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l' elit Beg yanılıyor 
-~ "°!YllZICUI v elit B., "'* 
...,_ TeoliJı Rüttü Beyin Yu-

Suikastçıların ceııadı 
~1Gtla söyleılifi bir söz iiu • 
~' llZUn matlıya tlüfiince 
..__ da iti, bunun kuacannı 
~d~L·• l -:-2 •)'UrlUJa ycu:nttfhk. 
1ft.fe eolilı Riiftii Bey, "Yugo•lau • 
...... fiOdlafrımum ne Jeferine 
'-r. ~ ~-n bozmıyacağı:z!,, Ji
~ ela Bey de, ıimtliki acunun 
~acun oltlafnu, batıtlaki laı
ı-..;Clrın tloatlufa Jeğil, ,akar -
!fı.. bcıktıldannı söylüyor; bi • 
-de ona göre Jauranmamı:zı ö-

Deri10r. 

... ~: Batılı ayıuaa laep ,,. 
6akmak yolunu tutmuıtur. 

~ ' o tliifünceyle giJe gitle 
le ~ düzenin neye u~atlıfım 
....,, 16rayoru:z: Teknik balılmıntlan 
~enıelerinin terane, i,lek bez. 

Clıl ha battı, lacı" batacak gibi-

• 

Linci yıllar1nı 
l\Utluladllar 

asıldı Vali Bey diyor ki •• 
Bu adam, şimdiye kadar 80 

kişiyi tavuk keser gibi 
· ·· . kesmiştir 

M. TJTULESKQ Sofya, 16 - Vmro tethit ko -

Tethlş teşkllAtı 
tarafından Ulflme 
mahk1lm edilmiş 

mitesi azasından olup hükGmet ta
rafından tevkif ve muhakeıne edi
len üç suikastçı i~ama mabkOm ol
muf)ar ve idam edilmiılerdir. 

Bunlann arasında en azılı ola
nı Dedo Georgi isminde 56 yaım· 
da 'bir hayduttur. Bu adamın tim· 
diye kadar tespit edilen cinayet • 
leri 39 dur. Ve Georgi bunların 

' hepsini keMDek suretile ildür-.üt-
ttlr. Bu müthit haydudun bu 39 

cinayetinden maada daha birçok 
helli olmayan dnayetleri olduiu 
mubalckaktır. Bir rivayete göre 
Georıi timdiye kadar 80 den faz • 

Vall Bey Uluda§da kayakı.rıa kayarken 
Resim düştüğü bir sırada çekilmişdr 

"Bütün gençler' bütün orta 
yaşhlara tavsiye ederim .. 

la insan keamittir. ismi çok az duyulan, fakat men-ı eilenceli bir spor roktur denileW. 
Georai muballeme esna•m"da aupları ve fa&liyeti gün geçtikçe lir. 1 

bDdiaini müdafaa etmek için: ar.tan bir teıekkül vardm Daicıbk Bu iddiaya lial[ venneli için, 
".- Evet 39 imam keserek öl- klü'bü... J;oi ve temiz havab kırlarda yol a• 

dütclim. Fakat hu 1-nim arzum • Bu ldüp; kıtm Ulu Ciaia; yazm lan kadınlı erkekli ve neteli bir 
la ,.,..,. lltiiltllr~ Bu bir Drll!- tehrin haricindeki uzak sa batla • dafcr lrafileaine bir defa katrlm•IC 
ne& ft lıim ,...., ... ÇW ftai.. rma usun, ima ee;rahatler, yüril • klfidir. En büyük znld 
fem cellitlddi!,, demiıtir. yüıler yapmaktadır. Bu seyahat· IRı tenezzühlere iftirakte halan

Bu uaretle 80 den fazla insanı lere ve yürüyüılere 'bir çok aileler lardan bjrisi de kıJ.metli :Valimiz 
koyun keıer gibi boiazlayan bu ittirak eder. Muhittin Bej'.dir. 
azılı haydut ilci gün evvel aaılmak Fazla yorucu olmıyan 6u yürü· Kendiıi: 

7İİ1lerd'91 claba istifadeli n dalla - Daialık klü'bü, ~İ}ror; MtGn 
..ı.ı.t aençlai arumda; ı..t-

& . D • nl • • tl iade aençler "1eiil, hayati kuy. 
lngilizce "Newı cbronicle,, ıa· eDiz 8 8 '1fil8Sl l P.fil vetıerini ve zmdelikterini karbet-

zeteainin Bükret muhabiri, Ro- ~ Y memit 'bütün vatandqlar arum-

manya Hariciye Nazm _Ma~ Ti- toplanıyorlar da ta•mmümü lizım selen hare•' 
tiileslnm•n ~ .......... • qlup (Devamı 8 incide)" J 
aldıimı bildirmektedir. · 

Bu mektuplar Möıyö Titülesko- Italyan-lngiliz maçı 
nun ıizli bir tetbiı tefkilitı tara
fından ölüme mahkOm ec:Hlitini 
ihtar mahiyetindedir. 

Mösyö Tıtiile.lcomm adu bir 
muhafaza altmda bulunduiu ya • 
zıl17or. 

CENEVREDE · 
Kflçtık ltlIAI dq 
bakanları Tevfik 

Rflştfl Beyle heraber 
toplanıyorlar 

Cenevre, 19 (A.A.) - Murah
has heyederin ıelmeleri, 'birbirle
riyle temasa ainneleri ve koridor 
konuımalarmın 'bqlamuı netice
sinde Cenevrenin büyük baftaaı bu 
sabah açdmııtır. l Evrenıel ıahsiyetlerin 'birçoiu 
timdiden Cenevreye ıelmiflerdir. 

1 
, Beraberinde Sovyet Rusyamn ye-

ni Berlin. sefiri M. Vladimir Poti
emkine bulunduiu halde M. Mak
ıim Litvinof, Türkiye Hariciye 'ba· 
kanı Tevfik Rüttü Bey, M. Ant
honey Eden, M. Boıaljou'b, M. 
Y evtiç, M. Nikola Titülesko, M. 
Edvar Beneı, Franıız heyeti ve 
M. Maaıigli bugün Cenevrede bu· 
lunmaktadırlar. Fransız . heyeti 
M. Pierre Laval da 24 saat evvel 
Cenevreye gelm.it bulunuyorlar. 

M. Arthour Henderaon, daha 
bu ıabah Amerikan mümessili M. 
Huıh Wilaon ile Vqinıton bü • 

.(Devamı 8 inci de) 

Japonlar1 tatmin ICjln bir 91re aradı§ı blldlrllen lnglllz 
baf bakanı, Baldvln, Slr Con Slmonla lokantada 

lngilizler Japonlarla anlaşmanın 
Bombardıman tay

yare ftlosu 
gUnderlyorlar 

yolunu arıyorlar 
Londra, 19 (A.A.) lqilis - Ja

pon toplantısı 'bir kaç ıüne kadar 
yapılacak ve Japonlar hükGmet -

Loncf\ıra, 19 (A.A.) - Deyli )erinin cevabını lngiliz müzakere
Ekaprea ıazeteainin yazdıima ıö- cilerine resmen 'bildireceklerdir. 
re lnailiz hava 'bakanlıiı deniz a- Japon hükGmetinin hattı hareke -
tın kuvvetlerini artbrmaia ka • tinden Amerikalılar lnıilizlerin 
rar vermittir. Singapura bir bom- vaaıtasiyle haberdar olacaklardır. 
'bardıman filosu gidecektir • M. Norman Daviıin yakınlan 

bu haftaki deniz konuımalarmm 

Ta~ .. -dan 285 Ulfl her hususta kati olacağı mütale • 
8 .a........ umdadırlar. 

Maniy, 19 (A.A.) - Filipin lnailizler Japonlan da tatmin 

Sporcu centilmenliiinin 
canlı bir resmi! 

lqiliz - ltalyan maçmm mti • · 
nabıası bütün dünya ma6m.tm • 
da devam ediyor. 

~!_,_.. ··~ ~- R-SL. 
UUD&U nUltllidDIZua, .....,.,J_vti™ 

gazeteainİn bu mevzua dair Y.. 
itirazına cevap vermiftik. Ba re
fikimiz; "lnailizler sert oynadifı 

için ltalyanlar Lonclrada bJl>et • 
~ler!,, di:rordu. Biz ise, Avrupa 
ıazetelerinden ikti'bular J&p&

rak bunun aksini iapata uirafbli. 

adalarında geçen sün çıkan tay • edebilecek bir neticeye varabilmek 
funda alenlerin aayuı 265 i bul - için hünü niyet beslemektedir - Şimdi ise, fazla lafa hacet kalma• 
mu9tur. Nobaıı tehri yıkılmııbr. ler. Olmadığı takdirde Ame- dı .•• itte size bir resim ki, ltalyan 
Binlerce aile yeniz yurtsuz kal • rika ile, Japönyanm 'bilahare itti- müdafiini, lnıiliz muhacimin bo • 
mqbr. Hasar 3 milyon dolara çık- rakine açık kapı 'bırakarak anlq - ğazma pek büyük 'bir muhab'bet-
maktadır. maları ihtimali de mevcuttur. le ( !) aanlırken ıösteriyor ... ı 
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r mesele i 
Asker göndermek 
lazım mı, lngilizler 

anlaşamıyor 
İngiliz hükumeti, Sar hükumet 

komisyonu reisi Mister Knox'ı mu 
hafaza için Londradan sivil polis 
göndermiştir. 

İngiltere Lortlar Kamarasında 
Hariciye Nazır müsteşarı Lort 
Stanhop bir taraftan bunu ifşa e -
derken, diğer taraftan da Lort 
Marleyin "Sardaki rey sandıkla • 
rını bilahare Cenevreye getirip, 
reylerin orada sayılması hakkın -
daki,, teklifini bildirmiştir. 

Lort Marley, Sar'm bugünkü 
vaziyeti ve ahalisinin istikbali 
hakkında küçük bir izahta bulun
duktan sonra demiştir ki: 

"Bundan bir kaç sene evvel Sar 
ahalisinden yüzde 9S i Almanya -
ya dönmek istiyordu. 

"Şimdi bazıları çekiniyorlar ... 
Almanyaya geçerlerse tazyika uğ
rayacaklarını zannediyorlar. Ya -
liudilere ve katoliklere tazyikler 
yapılıyor .• 

"Komisyon reisi Mister Knox'· 
un verdiği ra}>orda, bütün Sar mm 
takasını Alman gizli teşkilatının 

sardığı bildiriliyor .. Nazi akidesi
ni taşırmyan dükkancılara boykot 
yapılıyor, onlardan alış veriş edil
miyor.,, 

Lort Marley, bundan sonra, 
Sardaki mültecilerin kaçırıldıkla
n ıayiasmdan, ve bir "hükfunet 
darbesi,, ihtimalinden bahsede
rek,sadece polis vazifesini görmek 
üzere oraya bir miktar İngiliz as
keri göndermenin nasıl olacağını 

sormuştur! 

"Bu hareketimiz, silahlı her
liangi müdahaleye karşı lbir ihtar 
mahiyetinde olur,, demiştir. 

Lort Marleyin bu sözleri üzeri
ne hariciye müsteşarı Lort Stan· 
hop hükumet namına şu cevabı 

vemıiştir: 

"Biz, Milletler Cemiyeti azası -
yız. Azalık haricinde hiç bir mes' -
uliyeti üzerimize alamayız ... Sara 
İngiliz askerleri göndermeğe ge
lince, bizim askerlerimiz, Sar po -
lisi gibi değildr. Fransızca, Al
manca konuşamazlar. Bu suretle 
müşkülata düşerler. 

"Reylerin neticesine dair fikir 
söylemekse bizim memlekete dü§· 
mez ... ,, 

Sarmeselesi ne zaman 
görüşülecek 

HABER 20 ikinci teşrin 1934 ~ ~ 
~-

lngilizler ,J apon1a~-

YO r dan evvel Aınerı· lıııd 
kalılar la an laşabilit f 

8 
B ak· llıd 

ı e e u ti Londra, 19 (A.A.) - u Sir Ilı~ mese esı, mı e er §am M. Matsudeira tarafından ıı o~ 

acaristan itham olun 
u·kast 

John Simona ve Japonynnın '
0 

ı • • / • ı kt • lngiliz tekliflerine verdiği ce;.a~ ~ ............ ec ısıne· verı ece ır tevdiedildiğizamandenizgöl'1l~ hu, 
meleri yeni ve mühim bir safha.,, 

a ka Patsa'da bir bomba fabrikası varmış 
Belgrattan İngilizce ''Deyli 

Herald,, gazetesine bildirildiğine 

göre, Kral Aleksandrın öldürül • 
mesi meselesi hakkında, Milletler 
Cemjyetinin, Kanunusanide husu
si bir toplantı yapması istenecek -
tir. 

Rusya - Amerik 
Münasebatı gittikçe 

iyileşecek 
N evyorktan "Moscow Daily 

Ne,vs,, gazetesine bildiriliyor: 
Nevyork, Bruklin, F1adelfiya, 

Baltinor ve Vaşingtonun başlıca 

gazetelerinin naşir ve başmuhar

rirleri, Kanada neşriyat müessese
leri müdürleri, Hörst netriyat evi 
direktörü, bir çok banka direktör
leri ve sanayiciler, Tasa 'Ajansı 

müdürü Doletskj şerefine "Müşte
rek matbuat,, müessesesi direktö -
rü taraf rndan verilen ziyafette 'ha
zır bulunmu§lardır. 

Ziyafeti veren direktör, Tass 
müdürüne hitaben bir nutuk söy • 
lemiş, buna ka11ılık Tasa müdürü 
de Sovyet ve Amerika matbuatı -

nın, dünya sulhunu kuvvetlendir -
me yolunda teşriki mesaisini daha 
ilerletmeği tavsiye etmiştir. 

Hükumet namına ziyafette bu
lunan Tomas Hiyüs, Amerika ile 
Sovyet Rusya arasındaki dostane 
münasebetlerin, dünya sulhu uğ -

runa, gittikçe tekemmül edeceği -
ne itimadı olduğunu söylemiştir. 

Misafirler arasında Reis:cüm· 

hur Ruzveltin katibi, bir çok kor
porasyonların direktörleri, Ame -
rika - Rus ticaret odası müdürü, 
ve Amerikan ticaret odası müdü • 
rü de bulunuyordu. 

Göbbels memnun 
Berlin, 19 (A.A.) - Propa -

ganda bakanı M. Göbbels Alman 
gazeteciler kongrasını açarken 
söylediği nutukta demiştir ki: 

"Demokrat rejiminin matbuat 
hürriyeti devam etseydi, bugün 
Almanya parçalanmış olacaktı. O 

zamandanberi bir sene geçti, me· 
deni yenilikten mahrum olan ve 
kadere boynunu büken Alman 
matbuatı şimdi canlı çehresini bul
muştur.,, 

Bilhassa Macaristan aleyhine 
ağır ithamlarda bulunulacağı 'tah
min ediliyor. 
Şimdiki halde mevzuu bahıo1an 

itham noktaları şunlardır: 
Macar:stan hükumetinin, tet -

hişçileri kendi memleketinde ya -
§atması bir itham sebebi teıkil et
mektedir. 

Macaristan hükumetinin, tet· 
hi§çilere mali yardımlarda bulun
duğu haftalık verdiği ileri sürülü
yor. Ve buradaki adamlar, bütün 
Avrupayı ve hatta Amerikayı do
latarak Yugoslavya aleyhine plan 
)ar tertibile meşgul1ürler ... 

lngiliz Faşistleri 
Kral Aleksandrın katillerinin 

yetiştirildiği, Macaristanın Yan- Tarihi binada topla-
ka Putsa mıntakasında mükemmel namıyacak 
bir bomba fabrikası olduğu söy- lngilterede Leicester şehir mec-

=Ie=n=m=e=kt=ed=ir=. =========.! lisi, tarihi binalardan biri olan De 

Çetecl.ler Montfort binasında İngiliz faıist
lerinin katiyen :toplanmamasına 

Şimali Epirin istik
lalini istiyor 

Atina, (Hususi) - Şimali Epir 
savaı icra komitesi toplanmış ve 

·halka bir beyanname neşretmittir. 
Komite bu beyannamesinde, Ar
navutlukta Rumların gördükleri 
tazyik ve takipleri anlatmakta, 
vaktile Şimali Epirin kurtuluıu 

için çalıımı§ olan çeteler reisleri
nin yalnız Rum J.mJurunu değil, 
fakat Şimali Epir kılasım da kur-

tarmak için silaha sarılmağa ka
rar verdiklerini bildirmektedir. 
Beyannamenin sonunda, bugün
den itibaren çeteler te§kiline baş
landığı söylenilmekte ve Şimali E
pirin istiklali ilan edilmekte ve bü
tün muharipler eski reisleri etra-

f mda toplanmağa ça.ğrılmaktadır. 
Beyanname şöyle bitiyor: "Ce· 

saret, geliyoruz!,, 
Alınan malumata göre, Girit -

ten 18 çete reisi çetelerini teıkil 
etmitlerdir. Harekete hazır bu -
lunmaktadırlar. 

Atina, 19 (Hususi) - Şimali 
Epir Rumlarının vaziyetinden do
ğan heyecan hala devam ediyor. 
Buraya gelen haberlere göre, Er· 
giri köylerini dolaşan Arnavutlar, 
Rum çocuklarını Arnavut mektep· 
lerine göndermeğe zorlamaktadır
lar. 

Atina ve Pire şehirlerinde bu • 
lunan Şimali Epir Rum cemiyet -
leri idare heyetleri toplanarak 
bu hali 1ny,iltere, Fransa, İtalya ve 
Amerika ile Milletler Cemiyeti 
nezdinde protesto etmitlerdir. 

Eski çete reislerinde, hükume-

çalışmaktadır. 
İngiliz f 8.§istleri, burada bir 

toplantı yapacak ve liderleri Moz
li bir nutuk söyliyecekti. 

Fakat §ehir meclisi, bu binaya 
"hiç bir sigorta kumpanyasının 
ödiyemiyeceği,, bir zarar gelme· 
sinden çekiniyor. İngiliz faşistle -
rinin !İmdiye kadarki toplantıla -
rından çoğu ya münakaşa veya a -
çıktan açığa kavgayla neticelen
miıtir. 

Binanın bu vesileyle harap ol • 
ması korkusundan faşistler, iste -
dikleri yerde toplanamıyacaklar -
dır. 

Silah imali in hisar altına 
alınırsa 

Velmington, 19 (A.A.) - "De
lavare,, Silah ticareti a)'.an t.-ı.ı..: 
kat komisyonu riyasetıne gönde -
rilen bir mektupta, büyük bir 
silah fabrikası müdürü olan M. 
Dupont, fazla harp karlarının Ö• 

nüne geçilmesini teklif etmekte 
ve uluslar arası silah ticaretinin 
üstün görülerek uluslar arası bir 
pakt ile hükumet kontrolü altına 
alınmasına taraftar olduğunu bil
dirmektedir. 

Mektupta, M. Dupont, Birletik 
Amerika silah ticaretinin hüku -
met vizesi ile yapılması lüzumuna 
işaret etmektedir. 

Bununla beraber M. Dupont, 
silah imalatı hükumet tarafından 
§iddetli bir tarzda kontrol altına 
almıraa, bunun ulusal müdafaayi 
zayıflatacağı kanaatindedir. 

•NldWtnuıııt ıww11ı-.M111C1111tnnnst"ıanmnnammınmımnnn111mmnnt111ım111p 

tin memnuatına rağmen silaha 
müracaat etmek fikri hakim ol-
mak üzere bulunuyor. 

ı Tıletı" ı_ girecek ve Japonlarla ngı 1 • 31 "" 

yeni bir heyeti umumiye içtıf11 J;
aktetmeleri için tertibat ahntı.cıı 
tır. 

ıı· 
lngilizlerin düşünüşleri §il 
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retle hülasa edilebilir: ·ıe-
Her üç devletin, kabul edeb1 

ceği bir uzlaşma esası bu1ma1<· 
tf• 

İngilizler, bu müsavatı babf . 
mekle beraber üç alakadar doll~~i 
manın hacim nisbeti meselesi!! 
halledebilecek bir uzlaşmanı111'' 
pıhp yapılamıyacağmın bilinıtıt 
arzusundadırlar. Japonya tarııfıll' 
dan ileri sürülmekte olan Jt1UI 
vat ve milli emniyet fikri, mııb~ 
lif devletlerin muhtelif hadıt' 
donanmalara ihtliyacı olduğu tt 
zini bertaraf etmemektedir, f~ 
Japonyanın, Vaşington itile.fıı' 
mesindeki nisbetlerin yerine ıt/ 
o1mak için ileri sürmüş olduğu f 
niz inıaatının müıtereken azel 

surette tahdidi §eklindeki tekl 
tetkik edildiği zaman büyük giif 
lüklere rastlanmakta ve bu telclı 
lngilizlerle Amerikalılar için 1'11 

bulü kabil olmryan bir mahh't 
almaktadır. Çünkü İngilizlerle >

1
.' 

'I' 
merikalılar, bunun tatbik kab1 

yeti olmadığı fikrindedirler. 

lngilizlerin lıer nalôe bıf 1lı· 
laşma elde edileceğine dair o\~f 
ümitlerine dominyonlar da işt.it~ 
etmektedirler. Fakat bir uzlsŞP' 
vücuda getirilmediği takdirde j 
gilizler· ile Amerika arasırv1-
lah~e,..J.s .. --·:ranm da iltihak e I 
bileceği bir uzlaşma meydana 1ı' 
tirilmesinin derpiş edilmesi ı• 
mete değer sayılmaktadır. 

ismet Paşa Hı· ,.( 
Ankara, 19 (Hususi) - B~f e 

kil ismet Pa§a Hazretleri, sıırtı~ 
Bank umum müdürü Nuruilo.ft 
sat Bey ve Konya mebusları, ıııt 

··ıt' 
sucat fabrikasını açmak \J 

Konya Ereğlisine harekete~ 

Türk dili cemjyeti 

. Iİ' 
U ı<itı~ 

bildiriyor 
T. D. T. C. mumi 

ğindcn: l &"~ 
T. D. T. C. ileride yapı; ,.t • 

büyük Türk sözlüğüne teJll~it"P' 
mak üzere ba!ıma ve yazı11" ,.,ııı" 
lardan Türk sözleri taraı11 tıat" 

k J<itıaP • 
başlamıştır. Taranaca .. Jııtle 

k·"t\JP ·ı~ dan en ç.oğu lstanbul u 1' ııd' 

•ı 

lerinde bulunmaktadır. edıftıa' 

Londra, 19 (A.A.) - Çarşam

ba günü Milletler Cemiyeti kon -
seyinde görüşülecek olan Sar me -
selesi, Romada Fransız ve Al -
man murahhasları ile arayı umu -
miyenin ortaya çıkaracağı mese -
leleri müzakere eden üçler komis -
yonu reisi Baron Aloisinin iste -
mesi üzerine tehir edilmiştir. Bu 
meseleler çok karışıktır. Ve yal -
nız gözden geçirilmesi zannedil -
diğinden fazla zaman tutmuştur. • • · · · ·ı arl<• fe 

? 1 
rıne tarama ışı verı en . aeıı " 

Roma görüşmelerinin zorluk - ı C'abah dQzetelerı• ne dı•qorlar. rın fişlerini vermek, yeıı1 ıetı1'e 
suz olarak devam ettiği ve mese - A:I~ 'ii ' almak, cemiyetle haber b\Jtd" 
lenin Milletler Cemiyeti konse - 1----~---mı::ı-a:a _______ ı:mm __ ._ __ , ________________ ... _.,. • • • • • • btıl11 -

gıbı ıhtıyaçları ıçın 
yinde müzakeresinin geri bırakı - l ' Al(IT - /JJclmıet Asım Bey, yor ... l'ıllar birer gün gibi geçerken manıışları kullanmış.. Maarif Vekaleti basrrıa yr ~tiıı' 
lacag-ınm uzun bir zaman için o1 • lleybeliada scnatoryomunun genişle - ne 11aptığımızı göremiyoruz .. ., diye sö- Yunus Nadi Bey, beynelmilel mu • d" .. ~e , 

S·ımler"ı derleme .... u urul . ...i& 
v h b ] t tilmesini takdirle karşılıyor. Fa'·at, zc haslıyor. sikiyi nıemlel.:ctimizde yaymak için, ... ,. 

mıyacas:?ı a er a ınmış ır. - " ~ etrne erı } 
mesele sade scnatoryom açmak değil- Ancak Avrupalıların bizi rızaktan u- opcreların büyük bir rol oynayabile - Nüzhet Beyle temas (A·J>.· 

Faşist aleyhtarları 
harekte geçti 

Londra, 19 (A.A.) - Beres -
fordda Faşistlerin yaptıkları bir 
loplantı yarıda kalmıştır. Çünkü 
Faşist aleyhtarlan karşılık bir nü
mc-.yiş yapmışlar ve bu yüzden ka
rışıklıklar olmuştur. Polis nüma
yişçileri dağıtmıştır. 

dir. J'eremlc mücadele için bu lıasta· zağa gifrerck ga::etclerindc hayranlık- ccğini yazıyor. Halkın, mcı•zuun peşi • olunur. 
Zarını ifade ettiklerini yazıı''Or. Bu ne takılarak, garp musikisine alışaca -

lığın, ne olduğunu halka anlatmak 16· 1 

kısa zaman içinde, neler yaptığımızı ğını ileri siirüyor. 
zmıdır .• /Jalıusrıs, bir scnatoryonı tc· 
davisinin nasıl olnf>ilcceği11i lıalka iiğ

ı•c neler yapmak arif esinde olduğu • 
nıuzu anlatıyor. 

rctmck, bunun hariçte de tatbikini ie· CÜlfllIURIYET _ Yunus Nadi B., 
min etmek zaruridir. ı lk öz Tiirkçc makalesini 11aznıış. Fa -
MnLtı.ET - Başyazıyı bugün kat, "nıalitmdur,. nevinden . değlşHrll-

IJurhan Cahil !ley yazmış .. Scı·fcvlıa : nı<'si pek kolay olan on hcş yirmi eski 
"Blimlz, işimiz,, .... kelimeyi, -b~lincmez niçin- unutmuş 

"l' eni bir yurdun kalıpları dökiilü- yahut ilımal etmiş tc, en yakası açıl . 

Ökonomi müsteşarlığı 
Ankara, 19 (A.A.) - Ökono

mi bakanhğı müsteıarlığına Tür

kofis reisi Kurt oğlu Faik bey ta· 
yin edilmit ve bugünden itibaren 1 

>:eni vazifesine başlamıştır. 

H .A-B ER 
.. b•"''' Gürbüz Çocuk Musa 

No. ıs .filli"" 
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O~ ..... ~fft.: 
rt --) ası delik para-
E ~r Yapmalıyız 

~d~ıın~e bir yüz para var. Kena· .. nıı . . . • 
8 nırnını hır de1ik .. 

tİ!ıd uhnu, kiınbilir, Şark vili.yetle-
e an . b. 

Ilı~, gı ıçare çoban kızı del· 
tucun . l'k b o~lltı d' a ıp ı ağlıyarak, ıüı 

1\, h ıye, boynuna takmıı ... Son• 

'lhııt~~~k.bir ıeye imremniı; 
!ııı, b ır ıhtıyacı olmuı; ziynetini 

;,, '
1
Ple elden çıkamn• ... 

1 Uı "k :r 
~ "' u döne do1aıa, lıtanbu • 

l'lnıt . . 
ltıthr ; ıaım ve adreıi ben.de 
bine llı.oJan bir binbaıı beyin ce • 
ltlltı 11rtniş. Muhterem zabit, 
ltlı "'Ya binerek, batka paralar 
i~ llıda '>u y·· ı ·· ""' .. d 1- d''k ıure uz ugu e xon o • 

llıatnııı 
Yak' . 
~1 b anın arkasını, bizzat bin· 

,, eyden dinleyin: 
lST . . . b 

tiiıl'· eırınıaanı 934 Perıem e 
~ 11 ıaa.t on sekizle on sekiz bu • 
~~· ltaıında, Edirnekapıdan Sir· 

l}'e 'd 
hıı b' gı en 8 numaralı tramva· 
}e boıletçiıi 854 numaralı efendi • 
bt\ lUk Pt\ralar uzattım. Ve uza · 

en de ·· 1 d'' .. d" tı §oy e uıun um: 

t\~~lier vakit, (on para, elli pa· 
bıl,ttır ıniıiniz?) diye bizden bo
~\lk. 

' .. ııtcrler ... İ!te bu sefer ta • 
11t uç otuz para veriyorum. 

~· akat, ger.e de makbule geç • 
ı. b·ı t • ıc '•Ol e Cl: 

ıl.,:' Affedersiniz, bu yüzlüğü .,,,r · , · d 'iti. •rtn. ·dedi ve paramı ıa e 

''t 
~hen. halde mahcup oldum. 
\t l) ~aıka 1lir para verdim. Fa· 
tf~~ııyeti tamir edemedim. Bu 
1'l\ia .. 1!i evvela tramvay ,irketi 
S01\ \ll'i)etine ıikayet ediyorum. t, ~ . . . . 
~t l askeri terefım ıçın ıcap 
• it lllttcie müracaat edeceğim. 

• 

'<les~ 19~ ~: ~dı;.y• Ya~u • 
~ YetJ,ecektim. Acele ediyo· l, ... l .. amvaylar durmuı... "Ne 
~Acaba k.,'1za mı var? ... ,, diye 
~· ""'··· Megerae, ayni çeıit bir 
~~ olmuı .• Bileı~inin biri, ucu 
~ 1 v; lehimli bir çeyreği be • 
'eırııı, ... Değİ§tirilemezıe, ara· 

• hareket ettirmezmif ... 
' 

~u ~iıa:eıu:eld:, 
0

mu~ter:.... 
\j 

1
.• beyin !ahıen sinirlenme • 

8s1 il 'ırın geldiğini, bunun sade 
~ı, "lbaralı biletçiye ait bir it 
~\~~p bütün tramvaylarda tat· 
~ ~'llldi"' . 1 k . d. ı.. tih· gını an atma ııte ım. 

~!)) d 1 delik para!ar piyasada do· 
~1llitı tl~rur. Fakat tramvay tirke· 
.'llt ı.ı,11\e geçeceği zaman, o, hak
'1ltıe ~ 1•kaHa tartar; nebzesi ek -

ahul t 
Ceı e ınez ... 

~~.,~\t telelim, ahalinin hakkı 
~le b balısolunca, aramaz; o ci· 
;'h,Qı ~ka::· Ve sade iıim1erini 
~~~ Çok u •utuna sığmıyacak ka -
1 )al>, olan ınünasebetsizlikleri· 
il r d\lr 

Ilı, 'tk, ı,· \lr ... 
bq ~-lı bil ır ?okta daha: 854 nu· 
'1 1tte k hetçı de, arkadaılan da 
t·~'~l,rı a ahataizdirler... Onlar, 

4~~dttt te:~.ri t~tbik etmiştirler ... 
'lı lrt ol, 1Ye11, namuskir ve ça • 
~~1dır .. ~ l'ürk itçilerine kızma· 

'* ·= ; 1 !! - ' 7 8 • 

Napolide sahra 
• • 

Otuzdan .fazla ev soyanların 
muhakemesine bakıldı 

sergısı 

"11 Popolo d,ltalia,, yazıyor: 
İtalya hükumeti Napoli şehrin

de Spogoli Palozzo adıyle tanınan 
sarayda bir sahra sergisi vücuda 
getirmiştir. Bu sergi Fransa hü -
kUmetinin geçen sene, Trocadero
da yaptığı serginin b'ir eşi olacak
tır. Bir ay hapis 

yatacak . 
Asliye birinci ceza mahkemesi 

dün Y ervant Efendi isminde birini 
bir ay hapse ve on altı lira da pa • 
ra cezasına mahkum etmittir. 

Suçluların şe
kavet yaptıkla

anlaşıhyor 

Kalbi durunca 
öldü Sahraya müteallik vesikalar, e

serler vesaire bu sergide görüle
Dün öğleden sonra Galatada cektir, 

Ziraat Bankası önünde elli, elli ltalya Veliahtı Prens Umberto 
Şehrimizin yirmi iki muhtelif b ı d Id ~ h · d. b eı yaı arın a o ugu ta mm e ı • u sergiyi geçen pazar günü aç· 

semtinde otuzdan fazla ev ve dük- len bir adam yürürken yere yı· mıştır. 
• kan soyduktan sonra yakalanan k ı b' ·ık· d'k ı mıt ve ıraz sı ın 1 ten sonra Amerika ile Habeşistan 

Y ervant Efendi, iki ay ve bir müddettenberi asliye üçün- .. 1 .. .. 
o muttur. , arasında mUhim bir hadise 

kadar evvel Kapalı çartıda E1tref cü ceza mahkemesinde muhakeme K l b l .. .. b T a a a ıgı goren za ıta memur- İl Giornale d' italia'dan: 
Bey isminde bir deri tüccarının edilmekte iken mezkur mhakeme- 1 h. d' h il' t' · 

arı, a ıse ma a me ye t§mıt • Malum olduğu veçhile Hab-is-
d k · 'l'k kt 'k 1 ce selahiyetsizlik karariyle ag"ır ı d h ı h k"' d k -:r yanın a esıcı ı yapma a ı en er, er a ü umet o torunu ça- tan imparatorunun taç giymesinin 

E f B b. t' thane ceza mahkemesine verilen pomak k · · ı d' şre ey namına ır ıcare • ğırara muayene ettırmı! er ır. yıl dönümü dolayısıyle Addis Aba 
d k . d • d 1 d .. Hüseyin, Ya•ar ve lbrahim hak • 1 d d k ı en se ız parça erı o an ırmıT- :r Yapı an muayene e a amın a p ba' da imparator sarayında mutan 
t larındaki mahkemı:ye dün aktam ld · d'l · ır. durmasında Ö üğü tespıt e 1 mış· tan merasim yapılmıştır. Bütün ec-

y ervant Efendinin bu sebeple üzeri Ağır ceza mahkemesinde de-
l tir. nebi devletlerin mümessilleri ve 

yapıln dünkü mahkemesi netice • vam edi mittir. Ölen adamın u"zeri aranılmı• 
:r ıefirleri saraya davet olunmuılar-

lenmiş ve cürmü sabit görülerek Sirkat ıuçundan baıka çatalca çıkan vesikalara göre Beyoğlunda d 
mahkum edilmittir. Ye havaliainde de eıkiyalık yap- Agwa camiinde oturmakta olan ır. 

Birleıik Amerika Sefiri, sefaret 
tıkları iddia edilmekte olan bu şe • Jozef lpekyan Efendi oldug~u anla--0-

Heybeliada faciası 
tahkikatı 

Geçen T etrinievvelin altıncı ge
cesi Heybeli açıklarında Firuzan 
vapurunun Afitap motörüne bağlı 
kayığa çarpması ıuretiyle vukua 
gelen ve bir ~ok kitinin boğulma· 
siyle neticelenen kaza etrafında 
Firuzan vapurunun kaptanı Hüs • 
nü Beyin müracaatı üzerine birinci 
ticaret mahkemesi tahkikat yapı • 
yordu. 

Dün vapur mensuplanmn ma • 

lumatları alınmıf, neticede Hüsnü 
Beye usulen tahkik raporu veril • 
mesi kararlattırılmııtır. 

-O--

Ecza fiyatlarını tes
pit komisyonu 

Ecza fiyatlarında ihtikara ma
ni olmak için Ankarada Sıhhiye 

Vekaletinde bir komisyonun topla
nacağını ve buna ıehrimizden de 
bir kaç tanınmıı eczacı ve ecza 
depoau sahibinin iıtirak edeceği 
yazılmıttı. 

Aldığımız maliimata göre lstan
buld&ki heyeti bu per§embe günü 

Ankaraya gidecek ve cumartesi 
günü de orada müzakerelere baı
lanacaktır. Bir hafta devam ede-
cek olan bu toplantıya tehrimiz
den i§tirak edecek zevatın isimleri 
şunlardır: 

Eczacı Hüseyin Hüınü, Niza -
mettin, Necip, Hasan ve Cevat 
Beylerdir. 

-o--

Bir Fransız petrol 
gemisi geldi 

40--50 kadar mürttebatiyle 
limanımıza bir Fransız Petrol ge. 
miıi gelmittir. Gemi, Tulondan 
gelmektedir. Doğruca Romanya. 
ya gidecekti. Fakat sis yüzünden 
limanımızda durmağa mecbur 
kalmıtlardır. Dün gemiciler teh
rimizi gezmiılerdir. 

erkanı ile saraya giderken, bir as
rirler, aıliye üçüncü ceza mahke • tılarak defnine ruhsat verilmiştir. 

h d ı k 1 keri müfreze otomobillere kartı si· m~inde mu akeme e i ir en ya - -0---
Jahlarmı uzatarak otomobilleri 

nız yaptıklar.ı.hırsızlıklar birer bi· Karaya oturan vapur 
durdurmuıtur. Sefaret erkanının rer sayarak ıtırafta bulunmu§lar dı 

f h d k. ·d hAJA kurtulama bulundug"u otomobiller BirJe1tik ve akat ~akavet ususun a ı ı • n n T 

diayı reddetmişlerdi. Dün Pireden gelirken Bozca- Amerikanın bayraklarını hamildi-
d " .. d k turduguw nu ler. Neticede: Habeıı.istan hükfime-Üçüncü ceza mahkemesi de a a onun e araya o :r 

b 'ld' d' w• · L 't T' eıtı'nonun ti Birle1tik Amerika hükumetine bunları fakavet iddiasiyle ağır ce- ı ır ıgımız uyı ıry T 
H ı h A) A ku tulama itizarda hulunmut ve teessürünu" zaya göndermitti. Üçünün de a- e uan vapuru a a r • 

tı bildirmit iıe de, Birleşik Amerika 
ğır ceza mahkemesinde duruıma - mıı r. 
Iarı yapılmakta iken Çatalca müd- Öğrendiğimize göre oturma ha- hükUmeti bu mazereti kafi görme-
deiumumiliğinden gene bir tezke. disesi fazla tehlikeli değildir. Ma- miıtir. 
re ve evrakı tahkikiyeye göre ora- amafih daha bir müddet uğrat · Bugünlerde Birleşik Amerika 
larda bir hayli cürümler İ§ledik- mak lazım gelmektedir. sefiri Habetiıtan lıükUmetine şid-

Gene aldığımız malumata göre detli bir protesto' da bulunmuş ve 
leri anlaııldığından muhakemeleri 
genitletilmit ve dünkü muhakeme
de bir çok phitler dinlenmittir. 

Dinlenen şahitler her üçünü de 
tanıdıklarını ve soygunculuk yap • 
tıklarım bildiklerini söylemiıler • 
dir. 

Neticede Ayte ismindeki bir ka
dının getirilmesi için muhakeme 
geri bırakıldı. 

iki lirası Cjalınmış 
Bostanbatır.da oturan böre)<çi 

Kadir, :>olise müracaat ederek ya. 
nmc!a f "lıtan hacı tarafından iki 
lirasının çalındığını iddia etmiş • 
mittir. Hacı yakalanmıtlır. 

Çakı ile tehdit 
Beyoğlunda Alyon ıoka;' .• ıda 

Ki.mil Bey apartımanın kapıcısı 

polise müracaat ederek, Vitali is
minde biriyle içeriye çamurlu a -
yakla girmesi yüzünden kavga et
tiklerini, Vitalinin kendisini çakı 
ile tehdit ettiğini söylemişir. 

Vitali yakalanmıştır • 

DövüştUler 

vapurda lstanbula gelen 20 ve bu mesele hakkında uzun bir nota 
transit olarak geçecek 24 yolcu vermiıtir. 

bulunmald~dır. Kazazedeler bu Şeb_l_r_M_e_c_l_i_s_i_n_i_n_d_il_ , 
akşam aynı kumpanyanın Tevere D 
vapuriyle lstanbula geleceklerdir. kil toplantısı 

Y eniıehir meclisi dün ilk dev-
--0-

Erken süt satınca 
dayak yedi 

resinin aon toplantısını yaparak 
dağılmıştır. Celse açılınca daimi 
encümen azalarından Nemli zade 

Dün Ebüaauut caddesinde bir Mitat Bey daimi· encümenden isti
süt satması yüzünden bir hadise 
olmu!, bir kaç ki§i yaralanmı§ • 
tır. Bu caddede Yeni Aydın ote
li garsonlarından Ail ile arkadaıı 
her sabah buradan bağırarak ge • 
çen sütçü Osman, bir daha bağı • 
rarak mütterilerini rahatsız etme
melerini tenbih etmİ§ler, fakat 
Ali, dün sabah gene bağırarak 

geçerken, iki garson, hiddetle ü
zerine yürümüşler, fakat Osman, 
sopasını kaldırdığı gibi batına in -
dirmiş, bunun üzerine otelin ha • 
malı Mehmet te işe karıtmış, fa -
kat bu sefer, Necmi isminde bir 
genç te sütçüyü müdafaa etmek 
üzere kavgaya karıımış ve hamal 
Memet ile tutuşmuttur. Kavga· 
nm büyüyeceğini gören sütçü Os-
man: 

- imdat, imdat .. diye bağırma
ğa ba~lamıı, vaka mahalline yeti -
ten polis, bütün kavgacıları yaka · 
}ayarak merkeze götürmüştür . 

fa ettiğini bildirimştir. Mitat 
Beyin yerine gizli reyle Beyoğlu 

azasından Mehmet Ali Bey seçil ~ 
mi§tİr. 

Meclisin toplantısı beı aaat ıür
müı ve tu kararalar verilmiştir: 
Şubat nihayetine kadar bitirile • 

cek olan nümerotaj için otuz bin 
lira tahsisat kabul edilmi§tir. 

Beyazıt kulesinde elli sene hiz
met eden Şükrü ağaya ayda otuz 
lira tekaütlük maa§ı verilecektir. 
Mezbaha idaresi memurlarının al
dıkları ücretin maaşa çevrilmesi 
meselesi belediye bütçesi müzake . 
re edilirken görüşülecektir. Ada • 
)ara su getirilmesi için belediyeler 
bankasından yüz elli bin liralık bir 
İstikraz yapılacaktır. Resmi me
murlar hastahanelerde ücretsiz ya
tacaklardır. Taksim bahçesi müs . 
tecirinden küşat resmi almmıya • 
caktır. 

, 
1 ~'fi'-la l~rı tirkete değil, ıir • 
--... .t•kiyet lazımdır. 

~ ıl~~~. • • • • • 

...,..,_maıım11..-ımnRıttntnrıın rumuınm•ıııt11111n1ttm.,...,..._ınmettt1mt111nn1 

Fatihte oturan lntaat mimarı 
Veli Efendi ile Karagümrüklü ma
kinist Mehmet Efendi taramvayla 
Eminönüne gelirlerken aralannda 
kavga çıkmrş, biribirlerini vur -
muılardır. Kavgacılardan Veli 
Efendi cebinde bulunan iki yüz li
rasının Mehmet Efendi tarafından 
çalındığım iddia etmittir. 

Taksim - Yenimahalle arasın
daki otobüslerde iki şoför bulun • 

M. Şarlettiye ziyafet durulması mecburiyeti k~I~ı:;.ı~ .. 
Şehrimizde bulunan Paris Üni- mıştır. 

't'"I llnaıeb 1 ltaea... et e başka bir feyi 
~ t)iirt Rıın: 
~ı, )trıın h 

t\I~ "· 'ke.dınt er Yerinde, köylü 
a\t l' t,~ ... ar, boyunlarına pa· 
' ll\trt b lgı idet d' . 1 d' tıı )' • İıd e ınmı§ er ır. 

'rtl e deh· .h . 1d ~ıl1:t t.r111d k' ır ı tıyaç o u • 
~!._: ... Bir Ço~ 1 deliklerden anla· 
l'\1:> 111'"1 a..a rnemleketlerin pa • 

ı' "asrnd t~l,?'1 fl bir det· a darphanede 
'-ı~ '-'•~ }e. 

1
1k Yardır. Yeni pa· 

"rl . Pı d .. 
""ılll, B ıgı 11rada dikkati 

• u, bizd · 

edilebilir. Hem, ortaıı delik para· 
lar, delik olmıyanlardan kolay a • 
yırt edildikleri için, pratiktirler 
de ... 

Aaıl ba§ka.bir cihet: Bunlardan 
boynuna takıp birildirmek hevesi, 
köylüler arasında tasarruf fikrinin 
ilk tohumu olduğu için teşv!ke de 
layıktır. 

"Yok delinmit, yok delinme· 
mit,, diye münazaaların önüne de 
böylelikle geçilir. 

IV3·"0) 

Hanıma 4l•rpt• 
Fenerde Haydar caddesinden 

geçen Abdülhamidin yük arabası 
Zinet Hanıma çarparak yarala • 
mıttır. Arabacı yakalanmııtır. 

Cam k1rdı 
Y e~iköyde oturan arabacı Ago -

bun ahırında sürücü Hüseyin, 
sarhot bir halde Muharremin kah
vesine sirerek camları kırmııtır. 

versitesi rektörü Mösyö Şorberth -O-
ye, dün İstanbul Üniversitesi rck. lsviçrenin Kudii@ 
törü Cemil Bey Tokatliyanda bir konsolosu 
çay ziyafeti vermiştir. Bernden şehrimize gelen lsviç-

---o-- renin Kudüs başkonsolosu, dün 
Gümüş paralar refikasiyle birlikte Haydarpaşa 

İstanbul darphanesi gümüş pa- yoliyle Kudüse hareltet etmiştir. 
raları basmakta deva metmekte • ---0--

dir. yeni paraların ne vakit piya. Çekoslovak konsolosu 
saya çıkarılacağı henüz belli de - Çekoslovakyanın yeni İstanbul 
ğildir. Bu hususta Maliye vekile- konsolosluğuna Mösyö Gregor 
tinin emri bekleniyor. tayin edilmiştir. 
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Y•zan: 
Aka QUndUz "o.23 

Alma ve başka dıle çeviraıe 
Devlet yasasınca koruludur. 

Valeryo, Ebussaidin kızını kaçıra
altını alacaktı? bilseydi, kaç düka 

.. b. ' - uç ın .• 
• -Ben sıze, on bin düka altını 

• 
verıyorum. 

(Geçen kısımların hülasası) 
Bu roman, bütün Akdenizin Şa· 

hin Reis diye tandığı eski bir deniz 
korsanının hikayesidir: Birinci ki
tapta, Valeryo isimli bir Cenevizli
nin, Cezayir kızlarının en güzeli o
lan Habibeyi nasıl kaçırmak istedi· 
ğini okumuştunuz. Bu hileyi fır • 
tınalı bir gecede keşfeden Şahin 

Reis, Habibeyi, Ceheviı:li Valeryo
nun elinden kurtarıyor, onuiıla der
hal evleniyordu. 
Fakat, Valeryo bunu unutmamış -
trr. Akdeniz korsanının gafil bir 
zamanında onu birdenbire avladığı
nı görüyoruz. Şahin Reis zincire 
vurulmuştur; karısı ve iki çocuğu 

Cenevizin esir pazarlarında satıla -
caktır. 

Romanın ikinci kısmı diln başladı: 

Şahin Yavrusu Ali, Valeryonun 
kadırgalannda Cenevize doğru gi • 
diyor; babası prangadlldır; Valet -
yo ile konuşuyorlar: 

Demek için fırlamışlardı. 
Kendilerini, reislerinin gemisin· 

de bir av peşinde sa~mıılardı. fa. 
ket yazık ki bu bir rüya bile de
ğildi. Kımıldanmalariyle beraber, 
ayaklarındaki zincirlerin ve ayak 
bileklerini sıkan demir köstekle -
rin ağırlığını hissettiler. 

Kızgınlığın ilk anları 
a~,r~ndıJ. lwnuıtular: 

geçince 

- Reisi gözden kaybetmiyelim. 
- Acaba Markiye ne söyliye • 

cek? .... 
- Belki karaslyle çocuklarını 

bırakmasını istiyecek !. .. 
- Onu kim dinler, timdi. .• Ben 

de kendimizi hiç düşünmüyorum, 
fakat reisin karısiyle çocuklarına 
acıyorum. Biz neyse!... Su testisi 
tu yolunda kırılır ... Lakin onların 
kabahati ne? ... 

- ...... . 
Küçük Hüseyin, Kara Yusufun 

bn çocultca sözlerine cevap verrne
cli. 

Arkalarmda Marki Valeryo ile 
Ş~hin Reisin şöyle konuştuklarım 
duydular: 

- Ey, Şahin Reis! ... Eğer söy • 
liyeceğin nöz yorgunluğa değmez
se beni boş yere buraya kadar ge
tirdi ein için yirmi kırbaç yiyecek
sin!. .• Söyle haltalım, ne istiyor
sun? •.. 

- Beni dinle, nasılsa senin eli-• 
ne düştüm. Kendime acımıyorum. 
Alnıma yazılmış, çekeceğim. 

- Elbet! ... Falrn.t bunun böyle 
o1ac!lğmı hiç ummnzdm değil mi? 
C::?zayirde bütün planlarımı altüst 
ettin ... Eğer talihira iyi gitmeseydi, 
h:ıia fakir bir ndnm olarak kala -
caktım ... 

- Şimdi o eı;ki masalları hıra -
kılım ... Biliyoı .:_n ki sen parayı 

• 1 
aevcrsın ...• 

- Parayı kim sevmez?... Ben 
onun sny~&indc böyle büyük adam 
oldum ve seni zincire vurabildim .. 

- Belli olmaz, belki bir gün ge-
lir, ben de aeni böyle yaparım ... 

Valeryo güldü: 

- Ne bitmez hülyaların var? ... 
- Neyse! ... Kısa keselim ... Pa· 

ra kazanmak isters~n, değil mi? ... 
- Elbet! ... Fakat az bir ıeyse 

zahmete değmez!. 

- Az değil!... Vaktiyle Şeyh 
Ebüsaaidin kızını kaçırabilseydin 
kaç. düka altını alacaktın? .. 

Valeryo Şeyh Ebüssaidin adını 
duyunca irkildi. Sonra gözlerinde 
ıeytanca bir parlayış görüldü: 

- O zamana göre, az para de· 
ğildi ... Fakat §:mdi... 

- Ne kadar? ..• 
-Ancak üç bin ..• 
- Ben size on bin düka altını 

kaza~dıracağım .• 
Valeryonun yanında kısa boy· 

lu, basık burunlu b!r zabit vardı. 
Gözleri foltaşı gibi açıldı. Valer • 
yo sordu: 

-Nasıl? .. Kendin için fidye mi 
vereceksin? .. . 
-Hayır ... Karım ve çocuklarım 

. . ' ıçın ... 
Valeryo bir dakika sustu; son· 

ra: 
- Zaten tenin için bir milyon 

verseler razı olmam ... Böyle zen· 
cirde olduğun için o kadar mes'u
dum ki ... 

Dedi. Sahiden büyük bir sevinç 
ve gurur jçindeydi. Şahin Reisi 
Venedikte, sokak sokak gezdire· 
cek, halka gösterecek, kazandığıı 
büyük zaferi herkese anlatmıt o· 
lacaktı. 

Valeryo sordu: 
-Bu parayı naııl vereceksin? ... 

Nereden bulacaksın? •.• 
- Benim bet param yok .•• 
- Yağma ettiğin Venedik ge· 

milerincleki paraları, eıya ve esir
leri ne yaptın? ... 

- Biz, kazandığımızı sizin gi· 
bi kendimize saklamaz, yoldaıla· 
rımıza dağıtırız. 

- Sonunda da karını ve çocuk
larını kurtarmak İçin para bula· 
mazsm itte ..• 

- Onu baılcaaı verecek ... 
- Kim? ... 
- Şeyh Ebüssa:t!. .. 

Valeryo yeniden irkildi. Dişle· 
rinin arasından mırıldandı: 

-Şeyh Ebüssait ha!... Papa 
Hazretleri kırk bin altını vereme· 
di diye Kardinal Daskari ile arka· 
daşlarını öldüren alçak adam 
ha!... 

Sonra Şahin Reiae baktı: 

- Bütün itlerimi aen hozmut· 
tun ..• Y okıa o zavallıları kurtar· 
miı olacaktım. 

Bir kaç &aniye kızgın gözlerle 
koca Türk korsanını ıüzdü. Çok 
geçmeden yavaş yavaı yüzü ay· 
dmlandı: 

- Lakin, fena da olmadı ... Ta
l"h yardım cUi ve üç bin altın ye· 
rıne ..... 

Durdu. 
- Şeyh Ebfü:sait cimri bir a· 

damını!. Karın ve çocukların için 
on bin altın verir mi acaba? ... 

Şeyh Ebüssa"t kızından ayrı 

kaldığı zaman onu Şahin Reise 
güzellikle vermediğine pİ§man ol· 
mış; lnebahlı'ya adam göndere • 
rek onları Cezayire çağırmıştı. Fa· 
kat Şahin Reis hem sancak beyli
ğini bırakmıyor, hem de Vened"k 
gemilerinin o kadar çok geçtiği bu 
!bereketli av yerinden ayrılmak İs· 
temiyordu. 

(Devamı var) 

nounı, Comman nounı, Göllec- Acı acı ıülümsedi. Yaslı yaılı 
tive nouns yani, ııraıiyle dütü~dü: 
cins isimleri, has iıimler cemi' Enııtem olıun diye kuruntu e-
isimleri. ' derken o da gitti ıanırım, ya• 

lsmilerin bir baıka türlüsü de zık ..• Keıki ben gitseydim de o 
vardır..-l<i bir ıınıf a mensup ıeyle • kalsaydı .• 
rin isimleri değil, bir nevi madde- Eloea beıinci tayyareyi dütü • 
nin, malzemenin ismidir. Bunlara rürken kartı siperlerden açılan bir 
nouns of Material denilir. Yani yaylım,ateı altında kalmıı, fena 
madde isimleri. yaralanıp dütmüttü. Kum torba-

Mesela (flet) flesh et, {moton) !arının aralarındaki mazgal gözcü 
mutton koyun eti, ıugar {ıugar) !erinden baıka ,bütün neferler ka
§eker, V/ax {vax) balmumu, bu zamatlar içinde koıup Esoes'i içe· 
çeıit isimlerdendir. ri çektiler. Sağ kalçasından iki, 

Cins isimleri batka türlü de ıol böğüründen bir kurtun yemit . 
taksim edilebilirler. lıim ver<liil. ti. Henüz ölmemitti. Amma, 
miz ıeylerin çoğunu görür, itilir, korkuluydu .Saracak, soracak ıırıl 
hi11eder, tarlar, yahut koklarız • deiildi. Karabıyıklr, bknaz bir on
Bu çefİt §eylere verilen isimlere batı tırtlayınca örtülü yoldan geri
concrete (Konkrit) ıahıi isimler ye ıötürüp ilk bakımyerine bırak. 
denilir. Fakat bazı ıeyler vardır b. 
ki onları yalnız dütünebiliriz. On- Eıki Miakin, dünkü Esoes, bu· 
lan dütünebilmek için de baıka günkü gökten inme lsa kanlar 
9eylerden tamamiyle ayırmak tec· içinde ;yatıyordu. Doktora mırıl • 
rit etmek lazımdır. Mesela renk dandı: 
colour (kalet) l aBzUmUzün &nU. - Kara sinek düttü mü? 
ne kırmızı bir teridi, mavi bir ıe • Doktor bir 14'1 söylemeden ya-
mayı, yetil bir denizi getirmeden ralarmı sardı. Sedyeye yatırdı, da· 
düıünmeğe çalııalım. ha geriye gönderdi. 

Bunu çok güç buluruz. F aliat Eıoeı ancak on sekizinci gün 
bahtiyarlık içinde geçirdigimiz bir bir tehir hasta evine yatabilid. 
vakti düıünmeden, yahut yu'farla- Kalçasındaki yaralar bir ıey de • 
ğı, yuvarlak bir topu, bir pottakal iildi. Sol böğüründen ıiren kur , .. 

veya herhangi yuvarlak ıeyi 1a. ıunun böbreii zedelemesinden 
zümüziin öüne getirmeden, diltil· kork\ıluyordu. 
nebiliriz. Bu çeşit isimlere abıtract Haıta evinde topu topu bir 
nouns (abstrakt nauns) yani mü ıo 1 rontken vardı. O da ancak mira· 
cerret isimler elenir. laydan yukarıda olanlar için ça· 

Beauty (biyuti) guzellik, we- htabiliyordu. Nasıl olduysa oldu, 
alsh (wels) servet, helght (hayıt) Eıoeı'i de rontkene götürdüler. O. 
yükseklik, youth (yus} ıençlik, teki müllzımlar, yüzbatılar, bin• 
whitıneH (huTayrtneı) beyazlık ba dar taıtı buna •.. Ha ta evinin 

bu çe§İt isimlerdendir. bat hemıireıine -biraz kırıın 
Önümüzde bir oda room (nam)"; 'Ye kızgın- sordular: 

bir kitap book (buk); bir andal· -Naııl oluyor da rontkene J;u 
ye cliair (çeyr) bulunmayıp bun. mülizim gidiyor, Zeus hemtire?. 
ların her birinden bir kaç tane - Bir fırka kumandanı, 7erini 
bulunurs3 bu keliınelerin ıonuna o müllzıme verdi. 
"S,, ilave ederiz. - Kimdir o mUlazim? ----""'-'=-~ 

(Dnamı nr) --Ymnl \feteri fırka kumanda-

nıntn hücum taburunda 
Esoeı !.. 

- Şu akyağız yedek 
m\? 

ınüli 

- Ti kendisi.. ...... 
Bütün zabitler sustular. f' U itli 

binbatı yaralarının acısındiJI ~ i? 
zünü buruşhirci, buruıtur• fa! 
di: 

~ Öyleyse haklıdır. Ben de 
saydım yerimi verirdiDl·· 

- Onu tanıyor musuz? 

- Nasıl tanir ll.m? Dak• ,)' ~e 
ğının köprü batına hüctidl ·~ı dj ~tı 
k•n t&krnn He en önümüzde J jjl Narı 
Köpriih~~ını (Köprübaıı, O' ti Ou 
tahkem yer, geçit demektir.) ııı~ 
mu~w. O ıün de bofl' iti ıı~, 
iki kılıç kesiği almııtı. . . ~ ~i 

Esoes rontkenden getirıbP A.d 
tırıldı. . .J ' 

Baıka yaralı zabitler btP'j ~~ 
bakamıyarak, clönerek dö,. Jaı 
rek, ıancıh ıancıaız ıeslerJe: , 

-Geçmi olsun mülizild 1 I~! 
- Geçmiı olaun müli.zıdl! ~~, 
- Geçmiı olsun yeaek ~d 
Dediler. Esoeı hepsine did ~o 

sesle kartılık •erdi: ~U 

- iyi ki adamın lfot ~· 
boıböğür olmut ! Kurtun bit 1 °'du 
nımı zedeleyecek bir ıey bull nir 
dan girip çıkmıt ! ~' 

Zeuı . bütün yaralı za~İ~ ll 
döneni (pervanesi) idi. ~ A. 
Eıoeı'le daha çok ilitikli go~ 
yordu. Esoes, ilksagıya (ne 
te) girmitti. Zeus'la uzun °" 
konu9abiliy~rdu: 

:;:_ O.m k dayı Çocukzıli'I" 
yalnız Saro •i, öteki öldü· • 
~ Bir terapnel batında P' 

lanmıt·• / 
-Sarodan bugün de liir lll ıl 

yok mu? . ~' 
- Ne.r .. .I• -•.rugu15e)Ild" 
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Mezarlığı 
romanı rtakleden : va - rf Q 

~driye ·ı -16-
· ı e Nusret genç kızı 

.t. ettikleri anada Latif Bey 
'IU: , , 

-' M h' llliaa~· ır Bey, halanıza ne gü-
'? •r geleceğini söylemedi-

:: ~ayır ... Niçin sordunuz? 
l\end' · e. ıııyle tanıımağı fevka· 
lıterdi- d . . J 

llırı ·~ e onun ıçın... na-
....... rnız, •tin iç!nde gayet garip 

...._d"f u var ... Bundan yüzlerce 
~ve} Yolculara görünüp de 

l. -Orkutan bu haya), itte ıim
""'lla da g" ·· d .. ~ orun u ... 
O ' dinliyordu. 

d, h 'k" h"d' d ' u ı ı a ııe arasın a 
~ ~et bulmuıtu. Esasen, me

f>i :di Latif Beye açmasının 
~ Ydu. 

ilan Beyin çatlak sesi, iki a
llluhaveres:ni kesti· dü•ün-• , 3' 

Jlle de Yarıda bııraktı. 
Hanııma· '\J . 

\ı ,..J'kusuzluia alıtkın deği-
•Yordu.- Buna rağmen, bu 

llhahlamak mecburiyetinde 
tıL_ •• Hayatımda ilk defa va-
~o~. 

Sözleri söylemekle beraber, 
~anda yüksek sesle plü-

Yet Hanım: 

S-ı.i mi? ... -dedi.· Anlatın 

~ Bey, tereddüt ediyordu. 
~-'k öyle anlatacak, aönül 
~k bir mesele delil ... 

I~~ te Nuh birf>irlerine yak-

oradaki çiftlikler, bü-
kt,,. ~ .. 
d · &le.eli. henbnki, en yakın 

e11 üç kilo metre iraktır. 
İçindir ki, bir çiftlikte 

~ıar, birbirlerinin adeta 
• 11 gİbı a~yıı:lırlar. Son 
1 aani ayında ara'bacıla 

bir ağır ıurette hasta 
Doktor, aynı hafta· 

de üç defa gelerek onu mu· 

~ 'i. ~ artesi ile pazar araımda-
~~ bana gelerek, adamcağı· 

feıini vermek üzere bu
l..~ haber verdiler. 
~ •t ıc: doktora adam yolla
~ t dim, haıtanın batı u-

' ~erek oturdum. 
\ ~ nlara mahsus kısmın ar
~ 'lllda oturuyordu. Küçük 
~ tte. d~ ~nun için yaptırmıt
'11\ "lci:•zın iki odası vardı. Bu., 

tltıı 1)0lcto en ekmek yaparlarmıt· 
\. 'd• l'\an ıelmesini bekledi-

' onunla yapayalnız· 

"Can· çekiıen adam, bana garip 
bir tarzda bakıyormut gibi geldi. 

"Bir kaç defa, dudakları açıldı. 
Lakin söylemek istediğini bir tür -
lü aöyliyemiyordu. 

"Nihayet, yakla,mam için ita • 
rette bulundu. 

"Gözlerimin içine uzun uzun 
baktı ve bir tek kelime söyledi. 

"Bu sözlerden de bir mina çı • 
karamadım: 

"-Sadi! 
"Evet, yalnız "Sadi,, dedi. 
"Sadi, bizim tarlalarda çalıtan 

bir itçinin İsmidir. Bu adam, bir 
lranlıydı. Kendsini bir müddet Üc· 
retle tutup kullanmııtım. Sonra, 
Ağuıtoı ayınm ortalarına doğru, 

birden bire ortadan kayboldu. Ha
diseyi jandarmalara bildirdim. 

"Tahkikat filin her ne kadar ya 
pıldıyıa da bir netice hasıl olma· 
dı. 

"Şimdi artık, arabacının gözle. 
ri benden ayrılmıyordu. Ona bir 
sürü ıualler soruyordum. Ne de • 
mek istemişti. Dudaklan adeta 
yakan bir suali ona soramıyor

dum. 
"Hatti söylemek istediğini ba -

na anlatmak kuvveti bile yoktu. 
Bunu anlıyordum. 

Güçlükle kaldırdığı elini, bq 
tarafındaki d1Yara uzattı. 

"Doktorun selmeıini dört sözle 
bekliyordum. 

"Nihayet, haıta, beni elimden 
tuttu. H!Zla kendine doğru çekti. 
Şaşılacak kadar büyük bir kuvvet
le fU ıözleri aöyledi: 
•- Onu hen öldürdüm ••• 
"Bu, bir itiraftı. 
"Dehşetle ona bakıyordum. 
"Sonra, gözlerimi kapadım. 

. Daha ileriki dakikalar, ne
f eainin 1ıitaide yavaıladılmı hiı· 
settim. 

"Doktor geldiği vakit: 
"- Artık hayır yok! -deCli. 
"- Ölmeden evvel b:r cinayet 

işlediiini bana itiraf etti. 
"Doktor: 
"- Ne zaman işlemi§? 

sordu. 
-diye 

"- Ağuıtoıun son aylarmda ... 
Cevabını verdim. 

"Bir müddet düşündü ve sonra: 
"-Peki, ceıet? 

· "Zaten bu suali bekliyordum. 
(Devamı var) 

Devren satılık mağaza 
Kazancı teminatlı, sermaye iki, 

üç bin lira. Müracaat: Galata tü • 
nel yanında billur sokak 14 numa. 
ra tütüncü Kaprilyan. (3401) 

Hft~ ve Di~ Bğnları 
Souk alglnh§ı • Romatizmaya 

1 Ka1elik kutu 
10 ,, türplede 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 
dikkat ediniz - Her eczan~de bu!unur. 

J.),,_ ,~ Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
luskantbk, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

Cümhuriyet genç
ler mahfelinde 

"rakibe,, 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Rakibe piyesi mahdut tiyatro 

eserlerimizden biridir. Merhum 
Tahain Nahit Bey tarafından di -
limize nakledilen bu eıer bir çok 
defalar Darülbedayide ve diğer 
tiyatro teıekküllerinde oynanmıt • 
b .. 

Tefrika rto. 92 

Abdullah Aslanlı hükümdarın 

sözünü kesti: 
- Olen arkadatı içeride mi bı

rakacağız .. 
- Batka ne yapabiliriz ki •• 
- Hakkın var ... Zavallı kadın 

ı;~·;;·~·: .. . . 
~Rıza 
işe kip 
• ····-·---·-· Cümhuriyet Gençler mahfeli 

bunu muvaffakıyetle temsil et -
mekle artık heveskar hududunu 
geçerek san'atkir hududuna gir· 
diklerini isbat etmitlerdir. 

- Bu sevincin sebebi ne ? 
onun da kısmeti vah!i çukurunda - Reisin kızını reisten fazla se-
can vermeJtmif .. Tali... . d d 

D h 1 h k 
. verız e on an .. 

- a a evve are ete geçmı, Abd il h .. k t 

Rakibenin mevzuu tudur: 1 b
. . I u a ıoze arıı ı: 

bulunıaydık,- böy e ır netıcey e O ku k . . b' h 
k 1 d k ı - nu rtarma ıçın ıze a-

Reaaam ve büyük ıan'atkir 
Ahmet karısiyle mes'ut ve zengin 
bir hayat yaıarken evine acıya -
rak aldığı sarhoı bir baba ile 
san'atkar kızı Leylayı seviyor. 
Ve Leylinın Ahmetten bir çocu • 
ğu oluyor. 

artı EatmtazGı "k ld k J 'd ber gönderdikleri zaman yqayıp - ve .. eç a ı .. çerı e . 
b k b. k 1 yaşamadığından endıte eder görü-
•! a ır ıey yo mu. 

D ı A b. ., . k nüyorlardı. Şimdi Aslanlı hükUm· - o u.. mma ır yıgın ıı e ... .. ... . 
Jetle, inaan kafası.. dardan ya,adıgını ogrenınce ta • 

Aslanlı adam, Abdullaha da biatiyle memnun olacak .. 

ıöylediği gibi artık kasabada faz - Vahti: 

Ahmet de karıımı ve evini ter· 
kederek Leyli ile yafamağa bat
lryor. Fakat bir müddet sonra ço • 
cuğu ölüyor. Tekrar eıki evine 
dönmek istiyorsa da çok iyi kalp
li ve dost olan eski karısı kendi -
sini reddediyor ve tekrar Leylinın 
yanına dönmesini söylüyor. 

lJl kalmıya taraftar değildi. - Şüpheaiz, diye cevap verdi. 
Bu yüzden hemen yola düttü • Abdullah Aslanlı hükümdara: 

ler. O, yolların en kestirmesini - Bize beraber bulunduiumuz 
biliyordu. O yolu takip ederek on beı gün içinde bu kızı göster • 
belki filden evvel yerlerine varmıt d" · me ınız ..• 
oJacaklardı.. - Haklısm .. Fakat ıizin bana 

Gece devam etmekle beraber, 

Devir itibariyle modası geçmif, 
fakat kliıik kıymetini her zaman 
muhafaza eden bir mevzu, .. 

Cümhuriyet Gençler mahfeli 

yollar epeyce aydmlıktı. 
Aslanlı adam hem yürüyor, hem 

de yanına aldığı vahtiyle konu • 
ıuyordu. Aılanlar onları yan em
niyetine almıtlar gibi birisi bir ta
taraftan, öteki diğer taraftan iler
Hyorlardı. 

Aslanlı adam: 

eı;eri iyi vaz'ı sahne ettiler. De • 
kor ve ıtık tertibatı güzel.,ii. Ak
törler rollerini iyi eaber)emitler • 
di. Hiç bir abama olmadı. - Reiaiaiz kızı arıyor mu? 

Oç perdelik olan eser tedricen -,.Evet. ... Fakat ele aeçirme • 
her perdesi daha iyi olmak üzere mekten çok müteeuirdir • 
temsil edildi. - Keıki ıağ olduğunu bildir -

Herkes iyi oynamakta ve eserin seydik te çok iizülmeseydi. 
muvaffak olmasını temin etmek- Vahıi ,Aslanlı hükümdarın bu 
te Adeta l»lıl'*"'...,le',,.nt edi. aösü üzerine daha çok alakadar 
yorlardı. Rakibe gi:bi amatör girünmüt ve azıcık ta memnu._oı 
gençler için c:dden zor bir eserde duiunu hinettirmiıti. Vahıinin 
gösterile muvafakıyet gençlerin bu hali Aslanlı hükümdarın gö • 
daha bir çok büyük itler ba§ara • zünden kaçmamı§tı. 
bileceklerine delildir. - Ne o, dedi, reisinizin kızının 

Ressam Ahmet rolünü Müçteba ıağ olmasından memnunmusun • . 

çok iyi yaptı. Bilhasas ıon perde Vahıi: 
de çok muvaffak oldu. Hareket • - Evet, diye cevap verdi. 
leri, aeei çok muvafıktı. Memnunum .. 

Rakibenin hakkiyle muvaffak 'r BO--R-"'Wsi =A· • -ı 
o1masının en büyük amillerinden - i 
biri de Leyla rolünü yapan Saba - !I_ a 
hat Hanım oldu. Yaşı henüz kü - ftukut (Satlt) 1 
cük olmakla beraber gösterdiği _ Londra 630 Yiyana 23 _ 

~uvaffakıyet çok şayanı dikkat . 1 Nevyorlc 126 l\lıdrlt 17 
1
_ 

1 
Paı is 169 Rerlın 45 

tir. iyi çalıştığı ve biraz daha bü- Miltno 215 Yar~o,·a 24 1 
yüdüğü takdirde sahnemizde cid- i Brüksel 1ı7 Budapeşıe 26 1 
den yok denecek kadar az olan 1 Atina 2450 Aiıkreş 17 50j 

kartı hislerinizden emin olmadan 
hunu yapamazdım. Gittiiimiz za. 
man görürüz. 

-Nerededir?. 

- Şimdi söylemekte J;eni mazuı 
görün .• 

- Merzukanm bütün iırarlan • 
na rainıen bize göstermemit olma
nıza bi rtürlü akıl erdiremiyor • 
dum. Demek ki sebep, ıırf bize 
itimatsızlığımzdı. 

- ltimatsızlığım değil .• 
-Her neyse .• 
Vahşi, Abdullahla Aslanlı hü • 

kümdarın konuıuıundan bir ıey • 
Jer anlamıyordu. 

O mütemadiyen önüne bakıyor 
ve düşünüy01du. Şimdi, yeni bir 
hayata atılıyordu. Gerçi çok sev· 
diği reisin kızma her admıiyle 

yaklatıyordu. Fakat... itin faka • 
tı vardı ... 

Artık kasabaya dönmek onun 
için imkin dahilinde değildi. 

Gerçi Aslanlı hükümdara yardım 
ettiğini kimse görmemiıti. Nasıl 

olıa yakasını reisin elinden kurta 
rabilirdi. 

Dönememek daha iyi diye dü 
şünüyordu. Biraz da kalabalıktan 
uzakta, bütün Afrıkamn parmak 
111rdığı kuvvet ve azametine bo . 
yun iğdiği Aılanh hükümdarla 
beraber yatamak kendisini çeki 
yordu .• 

kadın artiıtlerimizden biri olma • ı Cenevre 819 Belgrac 35~ 
1
_ 

masına hiç bir sebep yoktur • Sorya 24 Yokohama "t' 

Ressamın karısı rolünde Güzin Amsterdam 84 Altın 928 (Devamı var) 

fak 1 i Pıag Jfü Mceidh-c 38 --------------
Hamm da cidden muvaf 0 • Stokholn1 83 Banknot 240 il C" h • t G 1 hf ı· um unye enç er ma e ı 
du. Ve çok içten oynadı.. -

Çekler (Ka S 18) 1 muıiki •uhesinden: 
Yuıuf, Baha ve Bahanın a1tımıt p. a. - 7 

ı Mahfilde paraıız (Yaylı aazlar) 
ya§ındaki karısı rolünü yapan ve Londra 628 75 Stokho'm 3 20:-0 5 

I'\ k 7940 v· ı Keman, v;yole dersleri açılmıt ~ May Veıte §ayanı hayret derece- evyor 1 ıyana 4.2935 ; 
vaff ak olmasını temin eden tahsi ~·1a1_n1~s00 1205 l\1adric 5 82 ı tır. Dersler her hafta sah günleri 

!• 11 9 2883 Berlin J 97°1 ... 5&1'l J 7 den 20 ye kadar mahfilin 
Yttler arasındadır. • 0 

.. 
Brüksel 3,4086 Vaışo\a 4 2025 Beyoğlu Tokatliyan arkasındaki 

Rakibede ,ayanı dikkat tipler· Atin• 83,6450 Budapec:ıe4,o::so C" h · H lk f •--- Be ... 
'J " um unyet a ıraa111 yog 

de benziyen hanım da eserin mu- Cenevre 2,4490 Bükre~ 79,1125 lu kaza merkezi binasmdaki dai. 
den yok denecek kadar az olan Sofya 65.675 Relgrıt 34 9844 

den biri de sarhoş babaaı rolünü ı A mstrdını 1, 1760 Yok ohama I ,767 5 

yapan Sadi Beydi. Bu delikan • Prıg 19 0025 Moskova 1090 

1ı bazı yerlerde cali hareketler ESHAM 
yapmakla beraber bazı ıahne1er - 1 n. k 

ş ıun ası 1 O U. Sıgorıa 00 
de fevknlide muvafak oldu. Bil- Anadolu 27.30 . 
hassa Levlinın acemi ve mahcup Reji 2.25 Bomontı 250 

relerinde verilecektir. 
Kayıt her gün 14 ten 21 e ka· 

dar mahfil idare müdürlüğünde 
yapılmaktadır. Kaytolmak iste -
yenlerin ÜÇ; adet vesika fotoğrafı 
ve hüviyet varakalariyle mahfele 
müracaatları. itıkı Vedattan - Yusuftan - Sır Hııyrıye JS,50 ' Tram\•ay 31 50 .. 

1 l\1crkcı Bank 580 Çımenco as. 13 85" --=--mı:ıı----------para istemesi ve sözünü din eme- ı- ZA YI - 17 Tetrinievvel -ı934 
meıi sahnesinde çok muvaffak ol· latlkrazlar Tahvlller tarihinde Fatih baytarbimda doğ-
du. Esas itibariyle Rakibe mu • l39 Türk Borl 290\ Tramvay sı,:-:; ru aygır hayvanın kan muayenesi 
vafafk olmut bir eserdir. Bir a - ,, ,, ,. 11 27 .9 Rıhtım 17 fiO ! vesikasını zayi ettim. Yenisini çı-
matör sahneıinde bu piyesin daha .. 11123 0 Anadolu l 45.20 karacağımdan eakiıinin hükmü 
iyi temsil edilmesine imkan yok • ls:ikra:ı Dahili93.8 Anadolu il 45 20 yoktur. 
tur. iyi bir kafa ite idare edilen 1.: Anadolu lU -,- Pangaltı Davutog"'lu •Akak Sa-F:r~2ni lstik:ır1.197,0 l\lü1ıessil A 40, 1r ı _, 
ve muvaffak olan bu geneler her ı ·==•-•1t· hir Bey apartımanında 16-18 nu-
veçhile tebrike pyandırl~r. M. s.ı .,,._,. · l marada Haıan Hüaeyin Efendi. 
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~ akir olI?ak için Hindistana giden ( ~~k~;~~r ~o,ooo 
hır Amerıkalının başından geçenler Lorı Enıon, 1aaı. devirmek, 

1
,,. 

"Ben avazım çıktıg"' 1 kadar bag"' ırıyordum Fa'iat rine geçmek istemişti. Fakat, mu-
• • 1\. vaff ak olamamıştı. Muvaffak ol· 

o hıç aldırmıyordu. Yarım saat kadar mükemmel mak ,öyle dursun, hezimete.uğra-

altın 
k kuyorl 

lar da ele geçmekten ° w. 

d degıf ... 
dı Fakat onun ka ar • , d 
ra, ıahsen tanmmıy?rlar ~ ıı; 
rinden silahı bellerınden a I 

bir dayak yedikten sonra beni serbest bıraktı ~:~~a~e;:d~ler7:~~ste:~zımet ... 
D .. d " 

, k~f 
ri attıkları vakit alelade 0 

benziyorlardı. 
0 unya a mevcut garip ve fen- • 

ce henüz esbabı meçhul hadiseler
den biri de Fakirizmdir. 

Hind fakirleri denilen bu fa 
yanı hayret adamlar, günlerce 
diri diri toprakta gömülü kale. 
bilirler. Sivri uçlu çivilerin üs 
tünde kuştüyü yatakta yatar gibi 
yatabilirler, aletleri aktde tekeri 
gibi yerler, en keskin kılıçları ka
rınlarının bir tarafından batırıp 
diğer taraftan çıkarmak onlar için 
işten bile değildir. Avuç dolusu iğ 
ne yutmak camları kıtır kıtır ye
mek ise her gün sabah aktam yap
tıkları şeydir. Hele kollarına, ya . 
naklarına şişler saplamak kadar 
kendilerine zevk ve!en §ey yok . 
tur. 

Bu şayanı hayret hareketleri 
fakirler nasıl yapar? Zaman za

man dünyanın muhtelif tarafların 
da bu bahis üzerine münakatalar 
yapılır. Bir kısım ilimler bu itleri 
hokkabazlık, göz boyacılık adde -
derler. Bir kısmı iradenin fevka . 
iade bir şekli halinde göstermeğe 
çalışırlar. 

Biz işin ilmi tarf ınm münaka . 
tasım alim efendilere bırakarak 

eğlenceli tarafiyle meşgul olaca . 
ğız. 

Kaliforniya Üniversitesi felse
fe şubesi mezunlarından Çarl Kip 
isminde bir genç bu şayanı hayret 
işe fevkalade merak edermit. O -
kuduğu kitaplar merakını bir türlü 
teskin edemediğindn nihayet bir 

..,gün Qunun esrarını çözmek için 
Hindistana gitmeğe ve fakirliği 
yakinen tetkik etmeğe, niümkün 
olduğu takdirde bir fakir olmağa 
karar vermif. Derhal nesi var, ne
si yoksa satıp savmıf. Hikayenin 
ötesini Çarl Kipe bırakalım: 

"Bombayda vapurdan inerek 
evvela mütevazi bir otel bulup yer 
lettim. Bir gün istirahat ettikten 
sonra sokağa çıktım ve bir fakir 
aramağa başladım. Öğleye kadar 
kızgqı bir günet altında beyhude 
yere sağa sola taban teptiğim hal
de hiç bir fakire rast gelmedim. 
Yahut gördüğüm herkes fakirdi . 
Hepsinin gözleri çukura babnıf, 
vücutları tahminin fevkinde zayif, 
hatlarında sarık, acayip kıyafet
li adamlardı. 

Nihayet beyhude yere taban 
tepmenin hiç bir fayda vermiyece
ğini anladıktan sonra bir kasap 
dükkanına girdim. Kasap az bu • 
çuk lngilizce biliyordu. Dükkan • ı 
dan içeri girer girmez kasap beni 
müfteri sandı: 

-Et mi istiY,oraunuz? diye sor
du. 

- Hayir bir fakir, 
verdim .• 

- Anlamadım .. 

diye cevap 

- Ben Amerikalıyım. Amerika-
dan buraya fakirlerin hayatını tet
kik etmek için geldim. Fakat sa • 
bahtan beri dolaştığım halde bir 
tek fakire bile rastlamadım. Bana 
bunların bulunduğu yeri gösterir
seniz çok memnun olurum diye 
ili.v ettim. 

Kasap sözlerimi itidince göz -
ferini fal taşı gibi açtı. Hemen 
duvarda asılı duran pala gibi et 
~afmı yakaladı. Benim korku • 
dan nerestm kesilmişti. Ne . kı. 
mıldayabiliyor, ne de kaçabiliyor
aum. içimden: 

• 

Bir Hintli fakir 
- Elveda hayat .. Diye mırıl • dır ki iki ders sonra artık gece ya

danıyordum. Bu cani herifin tarken yastık kullanmazlar. 
beni derhal boğazlıyacağı muhak- - Peki ya ne yaparlar? 
kaktı. Nitekim işte sol kolunu sıva- - Yastık yerine keskin bir kılıç 
dı. Pırıl pırıl parlıyan bıçağı ha- koyarlar ve öylece uyurlar. 
vada birik salladıktan sonra ken - Bir an boynumu böyle keskin 
di koluna sokuverdi. Sözlerim bir kılıç altında hissettim. Tüyle • 
yanlıştır sanmayın Gazetenin rim diken diken oldu .. 
tertip hatası olduğuna ihtimal ver- - Maamafih zannedersem ben 
meyin. Sermürettip - Evet kendi, o kadar kabiliyetli değilim. 
bizzat sıvamıt olduğu kendi sol - Onu bunu bilmem. Şimdi 
koluna sokuverdi. Bıçağın yarısı - sen ders almak istiyormusun? 
nın kolun diğer tarafından çıktığı- - Şüphesiz isterim. 
nı gördüm. Hakikati timdi anlı- - O halde ver 800 doları. 
yordum. Bu adam bir türlü arayıp - O kadar acele etme canım. 
bulamadığım şu meşhur fakirler • D:ır hele, biraz pazarlık edelim. 
den biriydi. Bir ders 100 dolar çoktur. 

Gözümde eskisine nisbet - - Sen bilirsin .. 
le yüz misli büyümü§ olan kasaba - Biraz iskonto yapmaz mı -
hürmet ve hayranlıkla bakıyor • sın? 
dum. Kasap bıçağı tekrar kabze • - Kat'iyyen .. 
sinden tutup bir çekitte kolundan Düşündüm, herifin hakkı da 
çıkardı. vardı .. Fakirlik gibi bir şeyi öğ • ' 

Ve eski yerine astı. rendikten sonra Amerikada mil • 

Parmağım tükürükliyerek yara yoner olmak ve sinema perdesin
yerlerinde gezdirdi. Ne bir damla görüp te aşık olduğum Con Krov
kan aktı, ne de yaradan bir iz kal- fort ile evlenmek işten bile değil· 
dı. Yarım dakika sonra kol ta • di. Hususiyle güzel artist şimdi 
mamen tabii ~klini aldı. Sıvamıt ke>e:asından boşanmış ve duldu. 
olduğu kolunu indirirken bu aırrı j Derhal razı oldum. 
bana da öğretmesini rica ettim . - Peki kabul ettim. 
Uzun uzun düşündü. Sonra bana - Paraları ver öyleyse .• 
döndü: - Hemen şimdi mi? 

- Kaç paran var? - Şimdiya ... 
- 800 dolar.. - Dersi yaptıktan sonra veri· 
- Benim bir dersim 100 dolar. rim. Amerikada usul budur. 

dır. Razı olursan sana sekiz ders 
veririm. 

- Bu sekiz dersten sonra ben 
de sizin yaptığınız gibi bıçağı ko
luma saplayabilecek miyim? 

- Bu hususta senin tahsi kabi
liyetine bağlı. Öyle insanlar var • 

Hintli kasap kızdı. Gene göz • 
}erini açarak bana dikti. Ellerini 
bir kaç defa bana doğru uzatıp 

çekti. Sonra: 
- Haydi şimdi git .. Birinci der

si yaptık. Dedi .. Bu işte hiç bir şey 
anlamamıştım. Fakat esrarengiz 

Bütün askerleri bozulmuıtu ... 
Hatta, dahası da var: Kartı taraf
ta zoru görünce, silahlarını ona 
çevirmişlerdi! 

Ne kadar dostu varsa düşman 
kesilmişti. .. Az daha ele geç:rile
cekti. Zamanın adeti vechile, o
dunların üstüne çıkarılarak, yakı· 
lacaktı... Yahut ta, - eğer kral 
isterse - ellerini, ayaklarını bat· 
ka başka katırlara bağlıyacaklar; 
vücudunu hurdahaş edeceklerdi. 
Sonra, kafasını b;r mızrağa takıp 
§ehir şehir dolaştıracaklardı. 

Bir mucize nevinden kurtul
muştu. Muhasaradan çıkarak kaç· 
mrştı. 

Ona, Mak Donald isminde bir 
kız, hizmetçiler:n taktığı peruka
lardan bir tane vermişti. Elbisele
rini de ona göre giymişti. Bu saye
de, dikkati celbetmeden ara yer-
den sıvıııvermişti. 

Bir sala atlamııtı. Boğulmak 
tehlikesiyle yüzyüze gelmitti. Or
manlarda sabahlamıştı. Tam ma
nasiyle serseri kılığına girmiş bu
lunuyordu. Elbiseleri liyme liyme 
olmuştu ... 

Kendisine azıcık merhamet e
den b:r iki adam kalmıştı. İhtimal 
bunlar da "ne olur ne olmaz! diye 
düşünüyorlardı. - Belki bir gün 
talih gene değişir ... Kral ölür ... ,, 

işte bunlar, onu bir takım hay· 
dutlarla tanıştırmıştı. Bir kaç haf
ta dağ taı aştıktan sonra, Prens, 
nihayet bir sahile ula§h • 

Prensi ise, tanu~ııyan ~ 
Bilhassa takip ediyorlardı. t 

taraflarına geldiğ:ni hükuP1;, 
renmiıti. Ancak, henüz k~ ., 
ğını, bir yerde saklı bulun u 
bili:>:orlardı. Kendisini ele d"~ 
mek istiyorlar, ölü yahut ~,.r 
rak teslim edene mükafat 
dediyorlardı. l• 

Bunun haberi, prensin k1l 
d car• ulaşıyordu. Haydutlar I:s 

kıp da geri döndükleri zaJ11'11
' 

havadisle dönüyorlardı. 
Bir gün, içlerinden biri, g 

mağraya döndü. Pejmürde 
seleri altından bir kızarrrı•t tJ 

çıkarıp prense uzattı: 
B Y. . J{\lrıl - uyurun... ıyın... ~ 

5\11' mek yemekten mahvoluyor b 
- Çok mu paran var ki 

aldın? ır' 
- Hayır .. Sade bir nıaJ11 

vardı. 

- Öyle ise?... I_ 
- Siz rahata, bolluğa ,t ~ 

bir insansınız ... Yiyin! Biz, 
ekmekle de yaşarız ... 

Sonra, anlattı: ,tİ 
- Bugün, kalabalığa k f 

tehrin kapısından içeri gir-J 
Duvarlara yaftalar yapıtıt 
lar ... Sizi arıyorlar •.. Teslim '.J~ 
para veriyorlar. Bunu iyice 6fr 
dim 

- Kaç para? ... -diye, preııfı 
si titriyerek sordu. 

- 30,000 altın... j1 

Kral, O!\U behemehal elı ~ 
mek istiyordu. 

Burada bir kaçakçı gemisi bek- Prens: / 
liyordu. Gemi, onu oradan alarak, _ Peki niçin beni teslim 
Fransa sahillerine atacaktı. Böy- yorsun uz 7 
lelikle kurtulacaktı... T l" k ·? Y°'1 - es ım etme mı . ... ;f, 

Sehpadan, katırdan, satırdan yır ... Biz bu kad"... •-~ .. 411 ~~ 
kurtulacaktı. c::-. w..ı.c.c: emanetsiniz... llerd' ( 

Fal.tat. 'bir tü .. ta.ı--~...ı..çr gemisi gün, ormanda gene karşını:ı' 'f 
gelmiyordu. Prensin gözleri ufuk- karak, neniz var, neniz yolcfl l 
taydı ... Aradan bir iki ay geçtik- baca sizden alabiliriz ..• Fa1'~ 
ten ıona, bütün ümidi kırıldı. safirimizken satmak? •.•. 1 

Yedi haydutla beraber oturu· yok... ""'" 
yorlardı. Bir indeydiler ... Haydut- Çeviren: (Hadice SüreJ!ı 

- - ,,,, 
adam eliyle kapıyı işaret ediyor - o hiç aldırmıyordu. Yarım• ·f 

be"' du. Çarnaçar itaat ederek çıktım. dar dayak yedikten sonra 
Fakat otele vasıl olunca bey • best bıraktı. Ve: / 

nim attı. Zira cebimde duran 800 - Bu ikinci ders dedikte" 
doların yerinde yeller esiyordu. ra kapı dışarı itti. .1.,1 
Hemen kosa koşa kasap dükkanı- Üçüncü derse maalesef gııT_Ç 

r .. lc'-ı~ na döndüm: dim. Çünkü yediğim mu td .ı, 
at''"..- Sakın paramı burada düşür- dayaktan sonra bir hafta Y re'' , 

ınüş olmıyayım. 800 dolarım kay- çrkamadım. Nekahat det. ote 
bolmuş, dedim. girdiğim zaman Hintli be"

1 
,o'' 

- Der.ıin sen çıkarken aana ilk limde ziyaret etti. Hatırı111' 
( 

dersi veriyorum demedim mi? duktan sonra: rı" te 1 
- Evet .. Evet .. Hatırlıyorum. _ Ne yaparsın? Vücııd~ ~. 
- İ§te ıana onu söylediğim an· biye etmek lazın1. Bu aktşşrıl~'\ 

da cebinden para cüzdanını ve etlerin cımbızla nasıl koP 
1 

tııt~.f 
içinden 800 doları aldım. Al sana nı ve bir avuç iğnenin 119~ c;b~ 
boş cüzdanını iade ediyorum. duğunu öğreteceğim. j\rt•0fl'al~ 

lster istemez vaziyeti kabul et- gün de diri diri toprağ~ !e gitt•· O 
mek mecburiyetinde idim. Hintli: nin sırası gelecek. dedı dtııt'' 

1 
- Yarın aktnm gel ıana ikinci Korkudan tirtir titriyor ıı ,orı<, 

dersi vereyim. dedi. Ben de öyle mükemmel dayağı yedikt:~r"'ıfl, 
yaptım. Akşam üzeri dükkana b" . . d rııatı ·de 

ır engızısyon o ası 1, gı ~ 
geldim. Beraberce ç1ktık. Bir sürü • yo,. ıde 

da olan o yere imkanı 
1 0 te ,~ 

karışık sokaklardan geçtikten son mezdim. Nitekim der ha )(Of,.r A 
ra yüksek dıvarlı bir eve geldik. ye ~ 

çıktım. Konsoloshane rdıfl'1 .11 
İçeri gir~ik. Evde bir çok hizmet· . t koP" eo"' 
çiler vardı. Hepsi bizi selamlıyor· bedava hır pasapor hareket ıısii'' 
lardı. Altkata indik taş bir odaya 0 akşam Nevyo::~ rıı gibİ b" 
girdik. Adam bir İşaret yaptı. Beş bir vapura atla ıgkı tıtıl•ı• ., o~ 

hiş memleketten aç f a1'1.
1
,,, 

altı hizmetçi üzerime atılarak be· . d"starıa 1'1'" 
ni sımsıkı bagwladılar. Hintli uzun Bu suretle Hın 1 

r/'"p h'. 
. . "d çarl ~1 ·,u· bir kamçı ile evvela beni mükem· mak ıçın gı en etfl'l1 

mel surette dövdü. Ben avazım ten fakir olarak avdet ~· ;. 
çıktığı kadar bağırryordum.F akat 
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ah ~l~t ·1ıifdisl. ~k---;;:~icmal=.==-. -=-=c~e-=miyeti ama 
? 

. ' 
z z ıs ı a pılJasa.. - -------

. '!'-tza dalıa zilJade Yedi düveı·n yapa 

b·r P· 
"" • • 

ı 

ıtına etmek lô.zımdır başaran b ·r adam: 
t lktr&adi huhra d l ti · b \ 1 ·· k · · b" ·· ı·· 

g, 
zı ' •• 

oep} n ev e erı, azı ma surme ıçın ın tür u çareye r, •1ı . 
hdit er dol~yıaiyle, harici ticareti baı vurmaktadırlar. vl an 

t hu t e~~ge sevketmittir. Bura - Türkiyede de milli mahsulatı • 
e:ra da dıdatın kaynağını;isabet mızın dahili piyasada sürümü için 

sullıunu temin edecek! 
il eın· . b f • • ını t k• 1 ısa etini ve tatbik tar- gayret sarfedilmekte ve lazım ge • smını 

eğiliet ık Ve münakaşa edecek len propağanda yapılmaktadır. 
1 ti ı. Devletler için beynelmi • Bu hususta Milli lktıaat ve Tasar

vermek 
evlelliyor. Bu 

istemediği büyük bir hükümdarın kıziy]e 
prenses, Niyazi Beyi deli gibi . seviyor Sİnd:a~te konulan bu tahdidat, ruf Cemiyetiyle matbuatın f aaliye

İlirıd ulunduğumuz §artlar da • ti memnuniyetle zikrolunabilir. 
tnı e ,elzem ve hayati bir. şekil Dahili tütün ve sigara piyasa -
ll!ıu' ve tatbikleri bir emri vaki sını elinde tutan inhisarlar idaresi 
b §lur. yalnız tütün ve sigara aatı•ı hası -.ou h· d" :I' 

ek a ıaeyi böylece kabul et· latı olarak son üç sene de devlet 
tıin:~~uriyetindeyiz. Bu hadi- hazinesine aıağıdaki paraları ya

ı r e ıcesi olarak milletler ara- tırmıı:r.tır. 
ıc:ar t h :s 

a' e acmi siklet ve kıymet 1930 - l 931 mali senesinde 
ıtırnıa d 

u d rın an çok daralmıtlır . 24 milyon Türk lirası, 1931- 1932 
İye:.r~ln~a nisbetini Milletler Ce· Mali senesinde 20,5 milyon Türk 
ite 

1 
•ktrsat ve maliye i§leri ko- lirası, 1932-1933 mali senesinde 

tıb·si kıymet bakımından şöyle 18 milyon Türk lirası. 
(~~·~ltnektedir: lnhisarla ridaresinin tütün tU -
hh 1 ~on altın dolar hesabiyle) besi hasılatındaki bu dütüklük şe-
Ga alat 1929 da 35.601 , 1930 da hirlerde satılan orta ve yüksek ne

a:s~' 1931 de 20.818, 1932 de vi sigara satışlarının azalması neti-
J ' 1933 te 12.485. cesidir. Bahsettiğimiz nevileri 

, 2htacat 1929 da 33.040, 1930 kullanan halk, ucuz olduğu için, 
e 1:·

495, 1931 de 19.808, 1932 daha aşağı kalitelere doğru tevec-
\' ·902, 1933 te 11.694. cüh etmektedir. 

-.S;kun 1929 da 68.641, 1930 da inhisarlar idaresi bu hareketi 
.as!' 1931 de 39.726, 1932 de durdurmak ve bu suretle devlet 

192 ' 1933 te 24.179. hazinesine daha mühim yardımda 
l.k 9 senesinde ithalat ve ibra- bulunmak için §İmdiye kadar hiç 

de 1Yınet yekunlarını l 00 farz - tedbir almall)ı,tır. Bugün satış • 
e'ttek. olursak diğer senelerin ta malın cinsi kadar ayni malın 
et~el~ilel ticaret hacimleri kıy • ambalajının da ehemmiyeti var

!ayı tıt:..,'ldeki dü!üklük niabetini dır. 
lir: e hesap etmemiz icap edecek • Piyasada satılan sigaralarımızın 

ı.~:~alat 1929 da 100, 1930 da 
1933 931 de 58,5, 1932 de 39,3, 

lh ~35,1. 
o

2 
tacat 1929 da 100, 1930 da 

s3 1 1931 de 57,2, 1932 de 39,0, 
3 te 34,4. 

1 Vasati 1929 da 100 1930 da 
.......... 1 ' 

1&33 931 de 57,9, 1932 de 39,2, 
~ .. te 35,2. 

~\il 0rülüyor ki harici ticaret 1929-
d!ltt 1933 nihayetine kadar, yani 
!j~d 'ene zarfında iiçte iki nisbe • 
~i; düşmüştür. Bu düşme nis
de,ı 931 ve 1933 arasında büyük 
ICil'I ~lerin ihracat yekunlarında 
~llt~· tezahür etmektedir. 
~l l}'e ,,.. . 
I tttan ~c30 % 12 
ll~il Ya % 40 % 15 
~ tere 

tıı.l\ rc2s rc 5 Q :sa 
l-{ tlçika "'c 35 cwc 7 
h olanda ("'(' 36 %5 
Çllı:t'a r--c- 35 le 15 
e~o l ~c30 %20 

Ja.p 
8 t>vaky~ ~,c-44 ,,..,0 27 

,\ Otıy 
lllttika ~c 30 /c.5 
l\utu a ı:'c 34 % 16 

:tç darl'ltiyasalarda görülen mnh
dtlletin a llın hadisesi üzerine mil
n'hilı t>iatta.n istihsalatı milli yani 
l \l g\lreiJa.aal~ra dökülmektedir . 
.ı~}'c:a_ h ~ rnılli mahsullerin ko • 
~ah' arıce 1 ılı tn·· satı amıyan kısmı da 
'ktad Uatehlik piyasaya arzolun· 
~~tıedtn~· . Bundan dolayı iki üç 
ıl'a erı h 1 d h"l"' a. 8an1n her ınem ekette a ı ı 
11fllı~tır e emmi yeti fevkalade 
l\urk· 

)tl'd u har 
İd e ttıuh P.len evvel hemen her 
ttı~b~ ede :elıf sanayi §Ubelerini 
b,.\i. ırn ll'l n er kendileri için daha 
"t\t enfa t . I>' ı t\'ı" a temın eden ya • 

• '}111,ı Uşteriler . . d h"l· ''lih 11.'tı ihın e ıtına ve a ı ı 
~ı\l'al lllakaal. ederlerdi. Bugün 
'"-ta~anlar eı71~'?1asının başında 
l>i}' 1lrne1t • :rınde kalan malı l' al' bi:Ç•n milli müstahsilin 

ekte " çok kolaylıklar gös -
e dahili piyasaya fazla 

ambalajı zamanımıza uyacak bir 
vaziyette değildir. Bu hususu ya· 
kından görmek için bütün Avrupa 
memleketlerinde, hatta Balkanlar
da satılal\ sigaraların ambalajla · 
rını gözden geçirmek kafidir • 

Aradaki fark nisbetsiz olarak 
aleyhimizdedir . 

Sigaralarımızın dahili piyasada 
sürümünü temin ve halkı yüksek 
nevi sigara içmege teşvik için asri 
reklam hususuna da fevkalade e
hemmiyet vermek lazımdır. Bu -
gün reklam satışın elzem bir tube· 
sidir. 

Sigara satışında reklama ve 
ambalaja daha ziyade ehemmiyet 
verilirse her halde hem devlet , 
hem de müstahsilin bakımından 
iyi netice alınacaktır. 

Türk müstehlik içtiği sigara için 
iyi para vermektedir. Kendisine 
bu malın daha itinalı bir §ekilde 
arzedilme.si icap eder. 

BUGDAY PiYASAMIZ: 

Türkiyenin son üç senelik 
buğday istihsali.tı şu suretle he
sap edilmiştir: 

1931 de 2.930.000 ton, 1932 de 
1 .823.000 ton, 1933 le 2.229.000 
ton. 

1934 mahsulünün iyi şerait do· 
layısiyle 3 milyon tona vasıl oldu
ğu tah'!lin edilmektedir. 

1934 dünya buğday mahsulü, 
bilhassa Amerikadaki fena hava 
tesirlerinden dolayı, normal sevi
yeden ç.pk aşağıdır. 

Büyük buğday müstahsili mem· 
leketlerin senelik normal ihracat-' 
ları 15,5 milyon ton olarak tahmin 
edilmektedir. Halbuki bahset · 
tiğimiz hadisat dolayisiyle 1934 te 
bu memleketler ancak 9,5 milyon 
ton ihraç edebileceklerdir. 

Bütün dünya ihtiyacının karşı
lanması için lazım gelen 6 milyon 
ton geçen senelerden kalan buğ-

Cihan sulhu pek yakınmış ... En 
çok bir iki haftalık itmi§ ... 

Hem bu sefer Niyazi Beyin le· 
mell,rini atacağı bu yeni cihan 
sulhu ta kıyamete kadar hiç sar
sılmadan devam edecekmiş... Ni. 
yazi Bey bu sonsuz cihan sulhu 
için yıllardanberi düşündüğü eş
siz formül ile bütün kainata par
mak ısırtacakmış !... Niyazi Beyin 
bu bir iki hafta içinde lstanbulda 
muazzam bir düğünü olacaktır ki, 
bu kadar muazzam bir düğünü şim 
diye kadar tarih henüz .kaydetme-
miştir. • 

Eski büyük düğünlerden çok bü· 
yük olan bu düğün lstanbulun 
neresinde yapılacak? Henüz onu 
bilmiyoruz. Çünkü Niyazi Beye 
sorduk: 

- Onu, dedi, şimdilik söyle -
mekte mazurum! Siz yalnız lstan
buldl\ olacağını yazın! 

Dedi .• 
- Acaba Yıldız sarayında mı? 
Diye sorduk, güldü: 
- Yıldız sarayı, dedi, ancak 

ancak davetlilerin yüzde birini ya 
alır, ya almaz! • 

Davetlileri sorduk, bütün dün
yadaki hükümdarlarla, hükümdar 
ailelerinin, batvekillerin, lordla • 
rın, milyonerlerin bu düğüne ge -

leceklerini söyledi ve sonra ilave 
etti: 

- Bunlardan başka dünyadaki 
zengin fakir, kadın erkek, bütün 
insanlar benim düğünüme davet
lidirler. Dünyada yüzündeki bir 
bucuk · milyar ınsanın hep 
sine ayrı ayrı davetiye göndermek 
kabil olamıyacağı için gazetenizin 
bu yazısını, dünyadaki bütün in -
san kardeılerimin bir davetiye te

şündüren bir mesele var, dünyamı 
oldukça uzak bir yerinden burayc 

' gelecek olan gelini tayyare ile m 
getirsin, zırhlı ile mi, şimendifer 
le mi? 

Yeni bir Mehdi Resul 
"iyazi B.! 

ne kadeh tokuıtururlarken Niyazi 
Bey ayağa kalkacak ve orada ci -
han sulhu için yıllardanberi zih -
ninde tasarladığı projeyi parlak 
bir nutuk şeklinde söyliyecek ve 
ondan sonra bütün dünya hüküm -
darları, ba§vekilleri birbirlerinin 
boyunlarına sarılıp "Rumbada 
Rumbada, Rumba!,, oynıyacaklar 
ve bu oyun bittikten sonra da her
kes birbirleriyle ebedi kardeş ola
caklarmış ... 

Düğün masrafı için Londra, Mı
sır, Paris, Nevyork bankaları §İm
diden kendisine üçer yüz bin İngi
liz altını gönderdikleri gibi ayrıca 
elli milyon liradan yüz elli milyon 
liraya kadar da kendisine kredi 
açmışlardır. Bu muazzam düğün 

için Hindistandan beş yüz fil yü
kü İpekli lıumaı,Sernedipten bir o 
kadar Hindistan cevizi, Umman 
denizinden on gemi sadef ve inci, 
Transival taraflarından elli deve 

Tayyare ile olursa düşer, zırh 
lı ise gelirse boğulur, şimendiferi« 
gelirse yolda sarsılmaktan her ta· 
rafı hurdahaş bir halde gelir diye! 
k<>rkuyor. Ve onun için telsiz tele
fon, radyo falan gibi bir vasıta ile 
getirmek istiyor .. 

Niyazi Bey kırk bir günlük dü. 
ğünden sonra gelin hanımla uzun 
bir balayı seyahatine çıkacak. .• 
Fakat diyor, bu seyahati yeryÜ· 
zünde yapmak herkesin yaptığı bir 
şeyi tekrarlamaktan başka bir ıey 
değildir .. Ona sebep, Amerikada. 
ki heyet alimlerinden biriyle ka~ 
gündür telefonla görüşüyor ve bu 
balayı seyahatinin yıldızlarda ya . 
pılmasını temine uğraşıyormu§ ... 
Hatta bunun için bizim Fatin Be . 
ye de baş vurmu§aa da Fatin Bey: 

- Yıldızlarda şimdi umumi 
harp vaı:, hele Zühal, Merih, Müş· 
teri, Kamer gibi yerler tehlikeli 
harp mıntakası ilan edildikleri i. 
çin aşağıdan yukarıya hiç bir yol 
cu kabul etmiyorlar! 

Demi§ ..• Zavallı NiYAzı B~rin 
canını sıkan bir mesele de iştee bu
dur. Böyle olmakla beraber ken· 
disi sonsuz cihan sulhunu kurmak 
istiyenlerden biri olduğu için bir 
kere de diyor, bu seyahat mesele· 
sini . Cenevrede müzakereye koy
durup o yol ile iti bir tatlıya bağ
lamak istiyoruı'n. 

lakki ederek hiç sıkılmadan kol • yükü elmas, yakut, zümrüt, lran 
larını sallıya sallıya düğünümü şe- ve lspanyfdan otuz ton zafran 
reflendirmelerini çok rica ederim. geleceği gibi dünyarm her tarafın. 

Niyazi Beyin bu muazzam dü • 
ğün telaşiyle kafası fazla meşgul 
ve yorgun olduğu için kendisini 
fazla rahatsız etmedim ve Be ya .. 
zıtta Sahaflar çarıısındaki terlik
çi Kadri ustanın dükkanında mü· 
saadesini rica edip ayrıldım. 

Niyazi Bey, ıimdiki ismini mey- daki orkestra ve bandoların en 
dana vermek istemediği büyük bir meşhurları da gelip burada tam 
hükümdarın kızı ile evleniyor. kırk bir gün Okmeydanında, Çam. 

Ha, az kalsın unutuyordum: 
Kırk bir günlük düğün günleri için 
burada üç bin be~ yüz kadar oto
mobile lüzum olduğundan bütün 
şoförlerin bir an önce Niyazi Be
yi görmeleri rica olunur. 

Dünyanın en güzel kızlarından lıca tepesinde, Beyazıtta, halka 
olan bu hükümdar kızı tam iki konserler vereceklermi§ ... 
yıldır Niyazi Beyi deli gibi sev- Fakat, Niyazi Beyi şimdi dii • 
mekhili~ Vakra N~a~ Bey de __ ~·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~--
kendisini seviyorsa da onun aş • 
kının yanında kızın aşkı Himelaya 
dağından daha büyüktür. N~yazi l 
Bey önce bu kızı pek almak 1ste -
miyor, bir fakir kızla evlenmeğ\ 
kuruyormuş, fakat, sonradan dü ~ı 
şüne düşüne cihanın sonsuz sulhu 
için bu büyük hükümdarın kızını 
almıya karar vermiş ... 

Şimdi düğüne davetli olan bü · 
tün dünya hükümdarları ile dünya 
başvekilleri düğün gecesi hep bir 
sofrada kızla Niyazi Beyin şerefi · 

.............................................................. 
day stoklarından alınacaktır. 

Bu vaziyet karşısında buğday 
fiyatları yarım misli kadar artmış
tır. iyi cins Türk buğdayları da 
çok iyi fiyatlarla ihraç olunmakta
dır. 

Son aylarda şimali Avrupaya, 
bilhassa Almanyaya yapılan buğ
day ihracatımız f ev kala de artını§· 
tır. R.Ş. 

Hillerci Aı·11sturyalılar tarafından Haşvckfı.lct dairesine bcr.;kın 

11apılarak fcei şekilde öldiiriilen Raşı·cl:il Dr. f.:ngclbert Dolfusun ha-
• terasını taziz yollu, Auusturyanın her tarafında muhtelif şekilde 6bi· 
deler dikili11or. Çok kıtta bir zaman içerisinde bir çok iibidenin dikilP.>Cc· 
si bitli. Bunlar, merasimle nrılrlı. Rcsimdeld haç şeklini göstf'r'en 
<ibide, "Dollusu hatır/atış haçı., denilen abidedir. ilaç, elektrikl~ 

lıcr gece aydınlanıyor. Onbcş metre yiiksekliğindeld bu haçı aydınlatan 
ampullerin hepsi birden on altı bin mum krwuctindcdir. }'eri, Lints · 
şclıri cİt'arında Rrnytenştrıyn tepesidir. ilaç, bilhassa geceleri Ui 
uzaktrrn scçilcbilnıcklcdir. Diğer resimdeki <ibidcye gelince, bu, Tiroide 
Stubay ı ıadis!~dc Tclf s denilen yerde açılan, "Dolfusu lıatırlatış çc§· 
mcsi,, dir. - .. 
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kızı, aş ~t,~ 
rek öldürd ·0 ıeı• 

"M~~;if;iıiki~as~· ~. T~u=-= •• r=k=-==o=u=lg=a=r~=~3~4-=-;o~=B~in~f::-r-an~ 
ye'1İ bir usul Dostluk muahedesi Sokak ortasındaJJ 

beş yıl uzatıldı nasıl aşırıldı h 
Mektepler, şehirden 
dışarıda kuruluyor Babasının zabıtaya haber ver

mesi haydutları sinirlendirmiş Ingilterede böyle bir 
tasavvur var 

· Sofya, 19 (A.A.) ·- Bulgaris- Paria (Hususi) - Burada §e 
tanda, Türkiye ile yapılan 1929 içinde bir haydutluk vaknsı olJJlll( 

"b" arı'ı dostluk ve bitaraflık muahedesi- tur. Her zaman olduğu gı .11 ,ı 
nin 3 birinci kanun 1934 ten itiba- ve ticari itibar müessesesır>e ~ 
ren 5 sene uzatıldığına dair olan bulunan paralar, silahlanını§. 

Tayyareci Lindberg'in çocuğu
nun kaçırılıp öldürülmesinden be
ri, Amerikada en korkunç sayıla
bilecek "çocuk kaçırmaları,,ndan 
biri feci bir surette neticelenmiş 
6 yaşındaki bir kızın :tanın.mıya
cak §ekilde il<afau gözü ezilmiş ol
duğu halde haydutlar tarafından 
brrakılmış olan cesedi bulunmuş· 
tur. 

mrştır. Bu mektupta, çocuğun ba
basına, haydutlarla buluşmak Ü· 

zere Nevyorka gelmesi söyleniyor 
ve bir mahal tespit 'ediliyordu. 

Londramn bütün mektep ço -
cuklarmı açık havaya kavu§tur -
mak için, mekteplerin hepsini 
Londranın dışına, açıklık yerlere 
götürmek tasa vuru. meydan al -

23 Eylül 933 tarihli protokol Kral memurun nezareti altında, d~·~ V 
taraf mdar. tasdik edilmiştir. bu i,te me§gul olan bir şofo Sok 

Ceset, Amerikanın T enesai eya
leti Neşvil şehrinde bulunmuştur. 
Cesedin, hiç tanınmaz bir halde 
olduğu görülmü§, gayet ağır bir 
cisimle kafasmm parçalandığı 
müşahede edilmİ§tir. 

Saçlarının renginden, vücudu
nun ağırlığından ve dişlerinden 
hüviyetini tespit etmek kabil ola
mamıştır. 

Kızm ismi Doroti'dir. Bab"asın· 
dan para istemişler ve buna mu· 
kabil kızını, geri vereceklerini bil
dirmişlerdir. 

Eabası pek doğru bir harek~t 
olarak vak'adan zabıtayı haber· 
dar ettiği için,baydutlar daha şeni 
bir hareketle çocuktan intikam al
mışlardır. 

Çocuk kaçırıldıktan • sonraki 
vak' al ar aynen şöyle cereyan et
miştir: 

G yaşındaki kız çocuğunun ba
bası, haydutlardan bir mektup al-

Çocuğun babası yerine, rande
vü mahalline - zabıta memurları 
gitmiştir. 

Fakat haydutlar bunu anladık
lan için gelmemişlerdir. 

Haydutlar ikinci defa gene 
Nevyorkta bir otelqe randevü ver· 
mişler ve para üzerine görüşecek
lerini bildirmişlerdir. 

Aynı zamanda kaçırdıkları kız
cağızı da öldürmii!ler ve cesedini 
fırlatmı§ bulunuyorlardı. 

Bu haber, otele akseder ebnez, 
babası düşmüş bayılmıştrr. Ken
dine geldikten sonra, derhal tay
yarcsiy)e biricik kızının yanma 
koşmuştur. 

Kızın bab~sı bir tabı mü esse· 
sesinin satış müdürü ve muhasibi
dir. Ve öldürülen altı yaşındaki 

kızı, ikinci karısından olan yega
ne kızıdır. 

Adamın 18 yaşında ve ilk icarı· 
sından olan bir oğlu daha vardır· 

ki, babasının söylemek istemediği 
herhangi bir sebepten evden kaç-

mış ve son zamanlarda Flori'de 
meydana çıkmıştı. 18 yaşındaki 
oğlu şimdi tekrar eve dönmüştür. 

mıştır. • 
Bir büyük içtimai teşekkül, ma

arif komitesine bu teklifi yapmak
ta ve §İmdiden şubeler kurarak, 
çocukları açık havadan istifade 
ettirmek için te§ebbüse giriımek • 
tedir. 

Bu maarif kolu, Londra mektep· 
lednde okuyan bütün çocukları 
bütün gün için açık havada okut
mak niyetindedir. 

Bu cemiyet, mektep çocukları
nın tahsili bu şekilde daha ucuza 
çıkacağını da söylemektedir. 

Şimdi Londrada mekteplerin 
ynphdığı yerler da~a pahalıdır • 
Halbuki, köylerde bu mekteplerin 
kuru!acakları yerler ucuza ma!e· 
dil~ceklir. 

Bunclan başka, mektepleri şe -
hirden dışarı çıkarmak isteyenle
rin gösterdiği bir diğer kolaylık 
daha vardır: 

Şimdi Londranın dışındaki 
köylerden Londraya her sabah iş 
adamlarını getiren bir çok yolcu 
trenleri gelmektedir. Bu trenler , 
tekrar köylere hemen hemen boş 
dönüyor .• 

Macarlar 
( Baştaralı 1 inci de) 

lerine b!r kardeı samimiliği ile 
bağlı oldukları bütün dünyaca an· 
laştlmı§ bir hakikattir. Bunun için 
Türkiye Cümhuriyetinin onuncu 
ve on birinci yıl dönümleri Buda
peşte ve sair Macar §ehirlerinde 
büyük mer/si.mle kutlulandı. 

Ayni ıekilde dost Macar mille
tinin de bugünkü büyük milli bay· 
ramları şüphe yok ki Türkleri ala
kadar eder. 

Milli Bayramın on heıinci yıl
dönümü Budape§tenin en büyük 
meydP.mnda bugün büyük bir he • 
yecanla kutluhmınıttır. On beı se
ne evvel bugün yıkılmıı olan Ma
car milleti mezanndan tekrar gü
neşe çıkarak yeni bir milli varlığı· 
nın, hayatının temel taşını attı. 

On be§ sene evvel bugün timdi 
devletin reisi olan Naibı Kral A • 
miral Horthy'nin ordusu Buda -
peşteye girdi. 

Bu hadise Tfü~tarihinde Gazi 
Mustafa Kemal P&§a Hazretleri • 
nin Ankaraya ayak basmasına 

benzer. 

taksisine yerlettirilmişti. ·d l\t 
Paralar iki torba içinde 1 d' 

Bunlardan birinde para olar~ 1' 
doksan bin frakn, diğerind; 
yüz elli bin franhk esham var ':., bi. 

b"r"' .,, 
Nakliyat gece yapılıyor, 1.t ' 

raftan da yağmur yağıyordu. . İ' °hl 
si, Egl sokağı ile Y ofr cadde•;., t 
birleştiği yere geldiği zaman, ~ )ı 
şrsına bir büyük limozin çıka'~ ~ 
yolu kesti. Tabii taksi durJJld• tııh 
mecburiyetinde kaldı. Bu ıf1'~ \ti 

limozinden, elleri tabancalı ı.ıı tiyI 
yahut altı ki§İ çıktı. Tabanca ~ 
taksidekilere uzatarak: 

- Eller yukarı! ~ . 
Diye bağırdılar. Silih1arın ~ / 

lularmı kendilerine doğru u~ ., l tıı 
k"11ıı• ·~p mıf gören memurlar, altı ı 1' ~ 

karşısında bir şey yapamamak l'1 ~ 
ziyetinde kaldılar. Haydut·~ 
bir dakika bile kaybetmeden ~t 
torbayı alıp limozine koyarak, 
yük bir hızla kaçıp gittiler. ıJıİf 

Taksinin şoförü bunları t de' 
etmek istedi; fakat lastikler , 
birinin patlatılmış olduğunu ~. 
rünce bankaya dönmek mecbu~ 
yetinde kaldı. Derhal ihbar edi 
len vakaya, polis elini koymu~, 
tahkikatı ve taarruz mevltiinde ~ 
şifleri yapmıştır. Birçok şahit!, 

1 ~'il haydutlara dair bazı mühim ı1' * 

Vali Bey diyor ki 
,;Açık havacılar,. ıehirdeki ço

cukların bu trenlerle ve müsait 
şartlar altında pekala açık havaya 
ve sıhhate kavuşabileceklerini 
ileri sürmektedirler. 

Horthy Mikloş Hazretleri çok 
eski öz b:r Macar ailesine mensup 
tur. Evvela bahriye mektebinde o• 
kumuf ve Avusturya - Macaris • 
tan filosunda bahriye zabiti ol • 
muıtur. Bu miinasebetle bütün 
dünyayı dola§Mif ve iJ<i defa "da 
lstanbula gelm:ıtir. 

~v )<> lumat vermişlerdir. Bunlarır> t 
)ayca ele geçecekleri tahmin oJıJtl' 
maktadır. 

(Baş tarafı 1 incide) 
ketlerin müşevviki, kılağuzudur. 

Ve teessürle ilave ediyor: 
L.... Hatta, şimdiye kadar emsa· 

1 inin vücut bulmamış olması :tees· 
sürb karşılanacak bir haldir. 

Muharririmiz; Muhittin Bey
den; Dağcılık Klubünde faaliyet
leri hakkında malumat vermesini 
rica etmiş, ve şu cevapları almış
tır: 

- Dağcılık Klubü, sessz sada
sız, fakat gayet muntazam bir 
proğram dahilinde çalışıyor. 

Her hafta Cuma günleri tenez
zühler tertip olunuyor. Bu suretle, 
ldüp mensupları tabiatın emsal
siz güzelliklerinden bol bol istifa
de edebiliyorlar. 

Mesela, sade son bir ay içinde 
karakulak suyu membaına, Ak
baba, . • Dereseki iköylerine, Yuşa 
tepesine gezintiler yapılmıştır. 

Rumelihisarından dağlara tır
manılmış, ve oradan Şişliye gelin
miştir. 

Geçen hafta İstanbul civarının 
en yüksek dağı olan ve (540) ra
knnında bulunan "Aydos,, a çıkıl
mış, ve bu hafta Belgrat ormanla
rına, Büyükbende gidilmiştir. 

Muhittin Bey, bu malumatı 
verdikten sonra demiştir ki: 

- Bütün bunlar, klübün faali
yeti hakkında bir fikir vermeğe 

kafidir kanaatindeyim. Fakat bu
na rağmen; maalesef, etrafında 

kafi derece alaka ve rağbet bula
mıyor. 

Ben kendi hesabıma, bütün 
gençlere, bütün orta yaşlılara; bu 
istif ad eli faaliyetlere kanşmaktan 
mahrum kalmamalarını tavsiye e
derim. 

Bu zaten, .kendi bedii zevkle
rinin ve sıhhi ~htiyaçlarımn muk
te:ı:asındandır da. 

Vali Muhittin Bey, kendisine 
teşekkür eden muharririmize son 
olarak şu sözleri söylemiştir: 

-Ben, klüp idare heyetine bir 
tavsiyede bulundum. Bundan son
raki tenezzühlerden bir kaçına 
klübe henüz aza kaydedilmemiş 
kimseler de gidebileceklerdir. 

iştirak isteğini gösterecekler, 
azami sühulet göreceklerdir. 

Bu frsatı kaçmnıyanların, çok 
İyi intibalar edineceklerine kani-. 
ım. 

Ve eminim ki tenezzühlere bir 
defa iştirak edecekler, tavsiyemi 
haklı bulmakta hiç tereddüde düş
miyeceklerdir. 

Gizli nütusun kaydı 
Memlekette gizli nüfus kaydi -

ne devam edilmektedir. Şimdiye 
kadar 3,5 milyona yakın gizli nü
fus kaytedilmiştir. 

Kayıt müddeti görülen lüzum 
üzerine, hükumetin meclise ver -
diği bir layiha ile §Ubat nihayetine 
kadar uzatılması istenmiştir. 

Cemiyetin fikri, Londra maarif 
muhitinde ve çocuk velileri ara -
sında alaka uyandırmı~tır. 

Suikastçi 
(Baştaralı 1 inc_i de) 

kumetinin silah ticaretinin kont • 
rolü hususundaki niyetleri ve M. 
Maksim Litvinof ile de Sovyetle • 
rin silahları bırakma konferansını 
daimi bir barı§ konferansı haline 
getirmek projeleri hakkında gö • 
rüşmüştür. 

Küçük itilafın hariciye nazır -
]arının Türkiye hariciye bakanı ile 
birlikte bugün öğleden sonra top • 
!anarak Marsilya cinayeti hakkın -
da Yugoslavyanın Milletler Cemi· 
yetine vereceği muhtıra üzerinde 
görüşecekleri haber verilmekte • 
dir. 

Yugoslavyanın, bu muhtırasını, 
bu hafta zarfında vereceği söylen
mektedir. 

Şimdiye kadar yapılan gizli M. y ablonski gidiyor 
nüfus kaydinden ekseriyeti tehir- Dört senedir memleketimizde 
liler teşkil etmektedir. Köylerde Sovyet (Tas) ajansı muhabirliğini 
kayt işinde daha çok müşkülat yapan ve kendisini çok sevdirmit 
çekilmektedir. Buna da sebep 1 y hl k" ld b .. l 

. • . . . • o an a ens ı yo aş ugun er· 
kayt ışının vergı almak ıçın yapıl- d S t R h k t d 

e ovye usyaya are e e e-dığım köylülere söyliyenlerin te - kt• 
ce ır. siridir • 

Halihazırda tesbit edilen 3,5 
milyonun daha yüzde yirmi nis -
betinde gizli nüfus olduğu anlatıl~ 
mış Ye müddetin uzatılması hak 
Jnndaki layiha hazırlanarak mec 
lise verilmiştir. 

--:-.-0-
Inglllz baş papası 
Ankarada bulunan Cebelittarık 

İngiliz baş papası Mister Buxton 
şehrimize dönmüştür. Yarın mem
leketimizden ayrılacaktır. 

Evvelce de yazdığımız gibi ye-
rine, gene (Tas) ajansı tetkilatm. 
dan Stoklipski yoldaş gelmiştir. 

-0--

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehassısı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikamctgf1h telefo
nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. 

1908 - 1909 seneleri~e lstan· 
buldaki Avusturya - Macaristan 
filosunun kumanda~u idi. Burada 
ilk defa Türklerle temas etmİJ ve 
onları sevmiştir. 

lstanhuldan avdet ettikten son· 
ra Avusturya - Macaristan lm
paTatoru Fransuva JozePin yave· 
ri olmuş, fakat umumi harp çıkar 

çıkmaz derhal Adriyatik filosun -
daki vazifesine avdet etmiştir. Bu· 

radaki çalışması esnasında göster
diği zeka ve kahramanlık bilhassa 
takdir edilmektedir. 

Harpten sonra Macaristan inkı
lap, bolşevizm ve anarşizm kay
nağı oldu. Bir taraftan da Romen 
orduları Pc·şteye kadar gelmi§ler· 
di. tıte hu !ırada Amiral Horthy 

Cenapları Garbi Macaristanda 
milli bir ordu teşkil ederek Romen 
lerin daha fazla ilerlemesine ma
ni oldu. Uzun siyasi münakaşalar
dan sonra Macar hükumeti istik -
lalini kurtardı, Budapeşte ile Gar· 
bi Macaristanı tekrar ilhak etti. 

Ve mil1i Macar başbuğu Horthy 
ordusile b:rlikte 16 lkinciteşrin 
1919 tarihinde Peşteye girdi. 

Macar hükumeti de 20 Mart 

1920 tarihinde kend:sini hükume
tin reisi ve Naibi Kral ilan etti. 

Horthy Cenapları o zamandan be
ri milletinin refah ve ıaadeti için 
çalışınaktad ır. 

Polis, haydutları henüz yakala
mı§ değildir. 

Bir tayyareci geldi 
1932 de Atlantiği geçen pilot -

lardan Amerikalı tayyareci Mösyö 
Balanka şehrimize gelmiştir. Bu
gün Sofyaya gidecektir. 

Fransızlar Hitlere 
• 
ınanmıyor 

Paris, 19 (A.A.) - M. Hitl/ 
dün Maten gazetesinde çıkan 1, 
~akalını gazeteler büyük bir ;'/ 
yatla karşılamakta ve Franıız11 
böyle sulh tezahürlerine alışık I 
duklarını ve Alman baş bakarı 
yeni hiç bir §ey söylemediğini f" 
maktadırlar. ,~W 

Jurnal gazetesi diyor ki: ' 
k:msenin tehdit etmediği AIJ!',.ıt 
ya ne için· dişine kadar silahl~ 
mak istiyor? İ§te bize laflarıJ1 1J 
kasında siyasal bir manevra 1 
teren budur ... 

Bulgar konsolosuJJİ 
ziyareti f 

Yeni Bulgar konsolosu ~~ 
Vancef ile eski konsolos ~,.ı; 
Baklacıyef dün vali muavi1'' 
Riza Bey ziyaret etmişlerdi''9ıı1·1 Mösyö Baklacıyef yakınd1. f'fı 
gar hariciye nezaretinde~ft'' 
vazifesine başlamak üzere 
ya gidecektir. 

-0- tl 
ikisi de beraet et 1,,&• 

Bir müddet evvel KuW'0 
diii'' 

bir yangın olmuş, altı kutııcıl dii' · 
gııı• d•" kanı yanmıştı. Bu yan 

1 
f11' 

katsizlikle sebep olduk "ti•lil•, 
·ıeıı Jel" dolayı mahkemeye ver• )(eJl'le . 

Şükrü Efendilerin ınuh~ eıeıı"11fı 
d.. .. .. .. d neUC t t6' un uçuncu ceza a . )(ı1t• 

ikisinin de beraetlerıne 
rilmiştir. 

. 
k ·1111 .. Göz He 1 

5 .. krıı Dr. Süleyman . r-ı~ 60 
Babıali, Ankara cadd: 

Telefon: 225 dir·· 
.. l . eccıı11~11 Sa!r gun crı Ol 



• HABER - Ak9am~P=o=s~t•=•='~==~~===~~="!~~=====~ 21 f!clncl teşrin 1934 --Viyanad~ yakalanan Saatte 1000 kilometre 
ınütbiş bir hırsız .. 

1lç zavallı genç kızı kendisine 
Yarının en rahat nakil vasıtaları ve en kprkunç 

harp silahı olan tayyarelerin harıkaları 
'li nasıl ortak yapmış? 
?::.~:nelerdenberi bir J baypıhklar ıeçirmiı, hıçkıra hıç· 

. oluyordu. Pek -. ima ailamlf, hınızm suç ortalı 
• IÖriinen bu hınızlık hi • olmak stejini reddetmİf, fakat A

ı-.ıılti.ıL... failleri, nihayet yalra : dolf Kubit'in "öyleyse beni bir 
• Bunların ele bqııı olan daha ıöremiyecebin. Seni terke • 
~ Jatınclaki Adolf Ku- diyorum 1,, demesi üzerine, ~o~ 

IOnra ela bir çok hır • olarak yardımı kabul ebnlfür. 
la&ctiaeainde batlı batma rol Çünkü, bu delikanlıyı ••İyordu ! 

1"'"" .... at-g • Hırsızm istediii yardım, 

~ ıene hmızlıktan dola- kendisi evleri, diikkinlan aoyar -
~lariyle birlikte ele ıe. ken ıöscülükttir. Once . kalardan 
... •daaa, bir 'bahçiY&Dm ya • birini bu yolda yardıma ruı eden 

. ,.._imadır. fakat, bah • genç hınız, biraz aonra dijerleri
~en ziyad hırnzlık iti• ne yardmıcıhk itini ıördürmüttür. 
~ ~:tuna ıitmit Bunlar da, seYdikleri delikanlmm 

~lllııı..i neticesinde hap..; kendilerini terketmek tehdidi 
, olnauı ,sihhi vaziyeti do- kartısında yumuıamıılar, ıuç or • 
~le L _ taldıiı istejine kabul ceval»ı ver -

U'll ceza tecil edildiiin • 
. ""-t kalmıt, arkadqları mitlerdir! 

---..ıan • ..ıe yattıiı sırada, Adolf Adolf Kubit, bu kızlarm biri-
tek batına ortalıiı kaııp birleri7le tanıpnamalarına biltıa. 

ea ehemmiyet vererek, hırsızlıia 
IQ 11al-...:_ • • bilm' ı pderken, bazan birinciyi, hazan 
~ ıyen auç unun 
9'tiii çetenin ilk faaliyet ikinciyi, bazan da üçüncüyij yanı-

da muhtelif yerlerden a- na almıt, üçünü bir arada pefİ ••· 
etfanm kıymeti ,on bin ra ıürüldememeii ıözetmiftir • E-

...:ı..._ ızl-'- 1&MD kendiline eevıili seçerken lmanlar çoktan denizde Wık- I ımda 'da muazzam -..'-nndadır. Bu hın ıa· tahavvüllere 1 tir. Tayyare mücadelede ıalip çık 
~lere ve dükkinlara ıirerek de, ihtiyatlı dananmak lüzumu • ları, yerde tazıları ve haYada kut- sebep oldu. 

.,...,.._._ d nu hU.tmit. buolan ayn ayn, ları reçtiler.. Ufacık, beı yüz kilo ıikletinde 
~ ır. zak ti d · ~'--- biribirine u ıem er en aeçmıt- Şimdı" ....... tabiate ka-ı.. bir avcı tawvareıi icabında bir or· ~ ıirit ıırumda, lastik bir 1 ---s ... ı ı 

,. batlamak usulünü takip tir. Aya, ..... rüqira Ye yıl - dunun hareketine mani oluyor, 
._., _ _,,ir. N ıl bir ueul? içi• OçGalü H•Iİ oyununun, hu 1lç dınmlara kart•··· yüz binlerce ton sildetinde ve mil-

km:a maltm ol...-ınm uyandıra • laaanlarm havada uçmaları yonlar kıymetinde muazzam dret-
L!_. "rilm . tasarlanan 1 1 b"I 
"'111, 11 esı caiı rekabetin, tehlike İ o a ı ece- henüz bir çeyrek uırlık bir tari • notlarm kıymetini hiçe indiriyor. 

"· ~resine bir liltik top ab- tini, bunlardan heT hanai birinin be malik olduğu halde en çabuk Savurduğu birkaç zehirli gaz bom 
td f&Dlll' fUDIW' kmlıyor. kıı~lık tesiriyle kendisini ele ve en seri tekamül burada olmut- basiyle yüz binlerce kitilik tehir-
.'~ vana, tabii pencereye verebileceğini düşünmüıtür! tur. leri bir kaç ıaat içinde tamamiyle 

91'. O aman, o ne tirilm•i NiM~ p_olie yabam&~...-. 1924 HD•b A• mtiJas1m Fran- mahYec:liyor • Nehirlere ve mem
'ibl . .......... ... ca, aslar ,tiınmn kendlı.ini ... sız Bonnet tayyaresiyle 448 kilo - halara mikrop ve zehir atarak 
~. çete efradmdan bir ver aibi görünerek SUÇ& iftirak el· metre yaparak dünya rekorunu nes1i ve beteri tehlikeye aokuyor . 
ti.ta elarak dı .. rıda kalı· t•ırd'ığin·ı 0··c;_nmı·ıler, bı"ribirleriy • kırd ... b ·· ' ş d · k d h b" ·1 h ..- e• - ıgı zaman U sur at aaye Ve im iye a ar İÇ IJl Si a tay 

' .... lwt ipten lllerdiYen ata- le karakolda tanqmıtlar, nedamet eritilmez bir derece sanıldı. Bun- yare kadar müe11ir olmamııtır. 
ncerelere brnıanıyor, 7'ikte datmatlat, İf itt-n seçtikten eon· dan daha hızlı aidilemiyeciği bir Bir tayyare filosunun yapabilece-

• ~hada ağll', ellerine ne ga- ra hUna6r blnPr aıbyarak, aaç • takım düsturlarla iepat edilmek ği tahribatı hiç bir ordu yapama-
~ ene, atınyorlar! lannı yolarak, kendilerini iğfale· istendi. Fakat aradan henüz on mııtır. 

Yakalanıt sırasında yapılan den hırsıza llnet etmi!lerdir ! ıene bile geçmeden ceıur Ameri • Tayyarenin harp noktai naza • 
ba uml meydana çıka • Viyana polisi yaptıfı tahkikatla kalı pilotlar bu rakamı kolaylıkla rmdan inkitafı töyle olmuıtur: 

mıttır. Tayyareden kwtulmak 
için ıun'i ıiı, uzun menzilli top, 
kalın beton siperler, küçük tonaj
da harp ıemileri yapılmuına bat
lanmııtır. Tayyare bütün harp 
silih1arına galebe etmittir. A -
merikahlar yüze yakın tayyare ta
ııyan büyük tayyare gemileri ya
pıyorlar. Japonya bunlara ıid • 
detle hücum ediyor. 

ltt~ tayyarenin harp aahu~n • 
da tarihçeıi. 

Tayyare ticaret sahasında da 
fevkalade terakki etmiıtir. 1935-
te Londra ile Paris arasında itli • 
yecek tayyarelerin adedi iki yüz 
sekıen olacaktır. Avrupanm muh 
telif tehirleri arasında yapılan 
postalar her gün çoğalmakta ve 
yeni yeni hatlar tesis olunmakta -
dır. :.l_. __ aonra tekrar serbest ka. bu Adolf Kubit i1111indeki aabıka· 490 kilometreye çıkardılar. hat· 1914- Bir Alman tayyaresi 

~ Kubit, artık liltik top bnm, bir ıene içeriıinde, üç kızın yan deniz t&yyareciıi Aıello aon Belçika hududu üzerinde dolat - Tayyare ile ıeyahat eden 
~"-!ünden ftz ıeçmit ve ar- aözcülüiünden istifade etmek ıu • haftalar içinde bir deniz tarJare • mıt ve bütün gizli tertibatı gör • yolcuların adedi her sene çoğal • 
~ bapiahanede kalclıima retiyle, tek batına seksen ~iz hır· ıiyle 709 kilometre yapb. Şimdi müıtür. Bunun üzerine Alman maktadır. 1950 de bu rakamlar 
~~batma hınızlık yapabil- sızlık yapbtnu, bunlardan altmı • inıanlar saatte 1000 kilometre 1 orduıu çok iyi bir ıek~de ilerle - trenler seyahat edenlerle müsavi 
._ ~ S&re &ramlfbr. Neticede, tmda bisiklet çaldıtmı, yirmi ... için çalıııyorlar. Saatte 1000 ki- mit ve iyice bildiii ordu ve cep- olacaktır. Eskiden yolcu tayyare-

,_ hrdmıcı temin etmeden kizinde de muhtelife• Ye dük· lometre .. lnsanlann yeni hedefi heyi kolaylıkla yarmıtbr. leri ancak bir iki yolcu alırlardı. 
~-,. '-tarz1anuyaca1ı diifün • kanlardan türlü türlü .. ,. qırdı· budur. Ve pek yakın bir zamanda Bu hidise tayyarenin mühim Bugün bu bir iki yolcu elli altmıı 
~ hrdunc:ı tedarikini tasar· iım tetbit etmiftir. insanlar 1000 kilometre yapacak· bir rol oynamaia batladıiını isbat yolcu olmuıtur. 100 kiti taııya • 
~· l_la tuarla)'lf IODunda, Çaldığı teyl~ri satın alan ma· )ardır. eden ilk hidiıedir. cak tayyarelerin uçmağa bqla -
~bir~ eevıili tedariki ğaza eahiplerinin de, bunlann ça- 1915 _Bir tayyare harp cep. ması tarihi tahminin fevkinde ya-
~~ o~ kanaatini edin • lmmıt mal oldujullu bilerek alıcı insanlar yalnız daha hızlı, da- besinde bir kaç tane bomba attı· kındır. 
~ llraiiae keatirdiii kızlara YUiyetine ıeçtilderi aetieesine va· ha çabuk ıayeıini gütmiyorlar. Bombalar fewalide teıirli oldu. Tayyare meydan1an tehirlerin 
~la Iİrifmittir. nbmt, hem Adolf Kuhif, hem üç Ayni zamanda daha uzun mesafe, 1916 - Tayyarder ikiter, üçer vaziyetini de değiıtinnititir. De-
~ dUq;m bir delikanlı ni...,tw, hem de lıa dllrt-taza daha az benzin gayeıini de rüdü- filo halinde it yapmaia batla - niz tayyareleri için bir çok Avru-
°"' eahibi teYkif edilerek, mahkemeye 1 dılar. pa ıehirlerinde sun'i havuzlar ya. ı_. • ~k seçmeden üç kJ. _:ı_..ı_ ha yor ar. 

"lll verilmitlerdir • Y 1UU11ua mu • N kta pılmıtbr. 1 ıevdiımiftr. Bunlar. kemelerine bqlanacaktır. Lindberg ilk defa evyor n 1917 - ilk defa olmak üzere 
• Wr ptnlm Stefani -------=---:--::-:---ı Parise kadar uçtuktan ıonra ko • tayyareler havada biribirleriyle Elhasıl tayyare her 9eydir • ._. ...:!.ani dlrt Jatmda Buda bir Staviski )aylıkla Nevyorktan latanbulu ve harbettiler. Bunlardan biri düt • Tayyare yarının en rahat ve mü-

~'~- e, biri de ıene yir. Londradan Avusturalyaya uçlu • tü .. Fakat pilot paratütle kurtul. kemmel nakil vasıtası, en korkunç 
• ... .,.._._ Hel Cl-.-L-L Pariı,, 19 (A.A.) - "Suciete 1 harp vasıtasıdır. insanlar ve me-

~ ene ~-uan- k r ar. du. 
~ ~tl.L • Speciale Financiere,, reiı •e ; ı iki sün ve 22 saatte katedilen 1918 - Tayyarelerin ehemmi. l ~diieniiiiiyiietiitiııliiıasyyareleşmektedir. 
~"' ~ ~ir_ibirinden aüzel banker Şarl Levi dün açılan tah· bu mesafe muazzam bir ıeydir. yeti tamamiyle anlqıldı, cidden -
~~~birlerin, tannnaclan ve kikat üzerine tevkif ve hapsolun· lstr de saatte 470 kilometre u- tesirli bombardımanlar bqln.dı • Ihsan YAVUZ 
~~ azılı bir hınsz ol- muttur. 25 milyon franklık es • çarak kadınlar arasında dünya Bir tayyare zehirli gaz bombamıı Kadın ve erkek terzisi 
~ ~ ~en ona gönül ver - ham üzerinde emn:yeti ıuiiıtimal ıür'at rekorunu kıran Helene Bo- atb. 

ku h Bütün tıklar hep orada gi· bit, +andevuclan etmit olmakla suçludur. Mu te • uchere ıazeteciler: 1919 - 1921 seneleri arasında h 
1.__ • yinirler. Her keseye ve er 
-tarak, üçüyle ele lif tirketlere ait eshamı sabtekir· "- Saatte 470 kilometre sürat- tayyarecilik harp noktai nazarın- arzuya uygun elbisenizi ancak 

L...' iL. u_ ~etmittir. Hatti o lıkla Hincli Çini bankasına yab • la ıu-arken ne hi11ettiniz diye sor· da bir tavakkuf devresi geçirdi • 
._., .._ .,- -T orada yaptırab:Jirsiniz. 
"'1._~ttı· ittir ki nihayet rarak 13 milyon frank ~lmııtır. d~an zaman bu cesur ve kah • 1922 - Tayyare imalatı büyük lstanbul Yenipostahane kar· 
~~ llitanıanmıtfir! Bundan batka Levin"n kurdu· raman kadın: bir hızla ilerliyor. tısında Foto Nur yanında Leta· 
'~~derecede ilerle· ğu otuz kadar tirketin matlubu, - Daha hızlı uçmıık arzusunu, 1934 - Dünyanın en müessir fet hanında. · 

ilt ~ bailaymca, zimmetinin yarnım bile bulma • diye cevap vermittir. ıilihının tayyare olduğu kat'i su· 
"t I~ hüYiyetini an· maktaclır. Çünkü 200 milyon işte yirminci asrın formülü bu- rette anlqıldı. Tayyareleri dü· 

~ ~uvaffak ola- tahmin edilen matlup, ele ıeçi • _d_u_r_.____ ıürmek, harekatına mani olmak 
~ etlifiai .. y~d.nn et • rilecek esham ve lıeaaplardan iba· Tayyare, nakliyatta, ticarette için yapılan tecrüıbelerin menfi 

, _,......_.~·bi bilhaua harıı saha • neticeler verdiii tahakkuk etmit-

DIŞ DOKTORU 

ubeyt Sait 
Fatih Karaıümrük Tramvay 

durağı No. 4 



1 . ___ Ft"BFR - r:,;·v~r ""r:;.t-•• 

Du ya ·a yapı an en ~ ı ·ekirdağının imarı 
çok çalışılıyor 

• • 
ıçı 

b ·· y ·· o andırıcılık 
• Mimar Sinanın eserlerinden Rüste 

k ı yo •• Param var •• Şika- paşa camii tamir edilmektedir 

gol evgil • e bir keman kol- nslt.:datE!~~::~;!=.11:!:~ :mda '"' <7-~) '."eıre ·~ 
% _e su ~~e edılDUJ ve buı .. . 1 

ı e ks • y •• t •• k • t • rimizdeki Mimar Sinanın güzel e· tın yenı aıkele inıaıına -~ 
u go urme ıs ıyorum =~:~!n:::a~::~::::~t~::i:: ~:~> !::::~:.:ju!tl'9 .' 

Hırsızlık ve dolandırıcılık tarı·. · · t ·· t d h 1 F ı · riht4>ir kı~et tqıyan bu caminin metre ·ae.nı'•lı0 g"'ı·nde ola __ ... ..,, rını ercum .. an ar. er a ransız· N
0

evyork Bankası bilitereddüt re• l c :r c:a-
hinde yapılan en büyük doland1rı· ~ güze ce muhafazuı balkm mem • vaca kafi buluna--'-br. bk çaya tercume ettıler: kı tediye etti. Artık kat'iyyen fÜp• • · ;1 ~ 
cılık umumi harp esnasında cere· A ·· k · V k · k h nunıyehni mucip olmuttur. ba.•tan o··ne doğru (60) - z soz, ço ıf.. a lam yo .. esi kalmamııtı. ~ 

Y t 
• t' p Muhacirler lc;in 1 ·~.&. 

an e ınış ır. aram var .. Ben Şikagolu sevgili· F k l • • R usmı (20) metre genitlilİllr' 
Bu §ayanı ~ 1 

k' d p . t b' k ır_ il ks' a at ıaat er geçıyor ıeraen omanyadan eelen ve Çorlu. 1 k T ı..ıı nayre va a §U ur: me arıs en ır eman KO e ıyo• H bol · unaca hr. aaavvur olun .... 
Sene 1917. Alman. Fransız nu götürmeğe l<arar verdim. 299 k~mancı bir türlü bulunamıyordu. ayre u havalisine yerle§tirilen .. k 1 dd 

h ı d mn ka 
Le b 1 t ld Nıhayet telefon ""ldı. Bu telefon muhacitler k~ndilerine birer ev te• nı 11 

e e yap ığı tıüıı 
cep e erin en müspet haberler r IK man u up sa ın a ım. r- nihayetine serbestçe ıiki ~ 
gelmeğe başlamıştır. Bir suru Bunu üç yüz yapmak iat:yorum. P~rı.' sin en muhteıem otellerinden darik etmitler ve barıDml§lardır. · ıı. - 'k 1 b

0 
b d 1 · 1 'I rı_•·r·ıyet'ı rı'ftrı" olan bu T!!....J_ mu• yanafmasr kabil olataiı sibİ 

HJmerı a ı za ıt, tüccar Parisi dol· Gayet eski ve kıymetli Stravzen ırm e yer e§mıı o an mı yoner c;n._. ~ ~ 1.1.1'.K ~a.:ti1f 
durmu

•tur. Pa .. alar sel gı'bı· akı· f b 'k hacirleri y:.'lli aene ı'çı"nde mu··atah· mil ve tabliye itleriyle _.. 
s • marka kemanlar varmış sizde on· a rı atörün tercümanmdandı. A· ed 

yor. Bilhassa az vakitte büyük ser· Jardan bulunur mu? K~ para İs· merikalı kemanı beklediğini ve sil vaziyetine geçeceklerdir. Şeh. ~o!ayhk ve serbesti lemin -' 
vetler kazanan Amerı'kalr §mtarık · d h l k · 'iL' d ı h 1 rimiz Halkev ı',.timal yardmı •-...._ u unaca'ktır. (5.000) mette 1 tersenız . er a vermeğe hazırım. çe e yırmı ·oın o ar da a i ive et- ~ Kv- JIP 

milyonerler Paris muzik hollerin· Mağaza sahibi nz daha küçük tiğini bildiriyordu. Mağaza sahibi miteıi bu r..ym (22) nci günü mu • rabbaı bir sabanın rıhtım 1 
aen çıkmıyorlar. dilini yutaca:ktı. Yarım saat evvel çıldıracak gbi oluyordu. Tam bu hadrler menfaatine bir balo tertip ması da düşünülmektedir.~ 

B. C rt · b h -·1-· •• • k b k :1_ d k d b. etmı•ıttı'r. A. tllP". ır · uma eıı sa a ı e~ı pus· serserı emancı u mar a :Kemanı sıra a apının önün e ır otomo• :r 

kü elbiseli, tıraşı uzamı§, uzun on frank'a veriyordu. Ne yapsın? bil durdu. Mağaza memurları kan Yeni bir iskele yapllacak Tavuklarda hastalıl& 
yağlı saçlı bir adam koltuğunda Tu Allah müstahakını versin. A· ter içinde olduklan halde kolunda 268 metre uzunluğunda bulu. Tekirdağ, 16 (}Juauıf) .,,_ 
eski, mukavva bir l<eman kutusu yağına gelen kısmeti nasıl tepmit· keman kutusuyla serseri kemancı· nan Tekirdı:I ihracat ve ithalat ie- ıene tavuklarda çıkan kol.,. 
olduğu halde Parisin büyük bir ti? yı bulup getirmiılerdi. kelesi hıırap ve tamire muhtaç bu- talığı binlerce kü:meı haya 
aleti musikiye mağazasının önün- - Çabuk. Cevap bekliyorum. lunduğundan keıifnamesi yapıl -Serseri kemancının elı'nde ko· telef etm kt d' B d• 
de durdu. Vitrindeki yazıları he- - ........ mıftrr. lnıaah alan mühendiı ya. e e ır. u ıene 

caman bir somun vardı. Bı'r taraf· mes h t d t k ,... 
celiye heceliye gu··ç bel!! okuduk- O b' d 1 · kmda tamirata ba~lı1a~'"ktır. Ay· ayvana ın a aTU ~., 

u - n ın ° ar verıyonım. tan onu kemiriyor. Bir taraftan· % .._ •• ··1m.. 1 = .ti 
tan ıwnra mütereddit bir tnvırla Mağaza ıahibi nefeı alamıyor· da: ni zamanda mevcut iskelenin ihti- goru ut ve atı yapı mağa ~ 
içeriye girdi. du. yacı karıılamadığr ve bu sistem. mııtır. Harice yapılan ıe 

- Canım, benden ne iıtı•yorıu· dunnuıt Mağazanın sahibi bu fena kılık· - Yirımi b:n doJar. deki iskelelerde her sene tamir ve ur. 

1 d 
nuz? Beni rahat bırakın diye eöy· Teklrda"' d il lrt J ı a ama yaklaıttı, Yüzünu·· buru•· Alnından aog"'uk sogu"' k terler tabk' · · f ak :t

1
" a •es • "J :r :r Jen:yorclu. ım ıçın maara yapm mec • '-

turarak: akıyordu. buriyeti olduğundan bu iskelenin Şehrimizde aile ıinema1ı;;1.' 
1 b 

Mtı:,'...%a sahibi i•i çaktmnamak . • !e ye ' b' l' • 
- Ne istiyorsun diye sordu. - Eli in dolar. • . ,. .. d I :r d tamıratı yapılmakla beraber yenı nı ır seı 1 ıınema açı 
Meçhul adam hir cevap verme· Bayılacak gibi oluyor. Batı fır ıçın a§agı an" ıyor u: ı__ k ı.: • • Şimdi yalnız bir ıes1i bir de ~ D · · k f b• · Ye ueto:nanne azr& ve tabhyelı 

den kötü kutudan eski bir keman fır dönüyordu. - ~n;;n ~ı~e d ağumrtı d enad 1 ır bir iek,,lo inıa11 Tekirdağının tica· sinema bulunan Tekird• 
ç~kardı ve bozuk bir Alman şive· - Son yüz bin dolar. Fazla bir mGame e e • u un u an ° a• rt ve ekonomik kalkınmaaı noktai baıka bir eğlence mahalli 1 

t • b"I Y~ beni affediniz. Ben aanatki.rla· sı er sanım ı e vermem. nazarından çok lüzumlu ve zaruri Ruam mUcadeıe..ı 

B V K k 1 d. rı severim. Şu kemanınızı verin. 1 
- en iyanalı muı:kişinas e e e ı: görülmüttür. Trakya Nafia müfet- Şehrimizde ruam mücaP 

H 1 A k ld B f d. b. k ·· Hatamı taıhih etmek irin hem si· er ert. ç a ım Stravzen mar- - eye en ı ır aç saat musa· 7 titi Abdurrahman Bey Tekirdağın ne ba§lanmı§tır. 
kalı kemanımı satmak istiyorum. ade ederlerse temin etmeğe çalıtı· ze gıcır gıcır yeni bir keman vere- da yeni yapılmuı düıünülen ilke- Şarap fabrlkaaın:;t, 
Alır mısınız? diye cevap verdı'. rım. ceği.m. Hem de üıtelik.10 do)ar. le h kk d t tk'k t B f b ·•---a m a e ı a yapmıf ve u ıene tarap a rıJUP 

Stravzen m k ] k l - Bir kaç ıaat mi? Pek ala.. - Hayır, hayır .. T eıekku··r ede· k'kl · b' h l' ar a ı eman ar na· tet ı erıni ır rapor a ınde ali· vei in14at olarak baqar, au~ı 
dir fakat büyük bir kıymetı· olmı· Kabul. Alın size beş bin dolar pey. rim. Artık kemanımı satmaktan k d k b·1d· • t' c::· d" a ar ma ama ı ırmıt ır. ~ım ı ıi ve kaldırım yapılmııtır. ~ 
yan kemanlardı: Derhal ceb!nden çek defterini vazgeçtim. Jyi kalpli bir mösyü k" · k ı · b" k .. ı ıs e emn ır aç yuz metre gar• ıarlar müfettiıleri fabrikayı 

çıkarıp karalad~. Kişedeki matma· bana hiç bir §eye mukabil olma· 
- Hayrr, hayır.. Lüzum yok. 

Lütfen dı§arıya çıkınız. 
- Kemanıma on frank da ver· 

mez misin:z? 
- Hayır, hayır .. Dı§arıya çıkı

nız. 

Serseri musfki§İne.s hiç bir şey 
demeden keır~nnu tekrar kutusu· 
na koyup )"i?.'IP'a,f y&VI)§ dı§arıyn 
çrktı. 

Arad!\n ~'PDD .. ~'t geçmeıniş· 
ti ki Pırıl pm1 S~,is bir otomobil 
ayni mağazanın önünde durdu. 
Memurlar ve mağaza sahibi kapı· 
ya koştular. 48 yıldızlı bir Amerİ· 
kan bayrağı otomobilin önünde 

dalgalanıyordu. Otomobilden si· 
]indir şapkalı, tek gözlüklü, fraklı 
bir adam indi. Tercüman oldukla
n anlaşılan iki kişi de kendisini 
takip ediyordu. 

içeri girdiler. Amerikalı sağa 
sola baktıktan sonra kartvizitini 
mağaza sahibinin eline tutuştur· 
du. 

Mağaza salıib:nin gözleri açı· 
larak okudu: 

S.C. Vistön 
Ayakkabı fabrikatörü 

lki gün evvel gazetelerin bu 
isimde bir Amerikalı milyonerin 
Parise geldiğini yazdıklarını ha
tırladı. Heyecandan nefes alamı· 
yordu. 

M:lyoner kendisine büyük bir 
layranlıklıı bakan memurları siiz· 
dükten ve kasadaki sanşm mat· 
maze)i okşadıktan sonra mağaza 
sahibinin karşısına dikildi. Sözle· 

zelin yanağını tekrar ~ıktıktan dan beı frank verdi. Onunla ek· rim. Akıi halde Allahasmarladık. 
sonra. imza.ladıöı ~eki yere attı. mek aldım. Karnımı doyurdum. - Dur biraz indir. 
Hızlı hızlı yürüyerek dışanya çık· - Ya 100 dolar veriraem. Bu esnada telefon çaldı. Ame· 
b. Bir dakika sonra otomobil ha· - Hayır, hayır istemem. Müaa· rikah milyonerin tercümanının 
reket etti. ade ediniz de gideyim. acıi duyuldu: 

Mağazadakiler be§ dak·ka ıer· Serseri kemancı kapıya doğru - Miıter Viıtön iki saate ka· 
aemliktcn kurtulamadılar. Para11 yürümeje baıladı. Mağazanın ıa· dar Pariıi terkediyor. Bu müddet 
bol aklı kıt olan bu Amerikalı de· hibi güç beli kendisini durdurdu: zarfında kemanı otele retirirae· 
diğini yapardı. fakat mağaza aa· - Bcı yüz dolar. /!. niz, 150 bin dolara iblağ ettiği be-
hibi ihtiyatlı b~r adamdı. Çeki iyi- - Hayır... delini alınınız. 
ce muayene ettikten sonra derhal - Bin dolar. Mağaza sahibi razı oldu: • 
telefona sarıldı. Ncvyork banka· - Hayır... - Peki razıyım. Ver kemanı. 
aını buldu: - İki bin dolar. - Önce parayı ver sonra .. 

- Alo .. Efendim Mister S.C. Hayır. Mağaza aahibi dışarı çıktı. On 
Vistön imzalı ve 5000 dolar kıy· - Bet bin dolar. " dakika ıonra avdet etti, Büyük bir 
metli bir çek:miz var. Acaba bu· - Hayır. Canım istemem, ben çanta içinde bankadan aldığı 100 
nun kar§ılığı mevcut mudur? sanatkar bir adamım. Paraya e· bin doları terseri kemancıya ver· 

- Bankamız müracaat ettiği· 
niz dakikada 5000 dolarınızı alır· 
ıınız. Para emrinize amadedir. 

Mağaza sahib:nin yüzü güldü. 
Derhal m~ğazadakilere: 

- Ne duruyorsunuz aptal he· 
'l"İfler. Haydi ko§un §U !erıeri ke· 
mancıyı bulup getirene bin frank 
mükafat var. 

hemmiyet vermem. Ancak kamım di. Kemancı kemanım verdikten 
aç olduğu vakit bence paranın ıonra kitedeki ıantın kızın yana· 
kıymeti vardır. Şimdi karnım tok. ğını sıktı ve dükkandan çıktı. 
Beı h:n değil, on bin dolar bile Diğer taraftan mağaza ıahibi· 
verseniz vermem. de Stravzen marka kemanla bir-

- Ya yirmi bin dolara.. likte otele koıtu. Fakat otel ıahi· 
- Hayır, hayır .. On bin dolar)a bi: 

yirmi bin dolar arasında hiç bir - Mister Viatön on dakika ev· 
fark göremem. vel oteli ter ketti. dedi. 

etmiplerdir. 

HUkOmet kona§ınd' 
Hükamet konağı inıaatı d:~ 

etmektedir. Bu ili.ve~ inıaat~ 
da bitecek ve 1935 ıeneai ~ 
Adliye, Nafıa, Sıhhiye, Maarl i 
ireleri hükCimet konağınj' 
lanmıı bulunacaktır. 

C
ı:::ı:::rm. 

DOKTOR 

Ali ismail 
11 Haydarpaıa hastanesi b',JI' 
!i müteh111111 _111 

fi Urologue • Oper•~" 
İl Babıali caddesi Meserret c.tell tOo 

fi Hergüo öiledea __ Jfl 
n sonra ikiden aekize ~ ........................................ ··-··························-········ 

HABEP •. 
Akşam Pot!J'"' ... 

~~""'= ISTANS 
darehanui ı KARA 

--~~ felcraf Adre&I: tSTAJ'fBOJ. ,,,. 
relefoo Yıw: 213111 ...... 

Mağazada kimse kalmadı. Hep· 
si bir tarafa doğru ko§tu. Mağaza 
sah:bi tekrar telefona sarılarak 
bütün tanıdığı musiki dükkanları-

- Elli bin dolara da diyeceğin Bankaya koıtu. Banka memu-
yok ya? ru: I"_....,....,._ .... .,,,,,,._. 

- Mister Vistön'ün bankada ABONE ŞEflll11'!.-

na Stravzen markalı kemanları o· 
lup olmadığını sordu. Maalesef 
hepsinden menfi cevaplar alıyor· 
du. Batkalanna duyurmamak için 
tafsilat ta veremiyordu. Artık bü· 
tün ümidi serseri kemancıdaydi. 

Diğer taraftan o da biran ma· 
ğazadan çıktı. Bankaya uğradı. 

- Bu çok para .. O halde kema· 
mmda bir kıymet var demekt!r. 
Vermem. 

Mağaza sahibi hiddetinden ki· 
pürüyordu: ', 

- Altmıt bin dolar," 

yalnız 5000 doları vardı. Onu da ı s 1 
" -" 

bu saba}: yahrmıfb. Cevabını ver• 1 rttıklyeı ı.ıo •~ IMG ~•• 
1 

l:cnebl: 160 '4fl 940 

rli. ~5J 
Elha~ıl bütün araştırmalara, 1 lLA" TARlf ,,,. 

uiraımalara rağmen ne milyoner 1 ncareı UAcıanıaJD ::::-~ 
-Hayır.. y 

- Yetmiş bin dolar. 
M• t y· t•• • k 1 Resmi UA.D)&r ıe ~ -':"..ılJ 

, ıı er :a on, ne aeraerı emancı . r.fi.id•-
.. Herlert, ne 100 bin dolar ve hatta Sahibi ve Netr11•t ASlfff ~ 

- ''" ...... 
- Seksen bin dolar. 
- Yüz bin dolar verirıen veri· 

ne de ıokağa çıkıp bir daha avdet 1 HAS,\N R rr> ,,_ 
t 

• Baınldı•ı Terı cv~ll 
e mıyen aarııın katiyer buluna· • • .;;;~6~";..ıiı ..... ~-
madı. 



~inci teşrin 1934 

l)A 

~armızı 

~: tıra, olmak i~in bUtUn 
~lcların fevkinde olan 

l)QKER 
~AY TIRAŞ BIÇAGI 

nınız. Ve her yerde arayınız 
......... ___ (3775)--

~====:-=---· .. I ·l<emal Os~~;·ıı 
L l BeYliye Mütehassısı ] i~ 
~d " Y·Elcselsiyor mağ4zısı yanında İi 

~gu No. 34 ii 
n 14 • 20 ye kadar Tclf. 41235 ii 

== •• • =-:::::::::::::::::::::::::==:: 

Gorio Baba 
BALZAK 

lf aydar Rıfat 
23 forma 1 lira 

Bahçe 
Kapıdw ~ulih necuti 

den alınız. Reçeteleriniz büyük bir 

dikkat, ciddi bir istikametle haıU'lanır. f ostutin necoti 
Çok kıymetli bir bebek gıdamıdw. 
Bununla beslenen yavrular tombul 
knvvetli ve neş'eli olur. F. T. 620 

ı !LAN I l 
Viktorya dö Berlin Umum Si-

gorta Anonim Şirketi tarafından r, i R EVİ H ES SA S 1 
11/ 10/ 1918 tarihinde b:i Nesim 

İSTİRAHATi 
ANCAK Kaze& Efendinin hayatı üzerine 

akit ve tanzim olunan bet yüz lira· 
hk ve 596,222 numaralı sigorta 
mukavelenamesi zayi olmu§tur. 
MezkUr mukavele halihazırda ki

min yedinde ise, hukukunu ispat 

etmek üzere Viktorya Dö Berlin 
Sigorta Şirketinin latanbulda Ga

latada Kürekçilerde Manhaym ha

nında kain Türkiye Müdüriyetine 

veya Berlinde kain merkezine, it· 
bu ilanın tarihi ne§rinden itibaren 

iki ay zarfında müracaat etmeıi 

rica olunur. 

Mezkur müddetin mürurunda 

numaraaı balada muharrer aigorta 1 

mukavelenamesinin keenlemye
kün ve mefsuh addedilerek yerine 

nüshai saniyesinin tanzim edilece· 
ği ilan olunur. 

VIKTORYA DÖ BERLIN 

Umum Sigorta Şirketi Anonim 

tirketi 

l'lt"' ...................... ____ ,/ 

Yeni 
Emsalsiz 

• • 
ve HAKiKi ~ 

Satıı mahalleri SAHİBİNiN SESİ müessesesi 

210 lstiklil caddesi Beyoğlu ve Acenta1ara: 

Nurettin ve Şeriki: Ankara - A. Vetter ve Şeriki; 
b:mir - M. Mahir Bey: Zonguldak 

Taze - Temiz - U cıız 
Besi Çocuk Sltl 

Tazelik, Vitamin, evsaf ve 
nefasetce ecnebi sütlerine faik 

olduğu halde .. 

1 
1 

Fiatı 0/o 50 Ucuzdur 
Eczanelerden ve balckallardan arayınız. 

Fiatı 60 Kuruştur 

Kars üt Fabri·kası iç~~-Çocuk; Gürbüz olur, neşeli olur. 

Satış Depoları: 
lstanbul Bahkpazar, Taşçılar No. 17 Tel. 23771 

Ankara: Hacı Etem Zade lbrabim Ye Mahdumu 
lzmir: Şekerci Ali Bey licaretbanesi 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden l 1 

Eşya tesellümü için Devlet Demiryolları, Istanbulda 

Sirkecide Şark Demiryolları r1htımı üzerinden 
yeni bir ambar açılmıştır. 

Trambzon : Tayıp Zade Namık 

Antalya Nakliyatı Umumiye Şirketi 
Me.sajeri Servisleri 

Y eptığı yeni ve mühim teıkilitile 

1 -50 kiloya kadar koli ve paketleri 

15 - 11 - 934 tarihinden itibaren bil'umum istasyonlarımız ıçın Saati saatine evlere ve mağazalara 

w,~~bhllmq~~~ n~~~ed~~~~ı~~~~ .;~---k•a•d•ar•s•ev•k•v•e•t•e•slmimRe•t•m•e•kl•e•d•ir•.•T•el•e•fu•n•:•2•4•2•2•0•(•8•3•6~), 
Sirkecide Şark demiryolları rıhtımı üzerinde bir an]?ar açılmıttır. 

Mevcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aşağıdaki ücret· 

Jer alınacaktır. 

Mesajeri için: 
5 kiloluk parçalardan 
10 ve 15 kiloluk parçalardan 
20 ve 25 kiloluk parçalardan 

40 kiloluk parçalardan 
50 kiloluk parçalardan 
SeyrisEri için: 
Beher on kilo ve kesrinder 
Seyri hafif için: 

5 
10 

15 
20 
25 

5 

Istanbul ithalat Gümrüğü 
Müdürİüğünden~ 

120 lira 50 kuruş bedeli ketifli Sirkeci Rıhtımında kiiJl Güm• 
rük kimyahanesinin Denize naıır pencerelerinin harici doğramala· 
rıoıo yeniden imali olbaptaki keşfi mucibince münakasa ve ithalat 

kanununun on sekizinci maddesinin A fıkrasına tevfikan pazarlıkla 
yaptırılacağından talıp olanların Teşrinisaninin 20 inci Salı gilnll 
saat on dörtte Istanbul ithalat Giimrüğünde milteşekkil Satın Al· 
ma Komisvonuna müracaatları.f " 7298 ,, 

!Seher ..lli kilo ft kesrinden 10 kuru§tur. 

yu geçmiyecektir. 

Doktor Orfanidis 
Tokatliyan karıısı Su teraz.i 5 Nil aparhme.n 2 nci kata 

nakletmiştir. Telef. 43734 

' 

Bu auretle ne.Kiedilecek eşyanın beher parçanın sıkleti 200 kilo· 

Fazla tafsilit için ~tasyonlaramüra~at edilmelidi~ (7825) ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 



KU~lk ll11lar 
Okuyuculanmıza bir hizmette bu-
lunmak gayesiyle -bir "Küçük İlin· 
lar,, sütunu açıyoruz. Bu ilinlanıı 

aatınna bet kurut ücret alınacak

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

Çocuklarınızı yazdırınız 

Müsabakamıza iştirak edenler 
No. 22 - Melek hanım 
No. 28 - Feriha .hanım 
No. 24 - Rezan Jianım 
No. 25 - Aiınet hamm 
No. 26 - Vltall Kohen bey 
No. 27 - Cahlt bey 

Güzel ve Gürbüz Çocuk , Müsabakası 
inhisarlar U. Müdürlüöünden 1 o ESNAF ve işçi o 

ediyor ı - (1500) kilo Beyaz sabun 21. ıı. 934: çartamba saat ıs te Leblebicillk günden güne/ 
2 - (10.000) metre Beyaz yajh kaneviçe 26 • 11 • 934: Pazar- bozuluyor Israr J Sobacılann müıter 

denli vardır: 
teai saat 15 te •• 

B ilri• ı · -•- ·-&: ı · 1 • .. d'"kt - itler naaıl Omer aja? u ma zemeyı verme& ••~ıyen enn ıartname en ıor u en 
sonra pazarhia ittir~ edebilmek üzere "yüzde 7,5" teminatlariyle - Eh itte geçinip gidiyoruz .• 

Berberlere de istirahat 
zamanı lazımdır 

Usküdar - Sobacı Nl 
ne diyor: 

beraber her birinin hizasmda ıöaterilen IÜD ve saatte Cibalide Leva· 
zım ve Mübayaat Şubesine müracaatlan. (7497) 

Umum Müdürlüfümüz inpat Şubesi için yüz yirmi bet liraya 
kadar bir mimar· almacaktır. Taliplerin Güzel San'atlar Akademisi 
Mimari luammdan mezun ve askerliiini ifn etmit olmaları tatbr. Bu 
enafı haiz olanlann 22 • 11 • 934 tarihine kadar inta .. t Şubesi mü· 
dürlüjüne müracaatları. (7715) 

Şartnamesindeki evsafına muvafık olmrık ..myle 100 ton Ma· 
rinlive maden kömürünün 22 • 11 • 934 tuihine mür.z.dif Pertembe 
günü saat lS te pazarhiı yapılacaktır. Taliplerin yüzde 7,5 muvakkat 
temiuat paralariyle birlikte Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesine 
müraeaatlan. (7748) 

Asliye mahkemeleri ikinci ye • lfleaelesi sırasında: Halen ikamet-
nileme bürosundan: ıilıı meçhul bulunan müddeialey-

he ilinen tebliğat icrasıpa karar 
verilmit bulunduğundan tetkika • 

t.b icra kılmacaiı ~ 12-- 934 

Eskiden okkası 60 idi. Şimdi kilo
Kadkköy- Berber kalfası Şük

sunu 30 a, 40 a bırakıyoruz. Ama rii Efendi diyor ki: 
eski satıtlar nerde? O zamanlar 

30 senedir sobacıyım. 
yorum Ye karnım doyuy
dertaiz insan olur mu? 

içerde on upk çalıtırdı. Şimdi 

topu topu hepimiz dört kitiyiz. 
Bizim leblebicilik iti çok tavsadı. 
Fakat gene Elhamdül=Uah kendi 
yajımızla kavruluyoruz • . 

Her esnafın akpmleyin kapan-
ma saatleri nazan itibara almdı. nim de, talumun deiil 
Bizimkini nedense unuttular. lann sanatimize ait bir 

vardır: Bu da amiyef 
Biz de istirahate muhtaç adam· 

lanz. Bu itleri yapanlar bizleri de muıclır. Biz de iateris 
biran için dütünaeler fena yap- esnaf ıibi b~ cemiy • 
mazlar. Çünkü sabahleyin erken Ve bu bizim için ciddd 

lstanbul aıli9ye. mahkemeaı" u-·· z---... dı" ~ç, akpmlan ıeç kapa ... Bu, sıb- ve anın r • 
çüncü hukuk dairesinden: hatimiz için çok fena! Zaten sa- Ben büyük bina(.,_ 

Atiye Hanım ile lstanbulda Ba- bahtan akpma kadar ayak üstü leriıı teneke ve saç it 
bkpazannda Zindan arkumda çahtıyoruz. Bizim de kapanma sa· nm. Y~ bir nevi • 
Tavil zadelerin Saadet vapurunda atlerimiz belli oluna çok memnun Fakat bizim ehli 
kamarot Nizamettin Efendi ara • oluruz. edecei bir cemiyet 

1 d k. d d d 1 hk ------------- let i .. in de ıene bir arın a ı ava an o ayı ma e • rilen 2--9-934 tarih ve 2829 _ 'S' 

d d 1 seıi icap ediyor ... 
me en sa ır o an ve tarafların 2603 No. lı ilimın ikametıihı --------Davacılar-Şukiife H. ve Ahmet Sa 

dık ve Resai Beylerle ve saire ta
rafmdan Cerrahpqada Keçiha • 
bm mahallesinde Kuyu aokaimda 
M DUmUab hanede sakin Ah • 

bopnmalarma ve anası velayeti • meçhul bulunduiu anlatılan Ni • 
ne tevdi edilen çocuk için ittirak zamettin Efendi ye il inen tebliii 
ıuretiyle babası üzerine ayda 1 O tensip edilmit olduiundan teblii 

tarihine müsadif pazar günü saat lira nafaka takdirine mütedair bu- makamına kaim olmak üzere mez. 

met Cevat Bey aleyhine açılan 
taahihi kayt davasmm yenilenme 

14 te Büroda hazır bulunmanız lunan ilanın indel temy!z tetkiki • km ilim suretinin mahkeme di • 
IOzumu teblii makamına kaim ol- ni havi temyiz mahkemesi i · vanhanesine asdacajı ilin olu • 
mak üzere ilin olunur. (3443) kinci hukuk daires:nden ve. nur. (3439) 

Operet 3 perde. y...-: 
Loaılar 200 - tlSO. ........ 


