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Kazanan numaralar 2 nci sayıfamızda 
etrol ve kan 

y şil 

kaiıların 

.. 

cehennemde akan 
sebebi ne? Gizli dosqa 

Yunanlılarla ticaret 
edildi anlaşması • 

ımza 
~~~~~~--------~~~ 

Anlaşma 15 birinci kanundan itibaren 
mer'i olacakbr . 

yakalandı 
Ahali birer birer Alman cephe

Ankara. 10 (A.A.) - Türk ve 
Yunan murahhu heyetleri araaında 
birkaç günclenberi müzakere edilmek
te olan Türk - Yunan ticaret anlq· 
ması bu aktam Hariciye vekaletinde 
imzalanmtt ve ıu tebliğ netredilmiı • 
tir: 

bUnyanın petrol krallarından biri olan Con Rokfeller 

Rokfellerle Hanri Deterdingin 
paraları neler yapıyor? 

cu;:~bi Amerikada iki zavallı Bu iki hükumet 27 aydanheri 
i\t urıyet var. Bolivya ve Para- resmen harbediyorlar. Bundan ev· 
~ vel de iki sene kadar aralarında 

-.. •••.•. ;:: •. ::: •• :-... ----------· d 1 k ı Gu·· .,e-ı ·v····e•H••••G••H•u::··r ... b .... u::··z ... ,i. mütema i geçimsizi ler o ur ve 
'- • her iki taraf küçük mikyasta bir • 

1 
ÇOCUK ! birleriyle çarpışırdı. Şu halde Pa-

l, müsabakası ~ raguvay ile Bolivya harbi atağı 
yukarı dört ıenedenberi devam e· 

~.... . ! 
·············"-··········-·············: diyor denebilir. 

'1a 8 -
SuD'·· Kemal Efendi 

l..~ - Qun Riirb .. 
~l ııa_ . • uz çocuk müsaba-
•'k 11lırak d ~llderp e en Aksarayda '•lltd <l§a nıahallesinde 1 ekke 

ltA. • 11 
--ı•tıda, I< ftıuınarada oturan 8 

:tı~fl'-.d· eınaı Ef d" . . . '" ı" en ının resmını .1oru2. 

Okuyucularımızın büyük bir 
ekseriyeti bu harbin neden dolayı 
çıktığını ve bu iki memleketin bir· 
birinden ne istediğini bilmezler. 
izah edelim: 

Cenubi Amerikada bu iki hü • 
kumetin hududunda Nikolomey ile 
Paraguvay nehirleri arasında Grin 
çaho - Boreolnıa isminde bir or • 
manlık vardır. ' 

Burası o kadar vah§İ, o kadar 
sık bir yerdir ki geçmenin imkanı 
yoktur. işte dört senelik Boliv • 
ya - Paraguvay harbi bu orma • 
nın içinde cereyan ediyor. 

Burada fevkalade çok vahşi 
hayvanlar, zehirli yılanlar ve ha • 
şarat bulunmaktadır. Ç> kadar ki 
dört senelik harp esnasında her 
iki taraftan 10.000 kişi sırf bu yı • 
}anların ve haşaratın zehri ile öl • 
müşlerdir. 

Gene bu ormanın içinde öyle 
yarlar, öyle uçurumlar vardır ki, 

(Devamı 6 ncıda) 

sine girmiye davet edildi 

·Denizyolları1 

Beş milyon lira 
tahsisat 

Aldığımız habere göre deniz 
yolları i§letme idaresine hükumet 
1935 senesinden itibaren her sene 
bir milyon lira olmak üzere be§ 
sene zarfında beş miiyon lira tah
sisat verecektir. Bu tahsisatla ye
ni vapurlar satın alınarak Marail
ya, Hamburg ve Triyeste arasın
da seferler tertip edilecektir. 

Alınacak vapurların yirmi 
yaştan daha eski olmamalarına da 
dikkat edilecek ve bu suretle bah
ri ticaret rilomuz bir kaf daha ge
nişlemİ§ ve kuvvetlenmiş olacak· 
trr. 

Otomobil 
Hala bulunamadı 
Evvelki gün Şişhane yokuıun

da kaza yapan ve kaçan otomo· 
bil hala bulunamadı. 

Zabitanın bu işi ehemmiyetle 
tetkikine bakarak ergeç yakalana
cağı umuluyor. Dünden, beri cam· 
ları kırık olarak elde edilen oto• 
mibiller tetkik edileceklerdir. 

Tas ajansınrn yeni ·mü
messili geldi 

Bir kaç gündenberi Tas ajan
ımm Türkiye mümessili olan Y ah· 
lonski Yoldaşın yakında memle
ketine döneceği söyleniyordu. Ni
hayet emir gelmiş ve kendisinin 
yerine tayin edilen Doblineski 
Y oldaJ da şehrimize vasıl oldu· 
ğundan vazifesini kendisine dev· 
retmeğe başlamıştır. 

······················---··-·-· ..... ---·._.. ... _.. .. 1 

lngiliz askerlerine mü
racaat meselesi yoktur 

~lr Con Simon 
Cenevre 10 (A.A.) - Havas 

Ajansı bildiriyor: Şimdi Cenev -

reyi işgal eden meesele, Sarre 
hükUmet komisyonu reisinin Sar-

( Devamı 6 nczda) 

"İki dost memleekl araaındaki ti .. 
cari mübadelelere mülealilk mese • 
leler en gamİmİ bir zihniyetle tetkik 
edilmiıtir. Mahsullerinin aynı olması 
iktısadi bünyelerinin biribirine ben • 
zemesi ve icabatına tabi bulunmak 
zaruretinde oldukları ahdi rejim ara
lanndaki mübadelenin tanzim iıini 
ihtimamlı mesaiye muhtaç bırakmıı • 
tır. Türk heyeti murahhasaaı Yunan 
mahsulabnın Türk piyasasında daha 
geniı bir yer bulmasına imkan vermek 
ve bu suretle mübadelelerin Türk ih· 
racalını mahsüs surette azaltmak ile 
değil, fakat Türkiyeye Yunan ibra • 
calını tedricen arttırmak •uretile raı· 
yonalize edilmesini istihdaf etrniıtir. 
Bu maksatla iki memleketin iktisat 
!'182"lan M. Pesmezoğlu ve Mahmut 
;Celal Bey muhtelif ameli ihtimalle • 
ri derpiş ve tetkik elmitlerdir. 

Bugun imzalallUUI anlapnada Yu • 
nanistana ihraç olunan Türk mahıu• 
lalını tediye usulleri itibrile birkaç 
sınıfa aynlmasına lüzum görülmüt 
ve az ehemmiyetli cirolara tahsis e
dilen tripartit takas usulile bu saha
da yeni bir tatbik şekİi derpiı olun· 

(Devamı 6 ncıda) 

Şehir meclisi azalar1 toplantl halinde 

Alaturka. ve şehir 
meclisi azaları 

3Büyük l 
Müsabaka "Bu söylediğiniz şey bizim ölüm 

havalarına benziyor.,, 1. Gü.zel ve gür
• büz çocuk 

.......... :::: .... _.,. 

2 En güzel aşk· ' 

1 • mektubu 
1 . .. ....... :::: ...... ... 
i 
1 9 Haber - Saray 

1 
iJ+ Sinema haftası 

• (Miki'nin Şen Saati) 

1 -·· .. ==-·· 
1 Son Sayıfamıza Balunız 
l .._. .......................... _ ................. __ ... 

Gazino ve birı:.hanelerdeki a
laturka musiki heyetlerinin kaldı
rılması hakkında şehir meclisine 
bir takrir verileceği yazılmıştı. 

Şehir meclisi dün toplandı. Fa
kat meclise ne böyle bir takrir ve
rildi ve ne de musiki meselesi ko
nuıuldu. 

Yalnız meclis toplanmadan ev
vel bazı azalarla görüştüm. Bun
lar, şehir meclisinin gazinolarda
ki musiki heyetlerinin kaldırılma
sı hakkında bir karar vermek sala-

hiyetini taşımadıklarını söylediler. 
Bununla beraber grup, grup gö

rüşen azalara bu bahis etrafında 

sual sorduğum zaman hemen fikir 
ve kanaatlerini söylüyorlardı. A • 
lelekser birinin mütaleasını di • 
ğerleri de tasdik ediyorlardı. 

Görüştüğüm azalardan bir a ~ 
vukat ezcümle dedi ki: 
"- Dünyanın kullandığı musi • . 

kiyi kullanmamız zamanı gelmif • 
tir. Alaturka musiki tekke ve mey. 

(Devamı 6 ncıda) 
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Bu günJ<ü keşidede 
kazanan numaralar 

Bulgarlar yeni teşekkülil11 
ehemmiyetini anladılar 

20000 Lira kazanan 

17727 
• 
8000 Lira kazanan 

9095 
4000 Lira kazanan 

19073 
3000 lira kazanan 

23905 
2000 Lira kazanan 

4961 
1000 Lira kazananlar 
6754 20213 17610 

500 lira kazananlar 
1915 2481 22807 24045 

18530 . 6602 11729 
22222 
14298 
14377 

23097 15972 16845 
12140 12619 

100 
18680 

6243 
11349 . 
15307 
21678 . 
16848 

Lira kazananlar 
22691 7630 22829 
10701 23767 17732 
13448 14375 22064 
23860 17804 6098 
22$69 24041 11570 
24201 19117 24858 

7684 
24559 

9909 

3845 3232 16273 
4110 4910 3390 

13776 

50 
21364 
16134 

Lir!l kazananlar 
22535· 17230 11031 
7513 5501 6522 

21ooa ... ,,,A~~ r 
3959, .s ı 03M 

19145 8718 
?.2254 6392 
15052 22148 
12681 12114 
1991 14037 

14238 8986 
8690 18828 

11708 8983 
16876 9442 
20044 3499 
1837 ,22320 

13315 22857 
1093 4105 
3574 20446 
4541 14596 
5538 14728 

17431 11842 
8971 14230 

24815 6414 

1439 
19605 
1423 
910 

8109 
23846 

1741 
11998 

855 
3646 

10698 
24877 
7085 

993 
3141 

14145 
4609 

725 
4723 . 

17229 . 

9305 
21716 
20073 
12575 
17919 
8070 

21769 
18145 
15677 
20723 
23627 
13369 
6820 

17448 
17587 

13673 
5487 
5855 

17590 

Hariciye bakanları ara
sında telgraflar 

Ankara, 10 (A.A.) - Sovyet ihti • 
lalinin yıl dönümü münasebetile Hari • 
ciye Vekili Tevfik Rüıtü Bey, Harici. 
ye Komiseri M. Litvinof a ıu tel yazısı • 
ru göndermiıtir: 

Hariciye Komiseri M. Litvinof 
Moakova 

Sovyet Rusya milletlerinin birinci 
teırin ihtilalini kutlulayac:aklan bu 11 • 

rada Türk • Sov>:et doatluiunun mÜm· 
taz banisine ve dünya sulhunun yorul • 
maz müdafiine hararetli tebriklerimi 
göndermek benim için hususi bir zevk • 
tir:. Aynı nizam ve terakki ülkülerini 
güden ve memleketimizin sulh hisleri • 
ne oldufu kadar umumi menfaatlerine 
de uyduğuna kani bulunduium el birli· 
ğimizio devamı için de samimi dilekle • 
rimizi tekrar ebnek isterim. 

Dr. Tevfik Rüttü 
M. Litvinof ıu cevabi tel yazısını 

göndcnniıtir: 

Türkiye Hariciye . Yekilf Tevfik 
Rüıtü Beye: 

Dostça dileklerinizden ve hakkımda
ki lütufkar sözlerinizden dolayı samimi 
minnettarlıimu arzederim. 

Uluslar arası· ıulh iıterinde dost 
Türkiye cumhuriyetinin dıı siyasetini 
idaPe eden mümtaz, ve a:zimkar şahsi .. . 
yetle beraber çalıımaklığım aynı za • 
manda Jürk • Sovyet münasebetlerini 

150 Lira kazananlar 
694 

1341 
13555 
19694 
14520 
7044 

84 

30 
6558 

24439 
3319 

16065 
6861 

13467 
17006 
6576 

11114 
5450 

11555 
5076 

24286 

19191 
17808 
15803 

10364 
3460 

20560 
Lira 

9766 
22434 
17862 
9964 

20090 
6892 

10570 
12143 

789 
1676 

10504 
9516 
4349 

9859 13370 
4117 10341 

17094 8762 
2042 19661 
5805 21225 

15488 15736 
8265 17361 

14302 9456 
10 13531 

6244 1300 
12827 14615 
13157 8287 
10052 16313 

2435 19767 

19257 
12791 
1554 

14771 
21910 

15143 
5096 
9S60 

23050 
24782 

kazananlar 
3235 23216 

18629 16288 
12589 18327 
2098 688 

23040 
19335 
6533 
395 

14193 
4402 

17507 
12701 
6993 
5710 

16311 
9075 

17079 
5613 

10802 
6451 

10888 
2257 

14868 
4311 

22671 
3119 
2634 
6766 
6693 
2021 

22340 
12756 
5660 

17167 
13129 
5493 
3042 
8544 
2166 

20673 10685 
6550 10915 
6986 24577 

14034 5328 

' 

Küçük itilifla Balkan devletlerinin 
kaynaşması mühim rol oynıyacak! . 

Sofyada çıkan Mir gazetesi An· 
karada toplanan Balkan antlaş· 

maaı konseyi hakkında şu tayanı 
dikkat makaleyi neşretmittir: 

Ankarada toplanan Balkan 
konf er anamdan sonra bu toplantı· 
nm beynelmilel ehemmiyeti pek 
fazla artmıştır. Bilhassa ileride 
Balkan antantinin küçük itilafla 
birletmeıi yolundaki te~ebbüsler 

•bu konferanıın ehemmiyetini da • 
ha fazla artıran sebeplerden biri • 
dir. 

Bu suretle iıtikba1de Avrupa • 
da çok mühim rol oymyabilecek 
bir birlik vücuda gelmiş olacak • 
tır. Bu devletler beynelmilel me • 

ıelelerde kendi noktai nazarları • 
nı kuvetle ileri sürmek imkanını 

bulacaklardır. 
Küçük itilafın Balkan antanti 

ile birletmiyeceği hakkında bazı 

gazetelerin ileri sürdükleri iddia 
katiyen yerinde değildir. Esasen 
küçük itilafın en mühim iki rüknü 

olan Yugoslavya ile Romanya . Hariciye nazırı M. Maksinı051 
•• 

1
• 

Balkan antantına dahildir: Bu şe· ki saat kadar Batvekil ile görılf' 
kilde Çekoslovakyanın yalnız kal· müş ve Ankara görüımelerinde" 
mak istemiyeceği muhakkaktır. alınan neticeleri anlatmııtır. 
~omanya haricye vekili M. Titü· Yunan Hariciye nazırı, An~· 
Ieskonun da dediği gibi bundan ra görü§melerinde Türkiye, 1

' 

sonra bütün bu devletlerin harici Yunanistan arasında daha bil' 
sözleri bir olacaktır. yük bir yakınlaıma hasıl old\1' 

Bununla beraber Bulgarların ğunu ve iki memlekete ait ıne"' 
Balkan antantına dahil olmaması lelerin görütüldüğünü ıöyleıııit • 

.antant için büyük bir ziyadır. tir. 
Bu tekilde Balkan devletleri ara· Bugün kabine Mecliıi ttkft' 
sında bir çok ihtilafların ve mu· toplanarak M. Maksimoıun }.tr 

allak meselelerin halledilmeıi im- karadaki temasları hakkındl 
kansızdır. Ümit edelim ki bun
dan sonraki konferansta Balkan 
devletleriyle Bulgarlar arasındaki 
ihtilaflar halledilsin ve Balkan 
konferanaı daha tümullü ve müs· 
bet bir sahaya .girsin .• 

M. Maksimos da Bulga
ristanla anlaşma müjde-

sini verdi 
Atina, 10 (Hususi) - Yunan 

malfunat alacaktır. 
Yunan Baıvekili, Hariciye ti 

zıriyle yaptığı mülakattan ıont' 
gazetecileri kabul etmit ve Yu • 
nan Hariciye nazirının Bal~ 
Hariciye nazırlarının Ankarll • 
daki toplantısından çok medl ' 
nun döndüğünü Bulıariıtan~ 
Balkan misakına girmesi için -JtJ'I' 

ıait bir temayül göaterildifillİ 
ıöylemittir. 

10214 3944 
20209 5746 

942 214166 
8803 ..... 20601 

24864 6325 
10279 8374 

1:;: 1~ Casuslar Italya,AVustur:y;a.ve Ma" 
15436 . ·•7622 ... ' 

16565 20537 
18588 11252 

873 4158 

;::3 1:~~ Beşer seneyemah- .. caristanla kaynaşıyor 
7220 18802 kum oldular Viyana, 10 (A.A.) - Macar ve bunların tanzimine ait tekııi~ 

22144 1437 4087 5735 Ba•vekili M. Gömbö•, Budape•le· meseleler, 
5 1 Paris 9 - Fransa aleyhine ca· :r :r :r 

5013 11369 3711 11 1 ye dönmeden evvel Viyanaya ug"'· 2-Genel ıiyaıa. 
9600 susluk yapmak töhmetiyle tevkif ~ 

15655 3479 • 11627 rıyacaktır. Resmi mehafil, M. Aktam ıazeteleri, bu ıörüfdl 
5 5036 9041 23868 ve muhakemeye sevkedilen Krauss 1 ' 1968 Gömbö•ün Avusturya ricali ile lerden hasıl olan intibaları ka 

6 23942 16944 ile F ranıız zabitlerinden F orje· :r 1.0 ' 1692 1232 yapmış olduğu görü§meler hak • delmekte ve iki memleketin ö~ 
21995 6063 7075 4703 nin muhakemeleri bitmif, ve cü· 'k · ı k 1 " ı•' kında büyük bir ketumiyet ıöıter• nomı ve ııyaıa ya ın ıgının 

K O m U
eı n ., s t 1 e r • rüm 1abit olduğundan beıer 1ene mektedir. tmeadnirl, geldiği tezini ileri 1ünne1' I 

hapı emahkum olmuılardır. 
Macar baıvekilin Viyana ziya • l rf' 

H k k f k ··ıt • Herhalde talya ve Avusto 

T tt· ı u u a u esı retinin tamamen huıuıi olduğu / aarruz e 1 er ıeyahatleri, Viyana - RoDla , 
diplomaları resmen bildirilmif olmasına rağ • B d .. ll · · k t1eıı 

Almanyanın yeni lrlanda Elçi· A l u apeşte muse esını uvve ·dl' 
Ankara, 10 (Hususi) - Hukuk men vusturya rica İ ile yapılan dirmiştir. Gömböştin Berline gı 1' 

ıi lrlandanm hükQmet merkezi o.. k l . fakültesinde diploma dağıtılması onuıma arın tu noktalar hakkın· ceği hakkında geçenlerde orlll , 
lan Dublinde ummadığı bir vazi • itinin bu ay ıonunda yapılacağı da olduğu söyleniyor: atılan havadisten artık pek o }<I 
yelle kartılaımıttır, otomobilinin O &öyleniyor. 1 - konom işlerinin tanzimi dar bahsedilmemektedir. it 
eetraf ını komoniıtler sararak Ilı'. 

~n HW~d~h~~·ı ---------------------~---d. l ? J 
Komüniıtlerbeyannamelerila· Sabah gazeteleri ne ıqor ar. 

ğıtmakta ve ''Telman'1 serbest bı· - ; ,j""" 
VAKiT - JJlehnıet Asım Bey, "Sof· ra mukaddes lıodgamlıg~ı alıp yürüdii- l b k"'· k 20 000 ol" ı· rakın!,, yazılı bayraklar gezdir· ar, u ye ·unun anca · · ti 

yadan gelen kutlu ıes,, başlığilc gazı- ğünden bahsediyor. Menfaat hissi, ö- nu söylüyorlar. Eğer din, dil, ırk iJı• 
mekteydi. yor: Son seneler içinde Bulgaristan- tedenberi, insanlar arasında zaten hars f rkla t z 8 bu gibi 1ı.. 

Bu haberi veren İngilizce "Dey· a rı anı 0 maz a ktP .-dan yalnız fena haberler gelmesine a· mevcuttu. Lakin şimdi, billıassa kon- tilaflar zuhur etmez. Fakat, e 
1
; 

li Herald,, eazetesi, nümayiıçile· lıınııştık. Şimdi bunun ilk defa ola- tcnjan tarzile, bir iklisadl muharebe yet meseleleri ekseriya gayet ,,uJI~ 
rin bayraklarının derhal polis ta· rak değiştiğini görüyoruz. JJJ. Titü- lıalini almıştır. tır. Buna rağmen, ikl mllletlrı aror 
rafından alındığını ve kendileri· lesko yalnız Romanya ile değil bütün Zaman, lif. lJfakdonaldın iflas eden da derin bir ihtilaf çıkmıyacak'''Jı p. 
nin bir yan sokağa sokulduğunu Balkan devletleriyle Bulgaristanın a- Londra iktisat konlerasında söyledik· CUMHURiYET _ Yunuı ,;a~4 I' rasını yapıyor. Zaten lstanbuldan lerini hatırlatıyor: Eğer bu konfe- "D ı bl lh t " yolt11'" "'" 
Yazmaktadır. evanı ı r ıu un esııı ~,. 

ayrılırken de, Ankaradaki lıamnın rans ill<is ederse, eğer devletler ara· l k h l ı d b hıeurı' 
Bundan SOnra, atlı polisler, Al· . ınaca · mer a e er,, en a 

tesiriyle, bu zeminde çok müspet söz- larında uzlaşamazlaraa ahval ı•ahim- dir. ./ 
man Elçisinin otomobilinin etrafı· ler söylemişti. Nilıayet bu güzel e- dir... ~ 
nı sarmı,lar ve otomobil öyle yü • meli de muvaffak olunuyor. Hatta f~le anlaşamadılar! Hususi men- Kiralık kagir hane 
rümü•tür. Bulgar lıükunıctinin yarı resmi Orga· faatlerin fevkinde bir umumı ı·e müş- d••kk"" 

:r ı ve u an .. ~ Bir kiıi tevkif edilmi§tir. nr olan a Hulgaric bile şu satırları terek menlaat olduğunu takdir ede- 61 11 .. 
yazmııtır kL bundan çok memnrınuz: - miyorlar ... Başmakalede bundan do- Betiktatta Akaretlerde dal'' 

Alman Elçisini lrlanda hüku· _ ,, "Gerek Bulgaristan, gerek Roman· layı teessür izhar olunuyor. maralı hane ile 20 nwnar_. / 10 ı 
met reisi kabul etmittir. ya tarafından hararetle çalışılan bir MiLLiYET - Ahmet Şükrü Bey, kin kiraya verilecefinden 31~ 

"Deyli Ekspres,, gazetesi, tev· itilaf yakın bir zamanda talıakkuk e· "Yunanistan ve Arnavutluk,, serlev- 934 tarihinden itibaren aç~ l•, 
kif atm birden fazla olduğunu bil- decektir. Şimdiye kadar bu yolda lıasiyle ekalliyetlere karşı umumi J,ft 

l 1erilen emekler artık meyvalarını harpten sonra takınılan vaziyeti tah- maya çıkarılmıştır. Talip 
0~ diriyor. 

www-----•-wı•----•w-w..-,,_, ______ _ 
de kuvvetlendinniı olmak itibarile be • 
nim için her vıkit husuıi bir zevk ol • 
muıtur. Bu beraber çabımanm Sovyet 
Rusya ile Türkiye arumdaki · tarihi 
dostluğun tabii bir üadeai olduiuna ve 
milletlerimizin terakki ve saadetini in· 
taç edeceğine kaniim. 

Litvinof 

vermek üzeredir. M. Titüleskonun lil edip Arnavutluğun son zamanlar· rın ikinci teşrinin on ikirıcİ tfl'' 
Salyadan geçişi böyle bir neticeyi ve· da geçirdiği istihalelerden bahsedi· tesi günü saat on üçe kad~ ıtJÜ' 
rirse bu hal yalnı; Romanya ile Bul· yor. halli mezkurda S4 numa~• ~"-~ 
garistan arasında de~il, bütün Bal· Arnaı·utlar, memleketlerinin cenu· il' d • 1 ırı~ w• teve ı aıresine ve yevın ·~e ~ 
kan milletleri arasında yeni bir an· hunda ktılan ·Rum ektılliyetin mek- ~1•• 11 

nın saat on üçilnden on .. • .. ~ısCJ. 
laşma re karşılıklı yardım devresin• tt•pleri11i kapamakla itham olunduk- .r~v r 

dar fstanbul Evkaf miidoı1ı &itle 
başlangıç olacaktır.,. ları sırada, bir J'unan mebusu 15(}.00(J eV"" 

ZAMAN - "lJlenlaatln chcmmlye- Rlımun Arnavutlukta bulunduğun· idare encümenine mürac•;96), 
ti,, başlıklı makalesinde, harpten son- dan dC'l1& t'uruyor. Halbuki, Arnaı;ut· leri. .(3 

te 

t 
lı 
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t .Geçenlerde a" ··kı 
erı/erı .. k ' eıUmru erde aöı• . muı .. ll e 
tık. "D·· u erden bahıetmiı-
d ""Yanın b. e bir y l ır çok yerlerin-
... . o eunun hud tt • • • 
'''eti kol d u an ıf erı gır· 
tor/ d ay ır. Bizde ue bu pek vtJ em.iıtik. 

1 
I 

Martınqozlar kaza çıkaran acemi 
makinistlerden şikô.qetçi 

"Fransa, lngiltere 
ile daima harp 

edecektir!,, 
Son zamanlarda Fransada 

Brozlie fatoıunda meıhur diplo
mat Talleyrand'nın bazı tanmmıt 
ve tabedilmemiı yazıları bulun
du. ille defa olarak "Revue de Pa. 
ri•,, tarafından neıredilen bu dik· 
kate ıayan yazılardan "Siyasiyat 
hakkında fikirler,, isimli kısmı 

na~ediyoruz. Bu yazıların ikinci 
"Restauration,, devrinde yazıldr· 
iı tahmin olunuyor: 

e, ıon b' 
"1~cliirl ır karara na.zatan 

er 171 b ı 
telti§e ı.. aıa Cl§ından ayrılıp 
f l $'1RaCQ l..[ • • b • • Q_v Cif .. R arı ıçın u ıftn ko-

Marangoz fahrikalannda ıon za
\ardaki makinistler hakkında be· 
Iediyeye yeni bir müracaatta bu· 
lunm11ttur. 

r- <lcQgrnı da iliiv t . ti"k "QkQt .. e e mı§ • Bunun sebebi tudur· 
~ · rum ·ıh · l · - · ır "1~am.ı ~ alı§ erının yükıek Marangoz fabrikalrında son za· 
"'friyQt nı ııg etlen bir zat, ---------
l>iıe ınuzla alakadar olarak Ş h• M ı · • • 

.: ~ağrki talıilatı verdi: • e ır ec ısının 
tii.rrıriih~ıcuıarc1an, hent1iıerini Toplantısı 
lııı."1 c bekletmeden, reıim a· 

cıarnr i t' 'lcıQtr- ' ıyor.runuz. Bu, mev-
"''Za tt H PrClfiJ.r b' zı ır. em ele hiç 

ret,,, ~~tarz değildir. lıtanbula 
)Qı>rtı rr adam, deniz seyahati 
re~ lfıa, naııl olıa gümrükten 
, etektir I d • tir, 8 · cap e enı oraJa :ve-
~r. punda hiç bir müıkülat yok. 
ti~, b Qrayı derhal verebileceği 
t;er 4. afka bir gün gelir, alır ... 
freıı.d aradan geliyorıa, muayene 
4._ TJo. e Yapılır. Sirkecide ayni tarz-

"araıını vererek malını alır. 
'llnun trende olabilmesi için, 
IQ?.[Q rlarımız.ın miktarını pek 
lfbec.arttırmak zaruridir. Muha

~'ı> b~,;ez.neclar, kantarcı vesaire 
~it •kte mi dolQ§acaklar? Fil
'l.vCbı a, mevzuatımıza göre, ekser 
iore 

1~ resimlerini ağırlıklarına 
~111 ~ '11Qh lazımdır. Sonra, eıya 
d "•tir E" ol .• erte t • ger y cu ıtıraz e-
IİdiJ~;z~de merci yoktur. Kime 
hudutt tir? Diğer bir müıkül Je, 
•• Grt fa llıerirıcl enüz girmiı yolcunun 
Ildır, e 1'iirk paraıı bulunmama-

~";Peki, ıalaaan müracaat mec
:teti:> 

'C·· 

Şehir meclisi, dün üçüncü 
toplantısını yapmıtbr. Kemerbur· 
gaz nahiyesinin Sarıyer kazasın· 

dan ayrılarak Beyoğluna bağlan· 
mauna dair mazbata mülkiye en
cümenine havale edilmittir. 

Garaj sahiplerinin defter tut· 
malariyle mükellef olmalarına ve 
bunun derhal tatbik edilmesine 
harar verilmittir. Bina vergileri· · 
nin taksitlerine dair iktisat encü· 
meninin mazbatası okunmuıtur. 

Adalarda bu taksitler ıenede 

iki diğer yerlerde dört olacaktJT. 
Mazbata kabul edilmittir. 

Bundan ıonra belediye reis 
muavini Nuri Bey söz almıt: Tah
siaatı İstanbul umumi mecliıince 
veri~en ameli hayat mektebinin 
müessis ve mürakıplığını yapmak 
üzere meclisten ayrılan zevat bu 
i.:evrede mecliıe dahil bulunma -
dıkları için bu vazifeye meclisten 
üç zatın seçilmeıi lazım geliyor. 
Fahri olan bu vaı,feie Refik JXh· 

met, Ihsan Namık,ve Eetm Akif 
Beylerin intihabım makam namı· 
na teklif ediyoruz. Demif, bu tek· 

manlarda mühim kazalar olmak· 

ta, itcilerin elleri, parmakları ma· 

kineler tarafından kesilmektedir. 

Kazaların hemen makineden an· 

lamıyan kimse1erin çalııtrrılmat; 
yüzünden olduğu anlaıılmııtır. 

Kazaların önüne, fabrikalarda 

çalı§acak makinistlerin belediye -
den verilmiı bir ehliyetnameyi ta· 
tımaları ile geçilebilecektir. 

Bunun için de b~r imtihan açıl-
11Ctmırınmm ...... ,rnıınıuwınmıu ue~w.....;a,aımMı•tn-....~ 

i~i milyon lirH 
Tramvay şirketi bu 
parayı vermiye 

mecburdur 
Halbuki vaktini geçirip 

vermedi 
Tramvay tirketi, yeni hat yapmak 

için topladığı iki milyon lira kadar tu-

tan ve ikinci teırinin onunda iade et

mesi lazım gelen parayı dün aktam ceç 
vakte kadar yatırmamıı bulunuyordu. 
Bu mesele hakkında dün kendilerine 

müracaat eden bir muharririmize ıir· 
ketten "Nafia Vekaletinden böyle bir 
teblif at alındıiı, nıaamafih bu mesele 

hakkında Devlet Şurasına müracaat 

ettikleri v~ ıneıele tetkik h !inde bu • 

lunduğu için verilecel< hükme intizar 

e~ileceği., yolunda bir cevap verilmiı· 
tir. 

f u .... 1 • erı öt mruge ge mı§ malları za-
lil'tı eclecle~beri biz.zat ıahibine teı- . Meclis, önümüzdeki salı günü Şirket, müd~rlük vazifesini yapan 
11 .. ı erJık L ~k· b' · ,;ı .ı t d .. tt t 1 k M. Hanıeı'in müdürlükten çekilecea> 
"'• 1h- • a ın, ır müacıef ev- aaa on or e op anaca br. •· 

lif kabul edilmiıtir. 

~İt-/jıt .... , hur bir ihtiyar, oğluyla --o-- haberinin doğru olmadığını dün muhar-
o:. " e A "k el A • J ritimize tekrar etmiıtir. 
~'< 't merı a an geldi. Ona ıtıst er gardenbarı açıyor ------------
1tt,/'ay, oğlu im::alıyarak almak ş h' · 
"- ı, 8: .. d 'h . e ır tıyatroıu artistleri tara- lii 
, ""'t ""' e, ı tıyara zahmet ol- f d ku . ,.l ~ ~ ] 4Qt 1\ diye ma .. • ın an rulan kooperatıf yazın W , T 1 
''At ~04 ltzur gormedık. Fa- Tepebaşı bahçesini kiralıyarak ba- • . 
_,, QJ,,,.1ıbeçmeden araları açdmıı: zı geceler operet oynanmıf, bazı Bir dolandırıcllık 
"')' ana t l' t d' • r rl '>elt "h • u ım eme ınız.,, geceler de müzik ve cazbant bu· Dün sabah Çorluya gitmek ü. 
>'QuQ ~ 1 tıyar aelam aleyhimize lundurulmuıtu. zere Sirkecide kamyon bekliyen 
1ıı.e) "1Qz; mı? lıte bu vaka üze-J.. falı · Kooperatif bahçenı"n yakı'nı'n - Nazifı'n Muha · · d b' "Qldı4, }' •an müracaatı mecbur rrem ısmın e ır sa-

.,._. ah deki eski Gardenbar binasını kı - bıkah on beoıı. ıı·ra•ın d 1 d "<lciQı b· ut ta noterlikten mu- :r .. 
1 

o an ırmıı, 
" 

1
,. k ... 

1 
tm iıletmiye karar vermittir. Bu Muharrem yakalanmı§tır. 

''1ıt.e ve a etname iıtiyoruz. hususta timdiden hazırlıklara ba-.. tt... elendim • 
1
• .. .. 'S' Şaka yUzUnde n 

·•ı.ıı , vazıye r goruyor- l ''c ·· , anmıttır. Binanın bir kaç güne Fenerde Aynalr bakkal soka • 

~i,.:'>'lriiklerden şikayet teamül kadar tamirine baılanacak ve ay ğında oturan Vahidettin, dün ar_ 
l>Q ı tel-· nihayetine kadar arılacktır. Eski· kada&ı Meh ti k J k 

rtq4
11 

ı'"'f•e ele, bunda, elueri- :r :r me e ıa a aıır en ça -
. . z ık ediliyor. den olduğu gibi akıam yemeği ve- in ile Mehmeti bacağından yara· 
,... • • rilecek, müzik bulundurulacak ve lamı•t V h'd tt' k ) ti '-ii,,,, .. • . • • • • :r ır. a ı e ın ya a anmıt -

l ~e '1Q::ık aleyhinde bir fl!Y iıi· araaıra da revüler gösterilecektir. tır. 
~ttirı l>tı :aı:ıyorıak, gümriikçü- -<>----- Bı~akla yaraladı 
Qo-,,.,:ed haklı müelalaalarını Arnavutluk baş konsolosu Kumkapılı balıkçı Foti, arka. 

ercediyorıım. Arnavutluk bat konsolosu Su· da~ı lstavriyi bir fanile meselesin. 
~ (Vl·"O) la Bey, daha yüksek bir vazifeye den bıçakla yaralamış, kendisi 
~'le\!11 "f tayin edilece.g"inden yerine Ferit \'.ı:\kalanarak adliyeye verilmiştir. 

~rı ··f . 
t' ~''lif rnu ettışleri Devrit Bey tayin edilmittir. Yeni G§ır yaralandı 
1tl~ı.: V ek~ 1 · b A d 1 k .. d S
1
1' ' 1tlden H a etı umum müfet· •! konsolos pek yakında gele· na o u avagın a oturan Ali 

tit~-~eYler d~ru.nreıit ve Selim cektir. isminde bir çocuk keçilerini ara. 
•tlerd· un akıam Ankaraya --o- mak üzere dağda dolaşırken aya • 

ır. .. k Gümrükteki im ti h an gı ayarak dütmüş ve ifade vere • 

t. liu~ı· ~ ~u•uıı . sı ıseler 
t 'ha lıaeler' 
Q-qtll Uı bir t 

1
. ın kendilerine 

~dil l~ ttıllıt al' unatnamesi olacak, 
rtıı" ıaeler kl' d . "t<:eJn· fe ın e ıdare 

ır. 

Gümrüklerde çalıımak üzere. 
müsabaka imtihanına girip kaza
nan dört namzedin evrakı tasdik 
olunmak üzere vekalete gönderil
mittir. 

-0-

Kumarbazlar yakalandı 
Nobar, Vahram, Artin, Muzaf· 

fer ,Keork isminde bet kiti, dün, 
Samatyada tramvay caddesinde 
F aikin kahvesinde kumar oynar· 
larken polis tarafından cürmü me· 
fut hatinde yakalanmıılardır. 

miyecek bir §ekilde ağır surette 
yaralanarak Beyoğlu hastahan.esi· 
ne kaldırılmıttır. 

l!ve giren hırsız 

Tarabyada. Yeniköy caddesin. 
de oturan Rizeli bahçavan Şaban 
efendinin evine hırsız girmif, bir 
kat elbise ve sairesini çalarak kaç· 
mııtır. Hırnzm, evde kimsenin bu· 
lunmadığı bir sırada kapıyı açmak 
ıuretile girmit olduğu tespit edil· 
miştir. Şaban efendinin ıüphesi Ü· 

zerine Tarabyada rençberlik ya • 
pan Hıdır yakalanmıtlır. 

muı ve kazananlara ehliyetname 
verilmesi lazımdJT. Bu takdirde 
ehliyetnamesiz kimıe maranıoz • 
hanelerdeki makineleri kullana • 
mryacak1anndan kaza da olmıya • 
caktır. 
..ut~W i-Wldllb-111111 B atıitlliMWIWWWWW 

Katil Hüseyin 
mahkum oldu 
Geçen senenin Nisanında Be

tiktatta Kevser isminde bir kızı 
sevdiği için yüz bu1amadığından 
dolayı öldüren 329 doiumlu ma· 
rangoz ~li oğlu Hüseyinin muha· 
kemesi neticelenmiıtir. 

Müdafaada hu cinayetin ken
dine malik olmadan yapıldığı ıöy
lemniıse de bu cihet ,varit ıörül· 
memiıtir. 448 inci madde muci· 
bince, Hüseyin on bet seneye mah· 

kUm edilmittir. ti.kin yafmm 
küçüklüğü ile af kanunu nazarı 

itibara alınarak, ceza, yedi buçuk 

ıeneye indirilmit. Kevaerin aile
sine de bin lira tazminat vermesi· 
ne, umumi hizmetlerde kullanıl· 
mamasına ve mahkUıniyeti kadar 
da hükumet hacrinde kalmaıma 

karar verilmittir. 
-o-

insan vücudu ve çocuklar 
tik mekteplerde verilen tetrih 

den\erinden dolay~ buı mua\\im· 
ter mükülatla · • karıılatmaktadır. 
Bu mütkülit tetrih deninde han
gi kııımlarm talebeye anlatılacağı 

noktasındadır. Maarif müdürlüğü 
yakında ilk mektep talebelerine 
bu hususta ne dereceye kadar ma· 
liimat verileceğini tamim edecek· 
tir. 

Yeni Bulgar konsolosu 
Yeni Bulıar konsolosu M. 

Vançef dün tehrimize relmittir. 
-0--

Üniversiteye devam 
mecburiyeti ve fakir talebe 

"Büyük Okyanuıa hakim olan 
devletin Akdenizde kudretini &• 

zaltmak Avruparun menfaati ik· 
tızasıdır. 

- Herhanıi nam altmda olur .. 
sa olıun biz (yani Fransa) dai. 
ma lnriltere ile harp ederiz. ' 

- EHi servet ziraatten dolar. 
Franaanm ziraati bilhuaa mem. 
leketin iç taraflannda pek kötU 
bir haldedir. Ortada çok para 

•ördüfümüz için kendimizi zen
ıin zannediyoruz. Halbuki iN 
bir hatadır. Zenıinlik allme6ni 
zenıinlik aanıyoruz. ~ 

- Milletler aruında mihıaf• 
ret barbarlık devirlerinde af f e'df .. 
lir, medeniyet devrinde affedil
mez. 

- Esas kanunlarını tam 'YU• 
tinde deiiıtirmedikleri içindir ki 
hükumetlerin hemen hepıi dem· 
lir. Mütalıede etmeıini, •örmesi
ni bilenler, milletler ahlik ve ıe. 
ciyeıinin tam bir inkıllp ıeçir· 
dikleri zamanı derhal sezerler. 

- iyi bir politika aayeıinde 

bir devletin korku telkin edebil
mesi için mutlaka kudretli o\maıı 
elzem delildir. Kudrefli olabil
mek imkanmı haiz bulunması ka
fidir. 

- Zaman, hadisatın üzerine 
örttüiü nikabı kaldırdıktan ıon
ra o hadiseyi tefıir etmek kolay
dır. 

- ittifaklar artık yalnız aile
ler arasmda aktedilemez. Bir hü
kümdarın müttefiki, milletinin de 
müttefiki olmalıdır. 

- Hayatta ihtiyarbiı kaldI1'· 
mak, aydınlığın en kuvvetlisi o
lan tecrübeyi kafamızdan çıkar• 
mağa bedeldir.,, 

Yılbaşı piyangosu 
Üniversiteye talebenin devam 

mecburiyeti için on gündür tathi· Yıl b-.ı piyankoau huırlıkle.n 
kata giriıilmittir. Bizzat Rektör hitmittir. Biletler bir haftaya ka· 
Cemil Bey Hukuk Fakültesinde dar piyasaya çıkarılacaktır. 
kontrolda bulunmu! ve hemen bü- -0-
tün talebenin mektebe devam etti· Sarkıntılık eden serhoş 
ğini memnuniyetle görmüttür. Osküdarda, Bağlarbatmda otu• 

Bu vaziyet karııaında, fakir ta· ran Argir oğlu Niko, dün, aarhot 
lebeye yardım günün meıeleti ha· olarak berber Tanafın dükkinm· 
lini almıttır. Böyle bir yardım da ~rkıntdık etmif; herkesi iz'aç 
prensip olarak kabul edilmitti. ~ttiği için zabıta ite müdahale et-
Şimdi ise tatbikata geçmek zaru· mittir. ı 
reli hasıl olmuttur. --O-

Fakülteye devam eden tale - Ocak kongreleri 
beden dııarda itle metıul olan ve Dün Bqiktat kazumda Türli 
itlerini bıraktıkları takdirde geçi· Ali ocaiı, Beyoğlu kazasmda 
necek baıka relirleri olmayan ta • Metrutiyet ocağı, Eminönü ka • 
lebeye üniversitece edilecek yar • zaımda Çelebi Alaattin ocağı, 
dım ıeklinin tespiti ilk planda gel- Fatih kazasında Aksaray semt o

mektedir. Dıtarıda baıka bir itle cağı, Üsküdar kazasmda Düdül· 
metıul olan talebe en yakın za • lü ocaiı kongrelerı yapılmıfbr. 
manda üniversiteye bir beyanna - Bugün konrresi yapılacak o-
me vermek mecburiyetindedirler. caklar tunlardır: 

.Bu bey&nnameler veTildikten Fatih kazasında Eyüp semt o-
sonra yapılacak muamele karar - caiı, Üıküdar kazasında Çelane 
laştmlacak hu arada hukuk fakül· köy ocağı. 
t~sinin ak§amları ayn kuralar ha • !P•l!lllı••••İlll•••••• 
imde ameli dersler vermek ve öğ- H A B E R 

G&rbftz Çecuk Mn11bakaaı 

No. 9 
1eden sonra okutulan dersleri bu 
ıuretle kaldırmak da dütünülmek· 
tedir. Bu takdirde yarım tedrisat 
uıulü kabul edilınit olacaktır. ! .. __ , _________ .. 

\ 



4 HABER - Ak am Postası 

Yazan: 
Aka GUndUz 

l'f !Alma ve başka dıle çevirme! 
o. 14 Devlet yasasmca koru'udur. 

- Senden daha önce gidecek 
yüz binlerce ... 

- Devletin emri emirdir. Ben 
gideyim de isterlerse (seni adama 
benzetemedik git itine!) diye kov
&unlar. 

Marangozun karıaı kocasımn 

yüzi.:~ıe baktı. Kocası yere baka
rak karısına söyledi: 

- Benim torbayı, kundura1arı 

nereye koydun? Komşu ile bera • 
her gidip görünelim. 

iki kom§u yolda bir ıey konu§ • 
madan bayraklı yapının önünde 
tramvaydan indiler. Yapının önü 
iğne atılsa yere dütmiyecek kadar 
kalabalıktı. Her kalabalığın az 
çok bir ıamatası vardır. Fakat bu 
büyük kalabalığın nefes aldığı bi
le sezilemiyordu. Birbirlerine küs
künmüş gibi duran bu insanlar ıı· 
ra bekliyorlardı. 

Miskin, komşusu ile yan yana 
durmuş dört bir bucağa bönbön 
bakmıyordu. Önünde uzun boylu, 
uzun yağlı saçları omuzlarını kir
leten suıka bir genç duruyordu. i
kide bir yanındaki f avurileri Va • 
lantinoya benziyen, kısa boylu, ye
şil zeytin yüzlü delikanlıya mırıl· 
'danıyordu: 

- Mon~er ! Amcamın gönder • 
'diği kartı içeri vereli iki saat oldu. 
Beni öyle de almıyacaklar böyle 
'de. Ne diye beklete beklete ruhu • 
mu incitirler bilmem ki? 

Zeytin yüzlü soruyor: 
- Sizin askerliğiniz yok mu? 

Kartmndakini yukardan ata • 
gıya kurumlu kurumlu süzerek: 

- Yok ya. Ben tairim ! 
- Demek şairleri almıyorlar? 
- Güzel san'atlardan olanların 

öyle kanla ateşle ne ifişikleri ola
bilir? 

- Öyleyse beni de almamalan 
gerek. 

- Şair misiniz? 
Elini bir fırça ve paket tutar

mış gibi yaparak: 
- Hayır, ressam. 
- Almamaları doğrudur. As-

kerlik kanununa bakımadmız mı? 
- Öyle bir kanun var mı? 
Mermer merdivenli büyük ka· 

pının önüne gelen bir yazıcı §aİri 
çağırdı. Şair kalabalığı incitmiye
rek gitti. Ressam derin bir düşün
ceye dalmıştı. Kart verecek b:r 
amcası yoktu. Kanunu da bilmi
yordu. Fakat hak baktı. 

Marangoz yavaşça Miskinin 
kolunu dürtüp şairle ressamı gös
termişti. 

Şair çıktı. Yüzü gülümsüyor
du. Askerliği varmış ama amcası
nın kartı üzerine depo alayı ya· 
zıcılığında bırakmışlar. Ressam 
sordu: 

- Demek Güzel san'atlar için 
kurtuluş .... 

- Şimdilik yok. Gelecek yılba· 
tından sonra bir kanun çıkarılma 
sı düşünülüyormuf. 

Sosyalist marangoz dayanama· 
dı: 

- O güne kadar ölme ressa
mım ölme, kanun çıkıın da kur
.tul! 

Diye yarı ~esli bir kahkaha ko
yuverdi. Bu kahkaha tasl ğı ora
dakilere de geçti. 

Sol yakaımdaki bir avuç toplu 
iğneden terzi olduğu anlaıılan 
tilmanca bir e.damı 

- Cüze! Sanal dediğin de ne? 
diye sordu. Ben bu ıeh:m içinde 
en güzel kostümleri dikerim. Bu 

kanun çıkarsa bize de yarayacak- 1 

mı? ı 

Öteden bir ses: f!ll!'l•llllil 
- Bir dayın ve onun bir karlı 1 

varsa yarar. 
Esnaftan biri &Öze kan~tı: 

- Katıra sormuşlar: "Baban 
kim?,, O da "dayım attır!,, demiş. 

Susmuıluk düğümü gitgide çö
ziilüyordu. Pehlivan yapılı, pos bı
yıklı, kollan sıvalı bir adam man
tık yürütüyordu: 

- Bizi ne diy'e götürürler? Bi
zim işimiz var. Biz olmasak halk 
da askerde et yiyemez. Bizi bırak
salar da ... 

- Sen kasap mısın? 
- Hem atadan kalma kasa-

bını. 

- Daha İyi ya, en önde seni 
götürmeli. 

-Neden? 

- Bu iş kasaplık iş de ondan. 
Bir pol=s mütekaidi olduğu ya· 

kasındaki rozetten anlaıılan adam 
atıldı: 

- Harp siperlerini salhaneye 
mi benzetiyorsun efendi?! 

- Şey .. Hayır .. Öyle demek is
temedim. 

- Ya ne demek iıted:n? 
. - flani.. Şey demek istedim. 
Karır.mıza çıkacak yatları bir çır
pıda doğramasını bilir de.. Hani 
aziz yurdumuzu korumak .. 

Kasap poliı mütekaidine sor
du: 

- Efendi, senin yaıın geçkin. 
Sizin doğumluları da mı ~ağırıyor· 
lar? 

- Hayır. Ben oğlum için gel
dim. Çocuğun biraz nezlesi var. 
Bir kaç ay izin almak için dokto· 
ru göreceğim. Doktor bizim eıki 

apartıman komıuıudur. 

M:skini çağırdılar. 

Ezile kakıla, itile dürtüle, zar 
zor merdiveni çıktı. Marangoz 
kurnazlık etti. Miskinin arkasın
dan yürüdü. 

- Seni çağımadılar, &en ne di
ye sıramızı kapıyonun? Sesleri 
yükseldi. Marangoz ıağa sola Mis
kini göstererek fısıldadı: 

- Ben bu şubenin değilim. Bu 
önümde giden yarı deli, yarı aptal 
bir saralıdır. Ona yardım ediyo
rum. 

Sızıltı sesleri durdu. Marangoz, 
Miskine yaprJık gibi daldı içeri. 

iki doktor Miskine baktılar. 
- Senin bir hastalığın var mı? 
-Yok. 

. - H :ç, hiç bir hastalığın da mı 
yok? 

- Hayn-, yok. 
- Romatizman falan? 
-Yok. 
- Sıtma çektin de dalak olma-

dın mı? 

- Olm dım. 
- Fıtık da nu yok? 
-Yok. 
-Tuhaf şey! 
Doktorlar bakıştılar. Sonra birisi 

sordu: 
- Bllfın olsun fÖyle azıcık ağ

rımıyor mu? 
- Ağrımıyor. 

- Bak sağ elinin iki parmağı 
sakat. 

- Kalan üç tanesi yeter. 
- Tuhaf §ey! Tuhaf §ey! Sıhhi-

ye Müfetti§inden teskere getiren 
sen değil misin? 
-Değilim. 

- Sıhhiye Müfettiıini tanımı· 

Resimde görülen Mis Doroti 
Pognton ile Mis Flinor Jarret 
Los Ancelosta "atletik klüp,, na· 
mına bu seneki Amerika yüzme 
yarı~larına girecek olan iki yü
zücü kızdır. Her' ikisi de geçen 
seneki Amerika yüzme müsaba
kalarında iyi dereceler almı§lar
dı ..• 

.uttnftHlllUIWUI hdlAJiıtmltıımmcıınuuıı111t1wıwNWiliW Wüntmlal 

Şikayeter, Temennier: 
.. ............ a:m .............. 

Rami halkının 
temennisi 

Rami halkı namına gazetemize 
gönderilen bir mektupta ıöyle de
niliyor: 

"Rami iki bin küsur haneli bü
yük bir köydür. Bu semtin §ehir
le muvasalesini daha kolay bir 
hale getirmek maksadile buraya 
otobüs iıletilmesini belediyeye 
verdiğimiz bir istida ile rica et -
mi~tik. Tetkikat yapıldı, otobüs 
itletilmesi muvafık bulundu, hat
ta otobüs seferlerinin Cümhuri -
yel bayramında başlıyacağı bile 
umuluyordu. Fakat henüz sefer -
Jer batlamamıştrr. Kıt gelmek ü
zeredir. Bu mevsimde buraya o
tobüs işlemesi halkı çok memnun 
edecektir. Rami - Sirkeci veya 
Rami - Beyazıt oto\>üa aef erleri
nin bir an evvel baılamaamı te
menni ederiz.,, 

Bu rezaletin önUne ge~mell 

"Aksarayda Valde camiinin 
kartı tarafındaki yangın yeri or
talık karardıktan sbnra namuslu 
kimselerin geçemiyeceği bir hale 
geldi. Burası akıamın saat yedi
sinden sonra bir takım uygunsuz 
kadınların pek fazla dolaıtıkları 
ve bazı münasebetsiz erkeklerle 
çok çirkin hareketlerde bulunduk
ları bir yer haline gelmiştir. Bütün 
mahalleli ıikayetçidir. Bunun ö
nüne ıüratle geçilmesi alakalı 

makamların nazari dikkatlerini 
celbetmenizi rica ederim.,, 

AkSaTayda : K. E. 
Bir malOIUn temennisi 
"Bendeniz malulüm. 934 sene

sine ait ikramiyem verilmediği 

için Bursa askerlik şubesine mü
racaat ettim. Mesele Ankara te
kaüt ıubesine soruldu. 5/ 7 /934 
tarih ve 2038 - 21014 sayı ile ve
rilen cevapla bu matlubumun eı
kiıi gibi İstanbul ıubesinden alı
nacağı bildirildi. Bu sarahate rağ
men bir tefsir ihtilafı dolayısile 
evrakım ikidir Burıaya, oradan 
da lstanbula havale ediliyor. Az 
maaılıyım, Bursaya oradan da ls
tanbula sık sık gidip gelmeğe ma
li iktidarım müsait değildir. Ala
kadar makamların meseleyi tet
kik etmelerini rica ederim.,, 

Küçük Mustafa PQ.§ada kadın
lar hamamı kar§ı•ında 24 numa
ralı evde malul mütekait Ali 

11111mmnnuunmmnmı11mımnunnunnmuıtrtııauımtııawıuaıwuuımıuaamuııuuı 

yor musun? 
-Tanımıyorum. 

- Be miskin adam! Öyled"r de 
bizi iki saatten beri ne diye uğraı· 
tırı.>:orsun? Utanmaz! 

Yazan~ 
KADiR 
CAn 

AKDENİZ KORSANI 

l'fo.153 ŞAHİJ\J REİ5 
\ BUyük macera, aşk ve harp romanı J 

Valeryo, defineyi başkasile 
paylaşmamak çaresini arıyordıı 

ihtiyar korsan iki ayağının üa· 
tünde çömelmiı olarak yavat ya
vaı hem yerlere bakıyor, hem de 
yan taraftaki kayalıklara doğru 
ilerliyordu. Orada yerden tavana 
kadar belki yirmi tane oyuk vardı. 
Hepsinin de karanlık ağızları bu 
cesur ziyaretçileri yutacakmış gibi 
açılmı§tı. 

O sırada mağaranm diğer kapı· 
ıında bir taı düımeı'.nden doğan 
gürültü oldu. Valeryo bir yay gibi 
doğruldu ve kılıcına davrandı. 

Deli Süleyman güldü: 
-Telaı etme &inyor! ... Bir kuş 

uçmuıtur yahut bir kaplumbağa, 

yürürken bir taıı devirmi§tİr ... 
Şimdi kayaları .eliyle yokluyor· 

du: 
- Şu sırada, ıu yükseklikte 

bir oyukta idi. Ağzını büyük bir 
taıla tıkamııtık. Eğer elimiz o ta
şa rastgeline ıarshğımız zaman 
kımıldanacaktır. 

Vaforyo da duvardaki kaya çı
kıntılarını sarsıyor, iğreti taşı bul
ma~ ı çalışıyordu. 

Fakat l:ulamadılar ... 
Süleymanm cam sıkılıyordu. 

Adam~kıllr yorulmuıtu da. Ter 
içinde yere çömeldi. Artık daha 
kolay görünen kayalığa, oyuklara 
dikaktle l>akniağa batladı. Valer
yo sordu: 

- Ne düıünüyorsun? ..• 
- Gözümüz açık olarak bula-

mıyacağız !. .. Anlatıldı ... Bir tec
rübe yapmalıyız! .. 

- Gözünü kapayarak mı ara -
yacaksın? 

- Evet!.. 
- Delirdin mi? Açık gözle gör

m.iyen ... 

. 't, 
- Biz ikimiz indirebilirızi g1 

me! ... 

- Acaba?... 1 

- Siz kaç kişi kaldınnışlı~ıı~ 
- Üç! .. Üç amma her birı 

kişiye bedeldi .. 

D 1 · S · · ı ·· l ri ıo1' e ı u eyman son soz e 
ltrken alaylı gülmüıtü .• 

Valeryo kızdı. Kendisiııd~ 
hiç umulmayan bir irade ife: . :, 

tti} 
__...iyi ya! .. Yalnız ben otuz,.. 

ye bedelim .. Sen de caba! .. 

ihtiyar korsan sözü uzatııı•d 
Hazır danayı yüzüp yüzüp te bO~ 
ruğuna getirdiği sırada çııtf 
çıkarmak istemiyordu. lçind~ 
ıöyle söylendi: 

- Sen bunu başka zaman f 
lemeliydin amm ... 

Halbuki Valeryonun donııJJ , 
ğu tutmu§tu. Artık büyük deficl 

nin başkaları laraf ından kald~ 
madığına kanaat gelmişti. lbtır 
korsanın bu define masalını ~I 
disinin kaçabilmesi için bir bşhr 
ne olarak uydurabileceğini de J: 
fÜnmüıtü. Fakat buna da i01~~ 
yoktu. Zira bu adam her ıeY'd& 

~·f( 

evvel çok açık konuşan, yüreS1 

dekileri gizlemesini hiç bilnıİ,-e~ 
bir insandı .. 

O halde bu define vardı .. e ~ 
kayanın arkasında idi .. 

Deli Süleyman ise: 

- Belki tayf al arı çağırmak ~: 
hanesiyle kaçacağımı zannettll1f 
ıindir .• Beraber gidelirm !.. ~ 

Diyordu. Halbuki Valeryo" 
tık bunu değil, defineye yıll , 
başına sahip olmanın yolunu ~~ 
yordu. Bunun için de üçünci.1 . 
dördüncü bir adamın bu yeri b - Kapalı gözle daha iyi görür. 

Çünkü kafa81 daha iyi toplanır.. meaini istemiyordu: 
Vaktiyle hangi tarafa gittiğini, - Hayır onun için değil .. sı; 
kaç adım atığını iyi hatırlar.. inanıyorum .. Artık hiç bir ıüpb 

..... · kalmadı .. Haydi taşı yere atıı' 
- Mağaradan ayrılırken üç çalışalım ... 

dört defa kapalı gözle definenin ihtiyar korsan V aleryonun itı~ ( 
olduğu yeri Oruç reis:ıt önünde na mana veremiyordu. En son'' , 
bulduğumu sana ıöylemcdim mi? nun bir al! evvel defineye kaf }r 

- Evet!. mak istediğini, yahut henü:ı ;~ 
- Şimdi de öyle olacak.. nin var olduğuna inanınad;S t • 
ihtiyar korsan geldiği yola dön- zannetti. Beraber kayaya yal< ' 

dü .. Geçidin geniılediği yerde, yü- tılar.... ti' 

zü mağaranın içine dönrnü§ ola • Valeryo belindeki hançerle çıı• 
rak ayakta durpu. Gözlerini sım fın kenarlarındaki yosunlar1 11Jı' 
sıkı kapadı, ağır aiır yürümeğe s fi ıJf ..ı ' onra sapını yan tara ara.ı. ~ıı· 
baıladı.. ğa okarak bir manivela gibi 

Valeryo hayran bakıyordu. landı.. bi' 
Deli Süleyman kayanın dibine Şimdi aşağı yukarı küçi.ilc 1,~I' 

geldiği zaman durdu. Duvarı ıı o 
masa büyüklüğündenki ta.;J 

yoklamağa başladı. 
_ Şurada olacak!.. kolay kımıldanıyordu. 10tl' 

Diye bir noktaya elini bastır - Kenarları epeyce açtıklıt.~ f1~' 
dı: ra ta§ın üst tarafındaki oylJI tJıf' 

Valeryo da oraya gitti. Kayayı 
iyice gözden geçirdiler. Süleyman 
orada her tarafı asıl kayalıktan 

ayrılmı§ olan bir tat arıyordu. Ni
hayet onu da buldu. Sert ve sarsıl
maz bir kanaatla: 

- İşte burası .. Şimdi §U taşı ye-
re atmak lazım.. Sandaldakileri 
çağıralım da indirelim .. 

Deli Süleyman mağaranın ka· 
pııma doğru yürüdü. Valeryo, 
aklına mühim bir §ey gelmi, gibi 
onun arkasından koıtu. Kolundan 
tuttu: 

. · ıı ıtlr ' 
tı. Oradan gene bançerını 11t' 

·ce " c' la kımıldata kımıldata eY' 01ıı 
rıya sürdü. Biraz daha d•flJ diif' 
taş büyük bir gürültü il; yete 
t"" t .. uı• 
u. ·~· lkiıi de ba_şlarını taşıo ç ~·1' 
gediğe uzattılar. Bir yığıtı .. dıs'" 

b. •"'' ve kuru otları çekince ır 

kenarı göründü.. ,;Jdi: 
. er1 

ihtiyar korsan gerıye ç 

- l§te !.. ·ıe ,ıV' 
Valeryo hançerin ıaP' 1 .,tdıJ' 

dığa vurdu. Tok sesler du>' 
- Dolu! .•• 
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lı ~dan ço~ geçmedi. Aılan
-.ıan~ •eııne, uzaklardan bir 

y ukremeıi mukabele etti. 

ı•••••••W•••••••I 

:Yazan :I 
t Rıza f 

Oç a~n adam tekrar gürledi. 
teJc aa an, efendilerine kükreye-
d' ~evap verecekleri yerde dolu 
ııgın . i b &esın geldiği tarafa kotma-

V. a. •tladrlar • Beı dakika geçer 
1.rnez civara gelmiılerdi. 

L slanh adam, her ihtimale 
aqht •• 

" •uratle yere atladı ve onla-
rın 1 
·ı Re ecekleri noktaya doğru 
'tlled' 1• Ayni zamanda: 
8e - Siz, dedi, sakın korkmayın. 
h' n Yanınızda oldukça size hiç 
ır :ıe.rarlan dokunmaz. 
Aslanlar g" .. .. 1 d' tf orunmuı er ı. 

ilQ ~~dilerinin yanında yabancı 
tbtı~1!1 görünce bir an tereddüt 
ti 1tler ve ıonra hücum vaziye-

tlınıılardı. 
~lanlı adam, onların bir mü
"" hetsizliğine meydan verme· .... ,k .. 
~ .~çı~ seslendi. Aslanlar bu-
L , Uzrıne, mıhlanmıt gibi yer
~nde kaldılar. 
~da.m, yerinden kıpırdama • 
~ evveli baba aılanı, sonra di
~ ikisini yanma çağırdı. Üçü 

to den efendilerinin etraf mda 
l>landdar o . 

ı_ ' atlanlannı ayrı ayrı olqar-
ııı:eıı: 

la - itte, dedi. Aılanlanm bun· 
ı:·· Ölünceye kadar ne onlar 
l't\nden, ne de ben onlardan ay-

';;;hcafız. 
ke d~a bir an ana aslanın 
kı 11 ''iııe çok dik, çok vahti ba
• •1ndazı ·· km.. t" Bu korku ıle: ur ut u. 

. ....._ T eıekkUr ederim.. Artık 
!':?'di bunlan, geldikleri yere 
• 0nder' ın .. 

....... Siz kimainiz? diye ıordu. 
-Ben mi? 

....... Evet.. 

~,i;. Bunu, bütün Afrika, bütün 
,:ıler merak eder. Yalnız şu 

· Ben de ıizin ıibi bir inıanıım .. 
' Bunda tüphe yok .. Merakım 

)'a nereden geldiğinizdir. 

ltı'-1..._ Kendimi bildim bileli or· 
da Yatarım. 

....._ 'Yerli olmadığınıza göre .. 

t~Evet merak edilecek şeydir. 
d~~' ~ok yazık ki sizi tatmin e· 
~. "Yhır cümle kullanamıyaca
l'lla. .\ a.~nız tunu ıöyliyeyim, adı
' frıka vahıileri "aılanlı a• 

'' diyorlar ' ....... . 
4•ıl iaıniniz .• 

....... Bıiiırn· 
.\bd ıyorum .. 

,., 'al ullah haddi zatinde bura
~iılce e.!\}~ adamı elde etmeie gel
>-ıcl!t nb lundi, kendisini ona çok 

ulın .. b 1 liaı . aga aı amıttı. 
~i 1ertnde b ·ı· .. · '-- · ıailet• ya anı ıgın oarız 

~ı1 aa.'·olınamakla beraber, bazı 
l'Qrdu ~P hareketlerde bulunu· 
1, .. l . ına umu • .. .. .. ·• ı ~ ' mı ıorunuı u· 
tih· ~ın bM- da hah d'ld' ... · ı oltnadı'" "3' ae ı ıgı 

"'~ gıydı. 
~vtler·ııc:1 

tlhl'ord ~ en zeki olduiu anla· 
t'1 U, "-On k• ltıd1r tek Uf Uf unda uzun za• 
·~ lca.Lnı b.tuıa. Ye her şeye hi· 

.\ı-, ~ın edaıı vardı. 
t&· •ıra dili 
L ~•tiy0r, e .~P:. uzakları gözden 
"Qllalc ı_ n kii<:uk bir ·· .. it .. 
~ ıtahart • guru uye 

)ordu. •Yor ve alaka göıte-

k 4bduıı-ı. 
'~ '-~ ' aalanlı adanını haki· 

::: etıııİtti. • Blup .~~madığnu me-
cı_~ \Ulu 0ırennıek arzu• 

-.. lıte 
111 

....._ lb. aaleaef b · k"' 
..,ı~İlı? u ım anıız •. 

1 ş k. ı : e ıp İ , _____ ..... 
- Çünkü geldikleri yere değil, 

sizi takip eden Rassi'lerin pef İne 
takılacağız .. Benim hatlarında git 
meme bile luzum kalmadan onları 
püskürteceklerinden eminim .. 

Abdullah, Aslanlı adamın Raa
ıi kelimesini kullandığı bu daki· 
kaya kadar asıl vazifesini unut· 
muftu .. 

Merzuka, onun vahıi hayvan· 
larla bu alıtkanlığmdan iki sene
lik bir 'hatırası canlanmıştı. 

Cezayirde iken Süleyman adın· 
da bir adamın genç kızı ve karısı 
ile beraber aılan beslediklerini 
görmüt ve bu yırtıcı hayvanların 
bir !köpek uyıallığıyle Süleymana 
itaat ettiklerini görmüıtü. 

Bu hatırasından Aslanlı adama 
bahsetmek iıtedi. Fakat nedense 
lü~um görmedi. 

Süleymanın, aslanlarıyle olan 
alakası Aslanlı adamın yakınlığıy
le kiyas edilemezdi. Biri, nihayet 
bir hayvanı terbiye etmİ§, öteki 
yalnız aslanları değil, söylediğine 

göre, bütün Afrika vahıi hay • 
vanlarını hükmü altına almı§h. 

Abdullah: 

- Bizi, dedi, bu Rassi'lerin ta
arruzundan kurtarmanızı rica edi· 
yoruz. Onların bizi :takiplerinden 
kurtulabilmek için çok eziyet çek
tik .. 

-Ben onların sizi niçin kova
ladıklarını biliyorum. Onlar, be
nim elimdeki rehini koparmak ı
çin petinizi bırakmıyorlar. 

- Ne rehini?. 
- Reislerinin kızı benim elim· 

dedir. Kendisinden hakimiyetimi 
kabul etmesini istedim. Dinleme • 
di. Ben de kudretimi göstermek 
için kızını aldım. 

- Şimdi nerde bu kız?. 
- Görüyorum ki hikaye ile 

pek alakadar oluyorsunuz Y okıa 
ıizi bunlar, bu kızı kurtarmak için 
mi gönderdiler. 

Merzuka: 
- Evet dedi. Bunu sizden sak· 

Jamakta bir mina yok. Saklarsak 
aleyhimize olur. 

-Ya .. 

- Anlatayım, bir daha iki ka-
dın arkadatımızla beraber Mısıra 
gidiyorduk. Bunlar, önümüzü keı· 
tiler ve bizi yakahyarak hapıet· 
tiler. Ancak ıizi elde edebildiği· 
miz takdirde serbeat bırakılacağı· 
mnı aöylediler. 

Biz de kurtulmak ümidile bunu 
kabul eder göründük. Bununla he· 
raber, yalnız Abdullahla beni mu· 
hafaza altında buraya kadar sü
rüklediler. Öteki arkadqlarnnızı 
rehin olarak alıkoydular. 

- Beni elde edecek miainiz? .. 
Mezuka, aılanlı adamın bu sö

züne mukabele etmedi. Çünkü e • 
demiyecekti .. Yalnız: 

- Sizi elde etmeyi söz verişi· 
miz ancak kurtulmamiza bir vesi
le olur diyedir. Yoksa, hakikati 
halde ıizi yakalatacak değiliz. 
Şimdi bili.kiı biz size iltica ediyo• 
ruz. 

Merzuka bunu o kadar içten ve 
o f<adar yalvanrcaama ıöylemitti 
ki, ulanlı adam: 

(Devamı var) 
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Çalışarak kauçuk haline 
giren bir Türk artisti! 

Yeni bir Türk revüsü hazırhyanlardan eski 
boksör Esat Kemal Bey projelerini anlatıyor 

Esat Kemal Bey 
lstanbulda yep yeni ve unsur • 

)arı Türk olan bir artist grupu 
teşekkül ettiğinden bilmem ha • 
beriniz var mı? Bunun sanatkar • 
ları, şimdi bet kişiden ibaret .. Fa
kat gün geçtikçe bu be§ kişinin 

on beş, belki de yüz elliye çıka
cağını emniyetle vaadeden ve gru
pun en mühim erkek uzuvların -
dan biri olan Esat Kemal Beyi bir 
münasebetle ele geçirerek, )"eni 
kurdukları teşekkül hakkında et
raflı ve okuyuculaTımızı alakadar 
edebilecek malumat elde ettim. 

Türkiye ve lngilterede bir çok 
bokı maçları yapmıt ve §İmdi 
memleketimizde tam manasile ba
şarmak istediği akrobatik ve ek • 
sanlrilC danslan, bir zamanlar 
Lonclrada tecrübe etmiş, teveccüh 
kazanmış Esat Kemal Bey, ls
tanbulda bir çok gençlerin tanı -
dığı canlı, yorulmaz bir delikan
lıdır .• 

Bot kaldığı bir zamanı mühim 
bir fırsat bilerek kendisine bu pek 
yeni faaliyetleri hakkında sor -
dum: 

- lngilterede bu hayatı dene
mittim, diye söze başladı. Bir kaç 
revüye ittirak etmişimdir. Boks 
aleminde ise, yumruklarımın tam 
tesirini gösteremiyeceği bir za • 
mana dönüyorum. Üstadım, di • 
yebileceğim ve bir çoklarmızın ta
nıdığı Amerikalı Mister T om la el· 
ele vererek Türk Musiki Cemiyeti 
binasında fahriyen bütün Türkle
re den veriyoruz. Bir çok za • 
mandanberi arzu eden Türk ha-

nün asrileşmit danslarına çevir • 
dik. 

- Ne gibi? 
- Mesela Anadolu havaların-

dan bir çoğunu, en modern tek
nik dahilinde, filmlerde gördüğü
müz Amerikan dansları üzerine 
oyniyabiliriz: Bizim dansların bu
na istidadı vardır. Diğer taraf • 
tan Amerikan dans ha valarmı da 
Türkçeye çevirmek gibi bir hare· 
kette bulunuyoruz .. 

Yeni bir varyete grupu teşkil 
etmit olan E&at Kemal Beyin söz
leri gittikçe ehemmiyet peyda e
diyordu. 

- Proğrammızda daha neler 
var 1 diye aordum. 

- Bir çok şeyler ... Bunlar ara
sında, yeni Türkiyemizin eski 
günlerden farkını göstermek için 
çok modern çok canlı tablolar ha
zırladık. 

- Dansın sporla alakası sizin 
göriifünüze fire nedir? 

- Bilhassa bugünün danşları -
nın ana hattı spordur. Ger.ek ka
dın, aerek erkek, sporla uğraş • 
mamıtsa, bugüniin danslarını ka
tiyen yapamaz. Maatteessüf bazı 
müt~ebbisler, bu hususta yanılı
yorlar. Şişman, göbekli, ağır sik -
letli hanımlar, tabiatile dansöz o
lamaz. Biz, §İmdi tığ gibi beı ki
şiyiz. Yarın bu yekun on beşe, bel
ki öbür gün yüz elliye çıkar. 

Memleketimizde hakiki bir re
vü ortaya koymağa çalışıyoruz. 

Eıat Kemal Bey bir taraftan 
da tecrübesinin kendisinde hasıl 
ettiği düşünceleri bildiriyordu ... 

- Proğramınızda değişikliği 
ne suretle temin edeceksiniz, de • 
dim. 

- Günün bütün danslarım ta
kip ediyoruz. diye cevap verdi. 

Bilirsiniz ki, he1 ay, bu gibi 
danslarda bir takım yeni yeni fi. 
gürler, tavırlar meydan almakta· 
dır. En çok alakadar olduğumuz 
şeylerden biri de dünyanın bu gi
dişine aykırı kalmamak o hareke
ti bırakmamaktır. Buradan Ana
doluya da gideceğiz. Bir taşla iki 
kuş vurmak istiyoruz. Memleketi
mize maddi menfaatimiz de dokun 
masına karar verdik: Vatanda,. 
larımıza asri surette danslarda ya-

pabileceğimizi göstereceğiz. Hem 
gideceğimiz yerlerde cemiyet 
menfaatine çalııacağız.. Ya
kında Anadoluya çıkacağız. On
dan sonra da Avrupaya .• 

- Avrupaya mı? Mukavele • 
niz var mı? 

- Muhabere yolile temin edi. 
yonız. Şimdiki halde f enlindiya, 
HoUanda,Danimarka ve hatta di. 
ye bilirim ki, Amerikaya kadar 
gidip hünerimizi göıterebilece • 
ğiz. 

- Bu işin zorluğu neresinde! 
- Meydana çıkıncıya kadar, 

bilhassa kadınlar tarafından azim 
azizim ... 

- Grupunuza i§tirak edecel< 
değilim. Yapılış itibarile pek ko
lay görünen fakat her halde pelC 
güç bir şey olduğunu tahmin etti
ğim ~yak dansının sım nerede • 
d. ? 
ır. 

Burada dans üstadının ldeta 
bu dansın bir örneğini gösterecek 
gibi bir atiklikle bulunduğunu sez· 
dim. Sonra hızlı hızlı anlatarak: 

.__ Bu dansları yapmak için VÜ· 

cudü en aşağı beı altı sene sporla 
yetiştirmek lazımdır. Sonra mü
ziğin ahenrini almak ~e her gün 
ekzersiz yapmak prttır. 

Bugün dünyanın en büyük dan
sörü bile bir hafta ekzersiz yap ~ 
masa, ayaklarının durduğunu far. 
keder. 
Merakımı sezen dans üıtadı ve 

eski sporcu Esat Kemal Bey bun-

dan sonra bana bu garip ayak 
dansının, zenciler arasından ge • 
çen ilk şimendiferin gürü1tü • 
süne, zencilerin ayak uydurma he
vesinden çıktığını anlattı .. Sonra 
birden eski boksörlerin hilahare 
"artist hayabna,, nasıl geçtikleri 
bahsine gelerek, Vaysmuller, 
Dempsey, Maksbiri örnek ola • 
rak gösterdi. 

"Diğer bir :tabirle iyi bir dan
sör olmak mühim bir ısporcu ol
maktan gelir,, dedi. 

Sporcu dansör, yukarıda neı • 
rettiğimiz resmindeki gayet ~ • 

raklı tavrını ' kauçuk olmak,, şek
linde anlntıyor. 

Hikmet MUnir 
nımlarını yetiştirmeğe çalışıyor- •••••·-·••••••-••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••=••••••••••••••-••••••••••• 
duk. içlerinden çok istidatlı olan-
ları yetitti. Bunlar arasından §İm· 
di Avrupa sahnelerinde çalışan
lar var. Bir çokları da maddi mu
avenet bekledikleri Ye çalışacak
lan yer bulamadıkları için sönüp 
gidiyorlardı. Son zamanlarda, he
nüz ismini söylemek istemediğim; 
ve ıimdiye kadar hiç bir 
arkadaşımızda görmediğimiz bir 
azim ve istidatla çalıtan bir ha
npnla mesaimizi birleıtirmit bu -
lunuyoruz. Bu arkadaşımız, göğ
sünü gere gere Awupanm her 
hangi sahnesinde ?lışabilecek 
bir vaziyete ielmekt~dir ki, bunu 
yakında göstereceğiz ... 

Dinç ve pek canlı konuıan E • 
sat ~mal Beyden, danslarının 

şekli hakkında tafsilat istedim. 
Burada gayet meraklı bir .şe,Y ıöy-

ledi. Eski boksör, yeni dans üsta • 1 
dı E&at ıKemal Bey diyor ki: Parüıte 4f:ılan biT "kedi sergi.si,, nJe r.esimde göTdiiğiinüz mavim• 

- Biz, <§İmdiye kadar Türk var- trak tüylü kedi birinçi gelmi§tir~ Bu kedinin kıymeti b~ bin lircı 
yeteciliğinde görülen şeyj, bugü • Jolarak takdir edilmiıtir. ' 
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Petrol ve kan Alaturka ve şehir 
meclisi azaları 

Gizli dosya yakaI8ndı 
( Baştarafı 1 inci de) 

burada bir kaç tabur askerin bir -
den kaybolduğu çok defa vaki ol -
muştur. 

işte bu öldürücü harp bu or • 
manlık için oluyor. ''Yeşil Cehen -
nem,, ismi verilen bu yer için şim • 
diye kadar 100.000 kişinin kanı 

akmıştır. Dört sene zarfında 

100.000 erkek ölmü!, 100.000 aile 
perişan olmuştur. Halen de cep -
hede 45.000 Paraguvay ve 65.000 
Bolivyalı aaker ölmek için sıra 

bekliyor. 

Y eıil Cehennem cephesinde or· 
manlar o kadar sıktır ki burada 
top, tank, tayyare, hatta tüfek pa
ra etmiyor. Bu gibi tekiimül et· 
mit vahtet ıilahlarr İ§ göremiyor. 
Bu cephede iki taraf süngü sün -
gUye, Domba bombaya ve boğaz 
boğaza h'arp ediyorlar. Birbirle
rinin göğüslerini parçalayıp ci
ğerlerini sökercesine harbediyor -
lar. Ve bu harp karıılıkh olarak 
hlrh1rlerini tamamen yiyip biti • 
rinciye kadar da 'devam edecek -
tir. 

Nitekim PaTaguvayda insan 
Clalia 'doğrusu erkek kıtlığı baş 
göatenniıtir. Bütün mektepler ka
pablmış, yükaek sınıf talebeleri 
ceph'eye sevlie'dilmiştir. Üniversi· 
teliler ise çoktan ölüp bitmiıler • 
Clir. Orta mektep çocukları da 
mahalli iılerde kulanılıyor. Ka • 
'dmlar çocuklarını evlerinde hı -
ra1imıılar ve ıüt dolu memelerinin 
üstüne asker kaputu giyerek cep -
h'enin arka işlerinde çalışmak ü • 
zere yollara dökülmüşlerdir. 

Bu iki küçük cumhuriyet ne için 
birbirleriyle böyle ölesiye harbe • 
diyor? Bu iki devlet haddiza-

tında o kadar fakirdirler ki 'değil 
dört ıene, dört ay bile harbedebi • 
1ece1C ve toprakla milyonlar dö
kebilecek paraları yoktur. 

Böyle olduğu halde onlara yi • 
yecek ekmek ve insan öldürecek 
cepnaneyi kim veriyor? Dörtse· 
ne gibi büyüK bir zamanda bu 
maaraflan kim görüyor? 

Bu paraların, bu kan döktürü -
cü milyonların menbar neresidir? 

ltte bu sırları ifşa ediyoruz: 

Yetil Cehennem ormanının al -
tında bir sarı cehennem yani bir 
a1tın cehennemi gizlidir. 

Bu ormanın altında dünye.nm 
en zengin petrol menbaları var • 
'dll'. 

Standart Oil Kompani'nin göz· 
lük takan ve pipo içen uğursuz 

mühendiıleri bu meıum harbin 
çıkmumdan bir sene evvel Para .. 
aııvayda olan bu petrol madenle • 
rini keşfettiler. 

Bu kumpanyanın başında 'dün - · 
yanın en ölmeğe layik ihtiyarı Con 
Rokfe1ler bulunuyor. ihtiyar kurt 
petrol madenlerinin bulunduğuna 
dair telgrafı buru§uk ve titrek elle

rine aldığı vakit buruşuk yüzü bi· 
raz daha buruıtu; titrek elleri bi· 
raz daha titredi; ölü gözlerine 
ıeytani bir hırs geldi: 

- Milyarlar .. Milyarlar .. Hanri 
Deterding'i atlattım. diye homur
dandı. 

Hanri Deterding de dünyanın i 
kinci petrol kralı ve Con Rokfelle· 
rin hazan le§ ortağı, b~zan da leı 
rakibidir. Halen ikisi de uyuşa -
rak dünyayı ik mıntakaya taksim 
etmişlerdh. Bir tarafta petrolu 
Rokfeller, bir tarafta da Deter· 
ding ıatarl.r. 

Stantlart Oil Kompani ne So
koni Va~m .. 

iki tröst neyulisınm iki f e&• 

metli müme11ili olan bu-iki adam 

bir çok işlerde menfaatlerini ko • 
( Baştaralı I inci de) 

rumak için birbirleriyle akıllıca 
hane musikisiydi. Garp tekniği -

uyu§muılardır. Fakat her nedense 
ne uygun musikiyi, alaturka mu -

bu son meselerl ... oyuıamadılar. 
siki bastırıyordu. Musikinin he • 

Yeni petrol madtınlerinin keşfe -
yecan, sevinç, neşenin bir ifa • 

dildiğini Deterding anlar anla • desi olması lazım gelirken alatur • 
maz derhal evvela Arjantin ve ka musiki elemi ifade eden bir fa. 
onun va51tasiyle Paraguvay hü • 

sıl muıikiıiydi. 
kumetine nufuz etti. Nazır ve baş Al d 'k b' k ·11 t manya a ı en ır aç mı e e 
nazırlara kasasını açtı. Bunlara mensup insanların toplandığı bir 
b ir kaç milyonluk banknot demeti yerde biz de bir kaç Türktük. Her
koklattı. Ve Con Rokf eller efendi kes kendi milli musikisinden par
meselenin ne olduğunu anlama • çalar söyledi. Sıra bize gelmişti. 
dan Paraguvay hükumeti mem - Söyliyecek §ey bulamadık .. 
leketindeki petrol inhisarını So- yani toplu bir halde söylene • 
koni Vakum kumpanyasına verdi- cek bir fCY bilmiyorduk. Nihayet 
ğini ilan etti. sarardı gönlüm mü idi, yoksa İpek 

Con Rokfeller bunu haber al • saçların mı idi, böyle bir ,arkıyı 
dığı zaman fevkalade hayret etti. hep birden söyledik. Sonra sor
Ve kızdı. Yaptığı teşebbüslerden duk: 

(Baştaralı 1 inci d~). 

redeki Alman it cephesinin çalıı
maıına dair verdiği rapor ve a -
raıtırmalar sırasında yakalan • 
mıt dosyalardır. 

Bunlarda bir taknn tehditler-
le Sarre halkı üzerinde yapılan 

tazyiklerden bahıolunınaktadır. 
Ahali, birer birer Alman cep· 

hesine girmeye davet edilmit o • 

lup raporda bu fırkanın inzibat 
memurlarının hakikatte gizli fa. 
a1iyette bulunan polis kuv
vetleri olduğu beyan edil • 
mektedir. Raporda, Alman 
hüld'.lmetinin de Sarrede mü
dahalede bulunmuş olduğu 
beyan edilmekte ve bu müdaha
leyi ıöıteren bir takım vakalar 
ıayılmaktadır. 

Sir Con Simon hiç biri fayda vermedi. Her cephe- _ Nasıl beğendiniz mi, dedik. 
de Deterdingi karşısında buldu. Ama biz söylerken boyuna gülü- Avam kamarasında izahat 

Bunun üzerine bir sabah beı met- yorlardı. Ne deseler beğenirsiniz: verdi 
re boyundaki yazıhanesinin batın· _Bu ıöylediğiniz ıey bizim Ö· Sar havzaıına Fransızlarla be· 
da otururken zile bastı. Derhal lüm havalarına benziyor? raber İngilizlerin de gireceği ha· 
içeriye seken üniformalı memuru· Musikide inkılap zamanı gel • vadisi İngiliz Avam Kamarasında 
na bir cenubi Amerika haritası miıti. Büyük dahinin itareti, Tür· mevzuu bahıolmu9, Hariciye Na· 
getirmesini emretti. Üniforma• ke, garp tekniğine uygun musiki • zırı izahat vermiıtir. 
lr hademe kotlu. O Rokfelerin sini kazandıracaktır.,, Vaziyete göre, Almanların Sar
"Tine is many = Vakit nakittir,, Etem Akif Beye yaklaıtım. Ga· da bir hükumet darbesi yapacak -
prensipini çok iyi biliyordu. lh • zinin her eıerinin hayranlarından ları havadisi çıkmıı ve Fransa, va
tiyar kurt bilha11a ihtiyarladıktan olan hoca dedi ki: ziyeti önlemek maksadile, şimdi • 
ve ölümü yak~tlfinı hissettik - "- Gazinin işaret ettiği her şey- den hududa asker getirmişti. 
ten sonra vakitin kıymetini çok de tam bir isabet vardır. Her ita Sonra, Fransızların İngilizleri 
dah'a iyi anlıyordu. Bu sebepler· reti memleketi ihya etmiıtir. Bu de bu harekete ittirake çağırdığı
den dolayı yanm dakika geçme • aefer de bayide musikiden kur- haberi çıktı. 
den avdet et.mit ve cenubi Ame - tulacağız artık!,, İngiltere hükumetinin reddetti-
rika atlasını getirmitti. İsmail Sıtkı Bey, musikimizin ği yazıldı. 

Con Royfeller kuru parmağını garp tekniğine uymasının çok iyi İngiltere Hariciye Nazın bu 
"Yetir Cehennem,, ormanının üs • olacağını ve bunu bütün kalbiyle hususa dair Avam kamarasında 
tüne butr. Sonra ora.dan kaldrr • arzuladığını ıöyledi. verdiği pek ıayanı dikkat izaha -
dıktan sonra Bolivya cumhuriye • Azadan Halkevi reisi Ali Rıza tında diyor ki: 
tinin üıtüne koydu: Bey ise ıu mütaleada bulundu: "Sar mıntakaımda sükun mu .. 

- Bu yer Paraguvay cumhuri • "- Halkevinin bütün gayesi haf azası için İngiliz askerlerine 
yetinin değil, Bolivya cumhuriye • milli musiki yaratmak ve bunları müracaat meselesi yoktur. Böyle 
tinin olacak. Buratı Bolivyanın garp tekniğine uygun bir ıekilde bir ıey de dü,ünülmüyor. 
hakkıdır. Coğrafi vaziyeti 'de bu· ve garp aletleriyle çalmaktır. Hal- "Sarda, sükunun muhafazası, 
nu gösteriyor. diye mırıldandı. kevinde alaturka musiki diye bir milletler cemiyetinin Sar idare ko-

Hakikaten iki gün sonra bü • ,ey yoktur. Bu kayit nizamname- miıoynuna taa.lluk eder. 
tün Bolivya gazeteleri hiç akılla • mizde de vardır. Yakında latan- "Sardaki hükumetin idare ede
rından, hayallerinden geçmediği bul Halkevinde amatörlerden mü- miyeceği bir vaziyet çıkmamalı .. 
ha1de "Yeşil Cehennem,, ormanı • rekkep bir koro heyeti te,kil ede- dır ve çıkmıyacak. 
nın Bolivyaya ait olduğunu iddia ceğiz. Bu koro heyeti orkeıtraya 

etmeğe ve tarihi deliller bile gös - refakat edecektir.,, 
termeğe baıladılar. Paraguvay Yirmi sene evvel garp musiki le
da l<endisine mukabele etmekten hinde yazılar yazmış olan Galip 
asla çekinmedi. O da derhal bü.. Bahtiyar Bey ise dedi ki: 
tün kuvvetiyle Bolivyanm haksız ''Ben ıahsan alaturkanın tama
ve istilacu ( ! ) emellerine hücum miyle aleyhindeyim. Bu iptidai 
etti. Ve derhal hudutta müsade - musiki çoktan devrin, tekamülünü 
meler olmağa baıladı. Bir müddet bitirmit ve tedenni, inhitata yüz 
sonra da resmen harp ilin edil • tutmuştur. 
d. Garp muıikisi fennin musikisi-ı. 

Con Rokfeller kasasını açmıf, dir. Nasıl olsa bir gün alaturkaya 
Bolivya cephetine döküyordu. Ve tahakküm edeceği tabiiydi. 
hala da döküyor. Sonra bizde alaturka musiki 

Hanri Deterding de ayni §eyi yalnız ayya9lık ve pis boğazlık ve-
yapıyor.. silesi olmuştur. Bugün çalınan a-

"Bu sabah Alman sefiri geldi 
benimle görüştü. Ve Alman hudu .. 
dunda, huduttan yirmi bet muay. 
yen meaaf ede Alman hücum kıta· 
atına üniforma giydirmedikleri, 
yürüyüf toplantı veya her hangi 
tezahür yaptırmadıkları hakkında 
gazetelerde çıkan havadisin doğ· 

ru olduğunu teyit etti. 
"Alman hükumeti de, Sar'a Al· 

man baskını yaprlmaıı tehlikeıi 
mevcut olmadığını söylemekte -
dir. 

"Gerek Almanya sefirine, gerek 
Fransız sefirine, İngiltere hükume 
tinin bu haberden memnun oldu
ğunu, bildirdim. Fransız sefiri de 
Sar münaıebetile hazırlıklarının 

lki büyük kapitalistin menfaat- laturka eserlerden hiç birinde sa
leri ve paraları Bo,ivya - Para• nal ve teknik yoktur. On, on bet 
guva.y cephesinde harbediyorlar ıenedir hakiki ve sanatkarane bir 
ve kan döküyorlaT. 

1 

alaturka çalgı duymadım.,, $ ısı Ut! 5:. ZU! 
11
• &!d :-

Al k 'k' · k d dınsız olamıyacagına ınan ıgnn-
Saf Bolivyalı gençle, masum - atur a musı ıyı a ın o- l 

ı İı tf .... · dd' dan musikinin de kadınsız o amı-
Pa.raguvaylı delikanlı iki ihtiyar , kııyucu arının ma ~e ıgı ı ıa e- yacağına eminim. Bir sanat ese-
h · · h · · t · k 1 nnı · diliyor. Ne dersiniz. arısın rrsı ıçın emız an a k rine, ıiir, zarafet ve ruh veren yal-
do .. ku" yorlar. "- Hiç bir sanat eserinin a- l k 

nız kadındır. Sonra a atur anın 

aadece ihtiyati bir tedbirden ibJ' 
ret olduğunu temni etti. "" 

''Şu vaziyete göre, ınilletle~, 
miyetine taalluk eden reY nı .. 

11
, 

• • • kA ' • .. J3 ıı caat ı§ının anunusanınh• . -"' 
b. nıı,..... de kusursuzca ve tam ır 

üzere yapılacağuiı uınabilirİ~··: " 
B l .. . JnırıhS u mese e uzerıne .• ı,.t 

"Oeyli Herald,, gazetesi hır afP 
makale tahsis etmekte ve •'d,ıı 
kamarasında hariciye nazırın fdİJ 
bir sual ıoran işçi fırkasından 'ft 

L bö .. , . k .. b'ır vaı• ter enı rı nın ço ıyı 

gördüğünü yazmaktadır. . eti 
Bat makalede, iıin ehenı111~..A. 

'k' bil"'" ve hariciye nazırının her ı ı ·tjj 
metten aldığı teminat v~ l~ıtı 
askerinin bu meselede bıtar• ··r 
bahsedildikten ıonra bilhaıı• t° 
le deniyor: 

"Şimdi yapılacak bir ,ey v~ 
reyi amme müracaat itini, al '1' 
darlann, mümkün ol.an her ıeY1 f" 
parak süki'inet ve nızamla b• 
mağa çalışmasıdır. V 

"Tahrikkar her hangi .h•; ti 
tin derhal önüne geçilmesı ~as 

dır. .) 
Avrupa bu münasebetle old.J 

ça müıkül bir vaziyet kartı• ,J 

bulunuyor. Şimdi sulha kı!J 
veren her iyi A vrupalmm vazı~1' 
esasen müıkül olan bu vaıı. 
daha müıkülleıtirmekten çe"'1 
mek, tehlikeli bir tecrübe de\'1'~ 
den muvaff akiyetle çıkabilnıe~ 1 
çin elinden geleni yapmaktır.,, 

Türk-Yunan 
ticareti 

( Baıtaralı I inci t1ıl 
muıtur. Diier taraftan muayyen~ 
yüzde 1tibarile tam takaıa tibi b 

"'ltnıf eıya için huıuıi bir lderinJ ~ 
ıiı olunmuıtur. Türkiyeye ith-1 ~ 
lunacak Yunan mahıulitı. için ~~il 
best ve aabit ve kontenjanlı ithV, 
listeleri tanzim olunmuı ve hu nı-1s 
ıulttan bazıları için de tarifler üı:•' 
rinden tenzilat kabul edilmiıtir: # 

imzalanan bu anlatma, tıoı . , 
anlaımanın münkazi olacağı 15 I~ , 
rinci kinundan itibren meriyete " 
recektir. • ~ 

- -------------------2 tren çarpıştı 
, 

Çarpışma esnasında ;1" 
kişi hafifce yaralan~11 
:Evvelki gece Bürük Derbent ~ 

yonundn bir tren kazasr olmuş, b ~I 
kişi yaralanmı tır. Hadise f U şe1' 
olmu:.tur: ~ 

Büyük Derbent istasyonuna ti' 
bir yük · treni hudut iıuetini biral ~ 
cavüz ettiği için, kartı taraftan~ 
diğer bir yük treni ile hafifçe ~· 
mı1tır. Çarpııma, vaıonJann bi i...-!'. 
rine sürtünmeleri neticesi!'de 0 "I 
sarsıntı neticesinde bir kaç val011 , 

dan çıknuıtır. Her iki trenin ı,.f ~· 
murlarr hafif surette yaralanınıt1• t" 1' 

· Vagon ve makinelerdeki .,, ~ 
hemmiyehiz görülmektedir. JJdbİ' " 
münasebetiyle Ankaradan ıele':ıı~ 
beı numaralr tren yolculan .,,,~ 
ıuretiyle dün akıam geç vakit f • 
la gelmişlerdir. -~ 

Dikkat! 
Bolivya1ı gencin ve Paraguvay• nn.a değil, batçavuıun kanına bir mazarratı da hiç bir zaman 

lı delikamarın gelincik gibi kırmı· benzetiyor. güfteyi terennüm etmemesidir. 
zı dudaklı ve lale gibi beyaz tenli Ve on iki yaşında benzi uçuk, Güfte ne olursa olsun her zaman 
harikulade kıvrak vücutlu sevgi· ıarıtın mektep çocukları ellerine ayni ahenkle ifade olunur ki bu da Esnaf ve iıçi 
lileri ıiyahlar giymiı e.ihyorlar... kalem yerine onlara birer tank büyük bir nokn.nlıktır. HABER sizin, halkın gı~e~ 
Eski harman akıamlarmda insan gibi ağır gelen soğuk namlulu tü· Ben alatqrka musikinin kaldı • . iı•ı 
boyu başaklar araımda geçirdik· feği alıyorlar. rılması lüzumunu yirmi, yirmi bet sidir. Her türlü fikiyetırı ~'f' 
leri koyu yeıil aık dakikalarını a • Ve bol güneşli, şiir, tango, kitar senedenberi müdafaa ederim. Bu leğinizi ya bizzat ge!~r:1'bildi' 
nıyorlar. ve aık memleketi olan bu diyar- eski arzumun bugün tahakkukun· bir mektup yazarak ız 11' 

Güzel kitar çalan Antonyonun lar şimdi kan, ateş, duman ve fe· dan dolayı bittabi çok memnu • riniz. Bu sütun, sizin içİOd~!tc' 
parmakları Amerikan marka bir liket yer1eridir. num. Musikisi olmıyan bir mem • mııtır. Şikiyetlerinizi ve 

1 

1,.,, 
tüf eğin tetiğinde ve Blankanm Ve bu kanlı, ve bu müthiş facia- leketin hiç bir zaman kültürü tam lerinizi alakadar ına1'•01 

l<oyu kestane rengi göz1eri san lar Con Rokfeller ile Hanri De- olamaz. Musikimizde timdi yeni d - I ağıı· ...tll 
yollar"dadır. terding efendiler uyuşuncıya ka- bir hareket yapmak için yakında uyurmaga ça ışac ~ 

Ve genit !apkalı tair artık la. dar devam edecektir. Halkevleri büyük bir adım atacak- --
zrl ufuktan sevıiliıinin Clutlakla • Murat Selimi tır.,, 

s 
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_ SAç=L~A~R~I=Ku=vvetl~endir: 
uzatmak 

~ dökmeme~ 

r akil vasıtalannın 

HABER - Akşam Po•taaı 7 
========================:==~= 

Nizar1·1 la . kabildir. TecrDbe 
edilmiş en çok rağbet 
görmUş bir ilaçtır. 

· Yaıılınasına baş-
E ... lanıyor 

llünön" ka l _ E il. Ylnakaınlığından: 
~leletd~nönü kazası dahilindeki 
"lllttııııın mevcut canlı ve cansız 
~ti tı·'-t~akil vaııtalannın tedariki 
' q ıye k • 

~ 11 lJQ • onuıyonunca yazılma. 
ı._ ncı te•rin 1934 .. .. ""laCaJct :r pazar ıunu 
~ it, 

~h.• - l<a.nun - 'b' • ~t ... ucı ınce yazıma tabı 
tı.L ttını-r.d .'"ı dit' ır: At, kısrak, katır, 
dtle, le~ \'e ~rkek manda ve öküz, 
~ il "e çıft atlı 'binek ve yük a· 
~hr~ı. e ~~nda ve öküz arabaları ve 
lıi! •t otoh~ısıklet, motosiklet, otomi• 
~tler Ilı: • kamyon, kamyonet ve 
~l ' •ıbndir ve arazöz ve lokoYe 
llıotötıij "8PUrlar hariç olmak üzere 

3 "e rnot" .. d · ..... 
8 

orsuz enız vaııtalan. 

' İti~ Vesait bulunduklan mahal· 
~ ~ Yle yazılacaktır. Sahipleri 
~~ da bulunan vesait de ıece 
~. tı illa.haller itibariyle yazıma 

""~ ..... lıc· • t.""'lte ıncı maddede nevileri yazılı 
'111' ~il harvanlarla motörsüz vasıta· 
' lrahalann yazılacağı gün ve 

'f.tl'Çôiıda ıöıterilmittir. 
(-'h· K PAZAR NAHiYESi: 
tı l •.1e .merkezinde) 

' ~ncı teırin 1934 pazal' (Hacı 
12 ı:~ Cıyuettin, mahalleleri.) 
~ncı teırin 1934 Pazartesi (Ya· 

13 llQ ~enıirtaı mahalleleri.) 
\, U ncı teırin 1934 salı (Sande· 
llt'\' ""-Panı mahalleleri.) 

~eti AZIT NAHIYESl: (Nahiye 

l 
nele) 

ı..._ ·4 llci • 
~an· 1'.cı teırin 1934 çarıaml>a (Sü-
~let:.~ Mercan, Dayahatun ma· 

lg l\Q • 
l'\ıri, ile,~ .teırin 1934 pertemhe (SÜ· 

l? Jı_. ~t nıahalleleri.) 
(r.~ lllrtc' 
8 
-ı?lCttf• 1 t.ırin 1934 cumartesi 
•l·~i 1'.ıenderhane, emalp &a, 

J\u • lnahalleleri.) .... ·- •·-
llıerk ~l\API NAHIYESl (Nahiye 

tai'tt.de) 
~~ 8 kinci teırin 1934 pazar (Şehıü· 
~l.J,j., Bayram çavuı, Çadırcı Ahmet 

l& ~ha~leleri.) 'li lcirıcı teırin 1934 pazartesi (Mi· 
~ lb...~~ttin, Tavıantaır, Saraç Is
' ~~t . lelen,) 
~~ ltırı • • • 
~~ ,. .. cı teırın 1934 salı (Kazganı 
' '1lbentçi Hüsamettin, Muhsine 

~l l~~İp ~sım mahalleleri.) 
~~ P.t~cı teırın 1934 çarşamba (Ni
~tl ~rnar Kemalettin, Mesihpa14 

'~l~~~AR NAHiYESi (Nahiye 
~~ilde) 

'C-~ lltinci teırin 1934 peytemhe 
~•tan, Küçük Ayaıofya, Sul· 

(~ ~ llc~~alleleri.) 
ıı.. •ncı teırin 1934 cumartesi 
"ltl'laıi 
leJe , >' Eınin Sinan, fshakpaıa 

~ 1 .ti. 
'1...."' kirıcj t • 
~t, Al eınn 1934 pazal' (Sultan· 

·) trndıır, Binbir dil"ek mahal-

~. ~tll 
~ık el~~ NAHiYESi (Kayma· 
~ilci ~eıırıde) 
~ llcq . ç.1 ~et Cey~l~ırı 1934 Pazartesi (Şeh-
~ı llflıı nı, liocapaşa, Hopyar, 

L ~'1 l1t· • Allattin mahalleleri ) 
"\ l' •ııcı te . . 
I~. aht. k ırırı 1934 aalı (Ahı çele-
"""l) •le R·· 8 ' uıtempafa mahalle· 
ka..... '1 1-ıih 

~ . .u, ten ı k. 
hı- Yol\ ka anunuevvele kadar 

· 2- ınerk • d 'b • '1 ezın e ulunacak • 

·~ ...... \' ecf·ı eıliti kl' 
~, • ..._ l el\ a" l na ıyenin yazılması 
ı! "'Ilı" \Ut erde hah 
-.ı-, Ö 17 ıi k aa ın 8 inden 
diı-, ileyin ~; adar devam edecek· 

den 13 e kadar tatil• 
ı. e ...... 
... i i . li er \ta 
.. ._. Çı11, '•ri ııta sahibi kendi mahal .. 
tı~ 1'ttı l'I edilen .. 
"'41tıe~ h~dırrııai ıun ve yerde va· 
ııtı. e) 19~.. a nıecburdur ı k" ._talc ,... t 'h' · a• 
lııı. )oltı~l'l 1nden itibaren ya· 
~?~ '-• 11.ir '\'A•'k da Yeaaitini yazdırdı· 
tı'l •10 l .... , a .. 
•aj""· ', \1 lc•rıu goıtenniyenlerden " ..., ,,._ nurı 2 • • 
~ 'ıı. "''Y•-re heyeti ıncı. maddesi mu· 

Cto ""' - ar,ı,8 • • karariyle her hay• 
..... -... ıt. · ıçın 10 ı· 
-~,._ ıçil'I ıoo . ıra Ye motörlü 

' '--t•ıı.c!n,1 lıra ceza almak ıu· 
tatoa11 ...... Pttot .. 

1 
•calc!ardrr 

ll2 Ol'ÜJc • 
>ıe.,_.a deni •ra Yaıttal ·1 
~ -.. hı .... , 2 "•••t•la arı c mo-

' --..cail rırıın ne gün ve 
•trıca jlan edi e • 

:.. ı 4. ~- . 

Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarını bulurlar 
ve bedef1erine vasıl 

olurlar 

Jş BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntılı gDnlerde 
imdana koıan yol 

2österen odur. 

R H ~ ve o rn Sğrıları 
Souk alginh§ı • Romatizmaya 

1 Kaıelik kutu 
ıO ,, tüplerde 

Hakiki kaşe 
.. 

KALMITIN 
fımine dikkat ediniz • Her ecıanP.de bulunur. 

Kışlık program 
Halkevi temsil ve kon/ e
ransları herkese açıktır 

Halk;rinden: 
Temsil ıubemizin Teşrinisani ve 

Kanunuevvel aylanna ait kıtlık temsil 
ve konferana pl'Ogramı a~ğıya çıkanl
mııtır. Bu konferans ve temsiller bü· 
tün yurtdaılara açıktır. 

ikinci teşrin 12 pazartesi akıamı, 
20,5 ta Beyoğlunda. Beyaz kahraman, 
inkılap çocukları, Eski adetler. 

ikinci teırin 19 pazartesi akşamı 
saat 20,5 ta Alayköıkünde. Sakarya· 
nın tayyareciıi, Eski adetler. (konfe • 

. ranı). 

ikinci teırin 26 Pazartesi akıamı 
20,S ta Beyoğlunda. Himrpetin oğlu. 

Binnci kiınun 3 pazartesi akıamı 
20,S ta Alayköıkünde Sakaryanın tay· 
yareciıi, Eıki adetler (konferanı). 

Birinci kanun 10 pazartesi akıamı 
20,5 ta Beyoğlunda. Köyün namusu. 

Birinci kanun 17 pazartesi akıamı 
20,5 ta Alayköıkünde. Toprak, Karan· 
lıkta kalan adam (konferans). Refik 
Ahmet Bey. 

Birinci kanun 24 pazartesi akıamı 
20,5 ta Beyoğlunda. İkizler. 

Birinci kanun 31 pazartesi aktamı 
20,5 ta Alayköıkünde. Himmetin oğlu 
(konferans). Celal Tahsin Bey. 

Not: Bu dört konferanı Seniha 
Bedri Hf. Celal Tahsin Bey, Refik 
Ahmet Bey ve M. Kemal Beyler tara· 
fından verilecektir. 

RENKLi FENER 
Şehzade batında MiJJet tiyat· 

ırosunda bu aktam Natit Bey, Fat· 
ma Leman Hanımın ittirakiyle 
"Renkli Fener,, piyesi temsil edi· 
lecektir .. Bu müsamerenin güzel 
olması için fevkalade ehemmiyet 

Urolog · OperaUSr --• 

Dr. Reşit Sami 
idrar yollan bıstalıklan m(itehassısı 

Beyoğlu, istiklal caddesi (Mulen 
Ruj karşısı) Vebap B. Ap. No.61 

6 ncı hukuk hakimliğinden: 
Macide hanım tarafından Mah· 

mut pafada Çeınikır sokağında 

19 numaralı hanede mukim iken 
ikametgahınm meçhuliyeti anla • 
şılan Hayri efendi aleyhine açılan 
botanma davasmın icrayı muha -
kemesi 12 - 12 - 934 çarfamba 
günü saat 14 de tayin ve bu bapta 
yazılan davetiye mahkeme divan • 
hanesine ta1ik ve 15 gün müddetle 
ilanen tebligat icrasına. karar ve • 
rilmiş olduğundan me:ıktlr gün ve 
ıaatte İstanbul aıliye mahkemesi 
6 ncı hukuk dairesinde heyeti hi. • 
kime huzuruna gelmediği takdir -
de gıyabında mahkemenin icra kı· 
lınacağı tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilin olunur. (3381) 

Gorio Baba 
BALZAK 

Haydar Rıfat 
23 forma 1 Ura 

ZA Yl - Gümrük rüsumunun 
tutal'ı olan 807 lira 72 kuruta ait 
lıtanbul ithalat gümrüğünün 3758 
numaralı ve 25/ 7 /933 tarihli irat 
makbuzumu zayi eyliyerek eskisi· 
nin hükmü kalmadıjını ilan ede • 
rim efendim. (3371) 

Gaffw· Zade 

İstanbul ikinci icra memurlu
ğundan: 

ÖKSÜRÜK 
Her mcvıimde 2nrülen, insanı 
rahatııı eden batta uyutmıyan 
öksürük sebebi ve menşei ne 

olursa olsun 

PfKIORin 
ile hemen geçer. t 

Kutusu 30 kuruştur. 

Beşir Kemal 
Mahmut Cevat 

ECZANESi .. Sirkeci 

POKER 
Mahçuz olup paraya çevrilme .. PLA Y TIRAŞ BIÇAGl 

ıinc karar verilen ve tamamına kullanınız. Ve her yerde arayınız 
yeminli ehlivukuf tarafından iki (3775) 
bin bet yüz lira kıymet takdir o • 
lunan Beyoğlunda Feriköyünde ı.-ı-• Kimyager --• 
Koıtantin sokağında eski 14 mü. Hüsameddin 
kerrer yeni 46 maa bahçe bir bap 
hanenin yan hisaeai açık arttır • Tam idrar tahlili 100 kuruş -
maya konmuş olup 15 _ 12 _ tur. Bilumum tahlilat, Eminö • 
934 tarihine müsadif cumartesi nü, Eırıiak ve Eytam Bankası 
günü saat 14den16 ya kadar dai· karşısında İzzet Bey Hanı 
remizde açık artbnna sul'etiyle sa• . ( 

4501 l 
tılacaktır. Arttırma bedeli kıy • lLAN 
meli muhammineden mezkUr his • Bugün ticaret mıntakama git • 
ıeye isabet eden kıymetin yüzde mekte iken üzerimde bulunan 500 
yetmi, beşini bu1madığı takdiTde liralık zimemat yazılı bir adet cep 
sor arttıramn taahhüdü haki kal • defterimle ve ·hil'er liralıktan altı 
mak üzere 30 - 12 - 934 tarihi.. evrakı nakdiye ve karyemizden 
ne müsad!f günü saat 14 den 16 Dunnuı oğullarından Ahmet oğlu 
ya kadar keza dairede yapılacak Mevlut ile tarla mübadelesine ait 
olan ikinci açık 'arttırmasında da· 24 Eylul 929 tarihli bir kıt•a da 
hi arttınİıa bedeli tahmin edilen senet ziyaa uğradığından bulup 
kıymetin yüzde yemtit betini bul- tealim edene on lira hah§iı vere • 
madığı takdirde sah§ 2280 No-lu ceğimi ilan ederim. 4 

kanun ahkamına tevfikan geri bı· Kaınnpapda Çöpçüler içerisin• 
Takılacaktır. Arttırmaya iştirak de Hasan Efendinin 35 numara·· 
etmek istiyenlerin mezkur gayri h gazinosunda mukim seyyar satı· 
menkulün muhammen kıymetinin cı Ali oğlu Ahmet '(3379)' 
yüzde yedi buçuğu niıhetinde pey , "\ 
nkçesi veya milli bir bankanın te- Ihsan YAVUZ 
minat mektubunu hamil bu1unma· 
ları lazımdır. Hakları tapu sicil· Kadın ve erkek terzisi 
leriyle sabit olmıyan İpotekli ala- Bütün tıklar hep orada gi· 
caklılaTla diğer a!akadarların bu yinirler. Her kese:fe ve her 
haklarını ve hususiyle faiz ve ma• ar.zuya uygun elbiıenizi ancak 
sal'ife dair olan iddialarını ilan ta· orada yapbrabilirsiniz. · 
rihinden itibaren yirmi gün zar • lıtanbul Y enipoıtahane kar· 
fında dairemize bildirmeleri la • tıımda Foto Nur yanında Leta· 
zımdır. Aksi halde hakları tapu fet hanında. 
sici11eriyle sabit olmıyanlar ıatıf 
hedelinin paylatmasından haTiç 
kalırlar. Müterakim vergi, vakıf 
icaresi, tanzifiye ve tenviriyeden 
mütevelJit ruıum müıteriye aittir. 
Daha fazla malumat almak iıti -
yenlerin 15 - 11 - 934 tarihin -
den itibaren açık bulundurulacak 
olan arttırma ıartnameaiy'le 934/ 
1366 No-lu dosyasına müracaatla 
mezkUr dosya derununda mevcut 
ve mezkUr gayri menkulün evsaf, 
mesaha vesairesini havi vaziyet ve 
taktiri kıymet raporunu görüp an· 
hyabilecekleri ilan Qlunur. (3383) 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 
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KUçUk ııanlar 
Okuyucularımıza bir hi1"mette bu-
lunmak gayesiyle bir "Küçük llan
lar,, sütunu açıyoruz. Bu ilanların 

satırına beş kuruş ücret alınacak

tır. Bir ay içinde gönderilen küçük 
ilanlar gazetemize parasız konula
caktır. 

Müsabaka: 1 
160 Lira mükif at . 

. 

.Güzel ve ~ürbüz 
cçocuk müsabakası 

Müsabakamıza ittirak ede
bilmek için çocuklarınzın 
sihhatli olması kafidir. 

1 5 - 10 1 
yaş arasındaki kız ve erkek 

çocukları arasında yapıla -

cak müsabakamız için (30) 

Kupon biriktirmek lazım -

dır. 

Çocuk velilerine tavsiye e • 
deriz: 

Çocuklarınızı hemen kay • 
dettiriniz ve idarehane • 
mizden alacağınız kartla 
Beyoğlunda Tunel başında 

1 
1 Foto Süreyya f 

ya götürerek H A B E R 
hesabına meccanen resmini 
çektir_iniz. · • 

Müsabakamıza işirak edebilmek için şu şeraite 
riayet etmek lazımdır; 

1 - Sıhhatlı olmak, 
2 - 5 - 10 ya! arasında bulunmak, 
3 - Bu şeraiti haiz çocuk velilerinin her gün matbaamıza . mü

racaatla çocuklarını kaydettirme teri ve fotoğraflarının çekilmesi 
için kart almaları lazımdır. 

4 - Her çocuk için otuz müsabaka kuponu biriktirilecektir. 
5 - Kuponlar, müsabaka gününden evvel davetiye almak üzere 

ibraz edilecektir. 

TAŞRA OKUYUCULARIMIZ 

Bu meyanda taşra okuyucuları

mızın çocuklarını da düşündük. 

Gönderecekleri ve gazetemizde 

çıkacak resimlere bakarak en 

ıüael ft ıürbüz olarak seçile

ceklerin~ ayrıca mükafatlar 

verilecektir. 

MOKAF ATLARIMIZ 

Erkek Kız 
Birinci 50 50 
ikinci 20 20 
Üçüncü 10 10 
Bundan ba§ka 1 O uncuya kadar 
kız ve erkek çocuklara ayrıca 

birer kıymetli hediye verilecek. 
Taşra okuyucularımızın çocuk
ları da bu hediyelerden istifade 
edeceklerdir. 

-------------------------

Müsabaka:2 
60 Lira mükafat 

EN GÜZEL 
AŞK MEKTUBU 

BUrlU KiM YAZACAK? 
I fte müıabakamızın 

mevzuu. 
Şurcuını hatırlatalım ki . 

Cı§k denilen hadi•e yalnız 
gençler ve ergenler ara • 
ıında cereyan etmez, yaf- • 
ları olgunla§mış olanlar 
arasında da •eviıenler ol
duğu gibi birbirlerine aşık 
karı kocalar da vardır. 

lfte bu itibarla En GO
Zel AŞK MEKTUBU mü· 
ıabakamıza herke• gire • 
bilecektir. 

Okuyucularımızdan her 
istiyen imzası tamamen 
mahluz kalmak üzere bi
ze bir aı k mektubu yazıp 
gönJerebilir. Bu mektup. 
ları mektup sahiplerinin 
ayrıca koyacakları mÜ• • 

tear imza ile dercedece • 
ğiz. 

Mü•abakaya girenler
den ricamız ıudur: Ad -
reılerini yazdıktan sonra 
- ki bunlar bizde mahfuz 
kalacaktır. - herkes birer 
mü.tear imza atmalıdır. 

Mektupları ayın on be. 
tinden itibaren neıre ba§
lıyacağız. /•imlerini son· 
radan nqredeceğimiz bir 
edebi heyet bu mektupla
rın en güzellerinden on 
tanesini seçecektir. 
Birinciliği kazanana 25 
2 inciliği ,, 15 
3 üncülüğü ,, 7 
4 üncülüğü ,, 3 

Lira naklen veya o ni•
bette bir mükafat verile
cek, onuncuya kadar dere
ce alanlara gazetemizin 
birer aylık abonesi gön· 
derilecektir. 

Bu da: 3 
1050 Liralık tenzilit 
-~HABER-SARAY 
~ HAFTASI 

15-22 Teşrinisani 

Miki' nin 
Şen Saati ~ 

"HABER,, gazetesi SARAY ai· dahil olmak ıartile bir bu~..
neması, bütün dünya film alemin- sürecek bir program yap ,1 
de bir inkılap yapını§ olan müte- nu halka göstermek için 
harrik resimler mücidi Valt Dis- mıtlardır. ; 

ney'in eserlerinden tam bir prog- Saray sineması filmlerİl1 

ram yaparak göstermeğe kararf ricceği 15 - 22 Teşrinisani 
vermitlerdir. için tamamen hususi fiatlat ~ 
Bugün~ gelene kadar program- mıştır. Fakat Haber okurı 

larm başlarında gösterilen küçük için bu hususi fiatlar üze.~ 
de yüzde kırk nisbetinde bif 
zilat yapmış bulunuyoruz. 

Haber - Saray sil. 
ma haftası devam e~ 
müddetce her gün 1-1• ~ 
rin okuyucula11nda11 I 
kişi Saray sineınB 

yalnız "25,, kuruş "et' 
rek girebileceklerdit· ı 

Böylece, Haber, oku~/ 
namına hem 1050 liralık bil 
zili.t yaptırmış oluyor, h {, 
C'nlara, Pariste bir buçuk :!Jj 
<lrada iki ay, lsveçte bir b ':J. 
Amerikada üç ay müte~~ 
halkın alkıılamış olduğu ~e ~ 
siıo.<liye kadar görülmeJ11''', r 
kulade bir sinema progr•,.a 

termiı oluyor. ,1,i 
't"' 

15 . • .d .... 1 
teşrnusanı eı· c-J' 

(Miki Fare - Mickey Mouse) 
filmlerini halkın ne kadar büyük 
bir alaka ile seyrettiklerini gör • 

her gün bin okof" sıl .,, 
muzun bu fırsattaıı. ge' 
istifade edeceklerif11t 11il' 
lecek sayılarımııcl1 

dük. Bu küçük filmler. hakika • ren 
ten birer §aheserdir. Bu sene, 
b11nların renkli olanları da yapıl-

' ,, ~- .. ---, 
Cliı cceğiz. 

Garbo Miki'ye atık 
Gazetemizle Saray sineması bu 

ıtyın on be§İnci pertembe günü 
akıamından itibaren yalnız Mi1'.i

........ lerden mürekkep ve renklileri de 


