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Yazısı 6 ıncı 
sayı fada 

-
J a po ny~ ne i~tiyor Oduncular bir tröst 
Uysalhğının manası, lngiliz-

Amerika anlaş-'r-------, 
masına mani Sovyet 

olmak m·ı Rusya 

"!11 raı Yamamatu { sag ı 
vı! Japonyanın Londra 

•t>firi Matsudera 

Japonya, Jngiltere ve Ameri • 
kanın bat bata verip te batarmağa 
ço.lıttıklan deniz kuvvetleri iti, bir 
kaç defa ayrı ayn cepheler alma· 
ğa doğru gitmitken, bu defa en 
yeni teklini göıteriyor. Ve Japon 
siyasetinde yeni bir fark görülü • 
yor. 

· Bu ye~i ıiyaıet, bundan birkaç 
gün önce olduğu İibi, lngilte~e· ile 
Amerik~nın bir harelCet ~tmesini 

" değil, daha ıiyade timdiki halde 

en mut.rız gib görün~n Japonya • 
nın lngiltere ile huıusi ıurette an· 
latmaıınr. iıdihdaf- etmektedir. 

Bu "8-Ziyete .,&ÖLe Ame!ika ü .. 
!:,~asa: çüncü derecede ıeliyor. 

~ Amerika bUna ne diyecektir? 
oy adından hristi- Şimdiki halde JaponJ•rın in -

ve 

Fransa 
Askeri uzlaşma 
tekzip ediliyor 

P_ariı, 25 (A.A.) - Havaı a· 
jan11 bildiriyor: 

Harbiye bütçesi mazbata mu· 
harriri M. . Archambaud'nun 
mebusan mecli . küraijıündeki 

"beyanatı, ecnebi memleketlerde 
mübaliğah tefsirlere yol açmıt· 
tır. • 

. Dün ıabah Dıt . Bakanlığı 
atrafından netredilen ve Fran• . . 

. ıa ile Sovyet Rusya arasında 
askeri bir uzlaıına bulunduğu
na dair olan haberleri kat9 i au• 
rette tekzip eden beyanname, 

(De,·amı 6 mcı da} IJQn, gahudi türk- j ıiltereye vermekte oldukları e • 
( D~vamı 6 ncula) 

lerin kazancı _:,.___ _ __:_~~~-===--~~=~~~~~~ 
ıkan mahsulleri'miz lfitterin yarattığı Nazilik, ta· 

r J ur: 

mü yapmışlar?.· 

Şehrimizdeki odun depolarandan biri 

Fiatlar daha da fazlalaşacakmış 
lıtanbulun büyük dertlerinden j lan fırlar ve kıt bastıkça fiyatlar 

biri de kıtın odun ve kömür meae- da alabildiğine yükıelir. 
leaidir. Bu öyle bir derttir ki her Vaktile tedbir almak, bu iti 
kıt tazelenir ve nedense bir türlü halletmek lazımdır. ltte bu aene 
önüne seçilemez. de gene ihtikar tikiyetleri . ititil • 

Halbuki, odun ve kömür bir ıeh- mefe baıladı. 
rin en mühim ve tabii ihtiyacıdır. Havalar soğuyunca odun 
Her ıene kıt daha batlar batla • kömürünün kilosu S - 6 kuruta 
maı: hemen odun ve kömür fiyat. (Dev~ 6 mcı.da) 

,-J t. , n..;;ır.-n_a_a_n~ll damarlonnı a~p 
qı. 

~e bakmak; kanının katıkıız 
'14 ıı aoyundan mı, yokıa, azı· 
~ 'JIQhudililıle karııılı mı olduğu-

~l'llamak iater. 

~ ~lati.irk'ün biu aııladığı üllıü,e, şimJiyeJelı, tamurcululı 
~ edik. T eraine, BuJun Y arh· 
~" altı okundan biri, uluaal-

lnstil beraet etti 
·Yüz elli şahit, on vagon· vesika 

mahkum edemedi, fakat .. 

ıgı göatermektedir. . 

~ 1~rnet l nöni;.. bize, bu toprak • 
... , .. d 

Nevyork, 25 (A.A.) - Müflis 
banker Samoel lnsül ve kardeıi, 
iki saat ıüren bir görütme sonun
da devlet mahkemesinde beraat et 
mittir. lnıül ile ortakları, "lnsull ~ un e Y"fo>1.411ların türlıleı • 

\ ıerekliğini açıkça ltljl• .. q . 
...: ""cak, eılıiden "ekalliyet,, cle-

. Corporation Utilitieı,, ıirketi ve 

lnıül hakkındaki takibat iki 
sene sürmüt ve 100.000 dolara 
mal olmuıtur. Hükumet mahke· 
mede 150 tahit dinletmit ve 10 
vagon doldurabilecek vesika gös. 
termittir . 

ı_j ~cc 

' " ~ ftzlık,, lar içinden müdiiman 
' ' Qr, adları öztürlıleri,;lıine 

lsviçreye: 690. ton 
buğday göılder~ 

· tubelerinin iflasından ötürü halkı 
mühim aurette. dolandrmııt ol
makla suçluydular. 

Samoel, Amerikanın e_n büyük 
İf ad~mlarmd.,.n biriydi. 75 yaıın

(Devamı 6 mcı da}, · 

, ~ ~diği için, bizim görenelıleri-
"'4 "~."imaetlikleri ölçüde. Tiirk -

~~c ~tıtiinlüğüne girebiliyorlar. 
l'rd Q ' rnüalüman olmıyan azlık • 
lfııQ:ıı, hem tllfça hem iççe bize 
"qJq Qr çık•a bile, yalnız adların· 
tq"

1 
l'qbancılılı yüzünden yadır • 

l'orlarJ S r. 

Hayli müddettenb'eri devam e- ı dr. Bu~unla .beraber fiatlar ay~i 
den ihracat artımı devam ediyor. yüksekliği tutmaktadır. 

t~l' .~dları yarğusu çok iyi tlü: 
''~fil,,."': Yabancı köklerle ek-

Yalnız hububat kıımında geçen S h ft f d 1 t b ı t• . on a a zar ın a ı an u ı· 
_hafta pek zayıf hır durgunluk var• 

o... •rtfe" aJ ·1 . ... . . • 
1~141 •eçı emıyecegı ıçrn, · 
~f/1,.~ da bizler gibi çıifrılacak • iki suikastçı 

yakalandı &i~· 
~-- i~~:rn,, ~İbi çığrılan bir kiıi, clıf· 
'le ~i~ f,• •ze benzerse, onun yüzü

tr ltapı kapanmıyacaktrr. 
't 't-~..... V. n. Tanur j 
lı~l''iıte cıı 1 rk~ı. Ülkü Mefkure. 

Bunlar M. Tltttlesko 
ile M. Benes'l 
Hldllreceklerdl 

lltı Aksine hTk' B d Y ı,~ "" li • 1 a ıs. u un ar Belgrat, 25 - lıviçreden bura-
~ (?) alk Fırkası. Ulusalhk~ı- • 

llit ~İlliyet ilik. A 1 k (') A· ya gelen malumata nazaran Lo • 
)'-• et c·· ç 2 1 

• k' K' . • d .ki 
., ~t'f· 0 renek adet, an'ane, iti- YOf ıt ve gene ıt ıımın e ı 

· 'Yarğq Kanun. · Macar yakalanmııtır. Bunların 

•11of..t~BER 
" llhutda dit Jh en çok ıatrlan gaze· 

• l4llll 
•rını Habere verenler 

kar eder. 

Romanya hariciye nazırı M. · Titü: 
leako ile Çekoılovaky~ hariciye 
M. Beneıe kartı ıuika•t teıebbü • 
ı\!nde bulunmağa memur edildik; 
leri za~nedili~~· 

Bu münue~tle Milletler Ce • 
miyeti içtima ·salonundaki ı>o.liı 

memurla!ı · fazlalqtn:ılmıttır. · . . 

caret ve zahire borsasında 1 mil· 

yon 860.227 kilo arpa muamele 

.görmüttür. Fiatlar üç kurut 24 

santimdir .. Bir hafta zarfında Is • 
tanbüla 543 ton arpa gelmittir. 1 • 
talyaya 50 ton arpa gönderilmit • 
tir. 

Yumuıak buğday fiatlarında 
kÜçük bir · yÜkı~lme, ıert · buiday
la!~a da hafif bir dütüklük görül
müttür . 

· Geçen !lafta borsada 3 milyon 
262.00Ô kilo yumutak, 819.000 ki· 
lo ıert b~ğday ıablmıttır. 

. latanbula bir hafta zarfında • 
68~6 ton buğday . ı~lmittir. _ Bir 

hafta zaı-fında Ziraat Bankası lı • 
riçreye 690 ton buğday ıöndermit 
tir. 

(Devamı 6 mcı d&) • • 

Alaturka musiki dinle
mek bir cürüm mü? 

Bu yüzden geçinen kaç bin vatandaş var 
- Münir Nurettinin konseri i· ı Bilmem onları bu harekete sev

çin cayır cayır bilet aatılmıttı. Fa- keden manaaız zihniyeti makul 
kat bu konıerden birkaç gün ev • bulabilir misiniz? 

vel ortaya, muıikimizde yapıla • Bu ıözleri; musiki sanatkarları 
cak inkılabı müjdeliyen haber çık- cemiyetinde; salahiyettar azadan 
b. Bu haber çıkınca, bilemiyoruz biriıi söylüyordu. 
neden, dinleyicilerin yekUııu, sa • 
tılan biletlerin mikdarından pek 
az oldu. · 

Bilmem, bazı kimseleri; bilet 
aldıkları halde bu konsere git • 

{(Devamı 6 mcıda): 
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Soyadları 
Ankarada bir komis

yon teşekklll etti 
Ankara, 25 (HABER) - 1ç Ba

kanlığının isteğiyle soy adları için 
azel bir komisyonun kurulması 

ıözleıtirildi. Komiıyon bu günler-
/ 

de toplanacaktır. Burada üye ola-
rak çalıtacaklar arasında Dil ce -
mlyeti üyelerinden ve Ba -
k91ıklardan birer kiti bu -
lunacaktır. Ifomisyonun ha -
mrlıyaaciı soy adlarını gös -
terir bir bitik, çarçabuk bastırıla -
Tak ortalığa yaydırılacaktır. 

Soyadı •e~ml 

lıtanbul mebusu Salahattin 
Cimcoz Bey (Cimcoz), Darütta • 
faka 1iaeai müdürü Ali Kimi Bey 
(Durmaz), İstanbul umumi mec • 
lisi zabıt •e muamelat tubeai mü • 
dürü Zühtü Bey (Çubukçu otlu), 

Ökonomi Bakanhiı Deniz it· 
)eri pnel müdürü Sadullah 
Bey (Güney), gümrük muhafaza 

Batmüdürü Haaan Bey (Yıl~az), 
Sultanabmet ikinci sulh ceza mah
keme8İ hikimi Salihattin Bey "(A· 

iabe71i), temyiz mahkemesi reis· 
iabesiğ), temyiz mahkemesi rei1-

lerinden Fuat HulU.i Bey 

(Demirelli), aynı mahkeme katip
lerinden Fevziye hanım (Ergene· 
kon), Nadir Bey "(özel), Mehmet 
:Ali Bey (Eroğlu). 

Aıağıdaki adlar Akaaray me
busu Be.im Atalayın ikinci kez 
haıılmakta olan "Türk adları,, a· 
chndaki bitiğinden almmııtır. 

Bunun içerisinden beyenenler, 
ietiyenler, birer ad aeçip alabilir • 
ler. Yalnız aynca bitik olal'ak bas
tıramazlar. Batbl'anlar olursa sor· 
guya 9ekilfrler. ~ 

"Aba be1, Abak, Aka bay tian, 
'.Abatay, Abay, Abdan, Abethe. • 
tun, - ka - , Ablak, Ablay, Ablay 
han, Abike bahıi J\bi, Adanı han, 
Adar, Adın, Adıyeke, Admıı, Ad· 
aay, Adsız, Afrasyap, Aftin, Ağa· 
biğüm, - ka - , J\ga hatun, Ağal -
Clay, Akbıyık, Akboboğa, Akboğ -
ra, Akbörü, Akbuıa, Akcaba, Ak· 
calioca, Akçakoca, Akçura, Ak • 
demir, Akdemir bey, Akdolun, 
J\bJÇ, Abı1c, Abıt, Ab12, Abukan, 

J\bul, Abuıka, :Aburtu, Acar, A • 
cay, Acehan bey, Acıbucu, Acu, 
:AÇ& bey, ~buıa, Açık, Açıl, Aç-

lan, 'Aiamak, Ağamolla, Ağat, A· 
'fı9, Aiu, Aiıt, Ağlamıt, Airak, 
AJntmq, Ahnas, Akabik - ka • , 
'.Abtay, Akay, Akbacı, Akbalık 

bey, '.A.kı;aba, Akbaf, Akbay, Ak 
liamm - ka • , Akıt, Akkanrı 
• & - , :Aldôyal - b - , Akkut, Ak 
pulat, Anin, Akıunaur, Alqıt, Ak 
IOJllU', Aldat, Aktay, Aktimur, 
'.AlE tulun - ka - , Akut, Akyapu, 
'.Akyol 

Not: Y anlarmda - ka • yazılı 
aCllar bdın adıdll'. 

Hocalar1n aoy adlar1 
Şehrimizde bulunan bütün mek

tep hocalannın önümüzdeki ikinci 
Jrlnunun sonuna kadar birer ıoy 
aClı ıeçerek nüfus kütüklerindeki 
aCllannı deiittirmeleri Kültür Ba· 
&nhğınca mekteplere bildirilmit
tlr. 

Dün koymaya söz verdiğimiz 
Galip Bingöl Beyin yazısını bu· 
gÜn çıkaramadık. Okuyucuları· 

mızdan özür dileriz. 
OlNyucularnnızın aldıkları soy 

sdlan he,inci aayrfamızdadır. 
,.,. l!fendl. Al• yerine 

tell a8z l~ln kanun 
~' 25 . 1 f 1 1 • - Bey, 

efendi, ala ıibi ünvan ııfatlan • 

Müzik 
Yenileştirme 

Yugoslavya notası dünya komitesidünde 
· toplandı 

sulhu iPin bir tehlike mi? yen~!::;!.~~~l~~ Y kevinde yapılan iıler çok ılerll' 11 

Okonomik konsey 
yunan grupu 

Atina, 25 (A.A.) -Ankarada 
2. ikinci teırin 934 tarihinde imza 
edilmit olan Balkan anlatması sta· 
tülerinin birinci ve beıinci madde
lerinde tasrih edilmit olan ökono • 
mik konseyin Yunan ırupu ıu au -
retle tetkil edilmittir. 

M. Varvere11os (Eski Bakan· 
lardan Yunan Bankası Guvernör 

· Muavini ve Üniversite profesörü.) 
M. Kanelopuloı (Fabrikatör), M. 
Koroniı (Eski Bakanlardan Dev -
let demiryolları umum müdürü.) 
M. Zolotas (Üniversitede profe • 
sör), . 

Bu grup Romanya, Türkiye ve 
Yugoslavya grupları ile birlikte 
Balkan anlqmuının ökonomik 
konseyini vücuda getirecektir. Ay· 
nı vazifeye davet edilmit olan es· 

ki Bakanlardan M. Korizis, Dıt 
Bakanı M. Maksimosa gönderdiği 

bir mektupta, itlerinin çokluiu 
dolayısile bu vazifeyi kabul ede • 
miyeceğinden dolayı pek ziyade 
mütee11if olduğunu bildirmittir. 

Almanlar 
Amerikalılara igi mua

mele etmiyorlarmış 
V aıington, 25 (A.A.) - Haber 

verildiğine göre, Amerika hüku • 
meti, Alman bonolarını hamil A
merikalılara kartı istisnai muame
lede bulunduğundan dolayı, Al -
man hükiimetini dördüncü defa o
larak protesto etmittir. 

Amerika hüklıaıeti, Alınan hü
kumetinin, bqka Avrupa devlet • 

lerine iyi tartlar yaptığı halde, 
kendi vatandaılarma kartı mem • 

Cenevre, 25 (A.A.) - Macar \ 
murahahsı M. Ekhart umumi ki • 
tip M. Avenola bir not vererek 

Marsilya cinayeti itinin kon.eyin 
ıelecek f evkali.de toplantısı ruz -
namesine konulmasını istemittir. 
Konseyin bu toplantısı ilkin 21 i • 
kinci teırin olarak tespit edilmit 
ise de bunun 3 birinci kanuna bı • 
rakılmaıı çok muhtemeldir. Kon· 
aey bu ite bakıp bakmıyacağını o 
zaman kararlattıracaktır. 

Macar notaaı 

Birer birer Cenev
. reden ayrıllyorlar 

Cenevre, 25 (A.A.) - Fev -
kalide asamble için ve ıerekse 
konseyin fevkalade toplantısına 

ıimıek için buraya gelmit olan 
murahhasların bir çoiu Cenewe -
den aynlmıtlardır. Küçük uzlat -
ma dıt bakanlan da bu akıa~ Ce
nevreden ayrılacaklardır. 

M. Titülesko, Montreux'ye gi • 
decektir. M. Benea ile M. Yevtiç 
Praı ve Belgrada döneceklerdir. 
M. Litvinof'a gelince, Moıkovaya 
mı döneceği, yokaa Moıkovaya 
gitmeden evvel Parise mi uğnya • 
cağı henüz belli değildir. 

mittir. .. dt 
Bu itte çahıan komite du~ " 

Denizli mebusu Necip Ali 
reisliği altında toplanarak yal' ' 

lan hazırlıklan gözden geÇ~ 
ten sonra 27 ilk kanunda _ Lık) 
edilecek (Bayönder) (Tat~ 
ve (Oülkü yolu) nun Ankara 

kevinde, 1 O ikinci kanunda I~ 
bulda ve (Karmen) in de f' ~ 
içinde sahneye konulmasına ._: 
rar vermit ve bu çalıtmanın ..... 
nel rejisörü Bay Münir Hayri 

itlerde alakası olanlara vl 
dağıtmııtır. Dündenberi Hadi' 
vinde canlı bir çalıtma ıörü~ 
tedir. 

Havana, 25 (A.A.) -
nöbetçilerinin bulunmasına rJ 
men büyük Amerikan dü~ 
rının, yakininde dün gece 

bomba patlamıt ve yedi kiti 
yaralanmıttır. 4 

Cenevre, 25 (A.A.) - Marail • 
ya cinayeti hakkında Uluslar bir -
liği umumi katipliğine verilen Ma· 
car notasında, cinayettenberi Ma· 
cariıtanın uğradılı mütemadi hü • 
cumların yalnız bazı Avrupa dev· 
letleri arasındaki normal münase
betler için değil, fakat dünya ıul· 
bu için de ciddi tehlikelerle dolu 
bir hava yarattığı bildirilmekte ve 
bu ıerginliğin Yugoslavya tara • 
f ından, küçük anlqmanın diğer i· 
ki devletinin de müzaharetiyle u • 
luslar birliiine verilen muhtira ile 
bir kat daha artmıf olduğu bildi • 
rilmektedir. 

A~erika yeni bit 
harbe siirükleneeeJ 

Macar gazeteleri ne diyor 
Budapette, 25 (A.A.) - Macar 

telgraf ajansı bildiriyor: 
Macar efkarı umumiyesi ıükGn 

ve aoiuk kanlılıimı muhafaza et
mektedir. 

Macar Hirlap ıazeteıi diyor ki: 
"Bunun kolay bir it olmadıiı 

itiraf edilmek lazımdır. Fakat Ma· 
car milletinin Yugoslav hücumla· 
nna bu sük(in ve vekarla mukabe-

B 
yonu 

ları tahkik komi~ 
reisi söyliyor .. 

Nevyork, 25 (A.A.) - Ayanı M. Gerald demittir ki: " 
üyesinden ve ayan mecliıinden si- müzdeki iki yıl içinde anlat 
liblar hakkında tahkikat yapma • caktır ki medeniyet, bir danı• 
ia memur etiiii komiıyon reisi M. yunundan baıka bir ıey değil 
Gerald dıt ıiyaaa ismindeki cemi- Ve bu oyunu harp hazırlıkl 
yette Amerikanın harice yapmak- dan istifade eden bir takım 
ta olduju ıilih aabfmm Japonya- oynanıaktadır. Harp hazırlı 

denizlerimizin v...-sahilleri 
nm hattı hareketini haldı sa.ter-
mekte oldujunu ve Japon elçisi. himayesine hasredilmelidir. 

· yayı sililılandırmaktan i 
nin Amerikanın ulusal müdafaa lan ve silah fabrikatörleri 

le etmesi vicdanınm açıldıimı ve 
davasmın doğruluiunu ıöster • 

nun etmiyecek tarzda davrandığı mektedir. Adaletin her halde mu • 
iddiasındadır. 

yolundaki çalqmalarmı, Ameri • dan oynanan oyuna bir ni~ 
verilmelidir. Şimdiki si~ 
devam edilecek olursa Ad" 
yeni bir harbe ıürüklenece~ Zorbalıkla 

Mücadele 
Fransa devletlerle bir 
mukavele gapmagı tek

lif edecek 
Paris, 25 (A.A.) -· Tan ıaze • 

teainin Cenevre muhabirin • 

den aldığı habere ıöre, Fran

ıaa hükiimeti zorbalıkların baı • 
tırdmaaı için uluslar ara • 

11 bir sözletme yapılıqasını teklif 

e~ektir. Bu sözleşme ile 11ğın • 
mak haklarında deiitiklikler ya • 
prlacak, canilerin iadesi mecburi 

olacak ve polisler uluslar arası ça· 
htmalarda bulunacaklardır. 

nın kaldmlmaaı, hepsinin yerine 
tek bir sözün kullanılması cere • 
yanı kanun halinde teıpit edilmit
tir. Bu kanunun bir kaç güne ka
dar Meclise verileceği duyulmut
tur. 

Kanunda paf& sözü yerine (ge
neral), mütir yerine (marepl) 
ünvanlan bulunmaktadır. 

zaff er olma11 lizım geldiii hak • 
kındaki kati kanaati Macariatana 

soğuk kanlılıkla beklemek kuv • 
vetini ve kendisine her türlü ıuur
suz ihtirastan sakınma imklnmı 
veriyor.,, 

Bütün gazeteler, itin Cenevre • 
de derhal bitirilmesini istemekte • 
dirler. 

Meclis Hariciye komisyonu re • 
isi M. Berzevitzi, Peıter Lloyd ıa· 
zetesinde yazdığı bir makalede: 

"Yugoslavya ithamlarda bu• 
lunmut ve fakat bu ithamların de
lillerini ileride bildireceğini va • 
detmittir.,, Diyor. 

Budapefti Hirlap gazetesi yazı• 
yor: 

"Adaleti ve sulhu hakikaten i1-
tiyen herkes, itham edilen memle
ketin ithamların acele tetkikini İl· 
temeıini ancak tasvip edebilir.,, 

F ueygetlenseg gazetesi ise fU 
satırları yazıyor: 

"Tahkikat batlaaın, fakat müm 
kün olduğu kadar çabuk açık bir 
tarzda ıömıeliyiz, fakat her ıeyi 
ıörmeliyiz.,, 

Sosyal demokrat Nepszawa ıa· 
zetesi de Yuıoslav notaıının acele 
İnt.rnu ;.tivnr ve djnkü. divor. bu 

kanın uzak prkta tahrikat yap -

ma hazırlıkları teklinde anlatmak
ta bulunduğunu aöylemittir. 

Suik~stçiler 
ltalga mahkemesi iade 

etmige karar verdi 
Roma, 25 (A.A.) - İtalya ad

liyesi, Marsilya suikastında ali • 

kaları bulunan Paveliç ile Kova • 

termikin iadesinden imtina etmit
tir. 

Kaçakçllar 
Liyejde gakagı ele ver
diler, büyük bir şebeke 

meydana çıktı 
Liyej, 25 (A.A.) - iki kokain 

kaçakçısı yakalanmııtır. Bunlar 

Suat Bey 
Parls seflrimi$ 

Nansl'de .. 
Nansi, 25 (A.A.) - 'f~ 

nin Pariı büyük elçiıi S~ " 
yanında büyük elçilik ~=-~ 
Franaadaki Türk talebet• ~1' 

müfettiti olduğu halde ~i1' 
gelmit ve vali M. Roblot, . i,-

. · · • M G rd ili'..;• reıı muaıvını . era ' 1eeJ•· 
site rektörü M. Brunts ~ ~ ' 
ıat birliği reisi M. Şautri1° 
fmdan kartılanmıttır. P' 

•• 11 tO 

Suat Bey birliğin bOJÜ -i;.." 
. e •· 

lanacak olan kongret111 

edecektir. 

Fransa, lngiltere ve Almanyada _ _ _:...... ____ _ 

aranıyordu. Bu adamlann yaka • 

lanmasiyle ıenit bir kaçakçı fe • 

bekesi meydana çıkmıttır. 

nota dünya sulhu için büyük bir 

teblilCe tetlcil etmektedir. 
;ı ... 



e 
Adliye Vekili şehrinıizde 

Hôkim~erin tasfiyesi işi 
önümüZdeki ay başlıyor 

''}' 
>.:! llıı .Yazmak -'.. ·· -' ··"' ·· ·· '""'ti , auıunaugumu. 
ı. fl)dux ı · k • • 
•ıt, &·ı • gUmuzu an atma ıçın • 
i~. ~ f'ttı.venlere bilclir.mek için • 
'1 eceğimiz karıılıkları, oku-
ti' Qrı11 e b·ı· • el b" ol n az ı ırıne e ır ıez-

"'eii:" uerebileceklerinJen ıeç-
~.,, 

lıı ~ ~n da, §Undan ötürü oldu· 
IO)lii.vor • lf! . 

'1110nınmıı, en ıevilmiı kita
"ı $:it baıkııı-on bine varmadı; 
i"ı •atılan gazete yirmi bin
~1 0~ıl~ basamadı: Bu elemekti 
~ l.! ~ )lazarlar denen bir kaç 
>otı"'lfı kendi aralannJa anlQ§t • 
ı Qrf/ • l "il.,, ı, u uı, onları anlamıyor· 

ş· . 
trı )';:!ı, öz dili kullanırken de, 
lb .. ~r açılmamıı •Özleri, İ§ ol
""'ı t" 

l'tt ~•teriı olıun diye ayırır ayı-
>'rıJ l'ıı11a .,ralarıak oldu mu 
t "·~ne ana düıünceden uzak

••l-.az: nu~? .• 
• 

• • • • • • • 

fi.:~1'4a d .. • • • • ·· •• ·• 

Adliye Bakanı Saracoğlu Şük
rü Bey dün ıehrimize gelmiıtir. 

Bakan Bey Perapalas ote1inde ba
zı ziyaretleri kabul etmiştir. Bu
gün adliye dairesini tefti§ etmesi 
muhtemeldir. 

.. •ttt11u.mtllttftftmllllt .. llUfllt"111n111111S1'"""llllllMl'llrmlmll•lll•lllllW ___ ,. 

Nüfus sayımına 
hazırhk 

1935 yılında yapılacak olan u
mumi nufus sayımı için ıehrimiz

de hazırlıklara batlanmıftır. Şim
diden evleri numaralama İ!leri bü 
yük bir faaliyetle ilerlemektedir. 

Bu it için fen memurları, ressam
lar, ölçücüler ayrılmı,tır. 

İstanbul ve mülhakatının altı 
binden fazla sokaklarında bulu -

nan evlerin yüzleri, kapılarının 
bulunduğu mevkiler haritalarda 

gösterilecektir. Bundan batka her 
evin kargir veya ahıap olduğu, 

kaçar odası bulunacağı da ayrıca 
kaydedilecektir. 

Bu itte çalıımak üzere yüz kırk 
yedi kiti aJTılmıttır. Bunlara gün
delik olarak 840 lira verilec~ktir. 

Fen memurları günde yedi lira, 
ressamlar günde be! lira, ölçücü~ 

ler be§ lira yardımcılar yüz yirmi 
kurut. ~tacJar ~ lira. daktilo.. 
Jar üçer lira yevmiye alacaklar-
dır. 

·•)o egı§ımını goz onune ge-
~W, ""1?1; onun ela bir ~ağında KUprtlde tramvay 
~~ClfılQcak, gülümsenecek uy- rayı kırıldı 
~Qa.... uklar olmuıtu: Bir takım 
l ... "'ar "k Dün saat 17 de Karaköyde köp-
" ~i 1 atı Javranml§lar, fap • 
~e ne buldularsa çabucak rünün nihayet noktasında tram-

~~ -~~a geçirmişlerdi. ôbürleri vay rayı kırılmıtlır. Kırılmanın 
~' ni,, sarıklarını daha çı- sebebi fazla yağmurların kaldı • 
~tlt •tlahlı. Orta yerde bir kar ı:!_mları çökertmesi ve bunun ne • 
L"-) Vardı ki, eğmeyin git.in: ticesinde tramvay üstünden ge • 
~'tiQ1ta Yürüyen iki polıırludan çerken mukavemet edememesi • 

'-0~.~Qfıncla sarık, ötekınde i dir. 

/_ .&i,. 6 L Bunun nticesinde saatlerce sey-
~t Oıtıma b .. kü. t \ı ~ el • ugun gaz.e e • rüsef er sekteye uğramıf, tramvay-

~ ~o1z;na benziyor: Mölonla lar §irkt mühendisinin nezareti al-

' ~4 -4,.~ak ~:·· .. . • • . b~da bin mü,külatla geçmiıler ve 
it, "~l k~:Yluy!e ı1ç:. '-~~Jı ~r- dıg~r taraftan da. derhal faaliyete 
>~lıQ~rcıı et gıymegı ogrendıy- geçılerek ray değıttirilmittir. 
~. :ııCllt arımız ela, kılı kırk ya- --o-

~ l Qrc1 caar açılmadık ıöz.leri bir- Mekteplerde temizlik 
~"! •rıca sır l ... bil ·1 • ~ "'t" a amagı gı enn 

4lt.,, \1 e dalanlara bırakacaklar • muayeneleri 
q L Q"••nl M k l d l b 1 >i ~llQ ar onlar, •ilindir §ap- e tep er e ta e e er arasın • 
t·• rtır 'b• d k. · l'k ~QJ ~irıce b gı ı, o lakırdılara, ye- n ı temız ı muayeneleri bun • 

>~0lıQ tici 0 f vursunlar ... Çünkü, dan sonra bizzat sınıf hocaları 
~'l·~~. l) erken naııl silindir ya- tarafından yapılacaktır. Hocalar 
•eı 1

" Qt lf bakanı T evlik Rüttü i'i görmediği bir talebeyi, talebe 
•• 'O ~(llQ d 
~ ~ii t a, araııra "evren • yanında tenkit etmiyeceklerdir. 

tolıtftltele~~ k~çar... Bu talebeyi ayrı bir odaya ala
>i>.., ~Q :vre,.;el oyuna evrenıel, rak temiz gelmesi için kendisine 

'-"tat ' kabak tatlı ve • 1 lazım gelen öğüdü vereceklerdir. 
~ .........._ : Paralamıycılım! --O--

, lt-~ ~ rVA·"Ol y 
oPe' •tat~.- eş~l HilAI kongresi 

~)ıdf bir ay Sonra . ~ etıla;ın yıllık toplantııı 29 i
~ti ~l~di t edilecek kıncı teşrın perşembe günü saat 
'ılıh('iııd:~e Yapılan kontrollar 16,30 da Halkevinde toplanacak • 

lı~ ~ .. \it a.2:ı fırınların gayri tır. 
ti~i i ta .. uı''~~nda ekniek yap . Mazhar Osman, Fahrettin Ke
~~l 1l'ıtı 'ah~UJtür. Belediye bu rim, Rüknettin Beylerle Safiye 

~. 1Pl . d H"" . H f '1. ~'ttı_• erın en ceza ala • useyın anım tara ından kon • 
r ~~ ~l'tıan feranılar verilecek, faaliyet ra • 
11'tt\ ~dit ed•l da bu yılbatına ka. raporları okunacak ve yeni idare 
"~.ı-.tl~,.,1rıecek ve lıer yerde heyeti seçilecektir. Kongreden 

~... a ın·· 
uaa.ade f"dilmi- sonra bir konser verilecektir. Bü • 

tün icki düımaralart davetlidirler. 

Saracoğlu Şükrü Beyle adliye 
baş müfettiti Raıit Bey de gelmiş 
ve dün müfettitlik dairesinde ça
lışmıştır. Ra,it Beyin bugün de 
müfettişlikte çalışacağı anlaşıl . 
maktadır. 

jeyi Maliye Vekaletine gönder
mittir. Bu projeye göre yapıla
cak bina 200 oda olacaktır. Bina
nın inıasma 500 bin lira hazırlan
mıştır. lntaata ilkbaharda başla
nacaktır. 

Diğer taraftan hakimler kanu • ."'"'"'' "'uın'" mıuıııınııı '"'"'"'"""'---UllTllmı•••"''"ııı""~ ...... 

Yeni tramvay nunun kanunuevvelde tatbiki için 
çahtılmaktadır. Adliye tasfiye ko-
misyonu ile bu mevzu üzerinde durakları 
çalıımaktadırlar. Hakimlerin ye-

. k ·· t f" · · · d Tramvay şirketi tarafından E • 
nı anuna gore as ıyesı l!IDe e ı 
kinunu~vvelde başlanacaktır. dirnekapı, Bebek ve Çapada tram 

İstanbul adliye sarayı intası i., va! _durak mahallerin~n yapı~ma
çin proje hazırlıyan komisyon tel· sı ıçın hazırlanan proje tasdık e
kiklerini bitirmİf, hazırladığı pro- dilmek üzere Nafia Vekaletine 

...................... ınınıınmmımmı_ .. """""'""".,"'uı""'"'ımH111111111-• gönderilmittir. Projenin onu • 

CAKET HIRSIZI 
Atik Mustafa paşada oturan 

Nabi efendi evde bulunmadığı bir 
sırada Zakire isminde bir kadın 
evine girerek bir pantalon ve bir 
ceket çalmış, fakat yakalanmııtır. 
Y ANKESICILIK 

Beyazıtta oturan Artak efendi
nin on bet liraıını yankeıicilik su
retiyle atıran Agop yakalanmıf· 

tır. 

KAZA 
Cumhuriyet meydanında tü • 

tüncU Ferit l:Miyin çıralı T alünl..
nede bir apartmana gazete götü-

. rürken düşmüş ve ağırca yaralan
mı§ olduğundan hastahaneye kal
dırılmııtır. 
ANAHTARLA 

Y etildirekte teneke kutu fab • 
rikasında çalıtan Kirkor ile leak 
bir yüzük meselesinden kavga et
mişler, neticede lsak anahtarla 
Kirkoru kafasından yaralamıttır. 
Suçlu yakalanmıştır. 

izinsiz sarık sarmak •• 
Yalovanın Reşadiye köyü imam 

ve hatibi olduğunu söyliyen 59 ya
şında Molla, Mehmet efendi izin
siz sarık sardığı iddiasiyle Sultan 
Ahmet birinci sulh ceza mahke • 
mesinde dün sorguya çekibnit, bir 
sene evvel Karamürsl müftiliğin
den izinname aldığını, fakat bu
nu evine giren hıuızın çaldığını 
söylemittir. Hakim, ikametgah 
gösterdiği takdirde 'Serbest hıra • 
kılması karariyle Mehmet efen • 
diyi müddeiumumiliğe evrmiıtir. 

-- ~o-

Musiki kurultayına 
giden Istanbul 
murahhasları 

Ankarada ulusal musikimiz 
hakkında kararlar vermek üzere 
bugün Maarif Vekaleti salonunda 
toplanacak olan kurultayına itti
rak etmek üzere ,ehrimizden Ni
met Vahit Hanımla, Cemal Reşit 
ve Hasan Ferit Beyler dün akşam
ki trenle Ankaraya gitmişlerdir. 

-0--
y eni konservatuvar 

binası 
Yeni yapılacak olan konserva

tuvar bina~ı için al&kadariar ara
sında bir münakasa açılmıştır. 
Münakasa birinci kanunun betin-
de vaoılacaktır. - · 

müzdeki ay içinde tasdikten gel • 
mesi beklenmektedir. 

Bankalar caddesinden 
otomobil geCjmlyecek 
Bankalar caddesindeki tram -

vay yollarının henüz yapılmadı -
ğı görülmüıtür. Havaların yağ -
murlu gitmesi bu yolu büsbütün 
bozmuttur. Belediye bu yolların 
çabuk yapılması için tramvay şir -
keti nezdinde teıebbüsatta bulu -
nacaktır. Bu münasebetle bura -
dan otomobil ve arabaların geç • 
mesi yasak edilmittir. Bu yoldan 
otomobiller ancak ak§amları Be • 
yoğluna çıkabileceklerdir. 

·tJntversltede yeni 
inşaat 

Gureba hastahanesi cerrahi 
pavyonu iJe üniversitenin kimya, 
fizik. enstitüsünün münakasası ya
pılmı,tır. Önümüzdeki ay içinde 
de intaata başlanacaktır. 

-o-

Fırka ocak kongresi 
Beyazıt nahiyesine bağlı Süru

ri S. Ocağının 935 yılı kongresi 
bu ayın 27 nci salı günü akşamı 
saat 17,5 ta Y eıildirek karakolu 
yanında Ocak merkezinde yapıla
cakbr. 

Ocağa yazılı fırkadaşların ya
zılan gün ve saatte kongre için 
toplanmış bulunacaklardır. 

-0---

Hukuk fakültesinde 
tahriri imtihanlar 
Hukuk fakültesi imtihan tali • 

matnamesi mucibince bu yıl için • 
de bir dersten ayrı ayrı beş tahriri 
imtihan yapılacaktır. 

ç 
Bazı profesörler geçen hafta -

dan itibaren bu imtihanlara ba! -
lamıtlardır. 

Bu tahriri yoklamalarda alınan 
numaralar yıl sonundaki sınıf geç 
me imtihanına tesiri olacaktır. 

--0-

Gllreş birinciliği 
mllsabakaları 

Güre! federasyonundan: 
1 - Beşinci Türkiye güret bi • 

rinciliği müsabakaları 3.12.934 pa· 
zartesi günü Bursada ba,hyacak -
tır. 

2 - Müsabakalaı Bursanm 
Tayyare sineması salonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Başlama saati 20.30 dur. 
4 - Bu müıabakalara mıntaka 

birinciliklerini nizami ıekilde ya • 
pıp vaktinde Federasyona bildir -
mis olan Ankara. Buna. Eskişe -

3 ... 

1le uac, 1le 4f0k .... .-. ,,_,,,~~ 

Amerikada lngiliı.-
lere isyan! · 

Dünyanın ta öbür ucundan de
nebilecek, kanlı bir vaka havadi
si geliyor. 

Orta Avrupanın anlatmamaz. 
lıkJarına hiç benze!11İyen bu vaka, 
Afrikanın cenubunda yabani aıi· 
retler arasında geçmİ§tir. 

Cenubi Afrikada Kap ıehrin -
den lngiliz gazetelerine bildiril -
diğine göre, Zulu muharipleri çi • 
leden çıkmış ve iki aşiret birbirle
riyle eski bir kin yüzünden har -
betmek istemiştir. 

Cenubi Afrikada atlı İngiliz 

polisi araya girmiye teşebbüs et • 
miş, yabaniler onlara da meydan 
okumuştur. 

Vaziyet elan ciddi telakki edil
mekte ve mevcut polis kuvvetine 
hariçten de gönüllü kaydetmekte· 
dirler. . 

iki aşiret arasında senelerden -
beri devam edegelen bir kin, şim • 
diye kadar yüzlerce yabaninin 
hayatına mal olmuıtu. • 

Fakat bir ara, "sulh yapını§,, 
yahut "mütareke aktetmiş,, ol • 
dukları için, sessizce yafamaktay· 
dılar. 

Son günlerde yeniden cotmut • 
)ardır. 

Aşiretlerden biri bundan iki 
gün evvel, öbür aşiretin bulundu • 
ğu saman evlerin az ötesinde bir 
dağın eteğinde geceleyin pusu 
kurmuf, beklemektediydiler. 

Böylece, diğer af irete uyurken, 
mızraklariyle hücum edip bütün 
mensuplarını kargı ile şişlemek 

niyetindeydiler. 
'Atlı.polislerin birden baskını -

na uğrayınca, onlara da kartı dur• 
mak istemişler, nihayet polis ate§ 
etmiştir. 

Bu sırada bir çok yabani yara
lanmış, üc tanesi ölmüstür. 

Türkiye Tıp Encilme· 
· nlnde toplantı 
Türkiye Tıp Encümeni ikinci 

tetrinin 28. inci çarşamba günü 
saat on sekiz buçukta Etibba oda
sında toplanac.aktır. Dr. Şevket 
Aziz B. tarafından "Metopizma,, 
Abdülkadir Liitfi Bey tarafından 
"Hintyağı tohumu ile zehirlenme,, 
hakkında tebliğler yapılacaktır. 
Bütün meslektaşlar topla~tıda bu· 
lunabilirler. 

-0--. 

"Çocukları koruma 
birliği,, nin balosu 
B. M. M. Ba§kanı Ki.zım Paş2 

Haı;retlerinin yüksek himayeleri 
altında, Türkiye Himayei Etfal 
Cemiyeti menfaatına 6.12.934 per 
şembe günü akıamı Ankara palas 
salonlarında verilecek olan ulusal 
kostümlü balonun çok zenlin ve 
eğlenceli olması için büyük bir e • 
mekle çalışılmaktadır. Balo gece
si bir piyango da çekilecektir. Ay
rıca ulusal kostüm müsabakaları 
da.yapılacakbr. Müsabakada ka -
zananlara kıymetli hediyeler ve • 
rilecektir. 

Bilet fiatları: Bir bey iki hanım 
için 6 lira, bir bey bir hanım için 
5 lira, yalnız bir bey için 3 liradır. 
Biletler pek yakında aatııa çıkarı• 
lacaktır. 

hir, İstanbul ve Konya mıntakala
rı iştirak edebilecektir. 

5 - Bütün güreş kafileleri 2-12 
-934 günü Burıada bulunmak ü • 
zere yerlerinden hareket etmeli • 
dirler. 

6 - Tafsilat istiyenler Fede -
raSYona müracaat edebilirler. 



BÜYÜK DENİZ ROMANI 

] Şabln Yavrusu ,ı-
1 Yazan: Kadir Can f'fo. 8 1 

Ali, bir cehennem hayatı sürdüğü 
meyhaneden kurtulmuştu 

Bu temiz hava, bu açık kırlar, 
hele karşısında onu çağırır gibi 
duran köpüklü, mavi ve ufukları 
kadar uza)'an güzel deniz ... 

O dakikalarda uçmağa hazır -
lanan bir §ahin yavrusundan fark
sızdı. 

Civani ona tatlı sesiyle ağır a
ğır ıunları söylüyordu: 

- Sen akıllı, namuslu bir ço
cuksun... llk görüıte hotuma git
tin. Yanımda bir esir gibi değil, 
kendi öz yavrum gibi yaşayacak
sın!.. Göreceksin, karım da se
ni ne kadar sevecek... Belki ilk 
dakikalarda bundan on iki sene 
evvel tam senin yatında iken ölen 
oğlumuzu hatırlayacak ve ağlaya
cak. Fakat sonra ona tekrar ka
vu§muş gi)>i olacak... Ona çok 
ağladıktr biz... Sen teselli vere -
ceksin ! .. Burada rahat edeceksin. 
Pietrodan kurtulduğuna sevine -
ceksin... Orada kalsaydın yazık 
olacaktı sana... Bizim yanımızda 
okuma yazma da öğrenirsin .. 

Civani bu çocuğun da bir an
nesi, bir babası ve akrabası ola -
bileceğini hatırına getirmiyor, 
'durmadan anlatıyordu. 

- Ben, Kont Pirimi Hazretle
rinin kahyasıyım. Kont Hazret
leri çok iyi kalpli bir adamdır. Bu 
ıato onundur. Karısını çok genç
ken kaybetmiıtir. Bir kızı var
dır; o da geçenlerde öldü. Bir kız 
çocuğu buaktı. Bu yavruyü da ıa
tonun havası güzel ve şehire ya
kın olduf.u için buraya yollaya
caklarmış . Böylelikle büsbütün 
yalnız kalmış olmıyacaksın !... A
ra sıra şehire indikçe seni de gö
türürüm gezdiririm. 

Şatoya yaklaşmışlardı. Yüksek 
auvarları, mazgal ve kaleleriyle 
insana korku veriyordu. Etrafı ge
niş ve derin bir hendekle çevril

mişti. 

Hendeğin üstündeki köprü indi, 
arabayla 'beraber içeri girdiler. 
Kocaman demir kapılar gıcırdı

yarak. açıldı ve kapandı. 
Uzun mızraklı askerler battan 

ayağa kadar zırh içinde Cirvani' -
yi selamladılar: 

Bona sera !.. . Bona sera ! ... 
Eğer Civani ona: .. 

- Ara ııra tehire indikçe senı 

de götürür, gezdiririm! ... 

Demeseydi Ali bu kapılardan 
girmemek için her §eyi yapacak
tı. Çünkü buraya bir defa girenin 
bir daha çıkması mümkün görül
müyordu. 

Şatoda günler iyi geçiyordu. 
Geni§ avlusunda, fıskıyeli bü

yük havuzun etrafında dolaşıyor, 
papas Efendiden ders alıyordu. 

Yalnız canını sıkan bir şey var
dı: Papas Efendi ders esnasında 
fırsatını buldukça lsadan, Hiristi
yanlığın yüksekliğinden, adını de
ği§tirmesinden bahsediyordu. 

Ali henüz bunlara karşılık ver
menin :zamanı olmadığını biliyor, 
susuyordu. 

Kont Hazretleri ara sıra şatoya 
geliyor pı::k az l<alıyordu. Senato 
la aza olduğu için Venedikten 
çokluk ayrılamıyormuş. 

Buna rağmen üç dört yüz kişi
yi bulan ftskerleri, U§akları. Kon
tun hususi katibi, hizmetçi kadın-

ları ve zabitlerle beraber, §atoda 
oldukça kalabalık vardı. 

Lakin bunların hepsinin yerle
ri ayrı idi. Yüksek mazgalların a -

rasında dolaşan mızraklı, miğfer

li nöbel\ilerden başkalarını göre -
mi yordu. 

Meyhanenin pis havasında, ba
sık tavanları altında o kadar sıkıl: 
mı§ ve ezilmişti ki, burası ona bir 
cennet kadar güzel gelmişti. Ona 
yakası dantelli şık bir elbise giy -
dirdiler. Madam Civani de onu 
çok sevmişti. Durup durup öpü
yor: 

- Senin adını değiştirelim ... 
Ne olur? Paolino koyalım. Eğer 
böyle çağırırsam kendi yavrumu . 
bulmuş kadar olacağım. 

Zaten meyhanede gelenden gi
denden hakaret gördüyse bunların 
sebebi de onun adının "Ali,, ol
ma~ındındı. Bu ismi ilk duyanın 
gözlerinde bir nefret ve korku 
seziliyordu. Halbuki, Ali, kendi a
dını o kadar seviyordu ki ... 

Ali bu iyi kalpli kadının hatı
rını kn amadı; bu suretle başkala
rının da ona fena gözle bakmıya· 
cağını düşünüyordu. 

- Elbet büyüyeceğim, kuvvet
li olacağım. Bur~ dan kaçacağım 

ve bt\bamı. kudeşimi... Belki de 
nn:ıe mi tE>krar bula..:ağ•m ... 

Diyordu. 
Böylece on gün kadar geçti. 
Çarçabuk yHzüne kan, gözüne 

ışık geldi. · · 
Şatoda en çok sevdiği şey, oda

sının penceresine oturmak, yük
sek duvarların, yalçın uçurumla
rın dibinde köpüren denize bak • 
maktr. 

Uzakta, yelkenlerini tişirerek 
giden gemileri gördükçe, kalbi 
heyecanla çarpıyordu. 

- Ah, onların içinde olabilsey· 

c!i'll ve .... 
Bir gün akşama doğru Civani 

ile karın· 
- Markiz Valeryo geliyor. 

Sen de görmek istemez misin? ... 
Dediler. 
Ali Valeryo i~mini duyduğu za

man birdenbire 1:-kildi. Bu gelen 
herhallle onun k%\rısı oımalıydı. 
Fakat ~aloda işi nedh ?... Yoksa 
Kont Perimi jJe cfo~.tlukları yahut 
akrabalıkları mı vardı? Acaba 
Marki Valeryo da yanında mıydı? 
Herhalde yoktu, çünkü onun adı -
nı anmıyorlardı. 

Gözünün ön .. ne tüylü şapkası, 

bol dantelli, kırmalı, şık elbisesi
le, kibar, zengin ve mağrur bir 
kadın geldi. Valeryo gibi bir ca
navarın karısı da elbet ondan 
farksız olacaktı. 

Baskını, gemiyi, denize atılan
ları, meyhane-deki hayatı, bir an -
da •·enidcn yaşamı§ gibiydi. 

- Markiz Valeryo mu?... Şu 

ikinci amiral Marki Valeryonun ... 
Sözünü bitirmek için vakit kal

madı. Aşağıdan boru sesleri geli -
yordu. Trampetler de çalınmağa 

başlamıştı. Uzakta, yeşil ağaçla· 

rın arasında kıvrıla kıvrıla uza
yan beyaz yo!rJa süvariler ve iki 
ar21.ba gör;JnJ~\. 

Civani telaşla cevap verdi: 
- Evet! ... Fakat ne var? Mar -

kiz Valeryo geliyor ... 
(Devamı var) 
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İngilizcede bir cümlenin mana

sı, kelimenin tertibine, bu tertibin 
içinde her kelimenin aldığı vazi -
feye göredir. Onun için, her keli -
menin ne olduğu ancak cümle i
çinde belli olur. Mesela şu cümle
ye bakalım: 

The boy hit the hail 
(Zi boy hit zi bol) yani çocuk 

topu vurdu. Bir de şu cümleye ha· 
kalım: 

The boll hit the boll 
'(Zi bol hit zi bol) yani top ço

cuğu vurdu. 
Bjrinci cümlede boy (çocuk) 

bit (vurdu) fiilinin failidir. (Fa. 
il) in İngilizcesi Sudtect (Sob
jekt) tir boll (top) ise hit fiilinin 
mef'ulüdür. Mef'ul kelimesinin in 
gilizcesi Object (objekt) tir. 

ikinci cümlede ise iş değişiyor. 
Ball, faildir, boy ise mef'uldür. 
Fakat bir kelime fail olduğu ~al

de başka yerde mef'ul, veya bir 
yerde mef'ul olduğu halde ba~ka 
bir yerde fail olabilir ve bu yüz
den o kelimenin kendisi bir deği
şiklik geçirmez. Bunu onun cüm • 
ledeki aldığı vaziyet gösterir. 

İngilizcede bir de ismin başka 
bir hali daha vardır ki ona izafet 
hali denir. Bu kelimenin İngilizce
si possesevie Case dir. (Pozesiv
kes) mesela (Ahmedin doğum gü
nü) diyeceğiz. Bunu şöylece ifade 
edebiliriz: 

The birthday of Ahmed 
'(Zi b'ersdey ov Ahmed) 
Fakat bu cümleyi kısaltmak ve 

kısaltmak yüzünden ifadesini ko
laylaştırmak mümkündür. O da 
şöylece olur: 
• Ahmed 's birthday 

(Alımed 'z l:iersdey). Bunun da 
manası (Ahmedin doğum günü) 
dür. Burada bütün yaptığımız Ali
med kelimesinin sonuna bir apos
trophe (apostrof) yani şu (') işa
reti koyduktan sonra bir de (s) İ· 
lave etmektir. 

Ş'ayet (Ahmedin doğum günü) 
diyeceğimize "(Ahmetlerin doğum 
gün~) demek istersek o zaman bu 
sözü şöylece yazarız: (Ahmeds' 
birthday) yani apostrophe (apos· 
trof) u S den sonra koruz. 

* • 
İngilizcede isimler çok işlenmiş 

kelimelerdir. Yani bir tek kelime, 
birçok manalara gelir.Mesela hail 
{bol) kelimesi yuvarlak top ma
nasına gelir. Sonra herkesin top • 
lanıp dansettikleri balo manasına 
gelir. So~ra mesela club (klop) 
soba'manasına geldiği gibi Türk -
çede kullandığımız klup manası -
na gelir. 

İsimleri bu şekilde çalıştırmak 
ve türlü türlü manalara getirmek 
te kafi gelmiyor. Onun için fiiller
den de isim çıkarmak mecburiyeti 
hasıl oluyor. Ve bunlara fiiller
den çıkarılma isimler · deniliyor. 
Fiillerden çıkarılma isimlere Ver
bal noun {verbel navn) denilir. 
Verd fiil, demektir. Verbal fiile 
mensup demektir. Mesela: 

"Running is a good excercise,, 
(Ranin ize gud eksersayiz) ya

ni koımak, güzel bir temrindir. 
Burada Running yani koşmak fa
ildir ve isimdir. 

SIFATLAR 
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Çocuk haftası 
Hedi'iJe kazananların 

isimlerini neşrediljorıı 
7 / 11/ 934 tarihli bilmecemiz 
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zanmışlardır. 
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3 - · Pangaltr S. Maide. 4 -

Sultanahmet 188 Fatma. 5 - Ak· 
saray 58 Şükran. 6 - Sultanse
Iim 19 Şadiye. 7 - Orta mek. 
260 Feride. 8 - Cumhuriyet orta 
mek. 158 Nahide. 9 - Eminönü 
Kenan. 10 - Sultanselim 19 Han 
dan. 11 - İs. F eriköy 71 Rana. 
12- Bağlarbaşı 934 Ayten. 13-
0rta mek. 154 Sadık. 14 - Pan
galtı 3 Belkıs. 15 - Erkek lisesi 
1230 Muzaffer. 16 ..-11 inci mek 
99 Fitnat. 17 - Erkek lisesi 102 
Gök Alp. 18 - Beyoğlu Ekrem. 
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BISKÜI KAZANANLAR 
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22 - Şişli 20 Suzan. 23 - Fatih 
16 Nuri. 24 - Çapa 11 E. Sabri. 
25 - Pangaltı 5 Bedriye. 26 - , 
Beyoğlu Musevi L. 442 Nisim. 
27 - Posta müvezzii Ihsan. 28 
- Üniversite talebesi Emel. 29 -
Teşvikiye 89 Osman. 30 - Balat 
126 Musa. 31 - Beylerbeyi 23 
Salih. 32 - Kara D. Şükrü Bey 
kızı Şükran. 34 - Çapa 11 Aziz. 

35 - Boğaziçi 26 Şükrü. 3G 
P 

l{urlll 
angaltı 5 Malike. 37 - il 

64 Naci. 38 - Kız ıııua ~ 
mek. 116 Müzehher. 39 - h·~ 
lisesi 934 Ülviye. 40 - Bakır 
45 Şemsi. 

KİT AP KAZANANLAR~ 
41 - Nuri Osman P. 16b~ 

riye. 42 - Türk kadınlar b , 
l{ll s 

mek. 28 Pervin. 43 - . ııı 
l . est ~ 

22 Kadriye. 44 - Kız ıs ~ 
Ergun. 45 - Beylerbeyi 20~11,. 
san. 46 - Eyüpsultan 32 

zez. 47 - 27 nci mek. Ahırı~~ l 
lal. 48 - T eşvikiye 8 l:{tllı · ~ 
- 15 inci mek. 3 ten Melahat· 

ne· - 49 uncu mek. 17 Memnu lı' 

- Selcuk sanat mek. Sab~ . 5J 
52 - Keçeliler 30 Vehbi. ~ 
Harbiye Koca B. A. 1 Mal~~l 
- Süreyya P. Reşat. 56 - l 
dar 244 Ayten. 57 - ı<ırl<; 
Demirkök mek. irfan. 58 - c) 
cü mek. 278 Nermin. 59 - ~ 
48 Zekai. 60 - Pangaltr şt 
S. 2 Perihan. 

DEFTER KAZ'ANANLA~ 
61 - Uzunçarşı 29 Ekretı1· 

- İs. 22 Mahmut. 63 - şeil: 
debaşı 225 Salim. 64 - Ged Jıf 
123 Despina. 65 - Edirııe 

27 Nesrin. 66 - Azapkapı ~J 
on. 68- ... 69- İs. 1417 ft 
ri. 70 - Kuleli lisesi 1579 ~ 
met bey ve hanımlar. 

(Sonu)~ 

çrmt\ 
hadisesi 

iki zabıta memuru yaralandı, 
60 kurşun atlldı , 

-Evde kim var. Parayı al/ Amerikada çocuk kaçıran çe -
teden birini, çocuk kaçırmak üze· 
reyken, bir polis planile yakaladı
lar. 

Kaçırılmak üzere olan çocuk 
12 yaşındadır. Zengin bir gemi 
müessesesinin sahip ve direktörü 
V csthaym isimli bir Amerikalının 
oğludur. Zengin Amerikalının ka
rısı Madam Vesthaym de, büyük 
bir moda müessese5ine sahiptir. 

Çocuğu kaçırmak istiyen hay· 
dutlar dört kişidir. Bir çok defalar 
eve telefon etmişler ve muayyen 
bir miktar para verımiyecek olur -
larsa, çocuğu kaçıracaklarını söy· 
lem işlerdir. ' 

Mister Vesthaym polise haber 
vermiş ve polis, telefonların de
vam ettiği müddetçe evin içind~ 
nöbet beklemişt;r. 

Nihayet en nazik zaman gelmiş, 
tekrar çalan te)efon, haydutların 
bir müddet sonra eve gelecekleri 
haberini vermiştir. 

Haydutlardan biri §Öyle sor· 

muştur: 
•mmıuımrnıtııuummımmımı nuum1111111umuıun111ıu111111111u11nnuıımımnınınu 

sevimli ışıklarla ortalığı aydınlat
tıgını görüyorsunuz. O zaman içi
niz açılıyor ve: 

geliyoruz? 

Bu sırada ev ıçınde saklı ~ 
polis, adam Vesthaym'a 

cevap vermesini emretmişti•~ 
"- Evde benden ve oğl 

başka kimse yok.,, .,/ 

Kadın böyle söylemiş, bİ'~ııP 
det sonra, hızla bir otomobilıP ~~ 
Mösyö ve Madam Vestha}<I" 
pısı önünde durmuştur. <' 

0tı 

içinden dört adam çıkıi 
kapıyı çalıyorlar. .~e1 

K d 
. . . gı ""i)f 

apı an ıçerı gırer . ». 

birden kendilerini bir poJıf )<Jı1 
rezesi ve makineli tüfekle' 
sında buluyorlar. çe 

bg.ıtcl
Haydutlar derhal L3 

kiyor ve ateş ediyorlar· '\(:si )" 

Bu sırada polialerdet1 
1 

g.gJ t 

ralanıyor. Haydutlar, k3çı11 ,,.e ~~ 
J<15tı 1 

şebbüs ediyorlarsa da, ... tJ' 

rültülü bir mücadeledetl 
ı;O•• 

kalanıyıJrl<tr. el J'l 6~ 
ttelı11e e·ıt'' 

Çocuk, haydutlar 0 ·oe gı 
. ··;ı:erı 1 ıı 

ce, polisin tavsiyesı u · b\I" 
1111ıŞ 

bir komşuya kaçırı 

Kendinizi tatilin birinci günün- _ Oh diyorsunuz, mavi bir se- yordu. .. ele elifi 
d··rdo 

Haydutlardan ° de farzediniz. Bir arkadaşınızla ma, güzel bir sabah! 'Çok iyi bir 
birlikte hava iyi olursa birer bi- vakit geçireceğiz! Bunları bir de 
siklete binerek gezmeğe karar İngilizce söyliyelim: 
verdiniz. Yiyeceğinizi, içeceğinizi _ A blue Sky ( e blu sky) yani 
de birlikte götüreceksiniz. Sa.bah- ı bir mavi sema 1 
leyin erkenden uyanarak ~üneşin (Devamı var) 

larak elde edilmiştir. pol' 
sıııda 

Bu mücadele esna 50 / 
asındtı 

ve haydutlar ar r 
d - 8zıhY0 • kurşun atıl ıgı Y 
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- kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

Mezarlığı 1 
Okuyucularımızın 
seçtikleri adları 

yazıyoruz 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU zabıta romanı ftakleden : va • ftQ 
-22-

Can - Beyoğlu Belediyesi T. 
Şubesi Tahakkuk Memuru Necmi 
Bey llıek~li~anlı, heyecanını zaptet • ı -Kim olduğunu gördünüz 

~ıı b.1•lıyor gibiydi. Alnında de • mü?. 
~11

1: düıünce ve tereddüt -çizgisi - Hayır ..• 
Çetin - Firuzağada Sakabatı 

mahallesi İsmail Bey apartmanın • 
da Mustafa Fuat Bey. 

Tefrika no. 98 

Tam bu sırada, çok yakmlarda f ............... i 
itittiği bir aslan gökremesiyle he. ~Yazan: ! 

[)· lnıuıtu. Biraz soluduktan sonra: 
)j . •ta.yet Hanım, onda bu ifade- - Elektrik düğmesini çevirdi- Erönü - Muammer Cahit Bey 

Özer - Ekrem Nijat Bey 

men har~kete geçti. Merzukayı ge· i Rıza 1 
ne yakahyarak ağaca tırmandı. i ~ k. l flllldiy k d 1 .. . . -· d 1 k d t k e a ar as a gormemıf tı. gım sıra a, sa on apısının ar ına Aradan oldukça zaman geçme· ! ye ıp i 

r ek, perdeyi aydınlattı. kadar açık olduğunu gördüm. 
- Bunu kaldırmalı! -dedi. Tam o aralık, kapıyı bir el tuttu 

Sözen - Muharrir Meliha Avni 
Hanım sine rağmen gökreyen aslandan j daha r;h:;bı;;~re bıraktı. O, go

bir eıer görünmemitti. Goril tama· rilin, onu bırakmıyacağını biliyor 
mile dikk<lt kesilmiş bir halde et· ve geriden yetitmesine fırsat ver • ' - Lakin, ne yapacak11n ! Söy • 

rıe ... 

~ - Bekliyeceğim ... Oradan ka • 
~ 'Ya.cak. Bu merdiven, tavan 
~i .1nın biricik geçididir. Haydi, 

llıı. Ben, burada bekliyeceğim. 
}~ldın, münakaJa edecek vazi
~ı· değildi. Ne yapabilirdi? Ne 
t~ ıy~~ilirdi? Hemen, gerisin 
Ilı.. • dondü. Odasına girdi. Giyin
~ı. 

~ Nnı ~bucak tamamladı. Son -
1 uhun yanına döndü. 
~-Acaba Adnan Beyi kaldır

rtıı? 

Nuhu .... b s· ,. n yuzu uruıtu. ır mem • 
~ •telsizlik alameti ifade ettiği
ktdın, f arketmitti. 
- Hayır, hayır ... 
- Peki? 

~......._ kendiniz gidiniz! Yalnız 
~l~~t:za ... Ne yaparsanız yapınız, 

181 haberdar ediniz ... 
- Peki, !İmdi, timdi ... 

~ .l\ldın, merdivenleri acele ace
di 111

1 
di. Gözden kayboldu. Nuh, 

il di: 

~itayet Hanım, sofada, el yor
lf ile tutuna tutuna yürüClüğü 
~i' }'avaş yavaf ilerliyordu. Zira, 

'. ~ok fena aydmlatılmıf tı. 
it, t. ~ıldı. 1 

'lJa kapandı. 

~il ~farda, fırtına devam ediyor-
11\ ~t belki de kapının hızla ka • 
ti 111'1ıasına, hu, sebebiyet vennif -

f:'aka.t o ne? 

~~eğerse, kapının vurulutu ka • 
~ tıttıasından ileri gelmiyormu, ... 
~ılttı N 1§ 'Ve arkaya çarpmıf .. 
'olmuıtu? 

>tt~elikanlı, tereddüt etmeksizin, 
11 t'llden ayrıldı. Merdivenleri hız 

11•ıl . S 1 ınerek aşağısını boyladı. 
ıı ofa.nın lambası yanmı§tı. Kapı· 
~~~ .. Yanında, Dirayet Hanım, iki 
'~I \lrn, çömelmişti. Nefes nefese 

ll>-ord ıı, 1,t u. Batını duvara daya • 
. ı. 

~a~llhun gözüne, ancak Dirayet 
i. lll) 6 .. .. d h 1 ,;İtt t\orunüyor u. Der a se • 
d,, erek ona yardım etti. Kaldır • 

~Yara landınız, değil mi? 

't ttin~dın, son derece solgundu. 
~ en kalkamıyordu. 

1> 'tına v ••ıtır .. &ını uzattı. Salonun ka-
t Roaterdi. 
tkek a 1· . k 1 d -...... Y • ua ını te rar a ı: 

-....... li aralanmadınız ya? ... 
li&ı~aYır ... Orada ... 

tııtı >' a., Parmağını uzatmıt, kcıpı-
.,, 'nrnı .. · ''l.lh b· gosterıyordu 

'k İa~· ır adım attı. Kapıyı aç • 
1\ 'Yordu. 

"1) ldın ı· . 
~k it ' e ını uzatıp ona mani 
trk,~\'vetini kendinde buldu. 

t- ' sofaya k d .... d .. d· ıı:::."et • a ar yuru u. 
.. 

1
• s,ı.· ... oıkak kapısı kapalı değil-

' ta' ...... n ı'" 1tıin ga çıktı. Salon pence -
~~)i '-nlaçık olduğunu görerek her 

, .. 'b• bi Rı ı oldu. 
dG l'll>et 1-1 

· anımın yanına dön-

Oda.dt. h· • 
"- t •rı vardı, değil mi" 

~,~ . 

ve hızla itti. 
Delikanlı, bu salonun kapıaını, 

tereddüt etmeksizin, açtı. 
Açık pencereden, salona yağ

mur giriyordu. Evvela pencereyi 
kapnttı. 

Dirayet Hanım, §İmdi, yerın

den kalkmııtı. 
Nuh: 

Atalay - Divan yolu Türbe 
yokutu Tütüncü Zekeriya 

Meriç - Paket postahanesi mü 
badele dairesi Batmemuru lrf an 
Hayati 

Arin (Kardeıler - Çanakkale 
Jandarma kumandanlığından mü 
tekait Binbatı Ihsan Akın 

Akay itletmesi Kadıköy iskele
si Baımemuru Baki Akın 

Eren (Kardetler) -. Mülga Ha 
deme Birinci sınıfından mütekait 
Ihsan Eren · 

rafı kollayor, bu gökremenin mev d M k h t kavuıtur . en ezru ayı ra a a • 
kiini tayine çalıııyordu. k · t · t• .... ma ıs emıf ı. 

Bunda muvaffak o\amıyacagı • ş "f • d" d""" aman . erı gerıye on ugu z , 
nr anlayınca döndü ve yenıden gorili sırtında buldu. Onun kork-
Merzukanın yanına geldi. Merzu • t - b 1 · t" ugu aıına ge mı§ 1. 

ka yavaf yavaş kendisine gelme. Fakat soğuk kanlılığını kay " 
ğe ba,lamııtı. Gözlerini açtığı za • b tm · 't. H t unu gen"ye . . e emıf ı. or um , 
man yanında gorili görememıttı. b" k ·b· 11 d Bu 

sırtına ır amçı gı ı ıa a ı. 

Geçen hadisenin dehtetiyle tekrar .... b ·"kl" b"'kl" • · a .. . ., agır ve u um u um sınır p r-
gozlermı kapadı, omuzlarını kıs • .1 .. l b" t k·ı 

çası gorı e oy e ır çarpmıı ı 

tı. serseme döndü. Kendisini kolay 

- Yukarı çıkalım! -dedi. 
Koridora vardıkları sırada, sağ 

faraftan bir kapı açıldı. Adnan gö 
rüner~k onlara yaklattı: 

N 1 ku ? Ne Kandıra Şube Reisi Yüzba•ı - e o uyor, zum... 'J' 

~a~ '! ... . diye sordu. Talat Eren. 

Bu esnada goril yerinde dura • kolay toplıyamıyacağı anlaııh " 
mıyor, yakınlaıan bir tehlikenin yordu. 

Nuh, cevap verdi: Akay itletmesi Kadıköy iskele-
:- Buraya, evimize, iki kiıi gir- si yük memuru Cevat Eren 

önünü alabilmek için plan hazır • Şerif' salladığı liortumun l>o • 
ladığı anlaşılıyordu. Iıte bu dallar §a gitmediğini görmüştü. Salla • 
üzerinde oradan buraya, buradan mak ve sinirlenmekle sırtına ya • 
oraya, oradan ıuraya gidip gelme· pıfan J;>u çelimsiz mahluktan kur-

mİf. Dirayet Hanım, bunlardan Altay - Divanyolu tahsil bat 
birini bastırdı. Diğeri de yukarda, memuru Alı! Ekrem ey· 

leri bunu anlatan emarelerdi. • . tutacağına kani idi. Bunun ıçın &• 
Mezruka onun bu gayri tabii 1 

tavan arasındadır. O, oradan ka • Barbaros - Divanyolu tahsil 
çamıyacak. katibi Hayri Bey. zıcık yürüdü. Dalların birinin a • 

halini tetkik ediyor, yeni hadise - tından geçerek, onun ağaca sarıl· 
lerle kar•ılaımak endi§esini göste- • d" ·· d'. 

Adnan Bey, İJİ anlıyamamııtı. • Tekin Alp - Divanyolu tahsil 
Şaıkın ıaıkın, dedi ki: katibi Yusuf Bey. 'f masına imkan vermeyı uıun u. 

- Yukarda, tavan arasında :ı. "' "' riyordu. Böyle yaptı. Filhakika düşündüğü 
Filhakika, kısa bir zaman son· gibi oldu. yere düşerek ağır vü • 

ra ağacın tam altında bir hııırtı ol· cudunun hurdahaş olmasından 
mı? ... 

Nuh", timdi, dar merdivenin 
basamaklarından yukarı çıkıyor • 
du. 

Dirayet Hanım, arkasından: 
- Nereye? -diye seslendi. 

( De•a.nu 987) 

Bu g Un 
1STANBUL: 

18 Framıııca den. 18,30 PIAklar Ue neeell 
muıdkl. 19,SO Dlinya haberleri. ,19,40 Grap· 
mul!lklsl pl~·anolu kuartet: Salolar. 20,10 Se· 
llm Sırn bey tarafmclan konft'ranı. 20,.'IO 
PlAk llf' ııes musikisi. 21,llS Ajanı ,.e boTSa 

haberlf'rl. 21.30 Bedriye Rasim banmı tara • 
fmdan tllrkçe Mlzlü f'M!rler. Radyo caz ,.e 
tango orkestrası lifi birlikte. (Hava mU11alt 
oldukça ıtarp memleketlf'rl n~rlyatı pro1rra
montr.a Ulve edllec:ıektlr.) 

223 Khı:. VARŞO\'A, 1845 m. 
18,4:S Hafif muıılld. 17,45 De"'. 18 Halk 

havalan ve popUler (Koro ile) 18,60 Moaa· 
h~. 19 Zlr-t. 19,10 Musahabe. 19,U Plya,. 
no musfklal. 19,flS Çocuk pro&Tamr. 20 Mu-
ahabe. 20,25 Muhtelif. 21 PopUler St'nfonlk 

kontlf'r. 21,t:S Ba'~rler. 22 Keman - \'lyolon 
l!f'l kon~rf. 22,45 lthllllH konfer,ıms. 23 ~k· 
11\m konseri. 2S,1S Danı df'rııl. 23,35 Dana 
lrutllldst. 24,0:S Dans. 

8.U K\ız. BERUN, 351 m. 

19,0:S Ktt •ı><ınına datr. 19,30 Piyano l<on
serl. 20 Şair &aatl. 20,20 Kanıtk ten nf!frl
yat. 20,40 AktualJte, haberJPr. 21,JO Kısa 
Uç akcı;~ 21,M Netell neşriyat. (Küçük Ber• 
lln radyo orkestrası.) 22,30 Frankfuttan na
kli. 23 Son haberler. 28,20 ''Ur.un l'eceler,, 
isimli ııllr (arada musiki) 

823 Khr.. Bt}KREŞ, SH m. 

IS Pllk (l:S ~ kadar) 18 Radyo orke~tn
aı. 19 Saat ayarı. 19,15 Radyo ork~straM. 
20 Konfnans. 20.20 Romen plAklan. 21 Ku· 
1\1'1:.et od& mu11ild11I. 21,415 Danll muıılklsl. ~2,.t:S 
l'ent plftklar. 23,45 Kah,·r.hanedr.n nakll'n 
konser. 

M~ Khz. BtiDAPEŞTE, :SM m. 

ııus Salon taknm. 19.30 PIAklarla dans 
muslklııl. %0 KonfMans. 20,tO Fllharmonlk 
takım tarafından ,-e keman \"lrtuozu ERIKA 
MORtNl'nln l!'tlraklle ~tboven, Bartok vr. 
Mendr.ls!lolnun eııerlerlndt'n bUyilk konser. 
22,:SO Jlabt'rlı>r. 24,lG Dans muıılklııl. -
1 !~~ı~~e ;k~ ~~~i 

Bütün tıklar hep orada gi· 
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

Barla• karde9ler 
Anadolu ajansı bat yazıcılann· 

dan lhaan, Topçu yüzbatı•ı Sa· 
lih, milli rea11ürans kontrol mü
dürü Sadi Beyler Barlas soyadını 
seçmi§lerdir. 

Ac;ık görU şme 

Mütekait Ihsan, yüzhatı T~lit 
ve Akay it1etmeıinde Cevat Bey
lere: 

Eren soyadını yazıcılardan Ö· 
mer Rıza Bey" seçmif ve kullan· 
mağa başlamı§tır. 

KiTAPLAR 
lvan Turıenief 

... ın 

Meıhur eseri 

iLKBAHAR SELLERi 
Çeviren : 

Sami zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka ahp o
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını· 
za tavıiye edilecek ıüzel bir 
eserdir. 

du. korkan goril dala sarılmı§ ve ağa. 
Devrilen bir. agaç bütün tidde -

tile ormanı gürültüye boğdu. Si • 
ca tırmanmağa savaşmı§h. Fakat 
Şerif, onun böyle bir hareketeine 

Yali, iri bir vücut dağ gibi, devrile d d meydan vermedi. Ken isin en 
devrile geliyordu. beklenilmiyen bir çeviklikle geri 

Bunu Mezruka görmüş ve 'dal· dönerek hortumu ile boynundan 
ların gölgelendirdiği noktada ka· kavradı ve çekti. Goril bir kurıun 
yan bu gölgenin kime ait olduğu • külçesi gibi yere düıtü. Aynı za • 
nu tanımıştı. manda keskin bir çığlık kopardı. 

Bu Şerifti .. Şerif. Aslanlı ada.. Şerif, onun bağırışna ehemmi-
mın en iyi bekçi, en sadık arkadaş 

yet vermedi. 
diye söylediği Şerifti. Hortumu ile tekrar ka~radı. 

Mezruka onu tamyınca bütün 'b" 
kuvvetile bağırdı. lıin hakikatini 

Sonra, hortumunu bir baston gı ı 
kullanarak kıpırdamamasına ça • 

söylemekicap ederse bu bağırııtan httı. Bir sütun kadar kalın ayak • 
goTil bile korkmu§ ve çekilmişti. O }arından birini onun midesine ko
zamana kadar karşısında sessiz 
sadasız duran bu kadının böyle 

yarak ezdi, ezdi. 
~erif bu suretle, kendisine e • 

biTden bire bağırması sinirlerini ma~et edilmiş Mezrukayı kaçıran 
germi~. yüzünü buruıturmuştu. gorilden intikamını almış ve Mez· 

Şerif, yukardan gelen kuvvetli rukayı kurtarmıf oluyordu. 
sesin kime ait olduğunu anlamış Şerif, gorili artık bir daha kal
ve daha çevikleımişti. Önüne ge· kamıyacak bir hale getirdikten 
len her •eyi kmp duruyor, bulun- k 'tt' :ı sonra Mezru anın yanma gı ı, 

duğu yeri bir harabeye çeviriyor • aynı zamanda hortumunu havaya 
du. Mezrukanın bulunduğu ağaç kaldırarak ince sesile bağırmayı 

Fiatı 75 kurut kalındı. bunu kolay kolay devir • ve galibiyetiin ilan etmeyi de u • 
Her kitapsıda vardır. Mek imkanı yoktu. Bununla bera • nutmadı. 
Tevzi yeri: b d d k t er vücu unu ayayara sara ı. O yaklaştığı zaman Mezruka 
VAKiT Matbaası. Ankara flıından bir netice alamadı. Ağaç ayag-a kalkmı•tı .. Şerifin bu iyi • 

caddesi. 1 'f -

iiii••••ı••·· t · sa','anmadı bi e.. }iğini hiç bir zaman unutamıya • 19 anbul• · d h'l· d k t 1 Bu vazıyet a ı ın e, ur u - caktı. Onun buruşuk hortumunu 
pııımmmıınıı111110111nnmıııaııımınınııo11Hnmı1mıııoı11AR11 

AKBA 
mak yalnız Mezrukanın elindey • ince ve beyaz ellerile okşadı .. 
di. Ne yapabilirse o yapacaktı. Şerif, orada bir dakika daha 
Kurtulmak çaresini aramak, bul • bile bulunmak istemiyordu. Hor • 

i mak, yalnız kendine dütüyordu. tumunu Mezrukanın koluna geçi· 
Ankarada A K B A kitap , Ne oluna oılun kurtulmahydı. Bu rerek yürümesini hatırlattı. Dar 

evinin birinci §Ubeıi modern ani kı.rarını tatbika kalktığı za • ve karııık dallarla örülü yoltar • 
bir ıekilde Maarif Vekaleti man bacaklarında hal olmachğını dan geçebilmek için yürümek mec 
kar§ısmda açılmıthr. AK B A gördü. Değil koımak, tutunmak buriyetindeydi. 
kitap evleri her dilde kitap, kabiliyetinde bile değildi. Biraz sonra, meydanlığa çıkın· 
mecmua, gazete ihtiyaçlarına Buna rağmen kendini sıktı. Bü- ca filin üzerine atlıyacak ve o ne• 
cevap vermektedirler. Gerek tün kuvvetini topladı ve ani ola. reye götürürse oraya gidecekti. ' 
kitaplarınızı, gerek kırtasiyenizi rak bir daldan a§ağıya dala sark. (Devamı var) 
en ucuz olarak A K B A kitap h k · nm_.::m::m:ı::ı:r:ı:::::nmwaıR111tı.ıuaı 

tı. Goril onun bu çılgın are etı u DOKTOR 1 
evlerinden tedarik edebilirsi- 1 kartııında azıcık duraklamı§h. Fa Al• • • ı 
niz. Devlet Matbaası kitapları kat sonra peıini bırakmadı. Ama, 1 1Sma1 
ve V AKIT in neıriyahnın An· d" · · · b 1 iş i~ten geçmi~, Mezruka kcn ısını :: Haydarpaşa hastanesi e• iye !ı" 
karada sahf yeri A K B A ki- Ş ·ı· kl •• ·:. mu"tehaısısı 

1
., c ğaçtan a~ağıya, erı ın aya arı 

tap evleridir.. c!ibine yıkılmı•tı. U Urologue .. Operateur i 
AKBA Merkezı Telefon 3137 'J' :: • d · 11~ 1' N 88 .. 

. lstanbul Yenipoıtahane kar· 
tısında Foto Nur yanında Leta· 
f et hanında. B. . . be Serif yere yıkılıveren Mezru • :; ~abıalı ca desı ı>ıeserret c.te ı so. o. 1 

ırıncı fU ,, 1761 • ' .. H .. - ~ 1 d 
1 

ikinci tube: Saman Pazan 

1 

k!tyr hortumu ite kavrıyarak kal - ıs! . .ke'rdgun ogk~ enk d 
1 

• • • .. sonra ı ı en se ı:r;e a ar 
·--•.-ıııııınıııımıııııınııuııuıııınıııııl dırdı. Azıcık ılerıde daha ıaktn, iimmamma::a:m=Dıa:= ıamı 
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Alaturka musiki 
(Baş tarafı 1 incide) 

mekten meneden zihniyetin ma • 
hiyetini anlıyabildiniz mi? 

içinizde, bu sualime: 
- Hayır! cevabını verecekler 

yok değildir. Bu itibarla; kısaca 

izah etmeyi faidesiz bulamıyaca -
ğım. 

Musikimizde yapılacak inkılap 
haberi, bazı muhitlerde çok yanlış 
tefsirlere uğradı .. 

O kadar ki; bazı kimseler, ala -
turka saz çalmanın; hatta alatur -
ka saz çalınan yerlerde görünme
nin bir cürum sayılacağını sandı -
lar. 

işte; Münir Nureddini dinle -
mekten çekinenler; bu zanna kapı
lanlardır. 

Onların bu gülünç ihtiyatları 
hakkında fazla söz söylemek, ke
limeleri boşuna İsraf etmek olur . 

Bu itibarla; hazı Musiki cemi .: 
yetine girmişken, aklımızagelen 
suallerin cevaplarını alalım .. Ben, 
evvla; alaturka sazla geçinen va
tand şiarın miktarını öğrenmek is
tedim. 

isminin yazılmasını arzu etme -
yen muhatabım: 

- Efendim, dedi, b"u sualinize 
sahih ve kat'i bir rakamla cevap 
verebilmek imkanından mahru -
muz. Fakat iki bini, hakikate 
çok yakın bir tahmin olarak kabul 
edebilirsiniz.. Bu iki bin kişiye 
beslcmeğe mükellef oldukları ai -
lelerini de katarsanız, alaturka 
musiki yüzünden geçinenlerin 
miktarı on bini bir hayli aıar .. 

- Cemiyetinizin ne kadar aza
sı var? 

- iki yüzden fazladır. Bunlar
dan bir çoklan garp musikisiyle 
meşguldürler. 

- Musikimizin yeni takip ede -
ceği istikamet hakkında neler aü
şünüyorsunuz? . 

-Vallahi, h'enüz b"u istikamet 
hakkında sarih bir fikir ve bilgi 
sahibi değiliz. Yalnız; 'Anliarada 
mütt!hassıslarda.n mürekkep bir 
komisyon teşekkül edeecğini ha -
ber aldık. Bu komisyon; yeni mu
sikimizin takip edeceği istikame -
tin ana hatlarım tesbit edecekmiş. 

Tabii gene ayni komisyon, es
ki musiki aletlerinden hangileri -
nin iskartayn çıkarılacağını, ve 
hangilerinden istifade edilebile -
ceğini de bildirecktir. 

Burada maruf bir alaturlia mu
siki sanatkarı söze li.arıttı ve: 

- Biz, dedi. musikişinas insan
larız.. Kulaklarımız notalara ve 
seslere aşinadır. Binaenaleyh', 
yeni verilecek janlar ne şekilde o· 
lursa olsun, hangi aletler atılırsa 
atılım; hangi aletler alınırsa alın
sm; b'u inkılabın peşini takipte 
zorluk çekecek' değiliz. 

Yani yeni h"areketin b"andosuna 
ayak uydururken, yürüyü§e yeni 
girmiş acemi efrat gib falso yap • 
maktan Jiorkmiyoruz. 

Bizim bu işte karşılaşacağımız 
güçlük; direlisiyon imtihanını mu
vaffakıyetle vermiş bir şoförün , 
alıştığı otomobilini değiştiriverme
sinden fazla olmıyacaktır • 

Nikbin san•atkarlarımızdan ay
rılmak üzereydim. Jlli muhata -
bım çoli mühim bir noktayı unut
mamak ister gibi söze başladı, ve: 

- Biz, dedi; musiki inkılabı -
mızın, çok değerli neticeler vere -
ceğine kaniiz. Bu itibarla b'u in
kılabı: h'erlieaten büyüli bir se
vinçle karşıla'dık dersek, samimi
yetimizden ,üph'e ebneyin .. 

Mem!eliete yapılan bütün in -
lulap!ar; en mulialif ve muteriz 
kimselerin bile alliıt1amaktan 
kendil~rini aiamaWifaarı netice -

Harice çıkan 
mahsullerimiz 

(Baştara/ı 1 inci de). 

Türk buğdayları lıviçre piya -
salarına da girmiye baılamıştır. 

laviçreye ihracatın devam edece • 
ği anla§ılıyor. Rekolte baılangı • 
1931 senesinde ise ayni müddet 
cındanberi 35.216 tonu bulmuştur. 
zarfındaki buğday ihracatımız 

1108 tondu. 
ispanya hükumeti piyasamız -

dan burçak almaktadır. Geçen 
hafta 101 ton burçak ihraç edil -
miştir. • 

Fmdık ihracatımız da devam 
etmektedir. 

Geçen hafta zarfında bilhassa 
Al manyaya pek fazla fındık gön -
derilmiştir. Bir haftada yabancı 

memleketlere 170 ton kabuklu, 24 
ton iç ceviz gönderilmiştir. 

İtalya bir kaç haftadanberi 
memleketimizden mercimek al -
maktadır. Fransaya da nuhut gön
derilmektedir. 

Tiftik ihracatı da hararetlidir. 
Geçen hafta 308 ton tiftik gönde· 
rilmi§tİr. K§rfim mevsil:!inden -
beri şimdiye kadar geçen dört ay 
zarfında 3940 ton tiftik ihrac e -
dilmiştir. 

Sovyet Rusya 
(Baş tarafı 1 incide) 

bütün bu §ayialara nihayet vermit 
ve Fransa ile Sovyet Rusya ara
!undaki münasebetlerin hakiki 
§eklini göstermiştir. 

lki memleket arasında bir kaç 
aydan beri meydana gelen sıyasal 
yakınlığın ülküsü, Avrupada barı -
§ID korunmasıdır, hiç bir devlete 
karşı değildir. 

lnsül beraat etti 
(Baş tarafı 1 incide) • 

da olan bu adam bir müddet 85 
idare meclisinde azalık etmif ve 
bunların 65 ini bilfiil idare et -
miştir. 1932 iflasları onun da su -
kutuna başlangıç olmu§tur. 

Samoel, önümüzdeki haf ta 11-
linua mahkcmeısinde dolandırıcı· 

lık suçundan dolayı muhakeme e
dilecektir. 

Federal mahkemesi İnsül hak
kında beraat kararı vermit İse de, 
11linois eyaleti mahkemesi onun 
aleyhindeki ittihamda israr etti
ğinden, yeniden muhakeme et
mek niyetindedir. 

1FUllOOUffl1UIRlllDIUIUlllnDnummrmmnnın11nnH•UIUllffUHllllf1llllM•UUOUIU. 

ler doğurmu tur • 
Bugün; bu ilerleyiş hare -

ketlerinin büyük nimtlerinden, mu 
sikim iz de istifade edecek demek· 
tir. 

Bizim sevincimizi arttıran nok
talardan biri de, hükfunetimizin 
hudutsuz üluvvü cenabına kar§ı 

beslediğimiz büyük güvençtir. 
Şimdiye kadar yapılmıf olan 

bütün inkılaplarda, hiç bir vatan
daşın, en uf ak bir ıekilde dahi 
mutazarrır olmasına meydan bıra
kılmamışbr. Mesela; küçük san
atlar kanunu tatbik edilirken, ec
nebiler bile dü§ünülmüt; ve zerre 
kadar mutazarrır olmamaları için 
onlara. iki sene gibi geniş bir 
mühlet verilmitti. 

Alaturka musiki sayesinde ge· 
çinen vatandaşların sefalete düş
memeleri için icap eden tedbirler 
elb'ette dü§ünülmüttür. Binaen -
aleyh; bu uzun musiki seferberli • 
ğine çıkarken; şüphe yok ki bize 
de oavullarımızı hazırlıyacak ka -
dar zaman ~erilecektir. 

Muh'atabım bir an sustu, ve gü-
lere1i sözüne zarif bir nükteyle 
nih'c.yet verdi: 

- Ondan sonra emin olsunlar 
ki "Vapuru kaçırmayız! 11o 

HABER - Akpm Poıtuı 

Japonya ne istiyor 
. ~ .. 

(Baş tarafı 1 incide) 
t;E mmiyet, İngilterenin de guru -
runu ok,ayıp, Amerikaya karşı 

aykırı bir vaziyet almasını intaç 
edecek midir? 

Konuımalar, bıçakla kesilmit 
gibi birdenbire durmadığı takdir
de, ve her murahhas, tamamen 
§ahsi ve hodbin fikirlerle memle
ketlerine dönmeden evvel, bunla 
rı da s~ra ile öğreneceğiz ... 

Japon ıefiri Londrada İngiliz 
hariciye nazırı Sir Con Simonu 
gördü. 

Tam bir saat, bir çeyrek bera
berce konuıtular. 

lık ağızda, §İmdiye kadar Ja • 
pon deniz murahhaalarınm iddia 
edegeldiği fikirleri, Japon sefiri • 
nin resmen teyit edeceği zanno • 
lunuyordu. Fakat böyle olmadı. 

Japonların bugünedek takip 
ettikleri aiyaıetle İngilizler üze • 
rinde hasıl olan bedbinliğin bu 
son görüşmeyle daha azaldığı söy-
leni yor. 

Japon sefiri, sulh ve anlatma 
kapısını çattadak kapamak niye • 
tinde olmadıklarını bildirdi. 

Her türlü imkanlar ve her ç~ 
§İt teklifler üzerinde konutmak 
fikir kartıla§tırmak devam edece
ğini söyledi. 

Japonların, son iki gün içeri • 
sinde değiıen siyaaeti işte bura • 
da kendisini gösteriyor. 

Japonya, lngilterenin Japon • 
yadan ayrı olarak Amerikayla bir
leşmesine her halde engel olmağa 
azmetmiş vaziyettedir. 

O stelik bunları birbirlerinden 
uzaklaştırarak, kendisinin hususi 
bir anlatmasını yola koymak iıti• 
yor. 

Açıkçası, Japonya, doğrudan 

doğruya İngiltere ile anlaımak ar• 
zusunu besliyor. 

Japonya ve ln1ıilterenin bera -
her hareket etmesiyle, Doğu As· 
yasında ıulh daha iyi korunabilir· 

Edirne 
Dün coşkun bir 
şenlikle kurtu
luşunu kutluladı 

Edime,, 25 (HABER) - Edirne
nin kurtulutunun 13 üncü yıldönü· 
mü bugün büyük heyecanla kutlu· 
landı. lstanbuldan ve civardan 
gelen binlerce halk, Edirneliler so· 
kalan doldurmuttu. Şehir ba~tan 
bap bayraklarla donanmış birçok 
yerde taklar kurulmuştu. 

Şükrü Naili, Mürsil Akif Paşa • 
lar ve mebuslardan çoğu kutlula • 
ma merasiminde bulunmutlardır. 

Saat dokuzda, Milli orduyu tem· 
silen "Ay§e kadın,, dan giren gö • 
nüllüleri bir heyet kartıladı. Bele
diyedeki tebriklerden sonra, hal -
kevine gidildi. Buradan Cumhuri
yet meydanına gelindi. Atılan bir 
toptan sonra, Selimiye camii mi • 
nareleri arasına büyük bir bayrak 
çekildi. Bu sırada on binlerce in • 
san, bir ağızdan, kurtulut marşını 
söylüyordu. 

Edirne mebusu Şeref Aykut B., 
canlı bir hitabesinde dedi ki: 

"-Yarattığı büyük tarihin bü· 
yük çocuğu olan Türk ulusuna söz 

söylerken, bugün yaşayan çocuk • 
]arın o büyük sava§ın, dünün gös
terdiği fedakarlığın çocukları ol • 
duğunu biliriz. Bağrınızdan bütün 
bir tarihi önünde diz çöktüren bir 
Mustafa Kemal çıkardınız. Size a
çılan, Büyük Önderin gösterdiği 

yol doğu değil batı yoludur. Ak 
günleri yaşayan1 kara günleri u • 
nutmamalıdır. Tarihin göklerinde 
.zaferden zafere koşan al sancağın 
ününü göğsünüzde yaıatırken, gü
ze Edirnenin h ır~l rını önlü -

nüzden çıkarmayınız. 

Artık Trakyanın yükseliş yolla
rı düzelmit ve itlemeğe bn.tlamı§ • 
tır. Bundan sonra yetil ovalardan 
hayat fıtkıracaktır. Ya§asın Büyük 

mi§. Önderimiz, Kemal Ata Türk .. ,, 
Japonya ve lngilterenin bu mın· 

takada alakasının Amerikanınkin· Şeref Aykut beyden sonra mu • 
den daha çok olması noktasın· allim mektebinden Reşat, liseden 
dan bu mülahaza ileri sürülüyor. Hicri Beyler, kız muallim mekte -

Japonya timdi diyor ki: h:nden Vildan hanım söz söyledi-
"lngilizlerle Japonlar, pek ali. ler ve alkışlandılar. 

bir ademitecavüz ve kar§ılıkh te· Bundan sonra halkevi önüne gi· 
minat misakı aktedebilirler. • di,di. Burada da mühendis mek • 

Münasip görülürse Amerika tehi talebelerinden Mithat ve Ek-
da buna sokulabilir.,, • em beyler hitabede bulundular. 

Ve bu suretle Japonya, İngil • Selimiye caddesine kurulan tri-
terenin garbi Okyanusyadaki a - bünün önünde geçit resmi yapıldı. 
razisini tahtı temine alınca, Ja • Asker kıtaları, mektepler, izciler, 
pon donanmasının kuvvetli olma- cemiyetler geçide iştirak ettiler. 
aı lngilterenin lehine çıkacakmış.. Gazi heykeline çelenkler kondu. 

l~te bu yepyeni ve eskisinden Belediyede 200 kişilik bir öğle 
d•ha derin ve ince bir ıafhadır. . f . 'ld' "' zıya etı verı ı. 

İngiliz Başvekili ve hariciye 
nazırı Amerikalılarla tekrar görü· Gece tehirde büyük fener alayı 

yapıldı. Halkevinde müsamere ve-
tecektir. 

Ve hariciye nazırı, ayrıca avam 
kamarasında da ayni mesele üze
rine izahat verecek .. 

Nevyork, 25 (A.A.) - Silah 
ticareti hakkında tahkikat yap -
makta olan ayan komisyonu reisi 
M. Nye, Japonyanın Va§ington 
büyük elçisi M. Saito'nun cuma 
günü Filadelfiyada söylediği nu -
tuk hakkında demittir ki: 

"Japonya, Vaıington antlaş -
masını feshetmek ve kendisine 
beraberlik verilirse diğerleriyle 

birlikte filosunu yarı yarıya in • 
dinnek iıtemektedir. Evinde e • 
fendi olmak istiyen Japonyaya 
hak vermemek imkansızdır. Eğer 
bu üç devlet hakikaten silahlannı 
azaltmak istiyorlarsa Amerika ile 
İngiltere Japonların istediği be • 
raberliği vermelidir.,, 
_ Diğer tara,tan Nevyork Herald 

rildi. Selimiye camii elektriklerle 
donandı. Edirneliler sevinç içinde· 
dirler. 

Yekta Ra~up 

B.M.M. 
İntihabı yeniieme kararını 

ne vakıt verecek? 
Büyük Millet Meclisinin inti -

babını yenileştirmek için verece• 
ği kararın ilk Kanunun birinci 
veya ikinci günkü toplantısında 

olması ihtimali kuvvetlidir. 

--·----~--gazetesi diyor ki: 

"Vaıington antlatmayı Japon• 
ya tarafından feshi deniz silah 
yarıtı ıiyaıa.ama dönmek olacak • 
tır. Japonyanın bu antla§mayı 

kaldırmak kararı, bugünkü dünya 

Oduncular 
• 'Jt) 

· (Baş tarafı 1 ırıcı kÖ 
fırladı. Yerli maden ve kok O 
mürleri 20-30 kuruş f azlnlattı. ~ 
dun da 250 kuruıtan 280-330 

ruşa çıktı. • f 
Odun ve kömür satan es~~ııl' 

tüccardan yaptığımız tahki t 

göre; fiyatlarda henüz şikaYe tır 
dilecek bir yükseliş 0Jınaın1t 
Asıl bir ay sonra fiyatlar f ırh>.ş 
caktır! tıı: 

Her kış fazlalaşan bu fiil tf 
hakkında odun ve kömür ~e.tı 
esnaf ve tüccarla konuştuk· l 

f t Ji 
kend~ s~t~~ yapan esna~ oJ' ~3 bıl 
kendılerının yükseltmedıgıPlı fıı 

nun tüccarlar ve depolar ıar3 ''' 
dan yapıldığını söylüyorlar· 'f' 
diyorlar ki: "Bir ay sonra kı' 1 

.,• 
il< "fll"' ce bastı mı, dışardan odun, . 0dJ 

gelmez olur. Ve tüccar elırı ı,ı· 
malı fiatlandırır. Tabii biz de ti' 

halı aldığımız maİı ziyanına 9,11 dt 
mayız.. Kendimizin de eliırı1• ~ 

· 1 d ~ • 'n ,t sermayemız o ma ıgı ıçı ~ 

mal bulunduramıyoruz. MecbıJf , 
tüccardan odun ve kömür allf

0 

ruz.,, •f D' 

Bu mesele etrafında muht~hle!' 
c.lun ve kömür depolan sahıP, 
ile de görüttük. Bunların da 50

' 

ledikleri hiç biribirini tutınuYo:· 
Bazı tüccarlar, fiatların \T&ıı 

yete ve piyasaya tabi olduğtl. 
söylediler. Bir kısım depo se.h1 

leri henüz fiatlarda bir değiti1'1 
olmadığını bu senenin ya§ odıl~ 
nu 300 ve geçen senenin odunııı1 
330, kömürün de kilosunu 3 1'\ltf 
f& verdiklerini söylediler. Bıı .~ 
carlar da kı,ın fiatlar üzertll 
bir tesiri olmadığını anlatıyor!': 

Bazı tüccarlar ise yerli ınııdt 
kömürü ve Avrupa kok köıtıiif' 
lerinde 20-30 kuruş zam oldu~ 
aö ledilor. Kt 'lerl dik ,, 

bl• 
da fiatlar fazlalafırmıf.. Seı,e 
havalar _bozulunca, vapurlar ~~ 
tazam gıdemezler ve kömür f> 
olarak bekledikleri için fazla; 
liye ücreti alırlarmış ..• 

İtin en mühim tarafı, bu rat1 

leyi tetkik esnaıında muharririııf 
zin edindiği malumattır. 

Küçük oduncular muharriri~ 
ze odun fiatlarının bu kadar f 
ıek olmasının asıl sebebini b' 
toptancı odun tüccarlarının .~ 
tıkları tröst olduğunu söylen' 
lerdir. ~ 

Bunların iddialarına bakı 

altı büyük odun tüccarı aralı 
da anlaşmışlar ve bir odun tf•f 
meydana getirmişlerdir. B~ ~ · 

tll 
depolarında odunları stok el-J~ 
ten sonra Kandereden geleıı 0 ' 

ları tamamiyle ele almışlar '~i' 
dun tüccarlarına pahalıya ~ 
ye ba§lamıılardır. , 

c:lıJl' 
Eskiden odun tüccarları 0.tJ bit 

larr bizzat kendileri aldığı iÇ1 ,te' 
çeki odunu 200, 220 kurut" ~(llt 
derlı:rse ve buna on on b~~ z50 f 
ta kir ilave ederek çekisirt1 

her zaman satarlardı. "rJııf 
··c;C 

Halbuki bu sene bu l~d 1Jcl' ' 
bütün nakliyatı ellerine ıı. t•rı"" ' 

clt1 .. f, 
nndan ve odun satışını d"" 1 

miyle kendileri yaptıklarııı Jtı0e1'' 
atları istedikleri gibi yiil<5e 
tedirler. ·rı ııpii' 

• )<ett .:ı • Ayni zamanda bu §1r 11eoe 
,_~ ... k ·1 ,·ni r11e c:1e Kumet agaç esı meı 

1 
diYe , 

cek, odun kalmıyacak .,,d f"pl1 

d
. an e. d~ 

mütema ıyen propag dotı11• , 
ğı, flatların bundan .. Jenl1'e1' 
b . 'k "k ldı·g"i soY ır mı tar yu se t1 , 

de e. ., için ~ , 
buhranı ve karı§ıkJıgı 

1 
ar§ıte.ı1, , 

"rle < hıl 1 
cak derin bir teessu 5111 . , 
bilir. Bu hareket diinYt'lbir ıeh1' 
çin doğrudan doğrlıya 

kedir. 
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lıtanbulun en itlek bir yerinde 
büyük bir kıraathane tatraya azi
met dotayısiyle devren ıatıfıktır. 
lstiyenlerin Aksarayda emlak ko-

Kamaştırmıyan bir ziya ile ıı~ını 
nıüşteriyi celbetmek lazımdır. 

"•itzalardın olduğu gibi vitrinlerden de çıplak, kamaıtıncı 
llmbalın uzıklışhrmak lizımdır. 

•. 

Hiilisa 
l'ft l>A~ITILMIŞ VE TAMAMEN MÜN· 

Z1YA VASITASlLE ve 1Y1 
Q\>:"'A ....... L..,IN .. "CAMDAN DtP'F O'ZÖRLER 
' 

r VEYA (INDIRECT) TENViRLE LA· 
TIF BiR ZiYADAR MUHiT MEY· 
DANA GETiRMEK LAZIMDIR. 

E SAT • 1 
IYi TErtVIRI 

VERESiYE 
YAPAR --· c 

... ..,. 

\ r!!.. 

Dr. Hazım 1 Türk Maarif Cemiyeti Talebe 
Cildiye ve zühreviye 

Mütehassısı Yurdu Müdürlüğünden: 
Beyoğlu İstiklal Caddesi Be- Cemiyetin Kadirgadaki Talebe Yurdunun yemek itleri için bir 
kar sokak 9 No. 2 nci daire müteahhit aranmıktadtr. Talip olanlarin Yurt MOdOrlD;one mn-

Devren sablık mağaza 
Kazancı teminatlı, ıennaye iki, 

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

Meyus 
olmayınız 

Ademi iktiGar ve halıizlik 
sizi meyuı etmesin! 

Hıfzııııhha kaidelerini tefrik 
etmekle 

tedavisi sizi çok memnun 
edee~ktfr. 

Kutusu (200) kuruştur 

BEŞiR KEMAL 
MAHMUT CEVAT 

Eczanesi; Sirkeci 

lıtanbul icra hakimliğinden: 
Panaaltıda Şehit Muhtar bey 

caddesinde Garaj ticaretiyle mÜf· 
teğil lstepan Haçikyan efendinin 
Kongordato için mühlet verilme
si talebiyle vuku bulan müracaatı 
üzerine icra kılınan tetkikat ne • 
ticesinde kongordato talebinin 
nazarı itibare alınmasına ve icra 
ve iflas kanununun 286 ve 287 nci 
maddeleri mucibince borçluya iki 
ay mühlet verilmesine ve lıtan
bulda birinci Vakıf handa avukat 
Fahrettin beyin komiıer tayinine 
ve i§bu mühletin ilanı ile beraber 
icra v iflas daireleri ve tapu ıicil 
memurluklarına ve ticaret mahke
melerin bildirilmsine karar veril
mi! olduğu ilan olunur. (3474) 

HABER 
Akşam Postası 

ldarebaneaiı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 
--- --

reııraı Adreelı ISTANBUL llAB&H 
Telefon Yazn W'71 ldareı t4t"0 

r--
A a on E ŞERAiTi 

1 1 • lJ ~ 

'l'Drklyeı 1!0 QO 880 1!&0 KJ1. 
Eenebh ıao MD MO 11119 

ıLArt TARiFESi 
ncareı u&n1annm •tın ıı.ot 

Beeml UIGlu 10 blnlttm. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

llaaıldıtı yerı (VAIUTl Madıaua 

racaatları. 

Sıhhatini Sevenlere 

MüJDE 
Afyonkarabisar Madenıuyunun hazimaizliie, 
karaciğer ve böbrek rabat11zlıklarana kartı 
şifai hassalarından iıtifad·e edenlerin adedi fOn 

geçtikçe artmaktadır. 

Afyonkarahisar Madensuyunu 
içenlere kolaylık olmak üzere au kam1onetle 
mDıterilerinin yerlerine kadmr gönderilmekte Ye 
ayrca on şişelik kasalarla da su "verilmektedir. 
Umumt Satış Yeri; Yenipoıtane ci•arında 

Aksaraylı l ar hanında Hililiahmer satış maiaıasıdır. Telefon:20062 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
Bez, Çul, Kanaveçe mukavemetlerini ölçmek için bir adet 

Pero makinesi ı9 - 11 • 934 ·tarihine müsadif Perıembe günü saat 
15 te pazarlıkla sabn alınacaktır. Tatiplerin % 7,5 teminat parası 
ve makine . kataloklariyle birlikte Cibalide Levazım ve m6bayaat 
ıubesine müracaatları. (774~) 

.4" -, 

8 H ~ ve O j ~ ilğnları 
Souk alginh§ı • Romatizmaya 

1 Kaıelik kutu 
1 O 11 tUrplede 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 
ismine dikkat ediniz - Her cczanttde bulunur. 

Istanbul Barosu Reisliğinden: 
Galata' da Ünyon hanında betinci kat 65 numarada bulunaL 

baromuz bu kere 25 • 11 • 934 tarihinden itibaren lıtanbul Dör· 
düncü Vıkıfbın1nda birinci kat 21·23 numaralı odalara taıın• 
dıiı ilin olunu~. 

Günün Fotogralları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo. 

tograflarla spor mecmualarında gördüğünüz ıpor hare· 
kellerine ait fotogrıflar yalnız lıtanbulda V AKIT 
kOtUpbaneainde aatılmaktad1r. 



KD~Uk ilanlar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu· 
lunmak gayesiyle bir "Küçük İlan· 
lar,, sütunu açıyoruz, Bu ilanların 

eatmna beş kuruş ücret alınacak-

tir. B• günden itibaretı 13 gün içinde 
gönderilen küçük ilanlar gazetemize pa
rasız konulacaktır. 

Almanların en büyük şairlerin- leketlerde de neşriyat yapıldı, kon 
~en biri olan Fridrih Fon .Şiilerin feranslar verildi. 

tir. Öyle, ki bir kaç gün mezarın 
başından ziyaretçi eksilmemi§tİr. 

Şaire kar§ı, işte bu derecede bir )'Üz y~miı beıinci doğu§ yıldönü. 

mü, Almanyanın her tarafında teı 
it edildi. Şairin hayatını ve eser -

lerini hatırlatmak için muhtelif -ve.ilelerden istifade olundu. Bu 

yıldönümü dolayııile, bafka mem-

Fridrih Fon Şiiler, Vaymarcla 
alaka gösterilmiştir. 

Prenılere mahsus yerde gömülü • 
.. . Resim, üstünde §airin mermer-

dur. Mezarına bır çok çelenk ko • d h k l' b l :. ··1d·· ~ · · en ey e ı u unan gomu ugu 
nulmu§tur. Memleketin muhtelif ı k.. · k l l ki · · 

- · . . 1 oşeyı, onu an çe en erı ve zı • 
yerlerınden gelen kadın, erkek bır l yaretçilerden bir kısmını göz. önü-
çok Alman, mezarı :ziyaret etmiş- ne getiriyor. 

ı __ o __ E_S_N __ A __ F_ve __ i ...;;...ş ___ ç_i __ _,;;;;;o;.......,___ı; 
Terakki • • 

ıyı amma Büyük savaşta ek

Makine, bizim ekmeği
mize mani olmasa ... 
Aksarayda - Demirci Kasrın 

usta diyor ld: 
Demircilik en eski bir sanattır. 

Fakat ne çare ki bugün kıymeti 
kalmamıthr. 

Neden? Bunu ben de bilmiyo • 
rum ... Yalnız ortada bir Jey var • 
sa, o da: El iti, dökmecilik tarihe 
karııacaktır. Çünkü makineler, e· 
lin yapacağı İ§İ daha çabuk, ko -
lay ve çok yapıyor. 

Tabii bu çok iyi bir şey .. Her 
§eyin terakki ettiği bir zamanda, 
demircilik eski §eklini muhafaza 
edemez ... 

Yalnız bir zararı var .. O da bu 
sebeple etkiden fazla kimse ek • 

mek yerdi. Şimdi çok az kimse ge
çiniyor. Makine 15 kitinin işini 

bir kişiyle yapıyor .. 

Terziler hazır elb;seciler
den ş;kayetçi 

Kadıköy - 'ferzi Kemal Bey 
söylüyor: 

Sonbahar geçiyor. Kıım gel • 
mesine rağmen hala bizlere palto, 
parde.ü ısmarlıyan yok. Eskiden 

değil, kışları palto, sonbaharları 
pardesü ve mevsimlik elbise yap• 
hnrlardı. Fakat şimdi nerde o 
günler? He~kes pardesü ve mev -
simlik elbiseye lüzum görmüyor, 
bir palto ile iktifa ediyor. Onu da 
şimdi bizim ilere tamamiyle sekte 
ftran banrcılardan ucuzca alıp 

smına geçriyor. Tabii ki bizim iş· 
ler de bu sebeplerden aksıyor. 

mek alır gibi •.• 

Kabzımallar, esnafı sürüm 
sürüm süründürüyor 
Şehzadebaşı -· Yaş yemişçi A

li Bey ne diyor: 
Bizim bu kabzımallarla hali • 

miz ne olacak bilmem ... Sabahle • 
yin oradan mal almak ayrıca bir 
dert .. Sanki vasika ile ekmek alır 
gibi .. 

Malum ya kabzımallar tüccar 
sayılırlar .. Biz küçük esnaf daima 
onlara muhtacız .. Fakat muhtacız 
diye de, bu kadar eziyet edilir mi? 

Bu vaziyetin önüne geçilme -
sini temin etmenizi rica ederim .. 
İşlerimiz fena değil. Fazla kazanç 
beklemeyip, nncak ekmek parası 
beklediğimizden, bu temin edil • 
di~i gün kazancımız yerinde de • 
mekt\r. 

ihtiyarlardan musi-
ki geçmiş ola! 

Samatyada - Kemancı Yorgi 
Efendi ne anlatıyor: 

Alafranga, alaturkadan iyi mi 
bilmem? Fakat bildiğim bir şey 
varsa; bu alaturka çok karı;tıktır. 
Yeni Türk musikisi alafranga o -
lacak değildir. Fakat her halde 
Tür.kün öz malı olacaktır. 

Bizim, yani alaturkacılarm, 

bundan sonra ne yapacaklarına 
gelince: İhtiyarlar zaten bundan 
sonra devam etmezler. Onlardan 
geçmiştir ... 

Gençler de, yeni musikiye uyar· 
lar, çalışırlar ve yayarlar. Musi -

Türk bıçakları 

Düa1yanın en iyi 
bıçaklarıdır! 

Aksarayda - Bıçakçı Salih E
fendi ne diyor : 

Biz eskidenberi yerli bıçak ya· 
parız. Yaptığımız işler Avrupa 
işlerine rekabet edecek kadar sağ· 
lam ve ucuzdur: 

Bu böyle olduğu halde, bizim 
yaptığımız yerli işlerine itibar e
denler pek az ... 

İngiliz çakıları, bilmem ne hı· 
cakları herkesin gözünde birinci 
maldır .. Bir defa adları çıkmış 

bunfarın .. Yoksa emin olunuz, bi
zim işlerimiz el.aha dayanıklıdır. 

Halk Türk işçisini işsiz ve aç 
bırakmamak için yerli işlerine da· 
ha çok rağbet etmelidir. 

Sobacı1arınbayramı 

Gün bugün, saat bu saat 
Fatih - Sobacr Kerim usta ne 

söylüyor: 
Kimi esnaf, yaz hiç b itmesin is

ter. Sucular, dondurmacılar gi
bi! ... 

Kimi esnaf ta kış bitmesin is
ter : Kömürcüler, sobacılar gibi!.. 

İ~te ben de kışı sevenler kıs
mına dahilim! Ama, fakirleri de 
düşünmek lazımdır. Biz kazana • 
cağız diye onlar ölsünler mi? 

İşte şimdi bizim iş yapacağı • 
mız menim başlamıştır. 

kiye alışıp , kolay, açbuk 
nirler .. 

öğre • 

-~ - ~ --- - - --- ········· i ........................................................................... ·-················· 

i== Güzel ve Gürbüz çocuk 
müsabakası 

: ........................................................................... __... ........................ . 

~~..__~~--~~-------~ 
l\o. 49 - Mehmet Albus s. '10. 50-1 - Meziyet 14-

rto. 51-2 - Hayat tf, 
Eugün güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza iştirak eden /.1 

Beyle Meziyet ve Hayat Hanımların resimlerini neşrediyoru'
cuklarınızı müHbakaya yazdırmakta çabuk davranınız. 

''Kurtlara düşnıarı 
olanın düşnıanıyımlı' 

Yukardaki resimde, bir adamın 
kurtlarla oyna§tığını görüyorsu -
nuz. Resim, Londra hayvan hah -
çesinde alınmıştır. Bu adam, bah
çenin memurlarından değildir. 

Sık sık oraya uğramış ve kurtların 
bulunduğu parmaklık arkasında 

durarak, onları dalgın dalgın sey
retmiştir. Devamlı uğrayış netice
sinde, kurtlarla dost olmuştur. O 
derecede ki. parmaklık arasından 
elini uzattığı halde, kurtlar ısır • 
mamış, eli yalamıştır! 

Muhabbet ilerleyince, kendisi· 
nin parmaklık içerisine girmesine 
müsaade edilmiş, kurtlarla dost o
lan ad:'-m, içeride onlarla alt alta, 
üst üste oyna~mıya başlamıştır. 

Bunun üzerine kendisine btlhçede 
memurluk teklif edilmiş, fakat ya. 
şı hayli ilerlemiş olan adam, pa
raya ihtiyacı olmadığı için bir va
zife almayı düşüntnediğini söyli -
yerek, yalnız istediği zaman kurt
larla oynaşmak müsaadesinin ve • 
r ilmesini istemiştir. 

Bu müsaadeyi alınca, bahçede 
vazife almadığı halde, oradan ay
rılmaz olmuştur. Kurtlarla oyna
şırken, ellerine eldiven geçirmek
ten başka bir tedbir almağa lü
zum görmüyormuş. Eldivn giyme
sine s~bep. kurtların muhabbetin 
:;iddeti tesiriyle olsa ~erek, kes
kin dişlerini -r~ .l!\ lı 'l.fifce deriye 
değdirmeleridir. Bu hal, ısırmaya 

davranış şeklini almadan 1 I 
Edvard Robinson ismiod 

ihtiyar, kurtlarla arasındaki 7 
habbetten bahsederken, tÖfV 
miştir: 1 

- Kurt, bence dünyaoı11/ 
munis, en iyi hayvanıdır. '"' 
duygusunu anlayış gerek!/~ 
ruhiyatla meşgul oldum. 1' b/ 
çok seviyorum. Onların ~ e' 
ayni derecede sevdiklerİ~ypı" 
minim. Uzun söze ne hacet; i f ri9 ,. 
karşı nasıl har.~ket ettikle ıı-1" . 
ren, umarım, ki benim bu ·t ıt' 
time iştirak için başka del• dtl 
maz. Ben, kurda dost ol~ıı~,ıı! 
tum, düşman olana da ~8l 

Fırka ocak koJJ~ei' 
h·ye•' , 

C. H. F. Beyazıt Na 1 "'lı et 
1. w • d N h' . bd ı-oç ıgın en: a ıyemıze i,. 

ııe• b' 
yazıt S. Ocağının 935 ıe feffJ 

f'tt d' 
gresi bu ayın 29 uncu şeJıı' 

1 
günü ak!amı saat 21 de _.,.ııd 

rtııtl tı' 
başında Letafet aP" 1,:pı 

Fırka merkezi salonuJldş ,. 
caktır. rıfl 1 

k dştl• e• 
Ocağa yazılı fır 3 .re i 

greı 
zılan gün ve saatte kot1 

meleri rica olunur. __ .. , ___ t1'1 ' 

SOREYY A orER if'tt" 
f er•h t ııt' ' 

Salı akşamı Şehz.adeba§I ı,D.ı\ 1J 
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