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Aktör Zenci sev
diğini boğdu ? 

il 

10telloyu oynıyorlardı~ halk bu 

ıu:~amın: "Ne yumu§ak başlı ki
c~r. ::" .'. ' diyeceği geliyor.. An -
l)ı, d obur yandan ela kulakları . 
IG .ı Q M. Musolininin bir tank üı
~ ile çılup ::öylediği söylev çınla-
or ela ,, • 

fc:ı k , 0 nc:ydı, bu ne?.,, diye §a
Quyo1·uz. 

V.N. TANUR 
rqlt Sıyasa, Siyaset. Barış, Sulh. Yap
c0;u u, Sayıfa. Telyazısr, Telgraf. 

dl' ın ' d ~ • B tı 8.. e ın, nazar c~mesın. arış-

~~ Ulhperver. Genel, Umumi. Düzen, 
aın, Ahenk. Söylev, Nutuk. 

----------.... -----aımm--~----1 
ş. 

lic11 w 

t ~ndalı tayya-
~ i lerle uçuş 

'i yaptı lar 
Cltı ... 

•ı EreyJiye gidiyorlar 
.ı Ankara, 18 (Hususi) - Lon. 

tabii sahneyi çıl-: 
gınca alkışladı 

Son zamanlarda Cenubi F ran . 
sada bir zenci aktör sevdiği bir 
kadını sahnede boğarak öldür
mek ısuretile tüyler ürpertici bir 
cinayet işlemiştir. 

Bu feci vak'a fu tekilde cere -
yan etmiştir: 

"Tri Star = Üç Yddız,, isminde 
bir tiyatrv kumpanyası üç aydan
beri F rarua dahilinde seyahat yap 
maktadır. Bu tiyatronun sahibi 
aslen İngiliz olmak1a beraber ar -
tistler muhtelif milletlere mensup 
turlar. Bunlar arasında bilhassa Ü 

çü çok meşhurdu. Blanf, Robert 
ve zenci Kempi. 

Blanşla Robert genç ve çok mu 
vaff ak iki artisttiler. Ekseriya aşk 
sahnelerini birlikte yaparlar, aşık 
ile maşuka rolünde çok muvaffak 
olurlardı. . 

Zenci Kempi de bilhassa coş-

Zenci Kemp ve sevdiği 

kun neşesile tanınmış, şen, şakrak: 
ve kahve rengi bir artistti. Uzun 

müddet boksörlük, yüzücülük yap 

mış, çok muntazam bir vücuda 
malikti. Bununla beraber Kempi 
büyük bir aktördü. Bir çok oyun -

lard; hain aşık, hırsız, katil rolle-
(Devamı 8 inci de) 

"~a. M b L - el urn arasında yapılan 
~t e nıil l yarışla ikinci gelen 

't })>areci Y ormandiyer ile Mol sıı· 

Inglltere - Amerika 
aralarındam:ı an

laşacaklar 
350 
bir 

bin liral ____ _ 
11 de Bağdattan geldiler. 

~~yYareciler Gümrükler Vekili 
a Beyle, Hollanda Elçilik er • 

\ tarafından karşılandılar. Ha
~ ~~~syonu binasında tayyareci -

~ hufed<: izaz edildiler. Saat üç 
~a~ta Başvekil Paşa yanlarında 
\>~~~:Ye Vekili Fuaf, Milli Müdafaa 

~'I ıJ~ Zekai Beyler olduğu halde 
))~•at syonuna geldi. Burada 

Japonya ile uyuşulamadığı 

takdirde İngilizlerle Amerikalıla -
rın kendi başlarına bir deniz an
laşması yapacakları haberi gelr · 

kaçakçılı 
müdürleri ''Neft sanayi,, şirketi 

yor. 

Bu ihtimal, son iki gün içinde 
İngiliz avam kamarasında başve· 

kilin odasında, Amerikan murah· 
haslarile görüşülmüştür. 

tevkif edildiler -B-i-ri-n·-,n-k-ar-ıs_ı_ 

ta tayyareciler takdim edil -
Müzakerelerden sonra, her iki 

taraf murahhasları da bitkin bir 

Güzel ve GürbüzÇOCUK 

Aldığımız malumata göre mu 
hafaza tetkilatı yekunu 81 bin 
lirayı bulan bir kaçakçılık mey • 
dana çıkarmış ve mesele sekizin
ci ihtisas mahkemesine intikal et-
miştir. 

Mesele tudur: 

.___11-.z_ı:mıım_u_·· s_a_b_a ~a_s_• __ • ~-:an dolan d 1 rıcı la r 
Geçen nisan ayında, gaz tica • 

reliyle meıgul olan (Neft sanayi 
~!rketi) nin Çankaya vapuru Köı
tcnceye hareket ederken Umur -
yı..rindeki transit deposundan ih
rakiye alarak 6,366 kilo gaz ve 
motörin yağı almıştır. Fakat va

pur hareket edeceği sırada vapur
da çıkan bir yagın yüzünden ha
reketini tehir etmek mecburiye • 
tinde kalmıştır. 

Zabıtamıza müra
caat edildi 

Sonradan bu ihrakiyenin Türk 
iki dolandırıcı 8 Haziran tarihin - ;.,~!3rında sarfedildiği ve gümrük 
de Brün şehrinde Frans postal adlı Yesminin ödenmediği ortaya çık
~irisinin 9000 kuronunu çarpmıt rnı~tır. Üzerlerine konulan mü -
l ardır. Beynelmilel yankesici ola - hürlerin koparılarak açıldığı tes
·ak tanılan bu adamların nereye bit cdilmi~tir. 

Beynelmilel zabıtai cinaiye bü -
rosunun zabıta teşkilatımıza bil -
dirdiğine göre, Polonyanm Krako
va kasabasında doğmuş 1908 do -
ğumlu Hutman Löbel ile Lemberg
li Funkenstein Hirschles ismindeki 

ittikleri belli değildir. 
Bu mesele 8 inci ihtisas mah -

Bunlardan başka Romanya te- kemesi tarafından tetkik edildiği 
'1o aasından olup Kişinerde dof,mu§ (Devamı 8 inciçle) 

b • 20 ca ·· - bulunan Platine Mesas ismindeki nııı11111111ıııııııı111111111ıııınııı111111111ıııın111Jnı11uıınımıııın111ıııı11 
~ CltıQ.. 0nüı Hanım no. 21 ~ybegüm Hanım 1 adam da Pariste 300.000 frank kıy-
~)~~iisabakamıza iştirak eden hanım kızlarımızdan Gönül metinde elmas dolandırmıştır. Al- Son dakika 

,... P.!n ... ~rn lianınıların resimlerini neşrediyoruz. manca ve merkezi Avrupa dilleri-
1 

t b 
1 1 

b· 
-q,) vqo k . \ s an u a ge en ır va-ı.; .. t-ak "'Q'T>aınıza_ çocuklarınızı iştirak ettiriniz: Matbaamıza uğ • nı lrnnuşan bu adamın yakalanınca k t d y 
~"44 t "" •O O . • pur araya o ur u. azısı -caı-t .. 1 S REYYA' da hesabımıza resimlerini çektirmek kaçmasına meydan verılmıyerek 8 1 f d d 

"" tnan12 k~ f d' ne sayı amız a ır. 
a ı ır. .(Devamı 8 inci de) -lltlıllellı-''*llNllıııııııtllllltıııııııııııııınııııııuıuııııınıııuıı 

birinin kocası 
kaçtı 

Ali Bey kansını 
. değil çocuğunu 

arayor 
Fındıklıda De• 

reiçinde Selim ha.

tun mahallesinde 
3 numaralı evde 

oturan Ayşe Ha

nımla oğlu Müca

hiddin perşem 

be günündenberi 
kayıptır. 

Ayşe llanımın 
kocası Tahmil ve 

Hakkı ile Tahliye idaresi 
MUtahidettin memur la rın dan 

Ali Bey karısının ve çocuğunun 

kaybolduklarını zabıtaya haber 

vermiştir. Zabıtanın tahkikata 
ba~ladığı bu kaybolma hadisesini 
Ali Bey ~öyle anlatıyor: 

"- Karım Ayşe Hanımla on 
yedi senedir evliyiz. Sekiz yaşında 
Mücahiddin isminde bir çocuğu -
muz var. Bundan bir müddet evvel 
Gaitada Perşembepazarında olu -
nıyorduk. Sonra Fındıklıya ta. 

.(Devamı 8 inci de). 



çikada 
Yeni kabineye 
girenlerin şahsi
yetleri hakkında 

~~------~---,-~~~--~~-; 

Almanya,harbin dehşetini anlamıştır 
Fransayla uzbışmak istiyor 

ingilter~ 
Sar mıntakasına 
İngiliz polisi 
göndermişler . 

İngiltere Harbiye ve flaric:, 
Nezaretlerinin, Sar nunt~ i~ 

d . . ·n ıç 
sın a asayışı teın~ ol 
eski zabitleri, beynelmılcl pd" 

8 

Brüksel, 18 (A.A.) -M. Theu
nis kabineyi te§kil i~in istİ§arele -
rine devam etmiş ve müzahareti 
her hükumet için lazım olan sosi
ete jeneral müdürü M. Franqui'yi 

Bu sözleri M. Hitler SÖlJlemişfir 
görmüştür. Her halde programda Paris, 18 (A.A.) _Malen ga· 
mühim bir değişiklik olmıyacak zelesi, sabık muhariplerden meb -
ve geniş iktısadi, idari ve mali ten· us Goy ile Paris belediye azasın· 
silcat ve memleketin hali hazırda- • dan Monnier'nin M. Hitlerle iki 
ki müşkülat sebebile kabul edece· saat yaptıkları bir mülakatı neşr· 
ği tasarruflar sayesinde Belçika etmektedir. M. Hitler ezcümle 

usolini, Avusturya 
ı ara neler söyle~---

~~ h .,a , 
sıfatiyle Sara gönderecegı ~ ,el 
si lngilterede ve bir çok 5ıya 

11
, ' 

muhitlerinde alaka ve d:J$at 

Frankının istikrarını kat'i surette 
muhafaza lüzumuna müstenit hu· 
lunacaktır. 

Siyasi mahafilde M. Jaspar ta
rafından krala verilen formüle uy
gun olarak dolaşan muhtemel ka· 
bine listesi şudur: 

Ba~vekil: M. Theunis, katolik. 
Milli müdafaa: Deveze, liberal. 
Hariciye: Hymans1 liberal. 
Hazine: Franqui, liberat 
Mal iye: Sutt, liberal. 
Dahiliye: Pierlot, katolik. 
Adliye: Bovesse, liberal. 
Nakliyat ve P.T.T.: Rubbens, 

demokrat hiristiyan 
lktisnl: Ve1ze, katolik. 
Mesai: Vanasaker, katolik. 
Maarif: Godding, liberal. 
Müstemlekat: Charles, katolik. 
Ziraat ve nafıa: Van Cauwela • 

esl, katolik. 

Sovyet Rusyada 
intihabat 

Moskova, 18 (A.A.) - Bütün 
Rusyada 46 - 11 tarihine kadar 
!köyledren 3572 Sovyet intihap e· 
dilmiştir. Bu miktar bi.itün köy 
Sovyellerinin yüzde 5 17 sini teş
kil etmektedir. İntihap edilen 
mebus adedi 81 1866 dır. Niıbeti 
yüzde 23,2 dir ve 18978 i kadın
dır. 

Sovyet Rusya merkezi icra ko· 
milesinin merkez intihap komiı • 
yonu kararma tevfikan köy Sov • 
yelleri intihabatı 10 - 12 tarihi
ne kadar ve şehir Sovyetleri inli· 
habatı da 15 - 12 tarihine kadar 
uzatılmıştır. 

Suikast 

diyor ki: 
"- lki mmet arasında suite· 

fehhüm mevcut olamaz. Hali ha
zırdaki müşkülat Sar meselesin -
den ileri gelmektedir. Almanya· 
nm, harbin dehşetini anlamadığı· 
nı zannetmek lam b:r deliliktir. 

lki memleketin münevver sı -
nıfları, galipler de buhrana mani 
olamaksızın harap olmuşlardır, 

Yeni bir içtimai nizam tesis!ne ça· 
lışmak lazımdır. Eğer Fransa ve 
Almanya anlaşıTlarsa bütün Av -
rupada iktısadi vaziyet düzele -
cektir. Bu rüyanın gerçekleşmesi 
iki milletin t~kip edeceği hattı ha
rekete J>ağlıdır. Sabık muharip -
lerin dünyaya sulhu kabul ettir· 
memesi mümkün değildir.,. 

Mektep program
larında 

Dil inkılabına göre 
değişi~lil<ler yapdacak 

Ankara, 18 (Hususi) - Talim 
ve teı;biye heyeti hu sabah müsle• 
§arın re:sliği altında toplandr. Ma
arif Vekaleti, mektep programla· 
rında dil inkılabLmıza uyacak bir 
f ekil de değişiklik yapmak üzere 

tetkiklerde bulunuldu. Mektep • 
lerde kıraat kitaplarının değişti -
rilmeai ve bunlardan öz türkçe ile 
yazılmış kitapların kabul edilmesi 
muhtemeldir. 

yandırmıştır. ~ . 
Bunun üzerine işin aslını 11 ıtl 

kamarasında Hariciye N"' 
Sir Con Simondan ıordul~r: }<ıt' 

Sir Con Simon, havadısı 

men tekzip ederek: ııır· 
"Gizli kapaklı bir şey yaJc ıer 

dedi. Bu iş için müracaat edetl ~· 
~öyle bir gözden geçirildi. h~) el 

Roma, 18 (A.A.) - lstefani dir ki, ltalya, Avusturya ve Maca- rıyacakların, isimleri Sar hül<fıl" 

İtalya ile ·. Avusturyanın 
sulh ülküsüne 

anlaşması 
uygunmuş 

ajansı bildiriyor: riılamn dahil bulunduğu siyasal, kom~sy-0nuna bildirildi. .. ,j 
M. Musolini dün akşam Avuı • ökonomik ve ha~si uzlaşmaların "Bunlar münferiden ınur~~· 

turya Başvekili M. Şuşnig ile hari- heyeti mecmuası teessüs ve inki - etmiş oldukları için, İngiliz bil 
ciye nazın M. Berger Waldeneg şaf etmiştir. Bu uzlaşmalar mu - metiyle hiç alakaları yokt\Jf~ 
şerefine bir ziyafet vermi§tir. ayyen §eraiti kabul ederek ayni ül- Sir Con Simon bundan 50 

M. Musolini irat ettiği nutukta kü ve ayni maksatları takip eden "Bunların Sar'da bulunnıasİ~ 
misafirlere hoş geldiniz dedikten herkese açıktır. Faşist hükumeti Sar'daki hi\diselerin tehlikes! ~ 
sonra şunları söylemiştir: enerjisir{i siyasanın inkişafına tah· lacaktır. Niçin tehlt gösterılı 

"-Zatı devletlerinizin Roma· ıiı etmİf ve edecektir.,, anlamıyorum .. ,, 
da bulunuşu iki memleketi birleı- Bu nutka cevap veren M. Şuf. Diye hayret göstermiştir: ~ 

tiren dostluk münasebatmın yeni nig de Macaristan ile olan samimi Di~er taraftan Hitlerin ş•f" 
bir delilidir. Bu münasebat ileride münaıebatın hiç bir suretle bir le- dostu ve hususi mürahhası He~ 
inkişafa müsaittir, çünkü, mütle· cerrüt teşebbüsü demek olmadığı- Ribentrop İngiltere murah dl 
rek menfaat ülkülerin heyeti mec- nr beyan etmiştir. Mister Edenle konuşmalarınclıı. 
mua!:mda emin bir esas bulmakta- vam etmektedir. 

dır. Bütün İtalyan milletinin l:>ü. İsviçre Cümhur Şimdiki halde belli olan bir~ 
yük 1 ;_ heyecania takip ettiği ıon varsa, Almanyanın Milletler, r/ 
hac· ·, ltalya ile Avusturya a • Reisi miyetine dönmesi, herhalde 
rasm . ld dostluğun Avrupa tesa· meselesinin hallinden evvel oıl 
nüdünün icabatına tapıamen uy • Elçiliğimizde yemek yedi yacaktır. & 

gun olduğunu ve bizim için ve her· Cenevre, 18 (A.A.) - Anado- Bu itibarla Fransa ve Alm-"J 
kes için emin bir sulh ve huzur za· lu Ajansının hususi muhabiri bil· arasında da esaslı bir dostluk I 
manı olduğunu göstermittir. Bu diriyor: zam olabilecek Sar mmtakas ı 
dostluğun diğer memleketlerle o • laviçre Reisicümhuru M. Pilo· r!\ ehemmiyet kesbediyor. ·I 
lan münasebatm genişletilmesine golaz Ye refikaları bugün öğle ye- Almanyanm Mille!ler ~e~'i 
mani olmadığı aşikardır. Memle • meklerini Berndeki elçiliğimizde, tine dönmesinden sonra, sılahJ 
ketlerimizden herbirine ait men • Cemal Hüsnü Beyle beraber yemiş lanma kqngresinin yeniden (1 
faatlerin ve anlayııı ve takdiri ile - lerdir. Pek samimi bir hava için- lanmasr veya silah İ§lerinde 

• "" """"'""'""" ""'"'u""'.,"~"""'"·'RUınmımomımfnnm-}•"""""11M> de geçen bu yemekte Hariciye na- halde konuşulması zaruridir. 
Himayeiet a zırı M. Motta ve Berndeki bazı ~ :(o ~ 

d . elçiler de refikaları ile hazır bu · lngilterede Sar için poliı 1
1 Kısa zaman için e ne ı ı d l. 

unmuş ar ır. Ianma meselesi, avam kamarll fi ·°"! 
yardımlarda bulundu -0-- da Başvekil Makdonalt tar'~ 

Riyaseticümhur umumi Ankara, 18 (A.A.) -Himayei Mu·· thı·ş bı·r yıldırım dan· da izah ed:lmiş ve filh•".ıJ 
etfal cemiyeti umumi merkezi 1 b · · · ·· caat edenlet""' katiplig"" i u ış ıçın mura JJ 
te§rinisani 934 tarihinden 16 ikin- ht Landon, 18 (A.A.) - ( ü. ehil olanları~ s.a~ 1:1~.k~~~t ıJ 

Ankara, l8 (A.A.) -Açık bu- ci teşrin 934 tarihine kadar 1702 mit burnu) Klarksburgda yerliler- misyonuna bırdırıld : gını soyle 
lunan Riyasclicumhur Umumi Ka· çocuğa yardım etmiştir. den 61 kişi yıldırım vurması ile öl- tir. 

1
1 

•ipligwine, vekaletinde bulunan Ri • B ı d 295 h t k ...ııııı 
Be1grat, 16 - Yugoslav ga • " un ar an as a çocu ve müılerdir. Bu adamlar, fırtına Polis namzetleri bir ıorc;- il 

Yaseticumhur Hususi Kalem Mü - k d A k · I'k'l' b' 1Y. zeleleri Parislen alarak şu haberi ··~ a ın umumı mer ezın po 1 1 1 • koptuğu zaman hep bir arada ve geçirilm' ş eskiden böyle ır ı 
dürü Hasan Rıza Beyin tayini le- d t d · r 

veriyorlar: Marsilya suikastına niklerin e muayene ve e avı e • bir kulübenin de içinde yemek yi· fede bulunup bulunmadıklnr'.'ı~( 
ra Vekilleri heyetince tasvip ve d'l · · s·· d ı kı d d bt , .. bilvasıta iftİrak ettiği tahakkuk e- ı mı§tır. ut am ası ımm a a yorlardı. manca veya Fransızca bilip 

den Ve halen Avusturyada bulu. kabul olunmuştur. her gün 160 çocuğa ceman 914 lti· __ .. ___ ıı...._._ • ..,_.,. _ _,"""""""' ...... ııı_,..ınıı,_,,."M" .... -ıı.. dı'klerı' sorulmuı;tur .ıl 
Umumi merkezde fakir talebe· -s • il P-. nan Hırvat zabitlerinden Perçe • Tenzilatlı tarife uzatılacak lo bedava süt tevzi edilmi§tir. 527 Başvekil Mister Makdonl' :,if 

viçin Fransaya iadesi için Fransa Ankara, 18 (Hususi) - Birinci çocuk ve anne umumi merkezin ler için açılan 'aşhaneden her cün lis kaydetmen'n gerek H~',1,,-' 
· b 1 d · t'fade etmi"tir 185 çocugwa sıcak ögvle yemegwi ve· N ti rı '"' hükumeti Avusturya hükumetıne kanunun sonunda müddeti bite - anyo arın an ıs 1 -s • gerekse Harbiye czare c lfP'" 

tekrar müracaat etmiş ve 48 saat cek olan demiryollarındaki tenzi. Yardım için müracaat eden 11 fa· rilmiıtir. 53 fakir çocuğa palto, fından gizlice yapıldığı h•b',~f· 
mühlet vermiştir. Avusturya hükU· )atlı halk biletleri daha bir müd • kir çocuğa 103 lira 1 kuru! para göüslük, kasket ve mektep levazı· doğru olmacığını tekrarloı1' uıi' 
meti bu müracaata da ikatiyen e • det muteber olacaktır. yardımı yapılmıştır. mı vermek sure~iie sevindirmiştir. Sar Komisyonu, rcyif.rn• -,,~il' 

hem~~tverm~i~ ~Pe~"~ I ;.: •• :.:.:c~~~.;,;.~~~~-;.~~~~~-~-~---~---··~----~----~=-· ud~~ns~~e~e h~!~p-

~~ş~::.elmeğe bile lüzum görme •• , C'abah dQzeteleri ne di,,orlar? 1 ~~~;,:;:;;ıi.:lı•e ıhtıyacı. ~· Afiıl'' 
Esl<i Hırvat zabiti Viyanada J~ ~ ' Bu sırada i\zadan· barı • .,r· 

e_ 1lerini ko11arım, sallay~ sallaya l ' AKIT _ /J!clımet Asını Bey, meler yapma'k istediklerini yazıyor. içinde ve lıer 11e balıasına olursa ol- Makdonald'tan şöyle şorP'~~ ~" 
d 1 k d Bununla beraber. '.·cndisi de, arada sı- ıun l'ugoslaıı11anın dostu kalacaktır.,, 1 'l H""kAı:ıclİ111 ,t· 0 aşma ta ır. "Gezginci satıcılar,, başlığı11le 11azı· '' - ngı tere u u • , )')'el. f 

Tayfundan ölenler 
236 kişi 

Manilla, 18 (A.A.) - Son tay· 
fun esnasında bütün Filipin adala· 
nnda ölenlerin mikdarı şimdi 236 
kişi olarak tespit edilmi~tir. Hasar 
mikdarı, bir milyon iki yüz elli bin 
dolar tahmin edlmektedir. 

HABER 
GürbDı Çocuk Müsabakası 

No. 17 

d b ··ı a ya~ı yazacak fakat l'elit /Jey ~üyle diyor: · ·· · h' b' nıe5 '1 ' ·.ı"I. yor: IJunlar, iki çeşittir. Bir çeşiti, ra a aş su ıın . .. • ll' ışte, uzerme ıç ır w . • J11'1 
d · ı · zılarını gazetenin iri- "- Her lıangi •bir dostumuza karşı ) bılır sabahları uzak malıallelerin ilıtiyaç- aını sıyasa ya ,. madığından emin o n 

l ' · ebedi dostluktan bahsederken araya , larını temin ederler. /Ju sebeple fay· rıe a acaı>mış.. Misler M~kdnnal~: 
d 1 d 1 Alımet Şükrii Bey, lfilliyet gazete· meselci (bize dost kaldıkça biz ele ebe- E ···"'i 

a 
1 

J~na;;İcr ise, sokakları kalabalık· sini pek 11nkında baştan aşağı öz diyen dostuz) uibi kaydı ilıtirazi ilci - - vct. . ............. ·;"" I 
Türkçe çıkarmağı ımıduklprını yazı • t'esi fena olmaz.. .................................. J 

!~~::r:::.eniş:eo~~;:::rd;,~;atı D;;;~~: ııor.. l'clit Bey, devletler arasında dost • Berat gece~ a3 • ı 
t • b' t d 1 d""k' ,. l. ZAMAN _ Ebüzziya Velit Bey, luk esasının menfaat esasına ÇCL'rildi T S nisinıfl .,111 
am ır t•a an aş o an ıt ·ı.:an sa ııp· · . b . ,. 1934 senesi ·.. •.. ..b·ıı••· n• ':, "lıer ne baTıasına olursa olsun,, scrlcv- ğini bizını de una rıayctlwr olmamı- c:... .. .,. 

lcrini zarara sokarlar. 1·ncı' perıı.embe gunu oJ
1

_

1 
.. ,M .. :: Jıası altında, devletler arasındaki zı tavsiye ettiği hu makalesinde bir -s ~ .. • 

Gezginci satıcıların bir nizama ko- dostluktan bahsediyor. Şimdiki feUik- Leh kitabında gördüğü şu bendi an· 14 düne müsadif olDla 1 i JJcrş ! 
nulması lazımdır. ') LeY e • 

kilere göre, devletler arasındaki mü - latıyor: mı (Cuıpa gecesı ....... .. 
lJIILLll'ET - Alımet Şükrii Bey, 

bugünden sonra, Milliyette ki baş ya
zılarının eski.si gibi bir tek mulıarrir 

tarafından yazılrımıyacağını, başka 

haşka imzalarla çıkacağını, zira, di· 
ğcr nıulıarrirlerin de öz Türkçe dene-

nascbçtlerde dostluğun değil, menfa· Türkler, Lelıistanın dost ol duldan olduğu ilan olunur ............. ·,· ıırıtı • 
l ~ T ' . 1 l l t •••••••• bil atin miyar o dugunu yazıyor ve eıı- ıçın, onun parçc:~anmasrna a ey ı ar • .............................. •ır 

fik Riiştü Reyin Yugoslaııyadan get;- dılar •• HntUi parçalandıktan sonra bi- cilıctlc bu merasi~~ıdc ~;icrdİ· /;Pltll 
tlği sırada, /Jclgaratlakl Praı·da ga - le, merasimde !Jclı sefirine a;t bir !:ol- madı,, diye icca/ıul cd 90şpıtt 

Cu"IH11RIJ'BT -zrtes{nc söylcdiffl §U sözler Üzerinde ,_, luk hlf'alar!ar r·c 'dost Ldıi:;tan derı

letinin sefiri kebiri nıajjdur oldul;ları duruyor: "Türkiye, her türlü §eait yoktur. 



ıJ 

ı· 
1 

1934 

.... 
tse k 
nh arışmam! 
h~ udl'l8elediyesi aag" olsun. 

ı e'"' • ' 
lıtıl. ~ıınızi yaptı: Gece· 
• l\ı hıç d ... ·ı 
~e .. egı se ana sokak-
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. Oi'i-... esın kulağı burul-
v ''l!SU • 

teı· 1 lleşnyatımızın, geç 
ır etın . d itr esın en memnu· 

· .. :11 Beyefendiye de Be· 
il' 'llaJc , 

!ek" adar makamlarına 
Ur ede · 

ııı !ı. • rız. 
•11.t ~lr e 1 

. sas ı noktaya da 
tıt . 

~ b· erız ! Belediye, bu· 
. :ı ır Çare lbulmabdır: 

:.den, köpeklerden bab· 
ıyoru Z 

f, ~I rn. aten bunlara 

. di~ 0Yn~adı~ ... Ama, 
Li~· at ettinız mı· GPren· 
~ıtıı • -:r 

·tiıı b' gazetede baytar San· 
ır beyanatı çtktı: ş:şli 

kö a. ~duz bir köpeğin 
· !>ekleri 1&1rdığından, bu· 

11
'. henüz tedbir alınma· 

~·sk~Yet ediyordu. Şişli 
~I erı~ .. ~~en her evinde 
~h~dıgı ıçın, bunun bü· 
l}' ıke teşkil ettiğini de 

<>rdu. 
tiki o.. " 

ld ~un, V AKIT,, refiki· 
~ tr~ Müdürü Kemal Bey, 
ı:!tıuteessir eden bir haber-

~lide k 
b·· uduz korh.""Usu balkı 
Ur(id" k" b ioc U ı, a!lelerden a· 
u'klarını mektebe bile 

or. . . 
ı tab' 

it\ • ırle "Tahdi11i ez -
'Utıp ~ 

l'a~ 'd' olmasın diye bir 
a ık 

~azeteler · Fak at, bat -
Soğaı de de kuduz vak· 
lıdtr 'Yor; ltöpeklere ağızlık 

a .,, fe 
"ı>a sa t}'adım okuyunca, 
e 's1nclan korktum. 
ıı ıen ,, e atağı yukarı bu za· 

~kadliye yanabilir,, demiş· 
~ten, fena ~ir tesadüf 
h- t ... 
..;."

1en er esı gun yangın 
'iı '1tni kerametime, kimi 
~ ~lılrğıma hükmetmişti. 

,'l1~ 'tni hal olabilir: 

~~~~~re dünya falcılarını 
1""4~-~ ! Hatırlardadır ki, 

t ~ '- 11.§ında bir takım pa· 

ı~·~,,~'tu~:nıuşlardı. Suikastler 
dı.'). di)e ~~ldü: "demedik miy· 
iıl~') ()hürleniyorlar.. Bu 
t ~ <>ıııa • • 
,. IQ.~i r ıçınde, bir de, 

~- 'rd~ l'eden çıkacak 'bir has· 
~~ . 
"' ~"'" 't "'U~·· 
d\tıı~~ ~ tÇ1na]ıyız. Gözümü· 
~ ltdk ~fla olmaz Zama· ı l ır , 1 ... 

"lldııı tnalı ... Unutmama-

~4~tde4 ~lgını için, kediler, 
• ~lt, k aha. tehlikelidir. Zi
~ e~ ... ~t'§ı kapı kapamak da 

11 (· ~ ı.encereden, bacadan 
• ~ 1.lrıar b d 1 de l'ttd e e e zehirli gaz 
C\ , h en · 
:-~ er d 

1
. gırerse, kuduı: 

L ·itil İr· e ıkten sokulur 
~- :ıııı: Ce • 
beı 'lı),. celeyin ana so-

td· "l\ c·· 1 . 
~ l 1l'e4• .op erın önüne ge .. 

thlilt,:~ ~u kedi köpek ve 
)t!tl nı de .. 1 . . e d'I on emesını 1 eri~! 

~)} <va.tfol 
~i eledi 

>~iıı!e ~ra.rı Ye davası 
~t b~de.n ;dan Haliç f irketi 
~~ 'lQıi ııvanın tahkik t 

b llı,hı. t, tvrak . a 
~ ~ 'telrle . aslıye birinci 
lıl. "e." sıne v .1 . . 
-~tı 8.) ,,a_ ~llQ erı nııştır. 

liıct~ ~l'hiııe nda, tirket tara
lık lttılca.L açılan dava ile 

• )" tı:tır 5 .. ) "'-~ ~iiııd · urp Agop 
~ de. ~'ICJı~!\e icrı belediye Er • 
"~ <;6 .... s ara d ~ 'etti . sın aki da -

d.... t\ısanı' .. .. '"Y8.tn gunu saat 
edilecektir. 

HABER a 

ne o.ac, ne "°'-
..., - ~2-~ ..-....~ 

Adem Efendi 

Bakırköy file e e. 
Suikastı haber ver
diği için kendisine. 

maaş bağlandı 

yakında su v~rilece Son gelen Yugoslav gazeteleri 
Belgret'ta, Kral Aleksandr'm 
Fransa seyahatine çıkmadan ev• 
Yel cereyan eden çok şayanı dik· 
kat bir vak'adan bahsediyorlar: Şarkdemiryol

ları komiserliği 
Vazifesinden istifa eden Şark 

Demiryolları komiseri Faik Beyin 
yerine Nafia Vekaleti kalemi mah
sus müdürü Server Beyin tayini 
söyleniyor. Faik Bey Ankaraya 
gitmi§tir • 

Ev taşlanması 
çoğaldı 

Cihangirden sonra §imdi ae 
Ayaspatada bir ev taşlanmağa 
başlanmıştır. Bu ev, lstanbulyan 
ailesinin iki katlı apartımanıdır • 
Ev aahibi taşlanma hadisesini §Öy-
le anlatmıştır: · 
-Taş saat beıte atılmağa hM

laruyor. Saat yediye kadar devam 
ediyordu. Polise haber verdik. 
Polisler bekledikleri vakit bir §ey 
olnnyordu. Fakat polis bekleme • 
diği vakit gene atılıyordu. Bir gece 
ta§ atılırken dikkat ettim. Ta§ın 
hangi apartımandan atıldığını 
gördüm. Bu yaşlıca bir adamdı . 
Polise haber verdim, Ba§ka bir §ey 
bilmiyonım.,, 

Haber aldığımıza göre polis, t8.ı§ a
tanları. tesbit etmiştir. Bir kaç 
güne kadar Yfkalanacaklardrr. 

Hademe ilAnı 
aşk mı etti? 

Boru döşenmesi 
ilkbahara kadar 

bitecek 
Bakrrköyüne T erkos suyu 

verilmesi meselesi yakında hal • 
ledilmiş olacaktır. Balurköyünde 
§İmdiden sekiz yüzden fazla abo ~ 
ne kaydedilmek üzere belediye su
lar idaresine müracaat yapılmıf • 
tır. Edimekapıya doğru dö§e • 
nen kuvvetli boruların döşenmesi 
bittikten sonra Bakırköyüne doğru 
borular döşnecektir. 

ilkbahara kadar Bakırköyüne 
su verilmiş olacaktır. Tesisat mas -
rafını konımak için on sene suyun 
metre mik'abı Bakırköyünde abo • 
nelere yirmi iki buçuk kuruştan 

verilecektir. 

Bir hırsızlık iddiası 
mahkemede 

Sirkecide Büyük Karadeniz ote
lindeki hırsızlık hadisesinden do
layı yapılan tahkikat neticesinde 
otelde müşteri olarak kalan Or
du vilayeti evrak memuru Behçet 

Bey adliyeye verilmiş, Sultanah • 
met birinci sulh ceza mahkeme • 
si,pcfo sorguya çekilerek tevkif e • 
dilmişti. Kentlisi bunun aleyhin • 

de mürettep ve asılsız bir hadise 
olduğunu söylüyor. Tahkikat de· 
rinleştirilecektir • 

Bu akşamki 
konferans 

Şehir t~yatrosu artistlerinden M. 
Kemal Bey tarafından bu akşam 
Alaykötkünde bir konferans ve
rilecek ve sonra milli iki piyes oy-

Eskiden Ziraat Bankasında ha
deme olarak çalıtan BüUicüstanlı 

Ali Efendinin Eminönünde Ban -
kanın memurlarından Leman Ha • 
nımm karşısına çıkarak, "seni çıl
dırasıya seviyorum. Senin için ya
nıp tutuşuyorum, Şayet benden 
başka birisini aevecek olursan hem 
seni, hem kendimi öldürürüm de
diği yolundaki §İkayet üzerine a. nanacaktır. 
leyhine dava açılmı~, Sultanahrnet ınmııııııı'lll"""'"-""'"-'P"-"'""_"' ... :--·-· '"-"""_u_ 
•ulh birine! ceza mahkemesinde ) Po h s'te 1 
mahkemesine baılanmıftır. Ali E- __ ._ ____________ ...,_ 

fendi böyle bir ıey söylemediğini, Fı4jı dü,Unce .• 
yalnız hanım, ödünç olarak verdi- Aynalıçeımede oturan T efo E-
ği parayı istediğini iddia elmiş • fendi arabanın birinden düşen 

tir. Muhakeme ayın 28 zine kal • bir fıçı ile ayağından ya11alanmıı 
mıştır. ve hastahaneye kaldırılmıştır. 

Ayasofyadaki kahve
ler meselesi 

Ayasofyadaki kahvelerin gös • 
terdikleri manzaralar iyi bulun • 
madığından dolayı buradaki kah
veler belediye tarafından mühür • 
lenmişti. Bu yüıden belediye a • 
leyhine bir de dava açılmıştı. Bu 
dava her iki tarafın anlaşmasiyle 

neticelenmiştir. 

Kahve aahipleri, kahvehanele
rini bundan sonra baıka bir §ekil
de kullanacaklardır. Mesela sey
yahlara şeker, kartpostal aatmak 
suretiyle işleteceklerdir. Eskiden 
olduğu gibi cami avlusuna sandal· 
ya koyup müşteri oturtmıyacak • 
lardır. Bu anlaşma üzerine bele· 
diye kapılardaki mühürleri kal • 
dırmıştır. 

Polise hakaret eden 
Sarhoş olarak polise hakaret 

ettiği iddiaaiyle Sultanahmet bi -
rinci sulh ceza mahkemesine gön • 
derilen arzıhalci Hayri Efendi 
tevkif edilmittir. Şahitler dinle • 
nilecektir. 

Beygirler ürkm Uş 
Dün Gazlıçeşmede lastik fabri

kasından yü)s almakta olan katırcı 
Mustafa ile sürücü Dursuna ait 
beygirler ürkmüş ve evrak geçen 
beygirler ürkmüş ve ora.dan geçen 
Arnavut Rifat ağayı yaraladığın
dan Ermeni hastahanesine yatırıl-
mıştır. 

Muskacı ihtiyar 
Yetmiş yaflarmda nalıncı Ha • 

san ağa ir.minde biri dün Haseki 
hastahanesi önünde kadınları O· 

kumak ve muska yazmakla meşgul 
iken cürmü meşhut halinde yakala 
narak adliyeye verilmi§tir. 

Bacağı ezildi 
Aynalı çeşmede oturan Tefa 

efendi, Kalyoncu kolluğunda kah
vede oturul'ken, bir arabadan dü -
şen içi su dolu bir fı~ı, bacağını ez· 
mittir. Tcfa efendi, Beyoğlu has· 
tahanesine kaldırılmıştır. 

Başından yaralanmış 

Kabatatta oturan Rukiye ha -
nım, polise müracaat ederek Kad· 
ri isminde bir çocuk tarafından 
batından yaralandığını iddia et .. 
miştir. 

Telefon şirketi
nin hesapları Bu vakadan anlaşıldığına göre 

Belgrat'ta Kral seyahate çıkma• 

dan evvel Adem Hüseyin iaminde 
Yugoalavyah bir müslüman kralm 

Telefon Şirketi hesaplarını tet
kik eden komisyon çalışmasını ya
kın bir zamanda bitirmiye çalış-
maktadır. Fransada bir suikaste uğnyacağı· 

Şirketin bütün aboneler hesapla- nr daha evvelden keşfebnit ve 
n, kar ve zararı ayrı ayrı tetkik o- krala seyahate çıkmaması için bir 
lunmaktadrr. • mektup bile yazmışbr. 

Bir ay evvel Avrupaya gitmit o- Vak'a şudur: 
lan şirket müdürü M. Anderaonun Adem Hüseyin İsminCle olan 
bu ay nihayetinde şehrimize dö • bu adam Kral Aleksandr aeya.ha
ncceği anlaşılmaktadır. . te çıkmadan bir kaç gün önce bir 

İlk mekteplerin 
tamiratı 

Şehrimizdeki bazı ilk mektep • 
ler tamirat dolayısiyle açılama • 
mıştr. Bu mektepler önümüzdeki 
cumartesi gününden itibaren açı • 
lacak ve tedrisata başlayacaklar • 
dır. 

Fındıklıda yeni yapılan büyük 
ilk mektep binası da ayni günde 
açılacaktır. Mektebe şimdiden ta
lebe kaydine başlanmıştır. 

Paris ÜnJversitesi 
rektöril geldi 

Paris Üniversitesi rektörü M. 
Şarlenti şehrimize gelmiştir. Rek
tör, Üniversitemizin fakültelerini 
gezmektedir. Bugün rektör Cemil 
Bey tarafından şerefine bir ziyafet 
verilecektir. 

Şehir Meclisi bugün 
toplamyor 

Şehirmeclisi bugün saat on dört
te toplanacaktır. Bugün muhtelif 
meseleler görüşüldükten sonra 
meclis §Ubatta toplanmak üzere 
dağılacaktrr. 

lbrahim Tali B. 
Muhacir kliylerlnl 

teftiş etti 
Edime, (Huausi) - Bir hafta

.danberi mıntakaları dahilinde bir 
teftiş !!eyahati yapmakta olan u -
mumi müfettiş İbrahim Tali Beye
fendi bu gün §ehrimize dönmüş • 
tür. Yeni yapılmakta olan muha • 
cir köylerinin bir an evvel itmamı 
için emir buyurrnuş1ardır. 

Bu teftiş esnasında bütün halkı 
İf lerile meşgul görmüş ve fevkalii· 
de memnun kalmı~lardır. 

acir er 
Son günlerde fazla 

geliyor 
Edirne, (Husust) - Son gün· 

}erde gene fazla muhacir gelmiye 
başlamıştır. Bunlar bilhassa Türk· 
lerin kesif bulunduğ,.ı Deli Orman 
mıntakasındandır. Bir çokları bi -
rer pasaport mukabilinde mülkle· 
rini bırakmışlardır. 

Son günlerd.e bu muhaceretin 
daha fazlalaşacağı tahmin edil .. 
mektedir. 

Bu akşamki konferans 
Bu akşam saat 20,30 da Gülha· 

ne parkında Alayköşkünde Şehir 
tiyatrosu artistlerinden M. Kemal 
Bey tarafından bir konferans ve .. 
rilecek ve halkevi temsil şqbesi ta
rafmdan da Sal<aryanın tayyare • 
cisi ile Eski ade ler piyesleri tem .. 
sil edilecektir. 

rüya görüyor. Riiyada uzun sakal· 

lı bir adam kendisine yaklaşıyor: 
- Adem Hüaeyin diyor. Çabuk 

git kralı gör ve kendisine aöyle ki 
Fransaya seyahat ebneain. Orada; 
başına bir felaket gelecektir. ı 

Ertesi gün Adem Hüaeyin derin 
derin düşünüyor. Ne yapım? Me
geleyi nasıl bildirsin? Nihayet ta• 

nıdığı iki rneb'usun evine gidiyor 
ve rüyasını onlara anlatıyor. Bit• 
tabi her iki meb'uı da kendisiyle 
alay ediyorlar. { 

Fakat Adem Hüseyin erteai gÜ• 

nü de aynı rüyayı görüyor. Yalnız 
uzun sakallı adam bu ıefer daha 
şiddetli bir lisanla: 

- Sen neden benim söylediği
mi yapmadın. Sana git kendisine 
haber ver. Fransaya gitmesin de
medim nıi? 

Yarın sahah erkenden git ve 
söylediklerimi kendisine haber 
ver; diye bağırıyor. 

Adem Hüseyin ertesi günü tek· 
rar tanıdığı me'uslara gidiyor ve 
gördüğü ikinci rüyayı da anlatı• 

yor. Bunun Ü7erine meb'uslar da 
düşünüp taşınıyorlar. Mektup 
yazmağa karar veriyorlar. Ve der· 

hal mektubu yazıyorlar. Yalnız 
ya~dıkları bu mektubu postaya 
vermiyorlar • 

Üçüncü akşam Adem Hüseyin 
tekrar aynı rüyayı görüyor. Bu 
defa uzun sakallı adam: 

- Sen ne aptal adamsın? Söy• 
lediklerimi neden yapmıyorsun? 

Sana Krala söylediklerimi haber 

ver diyorum. Neden aözlerimi din· 
lemiyorsun? diyerek kendisnin su• 
ratına da mükemmel bir tokat ya• 
pıştırtıyor. . 
gözlerini açıyor. DeThal giyinip 
Kralı görmek üzere saraya gidi • · 
yor. Fakat kendisini içeri •lmı· 
yorlar. Bunun üerznie gene tanıdı 

ğı meb'uslara gidiyor. Meseleyi 
onlara anlatıyor. Uzun uzadıya 

düşündükten sonra yazm~ olduk· 
ları mektubu imzalayıp taahhütlü 

olarak postaya veriyorlar. Fakat 
bu mektup maalesef Kralın eline 
geçmiyor. Çünkü lbu esnada Kral 
Sofyaya. hareket etmiş bulunuyor. 

Marsilyadalri suikast haberi 

gelir gelmez gerek Adem Hüae
yin, gerek mebuslar isabetin dehşe 
t:nden fena halde ürküyorlar. Ni· 
hayet Kraliçe, yeni Kralla BelgTa.• 

da vasıl olunca evvelce postaya 1 

verilen mektubu almış ve bu dere
ce kuvvetli hissi ka·blelvukua hay• 
ret etmiştir. Bunun üzerine Adem 
Hüseyin saraya çağrılıp taltif e

dilmiş ve kendisine ömrünün ıo .. 
nuna kadar bir maaş bağlanmış
tır. 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI Metresini 

~T: Şabln Yavrasa ~ öldüren adamı 
1 Yazan: Kadir Can rto. 1 1 İki gtln evvel Pariste 

yakalı1:ndı 

Yazan: 
Aka GUndUz 

Şahin Y avrosunun yüzünde mor çizgi
lerle kan lekeleri birbirine karışmıştı: \0.!":::f1~~:1~ 

- Ben, yapılmamı§, yapılmı· 
yacak itleri propaganda etmedim 
ki, dedi. Ben yapılacak, yapılma· 
11 gerek olacak teyleri söyledim. Onu kırbaçlıyorlardı ~ir gecesinde Pa-

' rıs - Sens yolun- Gazete patronları o günlerdeki 
sab§ları 'artsın için ardına fotocu
larmı taktılar. Fakat bulamadı· 
lar. 

Bütün esirler geminin daracık 
anbarına üstüste yığılmıılardı. 
Şahin Reisin karısı, örtüsüne sım
sıkı bürünmüıtü. Mini mini Ay
ıeyi kalbine sokacaknuf gibi bağ
rına bastırıyor, r.essizce ağlıyor

du. 
Henüz on iki yaşında olan Şa

hin yavrusu ise annesinin biraz ön 
tarafında, dimdik duruyordu. San
ki ann~siyle küçük kardetini her 
hangi bir dütmandan, her an ko -
rumağa hazır bulunuyordu. ~ü -
zünde boydan boya morarmıt bir 
çizgi ve kan lekeleri vardı. 1 

Ah, timdi büyük olsaydı! .... Ge. 
minin güvertesini dolduran bu bir 
sürü gavurun ortası: \1 atılacak, 
hepsini birer birer hakedecek, ba
basını, yanıbaıında duran annasiy
le ve kardeıini de kurtaracaktı. O 
zaman, esirler efendi, efen diler de 
esir olacaklardı. 

Zaten bunu denemiş değildi ki. 
Babasını küreklerin batına zincir
lemek için ondan ayırdıkları za
man az mı çırpınmıt, sağa sola 
saldırmıttı ! ... Fakat bütün bunlar 
fayda vermem it, fazla olarak kır
baçla vurulmuttu. itte yüzünde
ki mosmor çizgi ile kan lekeleri 
bundan olmuttu. 

Anbarın kapağı sımsıkı kapan
mııtı. 

içerisi yirmi dört saattenberi 
biriken sıcak nefesle dayanılmıya
cak kadar fena kokuyor, ciğerleri 
aç bırakıyor ve bir çoklarını kesik 
kesik ökıürtüyordu. 

Bu zaman içinde yalnız bir de
fa kapak açılmıt, aıağı bir kucak 
ve kapkara ekmek parçası atılmıt· 
tı. Türk esirleri bir taş kadar sert 
olan bu yiyecekleri almıtlardı. 

Ağlıyan ve inliyen küçüklerin el
lerine vermişlerdi. Çocuklar on
lan kemiriyorlar, fakat susuzluk -
tan kuruyan dilleriyle ıslatama -
dıkları için, yiyemiyorlardı. 

O gece, gemi, fena halde sallan
mağa batladı. Anbardakilerin ba~ 
ları daha çok dönüyor, hatta otu
ramıyorlardı. Habibe ile mini mi
ni Ane de koyun koyuna bir ke
nara yaslanmıtlardı. Fakat Ali, 
sanki babasının denizciliği onun 
damarlarına iılerken yüz misli 
artmış gibi, "bana mısın?,, demi
yordu. 

Kusanlar, ağlıyanlar, inliyen -
ler, kıvrananlar... Birbirlerinin 
boyunlanna sarılarak hıçkıran -
lar ... 

Küçük Ali bunları gördükçe 
büsbütün kızıyor, fU anbar kapa -
ğını kırmak ve dıtarı fırlamak, 

bu zavallılara hiç olmazsa biraz 
' 

hav& verıqek için köpürüyordu. 
-Ali!... 
-Ne var anne? ..• 
- Ht' :ii, sen de föyle yaslanı-

• 
ver, hiç uyumadın... Hep ayakta 
kaldın. Hasta ol~cakaın ! ... 

Ali, annesinin kendisine doğru 
uzanan elini tuttu, onu avuçları -
nın içinde okt ıyaraık gözlerine ba
kacak ve f(>yle diyecekti: 

- Sakın üzülme anneciğim!.. 
Yakında karaya çık•.-:ağız ... Orası 
elbet buradan rahattır. Ben de az 
zamanda büyüyeceğim ve ıizi de, 
babamı da, babamın arkadaılarını 
da kurtaracağım!... Yeter ki bir -
birimizden ayrılmıyahm !. .• 

da cereyan eden 
Mini mini kalbinde bu hulyaya bı"r fa · f ·1· 

cıanm aı ı 

kar§ı öyle bir inanıı vardı ki... I G 
F k b 1 .. 1• d. ç·· o an oldmano. a a un arı soy ıyeme ı. un- . . . d k" k 

kü annesinin ona uzanan elini tut- vıç ısmın e 1 a-
tuğu zaman, kızgın bir matayı tut- til i~i gün • evvel 
muş gibi oldu. Parıste tevkıf e -

O ne aletti!... dilmiıtir. 
Gözleri korku ile büyüdü. Goldmanoviç 
- Fakat, sen hastasın anne! ... metresi Marie. 

Benim bir ıeyim yok ... Ayıeyi ba. Bernadette _ Pru 

Eaoes onlara fU cevabı verdi. 
- Siperlerden kaçmak için ve

sika çıkarttınız. Ben veıikehlara 
resim çıkartamam. Yµreğiniz sağ
lamsa sipere geliniz, resmimi ora· 
da alınız. 

Kocaları sipere giden kadın

lar, gitmemek yolunu bulanları 
na ver de, dalıa rahat et!.. .. Hay
di! ... 

net ve karı koca gönderdiği İçin onu öpmek iste-
?~rto isminde Goldmanovlcj diler. Bulamadılar. 

Annesi, titriyordu: 
- Çok hasta değilim yavrum! .. 

Deniz tuttu da ondandır. Fırtına 

bitince geçer. Haydi sen biraz u • 
yu !. .. Şöyle yanıbatıma otur da, 

ıkı arkadatı ile Marıilyadan Nitanlrları ate§e sürülen kız· 
Pariıe doğru gelmekte iken arala- lar, sürülmiyenleri sürdüğü ıçın 
rında çıkan bir münakaıa yüzün· ona teşekkür etmek iıtediler. Bu
den metresini son sür'atle giden o- lamadılar. 

batını dizime koy! .... 
tomobilden atmıftı. Yavrularını süngüye vermeğe 

gözleri h Pruhnet derhal yetiıilerek Sena gönderen analar, gitmiyenleri Alinin ilk defa olarak uta anesine kaldırılmasına rag"" - ·· d · d ..... · · · ı k yaıardı. Annesinin yüzünü avuç- men kurtulam~mıt ve dü•me neti • gon er ıgı ıçın ona ıarı ma iı-
larına alarak okıadı; öptü, öptü!. :r tediler. Bulamadılar. 

M
. . . . A h d h ceıinde vücudu h1,1rdahaı olduğun- Bulamadılar. Çünkü o, bir haf-
ını mını Yfe er ıey en a- dan ölmüttü. 

bersiz, mışıl mıtıl uyuyordu. tadan beri siperlerin en atetliıin-
Karı koca Obertolar cinayetten d 1 1 Anbarda ağır bir hava, bir me- e, en ö üm üsünde göğüs göğü-

• 1...... d birkaç hafta sonra birotelde tevkif ıe, kur•un kurir.una dög"' ü•üyordu. zar seaaız ıgı var ı. d. . '1' :r :r 

Y t fta d. l t k e ılmıtler, fakat bütün buçalııma· Esoes ilk haftada alayın içine an ara n, var ıyan arın o l .... k .1 G ld . 
k 1 • f l k.. k ara ragmen atı ro manovıç bir masal ünü ıalmı•tı. Yedek za· ma ıeı erı, orsa arın ure çe- b" t•• l"" k l :r 

kişleri, rüyada gibi duyuluyordu. ırGurldu ya a ~namabmıttı. bit Esoeı'ın almadığı alıp batar· 
Genç kadın: k?. mdanohvıçl zka 1•takyı aldat.· madığı kanlr it yoktu . Askerleri 

K ' ma ıçın er a sa a oyuvermıt, onu gökten inmif, yüzü çirkni, fa· 
Diye o;:.:cİi::. Küçük Ali iıe: be!bisehl~rini~b~eklini değiıbtirmiı ve kat gönlü güzel bir yiğitlik §&ma· 

Ah k rt 1 k . . h . ır ra ıp gı ı yaşamağa atlamış- nı sayıyorlardı. 
- , u uma ve sızın epı- lk" .. d b" l d ..... . k 

nizi kurtarmak, gene beraber ve tı. 1 gun e . ır ote egıftırme • Bir asker otuz adım kartıdaki 
mesut yatamak kısmet olacak mı? le ve pek nad~r. olara~ ~okağa çık- düıman ıiperinder gö,-ünü ayır· 

....,.. d.. .. d.. c·· I . . maktaydı. Bu ıtıbarla ızıne tesadüf mıyarak yanındaki ,r .~re dedı· .. .,,ıye utun u. oz erını vum · f k 1• d .. 1 • • _ 
, .ı • ev a a e guç etmıfh. k 

du. Koca dalgaların ara11naa Ç:\l • F k "ha .k. .. I k i: 
k • f-- ,_ ku a at nı yet 1 1 gun evve a- D·· d•' .. k . k ··1·· a?Uln gell'ı ve ..... ınanın 11;••'!' nç T . . k f dil • b" k • , J - or uncu ara sıne te.o u• 
sesi cına kuv~et ve. ümit v.eriyor gi · tı 1? ız~ et .~ ~~ ve .•r o~ıı~r me susadı. · 

b
. J" maıyetınde uç dort polısle tevkıf B·ı· 1 - .., b 1 
1y · • •• .. • · - ı ıyonam, vn amaga at a· 

Ş h. R · t ku ti" k 11 • etmek uzere ıkamet etmekte oldu- d a ın eıı e, vve ı o arıy- ı. 

le küreklere asılırken aynı düıün- ğu otele gitmittir. - Esoes bu. Hiç takası yok. 
ce ve hislerle doluydu: Tevkif f'snaıında Goldmanoviç Makineli tüfengi kapınca açıkta 

- Her yokutun bir inişi, her ge- daima yanında dolu olarak bulun- atet ediyor. 
durduğu burovnik tabancasını çe-

cenin bir gündüzü vardır!... - Ben uç·· kara ıineği nasıl dü· 
kerek kendisini müdafaa etmek ve 

Dedi.. k bb d b l türdüğünü gördüm. 
Lakin bu init ve bu gündüz pek açmak tefe üıün e u unmut- - O, bizim alaya gelinciye ka-

sa da nihayet teslim olmak mec-
uzak olmasaydı!... d k I dar doğrusu tayyarelerden hepi-

buriyetin e a mıttır. 
Aklına, hiç olmazsa karısını ve mı"z u··rk··yord k 

ilk isticvapta katil cürmünü in- u u · 
çocuklarını kurtarmak için, bir ça- - Bombardıman tayyareleri· 
re geldi. Elinde kır:baçla yanıba- kar etmiş ve Prunet'in münakata • esnasında otomobilinin kapllını nin adına kara ıinek diyiverince 
ımda dolatan nöbetçiye döndü: hepimiz gülümsedik. içimize bir 

_ Ben Marki Valeryo ile gö • açarak 25 kilometre sür'atle giden 

rütmek istiyorum. 
otomobilden atlamak istediğini fa- güveı\ geldi. 
kat dütÜP yaralandığını ve bu va- - Böyleleri yedek zabit yap· 
kadan korkarak kaçtığını söyle- mamalı. Ordunun kök zabitliğine Dedi .. 

- Sen küreklerle görüt ! .. Söy • 
liyecekleri.V ancak onlar dinler! .. 

- Neden haber vermiyorsun? .. 
Valeryonun hoıuna gidecek bir 
ıözüm var!... • 

mittir. 
Sakallı katil bapisaneye götü-

rülmüttür. 

Nöbetçinin yağlı kırbacı Şahin doğru gelmiye bqlamıftı. 
Reisin yarı çıplak omuzlannda ve - Ne var? Ne oluyor? ... 
boynunda !&kJadı: - Ben Marki Valel"yo ile gö -

- Sus, diyorum sana!... rüımek istiyorum. 
Şahin Reisin diıleri gıcırdadı. - Ne yapacaksın? ... Bir söyli • 

Gözleri öyle korkunç bir surette yeceğin varsa bize söyle!. .. 
büyüdü ki nöbetçi bir an korku ile - Hayır, kendisiyle görütme • 

1. . ' ç k .. h. geriye fırladı. ıyım .... o mu ım ... 
Şahin Reis, doğrulmak ve bu - Neden bahsedeceksin? ... 

ıerıem herifi bir tokatta yere ser • - Benden ve paradan. 
mek .için silkindi. Fakat ayakla. - Marki Valeryo senden hah· 
rını geminin kalın dötemesine bağ aedildiğini istemez. Fakat parayı 
lıyan zincirler buna meydan ver • çok sever doğrusu ... 
medi. Zabit hızlı hızlı uzaklaıtı. 

-Alçak!... Biraz ileride, yan yana duran 
Diye mırıld-andı. küçük Hüseyinle Kara Yusuf, bq-
Sonra sesini yükseltti. Bütün · larını ikide bir çeviriyorlar, reis -

kürek mahkUınlarmı yerinden hop lerine bakıyorlardı. 
latan, gök gürlemesine benziyen Şahin Reis biraz evvel kapıdaki 
bir sesle haykırdı: zabite: 

- Heeee ...... y! .. Kim var ora - - Heeee ......... y!. 
da? Zabit efendi .. Buraya baksa • Diye bağırdığı zaman ikisi de 
na!... hemen onun yanma kotmak: 

Güverte kapısındaki zabit za • - Emret reis! ... 
ten gürültüyü duymuf, o tarafa ,(Devam edecek)' 

almalı. 

- Yedek te olsa kök te olıa 
aldığı iti baıarıyor ya, sen ona 
bak. 

- Sana bir fey söyliyeyim mi? 
Ama aramızc1a kalsın. O zahittir, 
biz nefer; duyulursa bize darılır· 
lar. 

- Neymiı o söyliyeceğin? 
- Ben köyümde biraz varlık-

lıyım. Köylüler beni epeyce ıa· 

yarlar. 

- Beiı köyümü bilmem, tanı
mam. Bet aylıkken babam ölmüt. 
Anam sütninelik etmek için ka· 
sabaya gitmit. Beni de bir hama• 
lın karısına bırakmiı. O günden 
buralara geldiğim günedek güm• 

rükte hamal yamaklığı ettim~ A· 
ma burası iyi doğrusu. Kurıun, 

ölüm varsa da adama yiyecek, i· 
çecek, giyecek veriyorlar. 

- Lafımı kesme. 
- Söylemiyorsun ki. 

- Söyliyeyim. Ben köyümde 
biraz varlıklıyım. Otuz keçim, 45 
koyunum var. iki inetfm gttnde 
sekiz dokuz litre ıüt verir. Bir bi-

var. 
'İ' - Sen baıikerııufl 

- Bizim köye ıöıt 
- Ey, bunları öl 

mı istiyorsun? 

- Y 0000 ••• Bir t~ 
tim var. Batka blli 
Kırmızı yanaklı tolll 
dır. 

- Evermek mi İ 
- · Şey.. Şu biJİJll 

Eıoeı istese hem kıll 
ri veririm. 

- Vazgeç bu st 
-Neden? Düt~ 
-Değil ama, itıll 
- Niçin olmaıJJIT 
- llkönce o bufill' 

ca bir mülazım! f ~ 
salmıf. En büyük 
mem ne doktorlujtl 
köydeki tombalak Ilı' 
sütlü iki ineğini ne 
Sen vereceksen, k 
ver. Keçilerle tarla 
binek atın senin ol 

- Dur bakalını, 
mıyız? 

- Biz öleceğiz 
Esoeı .miıağ kalaaff 
bizden önce o .. 

- Peki. Batüıtüo" 
böyle söyledin, itte 
yorum. . 

- Benimle eğlen~ 
- Şaka nedir bilf'r· 

ğim ıudur ki ... 
- Neye çarpıldıllr 

le, nedir ki? 
'•"" s d k" .. - ~" ur 11 aag 
~rıun gir..... .~ 

Nefer ( di) diye,. 
landı. 

Arkadaıı gözler· 
derl ayırmayarak ıol 
lanan yaralıyı tutm 

- Dur, çabuk öl 
ceğin varsa söyle de 
öl. Anana ben me 

- ....... . 
- Ne suıuyorsuıı

resini ver. 
- Hırrrrrr ! ! 
- Hırlayıp durıo' 

dün mü? 
- ........ . 
Kendi kendine 

baıladı: 

- Amma da -.ı 
un. Bir kurıunda ti;rf 
kere yaralı.ndım d• . 
dmı. ,/.~ 

Keskin bir tay~~ 
Sıkı bir maki~ _tf 

Esoes betinci v ; . 
ta atet ediyordu . ..

Makinelinin 
kesildi. ~fi· 

S. . .., .. d-
ıperın ıagı.• 
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Cüzamlıların ______ _ 

Mezarlığı 
Zabıta romanı nakleden : VI • no 

Ca --15--
b_ ilerini K d · ed ·~ - 1--.w · • ·· k be • ·~ ll · • rıy en ayımıı • j uo -.,.u,oıuaa evını ıorme nım 

lif: • • h OkulAd bo f ı k ...... lia .. .. . ıçm ar.ı . a e ır ıraat o ac~ ... 
t\l)lllı Yır, dutunmıyorum .•. ce • Ôfrendığıme nazaran, bahçenızde 
bir •erdi. • çok e.ki bir harabe varmıf ... 
....._ ~Y~t hanım: Latif Bey, artık, büsbütün ar· 

teçİr1.ı u ~ ~u taıavvurundan vaz- tan bir alaka ile dinliyordu. Yüzü, 
~L ek ıçın epeyce uğraıtım ! hafifçe endite ifade etmeğe batla· 

1\ 
~~tu, gülümsedi. Kadın mu • 

mıfb. 

Nuh, devam etti: 
liaıı •nın kendini tasvip etmedi -
~llladı. dar eder mi diye evveli dütün· 

l.bı etti: dümıe de ıonra hak verdim. 

- Bu harabeler insanı alaka· 

U,~ ~uh diyor ki, itin içine po - Mahir Bey: 

dl?tr •~mak bize dütman kazan· "- Sizin bahçedeki harabe, 
~ liıç değilse, yapılacak tah • Dördüncü Murat zamanından kal· 

hiıiın canımızı ııkar. 
~ ilen de böyle dütünüyorum, 
,•rrıefendi. Gayet gizti hareket 
~te menfaatimiz de var ıa • 
~ · istediğim bu hadiıelerin 
ıı_. dt, tabii hadiseler olduğuna 
;~naat getirmektir. 

'-ıı tra, Nuh Bey, gördüğüm ıah· 
~ "fl lle dehtetli olduğunu ıize 
\ .~ın!§tir, Vallahi efendim, ki· 
'ı IÇırıde YP.Jadığımı ıa.ndnn ... 

"ıııı :\'et, hunlar tabiatin bütün ka· 

' '~a muhaliftir. Öyle ya Dü· 
~ibı kı, bir cisim, yürüyor; fa
~- !etde hiç bir iz bırakmıyor .... 
~11.neaj kabil olmayan çitlerden 
'ıeç· 'Yor ... 
'ihtiyatlı olun ... Tasavvuru -
tlh . Yalnız ben biliyorum ... Kad· 
~!ıle Nusretin bir 9eyden haberi .... 
~' '61le olmaıı da müreccah • 
li ·:·lana demin prezante etti-

llı, '- . • 
~ - ttıaa boylu, f l§Dlan zat, yam 
~'Bey, akrabanızdan mıdır? 
~ ......_ tt-et ... Kuzenim... Bizimle 
~ beı. bir hafta kadar otura• 

latif Bey, Adnan Beye uzunu

~ baktı. Onu, ıanki tetkik etti. 
~a nüfuz etmek istiyordu. 
~ a1, sual soracaktı. Bu ıırada, 
~ l>artiıi bitti. 
~. ona dönerek: ''f erimi sıze terkediyorum ! 

bıtayet Hanım, lafa karıttH 
~i~\ 8iraz sonra devam ederai· 
~· •hire timdi bize bir 9arkı 
~~cek. Onu dinliyelim ... 
~ ~Qç kız, bu marifetini ıöıter
~ .. 'Sin., kendine çok rica ettirdi. 

J~t, boyuna urarda bulundu. 
ttı 'eı e. lianmıın kızı, epeyce g\i· 
d"''' lıydi. Bilha11a, epeyce gına 

ma bir miık;nler merkeziymif !,, 
dedi. Ben, lhlamurköyde bir tarihi 
miakinler merkezi olduğunu bili· 
yordum ama, yer1n neresi oldu· 
ğundan haberim yoktu. 
• Tam bu ıırada, Tahire Hanım, 
ıark11ını bitiriyordu. Nuh, acele 
acele anlatmağa batladı: 
-Burası hakkında, GalliYi Çe· 

lehi isminde bir zat taraf mdan ya• 
zılmıt bir eser, var. Gallivt Çelebi, 
takma bir isimdir. 

Bu zata nazaran, o yere gecele· 
yin yaklaıan adamlar, bazı hayal· 
ler görürlermİf. Eserin aılı arapça 
yazılmıttır. "Öliilerin ruhu ıeyre
diyor.,, tabirini lrullanıyormut··· 
Ga1livi Çelebi, yolcularm bura· 
dan aeçmek istemediklerini, kork· 
tuklarmı yazıyornıuf ... 

Bir müddet ıutup dinlediler. 
Tahire, ikinci ıarkıyı da bitiri· 

yordu. 

Donanma piyangosunda 
kazananlar 

Donanma piyangoıunun l 5 1 • 
kinci Tetrin 1934 U.rihinde icra e
dilen 56 cı ketidesinde ikramiye 
ve amorti kazanan numaralar: 

Bu ketidede itfa olunan tertip 
numaraları: 

1275 - 8136 - 3416 - 9871 
- 2877 - 9352 - 9724 - 5272 
- 3595 - 7406 - 3077 

ikramiye isabet eden numara • 
lar: 

ikramiye 
T. Lirası 

1000 
300 

Tertip 
No: 
9724 

Sıra 

No: 
18 
17 
46 
63 

Çocuk 
Haftası 

Her parçası ayrı bil' heyecanla okunacak macera, 
kıskançlı", kuvvet, aşk ve ıeyabat ıomam 

Hediye kazananları.1 isim
lerini dercediyoruz 

ASLANLI HÜKÜMD'"AR 

SÜLEYMANIN OGLU 
1 - 11 - 934 tarihli bilmece-

miz : 
H A B E R Tefrika rto. 91 

idi. Doğru halledenlerden Fa- · : ................ : 
tihte 825 Cevdet Kemalettin Bey Bet dakika içinde yer temizlenmit sYazan: i 
l inci, BurMJda y qil catlde•inde ve ortaya bir dehliz çıkmı!tı. 1 Rıza i 
o. mk. Ziya Raif B. 2 inci hedi. Aslanlı adam, karanlıkta, deh- • • 
yemizi kazanml§lardır. li-~~~ kolayc~ yol alınamıyacağını ~Şekip ~ 

K k k 1 gorunce vah!ıye: j =···-·-···-= a ao azanan ar . . k d d 
Be ·1 l" -..~ di ,. ;;:.· h - Atef bul getır, dedı. a ın aha vardı. 3 - yog u '* .. ,e m, .. - .,..ış a· 

ne.karakolu 18 Bahtiyar, 5 - Kuleli Aslanlı hükümdar, vahşiyi yal-
A. lisesi 308 Taci, 6 - Pangaltı 5 Ma· nız bırakmamış, Abdullahı da be
ide, 7 - Kadıköy Metin, 8 - Kasım- raber götürmesini söylemiıti. 
pa:.c;a 217 Muzaffer, 9 - 6 ncı mektep Az sonra, •bir meıaleyle dön· 
384 Melahat, 10 - Orta mektep 128 dükleri zaman, ulanlı adamı, deh 
Hilmi, ıı - 46 ıncı mektep 197 1. d b ld l O k · 

12 .,7 1 kt 74 ,.., ız e u u ar. mera etmıt ve Kader, - - ne me cp .ı.,er· . . . . 
min, 13 _ Ortaköy 448 Rafet, 14 _ U- ı~erıye onları beklemeden gırmıt· 
zunçar§I 79 Ennr, 15 - 15 nci mektep tı. 
294 Dürdane, 16 - Doktor Hilmi, 17 - lfık, dehlizi tamamiyle esrarlı 

bir hale bürümüttü. Burası iki 
metre geniıliğinde bir yeraltı yo
luydu. Etrafı, tamamiyle kuru ka
fa ve iskeletlerle süslenmiıti. 

Is. Yefa Lisesi 1024 Mehmet, ıs -
Pangaltı 3 Bedriye, 19 - İs.Telefon 
T.A.S.~I. Müştak, 20 - ls. Kız J .. isesi 
163 lsmet. 

BiskUI kazananlar 
21 - Feyziatt Lisesi 75 Suavi, 

22 - Pangaltı 10 Naci, 23 - Üs
.küdar 244 Ayten, 24 - Galata 1 Nuri, 
2.> - Kadıköy 10 Hayriye, 26 - 3 ncü 
mektep 496 Emin, 27 - Fatih 1 Rü§" 
tU, 28 - Sultanselim 19 Şadiye, 29 -
Orta mektep 22 Talat, 30 -Tinaztepe 
gedikli, 31 - 15 nci mt'ktep 793 Bel
m, 32 - Sultanselim Sabbek, 33 -
Fatih 19 Handan, 34 - 15 nci mektep 
3 Melahat, 35 - 4 cU Vakıf han 14 Mü
veddet, 36 - Esnaf Cemiyeti Hakkı, 
3'1 - Kumkapı 5 Mehmet, 38 - Sirke
ci Pokas Mehmet, 39 -Pangaltı 64 E· 
pUzln, 40 - Zafer sokak Fahrünnisa, 

Kitap kazananlar 
41 - 15 nci mektep muallim Muazzez, 
42 - Erenköy Kız Lisesi 34 İfan, 
43 - 48 nci mektep 113 Nihal, 44 -
Cağaloğlu 44 Osman, 45-13 ncii mek 
tep 470 Ayşe, 46 - 44 ncü mektep 393 

Nebiha, 47 - Fransız mektep 123 Ali 
C. Despina, 48 - ts. 46 LeylA., 49 -
Bebek Süreyya, 50 - Beşikta~ 47 Be
mm, 51 - 9renköy 345 L~mia, 52 -
Fal sokağı 11 }'etiye, 53 - Gedik P. 
60 Varjan, 54 - Eyüp 6 Afüe, 5j -

Beşiktaş 13..~ Rüstem, 56 - Osmanbey 
35 Suzan, 57 - Nişantaş Eğe A. 3 Re
zan, 58 - Yenişehir 23 Aysel, 59 -
Posta müvezzii Seyfettin, 60 - Asken 
S. 5 Perihan. 

Defter kazananlar 
61- Orta mektep 158 Nahide, 62 -
Süreyyapaşa Halim, 63 - Eyüp 599 
Nejat, &l - 'fa\·şanlr Hamdi, 6~>- Kız 

san'at mektep 20 Sabahat, 66 - Bakır 
köy 28 Niko, 67 - 44 ncü mektep 370 
Kazım, 68 - 27 nci mektep Z760 Ah
met. 69 - Beşikta' Hulusi, 70 - 42 n· 
ci mektep 147 Kenan. 

Bu dehliz insan kafa11, insan 
iskeleti müzesi gibiydi. Abdullah, 
içeriye girmek cesaretini göstere-

medi. Hele vahti, korktuğu ve çe· 
kindiği için değil, içeriye girmek 
hakkının reis tarafından kendisi • 
ne verilmediği için girememiıti. 

Aslanlı Adam, elindeki meta· 
lenin aydınlattığı yoldan perva
ıızca ilerledi ve hiç kapısı olmı· 
yan kulübe iıtikametine doğru yü
rüdü. Canlı bir mahlUka tesadüf 
edeceği hi11ini verdirmeyen bir 
•e11izlik içinde çıplak ayaklarının 
dökülmt toprak üzerinde çıkar
dığı hakiki ıeıi itiliyordu. 

Üzerinde kulübenin bulundu· 
ğu noktaya yaklaştığı zaman içine 
'büyük bir ürkeklik çökmüş, bur • 
nunu sıkı sıkıya tıkamak mecbu -
riyetinde kalmııtı. 

Pis bir koku vardı. 
Kulübe yeri genişti. Buraıı da 

dehliz gibi irketlerle, koİ ve bacak 
kemiklerile kuru kafalarla süa~ 
lenmitti. Ötede beride daha dü • 
zeltilmeğe f ıraat ve zaman bulu • 
namamıt kemikler vardı. 

Aslanlı hükümdar, etrafı göz -
den geçirdi. Bunlar, bu iki kadın 
nereye saklanmıı olabilir diye a • 
radı. 

Yerde upuzun yatan yanak de-

Ne ıtıktan, ne içeride dolaşan 

bir adamın mevcudiyetinden ha· 
berdar bile görünmüyordu. Tama
mile kendisinden geçmiş, ölüme 
yaklatmıı gibiydi. 

Metaleyi oracıkta bir yere yer-
' leştirerek bu can çeki§en !kadını, 

kucakladığı gibi dııarıya fırladı. 

Abdullah hunu lanımqtı. Bu 
Ayşeydi. Öteki arkadatmın ölü o-

larak b~lunmasma çok üzülmü§ • 
tü. Ay§eyi kendisine getirmek içiıı' 

çok çalııtılar. Tarnamile iyilqe ... 
bilmesi günlere bağlıydı. Aslanh 
adam filin üzerine bir sedye yapa• 

rak hasta kadım yerleştirdi. Ve 
bağladı. Sonra filin kendi mağa • 
rasına gitmesini söyledi. l 

Fil, aslanlı hükümdarın arzuıu .. 
nu kolaylıkla kavramı§ ve hemen 
harekete geçmi!tİ. 

Filin uzaklaştığım gören Abdul 
lah: 

- Nereye götürüyor? 
Diye Süleymana sormuıtu: 
-Mağaraya... . 
- fyi amma giderken açlıktan 

ölecek ... 
- Bir şey olmaz ... Ona burada 

bulacağımız yemeklerden verir·. 
ıek büsbütün ölmesini kolaylaıtır• 
mıt oluruz. 
-O halde? 
- Uç saat içinde kestirme yol ı 

lardan mağarada bulunacaktır. 
-Ya biz? 

J 

- Bizim de burada fazla kal .. 
mamıza lüzum yok .. Bizde hemeu 
yola çıkarız. . 

Aslanlı a6am Abdullaha bun , 
)arı söyledikten sonra vahıiye dön• 
dü: 

- Sen biziJ1'le gelecek misin? 
- Evet.. 

- Gitmezden c:vvel söyliyeyim.ı 
En küçük bir yolsuzluğunu görür
~em.. Bana ihanetini hissedersem 
öldüğünü bilmelisin .• 

- Sadık kalacağımdan emin o. 

la bilirsiniz .. 

• 

l ....... _ t . l . . 
~h<&U! 1

' ıt emıttı. 50 2877 71 Kart kazananlar r,d~ ' hu musiki faslından iıti• 

100 
100 
50 

8136 
5272 
3416 
5272 81 

rileri. kemiklerine yapıtmış bir ö
lü, olsa olsa bu kadınlardan birine 
ait olabilirdi. Çünkü üzerindeki 
örtü bir yerli örtüıüne hiç te ben • 
zemiyordu. Aslanlı hükümdarın u · 
zun uzadıya ara§hrmaıına lüzum 
kalmadı. Köşede can çekiten bir 

- O halde haydi .. 
(Devamı var)' 

~~~~if&~~~~ 10 1m 31 n-h~d~~~~~n-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~=~~ 
"l'e 10 9871 30 Kadıköy 11Melek,73 - Kumkapı On-

....._ b on._a !U sözleri fr11ldadı: 
ou 10 3416 95 nik, 74 - ls. Yefa Lisesi 10241\lehmet, 

~ d~ ıun, öğleden sonra epey· 10 5272 71 7:; - ls. 44 ncü mektep 16-i Hikmet, 
l~d~. ti celbedici bir ketifte bu· 

10 9724 6 
76 _Beyoğlu Elektrik Şirketinde Ba-

....._ S hattin, 77 - Kabataş Lisesi 779 Ce-
....._ t.t.hi mi? 5 9352 13 mal, 78 - Fenerde Şahisa Hamdi, 

~tıı;et ... Bahsettiğiniz mevzu 5 5272 16 79 - Şişli H. Gazi caddesi B. Leyi, 

~----·- 4 BUyük Ytldız --------. ELiSA LANDi N LS ASTER 
FAUL LUKAS ve DOROTHY REViR 
Bu Pertembe aktamı SARAY sinemasında 

Işıklar Sönünce 
Filminde eörüneceklerdir. L latif•... 5 5272 16 80 - ls. zanaat D. Ali, 81 - Kız orta 

~ 5 9352 40 mektep 577 ilandan, 82 - İstiklal Li-
'1l, a ... ı o zaınana kadar dalgın· 5 5272 77 •esi 350 Burhan, 8.'' - "L- . Orta maktep li 4·- ,., ]JA 109 E k k ı· . 36- 'f d ' T . ıa... 1"'3 ı:-·.,.11· '11..'azan ""q•ıı "' > n " .>.> :.' ua "' r e ısesı a ur 1 ar ..... azıme ıu;an, ·>< - çı:;o .ı..,,, 

......_ ~ 111 alaka 0öıterdi: t E k k I • · 149· ü "" . "' '-.ıi' • 5 1275 32 825 Saliha, 84 - ~· ,r e .. ısesı .> han, 110 - Beşiktaş 18 Beşiktaş, 111- Hakkı, 134 - sküdar ~emsıpaşa Cc-
~· '>.ft.h. · 5 9724 20 Riza, s;; - Ticaret mektep 1081 Sadi, Sirkeci 30 lsmail Hakkı, 112 - Heyoğ- lal :Kadri, 135 - Şem ettin 614, 13G -"'-'i L. ~~Beye rastladım ... Ken· 83 86 - Rumeli 5 Necdet, 87 - Erkek Ju 40 Adil, 113. 44 cü mt'ktcp 3 Raha, Pangaltı 5 Belkı . 137 - Ferikö) fa. 

~lltl ·-- 5 9871 .. ......_ fi '4lllltrıınız... U.se.,ı 1567 Behzat, 88 - Erkek l..isesı lU - Vefa Lise i662 Vasfi, 115 - Fa- like Jh an, 13 - Bursa Ye"'il Fazilet, X •Yır ... Eaasen benim Ihla• 5 5272 88 1398 Ömer, 89 - Be~·azıt 63 Kadir, tih 11 Cemal, 116 - Ankara Mehmet 139 - lzmir Knrşıynka lehmct Hak· 
dtı-, 'de Pek az tanıdığım var· 5 3416 72 90 - J,aleli :; Nejlii, 91 - ls. :l74 Hüs- kızı Adile, 117 - Orta mektep 821 Pe· kı, HO - Gemlik Mün·et Niyazi, 111-· 

Yukardaki tertiplerin hizaların· nü, 92 - Göztepe 920 Hüceste, 93 - rihan, 118 - lı:t. Erkek lise 410 Kemal, Galata Senhenum mektep CcHiJ, 142· ' 
~t,-;:-'t-.;h.· l da gösterilen ura numaralarından Bandırma 74 Xeriman. 94 - Davutpa- 119 - Galatasaray lisesi 40 Suat, lı;1. Halıkpaznr Kadri, 143 - Ankara 1 " '''r- ~•na.ı ardandır... Bu t 
"~ · ··• IQ mütebaki aynı tertiplerin diğer sı· şa orta rnt'kl<'p Akil, 9:i - s. kız lisesi 120 - Pangaltı lcadiye C. 20 :\fadlen. Hacıhayram ~ ·ct'mettfo Sndi, 144 -
i.,1 •• ~ i• h· &zııine dair bir eıer Kadri, 96 - E ·kişchir Şükrü Kaya, 121 - Kızıltoprak Muzaffer Bey kızı Fatih Ihsan Kerami, 14:> - Gedikpa~n 
-~ 1\ .. ırl d b • ra numaralarına ve 3077 - 7406 
t °"tıik anıyor a u gayesı 97 - TaYşanlr Çarşan zade Haydar, Rabia. 122 - 12 nci mektep 219 }'er- Sahahat fe\·det, 146 - Tepebaşı Kud· 
l,~'1>. ıer:lar arıyor ... Kendisiyle - 3595 ~umaralı üç tertibe ki.mi· 9ş - Hay<larpaşa 2-t lclii.1, 99 - Rı- hunde, 123 - Kız orta mektep B ,1 E- ret Feridun. 147 - Şisıli Ca,·idan 1\e
'-.~"a 'ant tanıttım. Bu gün de öğ· len amorti iıabet etmittir. çakc.ıda 2;; Radiye, 100 - 12 nci mek. mel, 124 - 44 ncü mektep 365 Orhan, rim, 148 - Pangaltı Serki!< Keşişyan, 
~ t., onu ld .. d Jkramiye ve amorti bedelJeri 34.1Şükriye.101 - Ak~araY l:i:i Razi- 12:> - ts. Erkek lise ·i 440 Hamdi, 149 - Feriköy Me11e Berjuhi. ı :ıo -, yo a gor üm. 

o L_ • 22 ikinci Te•rin 1934 tarihinden ye, 102 - Erkek li~e i 39fl nurhan, 126 - ls. O. M. Kadri, 127 - Fatih Ankara Nihat Ekrem Bey ,·e Hanım· '-'- _, 1 ' , uenı gördü de "I' 

h. ut_"..,."'" aıtı. itibaren tediye edilecektir. 101 - A!C:ıkpa~n 9 Şiikriye. ıo-t - Tt'~ 18 Ct'Hil, 12..q - Kadıköy Altıyol Mu- far. 
-'"'tel ..... ,,et Ji Amorti bedeli beher tahvil için , ·ikhe ~ Halil. lO:i - Is. Vefa li~e~i 1·:ıt. 1~ - lımir Karşıyaka ' uri, ~ Hediyelerimi:: her hafta Pcrşem· 

'ceji , anı:nıefendiyi ziya· :ı17 !\li.inür. 106 - Bevforbeyf Hüsnil. ı:rn - Bursa ~elamı Kemal. 131 - br giinleri matbaamı:da tevzi olu· 
---.........:!!:.::ılll.O,...ıoıd..ıw&.:.'-.1:.x.._-.::~--ıLhir.Jt.ü.tk...lira11 ve on kuruıtur. ·a ı 19 Bilal, 108 - Kandil- Kadıköy 1\ecmiye Nuri, 132 - Uskü- nur. 
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6 HABER - Ak,am Postası 

r~BER'in 
L.:kayesi Alim Vilton'un kızı ÇOK GEZEN 

Seyahat 
ÇOK BİLİR 

notları 
Çok feci bir vak'a oldu... Sor· ı dursun, bir otomobil kornesinin 

mayın ... Çok feci bir vak'a... acı acı çalınarak köşke yaklaftığı· 

Meşhur alim Vilton'u tanrraı· nı da ıezmediler •.. 
nız ... Kalp üzerinde en büyük ket· Genç lnzın nişanlısı, feryat fer-
fiyatta bulunmuştur ... Hatta, bun· yada köıke koıtu: 
dan on sene evvel, bir insanın göğ- - Ah, Blanşet ! Blanşet. •. 
sünü yarıyor; yüreğini ortaya çı· Herkes fırladı: 
kararak, eskimiş adelelerini, sinir- - Ne oldu ... 
lerini, bir ölünün uzuvlarıyle de- - Bilmiyorum ..• Bir otomobil 
ğiştiriyordu. kazası oldu... Nişanlım, direkıi· 

Fakat Vilton, bu tecrübelerini yondaydı... Çarptık... Çarpınca, 
daha ileri götürmek istedi ... Mon· direksiyon göğsüne çarptı •.. 
tero dağlarınnı tehire nazır bir le· Blanıet bayıldı ... O zamandan 
peciğinde fevkalade şirin bir kötk beri ayıltamadmı ... Vücudu da ıo· 
kurdu .•. Burasına köşk değil, la- ğuyor ... Yarabbi ... Yarabbi ... 
boratuar demek lazımdır. Zira, bir Doktorlar, genç kızın vücudu
elektrik mütehassısı için ne lazım· nu sardı ... K·mi nabzını tuttu, ki· 
sa hepsini burada bulmak kabildi! mi kalbini dinledi... 

Evet, elektrik mütehassısı için... Fakat hepıi birden hatlarını 
Doktor artık, elektriğe merak sar· önlerine eğdiler. D·z çöktüler ve 
mıştı ... Duran b:r insan kalbini bu İstavroz çıkardılar. 

Hambur11 limanından görünüf ve ıehirde bir gece manzarası ••• 

suretle harekete getirmeğe çalışı· içlerinden en ihtiyarı mırıldan· 

Y d dı: or u •.• 

- Eğer bir yürek yaralanma· 
dıyse, eğer içindeki kanlar dııarı 
boşalmadıyse insanı diriltmekten 
kolay ne vardır? ... -diyordu. 

- Yapılacak bir ~ey kalmadı ... 
Hamburg Geceleri 

Ve gülerek ilave ediyordu: 
- Zembereği boşalan bir saat 

duıpr ... Onu tekrar işletmek için 
kurmak kafidir. işte ben de bir 
"kalp kurgusu,, makinesi bul· 
dum ... 

Filhakika bulmuştu. 

Ve tavşanlar, kobaylar baıka 

hnyvanlar üzerinde tecrübelerini 
muvaffakiyetle yaptı. 

o gün, üç alim arkadaıını da-
\'Ct e'ti: 

Öldü .•• 
Fakat, Vilton, iki eliyle doktor· 

ları iki yana itti. Biricik kızının 
cesed.ni kucağına aldı: 

- Sana can vereceğim... Can 
vereceğim ... Sensiz yaııyamam ... 
-diye inildedi.- Aman Allahım ! 
Ne iyi oldu da vücuduna bir arıza 
olmamı§ ... Kanı akmamıı... Y av· 
rum •.• 

Biçare babanın gözleri karar· 
mıftı... ihtimal, kara bulutların 
büsbütün kesifleımesinden dola • 
yı da ortalığı bir kat daha kara gö 
rüyordu. 

Kızını, 18.boratuar masasının Üs· 
-S. ze anlattım, dostlarım! -de tüne, birinci cesedin yerine yatır • 

eli.. Tecrübem, hayvanlar üzerin· d B a"' ı· ld O k d 

Hamburg ile Amerika arasında 
işliyen muazzam ıiyah tehirlerin 
koyu sularında demir atmıı oldu
ğu Hanburg limanında akıam olu
yordu. B:n bir romörkör, çatana, 
deniz motörü kesik çığlıklarla Ö· 

teye beriye koşuşuyorlar, bir su 
parkında oynaıan çocuklara, At
las &fırı dev gemilerde, çocukla
rın oyunlarına nezaret eden ebe· 
veyne benziyordu. 

Elbe şehri çelik pırıltılarla uza
nıyor. Şu "Tango,, denilen gemi 
Hint denizinden geliyor. Kırmızı 

bordalı fU gemi Çine hareket et· 
mek üzere.. Norveçyadan henüz 
gelmiı üç direkli yelkenli balık do 
lu. ı... ıç gını e ıne a ı. a ar 

d~ ÇO!t mük .. e~el bir n~tice ~e~di.' ,muazzez bildiği vüçuqun J2isünü . Bir Çinli, hi~ bir mana ifade et
~fi mdı sıra msanlara gelmıştır... varclı. Bütün telleri, icap eden da· miyen bakı!larla denize dalmıt. 
!5 d t b ld o•• ••ı 1 ~ O 

0 
' o • f.rH c 1 'İ •İ'• t r e ccsce u um... un ° · marlara geçirdi... nıç bir mana ida<Ie etmiyor, de· 

Hamburgta g~f! har.atı 
ve barlar .• 

mi!ş bir insana aittir ... Hiç bir ye· Hu§u içinde, alimler, bu man • dim. Hayır. Bakıılarında hasret 
rinde arızası yoktur. Yalnız kalbi zarayı seyrediyorlardı. O kadar var. Çin denizlerinin hasreti.. gramofonda garip bir plak çalı-
durmuştur ... Şimdi mesele, elek- dalmışlardı ki, bulutların büabü • Hamburg limanında akşamolu- yor. 
trik tellerini damarlarına raptet· tün aiyalila§hğını farkedemediler. yor. Bu mahze;.in havasında fuhuş, 
mek, kanını harekete getirmek ve Hatta, uzaktan uzag"a gök gürleme Rıhtımlarda vinçler, korkun,. 
ı ıh . · · l t kt' l b ı_ d 3' cinayet ve hırsızlık var.Yerde sarı 
-ı:a mı ış e me ır... § u "a ar sini de, laboratuardaki elektrik birer hayalet halini aldı. Bütün 
b "t tın hir kızcağız. Mahzun bir kız. 
~sı ··• teçhizatının gürültüsü ile karıştır. İtçiler zencilere benziyor, belleri 

Sonra kızına döndü: dılar. bükük, dar ve dolambaçlı sokak- Yı nıma yaklaşıyor ve bir masaya 
oturuyoruz. 

- Peki babacığım ..• 

- Yavrum ... Bugün, yanlı§ bir Zira, bütün dikkatleri ıunday • larda kaybolup gidiyorlar. 
hareket ya.mamak için, evde tama d T il · ak ld Herkes San Pauli'ye g;dı·yor, ı: e erın t ı ığı vücut, hare· 
miyle sakin olmak istiyorum... O- kete gelmi§ti... Kalp oynuyordu... burası Hanburg'un eğlence yeri 

• nun için, uşaklara, hizmetçilere İ· Eller kımıldanıyordu. daha doğrusu Galatasıdır. Gemi-
zin verdim ... Haydi, sen de otomo· M ciler, buraya, geçirdikleri fırtına 
b 1 b l 

ucize, oluyordu ..• 
i ine in... Nişan ınla beraber Öl tehlikelerini, baıka tehlikelerle 

F k 
ü, diriliyordu ... 

gezmeğe git... a at, karanlığa değİ§erek unutınağa gidiyorlar. 
k 

Birdenbire, kötkün üstünde, 
alma... llk gecemi, bir otelde, Hitlerin 

sanki bir batarya top atıldı ... 
Çıkan fİm§ekler, düşen yıldı - fotoğrafının altında, b:r yatakta 

Matmazel Blanıet, manolya ka- g...rı·rdı·m 
rımlar, birbirine karı§tı ... Ve bü • -:r • 

dar duru beyaz yanağını babasına İkinci gecem daha dikkate de-tün bunlar, lambaları söndürdü. 
uzattı. ince, zarif koluyla nicanlı- g~ er oldu Panoptikum ı"smı·nı· ta• 

-s Kızın nişanlısı ve alimler, bo • . -s
1
• 

sının koluna girdı· ve ikı" nar·ın vü· yan balmumu heykeller mu··zes·n 
zulan telleri düzeltmek için, kot - 1 e 

cut, bahçenin nihayetinde kaybol· 1 gittim. Bu müzede gördüklerimi tu ar ... Kimi bir kibrit çaktı, kimi 
du ... Çok geçmeden bir otomobil tekrar anlatacak değilim. "Mum-

1 
bir mum yaktı ... 

gürü tüsü ititildi. • yalar Müzesi,, isimli filmi gören-
Vilton, arabanın arkasından Bu esnada, Vilton, eğildiği ce • ler bilirler, gönniyenler de bu fil-

·- Nereden geliyorsun? 
- lstanbuldan. 

- Sahi mi? Güzel bir §ehir ol
duğunu iıittim. Benim ismim Fri -

da ... Babam umumi harpte ölmü!?·· 

Hem burada durmıyalım .. Gel eve 
gidelim. Daha rab:.t ederiz. 

Evi, daha doğrusu ev dediği yer 

uzak değildi iki adım ötede Her • 
beratrasse ismini ta~ıyan, pis, süp • 

rüntülü bir sokakta oturuyordu. 

Bu sokakta, kapı aralarında du -

daklarında birer s~gara sarkan, kı· 
sa etekli hayaletler duruyordu. 
Tıpkı Galata sokaklarında olduğu 

set üzerinden doğrulmak imkanı • 
bakarak: nı bulamadı. Zira, boğazına iki el mi gidip görürlene öğrenirler. gibi. Liman şehirlerinde ne tuhaf· 

- Kızımı çok severim ... -dedi. Bunun için orada çok durmadan sarılmıftı ... Elektrik cereyanının tır bilinmez, birbirlerine benziyen 
- Sevil.miyecek gibi değil... sokağa çıktım ve at canbazhaneıi-

kuvvetile takallüs eden parmak • Cidden pek cana yakın... ne gitf m. Burada da dünyanın her 
lar. gırtlağını ııkıyor, 11kıyordu ... 

- Haydi, arkadaılar, iıimizle canbazhanesinde görülen feyler 
meıgu) olalım ... Zira, elektrik tec· Şimşekler ve yıldırımlar, elek· vardı. Şu farkla ki, canbaz kadın· 
hizatını insan vücuduna göre ayar triğin ayarını bozmuttu. Lambalar lar, burada daha şiıman, daha etli 

tekrar yandığı vakit, genç kızın b 1 
etmenin nasıl olacağını size göı· ut u ... 

babasını boğduğunu ve kalbi par• ,j 
tereceğim. Bu i§, bir kaç saat sü- Orası da fazla sarmadı. Sokak 

çalanarak öldüğünü gördüler. 
rer. rt a~ ilh fHatice SUrevva) larda dolaşmağa baıladım. Her 

Mermer b=r masanın üstüne, ı~---..-·~www .. •wı:ıu.ı wwwz köşede bir bar ... Amerika barı, 

taze cesedi yatırdılar ... Hepsi de Jh y A VUZ 1 Londra barı, Paris barı .... vesaire .• 
beyaz gömleklerini giymit, lastik San Bir:sine girmek üzereyken, ide-
eldivenlerini takmıtlardı. Kadın ve erkek terzisi ta sokakla bir hizada bir bar tabe-

Laboratuarın sert ıtıklarına Bütiln tıklar hep orada gİ· lası gözüme ilitti. 
mukavemet edebilmek için, göz· yinirler. Her keseye ve her Üzerinde ya Çince, yahut Ja • 
lerinde mavi gözlüker vardı. arzuya uygun elbisenizi ancak ponca yazılar vardı. Yaklaıtım. Ö-

n..:. :::::~: iki saat kadar çalış· orada yaptırab!lirainiz. niime bir kapı çıktı. Bir de basa • 
c.uıar. ve na.anın bozduğunu, gök- lstanbul Yenipostahane kar· mak Basamak aıağı inen bir mer· 
fer!n kara bulutlarla kap)andfğını tısında Foto Nur yanında Leta· c.1ivenin ilk basamağı idi. On ayak 
fnrk bile etmediler... fet hanında. indim. Bir mahzen. Bir tezgah. ö-

Hatta bunu farketmek töyle ·•••------------.. A• nünde yüzleri yaralı aemiciler. Bir 

sokaklar vardır. Sanki esrarengiz 

bir el gemiciler hiç bir memleket-

te kendilerini yabancı duymasın 

diye, ayni şekilde sokaklar yapmış 
ayni biçimde insanlarla buralarını 
doldurmu§. 

Frida bir kapı açtı. Pis bir rner· 

divenden çıktık. Bir odaya girdik. 

Amma ne oda!.. Frida kör bir pet
rol lambası yaktı. Eski dünyanın 

en iılek limanı olan Hamburgun 
bir evinde elektrik olmaması o ka-

• 
dar hayretimi mucip olmu!lu ki, 
ıeıimi çıkaramadım. 

Lamba yanınca etrafıma bak -
tım. llk önce, gözüm kapıya ilitti. 

Yelpaze şeklinde küflenmit çivi -
lerle çivilenmİf be§ on fotoğraf, 

Yerde, kırık bir tarak, örtf 
bir masa üzerinde bir saksı '9e 
de solmuş bir ç.içek. 

Fri a dolaba benzer bir ye~ 
ne olduğunu anlıyamadığırtı 
içki çıkardı. Kadehlerle cloldl 
dl!: 

- Prasit! .. 

Bu ~ralık, bitisik odadan ._i 
bir öksürük duyuldu. 

- l'"m bu? belalın olrıı'~ 
- Yok camın .. Annem .. ·~~· 

drr kal'tamxyor. Hep böyle ı; ' 

rür durur .. Bir haftaya ya çık~, 
çıkm:ız .. Fa lı:-ıt tı:ı.yyare mnsr' 

1
, 

. . ı t1' zım on:.ın ıçın ça ı~ıyorum .. 
GcJ r:el artık.. . fi 

l..Sfı değişHrd;m, Kapıd,lı' 
.. fi .. t d" 1 

tcgrn arı eos er ım. ı-· 

- Peki .. Bu resimler kitti! e\teı 
- Senin gibi tanıdığıt01 ~ Je 

geçen ıkim12le::in .• lstcrscı> 1 

reım1ini ver .. Asayım. 17r 
d•'t(J• 

Fridaya beç mark ver 1 

şarı fırladım. bD~ 
Sclmğın öteki uc•1nc1•"~er "' 

Marlen D:h'ihin sesine be , 

ses geliyordu. . bıJ ıe': 
Birden bir tabanca ses• ,.1'~1ı~ı 

kesti. 11-i polis, t.fyon ""\ıetdı· 
yapan bir Çinliyi en.sele:; ısfıı~ 

Bir düdiik sesi, n'le~b tıtdıi 
1 b. · · d ha 1'' ara ır gemmın a 

bildiriyordu. 

ZA Yll MÜgüft . 11 ~ 
··ııürillll efl'ı; 

Namıma muharrer ınu cı:ııı 
ettim. Yen isini :ııacağııtl ,, 
nin hükmi! yoldur. 5:ııı~"' 

~ıu ,. 
!tJrıstaf a oU 
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Elli bin kuruşa satılan 
bir şehir: Belgrat 

Marsilyada vurulan Sırp kralı Aleksandrın~ ceddi 
Y orgi Belgradı nasıl zaptetmiştii 

Kara 

.1216 hicri senesindeyiz. Bal
kanlar gene kan ve gürültü içinde, 
Sırplar Osmanlı devletine isyan 
etnıişlerdir. Belgrat muhafızı Mus 
lafa Paşa bir kaç sergerde tarafın-
~an idam edilmiş ve Belgradın 
ıdaresini "dayı,, denilen bir takım 
adamlar ele aİmıştı. 

Dağa çıkan Sırp çete1erinin en 
ehemmiyetlisine Kra Y orgi ( 1) 
deni1en bir adam kumanda edi
Yordu. 

Kara Y orgi fevkalade zeki, 
kurnaz ve cüretkar bir adamdı. 
İndiği köylere, kasabalara: 

"Mustafa Paşayı öldüren dayı· 
lara Padişah gücendi ve onların 
terbiyesini Sırplıya havale etti. 

Buna dair ferman da geldi.,, di
yor ve kendisine tabi olmıyanları 
öldürüyor, evini ve malını yakı· 
Yordu. 

Bu suretle Kara Y orgi az bir 
zamanda etrafına çok büyük bir 
kalabalık toplamağa muvaffak ol· 
nıu~tu. Nihayet 1219 senesinde bü 
yük bir kalabalıkla Belgradı mu· 
hasara etti. 

Dayılar hu vaziyeti gorunce 
müthiş bir tela§a düştüler. Sağa 
sola haber gönderip imdat iatedi
ler. Fakat Kara Y orgi kurnazca 
vaziyeti idare ediyor: 

"Sırplı asi değildir. Fakat Da· 
yı]aa· Padişahın bir vezirini kat
letmiş c;>lduklarmdan onun intika· 
ınını almak isterler. Asi Belgrat· 
lıdır.,, diye bir takım haberler net 
rediyor ve ahaliyi böylelikle 
büyük bir tereddüde düşürüyor· 
du. 

Hatta bu haber lstanbula ka· 
dar gelmiş ve sarayı ciddi bir me· 
raka düşüreceği yerde bilakis se· 
vindirmişti. Kafası büyük, fakat 
içi bo, olan saray ve Babıali erba • 
hı: 

- Oh olsun, siz Padi~ahın bir 
\rezirini katlettiniz, asi oldunuz. 
Dinsizin hakkından imansızm ge· 
leceği misillu sizi de Sırplı ter biye 
etsin de görün. Biz nasıl olsa Bel· 
Rradı almak için bir çare buluruz. 
diyorlar ve "Bclgrat elden gide
cek, Rumeli gidiyor.,, diye feryat
lara kulak asmıyorlardı. 

Nihayet vaziyetin vehamet kes· 
betmesi üzerine Bosna Valisi Ebu 

\ 

Bekir Paşaya ihtilalin bastırılma-
sı havale edildi. 

Ebu Bekir Paşa da derhal 2000 
askerle birlikte Belgrada doğru 

hareket etti. Diğer taraftan Go
şancalı Halil Ağa da bir miktar 
as~eriyle birlikte Kara Y orginin 
muhasarasını yararak Belgadın 

önüne geldi. Onun da maksadı, 
Belgratta derebeylik yapan D~yı· 
ları ortadan kaldırmak ve Belgrat 
Serhat beyi olmaktı. 

Belgratta dört tane Dayı var· 
dı. Her biri de Belgradın bir kapı· 
smı müda{aa ediyorlardı. 

Dayılar vaziyeti görünce Bel· 
grat ahalisini topladılar: 

- Belgratlan çıkmamıza razı 

mısınız? diye sordular. Fakat a· 
hali: 

- Hayır.. Biz sizden hoşnu

duz. Kaleyi asilere karşı beraber· 
ce müdafaa etmeğe hazırız. diye 
cevap verdiler. Hatta bu yolda 
bir mazbata yapıp Ebu Bekir Pa
şaya göndermeğe karar verdiler. 

Bu esnada HaHI Ağa maiyetile 
'6irlikte kalenin lstanbul kapısına 
doğru ilerliyordu. Dayılar kendi
ainin yardım için geldiğini dütün
düler, derhal kapıyı açtılar. Ahali 
yollara birikerek kendisini karşı
lamağa hazırlan,dı. 

Fakat Hal=I Ağa ve askerleri 
şehire dahil olur olmaz derhal kı
lıçlarını çektiler ve dayıların üze
rine hücum edip esir ettikten son· 
ra şehiri zaptettiler. 

Gene Belgrat üzerine gelmekte 
olan Süleyman Paşa da bu haberi 
işitince o da Halil Ağa ile birlik 
oldu. Dört Dayıyı: 

"Devlet sizin suçunuzu affetti. 
Lakin lstanbula git~eniz lazım· 
dır.,, diye Ada kalesine gönderdi. 
Diğer taraftan Ada kalesi muhafı
zı Recep Ağaya da ayrıca bir mek 
tup gönderilerek dört Dayıyı idam 
etmesi bildirilmişti. 

Recep Ağa geceleyin dört 
Dayıyı huzuruna çağırdı: 

- İstanbuldan emir aldım. Sizi 
en kısa yoldan lstanbula gönder· 
mem icap ediyor. Bunun için dör
dünüzün de kafasını kesip bir tor• 

C buya ilka ve sevkten başka çare 

HABE
#R& ' gtire!niyorum. dedi. Ve hakikaten 

Akşam Postası 

ı elediği gibi yaptı. 

Dört kesik dayı kafası lstanbu
la gidedursunlar, diğer taraftan 

ld&reJıaneıi: lSTANBUl AN Kara Yoı·ginin Belgrat etrafında 
KARA CADDESi yaptığı muhasara bir türlü kaldı· 

felgl'al Adreslı mANnUl. RAHl!:.H rılamryordu. Halbuki Kara y orgi 
l'elefon Varı: 238'72 idare: !4l""0 sözde Dayıları ortadan kaldırmak ,__ ' ' behanesiyle etrafına asker topla· 

ABOrtE ŞERAiTi mış ve Belgradı muhasara etmişti. 
....... _ 

1 11 8 
l% ayıııı Bu vaziyet hakiki b~r endişeyi mu· 

4.""ldye: 120 S50 1160 1250 K1'f. 
l!:cnetıı: 

150 
«:ı MO 
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cip oldu. Ve nihayet Kara Y orgi 

iLAN TARIFESJ Belgradın muhasarasmdan vaz

rica.ret llllnlarmın .atın l%.6lı 
Resmi llllnlar lO •;uru~tur 

Sa.JıiLı· ve N · t M"d" ·· u eırıya u uru: 
HASAN RASiM 

S..dwfı yer: (VA&IT) Matbaaaı 

geçmediği gibi etrafındaki Se-
mendre, Sokul, Özice kalelerini 

'de muhascıra etti ve 1220 senesin· 
de Sırbistan istildalini ilan etti ve 
kendis!ne de "Gospodar,, ünvanı· 
nı taktıı. Rusya da Kara Y orgiyi 

teşvik '?diyordu. Fakat Sırbista
nın istiklalini ne Napolyon ne de 
Osmanlı devleti istemiyordu. Bu· 
nun için Rusyanın israrına rağ· 

men istiklal hükümsüz ilan edildi 
Diğer taraftan Kara Y orgi ge· 

ne işi kurnazlığa dökmüştü. Sü
leyman Paşaya gizlice bir mektup 
gönderdi. Bu mektubunda §Öyle 
diyordu: 

"Haşa, biz asi değiliz. Yalnız 
bir iki arzumuz var. Bunlar yapıl
dığı anda derhal muhasarayı kal· 
dırıp silahlaırımızr size teslim ede· 
ceğiz. Arzularımız şudur: 

1 - Siz asil bir paşasınız. Hal· 
huki Halil Ağa bir haytadır. Sırplı 
kendisini kat'iyyen sevmez. Sizin 
valinize canı gönülden razıyız. 

Halil Ağanın maksadıı bir fırsatını 
düşürüp sizi yerinizden atmak ve 
Belgrada hakim olmaktır. işte bü
tün Sırplılar bunu bildiklerinden 
ve kendisini sevmediklerinden mu 
hasaraya devam etmekte ısrar e· 
diyorlar. 

2 - Belgradm dört dayısı da 
öldürüldü. Fakat bunların bir çok 
kraftaı lan H la Belgrat şehrinde 
bulunuyorlar. Halil Ağa el altın· 

dan bunlara gizli gizli yardım edi· 
yor. Bu adamlar da muhakkak su· 
rette Belgrattan uzaklaştırılmalı

dır. Bu takdirde biz de derhal da .. 
irei itaate girmeğe hazırız.,, 

Süleyman Paşa bu mektubu o· 
kudun s tdaü ktaonra cmföyp 
kuduğu zaman hakikaten Halil 
Ağanın Belgrat \'e kendi istikbali 
için zararlı olduğuna kanaat ge
tirdi. Ve konuş:nak üzere Halil 
Ağayı huzuruna çağırdı. 

Halil Ağa derhal davete icabet 
etmişti. O da Süleyman Paşadan 
gayrı memnundu. Kara Y orgin:n 
üstüne hücum emtek istiyor, fakat 
Süleyman Paşa mafevki olduğu i
çin kendisinden müsaade alma· 
dan hunu yapamıyordu. Halbuki 
Süleyman Paşa buna kat'iyyen 
muhalifti. O Kara Y orginin sözle
rine tamamiyle kapılmıştı. Halil 
Ağayı asık bir suratla kabul etti: 

- Ne dersin ağa? Sırplı seni 
istemiyormuş. 

- Devletlim bunu nereden an· 
lamışlar? 

- Kulağıma böyle sözler geldi. 
- Hiç zannetmem. 
-Sonra bir şey daha duydum. 

Sen burada eski dayıların adamla· 
riyle pek sıkı fıkı konuşuyormuş· 
sun. Bu halin de Sırplının hiç ho
şuna gitmiyor. 

- Devletlim anlaşılan bir ta
kım garezkarlar beni lekelemek İs· 
temişler. Fakat emin olunuz ki 
böyle bir şey kat'iyyen vaki olma
mıştır. Zaten Belgratta sayei sey· 
fin:zde eski dayı taraftarları da 
kalmadı ki bunlarla iştirakim ve 
temasım mevzuubahs olsun. 

- Ben onu bunu bilmem.. İşit· 
tiklerimi söylüyorum. 

- Acaba nereden öğrendiğini
zi öğrenebilir miyim. 

- Hayır .. Orası bana ait gizli 

Kübik binalara artık 
veda ediliyor! 

Şimdi de "O,, şeklinde binalar· 
yapm.ak modası başladı 

· Avrupanın en mühim sanayi 
ve inşaat merkezlerinden birinde, 
Kübik adı verilen, garip ve türlü 
türlü §ekiller almı§ ev yapışına 
artık veda ediliyor. Belki Avrupa· 
nın diğer şehirlerine de sirayet e· 
decek yeni bir ev yapış tarzı mey
dan alıyor. 

lngilterenin Liverpol şehrinde 
"O,, b' . . 1 v b ıçımı ev er yapmaga aş • 
lanmak üzeredirler. 

Herkesin ağzında dolaşan 

(Kübik) lafı, artık, alfabe harf -
lerinden "O,, harfine dönecek, 
"O,, biçimi evler ve belki döşeme
ler yapılacak; tenvirat, yarın ö -
bürgün otcmohil ve şehrin diğer 
mahalleri ve eşyası da "O,. hiçi • 
mine girecektir. 

Liverpolda yapılmak üzere bu
lunan "O,, biçimi evin, şimdilik 

on katlı olması kararlaştırılmış • 
tır. Hari~i görünüşü itibariyle bir 
gaz deposuna benziyor. Fakat, 
"Kübik,, denen tarzı mimarı üze
re yapılmış binalardan daha az 

çirkin değildir. ı 

1 O katlı "O" binası 38 metre 
uzunluğunda olacaktır. Binanın 

ortası tıpkı bizim harikzedegan 
ap!lrtmanlarında görüldüğü gil:i 

avludur. Her katın etrafı çepe • 
çevre minare şerefesini andıran 

balkonlar la kaplanmaktadır. 

İngiltere Sıhhat nazırı, binanın 
planını görmüş ve sihhate muva· 
fık, oturulabilir bir ev olabileceği· 
ne hükmetmiş, müsaade vermiştir. 

Her kat, diğer şekil evlerden daha. 
çok güneş alabilmektedir. Yapı

lış masrafı, aynı mikyastaki diğer 
şekil evlerden yüz de yirmi azdır. 
Ve işgal ettiği arazi itibariyle di-

ğer şekil evlerde 200 kişi iskan e
dilebiliyorsa bunda ferah ferah 
230 kişi oturabilmektedir. 

Liverpoldaki bina muvaff akı· 
yetle neticelenir ve hakiki itibarı· 

nı bulursa lngilterenin diğer yer· 
lerine de "O,, binaları sırayla ya· 
prlacaktır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

bir husustur. 
- Devletlim. Dayıları ben orta· 

dan kaldırdığım için Sırplının be· 
ni seveceğini zannediyordum. 

- Kat'iyyen .. Sırplı eğer sen 
Belgradı terk edersen terki silah 
edip dairei itaate gireceği.ııi vade
diyor. 

-Anladığıma nazaran Kara 
Y orgi gene sizi iğfal etmek için 
bazı dolaplar çevirmi§tir. 

- Hayır, dolap değH Kara Yor· 
gi hakikati söylüyor. Sen beni çe· 
kemiyorsun. Yerime göz dikmiş

sm. 

-Asla böyle bir şey vaki değil
dir. Kara Y orgi iblisi beni kaleden 
çıkarmak ve siz zaif kalınca bir 
hücum ile kaleyi zaptetmek isti
yor. Bunun için bir manevra yapı
yor. 

-Kim aemiş? Sen beni kandır· 
mak mı istiyorsun. Kara Y orginin 
hi~ tle böyle bir fikri yoktur. 

- Pek ala. Madem ki. sözlerime 
inanmıyor ve benden şüpheleni

yorsun. Tez vakitte Belgradı terk 
ederim. 

Süleyman Paşa hiç cevap ver· 
medi. Hali! Ağa dtşCf.n çıktı. 

Kara Yorgi Bel.gradı zaptetmek 
için her hileye baş vuruyordu. Ni • 
hayet bir kurban bayramı arifesin
de ,ehrin muhafızlarından olup 

Arnavut ve Sekbanlara kumanda 
eden binbaşı Aziz Beyi el altından 
elde etti. Kendisine elli bin kuruş 
vererek kale kapısını açtırdı. Ve 
kurban bayramının ilk günü saba· 
hı nıüılüman halk kurban bayramı 

namazını kılmak üzere camie git· 
tikleri bir anda on beı bin kişiyle 
birlikte içeriye girdi. 

Ahali Sırplıları görünce fevka· 
iade faırdı. Camilere girerek mü -
dafaaya başladı. Şehirdeki tüfek 

seslerini işiten Süleyman Paşa ilk 
önce ahali bayram yapıyor sandı. 

Fakat seslerjn muvakkat olmayıp 
devamlı olduğunu ve bir ihtilale 

benzediğini görünce derhal aske· 

riyle birlikte Belgradın iç kalesine 
kapandı. 

Diğer taraftan Kara Y orgi şeh· 
rin bütün hakim noktalarını tut
muttu. Ahaliye ilişmiyerek evleri
ne gitmelerine müsaade etti. Sü· 
leyman Paşa hatasını anlamıştı. 

Fakat çok geç .. 

Süleyman Paşa hala Halil A
ğaya ısrar ediyor. Ve Belgrattan 

çrkmasını söylüyordu. Halil Ağa· 
da bir gece adamlariyle birlikte 

gemilerle Belgrattan hareket etti 
ve bir çok tehlikeler atlattıktan 

sonra sağ salim Vid?n'e vasıl oldu. 

Kara Y orgi bundan sonra müs· 
lüman halkm silahlarını toplattı 

ve gerek Aziz Beyi, gerekse Süley 
man Paşayı birer behaneyle şehir· • 
den çıkardı ve bir pusuda her iki· 

sini şehit etti. Ve böylece Belgrat 
kalesine tam:vniyle sahip oldu. 

(1) Kara Yorgi, son Marsilya 
suikastinde öldürülen kral Alek
sandr sülalesini meydana getiren 
adamdır. Bunun ic;in bu aileye 
Kral Yorgiyeviç denir. 

Murat Selimi 
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:::ur zenci sevdiğini 
Boğdu 

(Baş tarafı 1 incide) \ zaman Kempin büyük bir muvaf -
ri }'apar ve bunda çok muvaffak fakıyetle Otello rolünü oy.nadığı 
olurdu. gör\lldü. Tiyatro alkı§tan çınhyor-

Son aylar içind~ zencide bir du. 
durgunluk göründü. Ne§esile bü - Nihayet son perde geldi. Kemp 
tün artistleri coşturan bu adam büyük birheyecanla sahneye çık -
şimdi canlı bir heykel gibi idi. tr. "!(atakta yatan Blanşa doğru 

Kimse ile konuımuyor, yüzü hiç yak1aıtıktan sonra: 
gülmüyordu. Bir çok arkadaıları - AJlahnn beni affet. Onu öl-
kendisine: düreceğim diye mırıldandıktan 

- Afrikadaki niıanhndan sonra ağır ağır ilerledi. Blanşı 
mektup mu almadm? Neden ke- kavradı ve büyük bir hırala boy -
derlisin diye sorarak onu neşelen- nundan sıkmağa başladı. Blanş 
dirmek latife etmek istemiılerae çırpınıyordu. Bunu gören halk bu 
de Kempi hiç birine cevap ver:mi- derece muvaffakıyetli ve hakika ~ 
yordu. te uygun bir oyun görmemi§ olduk 

Kempi &tıktı!.. }arından büyük bir heyecanla ken 
Kempi beyaz vücutlu güzel dilerini çılgın gibi alkıılıyorlardı. 

Blanıı seviyordu. Nihayet Blant kendinden geç -
Hakikat bilinmiyor, fakat zan- ti. Ve Kemp gözlerinden yaşlara .. 

nediliyor ki güzel Blanı ile Kem· ka aka Blanıın başım avuçları a -
pi arasında evvelce bir ıey cere - rasma aldı ve ağlıyarak yüzünden 
yan etmi§tir. Çünkü Tri Star kum öpmeğe başladı. Eser de böyle bir 
panyası Londradan hareket etme şey olmadığından halk ve rejisör 
den evvel bB.§ka bir kumpanya gü §aşırmıştı. Blanıın hiç hareket et -
zel vücutlu ve sportmen Kempiye memesi de nazarı dikkati celbetti· 
daha yüksek bir ücretle çalışmak ğinden rejisör ve artistler sahneye 
teklif etmiş, fakat Kempi kabul fırladılar. Ve büyük bir dehşetle 
etmemiş ve Blanş 'ın bulunduğu Blan,ın boğulmuş ve ölü olduğunu 
kumpanya ile Fransaya seyahate gördüler. 
çıkmayı tercih etmiıti. Bunun üzerine Kemp derhal 

Bu esnada Roberet te yoktu. tevkif edilmiş ve zabıta tahkikatı 
Onun rolünü başka zayıf bir ar- derinleştirmeğe başlamıştır. 
tist yapardı. Fakat bu artist Pa
riste iken hastalanarak bir ıana· 
toryoma kaldırıldı ve kumpanya 
bunun üzerine Robert'i aldı. Ro
bert'in de kendilerine karışması 

Kempin hiç botuna gitmemiıti. 
Fakat tabiatile itiraz da edemiyor 
du. Garip bir hissi kablelvuku onu 
müteessir ediyor, hiç yoktan bir 
takım meseleler çıkarıyor, Robert' 
le kavga etmek için vesileler an
yordu. 

Nihayet bir gün bir vesile çıktı. 

Romanya sarayın
da bir suikastçı 

Müsellô.h olarak bulunan 
bu adam bir Bu/gardır 
maksadını it1raf etmiyor 
Belgratta çıkan 15 tarihli Prav· 

da gazetesi yazıyor: 
iki gün evvel Romanya Kralı 

Karol'ün Sinadaki sarayının bir 
odasında giz1enmiş olarak silahlı 
ve bomhah bir adam yakalanmış-

Robert Kempi tahkir etti. Kemp te 
k 1 

tır. 
kendisini tuttuğu gibi havaya a • Bu esrarengiz adam bütün taz· 
dırdı. Bütün kuvvetile yere vuraca yiklere rağmen buraya hangi vası· 
ğı esnada Blanş yetişti ve güç be • ta ve hangi maksatla girdiğini iti
la Roberti kurtardı. raf etmemiştir. Zabıta yaptığı tah· 
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Istanbula gelen 
Heluan vapuru 
karaya oturdu 

Herkes 
• 

sıne 

başının çare· 
bakacak 

Dün geceden itibaren lstanbul 
ve civarını kesif bir sis tabakası 

kaplamıştır. Bu sebepten vapur· 
lar gece 11,45 postalarını an
cak 1 den sonra yapabilmişlerdir. 

(Baştaralı 1 inci d~) 

vaziyette odadan çıkıyorlardı. 
\ Herhalde Japon itilafgirizliği 

Sis sabaha karşı tekrar ÇA>gal
dığmdan bu sabah Boğaz vapurla
'rı da ilk postalannı yapamamrş· 

lardır. 

Bundan başka Pireden şehri
mize gelmekte olan Loit Tiryes
tino kumpanyasının Heluan vapu· 
ru İmroz adası önünde karaya o· 
turmuştur. 7156 tonluk olan bu 
vapur:da Yunanistandan gelen bir 
çok yolcular bulunmaktadır. 

Bazı siyasi muhitlerde, dört ba
tı mamur, bir İngiliz - Japon -
Amerikan bahri anlaşmasına ihti· 
mal verilmemektedir. 

Vaziyet tahakkuk ederae, yani 
lngiltere yalnız Amerikayla haf -
başa kalırsa, aralarında bir anlaş
ma temini çok yakın görünmekte· 
dir. 

Amerika ile İngiltere arasında 
'bahri mü

1

nakaşalar lngilteren~n 70 
kruvazör istemesi üzerindeydi. 
Halbuki Londra muahedesine gö -

B 
re 50 kruvazörü olması lazım ge -

irinin karısı, biri- lir ... 

• k k f Şimdi bu mesele de haUolun • 
nın ocası aç 1 muş ihtilaf ortadan kalkmış gibi -

(Baı tarafı 1 incide) dir. Amerikalılar, değiıen ahvali 
şındık. Perşembe günü eve ye · g~ze alarak buna itiraz etmiyecek 
mek yemeğe geldiğim zaman ka- • . . . 

1 
... d l d k lerını sezdırıyorlar. Fakat gerek 

rım a çocugumun ev e o ma ı - l 1 . 
l .. d .. K k ng tere, gerek Amerıkanm daha 
arıdnt gor umt. d onu

0
, lOmfU~ta, bir çok uyuşamadıkları noktalar 

sor um soruı ur um. ra ara gı - d 
. . O .. k k d var ır. 

memıştı. gun a şama a ar . . • .. .. 
b ki d

. G 1 d'l C .. .. Harp gemılerının ve buyuk kru· 
e e ım. e me ı er. uma gunu .. 1 . h . . vazor erın azami acmı ve topları 

de akşama kadar eve gelmeyınce .. . d h .k. f hAI"' b' ı..· • .,, uzerın e er ı ı tara a ıroırı· 
karımın çocugumla beraber kay - . : . 
b ld 

.. I d R" 1. R" ne uymıyan f ıkırlerı muhafaza et-
o ugunu ana ım. ıze ı ıza kt d' 

Ef d. . k 1 k 1 . . me e ır. en ının ızı o an arım a ıyı 

geçiniyorduk. Ne olduğunu, ne- Diğer taraftan, İngilizlerin bü· 
reye gittiğini merak ediyorum. yük harp gemileri artık yaşını ta· 
Hele çocuğumu çok arıyorum.,, mamlamış sayılacakları cihetle 

Diğer taraftan Arapcamii eıme- hunların yenilenmesi lazım gel
meydanında Sarızeybek ıoka • diğini, lngiltere Harbiye Nazırı 
ğında 1 numaralı evde oturan Na- Lortlar Kamarasında söylüyor. 
fia hanım da zabıtaya müracaat İngiltere Harbiye Nazırı, büyük 
etmiı, kocası sandalcı Hakkı E • bahri konferansa hazırlanmak Ü· 

fendinin perşembe gününden beri zere bulundukları bir zamanda bu 
evine gelmediğini söylemiştir. hususta tam bir malumat vemıe l° 

On .dört. senelik evli bulunan nin imkanı olmadığını bildirmiş 
Hakkı E:f endin in iki ç.pcuğu var • fakat bütün bahrt vaziyetlerinin 

dır. Sirkeci iskelesinde sartdal • etraflıca tetkik edildikten sonra, 
cılık eden Hakkı Efendinin üç nelere ihtiyaçları olduğunu tesbit 
gündenberi eve uğramaması ço • ettiklerini söylemiştir. 
cuklarını ve annelerini çok mera - İngiltere Hava Nazırı, 11 tane 
ka dü§Ürmüttür. Zabıta sandalcı tayyare meydanı istemiştir. Bun· 
Hakkı Efendiyi de aramaktadır. lardan altısının hemen hemen te-

Hakkı ile Ali Beyin karısı Ay- min edilmit vaziyette olduğu ha -
ıe Hanımın ve oğlu Mücahiddinin her veriliyor. 

oldukça karı§ık bir vaziyet ihdas 
etmektedir. İngilizlerin Amerika 
ile Japon aleyhtarı bir müşterek 
cephe manzarası gösterebilecek 
ayrı bir itilaf prensibini kabul e • 
decekleri şüphelidir. Fakat ileri • 

de, iki taraflı itilaflar fikrinin der• 
piş edilmesi imkansız değildir. Bu 
itilaflar diğer devletlere açık bu • 

lundurularak lngilizlerin ne su • 
retle olursa olsun içtinap etmek 
istedikleri Japon aleyhtarlığı itıti• 
bama mani olunabilecektir. 

Herhalde, iki taraflı anlatma 
telkini, muvaff akiyet ihtimali ne 
olursa olsun, ıiyaıi mahafilde ha· 

len hararetle mevzuu bahsolan fi· 
kirlerin birini tefkil etmektedir. 

D.iğer cihetten, İngiliz siyast 

mahaf ilinin mühim bir kısmının 
Japonya hakkındaki sempatilerini 

muhafaza ettiği intibaı devamda• 
dır. Bu intiba, bu hal iki eski müt
tefik arasında gerginlik hudusu 
tehlikesi gösterdiği takdirde, in • 

gilterenin japon deniz inkiıafına 
mani olmak için hiç bir ıey yap • 
mıyacağını zann.ettirmektedir. Bu· 
na binaen lngilterenin iki sempati 
cereyanı ve Amerika veya Japon• 

ya ile mukarenet manevraları ara• 
sında tereddüdüne şahit olunuyor. 
Bu temayüllerden hiç birinin mu· 

zaffer olmaması ve Japon cevabı 
esasına müstenit yeni bir teıebbü· 
sün tecrübe edilmesi ihtimali var
dır. 

Zannedildiğine göre, Tokyo • 
nun cevabı Japonlar tarafından 
lnailizlere izah edilmesini müte • 
akip Amerikahlarm bir daha is • 
timzaç edilecekleri zannedilmek • 
tedir. . ,,. . 

Robert, Kempin hiç şakası ol • kikatta bu adamın beynelmilel sui 
madığım gördükten sonra bir da .. kast cemiyeti fedailerinden bir 
ha herhangi bir hadise çıkarmak - Bulgar komitecisi olduğunu mey - • 
tan çekindi. dana çıkarmıştır. Bu esrarengiz 

zabıta tarafından kısa bir zaman Bahriye Nezareti tarafından 
zarf mda bulunacakları muhakkak 9.000 tonluk iki kruvazör ıamar -

lanmı§tır. 

Vaşington, 18 (A.A.)' - Lon• 
dra deniz ıörüımelerinin bir ne • 
ticeye varacağı ümidi burada çol< 
azdır. Zira Amerika heyeti murah· 
hasa11 Japonyanın istediği müsa • 

vat hakkında bir karıt bile gerile • 
memeye karar vermiştir. Daha !İm 
diden Vaıington anlatması feshe
dildiği takdirde buna kar§ı alına· 
cak tedbirler dütünülmektedir. M. 

Norman Davisin İtalya ve Fransa 
ile dört taraflı bir antlaşma derpif 
edebileceği ve Japonyanın, deniz 

müsavatı istemekten sarfınazar 
ettiği takdirde ileride buna ittirak 

Diğer taraftan Kempin tahmini suikastçının arkadaşları da oldu-
çıkmıştı. Robert, Blanş'a kur ya· ğu muhakkak addedildiğinden po· 
pıyor. Ve Blanş ta bu yakışıklı de- lis dün bütün Bükreşi abloka et -
likanlı ile alakadar oluyordu. 

miş ve hüviyetini kanaat verıcı 
Marsilyaya geldikleri zaman vesikalarla ispat edemiyen binler· 

kulaktan kulağa Robertle Blanşın ce ki§ iyi nezaret altına almııtır. 
nişanlanacakları söylenmeğe bat - Halen nezaret altında yafoız 
ladı. Ve nitekim bu rivayetler ta- sekz bin kişi vardır. 
hakkuk etti ve iki ay evvel oüyük 

Bu hadiseler bütün Romanyada 
bir ~§e ile iki güze1 artist niıan • derin bir heyecan uyandırmı~tır. 
landılar. O günkü ni§anlanmalarm Kral Karol'un olomobiline 
da Kemp bulunmamııtı. Halbuki athyana da kıhnç vuruldu 
Blanı kendisinin de hazır bulun .. lki gün evvel Ajanı haberleri 
masım Te Robertle barışmalarını arasında, Romanya Kralı Karolün 
çok istemiıti. Kemp büyük bir şid kesi heyecana düşürdüğü bildiri • 
detle bu teklifi reddetti. liyordu. • 

Kemp'in hayab bundan sonra Adamın bu hareketi, herkeste 
büsbütün bir facia halini aldı. Ar· yeni bir suikast o1acağı kanaatini 
tık herkesle alakasını tamamen uyandırımştır. Atlıyan adam, a· 
kesmişti. Hiç kimse ile konuşmu • jansta bildirildiği gibi bir müte • 
yor, yalnız oyunlarla meşgul o~u • kail zahittir. 
yordu. 

Nihayet kumpanya geçenlerde 
Nise geldi ve burada temsiller ver
meğe başladı. llk akşam Otello'yu 
oynıyacaklarını ilan ettiler. Tri 
Star kumpanyasının repertuvarla
rından olan bu oyunda Otello ro1ü 
nü de Kemp yapardı. Makyajsız 

bir zenci olduğu için bu rolde da -
ha fazla muvaffak olur ve halk 
bir zenci rolünü yapan bu zenciyi 
ıörmeğe daha büyük hevesle ko • 
ıardr. 

O akşamda tiyatroda büyük bir 
kalabalık vardı. Oyun başladığı 

Atladığı görülür görülmez, ay
nen Marsilyada vukubulctuğu gibi, 
atlı bir zabit derhal sıçramış ve kı
lıcını çekerek ncfarnm kafasına in
dirmiş ve yara1amı§tır. 

Ancak yaralı bir halde, kara· 
kola götürüldü1<ten soma, hüviye· 
ti anlaşılabildiğ!ni son gelen lngi • 
liz gazeteleri yazıyor. 

Trabzonda Belediye 
meclisi 

Trabzon, 18 (A.A.) - Bele 
diye meclisi toplantısını uzat-
mıştır. 

görülmektedir. 

Budunlar arası 
dolandırıcılar 

( Baı tarafı 1 incide) 
Paris polis umum müdürlüğüne 
haber verilmesi istenmektedir. 

Ayrıca Gilbert Gerhart adında · 
ki adam da Fransada tüccarlık ya
parken bir çok fabrikaları dolan · 
dırmı§, kaçmııtır. Bu dolandırı • 
cılarm resimleri gönderilmiştir. 

Kaçakçılık 
(Baştaralı 1 inci de) 

sır'lda bir başka mesele ortaya 
c-:~mıştır. Bu da ayni vapurun 
dört muhtelif seferinde Roman -

;,adan getirdiği gaz ve saireye 
ait beyannamelerin hakikate uy • 
gvr olmıyacak bir şekilde tanzim 
edildiği ve mühim bir kısmının 
da ham petrolla karıştırılarak 

memlekete sokulduğudur. 
Bu seferlerde ödenmiyen güm

rük miktarı da 81 bin lira kadar 
tutmaktadır. 

8 inci ihtisas mahkemesi bu 
itte şirketin müdürü lsak Behar , 
ve şirket erkanından Y eşua Bahar 
Efendileri alakadar görerek ev • 
velki gün tevkif kararı vermit tir. 

Mahkemeye ayın 21 inci günü 
başlanacaktır. Netice tirket aley· 

Bunlar için verilecek para 
3.600.000 sterlindir. 

Londra, 18 (A.A.) - Vaıing • 
ton itilafnameıinin feıhi artık ö • 
nüne geçilemez bir hadise telakki 
edildiğinden devletlerin buna gö
re, hattı hareketleri meselesi orta· 
ya konulmaktadır. 

Japonyanm, müzakerelerin ba
şındaki va:ı.iyetini değiştirmiyece

ğini gösteren cevabı ve Vaşingto • 
nun da tavzilerde bulunmıyacağı· 
mn muhakkak bulunması, müza -
kerelerin istikbalini büyük bir bet
binlikle mütaleaya sebep olmakta· 
dır. 

Timea gazetesinin dün sabah 
Vaıingtondan aldığı bir telgrafta, 
M. Norman Davisin, üç taraflı iti
lafın imkansızlığı halinde iki ta -
raflı bir itilaf metni hakkında M. 

Ruzvelti istimzaç ettiği bildiril • 
mektedir. Resmi mehafile göre, 
fevkalıide sefirin, evvelemirde İn
giliz heyeti murahhasasile istişare 
etmeden, bizzat kendi hesabına 
malumat iıtihaa1i için böyle bir te· 
ıebbüste bulunmuş olması muhte -
mel bulunmaktadır. 

• 
.....,t111111t11U1•~111ttmmıamtn&11111111........,.•~n111ıımuı•ı•lfll-

hine çıktığı takdirde cezasiyle be
raber alınacak resim 350 bin lira
dan fazladır. 

edebileceği hakkındaki telkini a • 
laka ile kar!ılanmaktadır. 

ismet Paşa 
(Baş tarafı 1 incide) 

di. Başvekil Pt. tayyarecileri teb· 
rik etmiş ve tyynrecilcrin bir gös • 
terit uçuşu yapmasını istemiıtir. 

Tayyareciler bu uçufa Baıvekil 
pa!ayı davet etmişlerdir. Bunun Ü• 

zerine ismet Pş. Hz. Zekai ve Fuat 

Beylerle bazı mebuslar olduiU 
halde tayayreye binmişler ve on 

dakika uçmuşlardır. Tayyare 12 

yolcu tatımaktadır. Saatte 300 ki• 
lometre almaktadır. Tayyare il0 

bir Amerikalı, bir İngiliz ve üç d• 
Hollandalı yolcu gelmiştir. 

k·:ı:· Tayyareciler yarın sabah se 1 

de Yunanistana gideceklerdir. 
Ereyllye hareket edlyorıar 

Ankara, 18 (Hususi) - Bat,. 
vekil lamet pafa ile lktısat Sak• • 

ıne· 
nı Celal Bayar bey ve Konya 

1
. • ... ,y ... 

busları yarın saat beşte Ereg 
gideceklerdir. • 
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• 
R H ~ ve O j ~ ilğnları l 
Souk algtnhğı • Romatizmaya 

1 Ka1elik kutu 
l O ,, türplede 

Hakikikaşe 

KALMITIN 
lsmine dikkat ediniz • Her eczan~de bulunur. 

ALGOPAN 

Doğrama Mobilya 
Ve 

Karosöri 

imarnnanesi 
Mehmet Şevket ve 

Ali Uivi 
Beyoğlu Taksim Panorflma 

bahçesi geçidinde 
Telefon : 49280 

Çölde Kaybolanlar 

· Çoban Yıldızı 

ile yollarını bulurlar 
ve hedeflerine vasıl 

olurlar 

İŞ BANKASI 
Kumbarası . 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntılı günleder 
imdana koşan yol 

gösteren odur. 

. . 
' . ' 

l • • • • .,, • • ·' " 

iLAN 
lstanbul İkinci Icra l\Iemurlu -

ğundan: 

Galatasaray Spor Klübü 

1905 

Beyoğlu Hasnun Galip Sokak. 
Parmakkapı. 

17-11-1934 

17-11-934 tarihli gazeteler .. 
de idare heyetimizin seliihiyettar 
azasından birinin (Ateş Güneı 

CevQt 
Baş ve diş ağrıları, :Romatizma 
ve siyatik sancıları için kuUanı· 

İpotek cihetinden paraya çev -
l'ilmeıi mukarrer ve tamamına 
bin iki yüz lira kıymet takdir olu
nan Kabataşta Hacı Fatma hatun 
mahallesinde izzet paşa sokağın
da eski 2, 4 yeni 9 numara ile mu
rakkam maa bahçe bir bap hane
nin tamamı 22/ l 2/ 934 tarihine 
müsadif cumartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar dairemizde açık 

._ __ ,11111p1 __ _.~._mi!ll __ ~..WI artırma suretile satılacaktır. Artır-

kulübü) ile anlaşma mevzuları et
rafında temasta bulunduğu yazıl

maktadır. Böyle hayati bir mc • 
selenin halli, değil ferdin, bir idare 

heyetinin, halt~ bir zümrenin bile 
ret veya kabul edemiyeceği kadar 
derin ve avakibi mes'uliyetlidir. 

h \ t f lll arın en aydalı ve tesirlisidir. 1·6 12 lik orj•nal madeni 
~da her eczanede.ı ar J)'lnlZ. 

~~~~~~~~~~~~~~~---

" K A R Y O L A-• 
~. Lake bronz, nikel ve çocuk knr\'Olalarıı .ın envai 
~~ çeşidini ucuz fıyaıla lstanbul ~iza paşa 

)Okuşunda 66 Na. 

Asri mobilya mağazasında 

Pulabilirsiniz. Telefon: 23407 AHMET FEVZi •••I • J ,, . 

UıtsüAÜK 
l'ftt =""" ....... mlllmlmll-~ 
t\L l:tıt\'a ' d - -ı . q'taı ım c ~uru en, ınsaoı 
~k~Gru~ eden hatta uyutmıyan 

sebebi ve menşei ne 
o.ursa olsun 

ti]lORi~ 
ıl~ h l\ emen geçer. 

~ 111\ısı.ı 35 kuruştur. 
~,· 
~ıt kemal 
~lınıut Cevat 

tc:z 
ANEsi - Sirkeci 

Sır~ ? A y 1 
'ha,t lll.lttıar 
~ a,1: 0 ası: 8334, Kayt nu-

i\ta Q979 
)t •ı: 834.' tnuvakkat senet nu-

. 
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U DOKTOR ii 
~i Ali ismail if r ·j 
~~ Haydarpaşa hastanesi bevliye ~; 
H mütehassısı !: 
ii Urologue • Operateur ~~ 
H Babıali caddesi l\kstrreı ı.tcli so. No 88 :: 

~i Hergün öğleden H ------
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Esnaf ve Ahali bankasından almıı 

olduğum muvakkat 100 liralık se-

nedi zayi ettim. Yenisini alaca -

ğımd;m esJ<isinin hükmü yoktur. 

Cördüslü Topal ağa 

zade: Mehmet Nuri 

dökmemek 

Operet 3 perde. Yazan: Yusuf Sürüri 
Fiatlar: Localar 200 - 150, Mevki 

30, balkon 40 

Çarşamba akşamı 

Kadıköy Süreyya Tiyatrosunda 

KIRK YILDA BlR 
Cuma matine 15 te 
Jleyoğlu Mul.?nnıjda 

Ve cuma ak§- ı :0,30 da 
Üsküdar ;Hale fiyatrosunda 

KADINLARDAN BIKTIM 

ma bedeli kıymeti muhamminenin 
yüzde yetmiş betini bulmadığı 

'takdirde son arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere 6/ 1/ 935 tari -
hine tesadüf eden Pazar günü saat 
14 den 16 ya kadar keza dairemiz-

de yapılacflk olan ikinci a~ık art -
tırmasında mezkur gayri menkul 
en çok arttıran uhdesine ihale o • 
lunacaktır. Arttırmaya iştirak et
mek istiyenlerin mez~ur gayri 
menkulün kıymeti muhamrninesi -
nin yüzde yedi buçuğu nisbetinde 

pey akçesi veya milli bir bankanın 
teminat mektubunu hamil bulun -
maları lazımdır. Hakları tapu si • 

cillerilc sabit olmayan ipotekli a
lacRklılarla diaer alakadararm ve 
irtifak hakkı sahiP,lerinin bu hak • 
larını ve hususile faiz ve masarif e 

dair olan iddialarını ilan tarihin • 
pan itibaren yirmi gün içinde ev • 
rakı müsbtelerile birlikte dairemi· 

ze bildirmeleri iktiza eder. Aksi 
halde hakları tapıJ sicillerile sabit 

olmıyanlar salış bedelinin paylaş
masından hariç kalırlar. Mütera • 

kim vergi, vakıf icaresi, tanzifiye 
ve tenviriye rüsumu müşteriye ait
tir. Daha fazla malumat almalc is -
tiyenlerin 22 111 934 den itibaren 

dairemizde ,ıçık bulundurulacak 
olan artırma şartnamesile 9341 
2652 No. Iu dosyasına müracaatla 
mezkur dosya derununda mevcut 

mezkur gayri menkulün evsaf, 
mesaha vesairesini havi vaziyet ve 
taktiri kıymet raporunu görüp an
lıyabilecekleri ilan olunur. (3432) 

Bunun ancak kulüp umumi hey
etinin verebileceği bir karara müs-

tenit olabilmesi gayet tabidir. Şa
yıaların, idare heyetimiz tarafın • 
dan alınmış karar şeklinde ~azetc-

lere aksettirilmesi, bir fikri sabit • 
le hareket edc:ı!er ta'rafmdan h:ı.a 

edilmiş oldağur.u cümlenin nazarı 
dikl<iatinc vRz' ederiz. 

Kulübün yük~ek menfaatme za· 
rar vermiyecek, bilakis faydalı o • 
Iacak teklifler her insan tarafın
dan şükranla kabul edileceği gibi 

idaremiz tı:ı.raf ından da kabul c .. 
dUeceği ve ayni teklif umumi hcy
~te bildirilcccğj tçıbiidir. Yalnız 
böyle bir teklif şimdiye li:adar 
vaki olmamıştır. 

Mühür: Galatasaray Spor Ku • 

lübü. 

İmza: Reis (Refik Cevdet) 

Eminönü kaymakamlığından: 

21 İkinci Teşrin 934 çarşamba 
günü sabahından itibaren motor

siklet, otomobil, otobüs, kamyon, 
kamyonet, ve ~:-aktörler gibi mo -
törlü vasıtaların ve bisikletlerin 
yazılmasına Sirkecide kaymakam

lık dairesinde başlanacaktır. El
lerindeki venaiti yazdırrnıyanlar 

numaralı kanun hükümlerine gö -
re para cezasiyle cezale.ndırıla .. 

caktır. (9902) .. 

Nizam 
la kabildir. Tecrübe 
edilmiş en çok rağbet 
görmüş bır ilaçtır. 



KU~Uk ıanıar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu-
lunmak gayesiyle bir- "Küçük llan
lar,, sütunu açıyoruz. Bu ilanların 

satırına beş kuru§ ücret alınacak

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

-·- --
-fUtbol deQil, bir fe - t' e· 

~ 

Yukarıki resimleri son gelen ı lngilizce ga • 
zetelerden aldık. İngiliz futbol münekkidinin 
on iki favul öğrendiği bu meşhur matta ltal 
yanların sert oyunlarına rağmen yedikleri iki 

golü vazıh bir şekilde görüyorsunuz .. ! 

lngilizler maçı nasV 
ı kazanddar? 
Beyoğlu gazetesine göre sJ 

oyunu ingilizler oynamış ... 
Bu 1evil her mağlubun kullandığı bir siiibW 

Hakikatte oyunu felaket hali 
koyan italyanlar 

Evvelki gün, lt-a-]y_a_n_la_r_m--1-n: spor münekkidi Oliar1es ,1 
gilizlere 2 - 3 mağlubiyetini ya • diyor ki: l'f 
zarken (İtalyanların spor yıldızı "Ben futbolde yapılabil~ 
söndü) §eklinde bir serlavha: kul- tün faulleri bildiğimi~ 
lanmıttık. dum. Fakat ıen_,,g~ n ~ 

Bundan başka, ajans telgrafı • faul daha öğrendim.,, . fı 
nm başına yazdığımız bir kaç sa· İtalyan - İngiliz maçmCI~ 
tırhk yazı, 'bir İtalyan tarafından ra, oyunculardan, BroolC -~ J 
neşredilen Fransızca Beyoğlu re· incindiği için muaY,ene e<lil' 
fikimizi sinirlendirmiş olacak ki, zere hastahaneye lialdmld!•rıl 
Cuma günü intişar eden nüshasm· "Hapgood, oyunun yanıaf_J 
da bize cevap teşkil eden iki sütu- nu ezilmi olduğu halde o~l 

1 
na yakın bir yazı yazmış. ''Drake'nin omuzu fena b" 

1 
E s N A F ve i ş ç i o Makalede, her mağlubiyetten cinmişti. ____ ..;:::;, _____________________________ ,~ı----:-~- sonra bütün taraftarların, yaptık· ''Ve Nonti'nin aüratle 'd2j 

Cemiyetle esnaf 
. . 

Sanki ayrı ayrı ımış 

sanılıyor 
Ortaköy - Kunduracı İbrahim 

usta söylüyor: 
lş yok, kazanç az. Bunlar her

kesin dilinde dolaşan sözler. Fa
kat çare düşünen yok... Bekliyo· 
ruz ki hep hükUmet düşünsün, yap
ım .. Bu doğru mu ya? Biraz a~ 
bizim içimizde gayret olmalı .. 

Mesela; cemiyetler .. Pek ala bu 
meseleyi kendilerine bir iş yapa
bilirler. Cemiyetleri işe kızıştıra

cak ise esnaftır. Öyle ya, cemiyet 
zaten bizlerin bir araya gelmesi 
değil mi? Fakat karşılıklı vazife-

ler benimsenmiyor. Cemiyetle es
naf ayrı ayrı şeyler addediliyor. 

Halbuki bu böyle olmamalı .. 
-o-

Vergiyi memnuni
yetle vermiye 

hazırız 
Beyazıt Camii civarında kaşık

çılar çarşısında fotoğraf çr Faik 
Bey diyor ki: 

Epey zamandan beri şu gördü
düğünüz dükkanda Alaminüt f o
toğrafçılıkla iştigal etmekteyim. 
Dükkanımın kazanç vergisi 60 li
radır. Namıma tarhedilmiş olan 
bu meblağ kazancımla nisbet ka
bul etmemektedir. Çünkü: Divan· 
yolu gibi işlek ve kalabalık bir 
semtte daha vasi bir sekilde fotoğ

rafçılık yapan diğer meslekdaşlar
dan alınan kazanç vergisi (35) 
liradır. Görülüyor ki benimle on
lar arasında fazla bir nisbetsizlik 
vardır. Vaktiyle dükkanımın vari
datı gayri safisi fazla yazılmış di
ye benden bu kadar fazla kazanç 
vergısının alınması muvafıkı 

madeİet midir? 
Kendi halinde bir kahve

cinin hasbuhali 
Kadıköy- Kah\reci 

Efendi ne diyor: 

Vergiyi memnuniyetle verelim; 
Bürhan 

fakat, nisbetler gözetilmelidir. 

Ben yazları dere kenarında ma
na vhk ve sandalcılık, kışları da 
burada kahveclik yaparım. Hayat
ta en sevdiğim şey ise balıkçılık

br. Ama.atmak için değil kendi ...,,.isia._ 
Bu, kahve ocağını başka 

birine bırakır, k:;ın o fırtına!? .so· 
ğuk günlerde arkadaşlarımla ba· 

•ıtt1uımıuıntıın11111D111mı11n11111Rnım111mı11mııımmtnıın11nmııı111111u.ıınmuU11ttnnıı 

lığa giderim. Ondaki zevki hiç bir 
yerde bulmadım. Her ne ise kah
vecilik te fena iş değil yalnız ha
zan akşamcılarla uğraşmak biraz 
güççe ama eh ne yapalım? Gün
düzleri tenhasa da akşamları ka
labalık oluyor ve biz de bu sayede 
bin herek verınn geçınıp gı· 

diyoruz. 

Kredi ıneselesi ıarı gibi, bir çok kaçamak ve te - ayağının bir kemiğini 
vil yoluna sapıldıktan sonra, mu • söyleniyor.,, ,,ı!. 

Esnaf ilerleı~ek için yar
dım görmelidir 

Kadıköy - )'.!umurtacı Salim 
Bey diyor ki: 

iyi ve büyük i~ler parayla olur. 
Sermaye fazla ollursa, yapılacak 

işe para sarf etmek için güçlük çe· 
kilmez. Neticede lkazanç çoğalır .. 
Piyasadaki durgUJlluk kaybolur. 

Eğer piyasada \bugün işler bo
zuksa, emin olunu':z bu esnafın ser• 

1d ·ı . ı· mayesi olmamasın anı en ge ır .• 

Bunun için de yegane çare; ban
ka kredi müesseı;esi kooperatif , 
velhasıl ne derseniz, diyiniz; bir 
yardım müessesesi1 kurmaktır. 

Bundan sonra da her esnafın 
mali vaziyetine g~e, kredi açıla-
bilir.. t 

lstanbulda çatışan umum 
alaturka musilci san'a1klr· ı 
larına: 

I stanbul musiki san' at karları 

cemiyetinden: l 
Musiki inkılabı! dolayısiyle ha

zırlık görülmektedir. Arkadaşları 
yeni vaziyete hazı~lamak üzere 
muhtelif kurslar aç-ılacağından bu 
kurslara kayıt olmlak üzere arka -
daşların 2 inci T<;şrin nihayetine 
kadar cemiyete mitracaatları. 

.(4919) 

harrir bir de Jngilizle~i~ ~ert oy~- ı Futbol fe~erasyon~.u~ ~ 
nundan ve bunun maglubıyet u· içtimaında, azadan b1r1nııı:1, 
zerinde büyük tesiri bulunduğun - dan sonra Avrupa talamlsr~f 
9an bahsetmektedir. yapm'amak hu~usunda. Her~ 

Mağlupların, tevil yoluna sap· receği teklife gelince, bu tıı:;t, 
•maları, ezeli bir dert ve adet oldu- rin ltalyanlarla son def~. '
ğu için, bu yazıya uzun . uzun ~e • maçtan sonra düşünühnııtl~ 
vap vermek lüzumunu hıssetmıyo- -F S .. ec(Jılj 

oto ureyya m ;;-r;ıı 
ruz. Taşra da bazı karile r \tf 

yalnız, Beyoğlu gazetesinin aldığımız mektuplarda so~ ~ .~ 
mağlubiyet sebebi olarak en esaslı 34 ve 35 numaralı nüsh~I· ) 
istinatgah diye gösterdiği İngiliz- ediyorlar. Bu nüsha_l~r~b 
lerin "sert oyun,, u hakkındaki sa- Ga 

mamıştır. zetemızı,. . 
tırlarile, Anadolu Ajansının şu lerinde bulundurmak ~ ... 
telgrafı arasındaki tezada bakın: den abone ô'ımalarını r1~ 

Londra, 16 (A.A) - lngilte • Foto Süreyya namı al 
re_ ltalyan milli maçından son- gayretkeş fotoğrafçıl~flf 
ra, lngiliz oyuncuları, İtalyan ta • buraya gittiklerini teetlıı ;_ 
kımının tatbik ettiği sert :ve haşin almaktay:m. ·deıl f 
oyundan dolayı şikayette bulun- Müessesemizden gı ·~~ 
muşlardır. rafçıların ellerinde "":;:. cı:;v 

İngiltere futbol federasyonu dır. Bir yanlışlık 01• b; ı 
·1 b d ·· d"l · · ·stır Avrupa takımları e a ema mu • telefon e ı mesını 1 _. 

sabaka yapmamak tasavvurunda- rim. ıııi1.,,,.,.~ 
dırlar. Foto SüreyYa 5iir' '(:I 

Bu telgraf ta Beyoğlu refiki • sahibi: SüleYl";::..,o" 

mizdeki yazının ne kadar körü kö- Türk Gümrük kO 
rüne tarafgirane olduğunu ve di • ları birliğinden: bıJl~;ıssi' 
ğer iddiaların dördüncü ehemmi - Müddeti hitaın ,~ ti 

ı"k idare 1' yette bulunduğunu :spat eder sa • idarenin sene 1 .• 
5
aat 

mrız. 13-934 pazar günu pıl•~ '":"ti 
Bu telgraftan maada, İngiliz 

gazetelerinde çıkan satırları da 
derccdelim: 

Beynelmilel oyunculardan ve 

• de y• f1' 1"" birlik merkezın . ~·1' 
b··ıun a 1• 

birliğe kayıtlı u . 0tıııı0 
• rıca .. ,. 

mchal cchnelerı •<.dlAP 


