
,, ,, 4 
KURUŞ 

Telefon: 23872 Piyasaya çıkacak yeni gümüş pm·alar 

26 Birinciteşrir' 1934 Cuma Sene 4 Sayı: 897 

udutta yakalanan komiteciler kim? 

~•lcaı 
a"•n Kır· 

}( ıl Drangof 

it. ~alı çarşı 
e,.g;ı ... b· -
k 

,, ,,. .. 
inde ... k .. gıı.n evvel,, ot .. l 

lizun b' ıı. eşiyor 
ile l\a ır ıaınand 
•i la Pe.lı Çarıının &nberi her se-
L. ıelenir F tamiri h 'k• 
Qıç bir . akat ner ı aye-

1( tey çıkmaz ıcede gene 
1• &palı · 
azını Çarıının 

) ıeldiı"in· tamir ed'ıl . .. atrıı ı ınesı 
tlılc. l>ii ıeçenlerd d 

eılla.fiyle ö .. il h\lra.1\1 e e 
ll\l •lllad,:. ?littült. Nil .nıuhtelif 

''Ç . etıced 
. ar!ı otuz e şu-

l?ıır Jiiz" .. he! sen d 
u .(arına e etı'ber· 

...... ileci Yorınu_ş ı.ı ı ta· 
lireıı L· • 2S,f'V\A 

1
: rıa]lJ.rki 

r Q\l' tQ L """" ır 
ol ...... rtıda hüt~"'dır. a Varidat 
\'eukJardır. 8 un tahribat 

•orıra .. t u oluk1.. ı Yapan 
., raf .. tın d 

~ a taınıa . alınası 
... (T'L IJ}'le h''t•• ...... ....._ ve"aın1 u un 

A k ~.... 6 rncıda> 
ş l• •• •·••••··••• ''IUltJ ............ . 

la 'YYizi 
nın hak lYlatya 
Sl.fk ıki hij . 
sil~aasdtta ro}ij "~~etdi .nedir? Son 

a\rtt Y ı?l{ 
na ı1 \"' tulnıasn a· raı, Mar-

lıruı < Y ı · 
1'M· acaktı? nerede ve 
ırııtraı .. . 
~ Yoıı·· 

e denıektir~ Suikast 
. V l . l\oınit€ci 

Sııah1. ADE 
etnı· ·aı1n 

l§tir? ı nereden t 
Bı.tııı · edarik 
Ok arı Yarı 
Y llYacaks n liABER' de 

••••·· aza,.. ı. ınız ... , •. ,nlJ . 
........... : ••• •••• R.A. 1' SELAMt ...... 

············ ··············· 

Mihailof un qerine reis 
olan adam qakalandı 
Böylece bütün Maked~nya erkanı 

yakalanmış oluyor 
Sofya, 26 (Telefon) - Salı gü

nü gecesi Bulgar hududundan 
Türk hududuna geçmek üzere i • 
ken tevkif edilen Bulgar Vınro 
komitesi re:si Kiril Drangof ile 
arkadaşı Naspes mevkfen Sof
yaya getirilmişlerdir. lstintakları 

fevkalade mahrem tutulduğun • 
dan son hadise hakkında bir şey 
ifşa edip etmedikleri belli değil
dir. 

Komiteciler hudutta Elkovo 
mevkiinde tevkif edilmişlerdir. 

HABER - Kiril Drangof'un 

M. Titülesku 
Bu sabah geldi 
Fakat, maalesef biz 

göremedik 

<Devamı 6 mcıda), 

kim olduğunu ve ıon mesele
lerde ne rol oynadığını Haber ka
rileri pek iyi hatırlarlar.Geçen haf 
ta resmile beraber kendisi hak • 
kında kafi derecede malumat ver· 
miştik. 

Kir:I Drangof, Mihailof'tan 
sonra Vmro Komitesi reisi olmuş· 
tu. Şimdiik hükumet Vmro komi • 
tecilerine aleyhtar olduğu için 
bunların birliğini feshetmiş ve 
kendilerini takip etmeğe başla -
mıştı. 

Hatta geçenlerde kendisini e
le geçirmek maksadile de gayet 
sıkı bir taharriyat yapıldığını da 
bildirmiştik. 

Bu son haberden anlaşıldığına 
göre Kiril Drangof ile Naıpes Bul· 
gar polisinin takibinden kurtul • 
mak maksadile Türkiyeye iltica 
etmek iıtemitlerıe de muvaffak 
olamamıılardır. 

Bu sabah gerek ajanı gerek 

sabah gazeteleri hudutta yakala· 
nan komitacılarn isimlerini yanlış 
olarak Naçef ve Dragof tel<linde 
yazmışlardır. Halbuki bunların 

hakiki ismi Naspeı ve Drangof'. 
tur. 

(Devamı 6 mcıda) 
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Fazıl Ahmet bey Dil 
Cemiyetin de 

Ankara, 26 (Telefon) - Türk 

Dili T etk:k Cemiyeti Merkez He-

yeti azalığına Yakup Kadri Beyin 

~erine Fazıl Ahmet Be;y: gelmit .. 
tır. 

ltalyada Ustati cemiyetinin merkezi Borga Val di Taro 
,atosunun iki görUnUşü 

Suikastçılar kralı 
nasıl gaşıqor ! 

. 
Vladeye niçin şoför, Perçiçe neden 

kondüktör adı verildi? 
Suikastçılar kralı Paveliç ve 

Perçeçin hakiki mahiyetlerini, na • 

sıl yaşadıklarını, Ustaşi tethiş ce
miyetinin ltaJyadaki merkezi ve 
burada nasıl yaşandığı hakkında 

Maslak faciası 

Otobüs şoförü 4 seneye 
1 aragano Ef. 10 liraga 

mahkum oldu 
Bir kaç ay <'ııııcl Jlaslak yolunda 

bir otomobille bir otobfüı çarpışmış, 
Dişçi ml'ktebi miidürü Kazım Esat 
/Jeyin km ölmüş, bir kaç kişi de yara
lanmıştı. Hu kaza mes'ullerinin muha· 
kemesi dün bitirilmiş, hususi otomobi
lin sahibi Tarango J:ftındi on lira pa
ra cezasına, ofohiis şolifrü de <lörl ıu•
nr Tıapisr malılaim nlmu~lardır. Rtı 
şayanc d;kkat 11111lıakc111enin laf si/atı 
~ncü sayfadadır. 

elde edilen yeni malumatı bildiri
yoruz; 

Eski Avusturya~ Macaristan 

hükumeti muhafız kıtaatı için 
(Devamı 6 mcıda) 

(Tan=) Tepms gazetesinin 
son gelen 23 Teşrinievl tarihli nüs
hasında Andre Duboscq imzasile 
gayetle alakayı calip bir makale 
intişar etmiştir. Bu makale, bize, 
siyaset sahasında yepyeni vaziyet• 
lerin doğduğunu öğretiyor: 

25 Ağustos tarihinde, İsviçre -
de çıkan Journal de Geneve, Sov -
yet Hariciye Komiseri M. Litvino• 
f'un Tokyoya şöyle bir teklifte 
bulunduğunu yazmıştı: 

"Japonlar, Uzak Şarktaki ha • 
rektlerinde tamamile serbest ola -
caklar; buna mukabil de, Sovyet -

(Devamı 6 mcıda].; ı 



HABl:.R - Ak9am Po•ta•ı 

Gazi Hz. 
Yananistan cümhurreisi

ni tebrik etti 
Ankara, 25 (A.A.) - M. Zai· 

miıin Yunaniıtan Reisicumhurlu
ğuna yeniden intiha!;!! dolay11iyle 
Gazi Hazretleri ve müıarünileyh 
hazretleri araıında aıağıdaxi tel
graflar teati edilmİ§lİr: 

Londra toplantısından netice çıkmayacağa benziyor 

Yunanistan Reisicumhuru 
M. Zaimis Hazretlerine 

Amerika ile japoiıya deniz silihları 
meJelesinden anlaşamıyor! 

Zatı devletlerini Cumhuriyetin 
en yüksek makamına tekrar inti
hap etmek •uretiyle Yunan mille· 
tinin Zatı devletlerine kaT§ı izhar 
etmiı olduğu yüksek itimadı bü· 
yük bir memnuniyetle öğrendim. 
Zatı devletlerinin dost milletin 
menafiine çok büyülefhizmetlerde 
bulunmıya devam buyuracajınıza 
kani olduğum halde en hararetli 
tebriklerimin kabulünü rica eyle· 
rim. 

GAZI MUSTAFA KEMAL 
Türkiye Reiıicumhuru 

Gazi Mustafa Kemal Hazretlerine 
Zatı devletrinin yeniden inti· 

habım münaıebetiyle göndermek 
lutfünde bulunmuı oldukları ha· 
raretli tebriklerden fevka)ide mü· 
:teha11iı oldum. En derin teıekkür· 
lerimin ve iıil Türk milleti hak
kındaki doıtluk hi11iyatımm ka· 
bulünü Zatı devletlerinden rica 
ederim. 

ALEXANDRE ZAlMIS 

Türkiyeye gelen ırkdaş 
muhacırlar 

Ankaradn bildirildiğine göre, 
Manisa Mebusu Refik Şevket Bey 
Dahiliye Vekaletinden ıu sualleri 
ıormuıtur: 

1 - Memleketimize ne kadar 
muhacir gelmi§ ve bunlara ne niı· 
bette yardım edilmiıtir? 

1914 harbinden evel, bütün 
devletler, alabildiğine donanma 
yapıyordu. Harpten sonra, kara 
ordularının ve hava kuvvetlerinin 
tahdidine devletler tarafından her 
ne kadar imkan bulunamadı ise de 
Vaşington ve Londra toplantıla • 
rmda, her devletin ne dereclerde 
deniz silahlarına sahip olacağı ka
rarlaştırılmıştı. Şimdiye kadar bu
na riayet ediliyordu. Fakat 1935 
senesinde, bu anlaşmanın mühleti 
bitiyor. Şimdiye kadar, Amerika 
ve !ngiltereye nisbetle, beşe karşı 
üç mikyasında donanma yapmak 
salahiyetinde bulunan Japonya ar
tık onlardan müsavat istiyor. Aym 
zamanda, denizlerin havzalara ay
rılarak, kendi civarının yani Çin 
sahillerinin hakimi olmağa kalkı
şıyor. Bu sebeple, Amerika ile ara
lannda büyük ihtilaflar vardır. 

İngiltere, arayı bulmak için, 
dünyanın bütün büyük devletleri
nin sözü geçer amirallerini Lol\ -
draya davet etti. lhzaıi mahiyette 
konuşuluyor. Fakat, bir türlü uz -
laşılamadrğı gelen telgraflardan 
anlaşılmaktadır: 

Londra, 25 (A.A.) - Ameri • 

Arnavutluk Yuna
nistan münazaası 

Atina, 25 (Huuui) -Arnavut· 

luktaki Yunan sefaretinden hari· 
2 - lrkdaılarımızdan on bin ciye nezaretine gelen bir telgrafa 

kadarının Köstencede vapur bek· 
ledikleri yazılyor. Bu doğru ise, 
derhal büyük vaurlarıİnızı gön

göre, Ezgeri ıehrinde Yunanistan 
ile Rumlar aleyhinde nümayişler 

dermeli, bu kıt meV1iminde biça· yapılmıtr. 
relri sefaletten kurtarmalıyız. Arnavut nümayİ§çiler, zabıta 

3 - Memleketimize daha ne kuvvetleri yet!fip te kendilerini 
kadar muhacir gelecektir? Bunları menedinciye kadar Ergiri şehrin· 
ne zaman aramızda göreceğiz? 

-0-

Bir buçuk milyonluk dava 
Ti1alyada Pertevniyale ait bir 

buçuk milyon liralık Evkaf Yuna
niıtanla Türkiye arasında müna • 
ziünfihtir. Mütevelli Osman Pa9a 
ölüdkten sonra, onun yerine Evkaf 
ldareıi mütevelli olmu§tur. 

Dün, Türk - Yunan Muhtelit 
Mahkemeıi, bu davaya bakmııtır. 
lki taraf, noktai nazarlarını anlat· 
mııtır. Gelecek celsede, iddiaları· 
nı ispata medar olacak vesikalar 
göıterilecektir. 

deki Yunan konsoloıhaneıini taş
lamıtlardır. Konsoloshane bina • 

ıı epeyce hasara uğramııtır. 

Alınan maliiırnata göre Yunan 
hükumeti, Arnavutluk hükumeti 

nezdinde tiddetli bir teşebbüste 

bulunacak ve bu kabil hadiseler 
hakkında nazarı dikkatini celbe· 
decektir. 

Atina gazeteleri, Ergeride ge· 
çen hadiseleri teessüfle kaydedi· 

yorlar. 

kan deniz heyeti, - Japonlar bu -
günkü içtimada tekliflerinin yal -
nız bir taslağım yapmıt olmakla 
beraber - Japonların ileri sür • 
dükleri isteklerinin ehemmiyeti 
karıısında ümitlerini kaybetmiı • 
}erdir. 

Amerikalıların, deniz kuvvet • 
)erinin şimdiki nisbetinin değiş • · 
t'rilmesine muhalefet edecekleri 
söylenmektedir. 

Japon ;murahhaaı, bugünkü 
toplantıda, vazih ve sarih beya • 
natta bulunmaksızın Vaıington 

~ınıııJ1111""""""1ıfa m ad'll 

Fransa - ltalpa ile kay
naşa bilecek mi? 

Roma 25 (A.A.) - Stef ani a
jansının Pariı muhabirinden: 

Hariciye nazırı M. Laval, Fran· 
~anın Roma sefiri M. de Cham • 
brunu kabul etmiıtir. 

M. Lavalin, M. Bartunun hat
ladığı Fransız · ltalya yaklatma • 
sı eserine devam etmek arzusu i
le fati~t hükUmetinin orta Avru • 
panın sulha kavuşturulması için 
teşriki mesai siyasetine devam i
radesi malum olduğuna göre bu 
ziyarete büyük bir ehemmiyet ve
rilmektedir. 

muahednameıini feshetmek ni • 
yetinde olduklarını ihsaı etmit • 
lerdir. 

Japonlar tarafından tebliğ e -
dilen umumi malUınat etraf mda 
Amerikan mehafilinde yapılan 

tef.irat oldukça betbjn ve gayri 
müsait ıekildedir. Bu mehafilde, 
sadece teknik noktai nazardan da
hi, hafif gemilerin ağır tonajlı 
gemilerle tayyare taııyan gemi • 
lerin zararına olarak çoğaltılması 
doğrudan doğruya Japonların 

Asya sahilleri ve Okyanus deni • 
zinde ef evvukunu intaç edeceği 
gizlenmemekte ve Japon metali • 
batının kabul edildiği takdirde 
Vatington muahedeıini imza et • 
mit olan' diğer iki devletin de An· 
glo - Sakson devletlerile. müsavat 
talep etmeleri için mümasil delil • 
ler ileri sürmelerine hiç bir mani 
kalmıyacağı ilave edilmektedir. 

lngilizler, Japon tasavvurla -
rı ve Amerikan akıülimelleri hak· 
kında daha ziyade tafsilata inli· 
zaren, ihtiyatlı davranmaktadır • 
lar. Fakat lngilterenin res.mi va· 
ziyeti -her halde taayyün etmemiı· 
tir. 

Radikal Sosyalist
lerin k arl r. ~!l!'~~~~~!!!!!PP7!!i•u,1!1!IF?~ll•·llllll!,' ~__:~~~~~~~==-....,......,...-...;~-t 
Pariı, 25 (A.A.) - Meclis ra· 

dikal sosyalist gnıpu devlet ısla· 
hah meseleıini tetkik etmi9tir. 
Grup e1&s itibariyle tetkiılatı e • 
ıasiyenin tadiline taraftar bulun • 
mut ve fakat meclisin dağıtılma • 
ıı hakkında bir tek adama veril • 
mesine muarız bulunan bir rapor • 
daki delilleri ta1Vip eylemi9tir. Bu 
gün Nant'de toplanacak radikal 
sosyalist fırkas kongresine veri • 
lecek olan bu raporda memurlara 
ait hükümlerin tetkilitı eıasiye 
kanunun,. konulmaıına da itiraz 
edilmekte ve fakat- hükumetin is • 
tikrar otoriteıinin takviyesine ma· 

lngiliz ordusu 
Kuvvetlerine güvene
mjyen harbiye nazırı 

Londra, 25 (A.A.) - Harbiye 
nazırı, dün aktam söylediği bir 
nutukta, lngilterenin aıkeri hazır· 
lıklarının noksanlığını, tayanı hay 
ret bir iırarla ifade etmiı ve ordu· 

nun gerek efrat ve gerek leavzım 
cihetiyle zayıf bulunduğunu bil
dirmittir. 

Y akup Kadri bey 
Ankaradan bildirildiğine ıöre, tuf muhtelif tedbirler derpiş edil

Yakup Kadri Beyin Tirana Elçi· mektedir. 
liğine tayini katiyet kesbetmi9 ve · Grup, M. Jorj Bone'nin fırka 
bu keyfiyet, resmi gazete ile ilin umumi ıiyaseti bakkndaki rapo • 
edilmiıtir. runu dinlemiıtir. Sabık maliye 

Y akup Kadri Beyin Ankaradan nazırının, Dumerg kabinesine 
ayrılması üzerine kendisinin.reı· muzaharet ıiyaaetine devam edil· 
men idare ettiği Kadro mecmuaaı meıini tazammun eden bu ropa • 
artık çıkmıyacaktır. ru hiç bir itiraz doğurmamııtır. 

-O-

Kadıköy tramvayı Sabah gazeteleri ne diqor"lnr? 
Kadıköy tramvaylarının 29 

Teırinievvel Cümhuriyet hayra -
mmda açılma merasiminin yapı • 
lacağını dün yazmıştık. 

Pazartesi günü ıaat 15,50 de 
Köprüden kalkacak Akay vapuru 

davetlileri Kadıköyüne götüre • 
cektir. Kadıköyünde merasim ya
pılacak, davetliler tramvaylarla 
Bostancıya kadar gidip gelecek • 
;erdir. 

Diğer taraftan Kurbağalıdere
Cle oturan dört bin hane halkı na
mına belediye reisliğine yeni bir 
mazbata verilmiıtir. 

Bu mazbatada kendi semtleri-
2le de tramvay hattı uzatılması 
istenmektedir. Belediye bu müra
caati tetkik etmektedir. 

I~ 1..JW... .. -•van .-aa.1..J 

surette hallini isteyecektir. 
Sofya ıiyaıi mehafili, 1t 

pılacak bu içtimaın Balkan 
!arına ait toplantıların sonu 
cağı kanaatini beılemektedir· 

ilk mektep hoca 
ilk mektep hocalarıDJJI 

ve sonuncu kadroları bu a 
kadar tamamlanacaktır. 

Kadroda yeni deiitm 
tur. Yalnız açık bulunan 
likler doldurulmak ve 
hirlere nakillerini iıtiyen 
calarm arzuları da im " 
tinde yapılmıttır. 

Kadrolar ay baımda 
gönderilecektir. 

---o-

gideceklerdir. 
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a anunıle terfi ede. 

Ziya Gök Alp'i anan imanlı ve 
heyecanlı: gençlerin tezahürleri 

Dün, Talebe birliğinin teşebbüsü ile, Halkevinde ve 
mezar başında kalpten kopan nutuklar söylendi 

Dün Ziya Gök Alpın onuncu 
yıl dönümü münahebetile Talebe 
Birliği hem Halkevinde, hem de 
Türkçülük rehberinin mezarı ba • 
şında merasim yapmıştır. 

Saat onda başlıyan merasim -
d~, ilk önce, Birlik Reisi Osman 
Bey pek güzel bir nutukla merhu • 
mun hatırasını tebcille ba§laınıf, 
sözü Birlik azaaından Adnan Beye 
hırakmıftır. Bu genç hatip de, Gök 
Alpin hayatı ve eserleri hakkında 
izahat vermittir. 

Kara Ali 

Beş senedir süren 
cinayet davası 

Gebze ve havalisinde adam öl
dürtmek auçu ile ağırcezada mu· 
hakeme edilmekte olan Kara Ali 
ve adam öldürmekten auçlu Hasa· 
nın nakzen batlanan muhakeme • 
lerine dün Ağırcezada devam e • 

dildi. 

Suçlu Kara Alinin vekili mü
daf aaıını yaptı. Bet seneye yakın 

bir zamandan beri devam eden bu 
muhakeme, üç defa T emyizce bo-

zulmu§tu.Son nakızda taammüden 
itlenen ıuçun diğer :.manzunlara 
şümulü derecesinin fazla teıbit 
edilmesi bildiriliyordu. 

Dünkü celsede çok ortadan bir 
müdafaa yapan maznun vekili 
vakayı ba,langıcından itibaren 

tahlil etmif, temyiz nakızlarınrn 

esaslarını anlatmıf ve Kara Ali -
nin beraatini istemittir • 

Maznun vekili, suçu Hasamn 
İJlediğini, Kara Alinin onunla hiç 
bir alikaaı olmadığını, gösterilen 

alaka derecelerinin kabul edilmi· 
yecek delilere istinat etiğini ıöy
lemittir. 

Verese vekili Esat Bey, Kara 
Alinin muhakemesinin artık son 
ıafhaaı olduğunu, ıuçlu vekilinin 
bahsettiği temyiz nakzlarının bi
rinci ve ikinci nakız olduğunu, 
son nakzın bilakis Kara Alinin a
leyhinde bulunduğunu söylemiş • 
tir. 

Muhakeme, kararın bildiril • 
mesi için ikinci T efrinin birinci 
Perşembe gününe bırakılmıştır. 

ceklerdir. 
lıtanbuJ gümrüğünün yeni kadro

suna eöre yüzde bet derecesinde me· 
murun açığa çıkanlacağı tahmin edil
meldedir. 

§ TALEBE YURDU - Maarif ce
miyeti lstanl»ul ıubeıi, talebe yurdu
nu geniıletmek için teıebbüslere giriş
miıtir. Yurda ait harap paviyonların 
tamirinden aonra daha yüz talebenin 
yurda alınabileceği umulmaktadır. 
Yurtda ayda 6 lira ücrete tabi tutulan 
talebeden de 3 lira ahnmaıı düıünül
müıtür. 

§ KÜMESTE TECAVÜZ - Hik
met isminde ibiri Ayte isminde 13 ya. 
ıında .l»ir kıza, tavuk buldurmak ba
~~.aı!e soktuğu lriimeıte tecavüz et
tıiı ıçın tevlcif edilrniıtir. 

§ ~ALKEVINDE _ HalkeYi mer. 
ke.ı banası bahçeıinde bir k··t- h b. . u up ane 
ve ır aınema inıa edilecektir. 

"Ziya Gök Alp tetkik edilip 
ıkıymetile mütenasip olarak halka 
tanıtmazsa, salahiyettar kalem 
sahipleri ve bütün münevverleri -

rniz omuzlarına büyük bir mıınevi 
mesuliyet yükleneceklerdir! ,, de • 
mittir. 

Ondan sonra, Edebiyat Fakül· 
lesi talebesinden Sıtkı Bey, kür • 
aüye çıkarak, "Gök Alpin onuncu 
yı!ı,, sernamesile bizzat yazdığı 
bir şiri okumuştur. 

lımail Hakkı ve Rüknettin Bey· 
ler, Sıtkı Beyi takip etti. Rüknettin 
Beyin cidden pek ateşli olan söz • 

}erinden sonra, şairin mezarı ba -
~ına gidilmiş, talebe tarafından 

hazırlanan bir çelenk merasimle 
mezara konmuştur. Kabrin başın· 

rla, Birlik azasından Sadrk Beyin 
yazdığı bir şiir okunmuş, büyük Ö· 

fünün hatmumı tebcil için bir da • 
kiki\ ıusulmuştur. 

Merasimden sonra hep bir a • 
ğızdan lıtiklil martı aöylenmiş • 
tir. 

Şairin ailesinamma teşekkür 
Milli Talebe Birliğinin, Gök Al· 

pın onucu ölüm yılı münasebtile, 
Halkevinde ve mezarı başında, 
söyledikleri güzel sözlere ve Türk 
gencinin, büyük milletine has o • 
lan, asil ve ulu necabetine karşı 
Gök Alp'm ailesi namına teşck • 
kürlerle, sonsuz saygılarımı ve 
sevgilerimi sunarım. 
Damadı edebiyat rnualimlerinden 

ALlNÜZHET 

Maslak faciası 
T arango efendi beraet etti 

otobüscüler ise .. 
Maslakta üç ki§inin ölümü ve bir 

kişinin yaralanması. ile neticele • 
nen otobüs kazaaı davası dün ağır 
ceza mahkemesinde neticelenmiş, 
karar bildirilmiştir. 

Bu yolda, Büyükdereden ge • 

len 3315 numaralı ve toför Hak• 
kı efendinin idaresinde kamyon, 
Taragano efendinin idare ettiği 

hususi otomobil çarpışmıt doktor 

Kazım Esat beyin kızı ~miha ha· 

mmla biletçi Mustafa ve müezzin 

Ali e endiler ölmü,ler, azım E • 
sat beyin oğlu Kemal efendi, ya· 
ralanma neticesinde malul kalmış· 

Hahyı gölUrUyormuş 
Taşkııla caddesinde Kriıtina 

apartımanı balkonunda asılı bu • 
luna bir metre yirmi dört santim 

b 
tı. 

boyunda dıvar halısını çalan sa ı· 
Dünkü kararda mesu°liyetin kalı Mehmet yakalanmıştır. 

(I~ ay e.vvelki iş 
Köprünün Kadıköy iskelesin • 

de kitapçı Hamdi Efendinin dük • 

kanından bundan üç ay evel kitap 
çalan Necmi isrninde biri yakala .. 
narak Adliyeye teslim olunmuştur. 

Arap Kadrinin marifeti 
Bulgariıtandan muhacereten 

gelen Cemal ve Hakkı ismindeki 
şahısların dün Kasımpaşa iskele • 

sinde önlerine çıkan Arap Kadri, 
işe koyacağından acele (250) ku • 

ruılarını almış ve dolandırıldığı • 

nın çabuk farkına varan muhacir· 
ler, meıelyi polise anlatarak auç • 
luyu yakalatmışlardır. 

Taktan dUtmUş 
Taksim abidesi arkasında tak 

yapmakta olan Ferhat muvazene· 

Hakkı efendide görüldüğü anla • 
şılmış olduğu zikredilmekteydi. 

Karara göre Hakkı efendi dört 

sene ağır hapse ve üç yüz lira pa· 
ra cezasına mahkum edilmiştir. 

Otobüs sahibi Niyazi bey de 

mesulülmal sıfatiyle ölen Se -

miha hanımın veresesine 1500, bi· 

letçi Mustafa ile müezzin Ali e • 
f endilerin vereselerine biner lira 

ve malul kalan Kemal efendinin 

vereıesine yedi yüz lira ödemeğe 
mahkum edilmiftir. . 

Taragano efendinin kazaya se· 

bebiyet verdiği sabit görülmedi· 

ğinden beraatine karar verilmif· 
tir. 

-0-

sini kaybederek yere düfmüf ve Bayram eğlenceleri 
baygın bir halde Beyoğlu hastaha· Cümhuriyet bayramı münase • 

nesine kaldırılmıştır. betiyle şehrimizde bulunan lise 
Dostunun yUzünU kesmiş ~.-e orta mekteplerde bayram gün-

Küçük Zibada 17 numaralı 
randevücü Şaziyenin evinde ser· 
maye Ahmet kızı Melahatin jilet
le yüzünün muhtelif yerlerini ke • 
sen tütün amelesinden Sabri yaka
lanmıştır. 

Kadın Beyoğlu hastahanesine 
kaldırılmı§lır. ··--·.-.. ......................... -....... .. 

il 
Yurttaı; f. 

fori ve geceleri halka müsamere 
verilecektir. Müsamerelerde oy • 
nanacak piyesler mekteplere gÖn· 
derilmi§tİr. 

1,5, 10, 15, 29, 36, 44 üncü ilk 
mekteplerde de bayramın ikinci 

günü halka ve talebe velilerine 
müsamereler verilecektir. 

--O-
Damgalanacak ölçüler l

ı::::.··.ı··--·--···--········-·· ... ··-------
Cümhuriyetin on birinci yıl dö • § I 

nümü mesut günü oları 29 Teırini- ff 
ff evvelde Devlet merkezini ziyaret i Yeni ölçülerin damgalanması n e~: Bu ~rcunu ifa ederken bu bü- ii i§İne ehemmiyetle devam edil • 

Uı yük devrın yüksek feyizlerinden !i mektedir. Damgalanma işi bu a· 
olan yerli mallarımızın bu~nkü Ü um sonunda bitecektir. ikinci 

H ~üteJcimiı varlığını bir arada teş • U ' 
H hır edecek ilk aerıi evini de gez. ii Teşrinin birinden itibaren ölç~le-
:i M. t. ve T. c. ii tini damgalatmıyan esnaftan ceza ;-·········· =···.. .. ........... ·····==:::::.-:::::::::::::::::::::::::::::: alınacaktır. 

Cuma günleri 
Beyoğlu! 

. ı: ı Bugün cuma, hava da kapanıK .• 
Seyredin artık Beyoğlunun halini! 

Caddeyi üç aıağı, be§ yukan arın"' 
lamaktan ayaklanna kara su inmiş kal .. 
dırım mühendisleri mi iaterainiz, o ıi
nema kapısından beriki tiyatro kapm· 
na mekik dokuyarak hiç birine ııirrne· 
den böylelikle akıamı eden yalancı 

pehlivanlar mı; çc~t çeıit ve renk renk 
kadın tuvaletlerine bakarak bunlann 
talafatı karııımda gözleri kamaııp a• 
ğızlan sulanan fıstıkı makam köte ba· 
§1 ve tente altı molacılan mı; yokıa, 
ince ahmak ıslatan serpintiıi altında a
çık yakalı gömlek ve yazlık ceketle 
çivi kesmeğe ba§layıp ta kendilerine 

. sığınacak çeyreklik boı bir kahve kö-
ıesi arayanlar mı? 

Bu saydığım tiplerin en sonuncu· 
lnrındnn ikisi geçen cuma baktım, ak· 
şama doğru o yağmurun altında To
katlıyanın önünden geçerlerken yan 
gö:z::le içerisini süzdüler ve sonra biri· 
si ötekine: 

- Nasıl dedi, ıuraya girelim mi? 
- Makaslan sıkı nç ta ıen, bir an 

önce ıu Taksimdeki iıkembeci dükki.· 
nına damlayalım! 

Kııın kapanık ve yağmurlu cuma• 
lannda Beyoğlu cidden hoı amma ce
bi delikler için Galatasarayla Takıim 
arasında Fes hane fabrikaaının (var· 

geli) gibi boyuna bir öne bir arkaya 
gidip gelerek yağmur, rüzgar altınc1a 

akıamı etmek hiç le tadından yenilir 
§CY değil! , 

Fakat bakıyorum, böyle havalarda 
cuma günleri Beyoğlu caddesini iki 
geçeli dolduran seyirci ve gezicilerin 
bir kıamı (dostlar a1ııveriıte gönün)' 
kabilinden sağ kaldmm senin, aol kal· 
dınm benim diye boyuna aıaiı yub.· 
n &Ürtüyorlar. 

Bir bakıma bu hal pek fena delil 
hani! ... Ta imanına kadar yüklü olan 
sinemaya girip te hamam halvetinde 
ecel teri döker gibi tepeden paçalara 
kad.:.P terlemekten ve ıı,ılmaktan iae 
dı~anda böyle serin serin l>öl hava i
çinde dolaııp caddenin hakiki •e can· 
lı ainemasını seryetmek daha hoı •• 

Sinema dedim de aklıma aeldi. An· 
Jaıılan cuma günleri ıinema makinist· 
Jerjnin artlanndan kendilerini dört na]. 

la atlı kovalıyor. O ne sür'at, o ne 
hız, o ne telaı yahu! 

Galiba o günler sinema makineleri 
dakikada on mil ile iıliyorlar ki perde· 
ye vuran yazılann dörtte birini bile 
okumak kabil olmuyor. Yekta bizim 
sinema makiniatleri cuma ıünleri bir
birlerile ıür'at yanıına mı çıkıyorlar? 

Herkes para verip ainemaya ıiri· 
yorsa soğuk nlgınlıklannı gidennelC 
için sade terleyip bunalmaya değil, bi
raz da perdede neler olduiunu aftla. 
maya giriyorlar. 

Bakalım, ainema makiniatleri ara
sında her cuma yapılan sür'at yanıı 

bugün yine devam ed~ mi? 

Seyyar Haberci 

japonyaya dair filmler 
Japonya'nın manzaralarını, 

muhtelif sahalardaki faaliyetini 
tespit eden filmlerin gösterilmeıi 
için Japon sefareti tarafından da· 
vetlilere mahsus olmak üzere ge· 
çende bir toplantı hazırlanmıf, fa· 
kat Yugoslavya Kralı Aleksandr 
Hazretlerinin feci tekilde ölümü 

dolayıaiyle mateme ittirak edildi· 
ğinden, toplantı geri bırakılmıf tr. 

Filmler, dün sabah 'Türk,, si· 
nemasında gösterilmittir. Toplan-

ı 
tıda sefaretler menıuplan, mat • 
buat mümessilleri ve daha bir çok 
davetli hazır bulunmuıtur. 

İyi bir tarzda yapılan filmler, 
alaka uyandırmıf, zevkle seyre • 
dilmiJtir. 

--0-
Şof~r ehliyetnameleri 
Şöf örlere muvakkat olarak ve· 

rilen ehliyetnamelerin daimilerle 
değiştirilmeaine karar verilmiıtir. 
Daimi vesikalar tabedilmif, ondan 
itibaren dağıtlmağa baılanmııtır. 
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Bedia, Sabahat rolünü pek mükem
mel bir .surette oynıyordu 

Sabahat, kuş tüyü yastıkları 
göğsünün altına almış, şezlonkta 
kollarının üstüne dayanmış yatı
yordu .. Önündeki ufak masanın 
etrafında Mister {Tomson) ve(Mı 
gır) oturuyorlardı. 

İngiliz hafiyesi, penbe abajo
lu elektrik ziyası altında beyaz ve 
latif kollarını uzatıp yatan Saha· 
hati bu gece her zamankinden çok 
daha cazip ve sevimli bulmuştu. 

Oturduğu koltuğu yerinden 
kalkmadan kım!ldallı ve şezlonga 
bitiştirdi .. Ve kendine mahsus ga· 
rip bir şive ile - Türkçe olarak
Sabahate hitaben dedi ki: 

- Bu akşam çok güzelsiniz, ha 
mmefendi! 

Ve genç kadının bir elini avu
cunun içine alarak sözüne devam 
etti: 
-Bu gece sizi taciz ettim. Mazur 

crörürsünüz, değil mi? Bilyorsu
nuz ki, üzerimize aldığımız vazife 
ler çok mühim ve ağırdır. Bunun 
için çok çalışmak lazımdır. Bu 
memlekette her çeşit insan var; 
Bunların bir kısmı Babıali hüku
metini, diğer kısmı da İngilizleri 
istemiyorlar.Bu sebeple, asayişi ih 
lal etmek için ne mümkünse yapı· 
yorlar. Sizin bize çok hizmetiniz 
vardır. Fakat, emin olunuz ki, bu 

hizmetinizilfıtemin ettiği iyliklar 
-bizden ziyade - memleketinize 
aittir! Biz bu işlere bakmaz ve ta

savvur edilen ihtilallerin ( ! ) önü· 
ne geçmek için şiddetli tedbirler 
almazsak, şehir içinde bile muha
rebeler olur ve millet huzur ve sÜ· 
kunetini kaybeder. işte sizin bize 
yapacağınız hizmetlerden biri de, 

bu sükunu ihlal etmek istiyen bazı 
- hükUmete muhalif ve Anadolu
ya mütemayil zabitleri meydana 
çıkarıp bize ihbar etmektir. Bu mü 
him vazifeniz için sizi elbette mem 
nun edeceğiz! .. Gene eskisi gibi, 

muarefe peyda ettiğiniz kimseleri 
buraya davet edersiniz ... Gizli mak 
sat ve fikirlerine temas eder ve bu 
radaki teşebbüslerini iyice anlıya
rak, onları söyletmeğe çalışırsınız. 
Biz de içerdeki odadan sizi gizlice 
dinleriz! 

Sabahat, Mister (Tomson) u 

dikkatle dinledikten sonra: 
- Merak etmeyiniz, dedi, ma

dem ki arzu ediyorsunuz ... Herhal 
de size faydalı olmağa çalışaca· 

w ' gım ... 
Şezlongtan kallctı.. Kadehleri 

doldurdu .. Ve her ik!sine birden 
uzattı: 

- Buyurunuz! 

Kendi de bir kadeh içmeği ih
mal etmemişti.Mıgır yavaşça genç 
kadının kulağına eğildi: 

- eedia ! Vallahi sen yaman 
bir kadınsın! Hayatta iki 
rolü oynamak kolay değil. 

Bedia güldii: 

kadın 

- Sabahat Hanımefendi yarın 
Ferit Paşanın konağına uğramak 
niyetindedir. 

Berlia bu sözü hızlı söylemişti. 
A'ul'i"&JOB ititti .. V • tordu: 

- Orada takip edilecek mühim 
bir İ! var mı 7 

- Geçenlerde bana havale etti
ğiniz (C.B.) meselesi ... 

- Onu beş on gün sonra da ta
kip edebilirsin yavrum! 

T om son susmuştu .. Ayakta do
Iaşıyor.du. Bir aralık telaşla otur· 
duğu yerden kalkarak: 

- Size ayrıca bir iş daha ha· 
vale edeceğim. Bir kaç gün Çam· 
hcada dolaşabilir misiniz? 

(Sabahat) Hanım kolunu mu
hatabının boynuna doladı: 

-N:çin dolaşmayayım. Nereye 
isterseniz giderim ... 

Dedi. 
(T omson) gözlerini açarak gÜ· 

lüyordu: 
- Siz çok fedakar bir kadınsı

nız! Ne dersem yapmak istiyor ve 
arzularım katiyyen ret etmiyorsu
nuz ... Bunun için sizi çok seviyor 
ve takdir ediyorum. 

(Sabahat) bu iltifata yanağını 
uzatarak mukabele etmişti. 

(Tomson) deva.m etti: 
- Diğer işlere bakmakla bera

ber, hunların arasında, ayrıca iki 
üç gün için Çamlıcaya gideceksi· 
niz .. Zaten kaç gündür bunu söy· 
lemek için sizi görmek istiyor
dum. Fakat, geceleri orada bir ah 
bap evinde kalmak ve üç gün o 
rnuhitten ayrılmamak lazırn .. 

- Peki.. Orada tanıdıklarım 

da var, giderim, onlardan birinde 
mi saf İr olarak kalırım .. 

- Sık sık nasıl çıkıp etrafı do
laşacaksınız? 

- Ü zerime sinir geldi, bir yer
de fazla otura.mıyorum, doktor 
mütemadiyen gez, yürü .. dedi, de· 
rım .. 

-Bu zekana diyecek ~öz yok
tur. Düşünmeden derhal ve makul 
bir sebep bulmak ... Doğrusu çok 
şayanı takdirsin Sabahat Hanım! 

-Canım bunlar ufak şeyler .. 
- Şimdi anlataym: Çamlıca· 

dan sabahleyin ve yahut akşam 

sular kararınca büyük manifatura 
sandıkları yüklü bir araba geçe
cektir ... 

- Ne vkit? 

-Yarından sonra .. Üç gün zar· 
fmda! 

- Peki.. 
- Bu sandıkları götürecek olan 

arabayı bir mi!ddet takip edecek· 
sin! Bu araba hangi hanenin önün 

de duracak ve sandıklar hangi eve 
ve kimler tarafından nakledilecek 
se tespit edeceksin .. Sen kadın ol-

duğun için oralarda dolaşmağa v~ 
sileler bulailirsin ! Kimse şüphe et 
mez .. 

- Acaba bunlar ne sandığı 

- Silah ve cepane.. O keskin 
zekanızla bunu tahmin edemedi-

. '? 
nız m~ .. 

(Sabahat) kahkaha ile güldü: 
- Bu vazifeyi muvaff akiyetle 

yapacağımdan emin olunuz. Yal
nız kendimi gülmekten alamadı

ğım bir cihet varsa o da, o civar
daki İngiliz memurlarının bu silah 
kaçakçılığının önüne geçmeğe mu 
vaffak olamayışlarıdır ... 

(Devamı var) 

maçlar 
Bugün üç sahada lik maçları -

na devam edilecektir. Taksimde 
Galatasaray ile Vefa, Şeref ıta • 
dmda lstanbulsporla Süleymani • 
ye, Kadıköyünde de Fener bahçe 
ile Beykoz karşılaşacaklardır. 
Fakat bizce bu maçlardan Gala
tasaary - Vefa maçı ilk planda 
geliyor. 

Çünkü Vefa takımı bu yıl yap· 
tığı maçlara kuvvetli ve manevi • 
yat itibariyle de sağlam başladı. 

Eğer bugün tam kadrosiyle 
sahaya çıkarsa kuvvetli rakibi 
Galatasarayın zorlu bir rakip kar
şısında kalacağı muhakkaktır. Bu 
maçın günün en heyecanlı maçı 

olacağını tahmin ediyoruz. 
İstanbulspor - Süleymaniye 

maçını İstanbulsporun kazanma -
sı ihtimali daha kuvvetlidir. 

Gerçi lsta_nbulspor geçen haf
ta, Galatasaraya karşı çıkarken 

güzel oyunu çıkaramamıştır. Fa • 
kat buna karşı Süleymaniye takı
mı da geçen seneki kadar kuvvet
li görünmiyor. 

Fener bahçe - Beykoz maçına 
gelince; bu maça Beykozun iyi 
bir kadro ile çıkmasını temenni 
ediyoruz. Eğer geçen haftaki gibi 
eksik çıkarsa F enerbahçeye mü -
him bir sayı farkiyle yenilmek za
ruretinde kalacaktır. 

Ankarada manej 
müsabakaları 

Ankara 25 (Telefonla) - Bu 
sabah dokuz buçukta Ankara atlı 
spor klübünde süvari zabitleri
miz tarafından manej ve manıa 
müeab ları apı dı. a em he-
yeti reisi Mürsel Paşa idi. Müsa -
bakada bütün sefirler, erkanı as
keriye hazır bulunuyordu. Müsa -
bakaya giren zabitlerimiz şunlar
dır: 

Yüzbaşı Abdullah, Riza, F ey -
zullah, birinci mülazim Cevat, E -
yüp, Emin, mülazım Sedat, Cahit, 
Fevzi, Snlahattin Beyler. 

Katil baba 
Tahsin Ef. isminde biri, hırçın

laşan çocuğuna, uyuması için, haş· 
haş vermiş ve zavallının ölümüne 

sebep olmuştur. Tahsin Ef., Adli· 
yeye verilmiştir. 

I -0-
Sovyet ressamlar 

Müjdeyi getirenlere bahşişler 
verdi. 

- Habibeyi göndermekle boş 

yere yorulmuşum... Yarın sabah 
haber göndereyim de geri getir
s~nler ... Zavallı yavrucu~ orada sı 
kılacak ..• 

Ne de olsa onun göğsünde bir 
baba kalbi çarpıyordu. 

Hatta hemen adam göndermek 
ve getirtmeyi bile düşünmüştü. 
Lakin artık gece oluyordu. Kaç 
gündenberi ilk defa olarak iyi bir 
akşam yemeği yedi ... 

Bizim şeyh yemekten sonra da 
rahat bir uykuya daladursun, Şa
hin Reisin gemisi suları yarıyor, 
kocaman bir deniz ejderi gibi, sa
ğa sola köpükler saçarak ilerli
yordu. 

iki saatten daha evvel, evvelce 
aralarında konuştukları koya var
dılr. Köy, derin bir uykuya dalmış 
tı. Hiç bir tarafta tek ışık yoktu. 
Yalnız gemi zencirlerinin gürül
tüsü üzerine evlerden dışarıya fır
lıyanlar görüldü: 

- Düşman!.. Düşmanlar 
. l 

mış .... 
Diyerek çoluk çocuk sokaklara 

döküldüler ... 
Şahin Reis kızdı: 

-Ulan sersemler!. .. Kafaların
da kuş kadar akıl yok be... Biz 

;::.d.Yuı~A..AhaL:._Ee_n&LAiYe.t.l el· 
sek, böyle mi yaparız? ... Sizi ansı· 
zın ve sessizce b~stırmasım bil
mez miydik? ... 

Sokaklara dökülenlerin ve yap· 
tıkları gürültünün çoğalması üze· 
rine avuçlarını ağzında bir boru 
gibi yaparak bağırdı: 

- Heeey !. .. Biz kafir değiliz ... 
Türküz .. Türk! ... Kafirlerin had-

- llaial 

- Ne var? ... 

Delikanlı batr tarafı 
bir tepeyi gösterdi: 

- Onun ardında üb.,i 
kısrakları otluyor. 

- Kimdir bu? .. 
-At yetiştirir. 1htiy'1'; 

tır. Eskiden şeyh Ebü•' 
siydi. 

dinemi düşmüş buraya gelmek? ... 
Bu sözleri b:r kaç defa tekrar· Burada Şeyh Ebiisti 

ladı ve ilave etti: işitmek bile Şahin Re? 
- Şahin Reis geldi. And«:rya bozmuştu. Lakin gene I 

D d v ·1 ı - Oraya ne kadar 'I . orya egı .... 
Güriiltü gittikçe azaldı. Arala- debiliriz ··• 

rında konuımağa başladılar ... Ni- -Bana emredin, bir; 
hayet hepsi de sustular... sonra istediğiniz atlar 

Şahin Reis kör Aliyi yanına al- _ Sana kısrak verir; 
dı. Küçük Yusuf da beraber gel· "-Şahin Re:s isti)'~ol'. 

Sovyet ressam ve heykeltra•la- k · · 1 d F k k ~ me ıçın ya varıyor u. a at a- vermez mi hiç. Elbet 
rın Venedik şehrinde açılan bey • b 1 d' 1r u etme ı... İşin etrafa dal bud~ 
nelmilel sanatkarlar sergisi için G · · k"' "k d l b' ~., emının uçu san a ına ı- bir türlü razı değiller~ 
hazırladıkları 80 eser, şehrimizde nerek kenara cıktılar. buçuk saat orada be , 

a a ar a er es a ın e- va ıt eri e yoktu. de gösterilecektir. Bunlardan on O t r fi d h k Ş h' R k' 1 d z 
ikisi heykeldir ve sanatkarlardan isin mertliğini, İslam köylülerini yüksekten atmasına r,f J 
ikisi kadındır. Eserlerin nerede her zaman koruduğunu biliyordu. alıp getireceğini de "' 
gösterileceği kararlaştırılınca ka - Köyün ihtiyarları onu ıayğı ile dı. 

rilerimize bildireceğiz. karşıladılar. Şahin Reis onlara de· ~ 

···················································-···-·.·. di kBi :urada ancak bı'r kac saat ka- • (ur ::·························································· ~~ !i Baknköy Miltiyadi Gazinosunda H - ,;, 
: .. i Raşit Rıza Tiyat:-osu fi ı Dünya şampiyonu Eski şampiyonu Dünya şampİ~~,'";6 
:: 28 Tcırinicvvel Pazar Günü akıa· !!! MAKS BiR PRlMO KARNERA JAK of:llP 
:: :ıı saat 20.30 da (Bu hesapta yoktu) ::1 idaresinde olarak J p E K P 
EiVodvil 3 Perde. Yazan: Yusuf Su- si bugün sinema••"~ f 
~~ruri Bey. ~~ K AD 1 N L AR 1 N s E v D ı.~~ 
:: Kadıköy Hale Sinemasında :: F tansızca sözlü, büyük, zengin heyecanlı ve nıütb•,,., 
~~ Raşit Rıza Tiyatrosu !i karşılaşıyorlar. ıı. 
ii 29 Teşrinievvel 1934 Pazartesi ak-ii "" flv-
füamr saat 20.30 (Onlar Ermİ§). Ya- g Görülmemiş bir heyecan • Yeni bir ze " 
:.i~.ı:an: Bedia H. Vasfi Riza Bey. i.~. ltive olarak: Marıilya faciası, Kral Aleksandr ~;:/ 
:: :: Marsilya ve Pariıte yapılan bütün mer•9~ 

Üsküdar Hale Sinemasında ı B 11 d 1 ro1
'' :: :: ugün saat e tenıilit ı matine ---v• " 

H Ra!?İt Rıza Tiyatrosunda ii - .. ı,r 
~~ 30 Tetrinievvel Salı akşamı saat ~~ı Bogüo ELHAMRA sinemasında 2 fil~ (,,/V 
Hzo.so (Bu ncsapta yoktu) Vodvil l !!ı 1 • BiR GECENlN ŞARKlSI 2 • ~utıfritC~ 
i:Oerde. Yazan: Yusuf Sururi Bey. :: . Jean Kipura ve Magda Scbneider VıllY 
!! ........•..•............................................ !~ ı· ·---------------------~ ............................................................ 
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~ 26 birinci teşrin 1934 

Hikaye B O M B A ' • 
1\ (Dünden devam) 

ter ız. hu esnada yaklaşm:ş ve pen 
enı~ dibine gelmişti. 
Borıs Mağdaya: 

- Lanı bayı yak! 
Dedi. Od d l 

ra b" b" a ay ın andıktan son-
Bo _ır ırlerinin yüzlerine baktılar. 

rıs sordu: 

- B~caba babamı ne yapacak 
- ılme · V m, şımdi anlarız. 

dij : Mağda birden kapıya yürü
he, çtı. Karanlık rüzgarla bera-

r genr bir k . . . d" Ü 
ırnüş v ~ ız ıçerı gır 1, şü-

rnu t e Yanakları kıpkırmızı ol
§ u Eli · · 

ıok . erını futasının altına 
c:ak~uşt_u. Göğsü içeri çekik, ba-

arı ıcer· a·· ""k 
burdu M .. ' onu ' ve biraz kan-
luğu b agda bir sene ders okut
ladr: u budala kızı isticvaba baş-

- Baba Ot ' ırrı? s oyan ı ne yapacak-

MeJina b" 
"ela: ır cevap vermedi. Ev-

- Dob · 
D ravıçer ed' ... 

bakrrıdıı; Sonra alık alık elraf ına 
-:a b en ir şe 
- ty ·· 1 Y Yapmıyacağım r 

oy e İse · 
- ~e ne arıyorsun? nar · ...... l\i amıyorum. 
...... " m arıyor? 

1\0 • l Ma."' mıte er ... 
Du eda birde 
~ı·trnernek . . n apsarı kesildi 

•ni k l . ısın duvara d . 
a bın;n i..ist'" ayandı. 

- komite] ~ne koydu: 
Met' er lll1? 

ına · · - B· ' gıtınek . . 1 ılmeın . ıstıyerek: 
ar... , '§le silahı 

"' ı ada.m-ued· 
. '· Ma"'d ttlılsiı bir g a duyu\ 

8 a\e l'rlaz ve 
- 'Riıirn k· gene aord u-
Budal n_ oy den lll" '? u: 

a l'Olz. h ı. 
- Lı ıza etr. 

cıayır S ı. 
. darnJar ı .. ; arı esvaplı 
''liYor\ . •vıutl ka b b ' l\lfekli 
ı· ar " "' a a O ır hem h eger Cel stoyani 
r· . ep8• • rnezs 
•nı l'alc •nı ke . e oraya ge 

l\• ar1ı serız li 
• 

1''<tğda .,, diy0 rl · em evle-
rıyJe d nın di l . ar. 
d uv ı erı ·· 

i. öıu arı tuttu Çozüldü. Elle-
baktr. o"e boş bir' nÇenesi kilitlen
kir duru da sararın azatla Borise 
binden Yordu. Pa 1§ ve nıütefek-
aa 1 sağ 1· ntalon 
çarın 1. e •ni r k unun ce-

le · 1 tta :ı-• ard y 
tı y k §•rna"' 1

• e uzun 
Yarak a larınd ca basladı G·· 

8o ayd· · · oz-
....... .B rdu: ı. Kıza bakmı-
....... 13~ adamı 

ıziıın ar nerede? 
....... I( e\>det S · 
....._O aç kişi? · ~arap içiyorlar. 
8i askalJa b 

•· 12-den .. eraber d·· k" . ye: RozJer· . ort ışı ... 
ını kı k 1 ... - lia . za a dırdı 

gıttl, de/dı git SÖ l 
ttlış d ı. ' 1Bab oy e, ben gelece-

" et a st h ~· · oyan astay .. 
~tı ıı 

Çıktı 1\. 5Ustrav· 
detıi' b' ClJ>ryı ac:ı~' dedikten sonra 
ziya ır rih:ga - . ~ırakmıştı. Şid-

srnı d r gırıy0 LA 
llın alga! r. ambanın 

etekı andırıy M ria k erini k or, ağda-
o b arısına b ~hlıldatıyordu, Bo-
d1, ~-~akikadaa .~1

1 • Bitmişti. Sanki 
ı 1.1 •• d o ecekt. S 

Yand .. 1'1i ii kuv . ı. apsarıy-
........ ıgı duvard:etlı kollarıyle da-

s !\otkrn n onu çekti. 
at •o a, dedi B 

h llra g 1 · . . en yarım 
ına .. d ırını 

içind g a ağla · .. 
)or. en Relen hrn~ga. ba§ladı. Ta 

• ıç ırıklarla sarsılı-
........ Ah · 

rıac·... gıtrne · 
'ı<ırn d" , gıtme, oitme B on . ıye 1 o o-

.. U Öper k Ya varıyordu B . 
ile ç ) e tescil· · orıs 
1alt a l§tı, Eğer . ı ve teskin etme-

baba bir edepsi!;~~ezse gelip mut 
da a Oatoyan . ı edeceklerini 

n hak gıtse zavaII "h . , 
iar aret v · k ' ı tıyar 

•recelderi . e ış encelerle para 
........ Jf . nı anlattı ve")" 

'att"' ınler bab ı a-ve etti: 
1t>•n ı aının her · 

Cegittı• ~ ıab<'r aldılar H" şeyı 
ızı t hrni . · ıcret ede-

n ettıler. Simd· b·· 
~ 1 u-

tün servetimiz olan sekiz yüz lira· 
yı istiyecekler. Babam giderse iı
kence ve tahkir edecekler. Şimdi 
b "d . en gı erım.Onlarla konuşur· ken 
dileriy)e beraber dağa çıkmağa ra 
zı olduğumu söylerim ve paraların 
da henüz alınmadığını; bir hafta 
sonra elimize geçeceğini anlatır 
ve kandırırım. Yarın ak§am bizi 
burada bulamazlar .. 

Mağda me'yus ve perişan: 
- Ah inanmazlar; sana bir f e

nalık yaparlar. 

Dedi. Boris tekrar temin etti. 
Mutlaka kandıracağım, böyle ha
reketten başka çare olmadığım; 
baba Ostoyan giderse işte asıl fe
nalık o vakit olacağım uzun uza
diye anlattı. Mağda asabi ve derin 
hıçkırıklarla ağlıyor, kıvranıyor; 
ince parmaklariyle kumral saçla
rım sıkıyordu. Boris kalpağını ba
şına koydu. Karısını tekrar öperek 
ve elini sıkarak: 

-Haydi sevgilim; cesur ol; de
di. Yarım saat sonra gelirim; yata 
rız. Bu son gecenin heyecanları bi
ze bir hatıra olur. 

Kapıya yürüdü. Mağda da bera 
her yürüdü·. Titrek bir sesle: 

- Ben de geleyim, Boris ! 
Dedi. Lakin kocası razı olma

dı: 

-Sen orada sarhoşların arasın· 
da ne yapacaksın? Burada otur, 
bekle, yarım saa\: sevgilim, cesur 
ol. 

- Ah, bari yanma revolverini 

alsan ... 
- Muharebeye gitmiyorum ki .. 

Konuşmnğa gidiyorum, luzumu 
yok! 

Dedi. Ve asabi bir istical ile dı-

şarıya çiktı. Mağda kapıtla kalmış 
tı.'Karanlık"' elle tutulacak ve his
solunacak kadar siyah ve kesifti. 
Kocası bu karanlıkta kaybolmuş
tu. Sevgili Borisini yutan bu siyah 
rüzgarlı gecenin ademi andıran, 

ölümü ihtar eden korkutucu karan 
lığı gözlerinden vücuduna, da
marlarına giriyor, kanma karışı· 

yor; ruhuna nufuz ediyordu. Başı 
döndü. hıçkırıklar ve göz yaşları 

içinde tıkandı. Olduğu yere yıkıl
dı. Gözlerini vahşi ve siyah gece· 
ye dikmiş, siyah ve soğuk rüzga
rın altında ağlıyor, fasılasız hıçkı

rıklarla kıvranıyordu. 

B aba lstoyan daima, gu· 
neş battıktan bir saat 
sonra yatar, hemen u -

yur ve sabah olmazdan iki saat 
kapısını açtı. Gelini bahçe kapısı
nın eşiğinde uzanmış görünce şa· 
şaladı. 

- Ne yapıyorsun orada? 
Dedi. Mağda kayın babasının 

ses1ni işitir işitmez kalktı. Toplan
dı: 

H. , d' - ıc. ıye cevap verdi, dışa-
rı çıkacaktım, uzanmıştım. 

ihtiyar ocagwa do" ·· ""d"" gru yuru u. 
Mağda kapıyı itti. Ve ocağa koş
tu. Odun attı tutuşturmağa başla
clı, ihtiyar çubuğunu dolduruyor
du. Mağda ateşi yaktıktan sonra 
ortada; kaba ve kaim ayaklı ma
sanın yanındaki bir sandalyeye o
turdu. Dirsekler;ni dayadı. Başını 
ellerinin içine aldr işte yarım saat 
ol~:ordu. Boris henüz gelmemişti. 
Nıçın bu kadar gecikm;şti? Kalbi 
burkuluyor ve avazı çıktığı kadar 
haykırarak ağlamak, kendini yer
lere atmak, koşarak Melinanın e
vine gitmek, Rorisi bulmak. onun 
kolları içine atılmak istiyordu. 

-Arkası yann-. 
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Hesap yapan ayv r. 
14 qaşında bir mektep çocuğu kadar 

hesap yapabilen bir beqgir ! 
Cihan savaşından evvel köpek ve bey 

girlerin cemi, tarh, zarp ameliyelerini 
yaptıkları ve hatta cezri murabba ve 
mikap çıkarabildikleri havadisi Al-
manyadan gelmiş ve herkes hayretten 
hayrete düşmüıtü. 

Hesap yapan beyğirler - a - Ber -
Jin beygiri • 1900 senesine doğru, ufak 
bir geliri olan biraz delimıi, Berlinli 
Vilhelm Von O.ten isminde bir adam 
hayvanların zekaveti meselesiyle boz· 
muştu. Bu adam Hanı isminde bir 
Rus aygırını terbiye etmeğe koyuldu 
ve bu hayvana Almanca "Kluge" la· 
kabını taktı. 

Von Osten bu beygire hesap ders· 
]eri verrneğe başladı ve bunun için 
de aşağıdaki usulü takip etti. 

Once hayvana sağ, sol, yukarı, a • 
şağı v. s. gibi şeyler öğretti ve bundan 
sonra hesap dersleri venneğe başladı. 
Hans bir masanın önüne getirildi ve 
üzerine bir, sonra iki, ve daha son 
bir çok bilyalar konuldu. 

Yon Oıten, Hansın yanında diz 
çöktü ve masa üzerine kaç bilya ol -
duğunu söylemeğe ve her defasında 

hayvanın bilya miktarı kadar tırnağı
nı vurmağa. mecbur etmeğe başladı. 

/\z zaman sonra, bilya yerine, adedi 
kara tahtaya yazmağa başladı ve alı • 
nan netice şayanı hayret bir dereceye 
vardı. Beygir, çok geçmeden saymağa 
(yani istenilen sayıda ayağını vurma• 
ğa)ve hatta ufak tefek hesaplar yap· 
mağa, küçük küçük meseleler hallet • 
meğe muvaffak oldu; okuyor, muzika 
çalındığı zaman, doğru parçalarını, 

falsoları tefrik edebiliyordu. . 
Hayvan aklı durduracak kadar kuv· 

vetli bir hafızaya malikti: Haftanın İ· 

serisinde h er günün tarihini göste~e -
biliyordu. Elhasıl 14 yaşında bir mek
tep çocuğunun yapabileceği hesap a -
meliyelerini kolaylıkla başarabiliyor -
du. 

Bu seri ve hayret verici netice ilan 
edilir edilmez Yon Ostenin evine me
raklı bir çok İnsanlar Üşüştü. Bazıları 
bu neticeye inanıyor ve bazıları da bü
tün bunların bir göz boyamadan iba -
ret olduğunu ileri sürüyordu. 

Bu iki grup aı-asında çok şiddetli 
münakaşalar baş gösterdi. Bunun ü • 
zerine Prof. Strumpf ve Prof. Nagel, 
hayvanat bahçesi müdürü, bir sirk mü
dürü, bir baytar ve süvari zabitinden 
mürekkep bir komisyon toplandı; hay
van İmtihan edildi ve komisyon şÜp· 
heli hiç bir şey görmemekle beraber 
bir kararverrneği münasip görmedi, 

İkinci.bir komisyon toplandı: Prof. 
Strumf, Berlin ruhiyat laboratuvarın -
dan M. Oskar Pfungst İ§e koyuldular 
ve uzun müddet uğra§blar, tecrübe -
ler yaptılar. Bu komisyonun raporunu 
M. Pfungst yazdı ve Hanı İsmindeki 
beygirde hiç bir zekavet olmadığından 
ve hiç bir harf ve adet tanıyamadı -
ğını, hesap etmeği, saymağı bilmedi -
ğini ve yaptığı §eylerin, sahibi tara -
fından verilen, görülmiyecek derecede, 
küçük jşaretlcre itaat etmekten iba -
ret olduğunu bildirdi. 

Von Osten, bunun Üzerine protes· 
tolar yağdırdı; buna kimse ehemmiyet 
vermedi ve meyus, 1909 da 71 yaıında 
iken öldü. 

Elberled beygirler. B. - Von Os
tenin şakirtlerinden Elberfeld'li zen -
gin bir fabrikatör olan M, Kari Krall 
1908 senesinde, eskiden emek verdiği 
Hansı satın aldı; bundan ba,ka Mu -
hamet ve Zarif isminde iki aygır elde 
etti ve sonraları bunlara ilaveten bir 
Shetland Midillisi (Haenschen) ile ta
mamiyle kör ve hiç koku almıyan sa -
kin bir aygır ile genç bir fil (Kama) 
satı~ aldı. Fil bütün gayretleri seme -
resiz bırakmıştır. 

M. Krall az zaman İçerisinde cidden 
hayret verici neticeler elde etti. B. bi -
rinci dersten sonra iki hafta geçme • 
den Muahmed, küçük cemleri, tarhla
rı yapıyor, onları, vahidi kıyasiden 

ayırabiliyordu. 

Onlar için sağ tırnağını ve vahidi 
kıyasi için de sol tırnağını vuruyordu. 
Zait ve na_kıa işaretlerini biliyor ve 

zarp ve taksimin kaidelerini öğrenmiı 
bulunuyordu. 

Bir kac ay sonra cezri murabba ve 

Cigara içen bir eşek! 
mikap çıkarabiliyordu, Sahibinin tan • 
zim ettiği bir alfabe ile heceliyor ve 
okuyordu. 
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Amudi olarak yazılmış adetler için 
sol ayakla ve ufki yazılan adetler için 
de sol ayakla vuruyordu. Şu halde hay· 
van "D" harfini göstermek için sol a
yağı ile iki darbe ve sağ ayağı ile üç 
darbe indirmesi lazımdır. "K" harfi 
için sol ayağı ile döl't ,sağ ayağı ile de 
dört darbe indirmesi icap eder. "x" 
harfi için sol ayağı ile ve sağ ayağı ile 
altı darbe indiriyordu. 

Beygir karışık olan bu alfabeyi çok 

1 ·· w • l "E""Au" sürat e ogrenmış o uyor ve ı 

gibi işaretleri de kolaylıkla bulabili -

yordu. 
Elberfeld beygirleri yalnız hesap 

yapmakla kalmıyorlar, sesleri, renkle
ri, kokuları birbirinden ayirt edebili -

yorlardı. 
Önlerinde söylenen isimleri, tırnak· 

lariyle vurmak sayesinde heceliyorlar
dı. Yalnız sadalı harfleri beceremiyor· 
Jardı, Mesela Zucher kelimesini ZKR 

şeklinde vururdu. 
Bir gün Maeterlinck, Muhamed ile 

ahırda başbaşa kalmışlardı. Mumai • 
]eyh indiği otelin ismini gayet açık bir 
tarzda bir kaç defalar tekrar etti: 
Weidenhof ... Hayvan a~ağıdaki harf -
leri tirnağını yere vurarak yazardı: 

WEIDNHOZ 
A(ni şerait tahtında, yani Muha -

met ile haşhaşa olmak Üzere M. Mae· 
terlinck yalnız bir tarafında arap a -
detleri yazılmış ( ) on mukav
va aldı, bunlnrı karıştırdı ve hava -
nın önüne koydu. Hayvan mukavva • 
lnrın üzerinde yazılı olan adetleri sa
rih bir surette vurdu. 

Mukavvnların üzerinde yazılan a -
detler muhtelif renklerde, muhtelif 
boyalarla yazılmı§tı. M. Maeterlinck 
sağda bulunan kartonun rengini sor-

du ve beygir alfabesiyle o Fengi yaz
dırdı. 

Ha.cnr.chı>n ismindeki Midilli ile M. 
Maeterlinck hesap temrinlerini yaptı. 

Kara tahtaya 441:7 ,yazdı; cevap: 63 
çıktı. Bunun üzerine muhtelif adetler
le ccm, tarh "'e zarplar yaptırdı; hay
vnn nadiren aldandı. 

Kör Barto çok güçlükle talim ede
bilmişti. Bu hayvanın büğürüne hafif 
dcrbeler indirerek hnrflcr ve adetlerin 
kıymetleri öğretilmi§tİ. Bu sayede Bar 
to da küçük hesap ameliyelerini yap
mağa muvaffak olmuştu. 

M. Pfungst'un dediği gibi, gözle ve 
istemiyerek verilen emirler nazariye
si doğru olsaydı tamamiyle kör olan 
Barto için bu noktai nazar kabul edi
lemez. 

Muhamet aşağıdaki ameliyatları 

ga}ct kolaylıkla yapabiliyordu: 
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Maeterlinck'in ziyaretinden bir kaç 
gün sonra Muhamedi imtihan etmek 
üzere Doktor H. Haenel geldi. M. 
Krall seyahatte olduğundan beygirle 
ba§başa kaldı. Ve kara tahtaya + işa· 
retini yazdı; cebinden çıkardığı iki mu• 
kavvayı, bakmaksızın, İ§aretin sağ ve 
soluna koydu; mukavvalarda yazana· 
detlerin ne olduğunu bilmiyordu. 

Hayvan tırnağını vurarak 15 oldu
ğunu duyduktan sonra doktor döndü 
ve kara tahtada 7 .+. 8 adetlerini oku
du. Ayni şerait altında bir çok zarplar 
yaptırdı. 

Artık son olarak bir zarf içerisin • 
den cevabını bilmediği bir mesele çı • 
kardı, 

Muhamedin cevabı 53 idi. DoktoT 
kağıdı çevirdi. Ve orada yazan cevabı 
okudu: 53. Bu iki zatın müşahedatını 
okuyarak beygirlerin daima tam ce • 

vap verdiklerine İnanmak lazımdır. 
(Devamı var) 

Mu tata Santur 
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Suikastçılar Kralı 
nasıl yaşıyor · 
(Baş tarafı ı ncide) 

kendi minetinden olmıyan unsur
lardan husuıt bir zabit sınıfı teı
kil ederdi. Bunların büyük bir 
ekseriyeti aslen Hırvat, Sloven ve
ya Leh olurdu. 

Bu çocuklar daha beş altı yaş
larında iken askeri yatı mekteple
rine verilir. Burada milliyetleri
ni hatta lisanlarını bile unuturlar 
ve tamamiyle Avusturya - Maca
ristan imparatorluğunun harsına 
temessül ederlerdi. 

Avusturya -·- Macaristan hü • 
kiimeti yıkıldıktan sonra bu zabit
ler tekaüde sevkolundular. Ve 
bunların ekserisi iyice temsil et • 
tikleri Avusturyada kalmayı ter • 
cih ettiler. 

Avusturyada kalan bu zabitler 
eski imparatorluğu ibya etmek ga
yesiyle bir cemiyet kurmuılar ve 
reisliğe de imparator muhafız ala
yı zabitlerinden ceneral Baron 
Sarkatiç. seçilmiıti. Bu asıl reisin 
birçok muavinleri arasında gene 
eski muhafız alayından Perçeç 
ve Paveliç bulunuyordu. 

Ceneral Baron Sarkatiç en faz
la bu iki muavininden istifade e • 
'derdi. Birincisi Perçeç muhafız 

alayı zabitlerinden olduğu için ga
yet iri yarı, kuvvetli, atik ve cüret
ki.r bir adamdı. 

Fakat beynelmilel serseriler a
rasında Perçeçin ıöhreti bambaş
kadır. Perçeç tren mütehauısı 

idi. 
Kral Aleksandr, Bartuyu öldü

ren katil Vlade suikastları ekse
riya otomobilde yaptığı icin nasıl 
VJade ~oför diyorlardıysa, Perçe-
çe 'de hayatında sayısız denecek 
ikaC:tar tren 'berhava ettiği ıçın 
kendisine Perçeç Kondüktör de
nirdi. 

Perçeç bu sahada o kadar ma -
birdi ki tren berhava etmek için 
suikastçılar araımda beynelmilel 
bir müsabaka açılsaydı muhakkak 
birinciliği kazanabilirdi! 

Perçeçin faaliyeti'nden ilk önce 
'Avusturya hükfımeti şüphelenmiş
tir. Perçeç bu mühim ( ! ) kabili
yetini kaybetmemek için mütead· 
'dit yerlerde ekzersisler yapıyor ve 
bu münasebetle birçok trenleri 
berha-va ediyordu. 

Bir polis memuru, berhava o
lan tnmlerle Perçeçin seyahatleri
ni tarih itibariyle yekdiğerine çok 
uygun olduğunu görünce JÜphe -
lendi. Perçeç te bun.un üzerine ev
vela Belçikaya, sonra da Yanka 
Pustaya iltica etmekten başka ça· 
re bulamadı. Burada Avusturya
dan nldığı yardımlarla Uıtaşi ce • 
miyetinin meıhur §ubesini ve sui • 
k'ast mektebini teıkil etti. 

Dr. Paveliçe gelince bu adam 
Uıtaıi cemiyetinin en büyük mer
kezi olan halya şubesini tesis et· 
mek vazifesini aldı. Derhal ltal
yaya geçti. balya Yugoslavya 
hududuna nisbeten yakın bir yer· 
de olan Borga Val di Taro da bü
yük bir şato satın aldı. 

Dr. Paveliç çok seyahat ederdi. 

suikastların büyük bir kısmı Pave
liç tarafından organize edilirdi. 
Bundan başka Ustaşi cemiyetinin, 
Lehiıtanda ve Amerikada da §U • 

heleri vardır. ltalya ve Avustur • 
yada basılan Hırvat milli gazete
leri Paveliç ve Perçeçin adamla
riyle dünyanın her tarafına yayı -
lır ve propaganda edilir. 

Borga Val di Toro şatosu mu· 
azzam bir binadır. Şimdiye ka • 
dar bu cemiyet mensuplarından 

maada hiç kimse buraya girme • 
miştir. iddia edildiğine göre bu 
ıato bir kol orduya bir ay muka • 
vemet edebilecek kadar tertibat· 
hdır. için.de mükemmel bir mek
tep, hastahane, bar, kilise var
dır. Ustaıililer burada bir §ehir· 
de imiıler gibi yatarlar. Hasta· 
hanenin doktoru Dr. Lisuk ismin· 
de bir Hırvattır. 

Bundan haıka ltalya hükume
ti §alonun etrafındaki dağları da 
tethiıçilere tahsis etmiştir. Bun • 
lar burada tüfek, tabanca, ve bom 
ha talimleri yaparlar. Hatta son 
zamanlarda şatonun arka tarafın
da hnfif avcı tayyareleri için bir 
küçük meydan yapılmasına bile 
başlanmıttır. 

Şatonun kimyakerleri ve tek· 
nisyenleri harp, ve silah hakkın· 
da son ihtiraları tetkik etmekte • 
dirler. Bu şekilde bu şato muaz • 
zam bir ölüm fabrika11 haline 
gelmiştir. 

Paveliçin kimyagerleri en te· 
sirli bombaları bu ıatoda imal et· 
mektedirler. 

Bu..-culo. hoTnİ."-ail• .. • okubıl-

dersler: Lisan, topoğrafya, riyazi· 
ye, fizik ve jimnastik - boks, gü
reş, bilumum sporlar - dır. Hatta 
geçenlerde Paveliç boks ogren-
mek için 1 tal yaya gelmiş olan 
meşhur dünya ağır siklet boks 
şampiyonu Karnerayı konturatla 
angaje etmek istemiş, fakat Kar
nera buraya gelmekten korktuğu 
için bu iş olmamıştı. 

Bundan başka kadın haydutlar 
( !) için de hususi mahiyette cins, 
cazibe, kendini beğendirmek, ağ· 
lamak, erkekleri kendilerine aşık 
etmek dersleri verilir. Bu dersin 
muallimi matmazel Violette is
minde elli yatında Parisli bir ka· 
dındır. 

Şunu da ilave edelim ki' hay
dutlar her zaman mütemadi ek
zersislerle çalışmakta devam et· 
mektedirler. 

Murat Selami 
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Hudutta yakalanan 
komiteci kim? 

(Ba§ tar:ıfr 1 incide) 

Mecliste 
Dün mühim bir kanun 

kabul edildi 
Ankara, 25 (A.A) - Büyük 

Millet Meclisi bugün saat 13 te 
Kazım Paıa Hazretlerinin reisli
ği altında yaptığı ikinci içtimada 
Balkan misakı ve layihalarİnın 
ihtiva ettiği hükümleri tatbik 
hakkındaki kanun layihasını mü· 
zakere etmiıtir. 

Kanun layihasının müzakere • 
sine geçilmesi üzerine söz alan 
Sırrı Bey "Kocaeli,, 1 Cümhuriyet 
idaresinin her sahada gösterdiği 

büyük muvaffakıyetlerine ve is
met Pata hükumetinin hario.t siya
setteki zaferlerine temas ederek 
"ismet Paşa hükumeti her arzu 
ettiği cephede tam bir muvaffa
kıyetle yürümektedir,, demiş ve 
sözlerine' şu suretle devam eyle -
mittir: 

" - Elimizdeki kanun sulh ve 
müsalemet aleminde Türkiye 
Cümhuryetinin ne dereceye ka -
dar amil olduğunu gösterdiği için 
ehemmiyeti pek fazladır. Bu ka -
nunla akitlerin mütekabilen te • 

min ettikleri menfaat, hepsinin 
birer birer kadirşinaslığına taal -
luk ettiği ıiçin her birerleri bu ka
nunun aktinden dolayı şayanı 
tebriktir. Fakat bizim için ayrı -

ca iftihara şayan bir cihet vardır 
ki, o da ismet Paşa hükumetinin 
ta Lozandan beri daima nerde 
sulha ait bir akitname, nerede bir 
mukavelename akti olursa mutla· 

ka Türkiye Cümhuriyetinin orada 
bulunmasını temin etmi' olması
dır. 

5ırrr Beyln beyanatından son· 
ra reis Kazım Pata Hazretleri ka
nun layihasının müstaceliyetle 
müzakeresi istenildiğini bildirmit 
ve kabul olunmuştur. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüttü 
Bey kanunun heyeti umumiyesi 
üzerinde şu beyanatta bulunmu§
tur: 

Kanunun metni, kendi mana
sını ve ehemiyetini kafi derecede 
iz~h ediyor, zannederim. Malum
dur ki, Balkan pakti ve protokolu 
bu sene sonbaharında Cemiyeti 
Akvamda da tescil edilmittir. Bu 
misakın sulh ve istikrar yolunda 
ve akitlerin Balkan da~ilindeki 
hudutlannın emniyeti için bera -
her çahtmayı esas tutan bir takım 
hiikümleri vardır. 

Bu hükümlerin icaba göre tat
bik olunması tabiidir. Ancak bu
nun için keyfiyetin Büyük Millet 
Meclisince ayrıca tasvip olunma· 
sı lazımdır. Bu sebeple yüksek 

tasvibinize arzolunan bu kanun -
da taahhütlerin Büyük Millet 
Meclisinin ittilaı dahilinde olma
sı lüzumu tasrih edilmittir. Bizim 
teşkilatı esasiyemize ait olan hu 
hususiyet memleketin yüksek 
menfaati için de ayrıca bir temi
nattır. Büyük Millet Meclisimizin 

ittilaı dahilinde olacak tahhütler 
elbette milletin yüksek menfaati
ne mutabakatı sükunetle ve etraf
lıca mütalea olunarak kabul edi
lir. 

28 blrlnclteş~ 

Japonlarla sovyetlet 
nasıl anlaştılar 

(Baş tarafı 1 inci ııayıfada) 

ler, Orta Asyada istediklerini ya • 
pabile~eklerdir. Çin Türkistanr, 
Afganistan, lran, hatta Hint, Bol
ıeviklerin faaliyet sahalarına da -
hil olacaktır. Bu anlaşma, elbette 
lngilizlere pahalıya otur<'.caktır.,, 

Fakat, İsviçre gazetesin.in o za
manki bu pek yerinde tahmini ka
fi derecede dikkati celbetmemiş; 
dünya efkarı, Japonlarla Rusların 
arasını hala son derece açık san • 
makta devam etmittir. 

Tan gazetesinde yazan mu har• 
rir, o zamandan bu zamana 
kadar bu anlaşmayı teyit eden bir 
çok hadiseler cereyan ettiğini ile
ri sürüyor. Bunlardan birkaçını, 

ondan alarak, biz de zikredelim: 
Sovyetlerin Milletler Meclisine 
gjrmesinin hemen ferdasında, Af
ganistan da bu arzuyu göstermiı
tir. İran ise, Sovyetler aleyhinde 
ny vermek istediğine dair sözde 
<.':reyan eden bir dedi lCoduyu, bü
yük bir isticalle tekzip etmiftir. 

M. Andre Duboscq: 

"Herhalde, Iranla Afganistan, 
hu hareketleri, lngiltereye yaran -
mak için yapmıt değildir.,, diyor. 

Sonra, Moskova telgraflarını 

tetkik ediyor: 

Sovyetler, Merkezi Asyadaki 
federe üç cümhuriyetin, yani Öz -
hekistan, Türkistan ve Tacikistnın 
demir yollarına fazla gayret sarf 
ediyorlar. Bu sistemli siyaset de 
tnırUterentn aala hoJUIUl gitme 

mektedir. 

4 T eırinievel tarihli bir Mos -
kov& telgrafı da ıunu bildirmek • 
teydi: 

°Komünist Fırkasının Merkez 
K.oı..itesi ve Komiserler Şurası, 

Fırkanın Asyai Merkez bürosunu 
lağvetmeğ karar vermiştir. Bu bü
ronun vazifesi, Orta As yadaki si
yasi inki§afları tef lif etmekte ve 
muhtelif ekalliyet gruplarile Mos· 
kova arsında irtibat vazifesini 
görmekte idi. Böylelikle, bu Orta 
Asya cümhuriyetleri, Komünist 
bütünlüğü içine girmi§ bulunuyor
lar.,, 

Hulasa, Sovyet Hükumetinin 
Orta Asya ile olan alakasının ne 

derece kuvvet bulduğu görülüyor. 
Buna kartılık, Uzak Şarka olan in

cizaptan eser kalmaıştır. Ne Vlda
drvostok, ne de Dirkez eyaleti ile 

uğraşıyor. Esasen, O, Vladikosto
k'a, ağustos nihayetinde New -
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bulünüze mazhar olacağını ümit 
etmek isterim." 

Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüttü Beyin bu izahatını mütea -
kip kanun reye konularak kabul 
edilmiıtir. 

Netri tarihinden itibaren me· 
riyet mevkiine giren bu kanuna 

nazaran Atinada 9 Şubat 1934 

tarihinde akt ve 8 Mart 1934 ta -
rihli ve 2381 numralı kanun ile 

Y k T. . d ., cekild• or • ımes'ın yaz ıgı., , 
savur etmektedir: 

"Vldavostok, eskiden, .,, 
hakimiydi. Şimdi ise, askeri . -
yasi harektlerin hala ıııetk•11 
m2lkla beraber, ya va§ ya'faf• 

muhitin köhne bir linıanı 
geliyor. Burası, beş senelik P 
haricinde bırakılmı§tır. vıad 
tol~un eski ihtiıamı zail ol r 
Orası, mazisi parlak, ha 1 

.-;5fa uğramış ve istikbali 
lık bir şehidir.,, 

Ruslar, merkezlerini bur•Y' 
lıyan demiryolundan vad 
Bahri muhiti kebire olan ib~ 
larını nehir vasıtasile yapdl 

lunu tutmuılardır. 
9 Eylftl tarihinde, JapoOff 

Paris sefiri M. Sato'nun Jıa~ 
mes' e yazdığı gibi, bu ıned' 
fazla istihsal edip de 111a~_:ık 
satamaması yüzünden, buY .... 
buhran geçirmektedir. oıı~ 
t>n muvafık pazar Uzak Ş J 
Bl1 emlin tahakkuku için eJl tf 

keli muarızın da bilfiil Man9' 
yı ona terketmiş olması fe\'1' 
işine gelmiş, o da, biJıııu ı,J 
Orta Asyada Sovyetleri ser 
rakmııtır. 1 Makale sahibine göre, tS 
nievel tarihinde lranın tU . 
tebliği cidden alakayı cali~ 

"Pars Ajansı, İngiliz J1S 1 
iriden çıkan ve güya İran ~J 
metinin Japonlara Basra v·. 
zinde bir bahri üs yapmak ~ 
adesi verildiğine dair olan .,/ 
;.it.mi 'l~ ~n meJJıl 

Tokyo, 23 ( Gecikmi§tİ': ~ 
Sovyet hükumeti ile Mançıı~ 
kumeti, demiryolu mesel 1 
tamamile anlafmış gibidir]et·,.
nız, imzalnacak mukavelnİJI 
ve Mançur lisanile- metinleri' 
sında tam benzerlik olma•• ' 

tinden bir anlaşamamazlık~ 
etmiştir. Bu mütkül de, me 
ponca yazılması suretile h 
miştir. Böylelikle, 1856 d 
rika ile Japonya arasında 
len mukaveldenberi ilk d'J 
rak, Japonca, beynelmilel 
sebtlerin hallinde kullan~ 

M. Titülesk~ 
(Bnş tarafı l 

Emniyet müdürünün ge~ 
sek misafirlerimizi bu kaflf J 
manlarda muhafaza k•~~ 
tasvip ve takdir ederken, /:~ 
tetkilatı tarafından tan!"// 
ellerine birer de vesika . 
olan gazetecileri her ha~ 
hul kimselerden ayırt et ,,Si' 
nin bize verdiği acıyı it• 
mek elimizden gelmiyor• 

Kapalı çattı 
(Baş~~ 

dükkanların içi su içi11d~d~/ 

1 ., 
, 
•ı 

Fakat nereye gittiğini, ne yaptığı
m, kimlerle görüıtüğünü hiç kim
se bilmezdi. 

1Ik vakitler ltalyanın Pessar, 
Berci ve Milano şehirlerinde otur
muıtu. Son zamanlarda ise ailesi 
ve çocukları Milano ıehrinde otur
Clukları halde kendisi ekseriya T o· 
.ino ft huduttaki Borga Val 'di 
Toro !•tosunda otururdu. Pave
liçin etrafma topladığı kütle çok 

Paris, 26 (Hususi) - Fransız 
zabitaıı tiddetle aradığı Uıtaşi 
reislerinden Perçeç'in resmini tek
sir etmif ve bütün memleketlere 
göndermiştir. Resim Amerikaya 
telgrafla gönderilmiştir. Kendisi 
her tarafta tidetle aran.maktadır. 

Yapılan bir ihbara göre liendisi 
hala Belçikada ıbir Hırvat tüccarı
nın evinde gizlenmiş olarak bulu
nuyor .Bu haber üzerine Belçikada 
bütün Hırvat evleri aranmağa 

başlanmıtır. 

Bu kanun hakkındaki maruza- tasdik edilmit olan Balkan misa

Çarşı esnafı şimdi~e ,/l 
lediyeye muhtelif 111ur ti" ~ 
bulunmuşsa da hiç bir "~,ıt_:/ 
edilememi§tir. Kaldır•.-ı;~~ 
rünemiyecek bir hale ~ ~ 
Gelip geçenlerin a?ıl~~I~ .,-i 
takılarak düştüklerı 1° 1'İ' ~ 

"' ~ büYüktfir. Ve ·dünyada. yapılan 

hm bundan ibarettir. Yüksek ka-

Lehistand a yüz kişi 
yakalandı 

şehirlerinden baıka Hamburg ve 
Triyeatede çahııyordu .Yüzden 

Varşova, 25 '(A.A.)' - Poliı I fazla tevkifat yapılmıştır. Tetki -
bir sahte pasaport teşkilatı ket • litın reisi Moiz Zifman, tevkifi 
fetmiıtir. esnasında birçok damar çatla -

Tetkilat, Lehistanm muhtelif maundan ölmüştür. 

kı ve layihalarının ihtiva ettiği 
hiikümleri tatbik için, Büyük 

Millet Meclisinin ittilaı dahilnde 
olan taahhütler kabul ve tasdik e-
dilmittir • 

Meclis Cumartesi 
15 te toplanacaktır: 

günü saat 

bi, gelen seyyahlard~~ıı' '1 ~ l 
btf1 ., ' mn bu çukurlard~n. }ı,11• 

girerek çıkarmak ıçı~ t\if• -'" 1 
uğrattığı da görül111utrıe .,.,..... ~ 111 

Burası bugUnkü h• 
1 ~'1' 

cak olursa ancak birk"~-~· 
ya dayanacak, ya . 
caktır. 
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I Ingiliz Kanzük Eczanesinin \ 
ğ 

\ öksürük pastilleri i 

( Postiı H tisioti~ J 
I Memleketimizde mümasil Avrvpa _~_I 
~ müstahzaratını aratmıyacak mü· e E f kemmeliyette yegane müessir \ 
_=) pastillerdir.P ASTIL AN TISEPTIK .ıı 
!il _nezleyi eyileştirir ve önler göğÜs \ 
~ ve boğaz hastalıklarınd!l pek müessirdir. Ses kısıklığında tesiri ani ve I 
~ katidir. PASTİL ANTiSEPTiK yolculukta, kalabalık 'e tozlu muhitle?de tı 
\ kışın kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellit birçok bulaşık nefes yolu I 
~ hastalıklarinın önüne geçer \ 

' \ Her Eczanede arayınız. Deposu Kanzük Eczanesidir 1 
f,jııııııııııuHııııııııııııııımıınııııııuı"ıııııuııııııuıııııııııııııııııııııııuııııırııııııııııııııııııııııııııııı F. T. 49 snuıınıınıııııııııııııuıııınıuıııııııııııııııuuııııınırııııııuııııııııınıınlJRltllllllffl1ııln-lltıre, 

1'Qy 
ln'' YQ,.e p· 

llclQı ryangosu l k · h k ıQcısına h a ma suretile em vatan 
eseniıe h. em memleketin imarına hem de 
~e a;z~et edersiniz. Kesesi dolgun 

~OBıty~,. man sahibi olursunuz. 

Aaıacak A, KARYOLA ve SANDAL YA-mi!! 
As sanıı lıt b ""\ Ri 1\1 9

: ulda Rıza Paşa yokuşunda 66 No. lu 

OBıLYAMağazasına u~ramadan almayınız. 
Tel. 23407, Ahmet Fevzi 

Tl:.J Q K iYE 

ZIR~~T 
E3ANKA51 

.DARA 
BiQiKTiREN sp- RA~T-l;Ol;Q 

Rto~~~ltke~d~ ec pos T A S-tl 
Yeni ., ı ~tıreketlerini nebı meml~ketleriode bütün spor ve 

vCıcıll h Ve sporcu r · · . 
Ycnı, er akkındaki genç ıge verılmesı lazım gelen 
Lı r rtıü b Yatılan munt k" 
'lcr n asnın S p O R p azaman ta ıp etmek iste-

Ycrde fiatı 5 kur O S TAS 1 Dl okumalıdırlar. 
uştur. nıutlak o'-u " vunuı . 

Satılık ev 
Koca Mustafa Paşa Hacı Ham· 

za Merdivenli çeşme sokağı 8-10 
numaralı beş oda iki sofa bahçe, 
kuyulu elektrikli ahşap ev satılık
tır. İçinde oturan mal sahibine 
müracaat. (3285) 

Ihsan YAVUZ 
, 

Kadın ve·erkek terzisi 
Bütün şıklar hep orada gi

yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 

orada yaptırabilirsiniz. J 
latan bul Y enipostahane kar

şısında Foto Nur yanmda Leta· 
fet hanında. 

Veni Usul Resimli 

ocasız Alafranga 
üreş Rehberi 

... 
~- - - ,-, ... 

Kitaptaki resimlerin altında yazılan 
okuyarak hocasız güreş öğrenmek her 
Türk genci için mümkün olabilecektir 

Kitabın içinde: Güreş tarihi, mQeJlifio ve müter
cimin mukaddemeleri ve ayrıca Beynelmilel güreş 
nizamnamesi vardır. 

Resimleri ve tab'ı güzeldir. ı 
Kulüplerimıze, mekteplerimize ve bütün gençleri· 
mize tavsiye ederiz. Fiah yalnız ( 30) kuruştur. 
VAKiT KÜTÜPHANESi"DE satllmaktadtr. 

.. .j ----·---------------

Mes~ur VEFA BOZASI cı~tl. Adalar Sulh Mahkemesinden: 
B. ada' da Çınar caddesinde 15 

numarada sakin iken ikametgahı 
. meçhul Matmazel Katinaya: 

Kazım Beyin aleyhinize açtığı 
kendiaile şayian ve mü§tereken 
mutasarrıf bulunduğunuz B. ada'· 
da Temenna sokağnda 21 numa
ralı hane gayri kabili taksim oldu
ğundn açık arthrma ile satılarak 

şuyuunun izalesi hakkındaki da
vasından dolayı tastir ve berayı 

tebliğ mübaşire verilip iade kılı

nan davetiye zahrındaki şerhte 
ikametgahımzm meç.bul bulundu
ğu beyan edilmi§ olduğundan ila • 
nen tebligat ifasına ve duruşma • 
nm 27 - 11 - 934 tarihine müsa· 
dif Salı günü saat 10 a bırakılmış 

olmakla yevm ve vakti mezkUrda 
bizzat gelmediğiniz veya bir vekil 
göndermediğiniz takdirde muha • 
kemeye gıyaben öakrlacağı tebliğ 
makamına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (318) 

MUSiKi HEVESLiLERiNE 

Muktedir eski bir musiki mu
allimi pek kısa bir müddette ke
man cünbüş ve ut öğretmeyi ta
ahhüt eder. Beyazıtta utçu şam
h İ&kender Efendiye müracaat: 

HABER 
Akşam Postası 

fdarehaneııir 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi - -fclgrnı Adreslı tSTANRtn. HAUl!:U 
reıeton Vaxı: ısını lllılreı ıuıo 

r- "' ABONE ŞERAiTi 
ı a e u nylık 

TUrkıye: ı20 850 6fl0 ı260 K~. 

Ecnebi: ı60 •4o K40 1610 

l~Art TARiFESi 
ı ka~t llllnlıırının ııntın 12,611 
«camı ll!lnbr JO tunıstnı. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASİM 

BııaıJdığı yerı (VARiT) Mlltbaaııı 

..................................................................... ı·ı·ı··· ... ••• .. ·············.-.~ ...... ~ ................... -................................................. . .. .................................. .. 
I! Dr. Ahmet Asım . .. 
:: 

i.i.'. rtaköy Şifa Yurdu 
:: Tramvay yolu Muallim Naci Cad.115 

H lstanbulun en güzel yerinde, genit bir park ortasında, her türlü aari kon
g foru haiz, çok temiz, fiyatlar çok ehven ve kadın erkek her türlü hastalara 

~=:.~=:. açık hastahane. Yatak fiyatları iki liradan itibaren. 
Doğum ve kadın amcliyatlarıylc apandisit, fıtık, basur, ve buna benzer 

.. ameliyeler için hususi fiyatlar. Arzu edene fiyat listesi ve broıür 
!~ gönderilir. Telefon: (42221) 

:: ................................................ " .... :::Dil il 
::::n::::ı:::::::ı::ı:::::.-r::tnR::::::::::::::::: ............................................ ._.... · 

ÇIKTI 
İbrahim HoyiBey tarafından çevrilen ... 

YARASA 
Kitabı satışa çıkarıldı. DUnya edebiyatından seçilmiş 

özlü hikayeleri içinde bulunduran bu kitabın fiyatı: 

30 Kuruştur 
Tevzi m"kezio Vaki~ Matbaa" - lsT 

Mukaddema Taksimde Valide 1 ton iki ade~.portuge bir a~et Ja • 
çeşmesinde Madam Amelyanın 15 poneden murekkep A Kebır d.ıvar 
No. Iı hanesinde mukim iken ha· tabağı kararı mezkura tevfıkan 
len ikametgahı meçhul bulunan haczi için mahallen yapılan ~ua • 
Madam Kleooatra M~naka: melei hacziyesinde müddeabıhten 

lstanbul U~inci icra Memurlu· ancak ve salifüzzikir markalı bir 

ğundan: 
Emine Mustafa Hanımın al ey -

hinize lstanbul Asliye Mahkemesi 
4 üncü hukuk dairesinden istihsal 
ve berayı infaz dairemize tevdi ve 
dairemizin 934 - 4532 dosya nu • 
marasına kaydedilen 18- 6-934 
tarih ve 934-632 No. lı haczi ih-
tiyati kararnamesine nazaran 
müddei mumaileyhaya a:t olup 
yedinizde VP Beyoğlunda İstiklal 
caddesinde Mülatya apartrmımı • 
nın üst katında mevcut bulunan 
bir adet Kont - Berlina markalı 
115486 No. 1ı piyano ve bir adet 
aynalı dolap, ve bir adet aynalı 
lavabo ve Komodin iki adet Kan· 

adet piyano ile bir aynalı dolap 
ve bir aynalı mermerli lavabo bir 
adet komodin mevcut olduğu ve 

bu hususta bcrayı tebliğ tarafını • 
za gönderilen kararname sureti 
musaddakası zahrına mübaşiri ta· 
rafından verilen meşruhat ve za· 
bıta marifetile yapılan tahkikatta 
ikametgahı hazmnızın meçhuliye
ti anlaşılmış bulunmasına mebni 
muktezi tebligatın ilanen tebliği • 
ne karnr verilmiştir. Keyfiyet ma· 
liimunuz olmak ve bu baptaki ha· 
ciznamenin tarafınıza tebliği ma• 
kamına lcaim bulunmak üzere ili.• 
nen tebliğ olunur. (320) 



Hududumuzda iki 
Makedonya ihtilal

cisi yakalandı 

İng~lt~rede Kemb:iç ~~i~e~sitesi iç~n bir müddettenberi yapılmakta olan büyiik kütüphanenin jnşaatı bitmiş, açılma· 
n:ıerasımı bu ayın yınnı ıkısınde İngıltere kraliçesi tarafından yapılmıştır. Dün yanın en büyük kütüphanelerinden bi
n olan bu kü~pha?cni~. ~.arici manzarası yukanda sağdaki resimde görülüyor. (Kuleli bina). 

Üstte soldakı re ım kutuphanede bulunan kitapların fihristlerinin saklanması na mahsus dairedir. Diğer resimler mü
talea salonlarını gösteriyor. 

Hamal başının 
(~~E~S~N_A_F_V_E~I Ş~Ç~I-

Kasabın derdi: Ke-1 
diler ve köpekler .. • 

garezı 
Tahmis'de kasap İbrahim Efendi ken

disine dertlerini soran muharririmize şu O 
sözleri söylemiştir: n çocuk babasını mağ

dur etmemeli "Benim işim çok İyi gidiyor. iyi 
kazanıyorum. Şikayetim yalnız kediler 

den ve köpeklcrdendir. 
Bunlar son zamanlarda fevkalade 

denecek, derecede çoğaldı. Ne kadar 
kovsak nafile.. Hiç faydası olmuyor. 
Gene birikiyorlar. Belediye şunlan bir 
toplatıp öldürse çok iyi olur. Hem bun
lar yalnız bize değil halka da zararlı

dır. Allah göstermesin aralannda bir 
kuduz hastalığı çıkacak olursa büyük 
bir faciaya sebep olabilir.,, 

Bahçekapıda kunduracı Arif Bey: 
"Türk kunduracılığı ~vkalade te

kamül etmiştir. Hiç bir Balkan devle
tinde bizde olduğu kadar güzel ve iyi 
kundura yapamazlar. 

Bizim bu hususta bir tek dileğimiz 
var. O da yerli köselelerimizin iyi tas
nif edilmesidir. Mesela biz fazla para 
vererek en iyi vidala köselesi alıyoruz. 
Bunlar hazan çok iyi çıkıyorlar, hazan 
de aynı para ile alınan mal çürük çıkı· 
yor. Biz de müşterilerimize karşı çok 
mahçup oluyoruz. 

Diğer bir dileğimiz de lastik ayak
kabı istihsalatının tahdit edilmesidir. 
iki sene evvelki ayakkabı satışıyle bu 
seneki satış arasında çok mühim fark· 
lar var. Hükumet yerli deri ve köseleyi 
himaye ebnelidir.,, 

Seyyar satıcılık 
kalkmalı mıdır? 

Çakmakçılar yokuşunda Manav 
Bünyamin Efendinin söyledikleri: 

Efendi, bizi kasup kavuran ayakta 
gezen satıcılardır. Kastamonudan, Çan
kından bellerine beş lira koyup bu -
raya geliyorlar ve yahut buraya ge -
lip hamallık yaparak bir kaç kuruş 
sermaye temin ediyorlar. 

Sırtlanna bir küfe yemiş, sokak, 
sokak dolaşıp satıyorlar. Dükkancılar 
kime satacak bilmem?. "Uzun çarşı 

baştan ha~ herkes kısmetini alır!" der 
ler. Amma bunu pek kabul edemiye -
eeğim. Çünkü \en dükkanımda kesta
neyi yirmiye salıyorum, onlar dı~arda ı 

?~ veriyorlar. Halbuki bendeki mal 1 
Jyı maldır. Bunu kestiremiyen müşte-

Cibalide Kerestecilerde Mah-

mut Efendinin bölüğünde hamal 
Devran pehlivanla Şükrü Efendi 

matbaamıza gelerek şikayetleri 

olduğunu ve gazetemize yamır -

mak istediklerini söylediler. Bu 
iki hamalın şikayeti şudur: 

Hamalbaşı Mahmut Efendi kan 
bur Haıanla kavga etti. Mahke-

.~(>)'e düştüler. Hasan da dört kişi
yi §ahit gösterdi. Bunlardan ikisi 

biz ve diğer ikisi de bir kahveciy -
ie bölükbaşı Ahmet Ağa idi. Eyüp 

Sulh mahkemesinde Allah için 
doğruyu söyledik. Hamalbaşımız 

yirmi dört saat hapisle elli lira pa
ra cezasına mahkum oldu. Hamal 
başı Mahmut bu şehadetimizden 

dolayı bize garez oldu. iki gün ev
vel kahvede kağıt oynuyorlar diye 

sudan bir bahane ile bizim kaydı-

mızı terkin ettirdi. Vilayete istida 
verdik. Belediye iktisat müdürlü -

ğüne havale edildi. Oradan hakkı-
mızı arıyacağız.,, 

Şikayetçilerden Devran pehli
vanın on çocuğu vardır. Kendisi 
iki senedir Cibali bölüğünde çalış 

maktadır. Şükrü Ef. ise dört se
nedir ayni bölükte çalışmaktadır. 

Şikayetlerinin belediye iktisat mü
dürlüğünce ehemmiyetle nazarı 

dikkate alınacağını ümit ederiz. 

ri, ucuz diye seyyar satıcılardan alı -
yor. 

Şu tarzın ortadan kaldırılmasına 

hiç imkan yok mudur? 
Dükkanlar, şehrim~i fevkalade i • 

dare edecek vaziyettedirler. 
Hem dükkan kirası ver, hem ver• 

gi ver ve hem de ucuz seyyar satıcılar 
bulunsun; o vakit gel de kendini sre • 
çindir ve bu itin içinden çık. 

ne 
Karaköyde, Tünel soka - mda, 

Hulfısi Bey hanında, A1~1hi Efen
dinin atelyesinde kunduracı kal
fası Felahın Efendi diyor ki: , 

- Y e~ide paydos meselesine 
çok seviniyorum. Eskiden geç va
kitlere kadar canımız çıkardı. Şim 
di insanlığımızı azıcık tadıyoruz. 

Buna rağmen, hala pek çok sıkm
tılanmız vardır. Kazandığımız pa 
ra, ancak, şöyle böyle yaşamamı
za sarfolunuyor. Bir memrun te
kaüdiyesi olduğu halde ve ölünce 
ailesine maaş kaldığı halde, bizim 
istikbalimiz pek karanlıktır. ihti

yarlayınca, hastalanınca, ailemiz· 
de, kendimiz de kara sefalete dü
şüyoruz. Cenazemiz için bile pa
ramız çıkışmıyor. Meslekimiz de 
yıpratrcıdır. Kunduracı kalfaları

nın, gözünden, midesinden hatta 
ciğe•lerinden sakat düşenleri pek 

çoktur. ( 

Çok şükür, son zamanlarda ce
miyetimiz, uyanıklık gösteriyor. 

Bunu, biraz daha ileri götürmeli, 
bizim elimize tasarruf da edebile
ceğimiz kadar para geçmesinin yo 
luna bakmalıdır. Piyasayı bozan 

ve müşterinin de zararına olan de
mir çivi ile mücadele etmek lazım 
dır. Daha da önüne geçilip tanzim 

edilecek bir çok şeyler vardır. Ce
miyetimiz faal olursa bunların ça
resine bakılabilir ve biz de iıtik

balimzi bekliyen sefaletten kurtu

labiliriz. 

Öz Türkçe ilk r.oman 

Savaştan Barışa 
Yazanlar: (V3-rt0) ile 

Çürüksulu Meziyet 

Yeni çıktı 
l

0

i\lıtı : :'O ı. uıu 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no. 72 

Yüz, yüz yirmi metre yüksek
likten düşen sular, çarptığı kaya
larda param parça oluyor, etrafa 
beyaz köpükler halinde dağılıyor
du. Sonra bunlar, geniş ve düz bir 
sahada nisbeten sakin bir akışla 
yayılıyor, gittikçe durularak hare

ketsizleşiyordu. 
Aslanlı hükümdar, bulunduğu 

büyük kayanın üzerinden bir atla· 
yışta sahile indi. Sırtından deriyi, 
askmndan bıçağını çıkardı. Birini 
yere attı, ötekini kalın ağaca sap· 
ladı ve büyük bir ustalıkla nehire 

atladı. 
O kadar iyi, o kadar ustaca yü-

züyordu ki, onu bu halde gören
ler, takdirden kendilerini alamaz
lardı. Bazan su altında gidişi ve 
cidden sanatkaraneydi. Tam on 
dakikadan fazla durmadan yüz
dü, yüzdü. Nihyet, sahile çıkarak 
bir gölgede boylu boyunca uzan

d. 
Bu uzanışta dünyanın en gam· 

sız bir adamı hali vardı. Bütün or
man kendisinin bütün Afrika ken

di malikanesi gibiydi. 
Ucu bucağı bulunmayan or

manlam yegane hakimi oydu. 
Gözleri, kapanıyordu. Gece, Fa

tutla uiraımıtı\ttan uykusuz kal
mıştı. Şöyle bir, oeş on dakika 
kest:rmeyi düşündü ve gözlerini 

kapadı. 
Ağaçlardan, gelen cıvıltılar o

na bir ninni tesirini yapmıştı. Çok 
geçmedi, derin ve tatlı bir uykuya 

daldı. 
Ne kadar uyumuştu bilm1yordu. 

Yalnız güneşin epeyce çekilişin
den istediğinden fazla uyuduğu 
anlaşılıyordu. 

Büyük ve kulakları hırpalayan 
bir gürültü ile uyanmıştı. Hemen 
ağaca sapladığı bıçağına sarıldı. 
Bir şey görmüyordu. Ne olmutlu? 

Çok geçmedi, orman içinden, 
kulağına bir de yabancı gelmiyen 
bir ses geliyordu. Bu, kara filin 
sesiydi. Acı acı bağrıyordu. Başı
na bir felaket gelmiş olacaktı. 

Sırtına derisini ıüratle geçirdi 
ve bir ok gibi yanındaki ağaca fır
ladı. Kalın bir dal üzerinden etra
fı iyice gözetledi. Fil durmadan 

bağrıyordu. 
Aslanlı hükümdar bir dakika 

blle geçirll\eden daldan dab, a
ğaçtan ağaca geçerek sesin geldiği 
tarafa koştu.Arada sırada imdada 
geldiğini anlatmak ister gibi, o 
da, fil!n ıesine, tiz bağrışı ile mu· 

kabele ediyordu. 
Sesin geldiği yere ulaşmıştı. A

ma ortada hiç bir şey görmüyor -
du. Ufak bir dikkat, kendisine ha
kikati anlatmıya kafi geldi. Ağar.
tan yere dikkatle baktığı zaman 
m:n bir pusuya düştüğünü gör-

müştü. 
Onu kurtarmak lazımdı. Fakat 

:················· 
~Yazan: 

~Rıza . . 
1 Şekip: 
····-·········"' ~ 

!Jsmda onu görünce yiiZ 
vinç çizgileri belirdi. ti 

· ce ona doğru uzatarak ın 
bağrrdı. 

Aslanlı hükümdar oll~ 
kur içinden nasıl çıkar• 
düşünüyordu. Birdenbirt 
arasma daldı. Az sonr• 
kaldıramıyacağı kadar 
k .. t .. kl ·· ·· d.. F k•t, u u e gorun u. a 
çukura yaklaşmamıştı kİı 
dan vınlıyarak bir okuJl 

kendisinden biraz öted 
saplandığmı gördü. str 
düştüğünü anlıyordu. _.t 

Birdenbire yere yal~ 
ra doğru sürüklendi, okl,ı' 
rini takip ediyordu. 

Meydanda, tehlikede 
görüyordu. Bundan k11 
çin filin bulunduğu çukıır' 
sından başak çare yotıd' 
yaptı ve atlar atlamaz d• 
sesiyle haykrrması bir old' 

Bu, öteki bağrışları°' 
miyordu. 

'Bunda a a başlCa b 

dı. .A 
Filhakika bu sesi, -'.2 

ta uzaklardan gelen J<"' 
kovaladı. Onları kendiıİI" 
maya cesaret edenleri d 
için çağırmıştı. 

Aslanlı hükümdar, Y 
mile anlatmak arzusile 
ğırdı ve hiç bir fevkali 
muş gibi, ormanın en i 
ni oksadı. 

Ka;a fil, katmer ka/İ 
larla dolu iri hortum~ 
hükmdarın kollarma 1 
ona adeta teşekür edif'~ 

Yaverleri gelmişlerdi' 
içeriye bakan F atma~yı 
aora herhalde, düşm-" 
şinde olacaktı ki gör··~ 

Aslanlı hükümdar ~ 
ya çıkmakta hiç bir ~ ..... 
medi. Evvela filin sırP"'.ı. 

dışarıya atladı. F attı11 1 
dost olamam1şlardı. ~ 
ne bu ondan hoşlanır.; 
hükümdar bunu bildil' ~ 
rıya çıkınca ilk işi f,. 
makoldu. .~ 

Bora ile böyle del1~ 
gürültü ya pmaları11•1,ts"' 
zaman da şakalaştı1' 
du. 

1 

f'İ~ 
Aslanlı hükümd~'.,rjl' 

mak için daha e"'"'e~tfl!'-. 
yük kütüğü yenideSI ~(ı 
ucunu çukura s~Jcı~~/ 
kabilmesi için bır 1' ,,,,..A 

bu cukurdan bu ağır hayvanı çı· , ..... ; .._.Al~ 
karmak çok güç olacaktı. jjiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiİİİİİ~d~IAP"~J'.,, 

tr •• ne,.· ;r_' 
Aşağı insan havıalasımn ala- uOZ ~ 

mıyacağı. bir sürat le indi ve he- Dr. Süleyıtl.., ~ 
men çukura koştu. Babıali, Ankat• ."? ~ 

Fil, büyük bir korku ile iri ku- Telefon·~ 
1 kı k k k l · · Salı günleri ırı 
a arını açara üçü göz erını 
aslanlı hükümdara dikmitti. Kar -


