takat bu ne.i itletmeyle el· mir civarında Çam altmda bulun
' tclıten istifade pek cüz'i olmut- maktadır. Çam altı memleha11 25 
~ zamanki itletmede izabede kilometre murabbaı bir sahayı 
fı..:'İYe olarak odun kul1anıldı
~ kaplamaktadır. Koçhiıar, Hacı 
1ıiJ • bu cüz'i istif ad eye muka- .Beklat ve Çankırı tuzialarının it-
~ laıı)Jt zaranmız çok büyük ol- lemesi de hesaba katı1acak olursa 
'IF.rgani mıntakaaındaki or· Türkiyenin senelik tuz istihsali 
~~ız tamamile mahvedit- 300.000 tonu bulmaktadır. 

~ t
1
• 'lan. i bakır)armın asri ve ve- Türkiyede 140 deniz ve kara 

-~ ı b tuz havzaıı vardır. Türkiyenin yal 
~ tr ır uıul albnda ifletilmesi ruz tuz sanayii itlelmesinden se-
~ , ıaniye kömür götürmek ve nelik geliri 10 milyon firarı bul· 
\~•den bakın ihraç limanları· maktadır. (inhisar geliri bu yeka
S:1c•anayi merkezlerimize ge • . na dahildir.) Bu suretle memleke
~deaı liznndır. Bu it için de her- timiz Akdeniz mmlakasında, tuz 
\ tet . evvel &ganinin Demiryo- istihsali baknnmdan, ispanya ile 
\: ·~lcenıize bağlanması lazmı • 

· ön sırada bulunmaktadır. 

~l.lıi demiryolu bugün milti 
' )'e ile yapılmaktadır. Bir SJ ~nra Ergani ile ~enin a-

' ~~· mesafeyi kömür ve ba • 
'it; lu trenlerimiz on bet, yirmi 

IS· alacaklardır. 
'~ Yandan dcmiryolu bitirilir
'İıı; Yandan Ergani bakır ma
~) e •ıkı b.ir çalıtma ile eritme 
~lt ttı, liminuarlar kurulmak -
' l'u ;ıecek sene acun piyaıası
~r bakırı salmak kabil ola-

() . 
t.• lcoııonı. buh . • 1 
~ hiit\i 1 ranı netıceaı o a-
~ _diİf 11 •• acunda maden fiyallan 
.;'it l':"!tür. Bunun neticesi o • 

oı_11 rkıyede maden itletmek -
~ti l'abancı ve yerli tirketler 
~ ~\Jet ~•ziyetlere dütmütlerdi. 
e at h··krı.- . ..d h 1 . )'rd u "11lelın mu a a esı 
'- "'1c.'lkıı' ile maden iıtihsali tek· 
~ )~taf hareketine devam et-

1)~1 \lnu lutmuttur. 
~ a_1 et Yardımının neticesi ola-

"
'•~ .ta_ Karaaydın ve Fethi -
.~eıı . 
l)tt) tırketleri tekrar normal 

'tt ~=kin~ ~önmütlerdir. 
--..~. etımızde itlemekte olan 

Ilı...'-~ llladen krondur. Bu 
il •~salinde maliyet fiyatı-
~k ve acun piyasan 

Mevkif dolayısile kolay nakli -
yata elveritli olduğu için timdilik 
yalnız Çam a1b tuzlasından ihra
cat yapılmaktadır. 1927 de bura· 
dan yabana (en fazla Yunaniata -
na) 47.:rlO ton ağırlığında 
120.574 liralık tuz sablmıttır. Ya
bancı memleketlerin koyduğu ağır 
tahdıdat neticesi 1933 te ihracatı· 
mız 11 .550 tona kıymet bakımın -
dan da 25.325 'liraya düımü9tiir. 

ihracatın azalmasına kartı, yer
li sabun sanayiinin inkipfı yüzün
den, dahili istihlak çok artmıttır. 

inhisarlar idaresinin yalnız tuz· 
dan elde ettiği kazanç 1927 - 28 
ile 1932 - 33 arasında töyle de-
iitmittir: 

1927-28 
1928-29 
1929- 30 
1930 - 31 
1931 - 32 
1932 - 33 

8.598.000 T. L. 
7.440.000 ,, 
8.383.000 ,, 
7.727.000 ,, 
8.452.000 ,, 
7.789.000 ,, 

Bu rakam1ar tuz itletmesinin 
devlet geliri bakımından ehemmi
yetini canlandırmağa kafi gelir 
fikrindeyiz. 

Vagon fabrikası: 
Adapazar Türk Ticaret Banka-

R. Ş 

·~ 

• 
Sinema, kitap okumaktan iyi midir? - alim~ 

lerin yerine Norma Şirer ! - Çeyrek 
milyon kişinin verdiği cevaplar 

Yirminci aıır, "sinema devri -
dir,, de denebilir •• 

Sinema vakıası, insanların içe
risine o kadar itlemit ki, bu mev • 
zu üzerine geliti güzel herhangi 
ıual sorsanız, ellerine kalemini a -
lıp, dütünerek, zihinlerini etraflı· 
ca kurcalıyarak size "mahcup ol -
mıyacak,, bir cevap yetiıtiriyor

lar. 

Film artistini dütünenler var. 
Film artistinin hayatını bir ide

al gibi gözden geçiren, onun vahi
liklerine, onun zibidi hallerine uy
mak istiyenler var. 

Beceremiyenlere ne mutlu! 

• • • 
Ben insanlar gördüm ki, evle

rinde bundan bir müddet evveline 
kadar bir musikitinas ve bir müle
fenninin -gene anlamadığı hal
de-- resmini bulundururken, tim
di büyük b1r hararetle, o yana bu 
yana kollannı uzatmıf, ditleri sı

ntan, tırnağı boyalı ve birer yirmi 
betlik kadar iri "tahrilli,, · gözle
rile sinema artistlerinin resimleri
ni duvarlarma asıyor. 

Buna türlü manalar verenler 
var. 

Bir kısım diyor ki .• 

Hayır, bir tey demiyor .• Çün
kü söyliyecek lafı yoktur. O sade
ce, yatını batını almıt bir çocuk
luğa kapılmıttır, gidip durur ... 

Diğer bir mühim kısım da: 

"- Azizim, en kaygusuz, gü
zel, kırıtıluız bir ruh tiımali itte 
bunlar! Bunlar, bana hiç ihtiyar -
lamıyacağmı hissini veriyorlar ... ,, 
Hezeyanını bir tarkı söyler gibi 
kırıtarak avuruyor .. 

* * * 

mıyan bir edeb~yat ve san'at me ;; 
rakı bulunduğunu tahmin ederek, 
herhangi ciddi bir mevzu üzerin
de benimle mübahaseye gireceği 

aklımdan geçti. 
Hal~uki sora sora genç kız ıu· 

nu ıordu: 
"- Siz gazetecisiniz madem .. 

Bilirsiniz? Ramon Novarro'nun Is 
tan bula geleceği doğru mu?,, 

Erkek olmadığı için, cevap ver
meden geçemiyerek: 

"- Hayır.. Ramon Novarro 
timdi Fiji adalarında bir film çe -
viriyor ... Gelemezler .. ,, diye cevap 
verdim.. · 

Bundan baıka, hafifçe, sesleri
ne bir kısıklık ta arız olmuf .. 

Bunu da sinema meraklısı ha • 
nımcağıza Ramon Novarro'nun 
reklam memurunun haber ve mü
saadesi olmadan "bildiriverdim !,, 

* * * 
Şimd i okuduğum gazeteler a • 

rasında gözüme töyle bir havadis 
te iliıiyor: 

Londrada 250.000 kiıiye hangi 
artistleri sevip sevmedikleri so
rulmuf, bu kadar kitiden tam 
124.837 si bir çok cevaplar ver
mi§ .. 

etmege kalkııarak, ne dedi bilir Kalan 125.163'ü nasıl olup ta 
misiniz? cevap vermeli ihmal etmif ler bil • 

"- Sinema, insanı zihnen de 
en pratik bir yoldan terbiye eder. 
En kolay kazanç... Sen bir kitabı 

okumak için en at~ğı iki gün ıar -
felmez misin? Benim için bütün 
bu zahmet iki saatlik b :r taham
müle bağlıdır? Sen "Karamazof 

kardetler,, i cilt cilt okudum di
yordun. Ben onu bir hamlede gö -
..-erek yutuverdim. Daha yüzlerce
si böyle... Şimdi o mu iyi, bu mu 
iyi? •. ,, 

- Sen, dedim. Sadece "fikir,, 
lerini söyle .. Fakat mütalea bekle
me !,, 

Kendisini bu vadide yalnız din
lemeğt. tahammül etmem, onun i • 
çin bir lôluf sayılmalıydı .. 

* .,, * 
Hele tU vak'a hiç hatırımdan 

çıkmaz •. 
Bir yerde bana genç bir hanımı 

tanıtlırmıtlardı. 
Yok, hayır .. Bir veslJe ile biz 

kendiliğimizden tanıtmıştık ta, 
son ra bana mesleğimin ne oldu • 
ğunu ıormuıtu ! 

. - Gazetecitim. dedim... Yazı 
yazarım .. 

Aman efendim .. Genç hanımın 
lelaı ve memnuniyetini bir görsey 
diniz? 

Önce, basılmasını arzu ettiği 
bir takım yazıları olduğunu zan -
nettim. 

Doğrusu dütündüm de .. 
Gerçi ben yazı yazmak sutetile 

gazetemde ve daha diğer bir ga
zetede kendime yer etmitim ama, 
bir hatkası için nüfuzlu bir deli.l o
labilir mi idim. 

lstidataa, pek güç takdir edile
biliyor! 

Bir küçük ve nazik manevra 
yApmağı dütündüm .. 

Yahut ta, bu genç hammm ya-
~ • • te •!•if.•t. 

mi yorum. 
Sinema bugünkü aldığı zibidi 

tavrı kaybedene, bu alakasız kal
mış smıf yüzünden kaybedecek .. 

Öbür larafıa, bütün atkı ve le
nefretile söylemit durmuı: 

"Norma Şereri severim, Greta 
Garboyu sevmem. Kay Frans=s'i 
severim, Marlen Ditrihi sevmem .. 
Marlen Ditrihi severim, Adolf 
Menjuya da bayılırım. Cin Harlo 
soğuktur, Con Krovford ömür
dür ... ,, 

Bununla beraber·· sinema ve 
artist meraklılarından mühim bir 
kısmının yüreğini sızlatacak 

haberi timdiden söyl"yeyim: 
bjr 

Sinema dünyasının küçük bir 
d 1 b " ... parçasın a yapı an u reyı amme 

müracaat,., neticesinde Mey V eat 
diye tanınan kocama.-. kadın ar
tist, hiç sevilmiyenler listesinin ea 
batında gelmitlir. 

Bu belki, bir sallh alimelidir. 
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Çocuk haftası 
Hediye kazananların 
isimlerini neşrediqoruz 

Garip bir intikam! 
• 

. . . 
lki hafta önceki bilmecemiz. 1 

bi.4ldere 244 Ayten, 85 Vefa lisesi 
6G2 Vasfi, 86 -- Unkapanı 16 
Ziya, 87 - Beylerbeyi 13 lhaan, 

içinde oturan adamla:fın 
delirdikleri eVin esrarı ne~ 

KABAK 

idi. Doğru halledenlerden Se
limiyede Kavafzade Recai Baha
ettin B. 1 inci, Nişantaş 45 in
ci mek. 4 üncü sf. Maide H. ikin
ci hed'yemizi kazanmışlardıı'. 

KAKAO KAZANANLAR 
3 - Balat 31 Melfı:hat, 4 - Ge

lenbevi orta mektep 229 Feridun, 
5 -- Pangaltı Kurtuluş Suzan A
dil, 6 - Vefa lisesi 876 Selahat
tin, 7 - Kurtuluş 64 Naci, 8 -
Galntasaray L. 40 Suat, 9 - Sul
tanselim 19 Şadiye, 10 - Telli 
karık 20 Rahnif e, 11 Pangattı 5 
Malike, 12 - Kumkapı 29 Bek -
biz, 13 - Kurtuluş 64 Güzin, 
14 - Beylerbeyi 212 Sadet, 15 -
Sultansel:m 19 Hikmet, 16 - 15 
inci mek, 3. den Melahat, 17 -
Beyoğlu 37 inci mektep 11 Hay
.dar, 18 - Gaziantep L. Ekrem 
Saadettin, 19 - Davut P. 88 Me
lekper, 20 - IS inci mektep 4 ten 
Fahrünnisa. 

BISKüJ KAZANANLAR 
21 - Pnngaltı 3 Belkis, 22 -

Ortaköy 24 Riza, 23 - Tavşanlı 
berber Hamdi, 25 - Çapa 319 
Saliha, 25 - Eregli Srhhiye mer
kezi Kazım, 26 - talyan mek. 
224 Şükrü, 27 - Pangaltı 3 Bed
riye, 28 - Is. 369 Burhan, 29 -
Vefa lisesi 701 Hilmi, 30 - Or
ta mek, Nadir, 31 - Pangaltı 8 
Semra, 32 - Kutucular 506 Ka
dir, 33 - Kadıköy 17 Methi, 34-
Bostanca Mek. 139 Emel, 35 -
Kavak 58 Necdet, 36- H. Uaşa 
21 Neşet, 37 - Üsküdar 19 Ali, 
38 Sultanselim 19 Sabbek, 39 -
Beyazit 8 Selahnttin, 40 - 39 
~cu mek. Arşnluys, 

KtT AP KAZANANLAR 
41 - Orta mele. 196 P~1seyin, 

'12 - Bahrköy 38 Selma, 43 - . 
Hola p. mahallesinde Sevim, 44 -
31 inci mek. 459 ismet, 45 - Ba .. 
kırköy 454 Hulusi, 46 - Fatih 17 
Emin, 47 Jlk mek. 38 Muzaffer, 
48 Çemberl'taş 19 Kemal, 49 -
Cağaloğlu 8 Ertuğrul, 50 - Eyüp 
68 Sabiha, 51 - Edimekapı 16 
Naci, 52 Kabataş 448 Rafet, 53-
Musevi L. Mediha, 54 Vişne za· 

.de 18 Muazzez, 55- Uzun çarıı 
19 Ekrem, 55 - Galata 1 Nuri, 
57 - Çcmberl'taş 18 Bedia, 58 -
Beşiktaş 47 Berrin, 59 - 11 inci 
mek. Nihat, 60 - Y enikapı Zeh-
'l. 

88 - Meşrutiyet M. 62 Mehmet, Avusturyada çok garip bir va. 
89 - Beiktaı L. 11 Müzeyyen, ka olmuıtur.' Tarihte emsaline te .. 

90 15 inci mek. 4 ten 219 Mürüv· aadüf edilemiyen bu vakayı takip 
vet, 91 - la. 4 üncü Vakıf han eden ve bir tesadüfle etrarım 
Avukat Haaan Fehmi, 92 - E- meydana çıkaran zeki bir gazete 
mirkan komiseri Ed:p, 93 - ls. ci hadiseyi §Öyle anlahyor: 
tütün cemiyetinde Necdet, 94 - "B:r sabah patron bana bir 14 
Fatih 9 Nafa, 95 - Beykoz 380 zete uzattı. Gazetede töyle bir ya 
Suat, 96 Kuyu S. 14 Nedim, 97- zı vardı: 
Eskiıehir 110 Fahri, 98 Kadıköy "Viyanada Grose Straıe cad 
Yuva mek. Metin, 99 - Hi.yriye desinde 1213 numaralı evde faya 
lisesinde Em:ne, 100 - Fatih 225 nı hayret vakalar cereyan etmek 
Şahin, 101 - Is. 3 Haydar, 102 tedir. Bu evde arka arkaya kira ilt 
- Üsküdar 22 Mustafa. 103 -Is- oturan sekiz kirac:ıının sekizi dr 
mail p. 10 Fikret, 105 - Hakimi- delirerek akıl hastahanesine kal. 
yet yatı mek. Pak:z, 106 - Bağ- dırİlmıılardrr.,, 
larbaıı 60 Ayten, 107:..... Vefa A· Yazıyı okuduktan sonra patron 
zap ı. Perihan, 108 - Fatih 11 bana döndü: 
Emel, 109 - Erenköy 42 Talat, - Bu itin takibine ıeni me. 
110 - 12 inci mek. Talat, 111 - mur ediyorum. Muvaffak olduğun 
Eskiıehir Şükrü Kaya, 112 - takdirde iyi bir mükafat alacak • 
Esnaf cemiyetinden Bakize Hakla, · ım. Sen de delirirıen ailene 50000 
113-, Samatya 20 Meli.hat, 114 kurun (Avusturya parası) tazmi· 
- F eriköy 43 Aziz, 115 - 22 İn· nat vereceii:ı. 
ci mek. 3 ten Şükriye, 116 - lı· Derhal bu perili evin yolunu 
17 Meli.hat, 117- Davut p. 266 tuttum. 1213 numaralı ev, büyük 
Fuat, 118 - 31 inci mk. Emin, •e Yüksek dn-arlı bir bahçenin 
119 - Avukat Ziya B. kızı Ta1ia, tam ortaıında idi. Kapmm üstün. 
120 - Pangaltı 19 Selma, 121 - de aoluk renkli bir "kiralıktır,, 
Orta mek. 4 Mediha, 122 - Be- levhaıı aııh idi. içeriye girmeden 
şiktq 147 HuHlsi, 123 - Kızıl • evvel karııdaki bak~ dükkanına 
toprak 243 Nej:ıt, 124- Yeniıe· dalarak ev hakkında mahlmat is· 
hir 22 Aysel, 1'25 - Galata sıh- tedim. Beyaz aaçlı bakkal sözle • 
biye merkezinde Raif, 126 - Ak- rimi İ§İtince üç defa arka arkaya 
saray 155 Raziye, 127 - Kadı - istavroz çıkardı. Bu fikirden kati
k<Sy Yeldeğ:rmen Şükriye, 128 - yen va~ geçmemi tavsiye etti ve 
Üsküdar 211 Ziya, 129 - Şeb- ~u sözleri ilave etti: 
z~debaşı 18 Manuk,.130 - 15 in- - ·Bir sene olmuyor, evde ki· 
cı mek. 332 Necatı, 131 - la. racı olan mütekait askerlet'den 
Çapa 48 Zekai, 132-0rta mek. Rihmanın bir sabah birdenbire 
8~5 ... Sab'ha, 133 - ?rtaköy 160 dııarı frrl!lyıp dört ayak üstünde 
Nıgar, 134 - Beyazıt 2 Özcan, gelip geçenlere kar!• havladığını 
135 - Is. L. 410 Kemal, 136 - gözümle gördüm. Ya dul Madam 
Amelt Hayat 229 Emel, 137 - Madlin? Bunun macerası Rih • 
Pangaltı 26 Nezihe, 138 - 24 Ün· d d h h · d' Za il man an a a azın ır. va ı 

cü mek. 147 Nejat, 139 - lıfs2 k d b' ·· ·· k·ı· b 
M ı'h 40 

F d K . a ın ır pazar gunu ı ~seye a • 
e ı a 1 - ener e aparı.. k · b' . ' şına şap a yerıne ır tencere ge • 

dıs, 141 - Kız muallim mek. 60 • · 1 k ld. H lb k' çırmıf o ara ge ı. a u 1 ne 
Muzaffer Ziya, 142 - Is. Kız L. k d k 11 1 b' k d d f 

405 Jale, 143 - Galata 1 Nuri, 
144-Esnaf cemiyetinde Bakiye, 
145 - F eriköy 43 Aziz, 146 -
Uzun ça.rtı 29 Ekrem, 147 -
Mahmut p. 32 Münevver, 148 -
Fatih 30 Ahmet, 149- Kadıköy 
12 Mukadder, 150 - 2 inci mek. 
131 Mesrure. 

Hediyelerimiz her hafta per
şembe günleri matbaamızda dağı
tılır 

a ar a ı ı us u ır a m ı. 

Bakkalın sözleri büsbütün me
rakımı mucip oldu: 

- Peki acaba buna sebep ne -
dir? 

- Ne olacak? Ev perili! Peri • 
ler kiracıları çarpıyor! 

- KiracılaT nerede? 
- Hepı:ni timarhaneye kaldır-

dılar. Şimdiye kadar hiç biri çık • 
madı. 

- Ev skhibi nerede? 
- Evde oturuyor. 

DEFTER KAZANANLAR •Jımıııınır.ıımımııınınınıımurnııımıınımnnıumııımıımııııınıınınnman, 

61 Halıcıoğlu 131 Mukadder, 11 A K B A : 
62 Kız sanat mek. 293 Sabahat, ~ 
63 - Küçük ayasofya 4 Nermin, 

Bakkaldan ayrıldıktan ıonar e
vin kapısını çaldım. Çok geçme • 
den kısa boylu, kesik bıyıklı, ta • 
haf hakıtlı biT adam açtı: 

64 Bcş.ktnş 4 ncü kat Ömer, 65- Ankarada A K B A kitap 
Is. 221 Rif at, 66 _ Beyoğlu Ek- ~vin:n birinci §ubesi modem 
rem, 67 - Fatih orta mek. Halil, ~ir ıekilde Maarif Vekaleti 
68 - Aksaray 13 Süheyla 69 _ karıısmda açılmıştır. AK B A 
Dördüncü vakıf 14 Mü~eddet, l '<itap evleri her ~il~e kitap, 

fl Pangaltı 2 Emel. 1 necmua, gazete ıht·yaçlarına 
KART KAZANANLAR ·evap, vermektedirler. Gerek 

71 Kadırga 75 Şükrü, 72 _ !titaplarınızı, gerek kırtaıiyenizi 
Heybcliada Mihriban 73 Ged·k P· ı ~n ucuz olarak A K B A kitap 
SO Neviye, 74 Beyoğlu Sl Ihsan, ~~Jerinden tedarik ed~birrsi-
75 fs. 134 Cavidan, 76 _ Çen• nız. De~let . Matb~ası kitapları 
gelköyTodora, 77-.Vefa L. 701 1 ' e VAKiT an nqrıyatınm An· 
Hilmi, 78 - Eyüp 11 Bedia, 79 - O ~<arada s~h.f yeri A K B A ki
Eyüp Defterdarda 1 Seyfettin 1 tap evlerıd·r. 
B0 D t · k 1 · 214 N ' AKBA Merkezi Telefon 3137 - avu p. ıs e esı az • 8 . • • be 1761 . S S ınncı ıu " 
mıye, 1 - amatya 2 Makıut, ikinci be: Saman Pt:m 
82 - lı. • 157 Kirkor, 

- Ne istiyorsunuz? 
- Evinizi gezmeme müsaade 

eder misiniz? Kira ile tutacağım 
da .. 

O önde, ben arkada içeri gir • 
dik. Evi dolaımağa başladık. Hem 
dolaşıyor, hem de konuşuyor • 
duk. 

- Galiba buraların yabancısı-
sınız. 

- Evet .. 
- Bu evin hikayesini bilir mi -

siniz? 
- Hayır .. 
- Bu eve per:li ev derler. Şim-

diye kadar kim kira ile tuttu ise 
delirmittlr. Banu inceden haber 

Perlll ev ve aahlbl 
-Ya! Neden? 

. - Ne bileyim ben? ilk önce 
biP mütekait zabit tutmuıtu. iki 
gün sonra sokağa çıkıp gelene ge

çene havlamaya baıladı. ikinci 
kiracı l>ir dul kadındı. Haftasında . . 
kiliseye batına tencereyi geçirmit 
olarak ıitti. Üçüncü kiracı bir res· 
ıamdı. Ertesi günü caddenin orta-
11na yağlı boya bir mapzara resmi 
yapmağa kalkıf b. Dördüncü kira .. 
cı meıhurbir artistti. O da üç gün 
geçmeden sahnede. farkı söyliye • 
ceii yerde .ağlaınaia,. baıladb llA -
tinci kiracı bir maullimdi. Birkaç .. 
gün aonra .mahallenin tavuklarına 
ders okutmağa kalktı. Altıncı ki • 
racı bir kasaptı. Eve taımdığının 
ertesi günü dükkanda çırağını ko· 
yun gibi kesmeğe kalkıtb• Yedinci 
kiracı b~r töfördü; otomobili cad
delerde ters yijrütmeğe karar ver
di. Nihayet sekizinci kiracı da a
ğır batlı bir ceza hakimi idi. Maa
lesef o da hir gece yarısı dama çı
kıp: "Kotun .• yangın var .. Kara 
dğerimin ıol köşesi yanıyor .. ,, di
ye bağırarak bütün mahalleyi a -
yaklandırdı. Sizin işiniz ne?,, 

Bu sözlerden o kadar bunal • 
mııtım ki suale az daha "gazete• 
ci,, cevabım verecektim. Derhal 
kendimi topladım ve: • 

- Avukat, dedim. Ev sahibi 
yüzüme u~un· uzun baktı: 

- Sana tavsiyem evimi tutma· 
:nandır. Maamafih gene s:z bilir -
siniz. Kazancınız nasıldır? 

-Çok iyidir. 
-Ya? 
Hane sahibi tekrar Sbıatını'\u-

ruflurdu: 
~ Karınız, çocuğunuz var mı? 
- Karım, iki çocuğum, bir de 

hizmetçim var .. 
Ev sahibinin yüzü güldü: 
- O halde maalesef evimi size 

kirahyamam. 
-Neden? 
- Çocuklu kimseye evimi kira.. 

lamamağa karar verdim. Kararım 
kat'idir. Hiç israr etmey:n. 

larar etmenin hiç bir fayda ver· 
miyeceğini anladığımdan evden 
çıktım. Adamın e~ini bana kira • 
lamak istemediğini anlamııtım. 
Fakat bu anlattıklarının ne deTe • 
ceye kadlr doğru olduğunu anla· 
mak için b~r defa da hastahaneye 
gitmeği kararlaştırdım. 

Doktorlar beni nezaketle ka • 
bul ettiler ve ev sahibinin blitün 
IÖzlerini tasdik ederek ıekiz deli· 

5öylediler. Bunlardan birile göriİf' 
mek istedim. Arzumu kabul ettilt' 
ve bet dakika sonra sahnede t-'~ 
ıöyliyecek yerde ava21 çıktılı ıı-' 
dar bağıra bağıra ağlayan metbıa' 
nrtisti odamıza getirdiler. 

Artist bizi görünce ağlalll,ıt 
ba,.~dı. Zihnen bir plan hazıt1'' . , 
:. 'tım. Ağla~asına hiç ehe~ 
yet vermeden doktorlara döne 
söylemeğe batladım: 

- Şu zavallı art!ıti göı-01°' 
musunuz? Evvelki gün ~ski ,.ejif&° 
rii ile görüttüm. Bana, eğer _. 
valh delirmeıeydi F ran~ya yı.P"' 

' l --cağı büyük bir seyahat için k ill 
disini eski ücretinin bet mi•~.ıtf 
angaje etmeğe hazır . oldur"" 
ıöylemiıtir. · ~ 

Artait birden ağlamasmı 1"', 
Ben ona katiyen bakmadan '1 
vam ediyordum: ·ti 

- Dünyada ne fena tal;, 
var? 1 nsanın ba~ına böyle bii .,st, 
bir devlet kutu konar da o, b 
dan istifade edemez. Meseli d' 
bu zavallıyı bir gün operada Of 

lemitt!tn. F evkalide güzel "ile Ol .. 

_tait bir sesi vardı. Pek az bir.~ 
man zarfında Viyananm en ~ 
ci tenoru olmasında hiç bir , fi' 
yoktur. Halbuki timdi delird1

• 

hazin ıey? ·fll 
Sözlerim bu noktaya gel:.,, 

deli arttıt ses'nin tonunu deiİt...-i" 
di. Bütün doktorların hayreti K 
de bana doğru ilerledi: , ()' 

- Ben deli değilim, ded• 

vap verdim: 
- Her deli böyle söyler·. d~ 
- Cidcii söylüyorum. k• ~, 

değ:lim. Ve size büyük bır 1ı 
kat söyliyeceğim. ~ 

Meler evin asıl sahibi o~,ıs ~ 
dam, deli olmadığı halde, b::..p 
hastahanesine kaldırılarak ,.ıP dl 
bir müddet alıkonul mut· !4';d t '. 
bu doktorların cehalet;nı ı•P" ~ 

" . b'·t·· ıe~' ' mege azınetmıf ve u un .. 1;JP 
gözden t:rıkararak bir bile dil .. , 
muf. etJ ı 

Evine k:racı olarak gel ıc',t' 
damlara deli taklidi yrıPt;_,~ 
tak~irde büyük bir pera ~;;;' 
vadetmiı ve hepsile bu 
kontrat yapmı•tır. 

1 
,; 

Kiracılar da hunu kab" '-' 1"t; 
lerinden del; tak1qi yapfl'lı l·~~ 

L lcfl ._1 
lamı~lar ve hastP "ane~e ı,erf ";, 
muılar. P··nlllr alh avdan ,_1' 
rada kalrlıklllrmtJan ~ bfl 
~ö .. l~l'k'· ,.,..ktn,., .. ,..,91 ce 

me1clana ko,.mut bulUll 
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.t eındçerilere nasıl 
~oıı.ba dağıtılırdı? ·"zavallı,, mily 

"* ... , ıBunlardan biri: "milyo ı ar ______ ı 

~eıı· Yen --;eTil~re c;orba götürlllüvorl 
, 

1 
ıçeriJerin kazan kaldırarak: diğer yönünde hazır bulunurlar -

, 1ıterük... ı dı Bu, her ıey hazır demekti. Ba~ 
~İ}' •leınezük... çavuf, kışla meydanında yüksek 

~'tıi ~ hağırmabrı ve insan kel- bir taşın üstüne çıkar: 
~,:ın koıpanlmasını istemeleri - Ağalar hazır olun .. diye ba-
~i~:r=hıya et dağıtmaları da ğırır, sonra ilave ederdi: 

~ t. \ - Et geldi. Bildik bilmedik de-
\illiçeri ordubrının etleri Ye • meyiniz. Ostalarınızı gördükte pe~ 
'\j e, EY'Üp, Üsküdar, Ortaköy temalları çeviriniz ... 
~d\>'etler-deki salhanelerden ge - Başçavut gene etrafına bakınır 
'_llunJ.arın içinde Y cdik"Ule ta - ve tekrar, daha yüksek sesle ilave 
~~!}le ~niçeıtilere aitti. Bura . ederdi: 

~' eı_~len etler, erkenden beygir - - Haydi babam haydi .. 
~d· lu}d~erek lr•şlalara getiri - Batçavutun ağzından bu son 
di~ E:.tin kırlaya gelmesi, ken. cümle çıkar çıkmaz meydan karı
~ıl "ıahsus bir merasimle ya - §ırdı. Seğirdimler, yıldırım gibi 
~ll'dı: ·Kafilenin önünde ve ar _ ba§çavu§UD üzerine yürür ve eti 

' ' ' Yeniçıeri neferleri bulu • kaparlardı. Kim evvela et alırsa, 
~ ı' \.._ 'ı k k dd l • e bir kale fethetm;~ gibi gurur du-l'~°' ar oıara ca e erı g - • w • ~ •• •• 

i()b.,·.d'ı.. y · · ti · l yar, etı aldıgı gıbı kıılasına gotu· 
,,, emçerı e erı geçer ten, rürdü. 
~~ ~a el ayak kesilir, kimse 
~ ~ çıkaıınazdı. On sekizinci asırda yeniçerile-

~~ek veyıa dalgınlıkla biri ge- re senede on be§ milyon akçe ye
~t 0,1aa. derhal parçalanırdı. Et- ?1ek par~sı sarfedildiği tayin e -
\ıl! 'tıtenlere seğirdim ustası de- dıl~ektedır. Ru~~li~e .. hu!unan 
a...' lıir .. b k.ld t agnamın onda hırı kı yuz hın ka-

~
:ı. gun gene u şe ı e e 1 

~"'ttk- H k' vl t' d dar koyun tutuyordu. stanbula . ......, e ımog u sem ın e •. 
1 

. • 
l -. Yıt• ld v f k d getırı mekteyd1. 
~~ .. , ne o ugunun ar m a 
\ v"cı.1~ h:ı-..-?.-.1ı.nn önüne geç- Yeniçerilere çorba dağıtmakta \ ;1, &en misin buna cesare: gayet garip bir şekilde yapılırdı. 

ett:çcriler: İstanbulun muhafazası için muh-
\ ~~ bizi.m uğurumuzu kestin. telif yerlerde bulunan karakol ve
~lıYara hücum etmi§ler, a • ya kulluklara seyyar kazanla çor-*' •ltına ahrak çiğnemeğe ba yeti!lirildi. 
~>'-1: 't•lrdı. ihtiyar mütema - Bunun için her sabah (baş ka-

rakullukçu) büyük bir demir çor-

~ ~iialüınan yok mu .. Can kur- ha kepçesini omuzlıyarak öne dü
\t ~~k ınu? diye bağırıyordu. şerdi. Arkasında çorba kazanını 
l.I~ •rıliyen yoktu. bir sırıkla omuzlarında tafıyan ne· 
~il >'~tın sesini duyan Hekimoğ- ferler bulunurdu. Bunlar, her ka
' 'c tunu, imam, hocalar, bu rakolda kafi miktarda çorba bıra-

)t lbııılar: karak her yeri dolatırlardı. 

\ l •ırktır.. Bu adam bilme - Y enirerilerin bir de kutlu ka· 
~ "'li· ~ 
~~. dt Yaptı. Yeter, vazge - zanları vardı. Bu kazan yerinden 
L 'l'e Yalvardılar. Fakat göz. kaldırılarak, yerine bir kova su 
~da. l'ınıt, usta ile çırakları bun dökülürse, dünya altüst olur, diye 
~t\,_ kartı geldiler ve iki taraf inanırlardı. Yeniçeri ocağı, bu 
~ ~ lutuıtular. Netice: altmıt kazanda Hacı Bektati Velilin çor
~ ~k ıekbanlariyle ustala - ha pişirdiğine kaniydiler. Büyük 
\ t,ı~1 ~derek kendilerine kar - !UÇ işlemit olanlar, bu kazana aı-

. erın idamım istemek ol - ğındıkları vakit aff cdilirlerdi. Bun 

~ ~~'ll dan batka yeniçeriler, aralarında 
~~ ~ h 1 lllerhametli adamlar, karar verecekleri vakit, bu kaza· 

"· l'le hatlarım kurtarama • nm etrafında toplanırlardı. 
n. A. Okan ~~~._ .. bo 

tııı.,_, fulup denize atıldık -
~ •ncak yeniçeriler aust-.ı • 

' 

'"'~ ı:::•-:::::::::::::m::::::::n::ı::::::~:::::::::::::::: 1 ·~·ı ... ı!ll!•••H•••••••••••••••••• ... H•••••••••••••••••••••••• ç• 1 e . • •• ••··· •.•••••.••••••••••••• • ..................... .. 
~ • r·n etleri dag~ ıtmalan m: D ·1 ş Ta b ·ı b ·ı :m .. , ' . •ıııı :::1 :::: 

alınca nehire atacağ m!,, ·yo 
1ıte size, aklınızdan geçmiye -

cek bir .. nese!e: 
Milyonerlerin talisizliği ! .. 
"Dünyada sağlıktan değerli 

şey yoktur.,, derler. 
Para, pul.. Hiçmiş! .. 
Buna şimdi pek 'nanılm'-\z. 
Lakin ..,ara pul olup da, s:ığ!ık. 

can da yerinde cldu[ru halde tam 
hürr:yet iç~nde soluk alamıyacak 
~:adar hesaplı bir hap's hayatı ya. 
~1mak §ilphcsiz yeni bir mesele · 
tl>r. 

Amerilmda bugün dört tane ki: 
çük milyoner kız var .. 

Bunlardan b·ri, vasilik davası 

bit" p tükenmiyen "zavallı bet
baht milyoner,, Glorya Vander • 
biltdir. 

Öteki Lusetta T omas, 
Bir üçüncüsü, methur şarkıcı 

Karuzonun kızı Glorya Karuzo
dır. 

Dörd:incüsü 18 yaşındaki Nan· 
si Leyter .. 

' . ,,. . 
Glorya Vanderbilt'in haftalı - · 

ğı, bir çok Amerikalının bir yılda 
aldığı paradan çoktur. 

Otomobili, b:zim bildiğimiz bü
yüklükte bir garajı doldurur. 

Oynadığı oyuncak1ar, "getirdi
ği,, oyuncakların çokluğu ile ta • 
nınmıt hayalı Noel babanın torba
sından zengin •• 

On yatında .. 
l~te tam arkadaşlarile oynıya

cağı, hayatın kaygısız tadım çıka
racağı çağda, güleck, sıçrrıyacak 
ve hele om.:.n için mevcut olan ıera 
it içinde, bütün manasıyle eğlene
bilecek bir çocuk .. 

Fakat Glorya, bütün arkadat • 
]arından ayrı tutulmaktadır. 

Çünkü bütün Amer:karun zen
gin çocuklarını tehdit eden hay -
dutlar, bir gün onu da kapıp ka -
çıverirler .. 

Artık ondan sonra, istenen pa· 
ranın haddi ~sabı yoktur .. 

10,000 
100,000 
MiLYON! 
Daha da gönülleri kanm~c'lık • 

tan ba~ka, sonunda çocuğun ka -
fasını kırıp bir bataklık içine koy
verirler. 

.\merikada haydutlar böyle güpegündüz banka so.)~· . -t' 
tehdit mektubunu aldıktan ve bu- Lusetta doğar doğmaz, babası 
luşma saati enikonu tespit edild'k· meşhur m:Jyoner sporcu Kolonel 
ten sonra, evine gizlice polisleri T omas, ölüvermi~ti. 
doldurarak ve istenen çocuğu ge- Annesi bir başkası ile evlendi, 
he kimse duymadan bir başka eve sonra annesinin bu adamdan bo -
kapanarak haydutları (torbada şanması, Lusettayı baba yerinde 
keklik) gibi yakalatmıftı. olan bu ikinci insana da u;ınmak-

• • • tan alıkoydu. 
Fakat her zaman böyle oluyor Daha scnra, annesi !!rra ile bir 

mu ya! siyasiye, arkasından başka birine 
Ne yazık ki, Amerikada b:rkaç 1 varmı§tır. 

zenginin çocuğu bu korkunç Bu üvey babasr dördüncü olu-
hırs oyununa alet edHmi~tir. yor. 

Ve neticede, bu hayat mıdır? • • • 
B~raz daha devam edecek ol • Lusettanin o yandan tadsız ve hiç 

sam, korkarım ki koca milyoner bir karar üzere kalmayan haya • 
küçük kızlara siz de acımağa bat- tt devam ededursun, diğer ta-
lıyacaksmız.. taftan haydutların eline düşme· 

• "' "' tehlikesi de Glorya Vanderbiltin • 
Glorya Vanderbilt daha çocuk· kinden a§ağı değil .. 

ken babası öldü. Annes1 bundan bir müddet ön· 
Glorya büyüdü. Ve diğer ço - ce, haydutlardan bir tehdit mek -

cuklar gibi o da b:r parkta, bir te- tubu almı§, 1tcndisinden çocuğu 
• miz sokakta küçük bir araba için· hesabına gizlice verilmek üzere 

de sürülüp gezdirilmekten elbette ilk ağızdan, 35000 dolar isten • 
tat duyacaktı. mişti. 

Sonra arada bir, bu arabadan Ogün bugün Lusetta.nın her 
indirilerek bir ağaç altında öbür hareketi göz altındadır. Onun da 
çocuklarla oynamak!.. dört yanında silahlı muhafızlar 

İşte bu zengin "zavallı,, çocu- geziyor. O ~a. görünmeyen fakat 
ğa hiç nasip olamayan en tabii sa- hürriyetini hiç şüphes:z bağlamış 
adetlerden biri.. bulunan demir örgüler içinde ço • 

Bütün gezintilere çıktığı za • cukluounun bu pek arık, kaygıs1z 
man yanında tabancalı bir muha· e co~kun olması 15.zım gelen za • 
fı~ geziyor. Ve bir sürü h:zmetçi. manlarını geçiriyor. 

\Milyoner ve bir bakıma mah - Amerikalı Lusett nın bugün 
pus Glorya on yaf ına kadar hep parasından tiksinecek kadar bu 
bu sımsıkı göz ve idare altında bü- lcorku ve helecanle.rın küçücük 
yüdü.. yüreğinde yer etti[!ini s~ylüyor • 

Kend'sini günün birinde ka • 1 a. 
Tayyareci L\ndbergin çocuğu - çırm:.ls·ndan korkulan haydut • Bir ara demi~ ki: 

nun ba~ma geleni bil:rs~niz. l lnrın gölgesi haln yakla~an bir ge- "Büyüyiip de, ll".ı milyonlar e • 
Bundan bir müddet önce, gene ce gibi e~rafmda dönüyor.. lime rıeçtiiii zaman, götürüp suya 

bir Amerikalı zenginin çocuğunun Bu Glaryo Vrm1erbilt! ntacarl-ım. Paraya kızıyorum! .. ,, 
ölü, tanınmaz bir halde bataklığa "· "' • Snbal leyin el'kenclen k<-l ırı • 
bır21kıld1ğını hatırlarsınız.. Zengin "zavallı,, m'lyoner ço- larak muhafızlarla, otomobil i -

Bir üçüncü yeni vakada, gene cuklarm ikincisi Lusetta T omaaa cinde mal kar:ırıhr gibi mektebe 
geçen!erde, tnrn o!uyorken, hay- gelince, ha.yatında temelli bir ba- ~ötilrülüyor. örılcyin oene eve .. 
dutlar, polis planiyle kıs kıvrak ha sevgisi duyabilmi~ ve bunun Yarım snat oyun .. Sonra hus•ı • 
yakalanmıştı. tam ve derin manasile süreklice si dersler.. Biraz dans, yemek .• 

c.,~··9-.un anası, havrfo•lardan tadını çıkarabilmi"- deP..iH'r. 1-' d' t w.,. tt • :s' -.ay ı ya ag" . .... ,,. . ,,. 
Karuzo'nun kızı daha az bet • 

baht dee:Hir. Nansi Leyler, 13 ya· 
k d 

.. , 
şına ge m'şt=r.. Yarın en 1s1 •. e 
evlenmek ist; ren genç. onu kendı· 
i icin mi, yokta paras1 için mi a

la:a 1ttır. 
Bu da Ame"İ ;:.ttlı bir milvoner 

' b;:tr n kızın , l"ü··:;,.':; ,den son:-a 
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Fransanın r intli 
yalı retine dair ı a ..... __ _ 

(Baş tarafı 1 incide) j 
Troc'a oldukça yakın olan bu 

sisteme teveccüh beslemekten çok 
uzağım. Ben nıh itibariyle ser -
best mübadele taraftarıyım ve bu 
usulün yerine iki taraflı takas an -
latmaları kaim olmasını teessüfle 
karşılarım. 

Şarka erittiğim zaman endi§e
lerim teeyyüt etti. iki taraflı takas 
anla,malarının aktından sonra 
Türkiye ve Yunanistan ile müna
sebetlerimizde iyilik baıgösterir 
gibi oldu ise de bu hal uzun sür • 
medi. 

Harici görünü§ itibariyle her 
§ey yolundadır. 1933 yılında Fran 
saı fa~ Yunanistana yapılan ibra • 
rat 52.676.000 frank iken 1934 
yılmın ilk altı ayı zarfında yapı • 
lan ihracat 40.607.660 frank idi. 
Aynı müdet zarfında Yunanistan
dan Fransaya yapılan ihracat 
60.677.000 franktan 10.929.000 
franga dü,1müıtür. Fransadan 
Türkiyeye yapılan ihracat dahi bu 
na muvazi olarak artmıştır. 1933 
senesi ilk altı ay zarfında 30 mil
yon frank iken 1934 senesi ilk al
tı ayı zarfında bu miktar 40 mil
yona çıkmıtbr. Halbuki Türki
yeden Fransaya ithal olunan mal
ların miktarı 1933 senesi altı ayı 
zarfında 23 milyon iken bu miktar 
1934 senesi ilk altı ayı zarfında 
18 milyona düşmüştür. 

Demek oluyor ki gerek Türki • 
ye ve gerek Yunanistan ile tica • 
ret bilançomuz aktiftir. Bu as • 
rm baş1angıcında iktisatçıların ta· 
kip ettikleri gaye buydu. Bugün 
tatbik olunan Claering sistemi aa
ikasiyle bunun verdiği netice kıy
metlerin düşüklüğü, ihracat tacir
lerimizin paralarını almamalanna 
sebebiyet vermiştir. 

Fransız tacirlerinin Türkiyede 
mahsur kalmış olan alacakları 45 
milyon franktır ve bunların tedi
yesi yedi ny gecilaniş bulunmak
tadır. 

Yunanistandaki takas veznesi 
açığı 31 temmuz 1934 tarihinde 
40 milyon frank idi. 

işte çetin vaziyet bundan iba
rettir. Buna çare bulmak için ne 
yapmalı? 

Takas anlaşmaları sistemini 
takip etmek güç bir şey değildir. 
Fakat bundıın bize kar yoktur. U
luslararası parlamentolar birliği 
umum katibi M. Leopold Boissier 
1934 senesi hakkında yazdığı dik
kate değer raporda bu ferdi ma
hiyeti şiddetle kaydetmiştir. Bu 
vaziyetin elim olduğu şüphesiz -
dir. Frıkat yapacak bir şey yok • 
tur. Bundan başka ne yapabilir
dik? 

Akla bir hal çaresi gelmekte • 
C:lir. Bu pirensip mahiyetinde değil ı 
dir. Mademki her memleketle yap 

1 
tığımız alım ve satımları muvaze
ne halinde bulundurmak icap e -
diyor. Her ne zaman sattığımız 

miktarın aldığımızdan ziyade ol -
duğu görülür ise mubayaatımızı 
arttırmamız lazımdır. 

Bu bapta Türkiye ve Yunanis -
tanda yerleşmiş bulunan vatandaş 
larımızda bir çok talepnameler 
aldım. Yuanistandan tütün, şarap 
ve meyva, Türkiyeden kömür, pa-' 
rnuk, arpa, kuru sebze ve yumur
ta atabiliriz. Ticaretimize 1914 
ıenesindeltine benzer bir faaliyet 
vermek istiyor isek, bu ahvali ge
nit bir surette tatbik etmeliyiz. 
Unutulmamalıdır ki, bundan bir 
kaç sene e"!Vel Fransa -Türkiye 
ticaret b:lançosu 40C milyon frank 

ilaç fiyatları 
(Ba~ tarafı 1 incide) 

( Baştarafı l 0inci de) 

tır. Sudanda ormanlarda bir aı -
lan vurmuştur. 

Aslanın kendi üzerine hücum 
ettiği sırada bacağında hı • 
raktığı pençe izlerini matbaamız • 
da bize gösteren Hintli seyyah bu 
hadiseyi şöyle anlatıyor: 

"lki tane aslan yavrusu gör • 
rnüştüm. Kedi çağırır gibi, ağzım· 
la sesler çıkararak ve elimle onla
rı okşamak istiyerek kendilerine 
yaklaştım. Fakat analarını gör
memişim. Bir yerden ansızın kur
şun gib sıçrıyarak üzerime atildı. 
Silahımı çevirdim. Ve patlattım .. 
Yere yıkıldı. Bir de gözüne... iki 
kurşundn ana aslan cansız yıkıldı. 
fotoğrafını aldım. Geçtim .. ,, 

(Baş tarafı l incide) 

Arpa ihracatı da devam ehnek· 
tedir. ltalyaya da mal gönderil
miştir . Fiatlar yükselmeketdir. 
Geçen hafta harice 100 ton arpa 
gönderilmiştir. 

Rekolte baılangıcından tim • 
diye kadar lıtanbuldan yapılan 
arpa ihracatı 10811 tonu bulmut· 

tur. 
Geçen yıl aynı müddet zarfın-

da ise ancak 2631 ton çıkarılmııtı. 
Arpa ihracatımız bu sene bet mis

li artınııbr. 
Kabuklu ve iç ceviz ihracatı da 

devam etmektedir. 
Almanyaya fazla mal gönderil

miştir. Fındık fialtarı da gün
den güne yükselmektedir. 

Afyon ihracah da baılamı!, 
Belçika ve ltalyaya mal gönderil
miştir. Mercimek, nubut, kepek, 
paspal, tiftik ihracatımız da hara
retle süreceği muhakkak görül
mektedir. 

Haftalık iktısadi 
icmal 

fiatları günde yüzer ilaçtan bir ay- (Baş tarafı 7. incide) 
da tespit edilecektir· Bundan baş-

11 
Sür.ı~r Bankın yardımile Adapa 

ka yalnız ilaçların değil, il5.çlar İ· zarında bir vagon fabrikası kur
çin lüzumlu olan şişeler, tüpler, mağa kaı·ar vermiştir. Demir yol • 
kutular vesair malzemen.in de fi. h .. b' •ktar art larımızm er gun ır mı -
atları tespit edilecektir. ması öte :yandan mevcut hatlarda 

Şimdi sıhhiye vekaleti bir ay işliyen trenlerin mütemadiyen ço
müddetle memleketin her tarafın- ğalması memlekette milli bir va.· 
daki eczahanelerin vaziyetlerini gon fabrikası kurulmasını arzu et
tetkik edecek ve senelerdenberi tirecek bir vaziyet doğurmu,tur. 
tarife tatbik edilen Yunanistan, Yabandan sabn aldığmuz kara 
Bulgaristan, Romanya ve Yugos- taşıma vasıtalarının kıymeti son 
lavya nuı tarife usullerini gözden! senelerde şu kıymetlere ulaşmıt -
geçirecektir. Bu suretle memle -1 t • 
ketimizde de tatbik edilecek olan ır~930 3.179.000 T. L. 
bu usul hakkında esaslı tetkikat 1931 2.932.000 " 
yapılmış olacaktır. 1932 2.799.000 ,, 

Bir por S tevkif 1;:~ilyonların ~::~ir k~s. 
edildi mı vagon parası olarak verildiği -
( IJas tar""fl l incide) ne göre Adapazar fabrikasının 

ecnebiler memu'runun izinli bu- kurulmasından sonra bu verimli 
lunduaıı bir günde bir takım sah- iş te ulus eanayii tarafından temin 
tekar:h· 1 r yapmaktan, Mihaelin edilecektir. 
yanında bulundurduğu Rehael is- Afyon ınüstahzaratı fabrikası· 
mindeki kadını Mihaelin tekl:file Türkiye~ tababette kutlanılan 
karısı göstermekten, bundan maa- n-.orfin bakımından, acunun en 
da Mihaele Rehnel ile birlikte Be- büyüle afyon müstahsil ve satıcısı· 
ruta gitmesini kolayl;:ı~tıran bir de .dır. 
5ahte pa:ıaport tedarik etmekten 1 Başlıca müşterimiz olan garp 
suçludur. afyon sanayii amilleri bir kaç ıe-

Kendisi dün müddeiumumilik- ne evvel bir kartel halinde birlet -
çe kısa bir sorguya çekilmiş, bu miş ve afyonlarımıza dü!ük fiyat· 
suçlardan bazısını inkar etımşbr. biçmeğe başlamışlardı. Türk af-

Sn.bri dün tevkif edilmekle he- yon ımüstahsilini kartele karşı ko • 
raber evrakı tahkikiyesi eksik bu- rumak ve ayni zamanda milletler 
lunduğundan tamamlamak üzere korumunun bu madde hakkında 
emniyet ikinci şube müdürlüğüne bizim de habul ettiğimiz hüküm -
göndermiştir. lerini tatbik için hükfunet üç sene 
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Bulgar - Yunan budu .. 
dundaki hadise 

(Baı tarafı 1 inci sayıfada) 

ötede bu cinayeti nasıl yaparlar?. 
Kendi topraklarında öldürdükleri 
elvermiyor mu? 

Atatürkün önderliği ile barııı· 
cı olmağa azmetmit Türkün içi 
ıızlayor: 

Bu güzel sulh ülküsü bozulacak 
mı? 

Bulgarlar, Balkanları niçin kun
daklıyorlar? Bu fesadın sonunda 
harp çıkmasın? 

Atina, 2 (Tane Ötera) - Harp ve 
Dıt bakanlıklarına gelen resmi haber • 
ler, Yunan - Bulgar hududunda geçen 
ve bet Pomağın ölümüne, bir"ok kadın 
ve çolukçocuğun yaralanmasına malolan 
kanlı çarpıtmanın doğru olduğunu gös
teriyor. 

Hadise hakkında alınan mütemmim 
malumat ve tafıilat, bunun ehemmiyet 
ve geniıliğini azaltmamakta, Bulgarla
nn meıuliyeti ve Yunan toprağının Bul 
gar atkerleri tarafındn çiğnendiğini 

meydana vurmaktadır. 
Bura efkarı uınumiyesi, hadiseden 

dolayı, derin bir kızgınlık içindedir. A· 
tina ve Selinik matbuatı, ıiddetli yazı. 
lar yazarak Yunan toprağtna yapılan bu 
tecavüzden dolayı tam bir tarziye ve bu 
kabil tecavüzlerin gerek Bulgar askerle
ri ve gerek Bulgar komitecileri tarafın· 
dan tekrarlanmıyacağına dair teminat 
istemektedirler. 

Hadiseden ıonraki tafıilat tudur: 
"Drama askeri kumandanlıiı, çarpıt

manın vuku bulduğu yere zabitlerle 
doktor ve mütebauıalardan mürekkep 
bir tahkik heyeti aöndenniıtir. Bu tah
kik heyeti, mahallinde yapbğı araıhr • 
malar ıonunda hükUmete bir rapor gön· 
dermittir• Bu raporda cesetlerin bulun
duğu yerin, en yakın hudut karakolun .. 
dan iki saat uzakta olduiu bildirilmek • 
tedir. 

Bu hal, Pomaldann Yunan toprağı • 
na giren Bulgar askerleri tarafından 

vunılduğunu ve Bulgar askerlerinin 
vurulanlardan pekaz uzakta, Ka.dilcöyü 
civannda bulunduğunu gösteriyor. 

Bulgar askerlerinin mesuliyetini 
gösteren diğer bir nokta daha vardır: 

Beı cesetten yalnız birisinin kaf aıında 
öldürücü tek yara bulunduğu halde di • 
ier dört ceıet, kurıunlarla delik deıik 
edilmit bir halde bulunmuıtur. 

Bulgarlar, devlet!eı· hukuku tea • 
mülleri üzerine meıuliyetleri a.ra§tır • 
mak için Yunan ve Bulgar zabitlerin • 
den mürekkep muhtelit bir komisyonun 
teıkiline muvafakat eylemiıtir. Yunan 
ve Bulgar zal>itleri bugün öğleden ev -
vel ıaat on birde buluıacaklardır. 

Bununla beraber, mesuliyetleri mey
danda bulunduğundan Bulgarlar da bu 
tahkik komisyonuna i§tirak için bir 
isteksizlik göze çarpmaktadır. 

Dramadan gelen telgraflara göre, 
dördüncü kolordu kumandanlığı Yunan 
hudut karakollannı kuvvetlendirmiıtir. 
Hudut karakollanna hududu gizlice 
geçmeğe teıebbüs edeceklere ateı et • 
melcri için emirler vrilmiıtir. 

Yunan hükumtinin hudutta fevka • 
li.de tedbirler alması, aon günlerde Bul· 
gar komitecilerinde Yunan hududunu 
geçmek için faaliyet görülmesinden ile
ri gelmektedir. 

Buradaki aiyaıi mehafil, bu hudud 
hadisesinin siyasal neticeleri olacağı fik 
rindedir. 

Atina, 2 (Apoye ve Maten) - Tür
kiye elçiliği ki.tibi, dün Yunan Dıf Ba
kanlığından Bulgar hudut karakolları 

efradı tarafından Yunan toprağı içinde 
beş Pomağın öldürülmesi hakkında ma-
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evvel uyuıturucu maddeler inhi
sanı kurmuıtur. 

Afyonu i§liyerek morfinli mad· 
deler yapmak için inhisar idaresi 
Ankara da bir fabrika kurrnağa 

karar ver.miş ve fabrikanın projesi 
hazırlanmııhr. Bu suretle yabana 
doğrudan doğruya morfinli mad ,;, 
deler satarak kartelin vasıtasın • 
dan müstağni ka1mamız imkan al
tına alınacaktır. 

R.Ş. 

lUınat iıteıııiıtir. ~ 
Türk elçiliği katibine, Drama fırk•' 

kumandanlığından gelen rapor ıöıt' ' 
rilmiıtir. Yunan harp bakanlıiı ,_,,, 
Jiyetlcrin tespiti için tahkikat Y~ 
11nı emretmiıtir. Bura halkı, nıeoıl~ 
lerinden hicret eden Pomakların ~ 

"Jdi' aydan beri Bulgarlar tarafından o 
rülmekte olduğunu esefle aöylüyorlt'' 

Eleftcron Vina gazetesine So!Y''!: 
bir mektup yazılmıştır. Bu mühiın ııı 
tubu alıyoruz: . ..a 

"Bulgariatanda M&kedonya ihtJlll"' 
kcımitesinden ba§ka, daha küçük ıııil' ~ 
~ıta bir Trakya komitesi de vardır. 
aynı ihtilal ülküsünü takip etınek~ 
Her ne kadar Georgief kabineıi bu11ıı 
inhilala uğratmı§sa da §Ubelerine dok' 
nulınanu§br. Bu ıubeleri, reisleri ı.
Onnaciyef ile ikinci reisleri l{aralıUa. ' 
kof olan yüksek bir faal komite i~ 
etmektedir. pu iki reiı de Solyad• b 
kılınete merbut muallimlerdir. 

Trakya teıkilatı, Makedonya koroİ~ 
ıinin ba§ına gelenlerden korktuğtı !~ 
ıon z:manlarda ıeklirii değiıtinnitr ':Y' 

yada bir (Trakya fen enıtitüıü) açotr 
tır. Burada hakiki ülkülerini daha ,ıt" 
bestçe konuıabilmektedirler. Bütün ~ 
mitecilerin baıında bulunan Sofya pt' . ,. , 
repolidi latefan bu enstitünün fahrı 
uliğine tayin edilmiıtir. • 

Trakya teıkilatının en mühim -"' 
ıından biri, kendiıile konu§urken 'rfl.Pİ 
dedi ki: 

"- Şeklen inhil8.l ettirilen TraJı1' 
ihtitaı komitesi hala bütün kuvveti!~ 
htmakta, 260 ı bulan ıubelerinin ~ 
aza11 bulunmaktadır. Bu aza her yıl fi 
nü gününe aidatını ödeyor, bu aida1 

daha batak membalardan alınana ~ 
ile bugün huıuıi bir kasa (Traky• ~ 4 
saaı) vücuda gelmiştir ki ıernıayef:,,. 
milyon levayı geçiyor. Trakya d•_ .. tf 
için yapılan propagandalara bu pr~ 
yardım ediyor. Trakya bizim içi• , , 
mefkuredir. Nihayet bir gün onu~ 
kate vardırmak fikrile var kuvvetlll"'" 
sarfederek çalıııyoruz. 

Biz 1908 de Makedonya koınit~ 
rindcn aynldık. O tarihe kadar ~ 
mücadelelerinde beraber çalııryo .. # 
Fakat onlar bizi, 1903 isyanına •11.~ 

liyerek mahvettiler. Zaten ülkül~ 
ayndır. Biz Yugoslavya ile anla§ ~ 

hararetli taraftarlanyız. Yugoıla~..; 
ittifak ederek ve onunla beraber~ 1 

rak nihayet bir gün, Ege havzaııoS t, 
meği, orada bir mahreç kazanınai• ", 

.. .. 1 b'' k d ıblt fUnuyoruz. şte ızım ma sa ırru ,r-
dur, Sofya hükumeti de buna iıtiı1llı 
mektedir. . ,,ti 

Türkiye bize Kırklarelinden bit ~ 
zi ıeridi, Yunanlılar da Dedeai•~ıııı • 
mahreç verebilirlerdi; fakat iki ~~ ~ • 
met ve bunu reddettikten ba§ka iil jtllf' 
müze de bir darbe indirmek için b 
tiler, • iJlı 

Şimdi bitte Trakya muhacirlef'S ; 
Bulgar e.fkan umumiyesi ü:terind~ 
ycmizi umumileıtir.mek propaıall . j"1 

Şimdi bizde Trakya muhacirler,' tf' 
k . . k . . .. de ı• 
ongremızı yapma ıçın musaa Jıl ' 

dik. Teıkilatnnız kanun dairesind~ <fi' 
reket edince hükumet bu müsaade 
recektir.,, ,;;' 

Sofya, 2 (A.A.) - Bulgar 

bildiriyor: • t~ 
23 birinci teırin gecesi bı~ 

Pomaklar birçok hayvanı ele g 
1 
~' 

Yunanistana doğru kaçmağa ça ı ,,, 
lardır. Hayvanlann çalmmas~ 
berdar edilen Bulgar askeri dsf• f1 
kaçanlann takibine koyulınutl.,- ~ 
Bulgar hudut devriye kolu sis ": t v" 
lık içinde aldanarak Yunan h\" ,o ııl' 
tını bir kilometre kadar geçere ~-fi/9 
rinci te~rin sabruu saat altıda ~.,; 
bulmuı ve bunlar dur emrine ;aı d"cl ttt' 
kabele ettik!erinden Bulgar hıJ f~ 
hafızlan da ateş açmıtlar, ~ ~ 
öldünnüılerdir. Diğer iki P 1,JJ ,(> 
bilmiıtir. Pomaklann kadınlarfr~; 
ve 150 kuzudan ibaret olan h;.,. r: .. 
da tutularak Bulgar toprakla r '/)~ 
rilmiştir. Yann Yunan ve sutı' ~· I 
leri arasında bir toplantı yapılaz 

Pomaldann bu yeni kaçıt'" ~ 'jl' 
sünün de gene bir: takım yat.~ re~~ 
Pomaklann Bulgaristandan h''·ıeıi r 
tihdaf eden propagandalardan 

1 

diffi aıikardrr. 
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HABER - J\kıam Poıtası 

ALGOPAN 
CEVAT 

A lgopan baı ve diı ağrıları, Romatizma Ye 
ıiyatik sancılan için kullanılan illçların ea 
faydalı ve teıirlısidir. 1 - 6 - 12 lik 

orijinal madeni kutularda bütün eczanelerden 
arayınız. 

inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
A - 3430 kılo 57 X 8ı eb'adıada Delman1a bır tarafı kolalı 

Beyaz kuıe Kij'ıdı. 
B - 2330 kilo 68X100 eb'adanda Delnıanya bir tarafı kolalı 

Beyaz Ku,e Kiğıdı. 
Saba alınacak mczkQr klğıtları Yumek iıteyenlerin aümune 

ve şartnameleri gördükten sonra paıarlıga ifİirak edebilmek üzere 
% 7,5 teminat akçeleriyle beraber 22 · 12 • 934 Cumartesi rünü 
saat 15 te C1balide Lc•a11m mübayaa ıubeıine müracaatl.arı. (8 l 99) 
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---~· Ortaköy Şifa Yurdu ı 
Ji Tramvay yolu Muallim Naci Cad.115 1 

-----:•ı"" ii lıtanbulun en güzel yerinde, genit bir park ortaıında, her türlü aıri kon· Ü 
!! foru haiz, çok temiz, fiyatlar çok ehven ve icadın erkek her türlü haıtalara n 
!! açıkhaıtahane. Yatak fiyatları iki liradan itibaren. H 

-----·• ~i Doğum ve kadın ameliyatlanyle apandiıit, fıtık, baıur, ve buna benzer İ 
1 Si ameliyeler için huıuıi fiyatlar. Arzu edene fiyat U.teai Ye broıür Q 

-----·!115! gönderilir. Telefon: (42221) f! 
ı :: : 
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KAYIP - Kaybolan nüfus ka
ğıdımın yerine yenisini alacağım
dan eskisinin hükmü yoktur. 

Fatih nüfusunda kayıtlı Fatih . 

. 
emir bahari Hoca uveyı M. Nuri 

oğlu Bedri 

lstanbul Ziraat. Bclnkası Satış Komisyonundan: 
A' m m rrı rrr1~ 

Sıra Semti Mahallesi Solcaj'ı Emlik Hissesi Cinsi Hisseye g6re ma-
No. sı No. sı ham men kıymeti 
1322 Beyoğlu Hüıeyinağa Arnavut ye yeni Yeni lcaya 44-71 217 Ahıap dükkan üstü ev 584 T. L. 

't!~rnimi saadet eski Bilecik 1 
164711 Büyük ada Yılı TOrk oğlu Ye Mehmetçik · 9·19 589121/663552 Arsa metresi 36 192. oy - 1. H. · AJip,., ti 

so Kurut 
3160 Beyoğlu Hüseyinağa Iıtiklll c.~ Ye Bursa 163· 165 20/120 Kagir dükkanlar ve iiıtü 9038 

" t 6511-165/2 iki kat odalar ,- 3240 Bilyükada Yala Zağnospata Ye ôzdemir Ye Yel 2 9/11 Havuııu arsa metresi 3124 ,, 
iifürdil sokaktan 636,50 

........... J243 P.•lamut 55 Tamamı Arsa metresi 131 524 " " tt 

l> " 3421 Hasköy Hacı Şaban Sakızlı bostan 8 1/2 Arsa hane Ye bahçe '100 ,. 
Qgıtma Yeri: 34.t3 Ak1aray Kltip .Kasım Çorbacabap Y. Orta E. 68 Tamamı Abıap metresi 49 98 

" x ES N -· 
YDzde yedi buçuk pey akçelerile ihale bedelleri nakten yeya gayrımObadil bonosile a.denmek üzere yukanda evnft yazılı gayn-

meakutlerdea 3160 11ra numarahaı kıpab urfla, d terleri apk arttırma suretiyle •abhia çıkarılmııtır. ilıalelerı 5/12/~4 Çar ba 



H0Çt}K İLANLAR 

..ıkuyuculanmıza bir hizmette bu
lunmak ~avcsiylc bir "Küçük lıan .. 
.ar,, sütunu açıyoruz, Bu ilSnların 

satınrut' beş kuruş ücret alınacak-

tir. Bu gilnden itibaren 7 gün içinde 
gönderilen küçük ilSnlar gazetemize pa-
ruız konulacaktır. 

1 'Ay üzerinde bir adam mı?,, demeyiniz. Bu resim, "Amerikada Los ancelos :rasathanesi!!İn 100 
ıusluk büyük teleskopiyle alınml§ bir lotoğTala göre yapılmı§ olan bir i'Ay modeli,, ni gösteriyor. Ba 
teleskop sayesinde ayın fotoğrafı, 600 mil uzakta imi§ gibi alınabilmi§tir. 

1 Esnaf ve işçi t 

Es ki berberler
de mi imtihan 

edilmeli? 
Kaclıköy- Berber Mehmet El. 

Soy adı alacaklara 
bir liste veriyoruz 

Bu liste, ilmi bir tetkik 
mahsulüdür 

diyor ki: ~ - •• ,,,. 
Şimdi bir de 

bizi imtihan et . 
meyi çıkardılar. 
Ben on be§ sene
dir berberlik ya
pıyorum ve biz
leri berber uıta-

'1 Kabal: abluka, Kabalay: Mu-/ ret, Kayan: şelale, Kaygas: muci-
~, . 

1 

kataa, Kaç: malum, Kalav: kagir, ze, Kaygun: şelale, Kaygusuz: 
Kalaz: matara, Kalun: harp atı, gamsız, gailesiz, "ayrkkal: muci .. 
Kalandır: Malum, Kan: alem, Ka ze, Kaygın: tuğyan halinde, Ka -

, nat: malum, Kantlicil: şehirli, yrt: merhamet, Kayna: taam, Kay 
! Kapçur: ağnam, Kapıl: mustatil, nar: hararetli, Kaypak: mücella, 

Kaplar: evani, Kapsal: memba, Kayra: ihsan, Kayran: arduvaz, 
sı olmak için im- Kar~ca: maHim, Karaşa: tabaa, Kaysel: karyola, Kayta: müced-
tihana tabi tut- Karayel: şimal rüzgarı, Karay: det, Kazan: hane halkı, Kecim: 
tular, muvaffak Mehmet mükafat, Karbici: silah, :Kargı: znıh, Kenek: avans, Kengelsel: 
olduk. Şimdi de 0 sayede geçinip mızrak, Kargın: meşbu, Kamak: mizahçı, Kengil: saf kalpli, Ken
gidiyoruz. Elimizde berber ehli- ahit, Karpçm: silah, Kanıv: ce- rü: vasi, geniş, Kensi: şahsi, Ke-
yetnamelerim;z olmasına ragm" en K vap, Kasırga: fırtına, Katışak: iç- pir: gayri münbit, esit: bikes, bi-
hala biz gibileri imtihana tabi tut- tima, Katkan: emri kat'i, Katla: vaye, Keske: terbiyeli, Keskin er: 
malan doğru bir ıey değil. Şim- tekrar, Katlak: eb'at, Katlav: .

1 

hiddetli, Ketene: set, Ketir: sen .. 
diki kalfa ve çırakları İmtihan et- zırh, Katut: unsur, Kavsut: müsa- gistan, Ketrez: çenber, Kevel: ça
miye aklım erer amma, bizim gi- faha, Kavut: haşmet, Kavuş: ke- l lak, 
bileri tekrar tekrar, bu ya,tan ıon- mer, Kavurt: .şet:i, Kavztk: mücer (Ardı erteıc) 
ra imtihana sokmalarına aklmı er-
mez. 

Kuyruk hırsızla- , 
rile mü,cadele 

lazım! 
Kadıköy - Arabacı 

~:;ylüyor: 

Nqat El. 

Haydi timdi 
1 

her ıeye razı 

olduğumuzu söy-l 
liyeyim. Lakin 
kahyalarla da 
pek aram iyi de- ı 
ğil ya. Onu da 
bir tarafa bıra- 1 
!:alım da bizim 
/asıl meseleye ge

lelim: Geçen ge-
ce bizim atın a

hırına girip o güzelim kuyruğunu 1 
kesip gidiyorlar. Şimdi abn kuy-1 

111ğu güdük kaldı. Polise ihbar et-

...... -........................................ ······--· .. ·-···········-························· ........... : 
Güzel ve Gürbüz çocuk : 

müsabakası ~ ................................................................................................................. 

f j 6ô 

tim. Hala bulunamadı. Bu kuyruk No: 65 - Erol No: 66 - Mualla 
girenlerden Erol ve Mualla Haııımm hıraızlan bir meydana çıksa çokj Bugün 
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1 SOY ADLARI 1 
·okuyucularınıızın s O 

adlarını yazıyoru~ 
Saynın - Ticaret odası raportörlerin· 

den Sami Ccnınl. 
Ersoy - Cerrahpa~a hastanesi baf ec· 

zacı ı ı~erldun. 

Aktuğ - ŞcblremlnJnlndo cam! ka~ı
ıımdn 11 numaralı dUkkAn ıUI Haydar. 

Şahin - Jloland bunk lstanbul ajansı tah

sildarı llü Jin Ali. 
Gbltten - Iıt>lcdlyı• hal mü.dürU :'.\lustatn. 
Gcrclk - 8cledl~·c hal mUdlir muınlnJ 

Fr.y:1.i, 

Siinntı':r. - Dc\·let Dl'mlryolları matbnın 
mürett lplerlndPn Bahncttin. 

Işık - Devlet J>rmlryolları matbaası 

mUtttUplerlnden 7.el•I. 
Gllngör - Bakırköy tapu klı.tıhl Ahmet 

ŞC'\"ltcl. 

1 
Öz - Bakırköy tapu kltlbi HulQsl Ya· 

ııar. 

l'altnk - Bakırkii~· nUtus kı\tlbl ~mrJ 
Sezal. 

t ' nlil - Kadıkffy ~vlzllk hzt't Molla 
sokıığı No. 20 ŞUltrU. 

Göktlirl• - ,\\·ukat.A,·nı Mekkl ve kar
deşi J\omlııyoııcu Ömer l\lekkl. 

Ktz.ıltıın - GUmr1ik muhfttaza memur
larından Hl\t;eyln. 

Çnngn - Gllmriik muhnfıu.a mı-murla

rınd:ın Hıı.ıınn. 

Boılmrt - Bnkırk6~· emrau nkllyıı ,.ıı 

ıı.ııablye hnst.anesl milteha4'St!llarmdan birinci 
mllll\zlm Kemal Osman. 

Çellktuğ - Gümrük ııctaln kontrol me
murlanndan Tahir. 

Çat - GUmrtlk eefaln kontrol me1D11r
larmdan Cla\"at. 

Sunguroobe - SelAnlk lıankaaı İstanbul 
tubesl memurlanndan Emin. 

Akyıldız - Beyoğlu Tomtom mahalle
slnde Dereboyu caddesi Uo. 12 7Jnett B. 

Aslıhan - Yıldız yUkııek le\·az1ın nıek· 

tebl ikinci ıımı:tta tbııan. 
Domnkan - IIllli MUdataa ''ekAletl le

vazım ş. 6. Rltat ve alleııt. 

Önal - Beyoğlu Aslan ıokak No. 23 
do maliye memuru Kadri. 

Aydın - Akay KöprU Kadıköy lıkcleal 
memuru 'No. 87 Mustafa. • 

Kız.ıltor - Beyoğlu onuncu niekup mn
alllmlerlndcn RemrJyc. 

Bııyııungur - Beyoğlu onuncu mekU'p 
muıtlllmlerlndeıı Mdlha. • 

Alpağat - Beyoğlu onuncu mckt~ mu
anımlerlnden Doğan. 

Orbay - tnblımr ld:m~I Pangalh ııah:t 

mlldllrU Yıısti. 
Batuk:ın - Bakırköy helf'dlye mha!M'bo 

klUlbl ŞUkrU. 
Algın - Hııkırköy belediye tahakkuk 

memrunı ArH. 
E\Ttlll - Bakırköy belediye tahakkuk 

memuru Sıı.lAhattJn. 
Oün!IUy - PertoYniyal liseııi talrbeıılu

dcn IUfat Şllltrli. 
Alım - ~\"Ustiırya Türk tlitUn ıtlrketl 

kalorifercisi şe,·kct Ali. 
Alhın - tııtanbul deniz ticareti müdür

IUğU tahııkkuk mllmen1zl Hikmet. 
l•ıızgan - Şlrketl Hayriye fabrika kA· 

tibl Muhittin. 
Dlnçcl - ŞlrketJ Hayriye fabrlkR!ımda 

t<ıntccl uıtaın Oomaı. 

TUztlntUrk - Bakırköy belediye muha
seboclsl Ahmet Oaff'r. 

Er - Bakırköy tapu nırmuru Akif 
Raıııt. 

F.rdom - Bakırkfiy ht'lf'dlye ~mUht>n· 
ıllııt Sult. 

Aııya - Şlrkı-tl Hayriye büff'lf'r memuru 

bnıall Jlakkt. 

Çatal - Şirketi Hayriye (67) numaralı 

'upur büfoclsl Mehmet. 
Ataluuı - Fatih ("2) inci ilk mektep mu-

1 .ılllmlcrtndrn Aıınf. 

1 
Oatnn - DarWbeda)1 artistlerinden Be-

1 

din, bllytlk ıııııfom }"atma Zehra annem Re-

fika, li\ıdl, ırcrdl, Sina. Amca:ıadelerlm: Ne
dim, Ziya, Senet, Z.-ynf'p, l'ılma:r., Şaıılyc 

Nuran, Süz.an, Adnan, Rlfııt, l\lf'hmet. 
1 Urron - Şirketi Hayriye (68) numaralı 

1 

nıpurun kaııtanı Arif. 
Slhay - Şlrl<etl Huyrlyc maklnlıtl Slirey-

~·u. 

Gllltr ldn - Dcıılı. yollan l!Jlf'tmeııl nccnta
sında ıınllço memnrlanndan RaR"rp, ailf'sl. 
llll<mrt, kı7Jıırı l\luıunıncr, Muznlfı•r torunu 

: Gülbin. 

ı Yıldız - B~lktaıı 118081 müzakereci mu
nJllm mütekait yU:thaşı l\lllnür Va11n. 

numıın -.,İstanbul :Unlvcrııltesl, Bakır· 

l~Jy nldlye Serlrlyatı aslıılanı doktor Rab-
mı. 

Er - Bakırköy, emrn7.ı akliye haııtı~csl 

lmlcmlndc Hasan. 
GUc - 'Eski ser koınJscrlcrden Ali. 
Dcll na, - Mektepli gıızetesl 8ahlbl . \"e 

6llhıl• maarif mlldllrlrrlndcn ~I. Sami. 
Bilgör - Karakiiy ınahalleblclsl Ali Rıza. 
Sezgin - Akay l~lctmPsl Kadıköy lıkelesl 

ld:ıe Buyrukları ( 16) J'Aum. 

klşe buyrukları (127) FehmL 
Uygur - Akay 15Jet.meal KadJktıY 

klDC buyruklan (lD) ııaınozRD 
Bora - Akay ıııİetm~l KadıJdSY 

klşc buyruklan (80) Mehmet. 
l~ık yıldız - Karaköy maha].leblC 

ı~ehml nezdinde llamlt. 
Ay yıldız - Haydarpap IstasYoıı 

lerlnde Sal!hattln \"alldesl Şaz.tıe· 
Seniye, Bedia. biraderi, Bedrcttın. 

Ay )'Ildız - (•) Kanü<öy 
Jlo.ııan l"ehml, 

Çanga - Askf'rt nıtlt.ekaltlerdeıı 

~lııhlttın. ' 
Biten gül - Üııklldar Topbanell ofl' 

kak (~~) No. Abdullah ,.e kardeşi~ 
Kn.n Demir - Kadıköylll M. NI~._.. 
Ay Demir - (•) Papbahçe 15pı.rtO 

kası kmmmda taktir uıtuı Yusuf· ~ 
Sakarya - Kadıkö~ill Duan oğld 
Ulker - Kaııınıpa15a Kulaksız flf1ll 

18 No. Tanburl Ahmet. 
Eroğhı - ( •) Kuımpap KW.ksd 

sokak 18 No. Mcıu.lıılyen Ahmet. __ _,,, J 
Sak - Kadıköy berberlerinden ~ -1 

ıu Akay ll}letmeııl Kadık'tiy iskelesi ıdf' 
rutu Emin. >" 

Alp Klray - Mllt.eka.lt yllzba§ı O·;,; 
Ay Demir - P8§abahçe lspfrto I 

kııınnnda taktir WJtaaı Yusuf. _,! 
Ollnet - Betlktao Ata Tahııln fi' 

(S2) numarada Bttaeyln. ıfl f 
Oral - Bopzlçl, Kanlıca l<"'ııtıklJ ( 

Şe\·ket. (J') ~ 
Sütnl',.r - Kanlıca Fikir upetl 

Cemile. j '' 
özcaıı - Çıenberlltao Tuuk p.-ı' 

~hl~ ,,1 
Tınnaz - KapalıçaJ)ı Çengdkll1 

(87) No. Hamdi. ;I 
Arav - lk'yoğlu metrohan :ı:ıeıcttl" 

u llçll~cll kat ş. Uyu. ./ 
Opz - Emniyet. mOdllrlllftı ~ 

ikinci komlııerl lhııan. _.., f 
Bozku-t - 1.:nm.ly~t mUdUrlUfU .,_. 

mı UçllncU komlııerl Abdullah. _.., -1 
Tok.Uz - Emniyet mftdUrIUfl1 _,,-

mı memurlarmdan tbralılın. .,/ 
~k Dogan - Beyojtlu Tarlabat1 

ııokak (10) numaralı hanede Şeraf~ / 
Ataman - Galata posta ,.e tt>lg•~ 

rU Feyzi Arif, ""' 
Demir El - Yeş0k6y polis mf'ıot' 

dnn S86 ııicll numaralı Snbrl. ~/ 
Ertıı~ - Yr.şllk6y pollıı me-rıtU . .J 

(1-190) tılcD nmnarah Rn:a. ~ . 
Dn~.an Ay - Y~llk6v hetı>dh'" 

""" '100'1) 11lrl1 nıınmrah Mnhtnr· , 
Oök'M'l - )fl\t~l<ıtlt a11knlerdı-n ~ 

otnllart Gl\mrllk Mnhafıı.za ~kllll ;J, 
R11.a. tırtanbol mllddt>I nmumnıtın:,,ı 
H~kkt, Sahil 5\ıhhh·ede ~luııfl.\fB J( ""' 

adı olarak ((;ffk"<'l) almıtJlardır. ~ 

sokak g.1 
tft ma\1' d~mrktlr. 

r..n?leT' 0 Ebru 
nü Ce.kırgöz. 

~ l" ,ol, 
Kenarları ( •) İ§aret ı 'JI. 

rı evvelce bCJ§kalan tar~ I 
lrnmıf isimlerdir. Sahipl 
ğiıtirmeleri laydalı olur· 

Dlkk~t .. ~ 
Bugüne kadarkı nıura Jı ~ 

dan §Unu anladık ki bir ço '--.· 
yucularla ayrıca muhabere f' 

. ı yor· 1•-' mecburiyetı hasıl o u t>il".J 
nun için bize ıoyadlar~~ı der'/ 
cek okuyucularımızın goıı ~ :i 
leri mektuplar içinde aYr ~ ,· 
kurutluk bir posta pu_Iu 1'~d-- 1 

kf!ndi menfaatleri ikt•Z-' 
lacaktır. • ~ 

Tele fon muhabelerl ı-~~ 
lıklara sebep olacağını •;eJı"'.~ 
mızdan müracaatların illet' 
yapılmhsını ve zarflarıll•dı) 1' 
ı_:örünü bir tekilde (SoY / 
zıimaıı lazımdır~ .•. lı" 

. . 1--L A N 1e~~~.İ Alaıyelı Azak za~e iil' d~İ 
yin hanesinde bir yu:ı . .-Js•1" l 
müt ve üç senedenbe~1 

i" i*' f. 
hur etmemiftir. Her kl~;~iıJ ~f 
safını söyliyerek alınılf.11dı r ~ 

T. dde•• tt' .. yazıtta ıyatro ca (~) 

zadeler apartmanında • 
rah daireye müracaat e 


