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YugosJ.av tezini biz koruyacağız 
enevrede Almaıiya 5,5· milyo k bir 
i~ Rüştü s. ordu çıkarabillri iş 

• genct -çomez 

ParlAmeoto ordu komisyonu 
mllhlm bir raJ>br hazırlaciı 

Fransa, 
750 

milli müdafaa için 
milyon frankhk bir 

kredi açacakmış 
·-......a.-.....-- . p 1 J 

Pariı, 20 (A.Aı) - Daily Tel - mi§tır. Reis, Almanyanın ıelecek 
sraph muhabirinden• ıene ihtiyat ve askerliğe hazırlı -

Milli müdafaa tali komitesi re · ı,an letkilit kuvvetleri de dahil ol
.jli, Almanyanın tekrar ıifalifan - ma' üzere '5 ou:~~k mılyonu kiş\ 
~Jı-.klu~; rNontqllf ~itir - .(D~vJirir 8 ~~L 

Konya Ereğlisinde temeli atlld, 
~---------------------~ ol"'""" hangi kıyıcığına Clloıhprlyet kurucu ııııı11111u1ııııııınınmınıllllllU11uıuıııdHUlllıu1Jlllll'nlll11111111dlnl Hilb•t ı...,aratorp Birin~ 

HaJI• Selaule 
M8f:'9tlll Balbo 

'll'.'mw..ai·7- gidiniz; ____ kö~liiferin ve vapıcı btr. varhkbr V A K 1 T 
GTop, la.rs •o.zu bildılrle • " 

Konya, 20 
(A.A.) - Sü • 
mer bank tara • 
fından Ereğli -
de kurulacak 

Refikimiz 
Adını değiştiriyor 
Bugünkü V AKIT relikimizJe 

okuduğumuza göre, Ankarada bu-

M. Musollniye bir 

' V. n. Tanur 
icap etmez. Orta -

~ ........... ta. .Olkücü = Mef

~c:--..Jc_Utuıı, zaman. 

ım Esat B. 
etti fakat kabul 
edilmedi 

rakip çıkmış 
. 

atma meraıimi 
bugün Ba9ve -
kil lımet Paıa 
Hz. nin ve O· 
konomi Bakanı 
Celil Bayar, 
Nafıa Bakanı 

Ali Beylerin 
buzuriyle ya • 

Habeş is· 
tam istilaya kalkması M. 

Musolinin'in şöhretini sarsacak tir. 
(V AKIT) relilıimiz yarından 

pılmııbr. 

Baıvekil la· 

yeni iımiyle ~llımaya. baflayactılı- Bqünlerde Londrada ağızdan 
tır • atıza .dol&J:I bir ha~~~e .rre ltal 

Mehmet A•ım Bey ayni .zcunan.. yan' tııtaflrrüne bir M~ çllbnıt: 
Yla aoy adı olaralı gene öz Tiir"'e Bu rakip Marapl Balbodur. Balbo 
US adını almqtır. İtalyan tayyarecilerini petinetakıp 

Bundan böyle Je ya.zılanmn deniz qırı seyahatinden muvaffa· 
altında A .. m Uı adını lıulla.nacalı- muhabbetle kartılanmıf, Sinyor 

met Pı. Hz. ismet Pa,a tır. 
merasimi ıu tözlerile açmıılardır: Bay A .. m U• bu kcua.nnın•e- ıın lliye ona Marqal rüt'beaini ver· 

Mnoliıri d6 'halk fazla ıalnma-

"-Ereifide kutlu bir te§ebbüı beplerini yarın çıkaca.lı oltııi KJ,J. mit ve yaldmlı bir menfaya ıür· 
için toplanmıf bulunuyoruz. Bütün RUN'un ilk nü•ha.sınJa. bildirece- müıtü. 
memleket Ereilide kurulacak fab- ğini haber vermelıt'eclir. Batbo Tarabluı valiıi olmtq fa· 
rikaya ali.ka göıtermektedir. Bu ıu.-.nuııımıııı1111ııııtılllıı111ıt1uAlllPllll11ıtı111Ullllllllh11 kat ıerçekten merkezden uzaklat· 
ıene Sümerbankın Bakırl<öydeki 
yeni dokuma teıiıatını İ§letmefe 
çalııtık. Kayseri'deki büyük bez 
f abrilcuımn temlitai atbk . .Şimdi 
Ereğlide üçüncü dokuma fabrika· 
ıını kurmaja baılıyoruz. Bu ıay -
dıklarım dokumaya ait olan ıana• 

(Devamı 8 inci de) 

Fehmi Bey 
Bir ay için izin aldı 

Agasofyada 

Moza~k alimi'nin 
~bu künkü .beyanah 
•Dünyanın en büyük fi/tın 
sahası bu mabettedir,, 
Ayaıofya camiinin mozayikle· 

inj açmakla ujratan, Amerikan 
Bizans Enstitüıü müdürü Miıter 
V~or her ıene olduju gibi ye· 
ni~~ı~W~r. Buıüun çıkan ıabah gazetele . 

rinden biri, lıtanbul emniyet m~ 
dürü Fehmi Beyin bir ay müddetle 
izin aldıiını ve bu mezuniyet 
müdetinde Ankarada bulunarak 

Bu mevıimde hava daima ka • 
_ealı olduju ~in mozayik müta • 

Klteterdekl h.•nımlar kalk• ~aa1111, i~ha zi.falle..1. haztrlanıak. 
.Ja olduiu kitabı üzt.rinde ç_alıt • 

· · · d 1 ·1 tı, yerlerlne erkek emnıyeti umumıye mü :ir üğü ı e mayı tettJh etmektedir. 
t ""'d ~ • ...ı....aktad m!!murl•r g~I emaa ıg eces.nı y&Qll ır • p Son ıekiz aylık çalıımanın ne 

~i ~--~~i~e H~nü OSta memurları yolda olclujuna ~e ııe ıibi netice· 
Beyın vekalet edecegını de ıli\'el d v • • Jı. ter elde edildiğine dair, bu ıabab 
ederek Ankaraya giden 3 üntü egtŞtlFI 1ıyor 'azetecilere beyanat veren müta· 
ıube müduru cevd~t Beyin vazı • Nafia Vekili Ali Beyin Ank-... lıaoıı ınjater Vitmor bilhaua de-
fe.ine poliı müfettiılerinden Et~ poıtahaneıjnde yaptığı bir teftiı mittir ki: 
Beyin ıetirilecejini, latanbul F.p- üzerine kiıelerde bulunan hanım "Bu geç~n ıe~iz ayda nartekıin 
niyet Müdürlüjünae umumi ~ir memurlar içeriye alınmıtlardı. tonoılarınua ıon \emiz\enme ve 
deiiıildik yapdacağını da ilave fl· Evvelki gün pqıta umum mil - korunma ftj. bitinlmittir • .ıfartek-
mekteclir. (Devamı 8 indde)' (Dnunı g joc:ide) 

tır..Imıttır. Halk nasıl olıa ergeç 
onu unutacaktı. Balbo itin farkın· 
da idi. Ne yaptı, etti kendinden 

(De.anıı 8 inci de) 

Milletlet eemlyetlnde -. u• 
go•lav murabhaaı ıwr. P'Qtlç 

1914 te 
Milletler Cemiyeti 
olsaydı büyük harp 
olmıyacak mı idi? ' 

Marsilya suikas
t-1 bir örnek 
gösteriliyor 

Önümüzdeki hafta, Milletler 
Cemiyetinde en mühim meıeleler• 
den b:ri konuıulacak. 

Bu JD\ihİm mesele, Milletler ~ 
miyeti misakının diline ıöre "be~ 
nelmilel ıulhu bozacak,, mahiyet• 
te bir meıeledir. 

Bu mesele likırdııı bütün dün· 
yaji~tan Sar meae1eıi değildir. 

(Devamı 8 incide) 
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Jooon ceuo~ı ınoillz Kralı 
Meclisi Açarken 

nutuk söyledi 

Milletler Meclisine kuv
vetle müzaheret ediyor 

Londra, 20 (A.A.) - lngiltere 
Kralı, bugün parlamentonun ye• 
ni celsesini açm19tır. Kral, nut -
kunda dem ittir ki: 

"- Dünya ıulhunun uzatılma· 
ıı meıeleıi, hükumetime çok ciddi 
enditeler vermekten geri kalma -
maktadır. Hükumetim, Milletler 
Cemiyetinin otoritesinin geniıle -
meıini ıiyaıetinin en eıaslı noktaaı 
olarak devam ettirecektir. Hüku
metim, ıilihları bırakma konfc· 
ran11 meıeleıinin muayyen netice· 
ler alınmasına, daha müsait bir 
politika havaıı içinde, tekrar bat· 
lanmaaını ciddi bir ıurette ümit et
mektedir. Bu arada ayrıca görü
ıülebilecek meseleler hakkında u· 
Juılar arası bir anlaıma elde edil· 
meıi için çalıtılacaktır.,, 

Bundan ıonra kral, Hindistan 
kanunu eıaıiıinin tadili projeai 
hakkında ıöz ıöylemiı ve demittir 
ki ı . 

"- Uluslar arası ticaretinin 
tam hızı ile tekrar ba9lam&1ına 
müsait olmayan unıurlar mevcut 
olmasına rağmen, gelecek sene de 
lngilterenin dünya kalkınmasında 
Ön ayak olmasına müsaade eden 
itimat ve teıebbüı fikrinin devam 
ctmeıini görmek en büyük ümi • 
dimdir. 

Ticareti bahriye VAziyeti endi· 
ıeli bir surette nazarı dikkate 
çarpmaktadır. 

Yük vapurlarımızın ciddi vazİ· 
yeti yakında tetkik edilecek ve 
parlamento, aanayiin bu tubcıine 
muvakkat bir yardım yapabilmek 
için tedbirler almağa dav!t edile· · 
cektir.,, 

Suikast i · de Yugoslavya 
Italyay i ~m e~iyor 

----~-~-~~~~~----~--~· -

Tan gazete ·, evlik Rüştü Be-
yin beya a ı ıa dair diyor ki: 
Ankara hükumetinin de Yu.~·oslavyaya destek 

olan blok a lunduğu görülüyor 
Yugoslavya, suikast meselesi 

hakkında Milletler Meclisine bir 
muhtıra vermeğe hazırlanmıştı. 

Bunda ne yazacağı belli olmadığı 
için, büyük bir alaka uyandırmış· 
tı ..• Şimdi bu esrar perdesi kalk -
mııtır: 

Yugoslavya muhtırasının bu 
kadar büyük bir ehemmiyetle te
lakki olunmasının r;ebebi, Marsil
ya f aciaıına ait pek mühim sırla· 
rı ifta etmesidir. Şimdiye ~a

dar Macariıtan ve Avusturyadaki 
Hırvat tedhiıçilerin faaliyeti faci
aya sebep olarak '!Öster:ldiği hal
de Yugoslavya hükumetinin daha 
mühim bir takım amil ve unsurlar 
da keıfettiği anlaşılıyor. 

Deyli Telgraf gazetesinin dip
lomat muhabiri tarafından veri • 
len malumata göre, Yugoslavya 
hükumeti İtalyayı da hu işte met
haldar gösteren mühim deliller 
bulmuıtur. 

Muhab'r bu noktayi mevzuu 
bahıcderck diyor ki: 

"Yugoslavya murahhasının 

yüksek mevkili ltnlyan memurla -
rının İtalya toprağında hazırla -
nan Hırvat suikastine vakıf olduk· 

"ltalyanın Paveliçi teslim et • 
mek istememesinden bir çok şey· 
Ier çıkarıldığı gibi Sinyor Musoli 
nin'n hariciye müsteşarı olan M. 
Suriçin Triycsteli olması üzerinde 
de bir hayli durulmaktadır.,, 

Dcyli Telgrafın diplomat mu· 
habirine göre bu inkişaflar, Fran
sayı hiç te iyi olmayan bir vazi • 
yete düşürüyor. Fransanın mak· 
sadı İtalya ile Yugoslavyanın ara· 
smı düzeltmekti. Kral Aleksan -
drın Fransayı ziyareti de bu mak· 
sadı gözetliyordu. 

Ayni muharrire göre, bu vazi· 
yelten en çok istifade eden taraf 
Almanyadır. Al.manya bu fırsat
tan istifade ederek Almanlarla 
Yugoslavlar arasındaki kuvvetli 
bağlara ehemmiyet veriyor. 

Bu .sırada Yugoslavya muhtı • 
rası yüzünden endişe duyulması· 
nın sebebi budur. Tehl:kenin ö· 

nünü almak için çalışılıyor. 

Tan gazetesi pa! makalesinde, 
Yugoslavyanın Milletler Cemiyeti 
konseyinde suikast mesuliyetlerin· 
den bahsetmesine temas ederek 
diyor ki: 

cektir. Eğer iddia edildiği gibi 
Yugoslavya dosyası bu feci dadise· 
yi tenvir edecekse, Fransız Hari· 
c:ye Nazırının da Kral Aleksan ~ 
drm yanında kurban gitmesini in
taç eden ve Fransız topraklarında 
yapılmış olan bu müthiş facianın 
ne şartlar altmda hazırlanmış ve 
te§kil edilmiş olduğunun tenvir e· 
dilmesi bütün Avrupa siyasası için 
bir menfaattir. 

Her şey Yugoslavyaya tabidir. 
Romanya, Çekoslovakya, Kü -
çük itilaf, bir blok halinde ona 
istinat olacaktır. Tevfik Rüştü 
Beyin Belgralla vuku bulan beya• 
natında Tür ki yenin her fırsatta 
Yugoslavya ile olan dostluk müna 
sebetlerini muhafaza edeceğini 
söylemeıi, Ankara hükumetinin 
de ayni vaziyete tabi olacağını 
kuvvetlendirmektedir. Her halde 
bu meselede büyük bir soğuk kan· 
Jılık gerektir.,, 

Hem de iki 
cevap birden 

Cevapların ikincisi deıı 
ze indirilen kruvazörd 

Londra, 19 (A.A.) - Sir J 
Simon bu akşam bir saat kadar 
Matsudeira ile görüşıniiştür. 
görüşmede Japon sefirinin bi~.ç 

.. I 1 d · w • bu J11 ut muta ea ar ser ettıgı ve 

lealarm müzakere edil. - -::kte 0
:. 

deniz meselelerinin· derhal h•1 1 

ümitlendirecek mahiyette ol1t1• 
ğı ve bununla beraber müzakere 
lere devam imkanım verınekte ~ 
duğu anla§ılmışhr. Vakit geÇ 

0
• 

duğu için sefir mülahazalar1ıı1 1 

mal edememiştir. Buna binaeılı 
görüşmeyi diğer İngiliz - J• 
müzakereleri takip edecektir· 

Sir Jon Simon yarın ve y•!i 
çarşamba günü başvekil ile 1'• hl 
neyi ve Amerika heyeti murııh 
sasmı vaziyetten haberdar ede'e 
tir. 

Japon cevabının timdiki Jıp# 
tekliflerinde tadilat imkanını d 
piş etmekte ve bu yolda müzJ~ 
ratm na.fi olacağı bildirilme~tc 
dir. . · 

Y okosulia, 20 (A.A.)' - J~ 

İmparatoru, nazırlar ve 20.000 ~ 
fazla insan 8,500 tonluk Suııı 
kruvazörünün denize indirilrı' 
merasiminde hazır bulunmu~IJf 
dır. Bugün bir tayyare gemisi jO 

şasma başlanmıştır. 

Suzuya kruvazörü, e~ aoıı Jll~ 
del İngiliz kruvazörlerinde~1 

defa daha kuvvetlidir. Altı ~ ~ 
15 topu, 90.000 beygir kuvve\''1 
dört türbini vardır. Sürati 33 ~ 
tahmin edilmektedir. 

Musolini -su~inı 
hemen hemen 

Kral, kuliibelerin yıkılması iti
nin ilerlemesine temas ederek u - larını söyliycceği 

muhakkaktır. 

"Burada çok nazik bir mesele 
vardır. Eğer Avrupa havası bu· 
landırılmak istenilmiyorsa, mese • 

Eksperler nizamnamesinin ya • 
pılması için bugün ihzari idaresin· 
de bir komisyon kurulmu,tur. Ya· 
nn ilk topluluğunu yapacak ko • 
misyonun çalıtmasına lktısat ve • 
kileli namına Türkofis İstanbul 
şube müdürü Hayrettin Şükrü Bey 
i~tirak edecektir. Mülakatlarında 

Balkan muvazeJ1 
sini araştırıyor 

mum nazırlan. iskan iıinin daha 
iyi bir §ekle konmaar için tedbirler 
almalarına müıaade edeceğini bil 

dirmiıtir. Naziler, bir miiddetf r 
hava münt\kal!tının inkitafını gör 
müılerdir ve bu huguata yakında 
tedbirler alacaklardır. 

Ziraat ve Ringa balığı sanayi -
inin yeniden tanzimi de na~ırların 
metıul oldukları ve dikkatle ta • 
kip ettikleri meselelerdir. 

Soyadı nizamnamesi 
Başvekalette 

Ien:n tetl<ikindc acele etmemek la: J,lrahim Tali Bey Trak
zım gelir. Bu müzakerenin mu • 
vafık bir zamanda olması, Avru· yadan döndü 

Ankar, 20 (Hususi) - 935 i - C kk ı (H ·) Ed. pa kıtasmm sulbünü bu kadar teh· ~ana a e, ususı - ır-
kinci kanununun ikisinden itiba - d G l'b ı 1 ·1 1 · ı' 1 

Jikeii bir surette tehdit eden ted- ne en e ı o u yo u 1 e ge en Roma, 20 (A.A.) Muıolırt 
ren meriyete girecek olan soy adı hişçiliği mahkum eylemiş olan mil Trakya umum müfetti~i lbrahim Şuşnig görüşmelerinin ikinci•İt 
nizamnamesi bugün Dahiliye Ba • !etlerin hiç birisinin lakayt kalma· Tali Bey yanında iskan ve maliye samimi bir hava içinde gcçırı 
kanlığınca Başvekalete verildi. ması netices·ni verecek ahlaki ve miişavirleri olduğu halde vilaye- Bu konuşmalarda fevkalade ı/.. 

Bir tayyare denize siyasal bir tabiat gösterecektir. timizde iki gün kalmış, iskan ve şey olmamış ve Avrupa mes;~ 
düşmüş! Bclgradın fikri hakkında kati maliye iılerini gözden geçirerek riyle Balkan müvazenesi t 

V bı·r malu.mnt yoktur. Zannedil1• - dö,nmüşlerdir. edilmiştir. v 

1 h d• Mclburn, 20 (A.A.) - ara • ,. 
seyyar ya U 1 tah körfezindeki kumluğa düşen yor ki Yugoslavya milletinin duy· -0- Ne§redilen resmi tebliid' 

Dün aktam Romanya seyrise • bir tayyare iskemlesi, 19 ilk tcş • gulnrma terciiman olmak için, Bahkesirde belediye niliyor ki: ;Jı'ıı 
fain idaresine ait Recel Carol va- rinde, Hobart'tan Melburna uçan Milletler Cemiyetine davaya ait reisli§i "Musolini - Şuınig nıUI ıfı • 
puriyle limanımıza 318 yahudi tayyarelerden birinin denize düş. kısımlar, bugüne kadar tahki • Ankara, 20 (Hususi) - Balı - iki memleket arasındaki sı1" ~~ 
gelmiıtir. Bunlar, üç ay evvel tüğünü ve içindeki 9 yolcu ile iki kattan elde edilen neticeler veri kesir belediye reisliği vazifesinin }aşmayı kuvetlendirmiıti~· b~"' 
Filistine gitmek üzere Lehistan • lecck ve muayyen b1'r devlctı·n l11·r Balıkesir valilig~ince görülmesi 1 mülakat esnasında iktısad• ",t pilotun boğulduklarını göGtermek· :J' w ı 
dan çıkmışlar, Yamadan Velos tedir. olmazsn manevi mesuliyeti istene· Bakanlar heyetince kararlaştı. ycsi tarsin edilen ve ltal~': ıı"i 
vapur~le harekd clmi~erdir. ----~--------~~---~-----~-~~--~~-~~~-- IMacaris~nın müzaha"t~ -· 

Yafaya vardıkları :zaman Filis- ----- • f1'" , 
h • olan Avusturyanın Tuna 11ıı1 

tin ükumeti tarafından kabul e - d l ? ,.r 
dilmemiıler, ayni vapurla Şira a -ı C'abah ~azetelerı· ne ,·,,or ar l sında .. müterafik ~uvvetJcr "''jf~ 
dasına gitmitlerdir. J~ • da muvazene temın etıtıe1' ı.-'11 'le .,.,.... ,. -------------.-.--.·.--.. -.. ı sine tekrar başlamasına 1 &Sftı.I Burada Lehistan hükumetinin a1 ı· · t · ı ı ıııaıııııı •• ııasıııakal"'sımn bırındc, oz I I t k'k ol·· .. .,ı tı't J'AKIT _ Ycrıi ad1, öz Tiirk<;l' ır cc ısı ııası asııı c ıcsa/) soruyor. ~ ~ • t .... 

hb.. .. ·· · 15 ·· k d .. J. •1 "('l 7 ... r. • l . . . rece c şaı·t o.r e ı ._..r 
teıe usu uzerıne gun a ar "J"AKIT,, manasmda "KURUN,, hali- lflarsilycı faciasırmı ferdi bir tc•ş<•bbiis 1'ur •re ı c,, ı·c ız uı·1>çc11ın nr ıııı· trıt·· •11• 

kalabilen yahudiler Velos vapu - ne gelen r·<· baş muharriri Mcltmcl A- mü, yokr;a diğer dcdctlcrin krşkırt - liği., scrleı·Jıasi11lc imzası= bir yazı Keza bu mülakatlarda Jei'ete ı. 
riyle Seliniğe gitmişleraede kara· 81111 IJcyin ismi de Bay Asrm Us olan ması neticesi mi olduğu anlaşılacak.. l'ar ... Yarım sütun uzullluğwıda.... anlaşmaların bu üç ıneı11 b'fı' 
ya çıkarılmamıtlart Pireye ba~ refikimiz, hu gii11kii lıaş ya:ısuıı Şcrd MnUl'E1' - Başyazı !f<'l'ini Is· Aliisahabc tarzında yazılmış olan hisar ettirılnıes=nin ıtıe"'"" Jtıl' 
vurmuılar, imkan elde cdememİf· Aykut imzasma tc•rkctmiştir. Eclirm· mail 1Jliiştak /Jcy işğal ediyor. "Hu da bu mak~lccik, şimdiye kadar bizim olmadığı teyit eyleıtıif ..,e arı',e' 
}erdir. mebusu Şeref /Jcy "ilk lıızı gcı:şctmc· olacak,,, başlıfjiylc clil inkıl<ibı işinin mulıarrırfrcrc kısa ya:.ı yazmanın u • • '"ltÜt ırı ... ti, 

1 
d b l ~ ı t ç·· k .. r• sulü bir türlü ögvrctilcmcdig~i anlatı • yan - Avusturya l<U .,,,.. Nihayet 318 yahudi aktarma e· meli,, IJaşlığıylc, ö: Türkçe bir dene- c a~ ıyacagım ana ıyor. un ·u va- 1 ııı" • 

t · · ··1 "l · b' · ··ı "[ · · l lıyor. llalbuki, örnek ittilıaz cttigvi betlerinin inkişafı lüs\I~ dildikleri Romanya vapuriyle li . mc yapmış ır. :ınm o çu crı, •zım u çu crımı: c eş ~" 
manımıza gelmitlerdir. Buradan <:tJAtHURll"BT - l"ımus Nadi j dcğildfr. Ncı-1.:isi'Tlin de dili ile §im • miz Prarısız gazctcdliginin yazıları -r~i~lm~:ş~t.~ir~.,~,-----~.....-
Köıtence yoliyle tekrar Lehiatana /Jey, içindeki öz Tiirkçc kc/imclcrifl diki dil arasmcla nasıl fark olduysa da kuıadır!. llu öz Türkçe ccrcyam, E R 

de bulunduğu haş maaklc>sind<', i'Jlar - l'C olması lü:wı geldiyse, bu11ünkü dil bize, i~tc böyle kısa 11azmağı öğrclmiş H A B lı•'' 
döneceklerdir. silya suikasti iizcrinc, 1'urıoslavya11ın ile istikbal<lcki arasrnda da ayni de • oldu. [,tikin bu tarzı öğrenince, belki, Gürbü• Çocuk MO••b•""' 

Tam 1ir a• Akdenizde kendile- ~ ~ · r , ı '·t ... 
-'3' :1 • pek ıogulı.· kanlı dmırarıdıgmı yazıyor. rın aı·ı• o acan· rr. gene l<ikırdlyı uzatmağa başlayaca • 19 

rlne aığınacak bır yer bulamıyan Bu soğuk kanlılık, mırı dostları tara - /Ju, olacaktır.. ğız .• Çünkii - Zaman nazetcsinc na· ı•••••••N·o-· __ ..... _..-
bu zavallılar, ~irlden acınacak biri tından da telkin edilmiştir, Fakat, E· Yü: (lcri/ik 'J'iirkc yakışmaz... :aran- .rıazctccili&in esasıtıda gc•vczc· ııı j 
haldeydiler. \ bediyen susamazdı. Nitekim, 1Uillctlcr ZAMAN - JJugün J'clit flcy yaz • lik varmış .... 
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Soy adına dair-

HABl!R - kfam Poataaı a 

1k ıUat, 1k """' .. __ _ __ .........._.... 

Bakiida tercüme 
diişün celer • 

evı 
IJ• 

d . "~ok fır•atlal'.la soy adına • 
Gır f"!'ları Yaz.mı§tım: 

i § Bızcle iıimlcrin benz.emeıin
:: dolayı ~ok karı§ıklıklar olu -
iv/ ·ita.Bunun önüne gefecek bir u-

Mebus seçimi hazırlıkları BakUda tesiı edilen tercüme evi 
dünyada ınevcut bütün taheser1eri 
Türkçeye tercüme etmeğe batla -
mı§tı. Bunlardan ilk olarak Güs • 
tav Flober'in "Madam Bovari,, 
iımindeki eseri. Türkçeye mükem -
mel bir surette tercüme edilmİ§ ve 
kitap netredilmiıtir . 

nulmaıı faydalıdır • 
el~ Lakin, Avrupalılarm kullan -

Vilayet tarafından dün seçimin nasll yapllaca
ğını anlatan bir izahname gönderildi 

ı.,, arı tarz.ela aoy cıJı, orta çağ • Meb'us seçimi için şehrimizdeki 
ş· •n luılma bir adettir. Bizim haZJrlıklar ilerlemektedir. Dün 
olltaclilri zihniyetimize uymaz.. vilayetçe, kaymakamlıklara meb-

rta ça " I l I · ·· ·1 b · lrfil g e ıe esme gore, aı e ır us intihabatına ait defterlerin na . 
rtıeı~ii.1r: F crt mes'uliycti gibi,, aile sıl doldurulncağrna dair bir izah . 

u ıyeti de varclır. Bir arna -
V..t b name gönderilmiştir. Bu izahna . 
ıl ' ana olan hıncını amcaz.a · meye göre, 20 Eylul 324 tarihli in
'"1clen rıkarmag" a kalkı§ır. Ja • 

Po tihabı meb'usan kanununa. göre "YaJ k" b" • "k d .. b • · a ı ır ıh a a gore, enım mnhalleler tarafından hazulan . 
~lltldi fektiklerim, yedi ceddim · ması lazım gelen esas defterler 
'" ,,. • • 'L • d H ı~ 

fİrnd· ırının taRso·atr ır, u asa ' muhtarlakların lağvı hakkındaki 
ı artık hayatta mevki tutamı- 2295 tarihli kanuna bağlı nizam · 

:~it bu lelıelelerc göre, aile namenin ikinci maddesin tevfikan 
'rtleri b" "b· l · · el·· h" ırı ır erını11 unya ve a- İstanbul belediyesi hududu içinde 
''ettelti iyilik ve fenalıklarınclan 1 1 h 

1)1 , umumi mec isin ıer ma aUc i~in 
eı uldürler. 

F: bu işi görmek üzere seçmiş olduğu 
akat, clog"'ruıu ben, kendi he· 

tcaf, iki~er zat ile köylerde eskisi gibi 
tQrı.:~· fU iki vaziyete de aleyh- muhtar ve ihtiyar heyetleri hazır · 

ı · layllcaktır. 
~ - Ecdaclıncla bir Sokullu çı- ............. , ..... ,..,.,,.,,,"""'"' "'""'"""'"""""""'"'""""''"""""''"'"'"'"""" 
'"';' laltat bugün_ ter~~c1~ eclen bir Tıbbi ve sıhhi kltap

~anlımn, bu ısmı ıstısmar et . lar sergisi açılıyor 
'>leıı. 

ol 2 - Büyük amca zaclesi katil 
an bir Lanclrü'nün; la§ımağa 

lttecbur bulunduğu kendi aclınclan 
dolayı hacalct duyması .• 

. . 

"Etibba odası,, larafmdan Ca-
ğaloğlunda "Birinci tıbbi ve sıhhi 
kitaplar sergisi,, açılacaktır. Ser . 
gide tarihi eserler, arap harfleri 
ve Türkçe ve yabancı lisanlarla ya
zılmış bütün eserler, tıbbi ve sıhhi 
mecmualar, Türk hekimleri tara -
fından yazılmış ilmi ve edebi di -
ğer eserlerle Türk hekimleri tara
f mdan icat edilmiı aletler, tarihi, 
sıhhi müessesatm resim ve planları 
teşhir edilecektir.- Sergi Kanunu
sanin b1rinci günü açılacak, on 
bet kanunusanide kapanacaktır . 

-o--

~ Elbette Cüm/ıuriyet reıımınin 
Grtıınlarınt vaz.' edeni er, bütün bu 
"~alar üzerinde biz.im kaJar 
~ırlar. Nitekim, pek çok ince

eri düıünclükl~ri, nqrolunan 
~O) odı nizamnamcsinclen ele an
°trlı)or. Onun için soy adları ko
'lten bütün bu mahzurlar göz 
71tii~e ,, OftC rıllr• teclWr CI· 
llftt .. _ 

-"111r... Çocug"' un ölümüne 
i !111rfin, ıoy aclı, artık, bir tJakıa · 
ır. Bi%im için düşünülecek me • Sebep olduğu iÇiD 
~e, hendimizc taalluk eden ci • Neatle çikolata fabrikaıı ıefle-

Uir. rinden M. Bojarın dikkataizlik ve 

l - Eaas defterler jki nevidir: 
füri 18 yatını bitirmemit yani ye
ni doğmuttan batlıyarak on sekiz 
ya§ııı& kadar, diğeri de 18 yatını 
bitiroıitlerden başlıyan erkek nü· 
fusun kaydine mahsustur. 

2 - Basılmıt olan bu defterleı 
19 ikinci teırin 934 Pazartesi gü · 
nü her mahallenin mümessiline VE 

köylerde muhtarlara teslim edil .. 
mit olacajından o günden itibarerJ 
28 ikinci teırin 934 perşembe gü
nü akıamına kadar dolduruluı 
nahiye müdürlerine teslim edHmiş 
olacaktır. 

3 - Bir nüsha yapılacak oları 

bu def terlerin yazma itinde mü 
measillere veya muhtarlara yar 
dı metmek üzere kaymakamlıklaı 
taraf mdan lüzumu kadar memul 
verilecejinden hiç bir erkek nüfu 
ıu kayt harici kalmamasının temi· 
ni için mahalle ve köylerde evler 
birer birer dolaıılmak suretiyle 
okunaklı ve doğru olmasına çok 
dikkat edilecektir. 

4 -. Bir kimse bir aenedenberi 
Jiaoai mahalle ve köyde oturuyor · 
aa o mahallenin def terine kayıt o

lunacaktır. 

5-Berri, bahri erkin ve ümera 
ve zabitanın ve jandarma ümera 
ve zabitan ve efradı ve rütbei as · 

keriyeyi haiz üniformayı labiı bil~ 
cümle mensubini askeriye hizmeti 
askeriyede bulundukları müddet · 
çe müntehibievvel ve müntehibi · 
sani sıfatiyle intihaplarını kulJa • 
namıyacakları kanunun iktizasın • 

dan olmakla beraber bu sıfatları 
iıaret olunmak suretiyle deftere 
kayt edilmeleri lazımdır . 

6 - MahaUeleri ımırlarr içinde 
bulunan aıkeri kıJlalarla yatı mek
tebi, karakol, hapiıhane, tevkif · 
hane gibi müetıeaelerde ikamet e
denler yazılmıyacaktır. 

7 - 18 Yatını bitirmİf olanlar -
dan hukuku medeniyeden sakit 
olmU§ veya tabiiyeti ecnebiyede 
veya o iddiada bulunmut ve auihal 
ile müttehir olan ve cunha ve ci
nayetle mahkum olanlar vara& 
bunların iıimleri hizaaındaki meı
ruhat haneıinde keyfiyetleri tu 

rih olunacaktır. 
8 - Defterlerin yazılmuı bit 

tikten sonra tudik edilerek alt ~ 
larına tchirde mahalle mümessil -
leri köylerde muhtar ve ihtiyar 
heyetleri imza edeceklerdir. 

•t••a.ıaı 11.-:ır.11..,.11nııımWtnı....,"''""111-..mııtnttauıtt1111ıınııın•ı11m1trnııt11111 

Alaturkacılara ala
franga öğretilecek 

Alaturka muaikicilerden alaf -
:ranga öğrenmek iateyenler için bir 
kul' açmak düfiinülmüttür. 

Türk musiki cemiyetinin bu • 
günkü toplantısında bu meıele 
konutulacaktır. 

----0-

Parls Üniversitesi 
rektörü 

Şehrimize gelen Paris Oniver • 
site rektörü M. Şilleti dün aabah 
Üniversiteye ıelerek fakülteleri 
sezmittir. 

Bugün Romanya vapuriyle Ro -
manyaya gidecek ve oradan diğer 
Balkan devletlerini ziyaret ede • 
cektir. Bir müddet sonra M. 
Şilletti tekrar tehrimize gelerek 
Ankaıaya gidecektir. 

Bu aene içinde tercüme edile -
cek kitaplar içinde Viktor Hügo -
nun Sefilleri ve Donkitotl" büyük 
Rus edibi Makıim Gorkinin bir 
romanları vardır . 

• J 500 senelik bir •ehir 
Garbi Kafkasyada Petraı teli • 

rinde yapılan ilmi araJlırmalar 
çok :ıayanı dikkat neticeler ver • 
mittir. 

Buna nazaran burada Millttan 
600 sene evveline ait bir ,ehrin 
harabeleri bulunmuttur. Bu ıehir 
o zamanın en büyük ticaret ve ıa
nayi merkezlerinde biri olduğu, 
bulunan çok kıymetli uarıitika • 
dan anlatılmı§tır • . · 

• 
Tiyatro sergisi 
Rıuyada en fazla terakki eden 

aan'at fUbelerinden biri de tiyatro
dur. Tiyatro, bilhaısa Azerha -
yıcanda ( Baku, Tiflis, ve havaliai) 
çok ;Jerlemiıtir. 

Burada Azerbaycan kültür ce· 
miyetinin on befinci yıl dönümü 
münasebetiyle büyük bir tiyatro 
bayramı yapılmuı kararlqt1Tıl -
mııtır. Bakuda yapılacak olan 
bu bayram için ayni zamanda 
büyük bir tiyatro sergiai de yapı .. 
lacak, burada tiyatronun terakkiıi, 
canlı reaimler, ıtalıati1C.ler1e halka 
söateri(ecek Ye tiyatroyu ıevme 
hisainin çoğalblmaıına gayret edi
lecetkir. 

• 
Sovyet gözu,ıe 
edebiyatımız 

• Şu aralık pek çol~ kimsenin tedbinizlikle Sarlo isminde bir 
~ağını, hangi ismi seçeceği kur· çocuğun ölümüne sebep olmaktan -.--,.......-..--------•• 
~arnaktatlır. dolayı yapılnn muhakemesi üçün· t;i. ~ p9Li~T1) 

Moıkonda intipr eden Za Bu· 
--o- lejon mecmuaaı Türk ediplerin -

• 

!edadı arasınclc:ı örücülük eden, cü ceza mahkemesinde neticelen· ~, 
>o, .. cifoğlu aclını almağı dü§ünü . mi§, bir sene hapsine ve 30 lira 
8" • Yahut, Burıada cloğan Bur . para cezası vermesine ve 2200 ku
"& 1••• Bir çokları da, liigat kitabı- nı! muhakeme masraf mı ödemesi· 
ı:__ ~)'or, Ô:r.en nevine/en yeni ke- ne karar verilmİ§tir. 

imtihanlar den Yakup Kadri Beyin yaznut 
Bütün mekteplerde birinci dev- olduğu Ankara adlı kitabından ba

re imtihanları Kanunuevvelin on zı parçalar netr ve tahlil etmek -
beıinden itibaren batlıyacaktır . tedir. 

~eri beğeniyorlar. Bir kıımı -o-
~ltl~, _Tekin gibi eski Türk Romanya konsulosu 
leı- eruu soy adı olarak se,ecek · Romanya konsoloıu Mösyö 

·9.. . Gredzu dün mezunen Bükrete git· 
'- 0 Ylelikle, meıclô, . lbrahim miıtir. yerine Mösyö Gliıa baka• 

l' C·· l" h lh B 4\f_,. oztepe ı, ya ut san ay caktır. 

'
11rrtt ele, Mehmet Ali, lhıan -o-

~ı~ •~bi ~aclsiz hesapsız oa1 ·Otomobille SC)"" ·abat 
O., · Nıtekım, Franıız.larda Paul lk" L" ·ı·k ,_ .. ··k b" t b"ll Pont M • . J ı Kışı ı Kuçu ır o omo ı e 
tec...., • arıe Dupuıs say11ız e · S d M k' · · l" "k" """e k ara e ve azarovs ı ısım ı 1 ı 

s-o tur. C k h h . . 1 . . 
lteı, k . • . . ~ e seyya ı se rımıze ge mı,tır. 

O' caJa.i~ endı hesabır;aa, ıtnmle~ı Buradan Ankaraya gidecekler, o -
W14 ~ve (Nuretldın_) ol~n bu- radan seyahatine devam edecek • 
"ind '*1la babamın ılk bır kaç lerdir. Seyyahlar, dünyayı dolat· 
~ en. (Tan ur) soy adını be- mak niyetindedirler. '-c1 "1ef, düıünüyorum. Eğer -O-

l1t1,_;:.erim. ~e b~nda .. mutabık ka- Alman ordusu 
&._ tö Ye"' 11mım boyle olacak • • f 
, ..... ~. (tanımak) fiiline de uy . mümessiller. 
te~ :"; IÖre, (tanır) müzariinin Ordumuzu ziyaret etmeğe gelen 

1e..:,.fı].lqz feltliclir.. iki Alman kaymakamı bugün 
'-ı.~erdilerine soy p.clı ıeçecek 0 • memleketlerine dönecektir. ·Ken • 
~~Ql 0rıma, mümkün mertebe dilerine dün Alman konsolosu ta -
itti ..;'•nınkilere bcnzemiyecek. raf ındnn bir ziyafet verilmiştir • 
e.._, ,:;:.e~erini tavıiye ederim .. Gayri müo diller cemiyeti ida · 
4'..e L dıye. kaclar hiç kimıenin- re heyeti reisi Hüsnü ve umumi ka
oft111fu'C"Zernıyen bir iıme ıahip tibi Şehap Beyler Maliye Vekili 
l'fi4 r,ı "1 iri", bunun ıaacletini bü- ile temasa gelmek üzere Ankaraya 
llt )' .~ •elaltiyetle ilan edebilirm. gideceklerdir . 

t, '•· h~~ atlı.n,zı iyi ıeçerıeniz, Pulları teftiş 
~ .:Yetı maıun olmanın Vali ve Belediye reiıi Muhiddin 

"&ıfaca~ırnız. . Bey dün yanında yeni nafia bat 
Vl·rtO) mühendisi Nuri Bey olduğu halde 

vilayet yollarını teftiş etmiıtir. 

Bostan bqında börekçilik ya· Za Pulejom mecmuuı yazmıt 
pan Kadir Ağanın, yanında çalı- • -o- olduğu bir mukaddemede Türk 
ıan Hacı Kadir tarafından 50 li- Üniversite Romanc.ıhiı ve Yakup Kadri Bey 
raaı çalındığı iddia olunmu§, Hacı rasathanesi hakkında fU mütaleayı yürütmek • 
Kadir ağa yakalanmıttır. Üniversite bahçesinde yapıla - tedir: . 

Yatak yorgan haraızı cak raaathanenin inşaatı için açı· "Yakup Kadri Beyin yeni eaeri 
Unkapanında Leblebici aoka· lan münakasa bitmittir. Binanın Türk edebiyatında yeni bir devrin 

inıda oturan Şaban Efendinin, b I d I l arıldıgwma 1• .. rettir. ugün öğ e en evve teme atma 3' r-
kom9ularından Fatma Hanım ta· Tu··rklerı"n bu yeni edebiyatında merasimi yapılacaktır. 
rafından evinden iki sah~n, iki -o- ferdi ve tahıi kimıelerin mücer -

yorgan ve bir yaıtığınm çalındığı EdlrnenJn bayramın- ret kahramanlıkları ve maceralan 
anlatılm19, Fatma Ha.nmı ele geçi· da İstanbullu talebe yoktur. Bu edebiyatta kütlenin, 
rilmittir. cemiyetin milli fikirler uğrunda 
Boyacının marifeti Edirnenin kurtulut bayramına kahramanlıiı ve hareketi vardır. 
Beyoilunda lıtiklal caddeainde İ§lirak etmek üzere gidecek olan Bu suretle Türk edebiyabnda artık 

loatra salonu 3ahibi Mahmut E - altmıı talebe cumartesi günü hare- fertten ziyade cemiyete kıymet ve
fendinin dükkamnda çalışan AH ket edecektir. Pazartai ıehrimize riliyor. 
tarafından çekmeceıinden on bir döneceklerdir. Bu roman ayni zamanda Türk 
liruı çalımnıt, Ali yakalanmıthr. -0- r inkılabının on aenelik tarihçesi 
Manltacıhk Gayri milbadtllerln ve huluuı ıibidir. Bu eıerden bu 
Karaca Ahmette Hüıeyin Efen· yeni bir teklifi büyük inkli.p kolaylık .,e vuzuhla 

di isminde b:rinin sekiz lirasını Gayri mübadiller, bonoları bor- takip edilebilir. 
manitacılık auretile çarpan aabı • saya kote ettirmek istemektedir • Yakup Kadri )\ey Türk inkılap 
kalı Hüıeyin yakalanmı,hr. ler. Bu !ekilde bono sahibi gayri tarihini tamamiyle yazmıt ve ıöa-

---0-- mübadiller, bunları İpotek göate - termit denemez. Yalnız bu vuıta 
Ermeni kllseslnln rerek para alabileceklerdir. ile istikbali göıtermeie çahtm•t • 

evrakı Bu tedbirin Maliye Vekaletin- tır, denebilir.,, . . . 
Ermeni katoJikleri cemaati ida · ce tasvip edileceği hakkında ümit

re heyeti bulunduğu Takaim erme- vardırlar. 
ni kiliıeaindeki evrak ve muamele -o- HUsnU ve Şehap bey-
deFterleri hükumet memurlarınca Bir tayin ler ankaraya gidecek 
mühürlenmiıti. Nafia fen mektebi mezunların . Gayri mübadiller, bundan bat • 

Görülen lüzum üzerine evrak dan Cahide Hanım lıtanbul nafia ka firari malları aatı9ının arttınl -
tetkik edilecektir. Tetkikat henüz bat mühendiıliği fen memurluğu- muı hakkında da hazırlıklarda 
baılamamıttır. na tayin edilmittir. bulunmaktadırlar. 
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BÜ YOK DEN 1 Z ROMANI jlngilizcedersleiı J 

~ Şabin Yavrusu 
1 Yazan: Kadir Can rto. 3 1 

Şeyh Ebussait fidye vermiye 
acaba razı olacakmıydı? 

{Geçen kısımların hülasası) ı 
Bu roman, bütün Akdenizin Şa

hin Reis diye tandığı eski bir denil 
korsanının hikayesidir : Birinci ki
tapta, Valeryo isimli bir Cenevizli
nin, Cezayir kızlarının en güzeli o
lpn Habibeyi nasıl kaçırmak istedi- , 
ğini okumuştunuz. Bu hileyi fır • 
tmalı bir gecede keşfeden Şahin ı 
Reis, Habibeyi, Cenevizli Valeryo
nun elinden kurtarıyor, onunla der- 1 

hal evleniyordu. 
Fakat, Valeryo bunu unutmamış -
tır. 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 dün başladı : 

Şahin Yavrusu Ali, Valcryonun 
kadırgalarında Cenevize doğru gi -
diyor ; babası prangadadır; Valer • 
yo ile konuşuyorlar: 

Damatla kaynata arasında mek
tuplar gidip gelmişti. Hatta Va
leryonun baskınından biraz evvel 
Mora Valisi Mustafa Paşaya a
dam göndermiş, gelecek baharda 
Cezayire kadar gitmek için izin 
istemişti. 

Buna bakılırsa Şeyh Ehüssaidin, 
kızı ve torunlan için on bin değil, 
yirmi bin altını da vereceği anla
§ılıyordu. 

Lakin Şahin Reis Valeryo'nun 
son sözlerini duyunca, ikarrsının, 

Şeyh Ebüssaidin kızı olduğunu 
söylemekten vazgeçti. Çünkü Kar
dinal Daskari'nin öcünü onlardan 
almalar(, Papaya gönderilmeleri, 
orada işkence edilmeleri, hiç de
ğilse Şeyh Eıbüssaidin veremiyece
ği !kadar çok para, istemeleri mu
haltkaktı. 

- Ona büyük iylikler yaptım; 

belki esirgemez! ... 
- Benim de, vereceğine pek 

aklım yatmıyor. Şeyh Ebüssait te, 
herkes gibi, iylikten çok parayı se-
ver ... 

Dudak bükerek döndü. 
Şahin Reis hayatında ilk defa 

olarak yalvarır gibi söz söylüyor
du: 

- Onları Venedik'te esirpaza
rma çıkarmayınız. Pazarda satılır
larsa on altın bile etmezler ... Hal
buki on bin altın, avucunuzda de
mektir. 

Valeryo baştan savma cevap 
verdi: 

- Peki, peki! ... Orada düşünü
rüz bunu ... 

- Fakat rica ederim unutmayı
nız!. .. 

Valeryo yürüdü gitti ... 
Deminden heri yanında duran 

kısa boylu, basık burunlu bir za
bit kapıdan çıkarken Valeryo'ya 
şöyle dedi: 

--=.... Muhterem Mar:ki Hazretle
ri! ... Bir kadınla iki çocuk için on 
bin düka altım, başlı başına bir ha 
zinedir. 

bulmuş gibiydi. 
On bin altının lafını bile gözle

ri dört açılarak dinliyen basık bu
runlu zabit, bunu hiç unutamazdı. 

Venedikte gene bu iş üzerinde 
görüşülecek, Şahin Reis karısının 
bir mektubunu kara Yusufla yahut 
Valeryonun bir elçisiyle Şeyh E
büssaide gönderecekti. Kaynatası 
ve Uluç Ali ile Murat Reis, Şahin 
Reisi de kurtarmak için herhalde 
bir çare bulacaklardı. 

Fakat c. burasını aklına bile ge 
tirmiyordu. 

Ancak karısıyle çocukları kur
tulduktan sonra bunu düşünebile
cekti. Bu hülya ile dalmış ve elleri 
sarkmıştı. Valeryo: 

-He ... y! ... Uyuma! ... 
Diye bağırdı ve kırpaç, Şahin 

Reisin yarr çıplak omuzlarında 

şakladı. O akşam çıkan korkunç 
fırtına sabaha karşı o kadar art
mıştı ki, gemiciler bile güvertede 
duramıyorlardı. Deniz, yer yer 
şaha kalkıyor, kocaman dalgalar, 
gemilerin üstlerinden aşıyorlar, 

meydanda ne bulurlarsa süpürüp 
götürüyorlardı. 

Marki Valeryo bunu biraz er
kenden hissetmiş olmalı ki bütün 
kaptanlara şu emri vermişti: 

- En kısa yoldan, her şeye rağ
men doğru Otrante'ye gideceğiz ... 
Fırtınadan, gemileri hafifletmek 
lazım olursa, esirleri denize ata
caksınız ... 

Filo yolunu batıya çevirdi. Bu 
suretle yandan gelen rüzgarı arka
larına almışlardı. 

Zaten Kefalonya ve Sökat ada
larını çoktan geçmişler, Korfo'ya 
yaklaşmışlardı. O gün akşamdan 

evvel Otranto'ya varacaklar, ek· 
siklerini alacaklar, yırtılan bir kaç 
yelkeni, kırılan bir iki direği yap
tıktan sonra Venedik yolunu tuta
caklardı. 

Lakin f ırlına gittikçe artıyordu. 
Marki Valeryo kamarasında bir 

l<öşeye çekilmiş kızgın kızgın söy
leniyordu: 

- Allah belasını versin bu Şa
hin Reisin! .. Bu herifte bir uğur

suzluk var... Cezayirde elinden 
kurtulduğum zaman da böyle bir 
fırtınaya tutulmuş, güçlükle kur
tulabilmiştim ... Bir de karısıyle ço
cuklarını kurtarmak için para ve
vereccğini söylüyor ... 

Birdenbire gemi korkunç bir 
surette sarsıldı. Kamaranın içi alt
üst oldu ve kendisini biranda yer
de buldu. 

Şaşkın bir halde kalktı. 
Çılgın gibi dışarı fırladı. İkinci 

kaptanla karşılaştı . 
- Marki Hazretleri, Dragonla 

çarpıştık. Dümen zenciri kırılmış, 

üstümüze düştü. Baş anbarında bir 
çatlak açıldı. 

Müellifi: ömer Rıza 

-69-
İngilizcede müfrede singular 

(singular); cem'e plural (plu
ral ) denir. Birincisinin manası 

bir, ikincisinin manası birden faz
ladır. 

İngilizce isimlerin hemen hep -
sini cemetmek için sonlarına bir 
"S,, ilave olunur. Yalnız bazı isim 
lerin sonuna "es,, ilavesi lazım
dır. Sonlarında x, eh, sh, z bulu -
nan kelimelerin telaffuzunu ko -
laylaştırmak için, cem' edildikleri 
zaman, sonlarına es konulur. 

Böyle yapılmamış olsaydı, bun
ların müfredi de, cem'i de ayni 
şekilde telaffuz olunurdu. Y ile 
biten bazı isimler ce.medildik
Jeri zaman bu "y,, harfi (ie) ye 
çevrilir, sonra da "s,, ilave edilir. 

Bu kaideyi tatbik ederken üç. 
sesli harfin bir araya gelmemesi · 
ne dikkat edilir. Mesela: lady 
(ledi) hanım, cem'i ladies; sinek 
manasında fly kelimesinin cemi 
flies, şehir manasına olan city ke
limesinin cemi cities'dir. Bu keli
melerde cem· edatı olan s den ön -
ce iki sesli harf vardır. Maymun 
manasında monkey kelimesi de 
ayni kaide dairesinde cemedilecek 
olursa bu şekli monkeies, gün ma
nasında olan day, ayni şekilde 

cemedilecek olursa daies olur. 
Üç sesli harfin bir araya gel -

mesi şart olduğu için bu çeşit ke
limelerin sonuna bir s ilavesi ile 
iktifa olunur. Ve o zaman bu ke
limeler şu şekli alır; monkeys, 
days ... 

''O,, harfi ile nihayet bulan keli
melerin sonuna da cemedildikleri 
zaman es konabilir. Yalnız üç 
sesli harfin bir araya gelmesi şart
tır. Piano ile Solo kelimeleri müs
tesnadırlar. Bunlara yalnız s ila
ve olunur. 

F. ve F e harfleriyle nihayet bu
lan kelimelerde bu harfler "ve,, ye 
çevrilir. Sonra S ilave edilir. Zev
ce manasındaki wife ( vayif) ın 

cemi w ivcs, bıçak manasındaki 

knife'in (nayif) cemi knives'dır. 
On kelime vardır ki cemedil -

mek için sonuna S ilavesine lüzum 
yoktur. Bunlar; man (man) 
woman ( vuman), foot (fut), go -
ose ( gus), tooth ( tus), lousc 
{lavs); mouse (rnavs); dormouse 
( dorma vs) ; ox ( oks) ; child 
( çeyild). 

(D evamı var) 
ıımıımttnatıııaenm ı11ımnımnt"""'"'""""" ııırr.nmuamuınaıınuıııtnttl uttııı Hhll 

lar, hem de böy1e konuşuyorlardı. 

Dragona bir şey olmamış, sula
rın akıntısına kapılarak batıya 
doğru sürükleniyordu. Vaziyet f e
na idi. Bu kargaşalıkta filonun di
ğer gemilerinden yardım bulma
nın imkanı yoktu. 

Gemicilerin büyük bir kısmı, 

evvelce esirlerin bulundukları baş 
anbarında toplanmışlar, yatak, 
minder, halı, kilim ve buna ben· 
zer şeylerle geminin bordasındaki 
çatlak yere dayanıyorlardı. Aşağı
da dizlere kadar çıkan su, sağa so
la sallandıkça çalkanıp duruyor

du. 

-
~T: 5000 -

ı--::--, __ _ 
Yazan: ı 

Aka Gündüz rto.24 

- Demek benim marangoz sün
gülenmiş? 

- Edebiyat fakültesinden bin • 
başı kızı llki vardı. Tanırsın.. O 
deniz hasta evi hemşiresidir, o 
söyledi. Bir torpille bacağı kop
muş, beş altı saat yaşayabilmiş . 

- Baban gene (~) sağlık baka-
nı mı? ( (Sıhhiye nazırı mu?) 

- Devrilesice kabine devril . 
medi ki çekilsin .. 

- Beni ne uza bölüğüme gön . 
derecekler? 

- Sana iki ay duru (İstirahat) 

ile havalama (tepdilhava) ver.:'! 
doktorlar. 

- Yaralarım sağaldı.. Duru, 
havalama benim neyime? 

- Yaradığın (bünyen) gevşe . 
miş. Güçlenesin diye olacak.. 

Kurşunlar bacak kemiğini sı . 
yırdığı için koltuk değneği ile 
yürüyen Esoes bir hafta sonra O. 
niversitenin parkındaki kanapeler· 
den birinin köşesinde oturuyor . 
du. Kocaman Üniversite bomboş
tu. iki yıl önce bu parka on bir 
bahçıvan yetmezken şimdi yet . 
mişlik bir ihtiyarla on iki yaşında 
bir yamak bakıyordu. Yolları ot 
bürijmüş, çiçekler kendi bildikle . 
rine üremiş, havuzların iç ke -
narları susuzluktan çatlamış, bü
yük kapının yanındaki gong pas -
lanmış. Esoes bir İran düzüsünün 
(şiirinin) bir ayağını mırıldan • 
dı: 

( Kayzerin sarayı kapısında 

şimdi örümcekler perdecilik edi · 
yor.) 

Sonra dudaklarında sarı ka • 
ranlık bir ç izgi çizildi: 

Bilgi ve insanlık sarayının ka· 
pısında şimdi ıssızlık ve ölüm 
perdecilik ediyor. 

Aksak bacağına - acısına al -
dırmıyarak- bir yumruk attı: 

- Bu ölümü öldürmeli! Bu ıs

sızlığı seslendirip coşturmalı! 
Sonra Üniversitenin beşyüz 

pencereli yüzüne bakarak hay -

kırdı: 

- Üniversite! Bu ölümü, sen 
öldüreceksin! Öz insanlığı , sen 
kurtaracaksın! Senden yaldızlı 

diploma değil , insanlık, insanlık .. 
İnsanlık istiyoruz! 

Gene gülümsedi: 
- Ben de ne romantik adam 

olmuşum! insanlık arıyorum! 
Sanki ne? insanlık bundan başka 
bir şey mi? Ülkece insanlık. .. Ve
ya insanlık ülküsü!.. Hadi sen de! 
işimize bakalım .. Günüm bitsin ... 
Hangi siperde kalacaksam kala -
yım ve kalıncaya kadat çarpışa -
yım .. 

Caddeye çıktı. 

Bir limuzin (lüks otomobil) ge· 
çiyordu. içinde sakallı bir adam -
la baldan tatlı bir kadın vardı. 
Kucak kucağa idiler. Sakallı ada· 

mı tanıdı. Bu savaş salgını ( teka
lifi harbiye) başkam (reisi ) idi. 
Araba birdenbire fren yaptı ve ar- ı 

ka, arka• gelip kooperatif hakka -

lAlma ve başka dıle çevirme' 
Devlet yasasınca kor uludur. 

Hani ilkyazdan arılar oğul "' 
rir. Kovana sığışamazlarda yeti 

oğu) arıları Beylerini alıp. kaç:;· 
lar ve ilk rastladıkları bır da 
ya bir saçakta topsalkım olurl;! 

Ekmekçinin önü işte böyleY. 
1 

Kucağı bebeliler, gebeler, ihlıY 
• )cılJI 

kadınlar ,kızlar, kamburu çı 'b. 
b. 1 .. 

dedeler, çocuklar, hastalar ır I , 
rinin sırtında, omuzunda topsa 
kım olmuşlardı.. r-

Ortalıkta altı türlü ses çınlıY0 

du: 
- Ekmek! 
-Bir ekmek! 
- Yarım ekmek!.. 
- Dörtte bir ekmek! .• 
- ·Bir dilim ekmek!. .• 
- Bir lokma ekmek . 
Ve iki türlü ses karşılık veriY0

'' 

du: , 
- Hani vesikan!.. ' 

- Hani para!. , 1 , 
Vesikası olanın parası yetııt 

yor. Parası olanın. vesikası btJ • 
lunmıyor .. 
Sağda ekmekçinin çırağı , sol~'. 

kalfası, bir köşede hükumet ınLI 
• b·r 

fettişi, öte k?şede sözü geç.er 
1
•1 politikacı .. Uç kat, dört kat, st1<1.k 

kat paraları gizli gizli alıp ek~r 
satıyorlar. 

Esoes geçiyor .. 
Pastacının ici dolu: 
Dudakları ~ ısırıklı, yanakl~ 

düzgünlü, giysileri (elbiseleri ) r 
pekli kadınlar... rt 

Kravatları incili, parmaklı 
pırlantalı, şişko gö~ekleri altıS' 
kordonlu erkekler .... 

Siper görmemiş delikanlılar·· 
Şoför yamaklarına kara.#' 

meme başı uzatan ergin kızlat··· 
· · 'kl' k d"f ka\ı, Lüstrın palı ı , a ı e şap 

yabancı miirebbiyeli şımarık ço 
cuklar; 

Başka bir çağda olsaydı, bö~ 
pasta, böyle bonbon ,böyle kur', 
biye, böyle şekerleme yemezıe' 

dL.S~vaı y?k.su~luğu ve. a~•~ 
bollugu hepsının ınsan mıde}er iit 
manda işkembesine döndürıı' 

habire yiyorlar... , 
k ·· 1 · d e" Barıc: ve azanc gun erın e . 

~ . ~ 

lerine ayda bir kilo kahve şel<~ 
alamıyanları tan~dı ki bu pastı ot 
da fino köpcklerıne kaymak hı 
demli, f ıslıklı pasta yediriyorl-1 
dı. . 

- . 1. d ·ç ,fi Sır kuru peynır ı san ovı ~I 
bilince kaçtı buradan.. Çıka, ı.i' 
irkildi . Dilim, dilim olmuş, es~,I 
zabit kaputu sırtında, sağ el•~' 
biı baston eskisi, sol elinc:le,Jıi' 
kiiçük torun eli.. Bir ihtiyar 1 

pastacıya yalvarıyor: >"''• 
- Bu benim torunumdur· tı> • 

sı ölüm döşeğinde .. Yüz gra.tıl 6'. 
].,,. lu siit buldum. Al sana bir 1 • .,e" 

na iki üç parça kahve şeker• i~i· 
•"' Hasta kızıma, bunun ana5 

w • tte' 
rccegım.... tv 

- Git işine Vesikasıı: 

yok! - ot· I· 
Bir limuzin daha geç•Y .. lii d& 

- Öyle ise Venedik'te bana ha
l 

tırlat bunu ... 

Dragon, filonun en yeni fakat 
küçük gemilerinden biriydi. 

- An barımızda çatlak mı? .. 
Aşağıdan bir zabit bağırdı: 

- Geminin yarası su kesimiyle 
birdir. Haf ifletmezsek biraz sonra 
yara büsbütün büyüyecek ve .... 

' lmm "önünde durdu. 
l 'k. ,os 

İçinde bir nazır a ı ı ,yor·· 
k E · · ·· ·· de t•11 dıJ ' kavu .. soes uçunu .. de 

Şahin Reis, bu çareye büyük 
ümitlerle baş vurmuştu. Fakat Va
leryo on bin altının eline geçece
ğini mümkün görmemişti. Yahut
da çok zengindi ve bu para, onun 
için ufak bir şeydi ... 

Valeryo, yanından uzakla~tığı 
taman bütün ümitleri can çekişi

yord:u. Fakat kapıdan çıkarken za
bitin söy!ediJ•ler~ ni ve Valeryonun 
cevabını duyunca yeniden hayat 

N 'd?S .. 1 eresın e. ... u gırıyor mu .... 

- Sancak tarafında ... Sızıyor ... 
- Çok mu? ... 
- Hayır ... Önüne geçmeğe çalı-

şırız. Fakat ... 
- Su kesiminden çok mu aşağı

da? .. 
- Değil. .. Eğer gemiyi biraz bo

şaltabilirsek su kesiminden yuka
rıya çıkacak. .. 

Hem koşa koşa yukarı çıkıyor· 

Sözünü bitirmeden Marki Va
leryo emirlerini vermeğe başladı: 

- Esirleri atın denize ... Yalnız 
genç kızlarla çocuklar kalsın!... 
Herkes sancak tarafına toplan
sın ... Haydi! ... 

Kılıcını çekmiş, dört tarafa sal
dırıyordu. 

(Devamı va~) 

Mağazadan koşarak çıktılar. 

Savaş salgını başkanı yüksek ses -
le kumandalar verdi: 

- Bu akşam konuklarım (mi~a

firlerim) var. lki tavlı hindi! Bir i 
kilo kara havyar! Bir kilo balık 

yumurtası! Üç tane pişmiş ista -! 
koz! Otuz francela !.. 1 

Esoes dahasını dinlemedi. Yürü
dü ve bir şey mırıldandı .. 

Ekmekçinin önü ...• 

··11011 
Yeşil aparlımanın o 

ruyorlar .. 
Kapıcı koşuyor.. 

11 
1""1' ; 

Bir dalkavuk ki:i~ıcını J'&P1c 
ğma bir şeyler fısıldıyor· 
yerlere kadar iğiliyor·· _ı bili1°~ 

nı oll .,ıa· 
Esoes bu apartınıa or-'1 ., 

. - . . rnrrıa, \1 b• 
içme gırmemıştır a }d\lğt.Jl1 ı 
l>ir kiralık kız deposu 0 afl"' ~r 

• . {JJe" 
arkadaşı söylemıştır.. ettedir• 

d wrusll g 
( ~·) Yine ynnlıştır, og 



-- 1 Kocasını öldüren ASLANLI HÜKÜMDAR 

tu .. aabıta romanı M eza r ı 1 ğ 1 Geçeni~!~~=~~-" cinayet SÜLEYMANIN OGLU 
rtakleden : va • rto -17- mahkemelerinden birinde merak-

ı z· h ve heyecanlı bir muhakeme da -
Tefrika rto. 93 de bu:•, do .. relnıezden evvel, ben· ı Adnan B'!y, bu sözü söyliyene ha cereyan etmiştir. 

d' u u:ıü ·· d t h Y ltıirı c d: nuyor um. ranh Sa· birden bl\kh. Sanki nerede kaldı· Mu akeme edilen kadın koca. a reisin güzel kızı .. Yalnız o-
Çiftıikteıe ,1 nerede bulunuyordu? ğını hatırlamak istiyordu. sını tabanca ile vurup öldürmek • nun mevcudiy~ti kasabadan uzak-

:················: 
iYazan: 1 

ij~l k'eb~ı_? Buna imkan yok. lh- Sonra, devam etti: tan maznun Madam Jolleivet id!. la§masına kafi bir sebepti. Yal -
1 ıııın çok k" • · d C d M d J 11· ,. k l A l 1 1 .. k.. d .• . ''Ji ya ınımız e... - eset, o o ada, duvara gö· a am o ıvet ın acaaı o an nız s an ı 1u um arın onu mçm 

! Rıza ! . . 
~ Şekip 1 'ti el~t~rladını ki, ölmezden ev· rnülmüttü. Zaten ben de böyle M. Jollivet geçen martın 13 üncü kaçırdığına bir mana veremiyor -

dıı;arıın~. uza.tarak, arkasrndakı dütünmü§tüm. Düşündüğüm çıktı. günü hic bir sebep yokken karı- du. Bu düşünce ile: 
. . .................. 

''[) gosterrnişti. Katilin ölmesiyle c:nayet te ört sını ve kaynanasını fena halde ' - Reiıin kızını geri gönder -

11 
oktor: bas ediimi§ oldu. dövmüf ve 6 yaşında Gisel İsmin •

1 
memenize akıl erdiremiyordum, 

nı sallamıya baılamıştı. Bu kendi
sine kavuftuğu için sevincine de • 

la.let ediyordu. 
t - Du Kadriye ı" le Tahı"re sarar t de küçük kızı alıkoyduktan ıonra diye sordu. Şüphesiz kendisini oir od varın arkasında başka mış r. Fakat Aslanlı hükümdar elini, 

onu okşamak için batına götüre • 
ceği sırada F atuf mırıltılar ara • 
sında başını çevirmiş ve geldiği ta
ra fa doğru yol almıya baılamış -

a. fal Nusret ise, Adnan Beye dehfet i- hem karısını, hem de kaynanasını seviyorsunpz da ondan .. ,, an var mı' -diye sordu 1 
,-Va.r. · ç;nde bakıyordu. Hala Hanım, 

1 

evden kovmuştu. Aslanlı hükümdar, vahşinin bu 
,;~raya girdik. fena halde canı arkılmıt görünü· Madam Jollivet bunun üzerine sualine omuz silkmekle iktifa et-
1!\aranl k d bu yordu. Akrabasının anlattıg~ı bu bir ta.banca satın alarak tekrar e· ti, ve: ta. ı ve ar bir yerdi • 1

• hikaye tamamiyle zemin ve za- ve gelmiş, kızını istemiş, fakat - Sevmek mi, dedi, ne münase· 
''Ara.b mansrz gibi geliyordu. Herhalde kocaar razı olmayınca tabancuım l bet ... Sevmek başka şey sevmiyen- tr. 

tJı 1•8 I acı, oraya, eski püık · 
1> e e · . u bütün dinliyenler üzerinde nahoş çekmiş ve kocasını altı yerinden lerin karıdır. Benim, ondan da-

O, bunda bir fevkaladelik ola.
cağını anlamakta güçlük çekmedi. ''E rını falan asmıştı. biı !'esi::- ~apmıfh. j vurarak kanlar içinde yere ser • ha üstün sevdiklerim var .. 

~~tf dPeyce aradıksa da bir şey (Devamı var) miştir. Bir kaç dakika sonra - O halde neden iade etmiyor-
t ernedik 

Muhakkak, mağarada bir fela· 
ket clolaşmıfh. Hele Fatufun ko· 
J&rken topalladığını görünce hiç 
§Üphesi kalmadı. 

"O · kocası ölmüş ve Madam Jollivet 
'tııd, ~~Ya döndük. Yatağın ba· İstanbul 5 inci icra memurlu • te tevkif edilmittir. 
dtYae ıraz durduk.Doktor, ner· ğundan: Muhakeme esnasında reis gene 

''Ö ~enden a~ılmak üzereydi. ~)34 14703 kadına !U suali sormuştur: 
}j.._.

1 
lunun yaptığı işe.ret, gözle- ipotekli olup tamamına iki bin - Kocanızın n'sıl öldürebildi-

'll '1. .. 
~ilbd· 0 nünden kaybolmuyordu. · altı yüz kırk altı lira takdir olu • niz? 
~~tı<i·ı hatırlıyorum ki, Sadi ile nana Gala tada Sultan beyazıt ma· - Kocam bana: "Kızını asla 
~ 

0
; araıınd~ ~ir ç~k münakata· halleıinin kömürcü sol 1ığında va • görmiyeceksin,, dedi. Bu söz beni 

lılt"1~Uttu. Lakın emayeli nerede ki eski 11, 13, 15, 17, 19 yeni 11, 15 delirtti. Ne yaptığımı bilmedim .. 
~t ~! olabilirdi? Cesedi ne yap· 17.' 17 1, 19 No. larla murakkam - Peki o halde tabancayı neden 

1 
• ve 11, 13 numaralı salhane kapısı almı•tm?. , 

''1 'S' 
tir> .~iler, çiftliğin her yerine gi· ve 15, 17, 19 numaralı üç dükka • - Kendi kendimi vuracak -
~i hç._1Yorlardı. An bar lada mı bu nın yarım hissesi açık arttırmaya trm .. 

'!'rtnııtı? çıkarılmı§ ve 13 ' 12 934 tarihin - - Kocanızın hatka bir metres· 
41
8ird ~ · den itibaren tartnamesi herkesin le birlikte yaşadığını biliyor mu • 

)t~ I enbire, doktorun kolunu 
t ldıın görebilmesi için daire divanhane· dunuz?. 
11~ • sine talik edilmiş olup 23 12 934 Madam Jollivet bu suale hiç bir 

ad .. d ~~İn ziyaret ettiğimiz küçük .. ' h tarihine müsadif pazar günü aaat 
~l'aft' er yeri görmemi§tik. Sağ 14 ten 16 ya kadar İstanbul beşin
,\\~ duvarın içinde, vaktiyle 

•-~ ci icra dairesinde satılacaktır. 
''O ~k fırını vardı. Arttırmaya İ!tİrak iç.in yüzde 

k•ı>ı '""}'a beraberce g;ttik. Fırın 7,5 teminat akçesi alınır. Arttırma 
"~d;1111n önünde, eski bir dolap bedeli; muhammen kıymetin yüz-

ıcy erini değiıtirdim. ';r; 

,\dnan B b" · ~· ey, ırdenbıre sustu. 
t'~ ıra, köşkün içinde bir çır.gı· 

~lrnıı: · · k · · ~ :u ıeıını esmıştı. 

~e~kes, Dirayet Hanıma doğru 
ll. 

~dıncağız sapsarı kesilmi,ti. 
l;t? 1!u saatte kim gelm' ş olabi· 

·dıy .. l d" l\ c soy en 1. 

'-driye· 
........ . 

Sofanın zili hala ... 

~l~lektrik zili işlemiyor mu? 
ıf Bey· Q . 

~tl,11 ~n geldiğim zaman mükem· 
d~ 'ç~iliYordu. Haydi, birlikte gi 

~. ırn mı' 
1,uh · 
Si.) ''Yağa kalktı. 

0nd 

de 75 ni bulduğu takdirde ihale 
yapılacaktır. Aksi halde en son art 
hranrn ta.ahhüdü baki kalmak ü • 
zere arttırma on be§ gün daha 
temdit edilerek 7 1 935 tar1hine 
müsadif pazartesi günü aynı saat· 
le en çok arttırana ihale edilecek
tir. 

2004 numaralı icra ve iflas ka
nununun 126 ıncı maddesine tev • 
fikan İpotek sahibi alacaklılar ile 
diğer alakadarların ve irtifak hak
kı sahiplerinin dahi işbu gayri 
menkul iizerindeki haklarını ve 
hususile faiz ve masrafa d:ıir olan 
iddialarını evrakı müsbitelerile 20 
gün içinde icra dairesine biMirme
leri lazımdır. Aksi halde hakları 
tapu sicillerile sabit olma.dıkça sa· 
trş bedelinin payla§masından ha • 

cevap vermemiştir. Bundan sonra 

tahkikat evrakı okundu neticede 
Madam Jollivetin çok namuslu 
ve dürüst bir kadın olduğu, koca -

sının ise bilakis çok fena ve gad -
dar tabiath olduğu, karısına hiç 
yoktan zülüm yaptığı ve Şasanu 
isminde bir kadınla uzun müddet 
birHkte yaşamakta olduğu anla • 
şılmı~tır. 

Nitekim Madam Şasanu da mu
hRkemeye bizzat gelerek Jollivet 
ile uzun müddet beraber yafadık
larını itiraf etmi!tİr. 

Bundan sonra kocasını öldüren 
kadının avukatları tezlerini mü • 
dafaa. etmeğe başlamıılar ve me • 
seleyi bütün çıplaklrğiyle teşhir 

etmiılerdir. 
Neticede jüri heyeti kadının 

gerçi bir cürüm itlediğini kabul l 
etmekle beraber, işlediği bu cü • 
rümden dolayı mesul olamıyaca • 
ğına hükmetmit ve kocasını öldü
ren ltadın da böylece beraet et -
miştir. Ja.ı, ı.ı' n çıktılar. 

Q anırn, sordu: 
riç kalırlar. Alakadarların işbu ı!ll••··G-o·· z-·H-e·k··İ·m-i --~ı 

sunuz ... 
- Bunun hesabını sana verecek 

değilim ... 
Vahşi, Aslanlı hükümdarın bu 

cevabı karşısında bir put kesil -
di. 
Sorgularında ileriye gittiğini 

anlıyordu. Her hangi bir ihtimali 
önlemek için: 

- Hesap için sormadım, diye 
kekeledi .. 

Epeyce yol almıtlardı. Sabah 
neredeyse olacaktı. Geçtikleri or· 
man ku! seslerinin ahengiyle do -
lup taııyordu. Dar ve ağaçlıklı 
yollar üzerine sarkan dalların ge
niı yaprakları biribirine öyle gi • 
rif t olmuş, öyle karı§mıştı ki bazı 
yerlerde bunları aralayıp geçebil
mek için vakit kaybediyorlardı • 

Abdullah: 
- Ayşeyi merak ediyorum, di -

ye mırıldandı .. 
Aslanlı hükümdar: 
- Merak edecek bir ıey yok .. 

Fil şimdi mağaraya varmı§ bulu • 
nuyor .. Merzuka yardımına yetiş-

mıt···· 

Aslanlı hükümdar cümlesini da-
ha tamamlamamı,tı ki, bir aslan 
kökremesiyle irkildi. Bir miiddet 
yerinde hareketsiz kaldı. Sesin 
geldiği tarafa kulak kabartarak : 

-Bu Fatuıun sesi dedi .. 
Filhakika. hu sırada Bora da 

yanlarından bir ok gibi fırlamış ve 
ağaçların arasında kaybolmuştu. 

Fatma da onu takip etmişti. 
Aslanlı hükümdar yerinde du • 

ramadı. Hemen yanlarındaki ağa
cın dallarına tırmanarak kendisini 
bir an içinde tepede buldu. 

Aslanların gittiği noktaya dik
katle baktı ve sesinin bütün ihtişa • 
miyle haykırdı ..•. ~~ bn~~r\\r!a biı· çıngırak olduğu

t". YorJJrn S .. d h" .. 1.1ı11lin. • esanı e ·ç ıııt-
maddei kanuniye ahkamına göre l 
hareket etmeleri ve daha fazla ma, Dr. Süleyman Şükrü Bu haykırı§ vahfiyi ürkütmüt -

~iJ ~.k:, 
d; h ,ıt}.;~n elektrik zili yoktu. 
f 'tt~ıtt tan sonra onu da kal· 

lumat almak istiyenlerin dairemi -1 Babıali, Ankara caddesi No. 60 tü. Zavallı adam ağaç dalları a-
T elefon: 22566 b 1 b zin 934 '4703 numarııı.lı dosyasına ; rasına oyu oyunca uzanarak 

Salı günleri meccanendir.. 1 k 1 ki k 
müracaatları ilin olunur. (3448) Iİİll••ı••••••••••• u a arını apamıflr. Deminden-

ltj lttı l Ak' 
dı 1

• t... • a ın cıngırağın zen-
ş. ...l\AıkJ 

Q~11.~~di, ~nl ar ar~sında saklıy- Esnaf Teşkilatı Be.şmurakıplığından: 
04

, ktnı b aınıyonım doğrusu ... 
~~J . uldu da çaldı? lstanbul Elurel!yapıcılar Cemiyet .nin müddeti biten idare 
ı 'tın· b' . heyetinin seçimi 12· 11-934 perşembe günii saat ondan on be•e 

beri konuştuğU, kendisinden fark -
sız gördüğü beyaz adamın haykı
rışı, onu gene kafası içinde erişil
mez bir mahluk haline çıkarmıt· 
tı .... \. "drı.1b.. 1 ılırınedi. '1' 

"ll ~ •• ae b kadar Bahçelupıdı Dördüncü Vakıf Han i .inci küttaki dairei Abd ll h ··1 b" k"l 
4 ... 

1 
'-d, .. h Y, u hi.disenin niçin - u a yarı gu er ır !e ı -

",&. • e mahsue-ada yıpılacıg-ı a'ikadar!ara ifan olurur. <4782) d ki v ı d 

• .. ti 

l:ı, ''-l'ıeYeca.n uyandırdığına e ya aştı. e omuz arın an tu-
rj ~ .. 'lif \>e Nrtı ıeraem bakıyordu. tarak kaldırdı. Vahşinin rengi at-

0tıdiiJe uh, endiıe içinde ge· mış. mosmor keailmiıti. 
l:)h l'. 1 Yarın Akşam SARAY sinemasında ı Aslanlı adamın sesine cevap 

..... "'tda h· 
~.\llah,ıı'ç kimse yoktu. 1 E L 1 SA LAN D 1 Holivud Yıldızı veren Bora oldu; iki defa arka 

~i; vl'ltlık ah... arkaya kükredi. Sonra F atuşun 
oe'-1,.. ta, ~ k ı Nils Aster •e Paul Lu~as'ı ~c ıinema prens eri sesi işidildi. 

tıllıı lirdu l~ ogu bir ıükut hü· I Ş I K 
d ~ t . a.tif LA R s ...., N u·. N c E Aslanlı hükümdar bir İp camba-~ıı.:ı .. eçlııe1 •• ' &anki bunun ö· '-" 

qll 1( ıç , zı meharetiyle ağaçtan aşağıya 
......_ t-'. ın, Adnan Beye Şen, litif ve nükteli komedi müzikalinde al'4ı,hyacaksınıı . · k k F l 

ıı,)d•\J till 1 ınere oıtu. atu, a burada, ona 
l L- - §tı .•• c· F o K s J u R N A ı.. 1 doğru ko,uyorlardı. Fatuş Aslanlı 
"'\lı\l• '· ınayetin sor.u , _ 

"" hükümdarla kartılaıınca ucu püs. 
küllü kuyruğunu oynatmıya, kıçı. 

F atu§tan evvel mağaraya var -
mak için ileriye atıldı. Fakat geri· 
den gelen Abdullahla vahıiyi ha • 
tırlayınca geriye dönerek koftu. 1 

Abdullah ve vahşi, yavaş adnn· 
larla geliyorlardı. Onları böyle 
cansız görmek ulanlı adamı çile
den çıkarmaya kafi gelmi§ti. BÜ • 
tün sesile bağırdı: 

- Uyuyor musunuz .. Yürüse• 
nize .. 

- Ne var?. 
- Ne olduğunu pek iyi bilmi • 

yorum ama, herhalde hayırlı bir 
ıey yok.. Ben mağaraya süratle 
gideceğim.. Siz bu yolu takip e· 
derseniz doğru oraya çıkarsınız. 

Aslanlı hükümdar, onlardan ce· 
vap almaya bile lüzum görmeden 
bir ağaca tırmandı ve dallardan 
dallara fırlıyarak yüksek ağaçla • 
rın srk dalları arasında gözden 
kayboldu. 

Abdullahla vahı i mağaranın 
yanına geldikleri ~ zaman hiç kim
seyi bulamadılar .. 

Ortada. ne aslanlı hükümdar, 
ne Merzuka vardı. Aslanlardan 
bile eser yoktu. 

Daha fil de gelmemiş olacaktı .• 
Abdullah bir an için ne yapa • 

cağını ıaşırır bir halde hareketsiz 
kaldı. Sonra mağaraya girdi. 

Ortada gayri tabii bir hal yok· 
tu. Her şey bıraktıkları gibi yerli 
yerinde duruyordu. Hatta kötede 
yayılmış duran bir post Üzerinde 
Merzukanrn ha§ örtülerinden biri 
duruyordu. 

Fakat aslanlı hükümdara, as • 
lanlara, Merzukaya ne olabilirdi 
ki görünmüyorlardı. Abdullah 
içeride çok duramadan ıene dı§a· 
rıya uğradı. Vah,i, bir kayanın 

yanına büzülmüı duruyordu. O 
Abdullahın, Abdullah ta onun der 
dini anlıyamadığı için vahıiye bir 
şey sormakta veya işaret etmekte 
mina yoktu. En iyisi sağdaki bü· 
yük kayanın üzerine tırmanıp et • 
rafı iyice gözden geçirmekti. Böy· 
le yaptı. On dakikadan fazla a
randı. Bir netice elde edemedi. 

Neden sonra aklına Rassilerin 
yurduna hareket etmezden evvel, 
aslanlı hükümdarın Merzukaya 
Şerif'i çağırmak için öğrettiği he
celer geldi. 

Tecrübe etmek herhalde fay• 
dalı olacaktı . 

Sesinin bütün ıiddetile 
- Ha! .. Heyha .. Heyha, 

bağırdı. 
diye 
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Kükürt ocaklarının nasıl yerler 
olduğunu biJ!r misiniz? Bilmiyor -
sanız, görmenizi hiç temenni et • 
mem. Çünkü, ayrıldıktan &anra, 
günlerce genzinizde pis bir koku 
hissedeceksin;z, Hele orada ame· 
lelik etmek birine mukadderse ha· 
li haraptır doğrusu ... 

Kükürt ocakları cehennemdir. 
Bazan da, hakiki manaıile ce· 

hennem olur.. Zira, alev alırlar .. 
Fakat, öyle, parhyarak, harlı har• 
lı yanmazlar .. tç:n için, usul usul, 
ıinsi sinsi yanarlar ... Bu yangın, 

senelerce devam eder ... ~e ıu, ne 
itfaiye, ne cezai! maddeler, hula· 
sa hiç bir fy, bu afeti aöndürmek 
iç:n elvermez ... Artık, ocak kendi 
taliine terkedilmittir. Bir yanar 
dağ gibi tüter, durur ... Ateı, top • 
raklarm altına aokulur •.• KimbHir, 
kaç zaman sonra, en son katra kü· 
kürt tozunu da yakar ... Fakat, bu 
müddet zarfında, ocak, tam ma· 
nasile bir yanar dağ haline gel· 
miştir. . . • • 

lıte 666 numaralı ocak, böyle 
bir haldeydi ve eıki uıtahaıılar· 
dan Etem çavuş, yüzünü orada 
yakmıştı. Bundan bet ıene evvel, 
henüz başlıyan yangını önlemek 
iç'n atılan tutu§mU§ kükürtlerden 
bir kürek, zavallının suratına rast
lamıştı. Çenesi, yanakları, dudak· 
ları mahvolmuf, adeta bir iskelete 
dönmüştü. Bereket versin, yalnız 
gözleri salim kalmıth da, hala ça· 
lışabiliyor, hayatmı kazanıyordu. 

Patronlar, onu, ocağın en kı

demi;, en makbul ustaba9ııı adde· 
diyordu. Bu adamın, kendileri yü· 
ziinden bu hale geldiğini dütünü • 
ycrlar ve ona çok para veriyorlar
dı. 666 ocağın yanındaki Mustafa 
3ey ocağının Alikıran baskeıeni 

g"biydi. .. 
Etem ustanın bir de karısı var· 

dı: Zehra Hanım ... 
Bu hatuncağız uzun seneler 

kocasına ta•hammül etmiıti. Fa· 
kat, artık edemiyordu. Nasıl etsin 
ki, Etem c;avu!, müstekreh yüzünü 
ahaliye bile göstermekten kaçı· 
nıyor; bütün çehresini kırmızı bir 
bezle örtüyordu. Bu, kendi tara • 
fından, oldukça ustalıkla yapılmıt 
bir maskeydi. 

Kükürtlerin parçaladığı yüzü 
bir tek gören vardı: O da, karısı! .. 

Fakat, timdi en çok görmemek 
istiyen de oydu. 

Mustafa Bey ocağında çalııan 

itçiler arasında Ali isminde yakı • 
şıklı bir oğlan vardı ki, Etem ça· 
vuı, evine bir tey lazım olunca da· 
ima onunla gönderirdi. Gene bir 
gün bir haber yollaması lazım gel· 
di. Bir öğle sıcağıydı. Sinirleri 
kamçıhyan, rütubetli bir sıcak. .. 

Şeytan böyle havalarda orta· 
lıkta çok dola§ır galiba... Zehra 
Hanımla Alin;n de arasına girdi ... 
Olanlar oldu ... 

Ve, o günden itibaren, artık bu 
adet de,,·am etti, durdu. Ne zaman 
Etem çavuş ocağa, haydi efendim, 
Ali bir kulpunu bulup dıtarı ve çal 
kapı Zehra Hanıma .. 

Hatta, haylazlığı o derece ileri 
vardırdı ki, evvela ihtar, sonra tek 
dir, nihayet itten yallah ... · 

Bunun üzerine, aşık delikanlı, 

Zehra Hanımın evine büsbütün 
poslu sermiş vaziyete geldi... E
tem çavuş işteyken o hep metres!· 
le beraberdi. Kırmızı maskeli a· 
dam eve döndüğü zaman ise, arka 
kapıdan sıvışm~nın yolunu bulu • 
yordu. 

Lakin hu tarz münaseebtler ne 
kadar devam ebe de elbette ebedi 

değildir. Pek az zaman sonra, ko • 
nukomıunun dikkatini ce1be ha, • 
ladr. 

Bunun üzer:ne, kahvede fi!§.n, 
baıladılar: 

- Öhhö öhhö, Etem çavuş ... 
-? ... 
-:- Başını önüne iğmiı; dü,ünü· 

yorsun! 
Öteden biri: 
- Boynuzları ağır geliyor gali

ba ... 
Çavu§, ayağa kalktı. Masaya 

bir yumruk indir:p bir an durdu. 
Sanki kartısında, tepeH.yecek bir 
adam arayordu. 

Kahvedekiler: 
- Bize kızıyorsun, Etem ça· 

vuı? ... Kendi tal!ine kız! ·dedi· 
ler ... 

Zavallı adam, boynunu büktü: 
- Evet ... Size kızacak bir şey 

yok .•. Asıl suçluyu bulmalıyım! 
-:karşılığını verdi.· Peki, ne 
olmu§? ... Anlatın bakahm ... 

Arkadaıları, ne biliyorlar:;a, 
hepsini ıöyled:ler. 

Çavug: 
-Ben yapacağımı bilirim! -de

di. 
• • • • 

- ... Allaha ısmarladık, karı· 
cığım ... Sen, üzülme... Yataktan 
kalkma ... 

- Peki.. Sen, kapıyı kapa git 
öyleyse ... 

Kadın, sokak kapısının hızla 

kapandığını duydu ve bir tarafın· 
dan öte tarafına dönerek azıcık 

daha uyudu. Sonra, kalktı, süslen· 
di, püslendi. Alisinin gelmesini 
bekledi. 

Ali, kavakların dibindeki ça • 
yırlıkta danalar gibi yuvarlanıp 

duruyor, ayni zamanda yolu göz • 
lüyordu. Çavuşun geçtiğ=ni gör· 
dükten sonra, eve dalacaktı. 

-Acaba geçti de fark mı etme· 
dim? ... ·diye düşündü.· Herhalde 
öyle olacak. 

Yavaı yavaş kalktı. Zebranın 

sol odaıındaki sol pencerenin sol 
perdesi açıktı. Bu, evde kimsenin 
bulunmadığına, içeri girmenin ser 
best olduğuna delalet ederdi. 

Ali, kapıyı çaldı. 
-Yaıın bitecek

Nakleden: (Hadice Süreyya) 
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6 ıncı icra dairesinden: 
Mahcuz ve paraya çevrilmesi 

mukarrer hane eıyası Beyoğlun • 
da Tar1abaşında l 72 numaralı 
Papadopolu apartımanının 4 nu • 
maralı dairesinde 24 -11 - 934 
tarihinde saat l 6 dan 17 ye kadar 
açık arttırma ile satılacaktır. Ta
liplerin mahallinde hazır buluna • 
cak memuruna miiracaatları ilan 
olunur. (3449) 

SÜREYYA OPERETİ 
Bu ak§am saat 20,30 da 

Kadıköy Süreyya Tiyatrosunda 

KIRK YILDA BiR 
Operet 3 perde. Yazan: Yusuf Sururi. 

Cuma günü matine 15 te 

Beyoğlu Mulenrujda 

Cuma akı:ımı 20,30 da 
Oıküdar Hale Tyatroaunda 

KADINLARDAN BIKTIM 

acıala-1) poldu 
Bu elması- 55 bin dolara satın alan Amerikal 

aile şimdi perişan olmuştur 
Bir zaman ikinci Sultan Abdül

'hamide ait bulunan son derecede 
kıymetli b 'r elmas, Amerikada 
haile denilebilecek vak'alara ve· 
sile olmuştur. 

Dul bir milyoner olan Misis 
Hedley, bu elması bundan Jki se· 
ne evvel, tam 55,000 bin dolar ve· 
rerek ele geçirmiştir. Nevyork ci
varında "Siyah gül,, Villasının 

sahibi bulunan zengin kadın, 
eşsiz elması ele geçirmek için kuv· 
vetli bir arzu duymu§, nihayet sa
lın almağa muvaffak olunca, Hed-ı 
ley ailes"nin . elmas kolleksiyonu 
arasında en üstün yeri, bu elmasa 
ayırmıştır. 

"bdülham.din meş'um 
elması 

işi yapmıt olması imkansız, diyor. 
Hizmetçi kız.la uşak, dün akşam 
izinli olarak evlerine gittiler. Bah
çivan, bütün gün bahçedeydi. Ben, 
bir kaç defa vitrinin yanma gittim. 
Elmaı yerindeydi. Son görüşüm· 
den yarım saat sonra, elmasın ye
rinde yeller estiğini gördüm. Bu 
sırada Villada benden başka toru
numla nişanlısı vardı. Elması ya 
ikisinden birisinin, yahut ta ikisi· 
nin müştereken çalıştıklarından 
yüz de yüz eminim! 

- Bu elmasın met'um oicl. 
nu, sahiplerine felaket getirdı 
bana söylediler, peşinde ket 
tan vazgeçirmek istediler de I 
aldırış etmedim. Hay, aJınsı 0 

dım! 

Bu çok iri bir elmaıtJ. Ssr 
rak bir panltısı vardı ki do 
suzdu. Ah, bakmağa doyaro• 
kayıplara karıştı. Ben, hayst 
bunun gibi başka bir elınııss 
gelmedim. 

Bu elmas, önce bir Marki.ıt 
miş. Markizin, F ransadaki . 
ihtilalde, giyotinle batı ke5~ 
Sonra, elmas ikinci Sultan A 
hamidin hazinesinde yer ~ 
Hatta, platin mahfazasında sıı 

Milyoner kadının fevkalade 
bağlı bulunduğu bu elmas, son 
hafta içerisinde, diğer elmaslarla 
birlikte saklı bulunduğu vitrinden 
kaybolmu~tur. Kadın, sık ıık bu 

vitrine yaklaşır, sarı.mtırak bir a· 
lev gibi parıldıyan meşhur elması 
zevkle seyredermiş. Bu yaklaşma· 
larından bir:nde, cam arkasında 
elması görmeyince, yıldırımla vu· 
rulmuşa dönmüıtür. 

Misis Hedley, "Eyvah, elma:nm 
çalındı, mavholdum !,, diye dö· 

vünmcğe başlamış, kendisini b:raz 
toplayınca, bu elması tekrar ele 
geçirmenin yolunu ara§hrmııtır. 

O gün evde bir kendisi, bir toru· 

nu, bir de onun n:ıanlısı varını§. 
Kadın, yarım uat evvel elması 
yerinde gördüğü için, bütün fÜp· 
heleri torunu ile onun nişanlısı Ü· 

zerinde toplanmı§. 

Torunu Ete), yirmi dört yaşın· 
da, güzel, caz:p bir kızdır. Lon· 
drada iiniversite tahsilini henüz 

tel<millemiş, diplomasını alarak 
Nevyorka, büyük annesinin yanı

na gelm' ştir. Nişanlısı Perl in de, 
yüksek tahsil görmüş, yakışıklı 
bir delikanlıdır. Misis Hedleyin 
malını, mülkünü o idare etmekte· 
dir. 

Kadın, "elmaııı mutlak ikiniz· 
den biri çalmıştır. ,, diyince, bun
lar bu sözü şiddetle reddetmişler, 
Mis Etel; hıçkıra hıçkıra ağlama· 
ğa başlamı§1 Mister Perl;n de sap· 
sarı kesilmiştir. Onların bu hali 
ve protestoları, kadının şüphesini 
gidermek şöyle dursun, büsbütün 
arttırmış, aile araıııına bir soğukluk 
g:rmiş, ücü de aıabileşmişler, el· 
mas meselesi, bütün gün münaka· 
şa ve kavga mevzuu olmuştur. Ni
hayet ak§am üzeri, büyük anne, 
torunu ile nişanlısına şöyle diyor: 

- Demin polise telefon ettim. 
Nerdeyse memurlar gelecek, su· 
çunuzu meydana çıkaracak! 

O sırada, üç polis memuru Vil· 
]anın kapısını çalıya-. Memurlar, 
tahkikata girifiyorlar. Sonu gel· 
miyen sorgular l<arşısın.!::ı, genç 

kızla dellkanlı bunalıyor, heye
canla "biz, çalmadık. Hiç bir şey
den haberimiz yok,, tan başka söy

liyecek söz bulamıyorlar. Polisler, 
Villadaki hizmetçi kızla uşağın o 
gün izinli bulunduklarını, bahçi· 
vanın da sabahtan akşama kadar 
bahçede !şiyle uğrattığını tespit 
ediyorlar. Esasen, milyoner kadın, 
bunlardan zerre kadar ıüphe et· 
meği akim getirmiyor: 

-Bunlrdan herhangi birinin bu 

Polisleı, ketf yaparak, Villaya 
dışardan girilmediği neticesine va
rıyorlar, elması içerde ve dışarda, 
ıaklı bulunması muhtemel köşe, 
bucakta arıyorlar. Torunla nİ!an-

lısınrn eşyalarından başka üzerle· 
rine varmcıya kadar yapılan araş· 
tırma, hep menfi netice veriyor. 
Buna rağmen milyoner kadın, id-
diasında ısrar ediyor. Polisler, ken 
dilerinde de bu işi Mis Etel'le Mis
ter Perin' den başkasının yapmıt 

olamıyacağı kanaati uyandığını 

söyliyerek, ikisini de merkeze da
vet ediyorlar. 

nın ismi yazılıdır. Sultan, 
gözdelerinden en sevdiğine 
miş. Kadın, çok geçmeden "eJ 
olup ölmüş. Sultan da, hal'i ti> 

rek senelerce bir saraya haP' 
miş. Bundan sonra da elması 

rikalı bir zengine satılmı§ ye 

damın elması hediye ettiği 
büyük harp sırasında torpiff 
rek batan "Luzitanya,, vapıı . 
yolcuları arasındaymış. DeJ11 

boğulmuş. 

İşte ben, bütün bunları biJdi~ 
halde, bu elması almaktan yed 
medim. Ah, ne dedim de ,J: 

bizim aUe e elmasın ee.Jll 
ne uğradı! 

Nevyork polisi, bir taraf~.'~ 
ması araya dursun, yirmi do( 
at sonra hiç akla gelmedik bit 
ziyetlc karşılaşıyor. Hizmetçi 
vitrinin etrafını muayene ' 
ken, gözüne heri taraftaki ps . 
nın tüneğinde, su çanağının ~ 
bir parıltı ilişiyor. Hemen 
yor ve çanakta elması buluY0~ 

Mis Etel, gözleri yaşlı, bütün pağan, kanat çırparak, kahk'~ 
vücudu titriyerek, giyinmek üzere atıyor. İ§ anlaşılıyor, bir arsl ~ 
beş, on dakika mühlet istiyor, oda- sılsa vitrin açık kalmıt ve 
sına gitmek üzere merdiveni çıkı- fırsat bilen papağan, elma••~ 
yor. Bu arada heyecan ve teessür- sına takıp çanağına götürınÜ~ 
den başı dönüp, sendeliyor. Ayağı yoner kadının sevgili paP'~ 
kayıyor ve yirmi dört ayak merdi· Bu cihet anlatılarak, .1'./.. 
venden yuvarlanıyor. Zemin, par· meydana çıkan elmas göstet' P' 
lak la§ döşelidir. Başı hızla taşa sarımtrak alevi andıran P'~dll't 
çarpıyor ve çatlıyarak, kız o anda gözleri kamaşan Misis HedJı1" 
ölüyor. tasının büyüklüğünü idra1' . .,'ıf 

k d. . d .. iil 1 ıııt' 
Büyük anne, hu feci manzarayı, ve en ısıne o an a nu:z 1"" İl 

gözleri dehşetten büyüyerek gÖ· ediyor. Şimdi, milyoner. ~ , 
"S0 h ··ı v·11- d bit ~ rüp, koltuğunda taş kesilmiş gibi ıya gu ,, ı asın a, ,ti''$ ı 

otururken, kızın ni§anlısı Perin, tuğa gömülmüş, kımıldan ,td1 

kanlar içinde yerde yatan sevdiği halde, 55,000 dolara satı~_.., Jı 
kızm üzerine kapanıyor, "Etel, bu elması gece, gündüz ds 
Ete}!,, diye sesleniyor, kendisini gın seyretmektedir! 
yerden yere çarpıyor. Sonra bir· , -t'1 
den bire yerinden fırlıyor, Milyo· ı ff A 8 Er ı 
ner kadının üzerine yürüyor, "sen, ı ~ti'~~ 
sen sebep oldun bu faciaya, cadı! A kşa m ~~sıJI- ~S 
Artık benim de seni gebertmek va· ıtd h . tsT.4 cJt.PO 

art' aneaıı KARI\ . ... tJ' 
zifemdir. Masum torunun, bu ka- __... ~~ 
zaya senin yüzünden uğradı, cani ıcıgrnJ ı\~i'ST't.1"18~;,.,,.,. 
kadın!,, diye bağırarak, Misis l"l'lt'fon Yarı: ısırTı ~ 
Hedleyin boğazına sarılıyor. Po· r ff11'111 

lisler, delikanlıyı güç zaptediyor· ABOrtE Ş e ıJ -fil;,. 
lar. Müthiş bir buhran geçiren de· 1 6'4J ı~ 

1 • l'Urk1ye: 1%0 ~ ıtJ 
lıkanlı, çıldırıyor. 

0 
..,.

0 
11•• 

Ecnebi: 16 Si 
Zengin ihtiyar kadını çok ileri· An TAtııfı ,.-

. ·~· . k k b I d" ~ iL uts, ye gıttıgını artı a u e ıyor, ag· I nJldll "' coı· 
• • ncaret u~ıa ı;urOI 

lıyor. Fakatı elmasın torunu ıle nı· ıwaml ııAnı.f ıo .. a: 
şanlısı, yahut yalnız birisi tarafın· . at J\1iidtJt' 

S h"b· Netr1Y trJ dan çalındığı kanaatini hala mu· a 1 1 ve AN ~AS 91,,~ 
hafaza ediyor. Çok geçmeden Vil- HAS <''.r\"rr> 

ı ~ .... ':'n;s;ııc;ıı;t•;.;Ye;r•ı ..... ,,_.......-laya gelen gazete muharrirlerine, il 
yana yakıla şunları anlatıyor: 



ve 

Halk dershaneleri çok 
verimli işler 

•• a• goruyor 
Sam 

ola,.,. sun ormanların yapraklı 
·•1ası y·· ·· d 

iınk· uzun en yazın çalı§mak 
anını b 1 ı:ıJa n u amıyan Samsun av-

alj rı, ınevsim itibariyle tekrar fa. 
~ete gPr . "lk ki . . liğj . -:rmış, ı süre erını geç-
tnıı Cum .. .. l d a gunu yapmış ar ır. 

' Çar b 
cj k'I §anı a doğrusunda ve 17n-
la.111b0metredeki ormanlıkta yapı-

J- u .. k 
ta.ın sure , yaprakların henüz 
rağ amen dökülmemiş olmasına 
hir :en avcılarımıza, göze çarpan 
ltıı t uvaffakiyet daha kazandır· 

!ır. 

s bu .~msun avcılar ve atçılar klü-
İçi~ onü~üzdeki güz ve kış ayları 
baı Renı§ bir çaiışma proğramı 
te •rlaınışlardır. Bu proğrama gö
diJltıuıır hayvanlarla mücadele e· 
ka.:cek saha, Alçam' dan, Termeye 
~e ar uıayan 155 kilometrelik bir 
n\I &afe arasındaki ormanhklardır. 
ibd Sa.hanın muhtelif yerlerinde 
1 as edilen mümessillikler, klüp
t da· 
\>eh 1mi. irtibatlarını saklıyacak 
İta angı noktada faaliyetin teksifi 

d. I> ederse malumat verecekler
ır S 

le ·k aınsunun çok çalışkan bir nji külü olan avcılar klübü, mu 
ten .. d"kl · '"'b l"k l'U .. gor u erı rag el ve a a a 
ıund I .. <it en aza mevcut arını gun· 
11 

güne arttırmaktadır. 

Ve~VcıJarm bu faaliyeti, Ziraat 
k~ .letinin de dikkatini almıı, 
ll\ı.ı~ılerine Vekalet tarafından 
c/j/ ~tıncl bir kamyon hediye e· 

lec1 lblftir. Bundan başka, mücade-

d~ ;. büyük hizmetleri görülenlere 
b· •şek ve barut verilmek üzere 

il- listesi isten-1• t' ·•• ş ır. 

'ıtı lJ~ak - Uşak Hnlkevi çahşma
~~.ıı. hararetli bir surette devam 

'l'or B .. d' f ~· b . '-l · ugun ye ı aaııyet şu esı 

~nan Halkevimiz kendisinden 
b< enen mühim işleri görmek icin 
'Oıı. ~ 

!maktadır. 
t 

~tı 1tkamızın çok değerli yardım· 
>ı.t~~ dayanarak yüklendiği bü· 
~~ d :ırnetleri emin yollarda ileri
k,,il. ~~ru götürmektedir. Evimizin 
l)l~!l ır tarihe malik olmasına rağ
"Uı:ıtt:\S~ı§ması ve verim almaııı ö-

t ege değer bir şekildedir. 
Virn. . 

''tıda •zın en canlı şubeleri ara-
SPor k 5Por şubesi gelmektedir. 
dl'la 0 mitesini teşkil eden arka· 
til.ı r aralar d . b"I"" .. ıt R h . ın a ış o umu yapa· 
~· :e tırn· 

ıl\tı d ız sporunun muhtelif sa 
~l n ak· ll\~l{t d' ı çalışmalarını tanzim 

e •rler 

1. ij"r l . 
ıf araft C .. .. ht \l>or) a uma gunu mu e-
~ lll\. llara ait canlı nümuneler gö 
ı;ı" ~ ed· . 
d
l.i'llU;o·· ır. Bılhassa avcılar kulü-
ıl ·Un ( 

d' e,ltıi .. ça. ışması her zaman !ken 
l ır. a,, 1°\11mcğe değer bir şekilde-
1ıe .1 " ;u ·· 

·Jcıtı Upte nazarı dikkati cel-
~c en rn··h· 
d llt0ı; u ım nokta bir disiplin 
ır "ram 1 

· a tında çalışmaları-

1' a . 
lelif ~ lr1 ol 
~ a,. Unan haftalarda muh-
~Cılar1hı tnıntakalarında avlanan 
tıvarr ııın eöst d'kl • b.. ··k ~·· aL· er ı erı uyu 
\i~.. ıı:tfet b" lh le . 'lıı ttı ı assa bu kulübü-

~ı~~ ~İr eat.ızır hayvanatla mücade· 
"o" ask b l lıı.d \il'Uk ı a u etmesi köylümü 

ır. &.rarlardan kurtarmak-

" Sııor aı"l'h !ubern. 
o~ı·: ol, atı . ız fudbol, atlıspor, 
ı lı '" etızm 'b· ~ıı.ı t-Orla 1 gı ı en esaslı ve 

l\tıtt:ı r ad 'd • &.kta.d a cı dı surette ala
ır. 

Şu on yıl içinde Uşakta görülen 
spor ve gençlik faaliyeti bu işe 

yüksek yardımlarda bulunan bü
yüklerimizi memnun edecek hadi
seler arasındadır. 

Evimizin Güzel Sanatler şubesi 
de çalışmasına devam etmektedir. 
Bundan sonraki çalışma daha ve· 
rimli olacak ve daha tabii şartlaı· 
içinde geçecektir. 

Güzel Sanatler şubemizin musi
ki kolu bundan sonra çizdiği bir 
proğramla Alafranga musikinin 
az zamanda özleşmesine çalışa· 

caklır. Bu maksadı lemin için de 
büyük bir hevesle çalışmaktadır. 

Bu şubemizin resim kolu da ça
lışmasını tanzim etmiştir. Pek ya· 
kında güzel ve iyi eserler görme· 
miz kabil olacak, sanat aşkının ha· 
kiki nümuneleri sevinçle görüle
cektir. 

Halk dershaneleri ve kurslar 
şubemiz de kışlık çalışma proğra· 
mını tanzim etmiştir. Her hafta 
muhtelif mevzular üzerinde bil
ginler tarafından konf ernnslar ve· 
rilecek faydalı görüşmeler yapıla
caktır. 

Soysal yardım şubemiz sığın· 

gan ellerini uzatmaktadır. Fakir 
ve kimsesiz vatandaşların dertleri
ne ortak olmakta onlarla alakalı 
bir surette uğraşmaktadır. 

Kütüphane ve neşriyat şubemiz 
çalışmasını normal bir şekle koy
muştur. Yüzlerce vatandaş hergün 
evimiz kütüphanesinde okumakta 
ve bilgilerini arttırmaktadırlar. 

Köycüler şubemiz icap eden a
raştırmaları yapmakta ve köylü-

miize her günden faydalı olmağa 
çalışmaktc:'dır. Nümune tarlaları 
hayvan ağılları kurmak çalışma 

esaslarını teşkil eylemektedir. Bu 
şubemiz köylülerimizle ve onların 

dertleriyle yakından alakadar ol
makta dertlerine devalar bulmak
ta ve aramaktadır. 

Evimizin diğer şubeleri de ça· 
lışmalarma dc\'am etmektedirler. 
Evimiz çalışmasının canlı bir su
rette devamını teminde fırkamızın 
büyük yardımları görülmektedir. 

Spor ve g en«jlik 

iki haftadan beri şehrimiz gene 
sayılı spor günlerini yaşamağa 

başlamıştır. Sporumuza ve sporcu· 

larımıza her zaman yardım elleri· 

ni uzatan değerli belediyemiz bu 
defa gen; canlı ve özlü spor gün-

leri yaşamamızı lemin etti. Uşak
taki 3 kuliibümüz arasına konulan 

(şehir kupası) maçlarına 2 birinci 
teşrin 934 tarihinden itibaren baş
landı. 

Geçen hafta bu turnuvanın ilk 
karşılaşmasını yapan mıntakamız 
şampiyonu Turan idman yurdu ile 

Ergenekon İdman yurdu takımla
rı güzel bir oyundan sonra berabe
re kalmışlardı. 

Bu Cuma yapılan Gençlerbir
liği - Turan İdman yurdu karşı
laşması mevcut alaka ve sevgiyi 
bir kat daha arttırdı. 

Çetin ve fakat kardeş bir müca
deleden sonra her iki taraf ta iki· 
şer sayıyla berabere kaldı. 

Hrakanyadan bir manz~ra 

Arjantin ile Şili hududu arasm- ı ğe karar verdim. Hiç bir yaban-' 
da tunçtan muazzam, on beş metre cı ile temasa geçmemiş, ozunu 
yükseldiğinde bir İsa hykeli var - muhafaza etmiş Arakanya kabile -

dır. lerinin bulundukları Tamukoya, 
Bu heykelin nltmdn yarısı Şili, hatta daha ilerlerine gittim. Ora

yarısı Arjantin hükumetine ait bir da, Arakanyalılar tamamen müs -
tünel vardır. Tren, tünelin tam takil yaşıyordu. Vakia Şili parla
ortasına gelip te, haritalarda hu • mentosunda Arakanyahlardan da 
dutları ayırdığını gördüğümüz ha- bir kaç mebus var ise de, bu kabi -
yali çizgiyi geçince, bir elektrik lelere asıl hükmedenler Kasik de-
zili çalmağa başlar ve trendeki! nilen reislerdi. 
yolcular, hududu geçtiklerini öğ -ı Haçiyandaroslar dn, yani çift -
renmiş olurlar. 1 tiklerde çalışmak istemiyenler bu -

İşte şimdi, Bahrimuhit kıyıla •· ralar topalnmıslardı. Erkekler zi-
rmda, Şil'nin Arakanya vilayetin-

1 
raatla meşgul ~oluyorlar, kadınlar! 

deyiz. Buranın yerlileri eski ka -1 Mautas ve Şopinos denilen ve kürt 
hilelerden kal ıadır ve kırmızı de-' halılarına benziyen renkli doku

rililerdir. 1 malar dokurlar. işte son Makiler, 
Bir çok tünellerden daha ge - yani sihirbazlar buralarda vardır. 

çerek ve Ant dağlarını aşarak Si - A k I 1 M k·ı · h . ~ ra anya ı arın n ı erı cm 
linin merkezi olan Santıagoya ge - k d h k l l b"l' M k' . • . a ın, em er e i o a 1 ır. a ı 

lıyoruz. Burası tamamen asrı bır I b"I l · · ·ık t All h . . • . o a ı me c ıçın ı şar a .ın se-
şehırdır. Fakat ben, asrı şehır - .. d kt B · 1 

sını uyma ır. u sesın nası , ne-
lerden bıkmıştım. Maksadrm Ara- d ld ~ 
k l 1 b 1 d ki ı . rede, ve ne zaman uyu ugu mcç-

anya ı arın u un u arı yer erı h ld .. 
dolaşmak, onların sihirbazları ile u ur. 
görüsmekti. Ve işin tuhafı, bu ses yalnız Ma-ı 

~ · ki namzetleri tarafından duyul -
Etraftan malumat almak için 

Santiago eşrafından bazıları ile 
temasa geçtim. Çoğu yüzüme tu -

haf tuhaf baktı, bir kısmı da sözü 
başka vadilere döktü. Nihayet bi -
risi dedi ki: 

"- Doğrusunu söyleyeyim mi, 
bizim Arakanyalılarla pek uğraş • 
tığımız yok. Biz asri bir memle
ket oluyoruz ... Dilencilerle meşgul 
olmağa vaktimiz yok .. 

maktaymış. Bir şeye dikkut eUim: 
Maki olanlar hemen ekseriyetle, 

kabilenin en miskin, en işe yara -
maz, sıska ve cılız ki!nseleriydi . 
Anlaşılan, bu adamlar da, geçin -
me yollarını, ekseriyetle halkın 

inanışlarını istismar eden sahte 
peygamberler gibi, saf ve temiz 
kalmış hemcinslerini istismar ede
rek temin ediyorlardı. 
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ŞUı'li bir t e;> 

oldukça faaliyet gösterirler. 
Yerliler, en çok kısır kadınlan 

tedavi için Makilere müracaat e -
derler. Hemen hepsi cahil ve saf 
olan Aroknnya erkekleri, izdivaç 
işlerinde oldukça acemidirler. Bu 
itibarla, zevceleri çocuk yapma -
yınca, onları kısır zannederek 
Makiye götürürler. Eğer Mahi er
kek ise, mesele dü~ündüğünüz 

tarzda halledilir, ve ltısır zannedi
len kadının çocuğu olur. Eğer 

Maki kadın i:ıe, ona. her medeni 
insanın bildiği usulleri öğretir ve 
gene çocuk olur. Böylece Maki • 
nin şöhreti artar. ı 

Fakat baznn Makilerin iç;nde 
hakikaten bir operatör kadar usla 
olnnları da vardır. Bir papaz bana 
şu vak'nyı anlattı: 

''Zavallı bir Aroltanyalı (Vczi
kulit) denilen müthiş hastalığa tu
tuluınuştu .Tedavisi için bir M:ı

ki çağırdılar. Maki geldi. B:r 
elinde bir bıçak, bir demet ot, öte
ki elinde bir dümbelek vardı. 

Hastayı sedye ile kulübesinden çı
kardıhr. Maki şarkılar,. ilahiler 
söylemeğe, dümbeleği çalmağı 

başladı. Bu ne kadnr devam etti? 
Bilmem... Faknt yavaş yavaş 

ben de kendimden geçmeğe baş -
lamıştım. Şarkı ve diimbelek si • 
ni:-lerime gnrip bir tesir yapıyor • 
du. Adeta bayılacak gibi oluyor -
dum. Her halde hasta da benim 

duyduğum ayni şeyleri duyuyor -
du. Nihayet IJaki durdu. Hasta-

Artık ümidi kesmiştim. Kimse 
merakımı tatmin edecek bir ma -

1 lümat vermiyordu. Adeta bana 
fena, fena da bakmağa başlamış -
lardı. 

Maki olmak için, muhakka mu- ya yaklaştı. Bıçağının keskinliği -
ayyen bir yaşa sahip olmak lazım- ni bmnğında muayene etti. 

Bereket versin genç bir Şilill" 

yardım etti ve istediğim malumatı 
verdi. 

Fakat bütün ümitlerim boşa 
çıkmıştı. tik rastaldığım Arakan
yalılar çiftlik uşaklarıydı. Bir kıs
mı da amelelik ediyordu. Her şeye 
rağmen, madem ki buralara kadar 
gelmiştim, aramakta devam etme-

dır. Bu yaşa gelmeden kimse Ma- Sonra hastanın sağ tarafını 

ki olamaz, bekler. Namzet olarak yokladı ve birdenbire bıçağı yay • 
bekler. O zamana kadar da, ona, tı. Açılan yaradan elini sokarak 
öteki Makiler, mesleklerini öğre- (Vezikülü) bulduı çekti, çıkardı. 
tirler. Sonra elindeki yaprakları yara • 

Makilerin vazifeleri, hastaları nın üzerine koydu. (Vezikülü) al. 
tedavi etmek, arada sırada muci- dı, çalı çırpı toplıyarak yaktı ve: 
zeler yapmaktır. Mucizelerin ya- - Yirmi güne kadar ,dedi, ya 

pıldığı hemen yok gibidir. Buna iyi olur, ya ölür. 
mukabil hastalık tedavisinde bu "işin tuhafı hasta, yirmi gün 
adamlar, biribirlerine tevdi ettik- sonra iyi olmuştu.,, 
leri bazı nebati tedavi usulleri ile Yolcu 
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haluettirmek fıraatmı buldu: ltal· çıkarabileceğini zannetmektedir • Sarın akıbetini Kanunusani 13 te safir kaldığı T ürk sefaret~a~ 
(Baş taralı 1 incide) 

yi programının e•erleridir. Sümer
bankın diğer mevzuları bugünkü 
sözlerimin haricindedir. 

Cumhuriyet kurucu ve yapıcı 
bir varlıktır. Türkler yeni bir fab· 
rika kurulduğunu itilmekten mem 
nun oluyorlar. Müsade buyurursa
nız timdi bizi dinliyen bütün 
memlekete Ereğli bez fabrikaıının 
vaııflarım anlatayım. 

Ereğli bez fabrikası ince bez i
çin kuruluyor. Şimdiye kadar 
memlektimizde yapılmayan ıaten 
ince astarlık, mermerıahi, beyaz 
ve renkli patiska d,,kunacaktır. tS 
bin if ve 250 tezri.h olacaktır. 

Yalnız hu fabrika pamuk ekicilere 
7 bin balya iıtiyen yeni bir müıte
ri olacaktır.Pamuklu dokuma itini 
pamuk yetiıtimıek iti ile birlikte 
takip ediyoruz. Pamuklarımızın 

hem cinı hem miktarı için aldığı· 
mız tedbirler müıbet neticeler ver
mektedir. Görüyorsunuz ki fahri -
ka kurarken çiftçilerimiz aynı za· 
manda faydalanmıt oluyorlar. E • 
rcğli bez fabrika11na - elektrik 
santralı ve itletrne ıermayesi l>ir -
likte olarak - üç buçuk milyon li
ra harcanacaktır. Takriben 1250 
amele çalıtacak, 4 milyon metre 
kuma! çıkacak ve ayrıca 500 bin 
kilo İnce iplik elde edilecektir. Sü
mer bank 1935 yılı bitmeden Ereğ
li bez fabrikasını itletmeie baıla
tacaktır. Verdiğimiz raklamlar 
harcanacak paranın mikdarı, te • 
§cbbüıün ehemmiyetini anlatma • 
ğa yetecektir sanırım. Diyebiliriz 
ki, Ereğli bez fabrikası ile, memle
ketin ökonomik varhiı lıiı oluna • 
cak surette kuvvetlenecek ve zen· 
ginleşeçektir. Ereğlide, gerek ka • 
sahalı, gerek köyden gelen vatan· 
daıların gösterdikleri sevinç ye • 
rindedir. Bu müeueae için halkın 
Sümerbanka yardım etmek yolun· 
da elinden geleni yapmak gayreti
ne teşekkür ederiz. Hatiplerin be • 
nim ve arkadaılarım için söyle • 
dikleri lütiıfki.r sözlere ayrıca te • 
ıekkürlerimi ıunarmı. Büyük Ön· 
derimiz Reisicumhur Hz. ne bugün 
de her taraf tan taıan coıkun sev
gi tezahuratma ıahit olmaktan 
çok mütehauis olduk. Bu samimi 
ve asil duyguları Reiıicumhur 

Hazretlerine arzetmek benim için 
ıereftir. , 

Şimdi hep beraber değerli iti • 
mize, Ereğli bez f abrikaJmm te • 
melini almak itine sevinçle baıh • 
yalım.,, 

Batvekll Hz. rti§dede 
Niğde, 20 (A.A.) - Ba,vekil 

ismet Pata Hazretleri, yanlarında 
Ökonomi ve Nafia Bakanları Ce • 
lal ve Ali Beyler ve maiyetleri er· 
kim olduğu halde bu sabah ıaat 

yedide Niğdeyi şereflendirdiler. 
Pa§& Hazretleri tekmil Niğde ye 
civarı halkının heyecanlı tezahür· 
leri ile kartıland!lar. 

ismet Pata Hazretleri, bükü· 
met dairesini teftiş ettikten sonra 
Halkevinde şereflerine verilen 
çay ziyafetinde bulunmu,lar, son· 
ra Halk Fırkasını ve belediyeyi 
ziyaret etmi9lerdir. 

Baıvekil Hazretleri, bundan 
ıonra Aliettin tepeıini, tarihi bir 
çok eserleri tetkik buyurmu,lar, 
muhtelif müe11eıeleri gezmitler 
ve Kaya ardı elma haclarını ıör
mütlerdir. 

Dönüşte, halkın içten relen ıev· 
ıi ve ıaygr tezahürlri arasında sa· 

at 11 de otomobillerle Bor'a ha· 
rektt etmiılerdir. 

---.._...-----------

yanın A:.frika müıtemlekesini ge • Diğer taraftan Almanyada silah belli olacak. ae gitmit ve ora.da doıt h 
· l k · · · • · ve pathyan maddeler İmalatı, ar ~ Bu mesele, Yuaoslavya KTa1ı )er in dip1omatlarmı bb&ıl .

1 nıt etme ıtıne gırıttı. eo ı 
Bir iki haftadan beri İtalyanın tan bir hızla ilerlemektedir. Aleksandr Hazretlerinin Marailya tir. Bundan ıonra saraya ı< 

Şimali Afrika müstemlekeıinde, Fransız hüklımeti, söylendiğine da feci surette katlinden sonr.a, ve K,·al llcinci Pelro ile ~ 
Habqiatan üzerine aıkeri bir ha • ıöre, milli müdafaa için 750 mil- Yugoslavyanrn komiteciler aley • Maryanın ziyaret defter~n~ : 
reket yapmak için hummalı bir ça· yonluk bir fevkalade kredi verme hine Milletler Cemiyetine yaptığı tamışhr. Oradan da Harıc•Y 1{ 

lıtma vardır. Şark Iokarnoıu itin. ie hazırlanmaktadır. müracaatlaradn doğmaktadır. zaretine gitmiş ve orada~." tııı 
de ltalyanm akıilik çıkarmaması • • 

4 Yugoılavyanm f!mdiki halde t içle uzun müddet gör~JJl~ 
için timdiye kadar Franıa ile in • Pariı, 20 (A.A.) - Ordu Ba • Macaristanı da itham eder vaz i • M. Yev1iç, Tevfik RütUI 
ıillere bu hazırlıklara ıes çıkar· kanlığının bu yıl için iıtediği ak • yette olduğu gelen haberlerden Yugoı)ayya biikiımetinin ..tU 
mamıtlardı. ça eeçen yıl aldığı akça kertesin· anlatılıyor. ya şuika.stı hakkında 1" 

Balbonun, halyan emperyalist· dedir. Parlamento ordu komiıyo • Son posta ile relen 1nıilizce Cemiyetine verdiği muhtJtJ 
ler,in batına geçerek böyle bir iıe nunun Taporunda be! milyar 689 "Deyli Herald,, gazetesinin siyasi kında uzun uzadıya izah-1 
ıiritmesi İtalyan sanayi erbabiyle milyon frank konulmuftur ki ordu muhab:ri, Yugoslavyanın, su.ikaıl· miştir. · 
bankerlerinin muhabbetini kazan· bakanlığının istediğinden 380 mil ta dahli olduğuna hükmettiği· Tevfik Rüştü Bey Balkın 
mak içindi. Çünkü bu efendHer bu yon frank azdır. Ancak 11nırların Macariıtana karşı bir takım itham fının mümessili sıfatile bu dl 

yüzden ltalyadaki buhranın aza • pekittirilmesi için Törünün iste • ları olduğunu yazıyor. rayı Milletler Cemiyetinde t 
lac~iı ve ceplerinin dolacaiı ümi· diği 800 milyon frank bunun için- Ve bu hadiseyi, 1914 harbi u• ve müdafaa edecektir. 
dine kapılmıılardır. de deiildir. mur..ıi ba!langıcı devrelerine yak· lki nazır bundan ıonr• 

1 
· 

Halbuki M. Mutolini yı1lardan Raporda Alman OTdusunun ıa • laşhrarak, o zaman da Avustur • Kral Kuez Pavlo Hazret '
1
1' 

beri ç.alıfhiı halde buhrana bir yısı ve ıilihları uzun uzadıya an· ya - Macar"stanın, "Sırbistan,, a verdiği öğle yemeğinde . b~tli 
deva bulmaktan aciz kalmııtı. !atılmaktadır. Rapora göre bugün böyle bir ithamda bulunduğunu mak üzere Topçider'dekı ~ 
Balkanlarda, ve Arabiıtanda da Almanyanın ıilih altında bulun· göstermek istiyor. ya gitmişlerdir. ~ 
ıiya.ai mu•affakıyeuizliklere ui • durduiu adamların ıayı11 480 hin Macaristan da Y anka - Pusta d 
ramıı, hele Fransanın Ruıya ile olup bunların 300 bini Ranverdir. mevki inde barınan tethişçilerin , Ayas of ya a 
yaphjı IOD mukaveleler yüzünden 1935 yılında bu 480 bin ki!i 600 Macar zab'tleri tarafından yetitti· muzayik . 
çok mütkül mevkie dütmüıtü. Bu- bine çıkarılacaktır. Silah altında rilmekte olduğu iddia ediliyor. ( Baıtarafı 

1 
itıd. 

na mukabil Almanya ile uzlatma• bulundurulan ~u güçlü orduya ye· Yugoılavyanın bütün mütale· 
11 \taziyeti tevzin etmekten çok u - tittirilmit yedekler de katılacak o- batım hazırlamış olduğu ve -İn -
zak kalmı§tı. lursa Almanyanrn devşireceği or· giliz siyasi muhabirin:n yazdığına 

itte bu yüzden Balbonun Habe· du sayısı 4.900.000 i bulur. 1935 göre- bunun Saray - Bosna ci· 
tistanı istila teşebbüıü en ziyade de Almanya bir kaç gün içinde beş nayetini müteakrp Avusturya ta • 
ve doirudan doiruya Muiolininin buçuk milyon kişiyi ailah altında rafından verilen methur ültimato· 
ıöhretine dokunmaktadır. toplıyabilir. Sınırların sağlamca ma benzetildiği görülüyor. 

Fakat bu hareket ltalyaya pa - tutulması için kurulan gönüllü bir· Daha bir çok sebeplerden 1914 
halıya mal olacaktır. Bir kaç ay likleri bundan başkadır. le 193-1 hadiseleri araıında müna· 
evvel İtalyan paraırnı korumak Raporda Almanyanın yetişmit sebet bularak, nihayet, bu iki vak' 
için Fransa Bankası M. Muıolini • dört bin kadar pilotu bulunduğu ayı birbi?·;nden ayıran biricik ve 
ye yardım etmitti. Fakat Fransa· ve pek çok ta uçakları olduğu ya· en mühim farka geliyorlar. 
ntn ltalyaya yeni bir avans yap. zılıdır. Kurup fabrikaları top O dii !udur: 
mau için Akdenizde bahri müıa· yapılarını arttırdıir gibi barut 1914 harbine t<:bep olan vak'a 
vattan vazgeçme.ini ltalyaya tart fabrikaları da yapılarını çoğalt • eınusn~Ja, "Milletler Cemiyeti,, 
kotmaaı muhtemeldir. mıılardır. diye bir teşekkül ortada yoktu. 

Bununla beraber lnıiltere ile Raporun sonunda deniliyor ki: Meseli bugün Yugoslavya ülti· 
Franıa Mareıalin tuttuğu bu ıtı Anlatmalar ve silihların hıra· ma~om g•;ııderemez. Cenevreye, 
baıarmaaını herhalde iyi telakki e kılması için verilen bunca emek· Milletler Cemiyetine müracaat et• 
demezler. Hele Franıızlar M&re· lere rağmen, Fr.aınaanın komıu .. mek zanırntindedir. Beynelmilel 
talin ileri hareketini kendi müs· ları döğüfe hazırlanıyorlar. Ba - miıakın t 1 nci maddeıi ınucibin· 
temlekeleri için bir tehlike addet· rıtın bozulmaması isteniyorsa ce, "beyntolır.ilel eükunu kurcalı -
ınektedir. M. Musolini'nin şöh- Franıanın güçlü bir ordu elde bu· yac&k,, bir vaziyet hadis olduju 
reti daha ziyade tehlikede deiil lundurması gerektir. zaman, Cenevrede bun. dikkati 
midir acaba? celbetmek lazımdır. • 

Kazım Esa t B. Şurada bir diğer mütaleayı ifÖZ 
Posta memurları 

( Baı tarafı 1 incide) 
dürlüiünden ıelen bir emir üze -
rine İstanbul merkez postahaneıi 
ile diier postahanelerde kiteler • 
de bulunan hanım memurlar kal • 
dırılmıt, yerlerine erkek memur • 
lar getirilmittir. Hanım memur • 
lar kalemlere taksim edilmiıler • 
dir. Hanımlardan ikisi de Ana . 
dolaya tayin olunmuttur. 

Bundan ba§ka lstanhuldaki 
posta memurları arasında yeniden 
bir çok deği9iklikler yapılmakta • 
dır. Bir kmm memurlar Anado. 
luya tayin edilmi,tir. 

Bu tayin ve nakil emirleri bir lis
te halinde Ankaradan ıelmekte • 
dir. Poıta tevziaatrnın daha 
sür'atli yapılma11 için de müvezzi 
adedi arttırılacaktır. 

Atinada komünis
ler arasında kavga 

Atina, 20 - Dün ak§am bir ko· 
müniıt gazetesi idarehanesinde 
bir meseleyi müzakere etmek için 
toplanan komünistler, aralarında 
kavra etm;!Jer ve zabıta i;e mü· 
dahale etmek mecburiyetinde kal· 
mı,tır. 

Kavra pek çabuk komünistler· 
le polisler ara11nda hir mücadele
ye dönmüı ve her iki taraf ıilih 
kullanmıthr. Neticede 20 ki!i ağır 
ve 15 kiti hafif olmak üzere yara· 
1anmıtbr~ 

Istifa etti fakat kabul 
edilmedi 

Aldığımız malumata göre, Dit 
Taba beti mektebi müdürü Kizım 
Esat Bey, Tıp fakülteıi dekanlığı. 
na iıtifanamesini vermittir. Ki. • 
zım Esat Bey ııhhi sebeplerden 
dolayı istifa ettiğini bildirmiJtir. 
lıtifaname dün Tıp fakültesi de • 
kanı Nureddin Ali Beye verilmiş • 
tir. Dekan Nureddin Ali Bey bu. 
nun üzerine Kazım Eıat Beyle 
görütmüt ve istifayı kabul etme. 
diiini bildirmiftİr. Dit Tababeti 
mektebinin terakki ve inkiıafın • 
da büyük hizmeti geçen Kazım 
Esat Beyin istif anam esi dekanlık · 
ça kabul edilmeyince Kizım Esat 
Bey istifanamesini geri almııtır. 
Çok çalııkan ve kıymetli bir unıur 
olan Kazım Esat Beyin mektpelen 
istifası şayi olunca. bu haber bü -
tün arkadaılarını müteessir et · 
mişse de istifa kabul edilmeyince 
hepsi sevinmişı: ... 

önüne getirelim: 
Manilya hi.diaeıi vukua gelin· 

ce, bir çok mühim siyasiler de da· 
bil olduğu halde herkes, derhal u· 
mumi bir kargatalık daha meydan 
alacaiını zannetmişti. Halbuki bu 
hemen böyle olmadı. Milletler Cc• 
miyetine müracaat suret:le iti sü· 
kunet ve itidalle halletmek yolu· 
na giritiyorlar. 

Diplomat muharrirlerden biri· 
ıi, bu vaziyet üzerine dem ittir ki: 

"Eğer 1914 te de bfr Milletler 
Cemiyeti olsaydr, 191·1 harbi de 
çıkmıyacaktr.,, 

Bu itibarla Milletler Cemiyeti
nin timdi ne mühim bir vazife 
kar§ ısında bulunduğu . kestrilebi • 
lir. 

Milletler Cemiyeti faaliyetine 
ıimdiden geçmif bulunuyor dene· 
bilir. Devletlerden bu:ıları, gerek 

Yugoslavya gerek Macaristana 
tavsiyelerde bulunuyor, kendileri· 
le görüşüyorlar. 

Macaristana, müsalemetperver 
Hulgaristanda bir hareket etmesi için İtalyanın tav· 

komünist ası'dı siyede bulunduğu yazılıyor. 
Sofya, 20 - Kazanhktaki as· Yugoslavyanın Milletler Cemi-

keri k19lada askerler arasında ko· yeti murahhası Mösyö F ot iç, Pa • 
münistlik tahrikatı yapan mcıhur j riste Fransız Hariciye Nazırı ile 
Bulgar komünistlerinden Lazar ıörüşlü. 

lvanofuaçef idama mahkum edil· I lngiEz gazetesinin anlattığına 
m1t ve evvelki sabah saat 4 te 1 göre: Fransız Hariciye Nazırı, Yu 
Plovdiv hapishaneıinin avlusunda ı goılavyanın, Macariıtanı itham • 
asılmak suretiyle hüküm infaz e· j dan sarfınazar ederek, umumi ıu • 
fjilmiıtir. rette "tethiıçi hareketlere,, dikka· 

ıi ka.plıyan mermerler teın 
bir GOk yerleri tamir edildi· 
teksin büyük yüksek pen 
yıkandı, bir çok kırık carıM'ı 
kıldı, ıağlamlaştırıldı. Şunu ., 
}emek iıteriı: ki, mermer~erı f 
mizlenmesinde yapma hır 
laklık vermeyip ancak ysJnıs 
di olu,Iarındaki zenıin ren~ 
damarların görünmesine "" 
runmasma uğraşılmıştır. 

Narteks; mermerleri, rn°~ 
leri, mozayikli reıimleri "'' ~ 
1i nakıılarile dünyanın eJ'I 

altın ealıa .. clw. S 
Bütün ilkbahar; ya~ın "' 

zün Cumadan baıka her~1 
hahın sekizinden öÇley~ ~· ~ 
birden beıe kadar camının 
tabakasında çalııılmıttır. 

raylar üzerinde yürür teker 
bindirilmif teleıkopvari ı•h 
ile kıbledeki tabakanın toıı ~ 
na ulaıan ikinci çelik iskele~ 
}'~re uzanan ve yürüyen b•~ 
merdiven daima kullanılrtı 
di. Bu makinelerle tonoslar'; 
duvarlara yetişilebiliyor ~et 
tarın altında hala mo:z:ayık' 
nup bulunmadığı yoklanr1 r'!I 

Kıble batıdaki vestibüld 'f, 
'k . . .. dl • nan mozayı res1m nıı•·· İ, 

re~min tarifi baııhp yayı~Jı 1 
Ç?lmak üzere hazır bulun . 

Miıter Vitmorc buı· /, 
?l!rİse hareket edecekti% o~: 
--·••HllltlHV1111111"'1~111HlllUll-IPl .... l nlnlVIUIUllrt ,,,~~i I 
ti celbctmek ve bu me• i fı 
taya koymakla iktifa etme' ~ 
ni ileri ıürmüştür. fl4i ~i 

Yugoslav murahhas.ı, 1'~;' f 
kumet merkezile muhaber 

1
, 

ritm ittir. ..J·t\P 
"'' I' Önümüzdeki hafta '4'' . 

Cemiyetine dahil bütüıı ~ 11''~ 
sulhu sağlamla!tırma i~~"''"'' 

1 • w girır JHJ den ge enı yapmaga OJ-
Yug os)a vy a s J 

kanlıdır! 1''*1 
A) ....- ·)" 

Cenevre, 20 (A· : etlet' ıi 
nlatma törüleri (hü~0:pl""ııt" 
hakanlarının dünku "r S6' .rı 

·· lU ' "' i"' 
16 ya kadar ıürıııu~ teblİI o1l" 
lantıdan sonra hiç bır çelı .:il 

R en .,e tar..-1 
memitse de onı seıır•t "'" 
vak dı! baka~la~J '"k ,oi"1' "/~ 
nün gösterdiğı boY

0
. ıer ~e ."\e 

ktcdır ~ı ~ 
lığı değerleme de iıte • r 

C e.,re 1•' 
ıoılavyanın en . ·ıı•" 
• • d klerıne ı 

rını elde e ece. dit• 
dulunu ıöyleııaııtler 



~eşrEn 1934 
latanb ı 
llat u da ~ahşan umum 
lar lltka musiki san'atkar-

•na· 
lıtanb l . . A 

cern· u musıkı san'atkarlarıl 
1Yetindcn: ı 

Musiki . k IAb • 
~ll'lık .. .. ın ı a ı dolayısıyle ha-
~e .. · iorulmektedir. Arkadaşları' 

.. ı \'a • 
llllıh zıyete hazırlamak iizere 

telif ku l 1 w IQ.l'll rs ar açı acagından bu 
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ze - Temiz - Ucuz 
Çocuk Sltfi 

Tazelik, Vitamin, evsaf ve 
nefasetce ecnebi sütlerine faik 

olduQu halde 

Fiatı 0/o 50 Ucuzdur 
Eczanelerden ve bal<kallardan arayınız. 

Fi atı 60 Kuruştur ~' Kars Süt Fabrikası içen· çocuk: Gürbüz olur, neşeli olur. 
Istaabul Ba!ıkpuar, Tatçılar No. 17 Tel. 2377 t 

Satış Depoları: Ankara: Hacı Etem Zıde lbrahim ve Mahdumu 

lzm r; Şekerci Ali Bey ·ı icarethanesi 

Trambzon : Tayıp Zade Namıl< 

lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi So'<ağı Emlik • Cınıi Hissesı Hissye göre mu· 

N No. il ham men kıl mtti O. Si. ı 

1555 Beyo~lu Hacı Mimi Caırcı 19 Ana metresi 67,50 1·2 2G2 T. L. 
2362 Ed•rne{apı Hacı Muhittin Yağhane 26 Arsa Tamamı 36t> ,, 
ı ı 39 Bebek Bebek Kilise ve Manolya 26 36 Ahıap iki hane ve bahçe 2· 21 858 ,, 
~ 6 }j lstanbulBalıkpaz.arıAhiçelebi Kemerlı 19 Klgir mağaıa ve üılü odalar 4576· 19558 916 11 

JSRI Yeşilköy Köyiçi Rum kiliıeti 4·6 Ahııp hane ve bahçe 75-720 67 ,, 
l615 F.oğaziçi Yenimahalle Pazarba,ı •• hçıcı 124E.39Y. Ahıap dOkkln ve bir oda J80·7l0 1 ~5 ,, 
16İ6 Çengclköy Çengelköy Kuvu 6 Araa metresi 47 • 112-1344 16 " 
l6l8 lfoğaziçi Yenimahalle Mektep 2'l " ,. 79,50 Tamamı 94 ,, 
l l 8l Çenge.köy Çengelköy Kilise 27 ,, ,, 47 11 96 " 
2068 Kuzguncuk Kuzguncuk Bostan 7 11 " 5.9 ., 118 " 
2079 Istanbu\Mahmutpaşa Dayahatun Mahmutpaşa 30 Kalcılar han üçüncü kat lılgir oda ,. 600 " 

Yüzde yedibuçuk pey akçelerile ihale bedeUeri nakd~n v~y• gayrimObadil bonosile &denmek Qrere yukarıda evsafı yar. ! ı gayr'menkul· 
lcrin açık arttırma suretile satışlara bir hafta müddetle uıatılmıştır.l~55-236'l·26l:s ıara numaralılarao ihalesi :tl-12·934 çarşanıbagunü 
diğerlerinin de 22· 11 .934 perşembe günü saat on dörttedir. 

1' Doktor Orfanidis 
okatliyan karş•sı Su terazı 5 Nıl ape.rtıman 2 nci kata 
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Çölde Kaybolanlar 

Çoban Y d ~· 

ile )'Ollaranı bu ur ıar 
ve hedef!erine vasıl 

o!urlar 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkınlıh günl~der 
imdana koşan yol 

gösteren odur. 
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Küc;Uk 13nlar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu-
lwımak eaycsiyle bir "Küçük lta.B
lar,. sütunu açıyoruz. Bu ilanlanı:ı 

ıatmna beş kuruş ücret alınacak

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

~ t Güzel ve gürpüz 
: çocuk yarışı ~ 

---•t.ı::ıcı.s.;snu:~a:aaww az M+fiC '« 

rco. 28 - Sabahat Hanım, 29 - Adnan 

Bey. 30 - ismet Bey $1 - Perihan Mehmet 
Hanım, 32 - Qüler Hanım, 33 - Hate Hanım,. 
34 - Peyvent Bey, 3ti - Nurhan Necati Bey 

... " ., ' 

. (f,~ş~kla~ınızı, Güzel ve Gürbüz Çocuk Yarışına yazdırınız. Bunun içi~ 
ga2:etemiz evine uğrıyarak Foto Süreyyada resim çektirmek üzere yaıı11 

kar:t almanız yetişir. 160 lira karşılık verilecektir 
.. 

l~~--E_S_N._A_F _v_e_i Ş.;;._Ç...;;._i ____ o __ , 
Bir donaurmacı- Ah şu veresiye Biletçiler çocukları 

nın fikri olmasa kovalamamalıdır 
Sporcular hararetli oluyor 

Kadıköy-: Dondurmacı Hacı 

Adem Elenai diyor ki: 
"Bu,gün Teşriniıaniniıı 8 inci 

günii olmakla beraber ben hala 
clondurmacılık yapıyor \'e günde 
bir kutu ıaatıyorum. Demek ki don
durma sıcağa, ~pğuğa bakmıyor. 
Onu fazlasiyle sevenler, bugünler
de b~zan ha:vanın soğuk olmasına 
ra~men hala yiyorlı;ır. 

En çok dondurma sattığım yer 
Fenerbahçe stadının önüdür. Cu -
ma günleri maçlar dolayısiyle epey 
kalabalık oluyor ve maça gelenler 
fazb da hararetli oluyorlar. Benim 
do::durma arabasına hücum edi -
yorlar. Kcşki Kadıköyünde her 

O zaman esnafın yüzü 
gülecek 

KaJıköyünde Fırm tablakarı 

Rü§tÜ Elendi ne Jiyor: 
"Ben günde yüz elli kadar ek -

mek satıyorum .. Beher ekmek ba
şında elli para kalıyor .Günde ka. 
zandığım bu elli paraları cemet -
tiğim zaman tabiidir ki beni ge -
çindirir değil mi? Fakat veresiye 
meselesi işi alt üst ediyor. A'y ba -
§ı oluyor; öteki aya sallıyorlar, 

Otelci ay ·oluyor ,bir kaç lira elime 
sıkıştırıyor. atlatıyorlar. Kimi de, 
üç beş lira takıp firar ediyor. İ§ler 
böyle olmasa mükemmel bir hayat 
süreceğim amma, bu da §İmdilik 
galiba mümkün değil.. 

Kazaların büyüğü bu 
yüzden oluyor 

Bugünlerde tramvay kazalarının 
fazlalasmasındaki kabahati 'vat • 

manlara yahut biletçilere yükli -

yorlar. Halbuki asıl kabahatin bü -
yüğü çocuklardadır. 

çünkü biletçi geliyor diye tram

vaydan atlamak istiyorlar. Mü

vazeneyi bulamayıp haydi tram -
vayın altına ... 

Onun için ben kendi nefsime 
tramvaya atlıyan, asılan çacukları 

hiç görmemezlikten geliyorum. 

Her halde bunları kovalamamalı -
dır. çünkü hayattarına mal oluyor. 

gün maç olsa değil mi?.,, -------------------------
. . 

rGorio .Baba 
. BALZA~ 

• 
flagdar Rıfat 

23 forma 1 lira 1 
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ALGOPAN 
CEVAT a•a•n•n--

Baş ağrı!arı, di~ ve sinir sızıları, romatizma 
ve grip rahatssıı ı :larına karşı en faydalı ve 
teskin edici bir iıaçtır • 1 - 6 - 12 Jik orijinal 
madeni kuturlarda bütün eczanelerden 
arayınız. 

B. O. Tünel Meydanı tramvay dar manevra 

............................. .,,. 
8H~ ve Oj~ ilğnlatl, 
Souk alg•nhğı • Romatiı:"''' 

Hakiki1',şe 

KALMI111'1 
fsmine dikkat ediniz - Her eczanr.de buluour· 
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