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8z soy adları 
Yeni kabul ettiğiniz Soy Adınızı 

YEDl GÜN mecmuasına gönderiniz. 
Herkes tarafından koleksiyon toplanan 
bu yagane mecmuada en &§ağt 50.000 
okuyucuya soy adınızı tanıtmıı olacak· 
sınız. 

Sene 4 Sayı: 930 4 Kuruş 

---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~---:::-~~~~~~~~~~~~~~~---

!!~:;döndürücü Dünya istihsal · rekorunu kırdık 
bir hız .•. 

1,1 
ilkyaz gelince, ağaçlardan, tar

•ıl ~.dan, dağlardan, kırlardan na
r, k ırdenibre çiçekler, yeıillikler 
\' t ırıverirse, ülkelerin, ulusların 
)·~~lığında da böyle bolluklar, gür-
lll{ler .. l 

Alpullu bir yılda 320 
bin ton pancar işledi 

t!> 
.Hosl(OVA 

U.5.5.R. 
goze çarptığı o uyor. 

I Eski Yunanın yükseliıi Perik -
ta 1\urunu içinde oldu. 
d Bir karıı Floransa' da bir avuç 

l aın türeyip bütün bir Röne· 
&anı' a önderlik etti. 

U Y ağnıurd~n sonra nasıl mantar 
l'erae k' . . 'l d ku ~ · on se ızıncı ı e on o • 

.. ~~~u yüzyılda makine ile düıün
~ Uted' t •· d' 1, ure ı ... 

f l'ürkeli de, içinde yaıadığımız 
.. ~ tıünlerde, işte böyle kökten de· 
rırtı~ler, bat döndürücü ilerlemet içindedir: Fabrikalar, fabrika
tr, fabrikalar ... 

it Bunların kurulduğunu, i§e baı· 
~ dığını bugünlerde öyle çok du-

Yoruz ki ... 

'l .. ~ö.ylülerimizin de yaıayııı ge
~ aı gıbi düzeliyor: Dıı ellerle alıt 
t e.titinıiz nizim çıkarımıza olarak 
)ıle k d' §nıe te ır ... 
ı.}iele, içlek bakımdan değiıim· 
;.:'lıtıiz sonsuz denecek gibi çok • 

7 50 Vagon şeker 
çıkardı 2 bin amele 

çalıştı 

bi . • - 1 ... -·· jl 1 lıM ıiliiliia 
1 

l •illlıiil 
t 6a.kın, yeter: ' ıenliklerinde bulunmak üzere E • 
. Dil, çalgı, soy adı değişimleri ... / dirneye gelen Alpullu §eker fahri· 

Şa,:rtı~ı bi~ hı~la iıerİiyo;uz: 
İlk . V. n. Tanur 

~'"'.f. ~ aı llkaha1·. uı us - .Millet. 
ı1: ..... n ı 
111i im - ehher. ç1ck - Mane,·i. De· 
~nktJap. 

IVleb_u_s- se_ç_;::;;i m=------i 

kasının genç ve çalı§kan müdürü 
Şefik Beyle görüttüm. 

• Alpulludaki inıaat faaliyetinin 

methini İfİtmitfm. Şefik Bey bu 
hususta bana f u izahatı verdi: 

··- Alpulludaki inşaat artık 

tamam olmuıtur. Son zamanlarda 
'\I in~atı biten kıaımlar Melas azalt-
' eni m b 1 k · · · · tün e us u seçımı ıçın on 

l'il • ev'Vel bütün kaymakamlıkla- ma. fabrikası ile itçi yurdu, koope-
~-,;~ahnaıneler gönderilerek ma- ratif binalarıdır. İfçi yurdu 500 a
~ırt e ltlüınessilleri tarafından ha- meleyi alab!lecek genitlikte yapıl· 
)'t 'nnıası lazım gelen defterlerin mııtır. Yurtta yatıp kalkacak be -

~i:;~n:ıasına baılanması bildiri! - kar amelelere gece dersleri de ve
hJ) ır. Belediye tarafından bası • rilecektir. Melas azaltma tesisatile 
~ıı,:~halle mümessillerine da.ğr - teker f abrikaayonundan artan me-
'!i ·

1 
• u defterlerin doldurulması las tab· d'I ' · b· Çın ~ •

1 
.. h ır e. ı en ,uruptan . ıstifade 

ıt.._ k . erı en mu let bu ak•am d. b 'k l ~e lır. :ı e 1P unun mı tarı aza tılacak. 
"-....... tır. 

(Devamı 6 mcı da) "------ (Devamı 6 ncıda) • 
--~~~~--~~~~ 

c, 
'levrecf 

'&11 }' e M acari•tan •orguya çkiliyor: 
......_ .tı. Qnka p d ·ı oir .

1 
u•ta enı en yer nedir? 

'>ıq~' (~li Çı tliktir elendim. 
~·· ncleki b b 

'4 olqcctk... om ayı göaterir) Galiba bu elma Ja bu çiftliğin 

(Yugoslav karikatörü) 

Pariste 
Fransa ile 
aranıızsağ 
ıamlaşıyor 

Akdeniz uzlaşmasına 
doğru •• 

Herkesi düşündüren mesele 
27 (A.A.}-TevfikRüttüAras y • h 

Parisegelmiıtir .. :~rınM .. Fla~~in enı arp nereler-
ve M. Lavalle goruıecektır. Tur -

kiye Dı, Bakanı, Türkiye ile Fran- d k bili• ? 
sa arasındaki bağları müspet bir e Il PJ a r • 
surette sağlamlaıtırmak arzusunu Y 
beklemektedir. 

Bu arzu, Pariste öğülmekten 

beğenilmekten hali kalmamakta -
dır. Uzun zamandanberi aüşünü -
le)) Şimal - Şark uzlaşmasının, 

bir Akdeniz uzla§maıı ile tamam -

Fon Papen 
Hariciye Vekili 

olacak 
Berlin, 24 - İyi haber alan 

menbalardan öğrenildiğine göre, 
Fon Papen bu ayın sonuna kadar 
Viyanada kalacak, bilahare Ber
line dönerek Almanya hariciye 
vekili olacaktır. 

Koridor işine yakın mesle nedir? 
ı.ebintanla Okrayna arasında çıkacak 

savaş kimlere sirayet edecek 
Avrupada yeni bir kanlı aavaı Bu iıin tehlikeli olduğunu ve bu 

çıkar .. nereden ve hanai yüzden yüzden bir ç.ok kantıklıkların çı· 
çıkacağını anlatan birinci yazım· kacağını anlıyan devletler bir ara· 
da "koridor,, işini ileri sürmüttüm. Irk, Lehistandaki Ukraynalılarm 
Bugün de koridor itine pek yakın yurdunu, Sar havzasına benzet
olan ikinci b~r meseleyi anlatma- mek, yani uluslar birliği, idareai • 
ğa çalı§acağım. Bu mesele daha ne vermek, yi~i beı sene aonn 
geçe.derde uluslar derneği toplan- da halkın ne istediğini sormak is· 
tısında büyük bir patırdı koparan I tediler. Leh:stan bunu kabul et • 
"ekalliyetler,, iı=dir. Bu patırdıyı medi. Yalnız bu ekalliyetin hakla
koparan ve bu mesele yüzünden u- rına, hürriyetlerine saygı göstere• 
luslar derneğinden ayrılacakmı! ceğine dair bir muahede imzaladı. 
gibi bir vaziyet alan devlet, gene (Dcı·amı 6 ncıda) 

Lehistandı. Çünkü Leh~stanın en ·············································••······•·····• 
büyük dertlerinden biri, "ekalli -
yet,, derdidir ve bu ekalliyet Uk • 
ranyalıdır. Bunların ıayıaı §Öyle 
böyle altı m~lyona varıyor. Gerçi 
Lehistan, bu sayının, aıırı derece
de çok gösterildiğini ileri sürüyor
sa da onun bu iddiası meseleyi 
halletmiyor. · 1 

Bu Ukraynalılar, Lehistana 
kendi isteklerile katılmadılar. 
Lehliler, onların · memleketlerine 
akın ettiler ve onları kendilerine 
katılmağa zorladılar. 

Harp 
Geliyor 
1911 

i 
1 
i 

1 
• · Yazan: Franal Dölezl 1 

Bugün dünyan~n en büyük e-1 
konomi yazıcısı olan Fransi Dö-f 
lezi l 911 senesinde "Harp ge-1 
liyor,, ismi ile bir kitapcık yaz-
mıftı. 

O zaman herkes buna ı 

Odun tröstü yapılmış mı 1 

yapılmamış mı? 

gülmüştü. 1ı Fakat 3 sene sonra harp pat
ladı ve yazıcının söyledikleri 
aynen çıktı. 

Harp 
Gene 

Geliyor "Biz şirketi yaptık, fiatlerin fazlalığı 
nakliyedendir. ,, diyorlar • . . 

i 
Dünkü sayımızda lstanbul ta·ı fiatlarındaki yüksekliğin sebebini j 

rafındaki odun tüccarlarının söz- Kandere odun Uiccarlarının bir - i 
lerini neşretmittik. Bunlar, odun leıerek yaptıkları tröstte buluyor - i 

lardı. 

Konservatuara 
hoca çağrlldı 

Yazısı 8 cı sayfada 

Bugün de bir muharririmizi 
Kandere odun tirketine gönder -
dik, onların da fikrini aldık. 

1934 
Şimdi de ayni yazıcı "Harp 

tekrar geliyor,, ismiyle bir bat
ka kitapçık yazmıttır. 

Pek yakında 
HABER 

Olacak harpleri keramete 
yakın bir deha ile haber veren 
bu büyük yazıcının iki kitapçı
ğını da Fa. ya çevirtecek ve ya
zacaktır. 

1 
1 

Tröstün müdürü Hurıit Bey bu 
mesele hakkında muharririmize §U 

sözleri ıöylemiıtir. _ .................................... _..... ............ . 
(Devamı 6 mcıda). 



• 

ıuusturya ~as~al anı 
Suikasta uğra -
maktan korktu 
Londra, 27 _(A.A.) - Gazete· 

lerln yazdığına göre, ıuya bir Sırp 
diplomatı, yahut ki bir Karadağlı 
gazeteci olup gaz dolu bir otel o
dasında ölü bulunan Vo!slav Pet
roçİT adlı adamın ölümü etrafın· 
da açılan tahkikat epey ·meraklı 
feyler meyilana çıkaTacaktır. 

Ayni gazetelerin haber verdik
lerine bakılırsa, Petroçiv kendini 
lfaima Balkan gizli cemiyetlerin
Clen birinin adamları taraf mdan 
~ldlirülmek 'tehlikesine marus sa· 
nımııt. 

Daily Ekıpreı gazetesi, Pet -
roviçin b:r dostu ile konuturken, 
Kral Aleksatidrın ölümünü önce • 
Clen !5vlemis ohlu~unu_vazıyor. 

ıtaloa - Fransa 
meselesi 

Roırta, 25 - Fransanrn Roma 
sefiri M. Şambren buraya gehni~ 
ve derhal M. Muıolini tarafnulan 
kabul edilmlttir. Romada ~ıkan 
Stampa gazetesi bu münasebetle 
bir makale neıretmittir. Bu ma
kalede diyor ki: 

"M. Musolininin Fransız sefi
Tini derhal kabul etmesi ltalyanın 
Fransız - İtalyan meselesine ver
diği biiyük ehemiyete işarettir. E
ğer Fransa hükumeti yalnız mUs
lemleke meselesinin halledilmesin• taraftar olursa ltalya buna ha
zıtdıt. 

Yok, Fransa 'buna razı olmaz, 
küçült itıllf ve Yugoslavya işleri
ni ileri sürer de baıı tarUar koy
mak iıterıe bu takdirde Ftah!Ul 

büyük mUtkülitlatla kar§ılaıacak
trt. Çili\kii milıtemleke . ttıeselesi 
Ftanıa ile ltalya arasındadır. Hal
buki küçilk itilaf, Yugoslaiya me
ı4!lelen bambatka itlerdir. ltalya 
bü meıele ile kadyen alak"adar de
iildir. Eier Ffansa bu naktai na
zarında iırar ederie Fransız baş· 
vekili M. Laval'in gelmesi de teh
likeye dü,ecektir.,, 

Maarif mtldtlrll 
olmak için ... 

Anliaradan bildiriliyor: Maarif 
müdürleri itiyle öteki gazetelerin 
yt.zdıkları gibi, talim terbiye d~ ·• 
iil huıusi bir komisyon ugraşmak
tadır. Komisyon, bundan sonra 
Maarif müdiltlüklerine yüksek 

mektep nıezune olmıyanlatın ta -
:yin edilmemelerini sözleştirnıittir. 
Yükıek mektep mezunu olmayan 
Maarif müdürlerinin tasfiyesi it • 
' lerile de ujraıdmaktadır. 

Qkl All Ticaret mektebinde 
okuıanlar 

Ankarac'ian bildiriliyor: Eski ali 
tit&ret mektebinden mezun olup 
da mhuniyet imbhanı vermem~§ 
olanların, birinci lcAnundan itiba -
rtn ıekiz ay içinde müracaat ede • 
rik imtihan verebilecekleri, bun -
"dan ıonra müracaatlahn kabul e • 
Cfflmiyeceil iöıtlettirilmiştir. 

O.H.F. nlıı blr btldirlşl 
Ankara, 27 (A.A.) - C. H. F. 

ıtupu idare heyeti reisliğinden: 
C. H. Fırka11 Grupu reiı vekili 

Cemilin bafkanlığı altında toplan
dı. Enelce hükömet tarafından 

taksitli olarak sa\ılan emlakin tak
aiHeria uaattlmaıı Te bedel mik -
tannın •zalttlmaaı için Miniıa 

ntebuılatt tarafından yapılan tek~ 
lif Mali,. Vekilinin huzutiyle ko
n\ıtuldu Ye idare heyetinin ıeçece· 
i~ bir eftctım~n \flaftAalyle bu me
,elenin tetkik ettirilnıetine karar f.iWit - ' ·- - -

~8 ıkinci te~rin 1934 

BCl~ll ~ir kBZD 

M~ktep adları TürkleşiY.or 
iki çocuk kamyoıı 
altında ezildiler 
Dün aaat on beşte, Karaköyde 

acıklı bir kaza olmuş, MevlUt ~le 
Meçku adluında iki çocuk hapı•· 
hane kamyonu altında kalınıılar • 
dır. Kaza, bütün Karaköy halkını 
telata dü§ürmüf, orada bulun•" 
kadınlar çığlıklarla bağırma~' 
ba§lamııtır. Bir arkadaşımız kaı•· 
yı yerinde öğrenmiş kazayı göre11; 

leri dinlenıi9tir. Aldığı neticeye go 
re iki çocuğun uğradıkları kaz• 
sahiden tüyler ürpertecek kad•r 
korkunçtur. 

"Hakimiyeti Mil-1 Ingiltere Frans8ya 
liyenin başhğı ,,. b•l k .? 

"US,, oldu ınana ı ece mı. 
Ad değiştiren 
tanınmış kişiler 

isleri bu kağıtları inızalıyacak; 

Bakanlığı, adları öz Türkçe olma
yan mekteplerin adlarının tez bir 
çagda türkçelettirilmesini sözle§ • 
tirmittir. 

Bu yolda arattırmalara ba,lan
mış, Valilerden sorgularda bulu -
nulmuttur. 

Gazi Terbiy~ Engtitihünün Ala 
Türk Enstitüsü", "tsmet Pata Kız 
Enslittlsüniln "General ismet Kız 
Enstitüsü,, olatağı söylenmekte • 
dir. ~ 

Yeni soyaôlarının küttlğe yazı· 
mı için yapılacak İ§ler hakkında 
Ankara nüfus müdürlüğü, istiyen
lere beyanname vermektedir. Bu 
beyahnamelercf e öz türkçe ıoyad· 
lah, baba ana adlaı, doğum tarihi, 
imza yerleri bulunmaktai:lır. 

Her biri altı kişiliktir. Aile re -
islei bu kağıtları imzalayacak; 
muhtar tasdik edecektir. 

Kemal Ata Türk, "Hakimiyeti 
Milliye,, gazetesine "Ulus,, aclını 
verdi. Gazete, yarın bu adla çıkar
ken, İri yazı ile tunları yazacak • 
tır: 

"Hakimiyeti Milliyeyi kuran 

Ata Türktür. Gazetemize "Uluı~, 
adını da o verdi. Adımız Andımız

dır. Ata Türkün ulusçuluk yolun -
da yürüyeceğiz.,. 

Ankara HalkeVind~ soyaih 
• toplantlsı · 

Gelecek ayın ilk cumaaı, An • 
kara ha)keV'inde büyük bir toplan
tı yapılacak, halka merasimle ıo -
yadı konacaktır. Bu toplanhda 
Bay Avni Candar söz söyliyecek -
tir. 

Soyadı alanlar 
Nafıa Bakanı Ali (Afyon), 

Milli Müdafaa Bakanı Zekai, 
(Apaydın), Sıhhat Bakam Refik 

(Saydam), Celal Sahir (Erozan), 
Çorum mebusu lsnıet (Çiftçi), lı • 
tanbul Mebusu Vasıf (Aydın), Li
manlar müdürü Hüsnti (Yaman), 
Erkam harbiye ikinci reisi Gene • 
ral Asıll'l (Gündüz)• Binbaıı Lüt
fi (Gürçay), Devlet demiryolları 
başhekiffii Ankara şehir meclisi a· 
zasından Dr. Vehbi (Demir), Cer 

müdürü Şaban (Doğan), enak 
müdürü Behçet ile kardeşi· Ziraat 
Bakanlığı müdürlerinden Hikmet 
<Oktar), Cer baş müfettişi Necip 
(Maçkan) ıoyadlarını almı§lardır. 

Kutuplarda ·zengin 
maden ocakları 

varmış 

Moskova, 27 (A.A.) - Kutp 
enstitüsü hıüdürü M. Samoiloviç 
Kutup topraklarında zengin ma-

denler bulunduğunu btlditMittir. 
Samoiloviç 1934 yılındaki Jeo· 

loji heyeti ıeferiyelerinirı yeni 

Zamble takım adal~rında bakır, 
çinko ve Veoiukostsk yarım ada· 
ımda da altın, çinko ve kalay bul• 
mut· olduklarını aöylemiıtir. 

iki üç gündür, bütün matbuatı, kamarasında bir sorguya kar§ı ha
Fransızlarm SoYyetlerle yaptıkla- riciye bakanı M. Simon demittir 

rı askeri misak İ!gal ediyordu. ki: 

Fransa, heyecanın önüne geçmek 

için, İf i reımen tekzip etti. lngi)te-
redeki akisleri okuyun: 

L~mira, 27 (A.A.) - Avam 

Karadenizdeki 
fırtına ineboluyu 

battal etti 
lnebolu, 27 (A.A.) - Bet gün· 

dür. süren fırtınadan vapurlar bu-

raya uğramadan Sihoba sıfınMtf· 
lardır. , 

lstanbul postası ve yolculat Si-

nopta havanın düzelmeiini bekli
yorlar. 

Kimine hay hay 
kimine vay vay 

"Fransız hükumeti cumartesi 
günü bir Fransız - Sovyet askeri 
anlatması oldugunu tekıip etmiı· 
tir. Bu beyanata inanabileceği-
mizi sanarrm.,, 

Tataresko ·ile 
Şuşnig'e 

suikast mı? 
"Deyli Herald,, gazetesinde o· 

kunduğuna göre, silahlı polis hafi· 
yeleri Romanya Be.ıvekili M. Ta
tareskoyu göz altında bulundur· 
tnak Uıere emir almıtlardir. 

Baıvekllin, Romanya tethtıçi 
tetkil&tı olan ' 1Demtr Muhafııla'I',, 
dan bir tehdit mektubu aldı•• 
yazılıyor. 

• • • 
Prağ, 25 - Pravo Lidi gazete· 

ıi ıu ,ayanı dikka\ haberi neırel· 
mittir: 

Knza §Öyle oJmuttur: . 
1085 numaralı Bebek - Eı11 1 ' 

nönü aruında iıliyen tı·aın'Va)'ı 
Karaköy ite.ret noktaıma yakl•t · 
tığı vakit, Beyoğlundan gelen oto
mobillerin geçtikleri iç. sokekt•" 
otomobillet gelmekte olduğund•~ 
memur, tramvaya (dur 1) itııretı 
vemiştir. Tramvay, iıaret noktaf~ 
nın önünde derhal fren yapar3 

durmuıtur. Tramvayın durmasın' 
dan bjrkaç saniye sonra~ 

-Ay .. 
Diye tiz birçığlık duyulmut b\J' 

nu: 
- Anam .. Bacağım .. diyen, b•t 

kabir çocuk sesi ko~alamıştı1'. 

Artvin, 27 (A.A.) - Şehrimiz. 

de havalar yaz günlerini andır

maktadır. Çiftçi sürekli bir te
kilde kış ekimi yapmaktadır. 

"Avusturya Batvekili Sutniı 
Romadan tlörıerken kendiıine yol
da bir ıuiltaıt yapılacağı haber ve

Adana Beledly:esl it- ritmi,, bunun üzeripe hic; taraftar 

rınlara makine koydu olmadığı halde Viyanaya tayyare 

Adana, 27 (A.A.) -Şehrimiz- ile dönmüştür.,, 

Etraftan koşuşanlat, çocuğui't 
birini, tramTayı takip etmekte 0 ' 

lan hapishane otoblisünün t.ltıi\ ' 
dan, diğerini önünden çıkarttı•~• 
lari:lır. Kazadan sbnra yapılan tnh· 
kiltat sonuncla, tramvay durur dı;r 
maz çöcukların İtaret memururt'111 

kendilerini yakalıyacağml san'• 
ralt kaçtıkları, kaçarken de hap:'· 
hane o\olftobilinin altında kaliftk' 
ları anlatılmı§br. Yaralı çocuk\at 

h !l' kazadan sonra hemen çocuk & .......... __ ..._ .............. __ .... ____ _ 
~e 30 fırınd.an 2a. üne hamur yu· Paris elçimizin 
gurma makınelerı konulmut ve • . 

tahanes~ne kaldırılmıılar<lm . 
Mevluôun Fındıklıda Bek'' 

Mehmeditı oğlu olduiıu anlatıl ' diğer beti kendiliklerinden İ§leri- F r an sadak 1 söz 1 eri 
ni durdurmutlatdır. Diğer beı 
fırın da bu günlerde makinelerini 

koyacaklardır. Belediyenin sü
rekli kontrolü altında bulunduru
lan fırınlar \terilen formaya uygun 
ekmek çıkarmaktadır. Belediye
nin buyru~ tlıtına çıkanlar para . 
cezasiyle cezalandırılmaktadırlar. 
iki örnekten olan bu ekmeklerden 
birincisinin kilosu 7,5, ikincisinin 
kilosu 6,5 kuruıtur. Belediyece 

~ehrin arık tutulmasına çok dikkat 
edilmektedir. Bunun için bütün 
mağaza ve dükkanların önlerine 

üstleri kapalı çinkodan ya.ptlmıt 

süprüntü kovaları koydurulmuı • 
tur. 

• 
Işçl fırkası Krala ne· 

ler söyliyecektl 
Londra, 27 (A.A.) - Kralın 

açıf nutkuna verilecek karıılığı de
ğiştirmek üzere, işçi fırkasının 

yaptığı teklifi, avam kamarası 46-
ya karşı 400 sesle geri etmiıtir. 

Bu değişik teklifi, ezcümle, hü
kumetin toptan işsizliği 6nünde 
geçilmez bir keyfiyet olarak kabul 

etmesine, kapitalist sistemine ha
la destek olmasına, ve kollektif 
barıı sisteminin yeniden kurulma -
sını güdecek bir siyasaya ıahip 

bulunmasına esef ebyan ediyordu. 

Pamuk flatl 
Adana, 27 A.A.) - Borsada 

pamuğun kilosu 39 dan 39 buçuk, 
iane pamuğlinun kilosu 42 den 43 
buçuk kuruttan ve yerli ciyidin ki
losu bir kurut 66 ıantirndetı te.ttl· 
mııtır. 

Pariı, 27 (A.A.) - Türkiye mıttır. 
1
, 

Büyük Elç:ıi, ev-telki gün Nan· Mevlut, ıağ ayaiı kırılmıf 01, ıide ıöylemit olduğu hit•beyi ıu duğu halde hastahaneye kaldırı 
cilmle ile bitirmiıtir: ınııtır. tf 

"- Esas itibariyle barışı sever, Diğer yaralı çocuğun adı M 
hayrete değer lisanı ve yüksek kudur. Ankarapalas otelinde bıJ 
kültürü bizim icin eski bir tanıdık lunan Jorjun oğlu olduğu anlat': 
olan Franıa, -biz türkler iç~n mıılır. Bunun da sol ayağı ezilrıt 
dostlu .. gu ıag"lam bir anane olan · tır. . 
bir memlekettir. Frahıa ile Tür- Muhallebici dükkanında çıtl 
kiye atasında 6z bir çalııma bera• lık yapmakta olan Mehmet, ti 
berlili zihniyetinin berkitHmı ol· lan anlatmııtır: , 
maaından ötürü mutluyuz.,, _ Ben burada itimle met~ 

IBlr suikastçı lüli\. l>ıtilrı bakıyordum. Çoc\J 1 
rı ttatttvayırı arkasında götd 1 

yakalandı Fakat ben hapishane kamyoıı;.,. 
Prağ, 24 - Çekoslovakyada b' ğl k •" 

Zelizove kasabasında jandarma - bakıyordum. Birden ır çı 1 '/'~' 
k tluın .. Dışarı çıkınca bir çocıJ ~1111 

lar 19 yatında bir serseriyi ya a - kamyonun önünde yerde yattn~~i, 
layıp hapsetmişlerdir. ttördüm. Sooradan öğrendiı:t"P,. 

· Bu serseriılin Haziranın 15 in - 0 
\•' 

• iti, tramvay durunca, çocuk . ,:.~' de Varfovada Lehistan Dahilıye ..... 
lis yakalıyacak sanarak gerı &•" nazırı Pieraıki'yi öldürüp ele ge • ,,. 

b mak iıtemisler, o eınada 0 .. J• çirilemiyen meçhul ıuikaıtçıya. a• • .ııw 
zı noktalarda benzediği görüldü • geçmekte olan kamyonun 
ğünden gayet stkt bir istintaktan kal~ıslar~ır. .,./ tW-
geçirilmittir. . Miltlilş caniler b91' 

Serseri bu itha~ları ş~ddet~e haneden kaçtı 1 (~· 
reddetmit ve bu suıkastla hıç bır H 'il A ika - 2. ıf' 

d .1 • .. .. t"' unta\'1 e - mer 1,..if' g t.r 
alakası olma ığını ı erı surmut ur. ) M h l ti .. ıu ~ ıi,.' . A - a pus at an ... ,ııo 
Bununla btraber tahkıkat devam .' l d 'k' t "pi t•I' ı;i' 

d. dıyan ar an 1 ı aneaı a1't , 
etmekte ır. ten sonra, iplerle bağh)'ar •d-"' ~ 

9 öltl, 21 'tr&ralı odaya kapatmıtlardır. su d• ., .. i, 
J 1 'k' . . l .. 1 d•h• . it 

Brüksel, 23 - Burada yapıl- ar, ı ı mıtra {oz: yakırıd•"' tD • 
makta olan büyük serli binasının ka ıillhlar a ara klat• 0 

tavanı amele içeride Çalışırken çök garajdan zorla çıkarttlı rd•f· 
müı, neticede ameleden dokuz ki· mobile binip •avutnıU! a 
ti ölmüş ve yirmi bir kişi de ağır 
surette yaralandığından hastaha -

1 

neye kaldırılmıştır. 
Kaza tam saat 15, 15 de pek ani 

ve dehşetli olmuıtur. Kurtarmaj 
iti aabaha kadar devam etmiıtir. 

HABER "''' 
Ç k MGıab• 

Gürbüı ocu 
No. 26 ,,, 
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ller görünürken 
Partıy k DiJ Q... . an oca ... 
la .~ .... g şırr.i, ba! döndürücü bir 
8 ı erliyor. ı 

~tıa öyle geliyor ki, gözlerimi 

1/\tırru dört açıp ortalığı bü
ııUn d' a· ınlernescm, geri kalaca -

e. hır .gün içinde çıkan, birden
~d. epıınize güzel görünüp cl:li
k • Yerleıen sözlerin sanki ucu· 
' a~ırrnam k . • 
0~ n. ıstıyorum. 

8tuna Yen'likler beliriyor. 1 
d~ ~.ıtalarda, bUtün yurttaşla - j 
llfuncesinde soy adı ile öz- 1 ' , Ok )'et tulmuş bulunuyor. 
di~~Yucularımdan birinin gön • 
·~it~ ay adlarile öbür düşünce· 
~1 U canlılığa örnek olarak 
torum: . "ö .. . • .. . . .. . 

,._ t dılirnizin canlanmıuı için 
..,lt .. 

Rtrr.rz bu kıvanclı kurunda, 
} eltı tıeden ay adlarını dütün • 
0tuı da lk'ncite .. rin, Birirtci • 
~n . . '!I' y gıbı adları kullaniyoruz l 
'nılrnıyoraam, Anadölunun 

{erlerinde ay adları şöyledir: 
i\nunusani - Zemheri. Şu-

' Gücük. Mart ....... Mart. Ni-
"' Abrul. Mayıs ........ Mayıs. Ha-
luı - l<·raı. Temmuz...-... Orak. 
, ...._Koç. Tetrinievvel - A • ı 
'l ttriniaani _,.._ Aralık. Ka
;~•..,eı - Karakıı. 
,;r de, mülazım, kaymakam, 
. •r ... ilh ... gibi askeri rütbeler 
~.-'rap dili iledir; bunların da 
ı.~kçeleri bulunamaz mı aca
~· U arada şunu da ıöyliye -
•~bunlarla birlikte artık as-
) ktor, baylar, eczacılarına 
~aşı, binb~ı denilmekteki 

~~'l •ılığı kaldırmak ~in bu 
h • trt denk haıka adlar bulu • 

ekillJ• L.~- l:a'n'ı»a•·~- -1.dn 
l1 J'~ lJJ başı; bir eczacı yüzbaşı • 
ıJ~~ eczacının başı olduğu an
tl!tl ~ gibi uygunsuzluğun önü
~lrn ·,olur. 
8il •ut ıaygılarımı ıünarım ef. 
~kli okurlarınızdan L8.leH 
llt"k "'\>l.-t.. .No. 25 de oturan 

HaYteu•-
l • • . . . 
._n .. 1 

'-~ Run erde birdenbire beli -
~~-canlılık, uzun yıllar iç:n 
l~ !\arken, -ha •öndü, ha sö
\,, diye yürekleri oynatır· 
~lı~ lltıırzın alevlenen, tatlı bir 

~\l? •açan bir ocağa benzemi-

b~ ( VA·tfO) 
·J~L 

~la. .. "" atmanın cezası 
~~buçuk ay kadar evvel 'tab-
~ illi~ Azizin kahve~aneıinde 
\ l\dt ·ı/'e gene Abdullah isim • 
~~q~ ~.1 kiti kavga etmif, bun • 
ij' q~lı_b'"rikli Abdullah Sıvaslı 

~, .. ,1 
1 ep~yce dövmüş ve çakı 

~ ~er .'k':'11ıtı. 
~~li 1 tk te s\tlt avgacınm, dün akşam 
~~ ~'hkn Ahmet birinci sulh 
'\~~ h•kıı.:nıesinde muhakemele-

~ttldij '! \te neticelenerek ka
~h ttil, erıne bildirilmittir. 
~ı~ ~lllt~h n .. karara göre, Divrikli 
\ ~h .\b~ç. ay hapis yatacak ve 

1 
fi.ç '1a Ullaha yirmi he, lira 
lı taaı ödiyeccktir. 1 
~l~l --~ ........ - ........... 
liillk ~evı korosu 1 

L ~t\ı ev, le ' 
Q'~I )ta"" oro kümesine kayıt·j 
ı tıt• .t''1ranı l? 1 ~i lltırı yoklanıalarr 2 

) tt tıun 934 
~ e lialk . ~azar glinü saat 
~&al e\tmın Cağalbğlu 

onund 
............ a yapılacaktır. 

ı. 4.t\,1'tıd l')c r ... tt ·· ~,f o}\td OV SU 
'ttd,I\ t ' tama.men kendisi 

'"-~ ertip d · ı r-· "''"'-l e ı mit olan var-
lit' b lrı~, .. 

• - h ıt ''u\>U h •• ı~stermek üee
lte'ket eych., dün Trab 

~lrni~tir. 

Çıplak adamın 
muhakemesi 

Ermeniler Naltil vasıtaları-. . . 
Büyük bir hasta nın muayenesı 

Dün asliye Uçilncü hukuk mah- 1 Nakil vasıtalarının k•ymakam-
kemesinde çıplak adam muhake- ne yapıyor ar lık dairelerinde yapılan ıenelik 
mesine devam edilmitlir. 1 Ern1eni katolikleri idare heye· muayeneleri bu ay nihayetinde 

Dimitri Pelidis isminde olan bul ti.~e ait ~ .. ~ft.erlerin hükumetçe mü- bitecektir. Motörlü motörıüz bü
adamı okuyucularımız tanırlar. hurlendıgmı yazmııtık. Bu defter- tün kara nakil va11taları, binek 
Kendisi ''Nüdist,, olduğunu iddia ler timdi, ermeni katolikleri cema· hayvanlarının hemen hepsi görüle· 
ederek evinde içinde çıplak dolaş- 1 ati idare heyeti reisi ve Sutp Agon rek yazılmı§tır. Ay ıonundah san
makta olduğundan karısı dava &-! hastahanesi baıhekimi doktor Ka· ra nakil vasıtalarını yazdırmtyan-
derek ayrılmak ve çocuklarının Üs· j sapyana teslim edilmiıtir. lardan para ce%a&I alınacaktır. 
tündeki velilik haklarından 15katj Ermeni katolikleri idare heyeti 
edilmeııini istemiıti. ı reisi doktor Kasapyan diyor ki: Bir miras davası 

Bu meraklı muhakemenin bu· ı "Dıınrda bir lngili~ bankasın· Balıklı Rum haıtahaneıinde Ö· 

günkü safhasında kadın, kocası- da bulunan seksen bin lirayı da len Bodoa iaminde birinin yegane 
nm evde çocukları önünde, müna- memlekete getirerek bugünkü miraıç11ı olduğunu iddia ederek 
sebetsizlikler yaptığını söylemi§, Surp Agop hutahaneai yerine as· Yorgiyadiı isın'nde biri müddeiu
ve ayrılmakta israr etmiştir. Mah- ri yeni bir hastahane daha yapa· mumiliie müracaat etmittir. Yor • 
keme heyeti bu hareketlerin vaki cağız. Bu ite bakmak üzere, hü- giyadis müracaatında, ölen Bo
olup olmadığım tetkik etmek Üze- kumet m••murlariyle katoliklerden dosun yanında yedi yüz kü5Gr al, 
re muhakemeyi ba§ka bir güne br- mürekkep bir komisyon ayıraca • tın bin küaur kaiıt lira, bir çok 
rakmıştır. ğız. esham bulunduğunu; halbuki Be§ 

Filmlerden alınan 
resim çok mu'? 

Filmlerden alınan gümrük res
minin çok olduğunu söyliyen sine
ma mümessilleri dün ticaret oda
sında toplanmıılardır. 

Dünkü toplantıda bir komisyon 
seçilmittir. Bu komisyon, güm -
rük resminin çok olup olmadığını 
tetkik edecektir. 

-O-

Elmas kaçakçılığı 
Yirmi dört kitinin alakası gö

rülen elmas kaçakçılığı muhake -
k• . ''h . h mesine dün se ızıncı ı tısas ma -

kemesinde başlanmı~br. Dünkü 
celsede tahkikatıh daha ziyade ge· 
nitl,.tllmeai lüzum lle bir kısım 
evralC tekrar miıstAntlkl:~e lıa°B" 
le edilmiştir. Aralarında sekizinin 
mevkuf bulunduğu suçlular, ye

niden istiçvap edilerek kendilerin
den batı noktalar ıorulacaktır. 
Suçluların sorgularına baılarunıf· 
tır. 

~ 

k af on 
Mareşal Jozef vepuruna Piteye 

göndelirmek üzere altmt kilo af 
yon veren Filip yakalannuı, af 
yonları müsadere edilerek hak • 
ktnda takibata batlanmııtır. 

* Romanyadan gelen Adnan 
vapurunda ateyçi Talat kayıkla O· 

tuz kilo . .jambon çıkarırken yaka 
lanmıştır. 

* T ekirdağında Mustafa ile Ö -
mer isimlerinde iki kaçakçının ev· 
lerine kırk kilo ıarapla, üç kilo kı 
yılmış tütün hulunmuf, kendileri 
yakalanmıtlardır. 

- o--

Sabıkalı bir hırsız 
T ophnne ve civarında bir çok 

ev ve dükkan rsoyduldan sonra ni
hayet ayni yerde bir tütüncü dük
kanının k~peklerini kırarken cür· 
mü mefut halinde yakalanıp adli, 
yeye verilmiş olan İnebolulu Ra~it 
oğlu Şaik isminde sabı~talı bir hır
sız, dün asliye üçü::ıcü ceza mah
k~m.asinc!e r.ıuhakemesi yapılarak 
bir ıene, altı ay, on bir giin raüd
detle hapi:ı ~'('.tması kararlaştırıl· 

idare heyetimiz, ayni zamanda Osmanlı altını ile yüı lira kağıt 
bazı azanın muhalefeti yüzünden para ı5sterildiğini ileri ıürmüttür. 
halledemediği mektep meıeleıiy • Müddeiumumilik, tahkikatta bat • 
le de uğratacak, ve Sakız ağacm -; la.mıştır. 
daki mülrıa katolik patrikhanesi -O- . 
arkaıındaki binayı tamamen mek- Petrol kaçakçılığı 
tep haline getirmek için, timdi pa- davacı 
pasların elinde bulunan k11ımlarm Saf petrolü, ham petrol diye 
boşaltılmaıım temin edecektir.,, 1 l k k 

ldare heyetinin bütün defterle· göstererek 'eksen· bin ita 1 a -
ri ve evrakı, idare heyetinden uzak çakçılrk yapdığı iddia edilen Ya
latttrılan azanın huzurunda nahi- şua Beharın muhuemeı:ne, seki
ye müdürlüğü tarafından teslim e• zinci ihtisas mahkemesinde bakıl
dilmit, bir de zabıt varakası tutul- mıttır. 

mutlu.-. 
Dünkü celsede bitinci klrıunun 

üçüncü pazar günü tetkikat yapı • 
larak, sekizinci günü muhakeme -
ye devam edilmesine karar ve • 

Rıhtım şirketinin 
. satın alınması . rilmiştir. 
Şelnbniad• l>1otlıuıan aaliy. ı;.. ~ 

kanı Bay Saraçoğlu Şükril ile rıh- Vahya Han KaragUzlil 
tım şirke\i müdürü M. Kanöttj l\ra l k' k'"l .. b k y h 

ranm eı ı u tur a anı a -
sında, Istanbul rıhtım ve anttepô· .. 

1
.. p . t 

1 f ..ı ya Han Kar"' &oz u, arıı en ve 
larmın ~atın a tnmaıı ~tta tt\ua • · H K .. ı ·· 
} nkarada batlamıt olan mUzak~· kardeti Ali Rız~ . an ara~oz u, 

1 1 ~·1 kt dı'r Tahrandan tehrımıze gelnnıler • re er~ cevam euı me e . · 
Esas noktalarda daha bir kaç dir. 

gün önce anlatılttttf ohhığu nta1Unı Yahya Han buradan Tahrana 
dur. Şimdiki müzakerelerde yal- ve AH Rıza Han da A vrupaya ge-
nız teferrüatı görilffnekteditler. Ç\!Ceklerdir. . 

Satın alınma mukavelesinin ,eh~ -~ 

rimi:zt1e imzatanma11 muhtemel- Brüksel sergisi komi .. 
dir. sert şehrimizde 

Bundan batlta Bay Saracoğlu-

1 
Gelecek yılın Nisanında Btllk-

nun yeni yapılith haplıhane~ gör- selde, altı ay tlirecek beynelmilel 
nıek uzere, bugünlerde Edırtteye bir sergi açılacaktır. Bu serginin 
gitmesi ihtimalinden de bahıolu· komiser lflu~vini dün ıehrimize 
nuyor · gelmif, buradan T oros ekspiresiy· 

Yorgan hırsızı 
Arap camiinde Petro Efendi -

nin dükkanından bir yorgan çalan 
sabıkalı Mehmet yakalanmıştır. 

Hırsız· ık 

Küçük Zibada Ayşen· n kahve-
sinde oluran Enverin altı lira ve 
çantasını çalıp kaçan Enver yaka
lanmıştır. 

Yzn =rın 
Gökımda rençber bavudun e -

vinden di:n akşan· yangın çıkmış 
ise de etre.ftan yeti§ilerek söndil • 
rülmüştür. ' 

Rekabet yUzUnd~n 

le Tahran~ ht.ttket etmi,tir. 
Serginin komi.ser muavini Kont 

Adriyen, dün iıtaıyönda kendisi • 
le kbnutan bir muharririmite de -
miştir ki: 

''Yeni Türkiyeyi yakından gör
meği çok istiyordum. Fakat mail· 
lest?f ancak dönüıte bir kl'\ç gün 
kalabileceğim. 

Sergimi~. Nisanda kurulAcak, 
~hnditlen 2l mlllet iştirak eUi. 
Bunlar arasında Almanya, Fransl, 
Macarts\~n, ltalya, Çekoslovakya, 
Lehistan da vardır. 

Balatta Kiteç.hline 'okaiında 
oturan Salamonu, ayni mahalde o· 

GilınrUk ınuhafazo turan tatlıcı Yako bir rekabet yü-

mıştır. 

----o-

125 hektarlık bir lrazi üzerine 
kuruyoruz. Türk sanayiinin de 
büyük terakkiler kaydettiği bu. 
günlerde sizlerin de sergimize iş
tirak etmenizi isteriz ... ,, 

Brüksel beynelmilel sergisinde 
yer için para alınmamakta, ancak 
her tnillet yapacağı pa•:yonun mas 
rafını görmektedir. 

memurları zünden 4::'3kı ile yüzünün muhtelif 
GümrUk muhafa2a tc,kilatına , yerlerinden yat:ıla.mıştır. 

alınacak ırtefnurlar \çln yeni kurs- Kadeh ~almış 
lar açılmıştır. Bu kurslarda nıes· Beyoğlunda Havagazı sokağın-

lek~ dersler gösterilecektir. da Arkadat yuvau birahanesi sa· 
Me.mur olacaklar, kurslara on h.bi Hayri Beyin birahaneainden 

gün devam ederek yelli Memur o • Osman i~minde biri kadeh çahp I 
IAuklatdtt. kaçarken yakalanmıttır. 

----0--

Belçikanın İran elçisi 
Belçikanm T&hran elçiai M. 

Gaston ltyer, Br\ikaele gittnek ü -
zere dün Tahrandan lstanbula 
gelmittir. 

... ,_, ............. - zı::waoı-~ 

Mumyaların sırrını 
bulan adam! 

"Mumyaların 

sırrını bulan a • 
dam,, ın öldüğü 

haber veriliyor. 
Bu bir İngiliz 

asarı atika mü • 
taha1111r olan Sir 
Bac'tır. 

Dünyanın en 
büyUk mUzele 
inden biri olan 
"Britİ§ Muze -

om., un l .. ~1 ı :=nesine kadar Mı • 
sır ve Aıuri eserleri kıartıını idare 
etm;ttir. 

iki giln evvel 77 yatında ol • 
..J .ığu halde Londrada ölmüttür . 

Mumyaların ıırrını ketfeden 
tnıiliz, son zamanl&rda "ölülerin 
kitabr,, adlı eteri bulmuı ve Papi· 
ruatan yapıltna bu kitabın içinde
kileı•I Jngiliz diline muvaffakıyet 
le çevirmitti .. 

Mumya kat ifi, Mısırda en es • 
rarengiz ve uğursuz sayılan mum· 
yaları açmr§ ve bazılanna daha 
dokunur dokunmaz yerlilerden ba 
zıları hemen ölmüş olduğu halde 
kendisine bir şey olmamıştı .. 

Bu hurafemsi vatiyeti etraf hca 
anlatmak için, bu İngiliz asarı a • 
tika mütahassısımn batından ge • 
çen bir vak'ayr nakledelim: 

. İngiliz mütehuıııı, bir kere, 
Abdi isimli bir Mıaırlı yardımcı 
ile blrlikte bir mumya açıyorlar· 
dı. 

Mısırlı yardımtı, bu fıra•un 

r.· ı1myaıına elini uzatır uzatmaz 
birden yıkılıvermiş, ölmüştür. 

Bir müddet aonra müt•hae11s, ' .... 
bu mumyanın sargıları ara11ııda 
iri bir 2ümrüt gt;rerek, elini uzat " · 
mı~, almıt ve tablatile kendisine 
hiç bir ıe.y de olmamıtll• 

Sonra, İngiliz mütahusııanın 
dijer bir yardnru:ı111 Abdinln ölu
mü kendisine anlatıldığı ... man 
hakikati şöyle taaTir etmlttirc 

"Abdi, fıravun\ln lftUttıyaiU\a 

dokunduğu için, nıurnyinın uğur
&uzluğundan \reya ö\\Un taıabına 
uğtayıp ölMilt ileğiltllr, Abdi, sizi 
roymak iatiyori:lu. Onu ben öldül'-
~ı .• uum ... 11 

ir Bac, Britiş Muieom•a çôlt 
ktyn'h t1i ~•etler katanthrmrttır. 

Muvaffak Beyin 
nıektubu 

Ana8olu ajan•• umum müJüru 
Muvaffak Beyden clün fU mektubu 
aldık: 

"Ankara futbol heyetinin garip 
olduğu kadar hakHtlll bat ~tağt e
den miltaleaiına sütunlarınızda 
geniş blr yer tahsis buyuHnuşsu~ 
nuı. Dedikodudan hbtlanrntt.dı· 
ğım iç;n bu ze•ata ce\tap vetmi~· 
ceğitn. 

Radyodaki sözlerimi dinliyen· 
lerin beni anlamıf olduklarına ka· 
niim. Futbol heyetini de, ileri ıür· 
<lüğü meseleleri de benim verd\
ğim konferansı da pek yakından 
lakip etmiş olan Hakimiyeti Mil
liye bunlara yegane müskit cevabı 
vermiştir.,, 

Muvallak Menemencoğlu 
-=--o--

Balattaki cinayet 
Bir hafta evvel Balatta btr cina

yet itlenmİ§; kllçakçı Ahm~t adlı 
biri bir kadtn y\izilndet\ klllafatç.ı 
Hakkı iıminde b\rinl bıçakla ağır 
surette yaralamıf lt. Varalı Hakkı, 
Balat muscvi hastahknetinde öl -
müttür. 
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B:r bacağını siperde bırakan 

emir neferi, takma tahta bacağını 
yerlere taktak vurarak iki konyak 
getirdi. 

Artık konuımuyorlar, dütünü
yorlardı. Ayağa kalkhlar, gene 
konuımadan aelamlattılar ve oda· 
larına girdiler. 

Tahta bacak nefer konyak ka
dehlerini götürdü, kerevetine o
turdu, beline bağlanan kayıtları 
söktü, ve çıkardığı tahta bacağını 
odanın köıeıine fırlattı ... 

AYLI BlR GECEYDİ.. 
Savaı yönleri durgundu. 
Bu durgunluk boğuımaktan bı

kıldığı için çökmemişti. 
Uluslar, ölmekten ve öldürül -

mekten yorulduklan için biraz 
dura1damr,lardı. Yoksa azıcık din 
lenir dinlenmez, daha azgın, daha 
ürkü°' bir boğazlatma, öldürüt
me batlıyacaktı. 

iyi ama sonu neye varacak? 
Onu Tanrı bile bilmiyordu. O 

Tanrı ki, o bile timdi yakasını Lo
it Corca, paçasını Kayzere kap
trrmı§, §aşkı içinde çabalanıp du
ruyordu. 

Ruslar, Lehlilerle Birakıtbktan 
az sonra barıı için andıla~ıtla~ 
dı. Kendi yeni, iç işlerile uğratı· 
yorlardı. 

Fransızlar; Marn'dan sonra bir 
Verdön bağatırlığı gösterip yor
gun argın pusmutlardı. 

Almanlar denizaltı saldırıtları
nı iyiden iyiye gevtetmiıler, sınır
ları içinde içten içe sezilen ayak· 
lanmayr bashrmağa çalışıyorlar -
dı. 

ln~ilizler hep eski İngilizlerdi. 
ltalyanlar -Loit Corcun yazıp 

bastırdığı anılarında söylediği gİ· 

bi- lzonzonun altında darma da
ğınık bir tutunma kaygusuna dü,
mütlerdi. 

Türkler 5/ 13 Martta antdaşlar 

donanmasını Çanak'ın ağzında ba
tırıp püskürttükten sonra taze bir 
haber aldılar. Geçmiı ve gelecek 
çağlarda görülmemiş bir yiğitlik

le dokuz ay dayandılar. Yalnız 

dayanmakla kalmadılar; antdq -
Iar Anafartalara ettikleri korkunç 
baskının karşılığını, denize dökül
mekle gördüler. Mustafa Kemal 
Beyin kumandasındaki f ırkalarm 
Anafartalar savaşı Mazori, Marn, 
İzonzo masallarını geride bıraktı. 
Böyle olmakla beraber ötede Sarı 
kamıf alan savaıını kazanamadı
lar. Galiçya yönünde kazandık· 

larmt çölde ve Suriyede verdiler. 
Yiğit Prençip'in güzel memle-

JCeti baıtan başa ezilmiıti. Prençip 
bu eziliti iyi ki göremeden, zinda • 
nında ö\müştü. Bir ulusal yurt bu 
kerte ezilirse, o yurt tüm kurtulur. 
Avusturya imparatorluğu yalnız 
parçalanacağı için acun sonuna
dak kurtulamıyacak. Ama Pren
çip'in yurdu tam ezildiği için tüm 
kurtulacak. 

Bu durgunluk büyük fırtınalar
dan önceki bakır rengi durgunlu
ğu andırıyor. Bunun arkasında öy
le bir boran saklı ki. .. 

Esoes'in Prençip'i anan yüreği 
bir mengene araıına sıkışmış, çar
pamıyor gibiydi. Deliğinin toprak 
duvarına yasladığı batını biraz 
doğrulttu. Demindenberi düşün -
düklerini kafasından atmak ıçın 

batını salladı. Şimdi gönliinün ve 
kafasının içinde bir düşünce var • 
dı: Ne olacaksa olsun. En çetin ve 
1tirimli bir dövüşle bu savaşı so

nuna erdirmek. 

IA.lma Te ba~ka dile çevirme' 
joevlet yasasınca koruludur. 

Siperlerdeki durgunluğun bir 
de görünmez korkunçluğu vardı. 

Böyle uzun süren durgunluklar 
Alman siperlerinde olduğu gibi 
huysuzluk, sızıltı çıkarabilirdi. i
leri gidemiyoruz bari geri gide
lim l Denmeye görsün; önüne, ar
dına geçilmez bir bozgun seli o
lurdu. 

- Esoes ! Nöbet değiştirmeğe 
geldim. 

Gözlerini açınca karşıaında 

uykusuzluktan gözleri ufalmıı ar
kadaımı gördü. Doğruldu. 

Nöbet değiştirildi. Esoes sıçan 

yollarım, örtülü yerleri, siperler· 
deki mazgal nöbetçilerini gözden 
geçirmek için yürüdü. Yer kaba 
toprak olduğu çin ayak sesi duyul 
muyordu. 

lk'i mazgalın önünde, gözlerini 
kartı mazgallara dikmiş iki nefer 
yavaş yavaş konuşuyorlardı. 

--72-
- What a grand morning 
(Vat e grand morning) yani 

(ne muazzam bir sabah) 
- We shall have a lovely time. 
(Vi şal hav e lavli tayim) yani 

(biz sevimli bir vakte malik ola -
cağız.) 

Şimdi hu şekilde konuşacağı
nıza yalnız "sema,, , "sabah,, "va
kit,, kelimelerinin ~ırıl çıplak tek
rar elmiı olsaydınız ayni manala
rı ifade edemezdiniz. 

Sıfatların vaizfesi de budur. 
Bunlar isimlerin manalarını ge -
niıletir. Bazı sıfatlar bu işi, birı:k
te kullandıkları isimleri tavs1f ile 
yaptıkları halde bazıları da hangi 
isimle kullanılıyorlarsa onu başka 
is~mlerden ayrılmakla ayni işi ya-
par. 

Mesela evinizi onu önce gör· 
meyen birine tarif İçin şu sözleri 
söylüyorsunuz. 

"İt is a. big house. 
with a red roof and four 
tall chimneys 

- Siper değil bu... Dirilerin 
mezarı. Haftalarca gömüldük kal
dık. (İt iz a big hava wiz e reci ruof 

- Dövüşmekten bıkmadın mı? end for tol çimneyz,, 
Yani (o bir büyük evdir, kırmı· 

- Barış mı istiyorsun? zı çatılıdır. Ve dört uzun bacalı-
- . . dır) yahut size bir köpek yavrusu· 
- Söylemekten mi korkuyor - nun hediye edildiğini farzedelim. 

ıun? Sor hana, .ıöyliyeyim sana Mektep arkadaşlarınıza ondan 
barıt gününü. bahsederek diyorsunuz ki: 

- Ne gün harıı olacak? l have a beautiful little pup-
- Ben biliyorum. py. He is block and white and he 

- Biliyorsan söyle. has gol soft, silky ears and long, 
- Öyle kolay kolay söylenir curly hair.,, 

mi? Yani (bir güzel, küçük köpek 
- Nasıl söylersin. yavrusuna malikim, kara, beyaz -
- Bir sigara ver, söyleyim. dır. Yumuşak, ibikli, kulakları ve 

Vermezsen söylemem. kıv.ırcık kılları vardır~) 
- lki sigaram kaldı. uradaki bil Un ıf 
- Benim bir aydır hiç yok ya. ti ve (deskriptiv) tarif ve 
- Birisini verirsem söyler mi- edicidir. Yani quality (kuvaliti) 

sin? Barış ne vakit? keyfiyet sıfatlarıdır. Çünkü bu sı-
- Ver söyleyim. fatların her biri, hangi isimle bir-
Arkadaşı ko7nundan bir sıga- likte kullanılıyorsa o isme bir key· 

ra çıkanp verdi: fiyet ilave eder. Nasıl ki beautiful 
- Ama, şimdi içme. Karşıdan (byutiful) sıfatı yani (güzel) tav-

ışığı görünür. sif ettiği isme güzellik keyfiyeti 

- Çömelir içerim. katar. . 
Fitilli çakmak.la yaktı. Ciğerle- lnglizcede bu çeşit sıfatlardan 

rinin diplerine kadar çekerek beş binlercesi vardrr. Ve bu çeşit sı
altı solukta sigarayı içti. fatlar daima artmaktadır. Bu çeşit 

- Söyle şimdi. Barı§ ne gün o- sıfatlar üç şekilde kullanılır, birin-
lacak? cisi: Bunlardan bir veya bir kaçını 

Arkadaşı ne onu, ne bunu isimden önce getirmek. Misali: 
siyerek söyledi: The big boy led the timid old 

- Savat bittiği gün barış ola- lady a cross the crowded street. 
cak ! Yani "büyük çocuk, ürkek, ih-

- Peki ama, !avaş ne gün bi- tiyar kadını kalabalık caddenin 
tecek? bir tarafından bir tarafınua geçir-

- Barış olduğu gün! 
Arkadaşını ne onu, ne hunu 

birdenbire anlayıp kavrayamamıı 
b. Derin derin düşünmeğe başla
dı. 

Esoes geçti. Bir, takım kaza -
matmın köşesine yaslanan çavuş 

küçük bir çoban düdüğü ile alt 
perdeden bir hava çalıyordu. Bu 
hava bir oyun şarkısı değildi. Bir 
senfoni değildi. Bu hava .. ciğerle
rini sıyasa mengenesine kaptırmış 
insanlığın iç acısı idi. Bir kaç haf
tadan beri Avmpanın bütün siper
lerine yayılmıştı. 

Yön- Cephe 
Şaş1(ı - Hayret 
Birakışmak - M iitareke yap

mak 
Andılaşmak - :l\l uahede aktet-

mek 
Bağatırlık - Kahramanlık 

Anılal' - Hatırat. 
Antdaşlar - 1\1üttefiklel'. 
Tüm - Tamamen. 
Boran - Riizgar, fırtmn. 

(Devamı var) 

di.,, 
Bu cümlede big, timid, old, 

crowded kelimeleri, birer sıfattır. 
İkincisi, sıfatları isimden sonra 

koymak. Fakat hu §ekil nesirden 
fazla nazımlarda kullanılıyor. Mi
sali: • 

Ben, was a soldier bold, yani 
(Ben, cesur bir askerdi) burada 
bold yani cesur kelimesi, asker 
manasında olan soldierden sonra 
kullanılmaktadır. 

Üçüncüsü, sıfatı tavsif ettiği 

isimden ayırarak fiile katmaktır. 
Bu da en çok nakıs fiil olan tobe 
(olmak) ile yapılır. Misali: 

The girls were cheerful and gay 
(kızlar ıen ve şatırdırla. 

(Devamı var) 
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] Şabla Yavrusu 
1 Yazan: Kadir Can no.10 1 

Graçyoza, Alinin başında'1 
geçenleri merakla dinliyord 

• 1 
adam çok fena adamınıf "" Etrafta toplanan iki zahit Ci-

• J 

Dedi. ~ 
Kücük kızın, bilmiyerek .. 

babası-hakında verdiği bu fı 
Alinin kalbine b:rdenbire 

Ali mini mini kızın yüzüne bir bir ufuk açtı. En sonra on• 

vani ve daha bir kaç kişi Aliye 
hayretle bakıyorlar, onun bu dur· 
gunluğunu pek ayıpladıkları an
laşılıyordu. 

daha haktı. veren biri~i bulunmuştu. 
Graçyoza 

döndü: 
Madam Civaniye 

- Paolina neden gülmüyor? ... 
Hastalandı mı yoksa .... 

Hele bu söz Alinin o kadar ho-
şuna gitti ki ... Artık kendini tuta
madı. Şapkasını çıkardı; bir eliy
le, onu, tıpkı bir Şövalye gibi yana 
doğru uzanarak küçük kızı selam
ladı. Diğer elini de uzatarak onun 
mini mini parmaklarının ucundan 
hafifçe tuttu ve bıraktı. 

Madam Civani sevincinden ye
rinde duramıyordu. 

Halbuki Graçyozanın yanında 
duran asık yüzlü ve mürebbiye ol
duğu anlaşılan kadın, bayağı kız· 

mıştı. 

Bir Markizin, kahyanın evlatlı
ğına bu kadar sokulmasını hoş 
görmüyordu. 

Lakin Graçyoza Alinin elini bı-
rakır bırakmaz ona döndü: 

- Matmazel, ara sıra Paolina 
ile oynamak, gezmek istiyorum. 
Burada ondan batka çocuk yok ... 
Dayıma sör.. ıliyeyim de bunun için 
izin venin! ... Rica ederim siz be
nim işimi bozmayınız!... 

Bi~ büyük i,naan gibi düzgün, 
fakat bir çocuk gibi de düpe üz 
konuşuyordu. Matmazel biraz kı· 
zardı, sonra sarardı. 

Etraftaklerden bir kaçı manalı 
manalı birbirlerine baktılar. Ma-
dam Civani coşmuştu. 

Graçyoza ona döndü: 
- Karolina teyze benim Paoli

na ile oynama mı ister mi aca-

ba? ... 
- Elbet, güzel Markiz Hazret

leri!. .. Ona da bize de... Şeref ... 
. ı ' vermış o rsunuz .... 

iki can düşmanının iki yavru
su, böylelikle candan arkadat ol

dular. 

Salonun girintil!, çıkıntılı yol
ları~da elele birdenbire kaybolu
yorlar, Matmazeli şaşkİn b:r halde 
bırakıyorlardı. Sonra merdivenle· 
ri tırmanıyorlar, mazgallara, ku
lelere çıkıyor, arada bir küçük de
liklerden aşağı bakarak Matma
zelin şaşkınlığına gülüyorlardı. 
Fakat Alinin h'ç bir gülüşii bir sa
niyeden fazla sürmüyordu. 

Sevgilileri düşünüyordu o ... 
Geniş duvarlarda gezinen nö

betciler onlara sela.m duruyorlar-
~ . 

dı. 

O yaz ve o kış böyle geçtİ·.1 
lukları her gün biraz dah•; 
mişti. Ali tahtaları oyarıık ~ 
lar, gemiler yapıyor, avlud• 

vuzda yüzdürüyordu. d 
Graçyoza bir gün şöyle d 

- Büyüdüğüm zaman ' 
dan para istiyeceğim. Bir ge 
lacağım .. Annem1 araınai• . 
ceğim ... Sen de beraber gelit 
sin, Paolina? ... 

Alinin içi derin 
doldu: 

- Elbet!... 

b. ,e11 
ır 

Diye cevap verdi. d 
Sonra artık sekizini dol 

hu küçük sevgiliye her §eyi ,o 
men~n vakti geldiğini anladı: 

- Graçycza !. .. Sana bab• 
annnsini, kardeş:ni k"'ybedeJI 
çocuğun hikayesini ~.ıı!atJ11'f1 

- Evet, ona çok acımı't~· 
- O çocuk karşında durıJf 

N ., s . ., s ~· - e .... en mı .... en 
Alinin eller:ni tutmuf· 11' 

şimdi sertleşen,. gendiğe ytl~ 
yüzüne hayretle bakıyordu· 
baktı. Sonra birdenbire ıord~ 

- Neden onları bulma1' 
tt-~ ....... _" 1 San be.ı:a.imJrıl'J 

çük değilsin? ... 
-Yakında gideceğim c,ff' 

za? ... 

-Ah, ne iy:·: ... Benim d~ 
• 1 u ,, 

nemı ararsın.... nutma ~ 

Seni hekliyeceğim ... Anneıt' 
raber dönenin bi:- gün... J 

-F akal sakın k.mıeye si 
me! ... Eğer haber alnlarıa 
ben .1P., hep böyle, ;mnesiz, 
sız ve kardeşsiz kalırız... .ı 

-Hiç söyler miyim? ... 1' 

de beraber gelsem ... 
Ali bu söze gülümsedi. f 
On üçünü bitiren bu d' l, 

vetli çocuğun kalbinde a~ 
lenmeğe başlryan atk hifiV 
yok değildi. İ( 

Graçyoza ona, babasıd''~ 
sini ve kardeşini nasıl bıı! ~ti~ 
nerelerde olabilecekleriıt'Ji"i 
dan çıkın~a nrı·e) • g'de<e 
zun uzun so .. li: ordu. t(ı 

Birderıbire kaleye c;tlr~ış"'' 
divende ayak sesleri du1 .. 

lrkildiler. J~· 
M ı . b ··riiJ'I J ~ ' tma2e :n aşı go r""eı 
Matmazelle Graçyoıfl .1,.., •.• 1 • d d' 1 .... Jı - ;.l arKa I'!., mm· ıvcn en ,,. etdl''f 
• k ~ A.t o gece arar1~1· 

Ali, Graçyoza ile yan yana otu- Artık gidecekti. ,,, t 
ruyor, denize karşı, ona korsan c· ., . K l'ı""'"'". t 

d 
J1'aı:ı m::ı, aro ı tii' i 

hikayeleri anlatıyor u. d'kl . .. b .... ete · ..d ra ver ı erı uc es •·· ·rilcl'r,,. 1 Graçyoza bir gün ona sordu: l · • b• 1ı amıı, epeyce para l 1. , 
_ Senin iç:n Civaninin evlatlı- . rpılı _1.ıı 

Güzel ltalyanca bihY0 todv ~ 
g~ 1 diyorlar ... Asıl bahan ne oldu?.. ı· t• c·~ı da öğrenm:şti. Hat 1' k 1 

0

Asıl annen yok mu senin? ... Yoksa b )<ara ' I 0 
kerin talimlerine a 11c,ıf e 11 benim annem gibi denizler:n öte- 1. d' . 1 J<ı ııı' 

• . . ? nn genç ık ya ~gar 1 ... ,1ltJf1 ~ 
sinde gez.meğe mı gıttı. ... myarak biraz ıneÇ ~ ... e .,ote: . .ı 

1 l h k• tJ1 il ' J'r 
Ali buna, başka isim er e, aş- da beceriyordu. Es 11 ıf1·,1ı 

kasının hikayesiymiş gibi kendi larında ve kalbinde 00 t° 
hayatını anlattı. O güne kadar vet buluyordu. 

11 
Gr'ç g 

Graçyoza, hiç bu derece üzülme- Ertesi gün erkend~ ~eıı•t'1'1 
mişti. Hele esir pazarında satılışı· koşarak geldi. Onu ~ıt J<e'e çı 
na, meyhanedeki hayata gelince . türdü. Koynun ,~an b'r ı-> 
gözleri yaşardı: 1 dı: ve~'"" 

- Yazık!... Sizi bu hale sokan ( 
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1 ı -Elbet asabileıeceğim. Bir u,; Siz benim kim olduğumu bi- dakika uyku ujuyamıyorum. 
111Uaunuz? _Neden uyuyamıyorsun? 

!eri - Bi~iYorum. Siz Ali ve terik- - Bu çekilmez hayattan .. ve .. 
a_, llıapzuının muhasebecisi - Devam eL Ve? 

dar Beysiniz. Bense... _ Ne olacak uyurken hırlıyor· 
.._; Biliyorum. Muallime Vesi - ıun. Fena halde hırlıyonun. Bü • 

&nınıaınız değil mi? tün gece gözlerimi bile kapatamı-
: Eve~. yorum. Böyle hayata tahammül e-

laiı. 
4 
Benıın kim olduğumu bildi • demem. 

'1 
1
caba. sizi sevdiğimi, sizin i - _ Ne demek? Mükemmelen 

l!ıaı~ı dırdığımı da biliyor muıu • tahammül edecekıin. 
· - Nasıl? Nasıl? 
- T •hınin ediyorum. _ Asabileıme sevgilim.. Beni 

~·Acaba bu tahmininiz benim sevmiyor musun? Bu qk sana bü-
lltıde midir? tün bunları unutturur. -a· •r tey ıöyliyemem. - Hiç bir vakit! 

"ıi; Anlıyorum ki hissen birbiri- Vll 
~)'f Yakınız. Acaba ıize evlenme Aradan bir müddet daha geçti. 

1 ctıem kabul eder misiniz? _ Mademki beni mes'ut ede -
._ tderim. miyecektin, ne için benimle evlen-
Ve aö .. ·· 1 d'I zunu tuttu, ev en ı er. din? 

il - Seni seviyordum. 
~rtrk Üç odalı güzel bir apartı- _ Yalan. Maaılanmızı birlet-

da oturuyorlardı. tirerek rahat yaıamak istiyordun. 
- Öyle mes'udum ki? _ yok canım, kat'iyyen .. 
- Ben de.. _ inkar etme seni gayet iyi 

' Kalplerimiz birbirine ne anlıyorum. Kanımın her ihtiyacı -
Uydu? nı tatmin edemiyen bir erkek ev • 

- Sanki bir idiler. lenmemelidir. 
- iki kalp, bizim kalbimiz. _ Atkı unutuyorsun t 

\i ~ I>ünyanm en uygun iki kal • _ Çocuk mu kandırıyorsun. 
. Yni zamanda.. Mademki paranla beni geçindire-
- Ayııi zamanda? miyonun, senden . ayrılacaiım. 

~:--İki de maatımız var. Biri Koendi paramla timdikinden daha 
'Ilı, biri senin. y belk' ve iyi geçinirim. e ı parası • 

' - Sahi onu hiç dütünmemit - aklı olan bir bafkasile de evlenı· 

' İki maat, bir kalp. 
't. ..... Evet, evet .. Bir kalp, iki ma-

111 
\ay sonra. 

de 

~Ne oldu biliyor mus~ıun~.?;.~S~evr.;·~~-P)l~';JI~ 

-...:' Ali ve ıerikleri mağazası 
~lllaı indirdi. 
- indirdiler mi? 
'-Evet, 

'-Çok mu? 

'"" Hayır o kadar fazla deiil, 
"'Ç& .. 

t.:' ~lrn . Peki timdi ne yapa -
""·ı! 

~iç ne yapabiliriz. Üç odalı 
' andan çıkıp iki odalı bir 

tllıana geçeceğiz. 

~ iV 
.._dan beş ay geçti. 

_ talihimiz dönüyor· 
- Nasıl dedin? 
_ Artık gene üç odalı eski a-

partıman11111za dönebileceğiz. 
_ Bir ıey anlıyamadım. 
- Ali ve terikleri maiazasın

dan çıktım. Zengin bir firma be
ni angaje etti. 

- Ben zaten her zaman senin 
akıllı ve iyi kalpli olduğunu bilir
dim. Seni seviyorum. 

Ve kucaklatma. 
x 

f Esnaf ve işçi f 

Vur abalıya! 
jCüzamlıların . 

Mezarlı·ğı 1 
BUyUk zabıta romanı 

Sütçüler, vazıyetlerini 
böyle görüyorlar -24-

nakleden : vı . no 

Kadıköy - Sütçü Rair Efendi Paravananm bir tarafını oynu-
diyor.ki: . yormut gibi görüyordu. 

Bir insan dile dütmeıin. Yoksa, Duvardan yavat ya vat uzakla-
dile diiftükten sonra vay onun ha- tıyormut gibi idi sanki .•• 
line !.. Acaba .... 

İtte biz sütçüler de, esnafın en Acaba ...• 
talihsiziyiz ! Bütün lstanbul, bizi Sahi miydi bu? 
diline dolamıttır. Hele gazeteler.. Aldanmıyor muydu? 

Biz artık ne kadar iyi süt satar- Bir imanı, gözleri bu kaaar ya· 
sak satalım, kimse inanmaz. nılbr mı? 

Nitekim, süt satıtı mühim mik- Yavaf yavq, dirıefine dayana· 
tarda azalmıttır. Halk kat'iyyen rak, doğruldu. 
içtiii ıÜte itimat edemiyor. "En Bakti, baktı. 
iyisi içmemektir,, diyip geçiyor- - Yanılıyor muıum ! .. diye dü-
lar. tündü. Oynamıyormut ... 

iyi ama biz ne olacağız? Süt Bununla beraber, bir kaç saniye 
müstahsilleri ne yapacaklar? Bun- sonra, yerdeki tahtalardan birinin 
lan hep dii§ünmek ve bu süt me- çıtırdadığmı duyar gibi oldu .•• 
selesini kökünden halletmek li.- Seı, tekerrür etti. 
zımdır ki halk, içtiii ıüte emniyet Dirayet hanım, bojazı ııkılıyor-
etsin. mut gibi bir hisse kapıldı. 

r --ıı Ah, gücü yetseydi ete, kolunu 

BORSA 1 uzatabilseydi, ııık, itte oracıktay • 
dı. Fakat, buna imkan göremiyor· 

nukut (Satıt) 

Londra 632 Viyana 24 
Nevyork 126 Mıdrit 18 
Paıis 169 Bcrlin 45 
Mil!no 214 Varşo\-a 24 
Brüksel 117 Buda peşte 26 
Atina 2450 Aükreş 17 50 
Cenevre 818 Belgrat 58 
Sof ya 24 Yokohama 36 
Amsterdam M Al un 930 
Prıg 102 Mceidlye 41 
Stokholm 32 Banknot 240 

Çekler (Kap. Sa. 18) 

Londra 62875 Stokho'm 3 0868 
Nevyork ( 7940 Viyana 4.2937 
l'aris 1204 Madrit 58075 
Millno 93020 Berliıı l,9742 

'1UNO' ~-.... <19030 
83,6487 Budapeşte4, 17 44 

Cenevre 2,4489 Bükreş 79,1164 

1 Sofya 65.6785 Helgrat 34 9860 
Amstrdam 1,1743 Yolıohama 2,68? 5 • 
Prıg 18 9i36 Moskova 1092 7 5 

ESHAM 

du. 
Kuvveti yoktu, ceıareti yoktu: 
Aman yarabbi .•. 
Bir gölge .. . 
Bir gölge ... Bir gölge ... 
Bir gölgenin kendine doğru yü

rüdüğünü, ağır aiır ilerlediğini 

hissediyordu. 
Hiç kımıldamaksızın baktı. Göz

leri, yuvalanndan fırlamıı ıibiy • 
di •• 

Hayır, gölge, kendine gelmi -
yordu. Duvann hizasınca yürü -

yordu. 
Aasabi elleriyle, yatak çarşaf • 

larını sıktı, buruıturdu. 
Bajıracaktı, bajıramadı. 
Bayılacaktı •. Tabir priptir a • 

ma, kuvveti, buna bile yetmedi •.• 
Put gibi donakalmıttı. 

Bir kaç saniye daha geçti. 
Arkasında bir çıtırtı daha iti -

tir gibi oldu. 
Kımıldayıp bakamadı. 
Sade dinledi. 
Fakat, artık, sulann saçaklar • 

du. Kımıldadığına dair bir ali • 
met yoktu • 
"-Oh ... ,, diye dütündü .. 
Sonra, rahatlıyan gönlüyle ba • 

tını yana çevirdi. 
Kapıya baktı. 

Ve itte o zaman çığlığı bastı. 
Demin, odaya girdiği vakit, ıım 

sıkı, hem de iki d!'f a kilitlediği 
kapı, timdi, aralık duruyordu. 

-9-
Li.tif bey, ertesi sabah, saat do

kuzda Dirayet hanımm ıayfiyeıi • 
ne gitti. 

Ona bizzat Dirayet h"anım kar
tıcı çıktı. Hemen hemen derhal 
Nuh ta, halasınm arkası sıra gel -
di. 

Delikanlıya, dün geceki vaka
ları anlattılar. Latif, büyük bir 
hayretle macerayı dinledi. 

- Allah, Allah ... diyor, bir tür
lü akıl erdiremiyordu. 

Sordu: 
- Bu hadiseleri dün aJqam ~ 

çede gördüğümüz garip manzara
larla alakadar buluyor musunuz? 

Nuh, omuz silkti. 
Dirayet hanım cevap verdi: 
- Ben zannedersem bütün bu 

hadiseler, birbirine bailıdır. 
Latif, bir müddet dütündükten 

ıonra: 

- Ne suretle ballı olabilecek
lerine akıl erdiremem... Li.kin, 
timdiden bir iki neticeye varma -
mı~ kabildir. Fakat, her ıeyden 
evvel, ben gittikten sonra, hadi -
ıelerin h~ngi 11rayla taakup ettik· 
lerini öğrenmek isterdim. Eier 
iyi anladım.sa, .akalar ~le cere
yan emit: 

iş Bankası 10 
Anadolu 27,:50 
Reji 2.25 
Şir Hayriye 15,50 
Merkez Bank. 5l15 

U. Sigorta 00 

Bomonti l 2.50 
Tramvay 31 50 

Çimento ıs. 13 30 dan çinko kenarlarında muttarit 
darbelerle damlamasından batka parıyor. 

"Bunun üzerine, siz, Nuh bey, 

"F:rtma esnaımda tavan ara· 
sında bir adamın saklı bulundu • 
ğunu-keşfediyorıunuz. Nuh bey, 
tavan arası kapısı önünde bekle -
diii sırada, Dirayet hanım sof aya 
iniyor. Salonun kapısına vardıi1 
vllkit, bu kapı, tiddetle kapanı • 
yor. Dirayet hanım, feryadı ko • 

latlkrazlar Tahviller bir tey iıitilmiyordu. Demin Ruh 
Trım\'a . 31,75 verici gibi gelen bu akar sular, derhal beklediğiniz yerden ayrılı--~~~~~~~ı 

139 Türk Bor.127301 
• • "1126.00 
.. .. "11126.30 

Rıhtım 17.30 timdi sinirleri üzerinde müthit bir yorsunuz. Halanızın, ne olduğunu 
Anadolu I 45. ı o ikenqe rolünü oynuyordu. anlamak için qajıki sofaya iniyor 

'it d Cene iki kalbimiz bir kalp
eiiı -·' -ul. 

........ . 

Anadolu IJ 45 JO - Yok, havwr! diye dütündü, ~unuz. Hadiseler bu sırayı takip 
Anadolulll -- ~· ., 

' ı her halde, asabım pek bozuk ... Ha- ederek mi cereyan ettı • 
Mümessil A 49 2C (Devamı var) 

yalata, tevehhümata kapılıyorum. ____ ·- -

istikrazı Dahili97 8 
- Dütün bir kere.. 1.:: 

N 
. , Ergani istikarzı97 O 

- eyı. 

- Daha zengin bir firma bul- lur • 
~' ~e·? Artık beni sevmiyor 
..._.il? 
'S ' e~ l ......_ l!o Yorum!. Ya nız .. 

l:.\'et"> 
'li· . 

ıç, hiç .. 

dum: Hem bu sefer dört odalı bir 
apartımanda oturacağız. 

- Aman ne saadet? 
- Beni ıeviyor mu~un? 
-Bütün canım, bütün kalbimle. 

Yoksa, bu olamaz ••• Buna imkan lr:• w w ıw w =--=:;-1 
yok. düyuk bar Fran•ız ıum. \ 

El
. • tb Büyük bir roman olan I 
ını uza . Ek k • K d Lambayı yaktı. .. me çı a ın ı 

P · d d W'aheı:erini Aörmiye hnırlanınız \ ara vana aynı yer e uruyor • · • - m rn..-~ ; -=•=~ 

- Benim rüyam tahakkuk etti. 
- Nasıl? 

- Bet odalı apartımana tqına-
bileceğiz. 

Xlll 

'ir V 
......_ ~ 2-ınan daha geçti. 

- Anlamadım? -- - - - - - -
Xl 

, ........ .-.................................................... -- ........ .:,. 
- Mürebbilik için zengin bir y 

arın A ·, t•m 5 A R A Y s nemaımda 

,., sevgilim. 

......_ ~ )iee anladın değil mi? 
'-=--.et. 
......_ ~•ını tekrar indirdiler. 
'" ~n· ıL '""' un de .. ~ "'1e '"I ~la ~I amağa batladı. Hay-

la ... .' .\ leaelli etti: 
~~ ila.ına.; o kadar teeuüre • 
~ı.::~·. ~u mütkül vaziyetten 
' •çın bir tek çare biliyo-

' ti ,,~ir? 
'· •r odalı bir apartımana ta-

'il vı ) ""'ti: oda Çok ufak. 
'le, l'&J>aram? Baıka çare 

'ilen 
' buna tahammül ede-

' ' &aabileımeğe bqla-

Dört odalı tık bir apartıman. yer buldum. Çok para kazanaca- L .
1 
E B E L E .

1 Mobilyeler, elbiseler mükemmel. ğız. 1 

HerteY yepyeni ve gıcır gıcır.Artık XIV 1 Bir Atk Hiklyesi 
sinemalar, tiyatrolar, konıerler, - Ya? Demek böyle?. Artbur Scbnitzlerin mütfik ve muhteris bir lfk hiklyesidir. 

1 

poker partileri gırla... Ç-' <-ı- ,Jlrznltjyea vbgk b b Sınemaaın en fazla M dı S h .dı tarahadan temıil edilmit 
_ Bu gece nereye gideceğiz _ Ne var? ı~~e.vilı;nit yıl~111 ag a c neı er cazip ve beteri bir dram , 

•avgı'lı'm'. D tt""" • ld 1 ıyı hır tav11ye: Yerlerinizi evvelden temin edıniz. Telefon: 4165~ - - evam e ıgın yerın ne o U· 

- Nereye istersen teker koca- ğunu öğrendim. Hiç bir çocuğu ol- ..-.. .... .._,.11._•...,-= == wırzw •--•-•w "'?" 
~ı~oo~anın~~~una ~ m~n~tiyar~a~mm ~n~~··•••••••••••••••••••••••~ 
dar seni takibe hazırım. mürebbilik ... Bu çok fena bir tey. 

- Beni hakikaten o kadar çok Demek ki beni aldatıyorsun ha? j 
seviyor musun? - Senin altmıtlık madamm ya-

- Seviyorum ya? nındaki muhasebeciliğin kadar fe-

Sineması 
Vakayii hazırayı muaavYer Fransızca 16ılü 

ZiYAFET SAAT DE 8 

Bu akıam M E L E K 

Xll na değil ! 
- Daha zengin bir firma bul- - Ne dedin? 

filmini takdim ediyor. e., rollerde: 

dun mu? - ! ..... . Nım fahişe Ayyaş Aktör Dalavereci Banker Nim Bakire 
- Hayır. Niye sordun? 
- Bir rüya gördüm. Sanki bet 

JAN~E ~ARLOWI JOHN Barrymore 1 VALACE BEERY 1 MADGE EVANS 

XV Atk • lbtiraa ••• Sefahat ••• DDnya ... Hakikat ... 
Bu hikaye yanda kaldı, bibne- Metro - Goldwya • Mayer filmidir. 

odalı bir apartımanda oturuyor
duk. 

- O da olur sevsilim, o da o-

di. Sonunun ne olacaimı okuya- •

1 

ill•eten : S E R E N A D •.• 2 kısımlık renkli film 

cularımın hayaline bırakıyorum. •••••••••••••••••••••••••••• 
M. s. Serto§lu 

• 



• 

e 

Soy adı alacaklara 
btr· liste veriyoruz 

Bu liste, ilmi bir tetkik 
mahsulüdür 

Diinlıü •ayımıda Galip Bingöl 1 
Beyin ıoyadlan haldunda bir tet
kiki vardı. Ona bağlı örneklerin 
alt tarafını da bugün yazıyoruz: 

-B-
Babullu, balaban, bağyolu, ba

lalar, balkat, baltalar, banaz, ba
rak, baraı, barm, barkut, basan
giin, buanseı, buanlar, baıanaay, 
batan.oy, baıaranel, başarandil, 
bapranlar, baıer, baıarır, batbu
cak batüyük, başıedik, batanay, 
batıyok, batmazlar, bayaktan, ba
yındır, bayramaan, bayramsoy, 
banamıız, bayraksan, bayraksay, 
bayrakael, belentepe, beker, bek
demir, bekaoy,, bekit, bekit, besle
yencan, besleyenler, beyboga, bey
dilek, beytoaun, bilenaay, billibey, 
binduygu, bininci, binbirgül, bin
biray, binbiraavq, biriktirim, bir
dUJUf, birbuluı, birangar, biraluf, 
biruçuf, birgörüf, birgülüş, birso
lut hitenıes, bitendal, bitengül, bi
tensoy, bitirener, bitirenler, baca
lar, boztekin, bozdemir, bozmaz
lar, bükeboy, bükesoy, bükesan, 
budanıugül. 

-C-
Caba, cabık (mekzun), cacına 

(numune), cağır (usare), cak 
(bizat • binnefsi), calan (kanıma
mıt), callanda (temevvüç) , caral 
(hilif), caran (aksi seda}, carlan 
(Aksi seda), Carlan (muamele), 
cayıt (ikram), cmg "(dost), cotku-

nata, coşkunsay, cotkunbay, co
şankan. 

-Ç-
Çağlayanlar, çağlın (meıhur), 

çakar (femtek)~ çakırgöz, çaman 
(kebap), çat (itikat), çattır (mu
hacır), çanga (asil), çangı (meş
veret), çapartı (hücum), çapur 
(hücum - savlet), çapkın (feye
zan), çat (iltisak noktası), çatak 
(hattı taksimi meyah), çatır (ıay
ha), çatma (hail - müsademe), 
çav (banknot), çavur (istihbar), 
çayır (çemen), çeç {kesret), çekik 
(nokta), çelikalp, çelikbaı, çeli
kel, çeliker, çelikol, çelikkanat, 
çeliksav, çeliktuğ, çeliktop, çelik
yay, çelikciler, çeliktiraanın, çe
limsiz, çeltik (Prinç), çemiller 
(semizotu), çem (mana), çemce 
(kepçe), çet (hudut - kenar), çe
tel (ham) çetrez, (çevrem (muhit) 
çevrek (mıntaka}, çevrem (dar
madar), çevrikbaı, çevriker, çey
zenen (ağır - müteenni), çevikıoy, 
çetiner, çınarboy, çiçeksan, çitla
tan, çığ (ivaz), çığır (adet), çıgla 
(aynen), çıkıt (firar), çılğa (pa
tika)' çın dır (asap) çipta (hasır), 
çıray (şekil • renk), çıt (miftah), 
çit (kenar), çay (ıaıaa), çan (aza
metli), çop (asi), çöl (badiye) 
çulpu (filtire), çün (halis), çıkla 
{aynen), çimçık (tıpkı), çilgı (İz
an). 

(Ardı erteye) 

Odun tröstü 
(Baştarnlı 1 inci de) 

"- Evet, doğrudur. Biz bir şir
ket yaptık. Tabii haklarımızı kul
landık. Geçen ıene odun tüccar
ları bu vakit odunun çekisini 130 • 
140 kuruta alırlardı. Bugün 220 
den aıağı alamıyorlar. 

Tuavvur edin; bu odunların 
çekisi Kanderede 100 kuruttur. 
Bir yerkenli buraya kadar bir çeki 

odun getirmek için asgari 30 ku • 
ruı masraf eder. 30 kuruıtan son • 
ra kalan paranın yarııı da yel • 
kenli ıahibine, yarısı gemicilere 

verilir. Yani bir çeki odun sek -
1en kuruta nakledilirse sahibine 
25, yelkencilere 25 kurut kalır. 
Sonra bu yelkenliler ancak senede 

altı ay ya.z itliyebilirler. Ve bun • 
lar yalnız altı 'ay zarf mda kaza • 
nabildikleri para ile bir sene ge • 
çinirler. 

Geçen seneler odun tüccarları 

geldiğinden bu tüccarlar fiatları 

yükselterek kazanmış olabilirler. 
Yoksa bizde yani Kanderede me
şe yoktur. 

Odun kesilmesinin menedile • 
ceği hakkında propaganda yap • 
tığımız da esassızdır. Hiç bir veç • 
hile böyle propaganda yapmadık, 
yalnız odun kesilme itinin fenne 
uygun olarak yaptırılacağım söy
ledik. Nitekim bu yaz katiyata mü· 
saade etmediler. Ancak kıtın mü· 
saade edecekler. Bununla beraber 
lstanbulda hiç bir zaman bir odun 
buhranının tahaddüsü~e imkan 
yoktur. Çünkü kafi miktarda stok 
odun mevcuttur. 

Maalesef ben de kok kömürü 
istihsalinin henüz ki.fi gelmediği
ni ve hariçten kok kömürü ithal et-

~ekte olduğumuzu duydum. Bu 
hal şüphe yok ki milli iktisadiya • 
tımız için iyi bir şey değildir.,, 

birlik olup fiatları indirirlerdi. Za- ---------
vallı yelkenciler zararına maı ver· Mebus seçimi 
mek mecburiyetinde kalırlardı. (Baş tarafı ı incide) 

Halbuki biz buıene tirket yaptık- Mümeaailler doldurdukları dcf-
tan sonra 100 kurut navlunu esas terleri nahiye müdürlerine vermek 
kabul ettik. Biz de tüccarlara 220 tedirler. Bir çok yerlerde defterle
kuruıtan aşafı vermedik. Yani rin yazılma işi bitirilmi~tir. 
aradaki farkı biz kazanmadan, 
Jcöylü ve yelkencilere kazandır- Bu itin kııa bir zamanda başa-

rılması için kaymakamlıklar tara-
d~. 1 d f mdan kafi miktarda memur ar a 

Sonra piyasayı tamamen ele 
aldığımız da doiru deiildir. Is • çalı§mıtlardır. Köylerdeki defter 

doldurma iti tamamen bitmiştir. tanbulun odun ihtiyacının en e • 
Yalnız nufusu keıif olan bazı yer· 

ıaslı kısmını mefe te9kil eder. Hal-
buki biz Jıtanbulun ihtiyacı olan ler kalmıttır. Bunların da cumar-
160.000 çeki mefedeıı ancak 10 tesi günü akşamına kadar tama
bin çekisini temin ediyoruz. men doldurulması için çalışan me· 

Bu, defterlerimizle sabittir. Bi- mur adedi arttırılacaktır. 
ııtaenaleyh m•te ffatlannın ~k- Bu it bittikten sonra Ankara
selmesinde hiç bir dahFmiz yok· dan mebus seçimi için gelecek c
tur. Meşenin ekseriyeti Rumeliden mire göre hareket edilecektir. 

HABER - Akşam Postası 

Yeni harp nere
lerden çıkabilir 

(Baş taralı 1 incide) 
Bununla beraber bu yerlerde it· 

lerin yollu yolunca i:İtmediği iıiti
Jen ıızıltılardan, uluslar birliğine 

kadar varan karıılıklı did1§melere 
ait haberlerden anlatılıyordu. 
Çünkü Lehliler, Ukarynahtan, 
Lehlileıtirmek için uğratmalarına 
mukabil, Ukraynalılar da buna kar 
fi koymak üzere "Ukrayna aakeri 

tetkilatı,, adını tatıyan bir teıkili.t 
yaptılar ve bununla Lehliierle sa • 
vaşa girittiler. Bunlarm iti gücü 

Lehlilere mukavemettir, onların 

her yaptığına karşılık vermektir. 
Onlara karşı boykotaj yapmaktır, 
yakıp yıkmaktır. Bunlar Lehlilerle 

Ukranyalıların arasını bozmak, 
aralarında dütmanlığı körükle
mek için ne yapılabilirse onu ya· 
pıyorlar. 

Yer yüzündeki Ukraynalılar, 

Lehistanın idareıinde yaııyanlar • 
dan ibaret ~}salardı, it o kadar e • 
hemmiyet almazdı. Fakat yer yü
zündeki Ukraynatılar 37 milyona 

varır. Bunların tam 25 milyonu, 
Leh!stanm kapı komıuıudur. Le • 
histanın içinde yaıayan Ukranya· 

lılar, Lehistan sınırlanmn ötesin • 
de yaşadıklarını gözlerile görüyor 
lar. Lehistanm kapı komıusu olan 

Ukrayna Cümhuriyeti Sovyet bir· 
liği içiruledir. Bu memleketin top• 
rağı zengindir. Bütün Sovyet Bir· 
li~inin yetiştirdiği ekinin dörtte bi 
ri burada çıkıyor. 

Ukranya Cümhuriyeti, yer yü· 
zündeki bütün Ukranyalıların ulu· 
ıal varlığını, ulusal emellerini, 
temıil ediyor. Kiyef, bunların mer 
kezidir. Buraıı aıil bir ıehirdir. 

Bir medeniyet ve ticaret otağıdır. 
Yalnız Lehistandaki Ukranyahlar 
değil, b:r milyona yakın olup Ro· 
manya idaresinde yap.yan, Uk-

ranyalı ile, büyük savattan sonra 
Çekoılovkyanın idaresinde kalan 
yarım milyona yakın, ve Ruıyarun 
öte beris~nde yaııyan 8 milyon 

Ukranyah, Ukranya Cümhuriye
tini kendi asil yurtları sayıyorlar. 

Bütün bu Ukranyalılar, Ukran• 
yanın bir zaman, Avrupanın bü
yük bir devleti olduktan ha§ka 

lslav ırkının beı;ği olduğunu, Uk
ranyalıların bir aralık dağılmak -
la beraber her yerde dillerini, kül· 
türlerini, milliyetlerini koruduk
larını en derin gurur ile amyor ve 
gene toplanmayı, birle§meyi öz· 
lüyorlar. 

Onun iç ~n Ukranyahlar uluslar 
birliğine dertlerini anlattılar. U
luslar Birliği, ortaya yeni ve di • 
kenli bir it çıkarmaktan korkarak, 
Lehistanın Fransa do~tu olduğunu 
göz önüne getirerek, bu sızıntılara 
kulak vermek istemedi. 

Çok geçmeden it değiıti. Lehis· 
tan, F ranıanın dütmanı ıayd1ğı 
Almanya ile anlaştı. Ve Fransanın 
gözünden düştü. iş bu kadarla da 

kalmadı. Fran&a ile Sovyet Rusya 
sıkı fıkı anlaştılar ve onun için 
Ukranyalıların derdini dinleme· 
mek için sebep kalmadı. 

Bugün tiki.yet dinlemek ve e -
kaWyet haklarına riayetsizlik yü-

zünden bir hareket yapmak, yarın 
daha ba~ka işlere ön ayak olabi • 
lir. 

Hele Almanların bir gün kori • 
doru geri alacakları muhakkak ol· 
duğundan o zaman Lehistan deniz 
den uzak kalacak ve kendisine ye· 
ni bir mahreç arayacaktır. Bu 
mahreç olaa olsa Karadeniz üze • 
rinde olabilir. Bu da ancak Ukran 
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Ağız sazları için 
hoca getiriliyor 

Muallimlerin hemen gelmeler 
bekleniyor. Ağız sazları öğre 

nenlerden para alınmıyor 
Konservatuvar için Viyanadan 

dört aiız aazları mütehassısı ge -

tiril.eceğini yazmıttık. Mütehas -
11ılarla mukaveleler im~a edilmit 
ve kendilerine lstanbula gelmek 

üzere yol paraları gönderilmiıtir. 
Bunlar Obva, Kerno, Trombon, 

Fülut çalmaktadırlar. iki ıün m
fında lstanbulda bulunacaklardır. 

Bunlardan batka bir ağız sazı
mütehassısı daha getirilecektir. 

Mütehassıslar hem konservatuvar
da, hem de tehir bandosunda ders 

vereceklerdir. 

Konservatuvar talebeleriyle te
hir bandosu talebeleri mütterek 

bir orkestra heyeti kurmaktad 
lar. 

Konservatuvarda ağız aazl 
çalmak iıtiyenlerden hiç bir Ü 

alınmamaktadır. 
Bundan batka vakitlerinin 

ğunu tehir bandosuna verecelc 
ğız sazları mütehassısları da sii 
le yeni talebeler yetittirece 
Şehir bandosuna dışardan neh 
talebe de alınacaktır. 

Yakında konservatuvarda 
yük bir koro heyeti de kurul 
tır. 

Konservatuvar müteha"1•1 

Marksın Şubat ıonlarma doğr&I 
tanbula çağnlması muhtemeldir· 

Alpullu şeker F abrikas 
(Ba~ taralı 1 incide) -Yeni fabrikaların ıeker i 

Kooperatif, Al pullu fabrikası \ tihsalatı memlekete kafi gele' 
'? mensuplan tarafından kurulacak· mı·· . 

tır. Tescil mua~elesi bitirilen ko- - Muhakkak! .. iki fabrika 1 

operatifin gayesi, memur ve ame • 

lelere ucuz ve iyi yiyecek ve giye• 
cek tedarikidir. Kooperatif, Trak· 
ya köylüsüne de ucuz ve iyi mal 

vererek hizmet edecektir. Alpu]! 
ludaki mektebin bütün noksanları 
da ikmal olumnuftur. Mektebin 
bu seneki mevcudu 200 dür. Dört 
sene evvel mektebin mevcudu 
30-40 idi. 

- Fabrikanın şeker iıtihsal 
faaliyeti nasıldır? 

- Geçen sene Alpullu teker 
fabrikası 320.000 ton pancar itli· 
yerek dünya rekorunu kırmıştır. 

Bu sene yaz çok kurak citti. Böyle 
olmasına rağmen gene 750 vagon 

teker ist!hsal edilerek mevsim ka • 
pandı. 935 mevsiminde 100,000 
ton pancar alacağımızı ümit edi • 
yoruz. Yeni fabrikalar kartıımda 
pancar zeriyatını tahdit lüzumu 
hasıl oldu. Bu mevsimde 2.000 a • 
mele çalııtı, şimdi ancak tamirat 
işlerinde çalışmak üzere 150 ame· 
le kaldı. Anadolu pancarlan ev -
saf itibarile Trakya· pancarlarma 
faiktir. Çünkü Anadoludaki pan • 
car :zeriyatmın yarısından faılası 
sulak arazidedir. Trakyada ise 
sulanan arazi yüzde ondur. 

- Fabrikada ecnebi işçiler var 
mıdır? 

- Al pullu f abrikasmda bir tek 
ecnebi mütahassıs ve işçi yoktur. 
Çalışanlar tamamen türktür. Türk 
ler bu işte tam mi.naıile yeti9mit· 
lerdir. Her sene Avrupaya bet itçi 
gönderilmesi için tetkikat yapıyo• 
ruz. Bunlar Avrupa fabrikaların· 
da b!r müddet çahıacaklardır. 

bütün Türkiye ıeker istihlakatı 
yarısına yakın teker çıkarılıyor 
du. Yeni fabrikalarla ist~·hsal, d• 
hiJi istihlaki a,acaktır bile! ... 

Yeni neşriyat 

Hollvut 

Y. R· 

Holivutun 28 teşrinisani nü 
sı Cin Harlovun renkli çokA 
resimleriyle sinema haber\et 
havi olarak intitar etmiıtir. 

" Çocukları korUJll' 
clrllhi ,, balosu 

B. M.M. Batkam Kazım P 
Hazretlerinin yüksek himayel 
atlında, Türkiye Himayei Etfalf' 
miyeti menfaatine 6 - 12 -
Perşembe günü akşamı Ankar"~ 
las saloniarında verilecek ola1' 
lusal kostümlü balonun çok ze1 
ve eğlenceli olması !çin büyü" 1 
öztmle çalışmaktadır. Balo ttl 

heyeti üçüncü toplantısını 1 il~ 
nun 934 Cumartesi günü saat f" 
cemiyet salonunda y~ pacaktl , 

Brılo gecesi zengin bir d• ~ 
yanııo ç~kilecektir. ~ 

Bilet fiatları: Bir bey iki il~ 
için 6 lira, bir bey bir hanını v· 
lira, yalnız bir bey için 3 li~ .d <l 

Biletler pek yakında sapır 

karılacaktır. A 
·~•ımıuıınıııımnmmmııııuııu1A1111111ıımıııımı~ 

IAKB~ 
1';ı-P 

Ankarada A K B }. odett' 
evinin birinci tubesi ~ıeti 
bir ı~kilde Maarif '\/ ~ 8 /. 
kartı11nda açılmıttır. '6 ı.jı-P' 

yalılarla muharebe ederek onları , 1 h ld .. . <İtap ev eri er di e I rtıt' 
itekaka yeni bir koridor edinmek • mecmua, gazete iht1Y•ç

6
•.,rel'. 

le mümkün olur. 
Ergeç vuku bulacak olan bu hi- :evap vermektedirler· ·yeni•' 

kitaplarınızı, gerek kırla~ 1'it•.P 
disen~n vukuu anında bu savat .,.. S r 

?n ucuz olarak A ,.. .l bil:r•1' 
yalnız Lehistan ile Ukranya ara· k ePe ı 

~vlerinden tedari k'taPııar 
sında kalmıyacak, Romanyadaki ı niz. Devlet Matbaa•• J.ıı· 
Ukrnyahlarla, Çekoılovakyadaki · tının Ji' 
Ukranyahlar da bu harple alAka • 'le V AKIT in neırıY~ S }. 

1 

karada satış yeri }. 
dar olacak ve ona sürüklenecek • "'1 tap evlerid~r. ,ı .. 

1 ler, hu yüzden harp kıvılcımları AKBA Merkezi 1"eleforı 116 
saçağı aaracaktır. Birinci ıube " 

Bugün bu aavt.ş hazırlanıyor ikinci ıu'beı s.ınan pasart 

ve patlak vereceii anı bekliyor. O ı•ıııınt11uııııımıınaııı1RTiınıııııı111111111Pıllllı mn 
da pek uzak ~lınasa gerektir. 
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Çölde Kaybolanlar 

• 
rı 
.. ~~! ' ;~ \ 

akıı1ıf:-~b ~~. ;. ç__ve'halıilıi ! 
işle ., hOılS 

Çoban Yıldızı 

ile )Ollarıoı bulurlar 

ve hedeflerine 
o!urlar 

,,. 
Aorıların ve soğuk ılgınlıaın ın serı ve 
~iti tesirli devası, ambalaj ve komprime~ 
lerinde ffi alimeıi farikasını ta,ıyan ha
~ilci ASPTRINdir .. 

çf' ı., 

~ ''':.AsPiR. 
O 20 llomcr•melıl( am1>a ı 11jıaroa t>u unur 

Ambalıjlıraı ve kompri
melerln uzerinde ® 
m.,hsının mutlaka 
bulunmHını dik· 
kıt edinizJ 

8 ft ~ ve O j ~ iığrıları 
Souk. •lı•nhlı .. Romatizmaya 

1 Ka,elik kulu 
t O ,, türpledc 

Hakiki kaşe 

LMITIN 
1ımine dikkat ediniz • Her eczanftde buluour. 

• 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

da it'erini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıletnhlı günleder 

irnd•n• koşan yo' 
ııssteı en odur. 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANKASI 

22111ı1934 vaziyeti. 
AKTiF 

Kaaa ~ 

\hın: sall kilogram 13.762 885 '- 19.358.639 66 
llınknot ..................................... • 7.013.8~3 -
ı..; raklık ....................................... .. ~4i.OJ8 70 

Dahildeki Muheblrler ı 
.\ltın : San l\g ........... I 788·024 L 2.51~.004 -
rur.. lirası ............................ " .510066.48 

Hariçteki Muhabirler : 

PASiF 
Lira 

'S.rmare ........... . 
lhtivaı akçe•i 

~7014SII 36 
~ TedewUldeki Bank11otl•r: 
~ Deruhte edilen e' raı..ı naktiyc 1. ı fS.748 563 - · 

Kanunun 6 ''e 8 inci madde 
302~07048 1 lerhıe tcvfi.,an ,·a ki tcıli ya ı 9667.203. -

Deruhte edilen evr:ı l\ı nakt ly~ 

ba!\l)'CSİ .. . .. . .. .............. . 149.081 360-ı\ ltın: Saft kilogram 3.807 · 039 ~ 5.354.9 l 7. 29 
ltı~ tAA\'.ili Mbil .Sr,ı bgt dö,izleı 9 946.042. 68 15 300 939 97 Karşı\ı~ı tamamen altın olara~ 

fedayfllr vu;rdlle-n L Hazine Tahvlllerl : 
Deruhte edilen e\·rakı naktiye 11 TUrk Lirası Mevduatı : 
K arşılığı L. ı5a748.563. - Vıdesiz ···· · · ·· ······· ·· · ··· 20.191 581.5~ 

Lira 

15.000.000. -
663.914 30 

!\anunun 6 \'c 8 inci mad· 
~-··•••••••••••••••• .. •••delerine tevfikan vak! tediyat ., 9667.203.- 149081360 - Vadeli ····························· 20 HH.581 .52 

~ııııtııımııımı'!!Jınuııııınıııuı,_.•ı•ır11ıııııımı.ı.-....-llllııiııll':( d CU d 
...-- .. f' ) Sene at z anı: 

SAÇ LOSYONU ,.,.111.11~ ~ f~& l Hazine bonoları ···· · · L. 3.759.60260 

ONIOJEN KANZUK S~.'· . . : (, ı ~~~~=e~: ~~·~·~~-ıat cu~d~~::290~ ıı 172.4Jıos 
1 esham f Deruhte edılen t:\•ra· 

l
l<epekleri izale ve aac;lar1 ' ' ve l kı naktiye karşılıgı ~ ~8 024 27~ 22 » ~ tahvil!t [ itibari kıymetle j 

'erek d8kUlmealne mani olur. J ,•:sham ve Tahvillt •... . . . 4.541.78.~68 .~~5660~590 
~~d~aç Losyonu mümassilleri gibi yıj'la 

1
i Altın \e dö,·iz iizerine avıns 108.637.32 

ır. Teairi kat'i ve rayıhaaa lltif 1 fahvilılt ü7'rinc avans .186.75713 29539445 

·•ı""' · ı'.~ ~, ·:.:~ § 

Oöviz Mevduah : 
Vıde~i1 

\'adclı 

..ıhlelU 

::·::::·::·:::~. '.:··::::--· ~ 10.703.220 6 
.794.891 1 t 1 .S~Ş I t t .79 

47.674 ~90Sll 

l,.. bir losyondur. ~ı:-1;.-~~ " J 1 Hissedar.lar ....................... · · .. ·· · · 4500000-

.._ 19 Eczanelerden ve ParfUm8ri ~~;,f·( lj \ muhtellf ıo çoı n:• 98 
"•§azalarından arayınız ~~ı~ 

/ 
f Yekin · 2~~~7.5~7.82 Yekin 53.857.557.8 

........... OKS"D-R"ENLERE';·-·· .. ---· ı lakon~o haddi yUııde s ~-:~ ~.~!3 ~:~!~!:d::.!~b;~==~ 4 14 

uk E e fj NOT - Dünkü sayımızda bu lira yazılacak iken sehven tedavüle vazedilen,, evrakı nak. anz ezanesı ii 259,394,45 yazılmıttır. Keza ili. -
i ilanın aktif kısmının "Altın ve diye yekunu olan 158,789,360 ra-
~ 1 nm Pasif kıımınm "deruhte edi • J ~ döviz üzerine avans,, ile "tahvilat len evrakı nakdiye bakiyesi,, ile kamı da yanlıtlıkla 158769630 o • 

\
1 üzerine avam,, yekunu 29539445 "kartılığı t"amamen altın olarak larak çıkmıttır. Düzeltiriz. 

~ Ml:JSTAHZARATINDAN: 

it ~lesenkli Kanzuk Katran 
''~-----.. ' ıııımıı-.ııııın11111111 uuıınıı.uı 11 •ııııuı •ıımıu n.um ı.1runilllll .. 111111ııınıınıııuaııınuı111ıt111111111111ıı_...ı 

"1tsası: Daima Bunu Kullanınız. v::i KiTAPLAR 
lvan Tur1renief HABER YENi ÇIKTI 

Gorio Baba 

ÇAPA M AR K A 
Akşa_m __ Postası FiatılOOkuruı 

lSTANBUl AN 
l'\, • darehanesu KARA CADDESi lLKBAHAR SELLERi Tevzi yeri. V AKIT Matbaası 

in 
Meıhur eaeri 

rır b l'elSral A-dreel-ı isTANBui. BABU Çeviren . Dr. Hafız Cemal 
ınçunu fa rikasının büyük reıeton Yazı: U8'7t ldareı W"CI Simi zade s.ireyya Dahiliye mütehanııı 

b• ff k t• r Bu kitabı mutlaka alıp o- Cumadan başka günlerde saat 
8-n lr mUVa 3 ıye l ABOnE ŞERAiTi kuyunuz. Bütün tamcbklannı-· (2,20 den 6 ya) kadar. tsta;nbul 
~~~' .... ~lcadar lagiltere ve Amerıkadan ithal edilen 1 1 ' 

11 aın• za tavıiye edilecek ıüzel bir Divanyolu No. 118. 
"l'\.1:.RQ l'llrldyeı ııo sao fl80 1100 &,.... eserdir. 
~i . Ç, yani ezme tane yulafı bu kere memleketi- Ecnebi: 100 uo ıwo 1810 Fiab 75 kuruı Muayenehane ve ev telefonu: 

1

\ .. )~Çtın eAn olgpun yAulafındMan imAale RmuvaKffak Aolan ıLAn TARiFESi Her kitapçıda vardır. 22398. Yazlık ikametgah telefo-
'l,. rıcaret Ulnlaruua •tın aı.oe Tevzi yeri: nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. 

KMml llblar 10 L ....... tw VAKiT M tbaa A kar 1mmm:nH1B1ii!Bl!lptamR&&gll! ı b · ·-- -... a ıı. n a • =-::.N •••••••••••••• ::::ma: ... ;;;; ••• 
•ıaıetı de şeref Juyarak muhterem hallca arıeder. I Sahibi ve Neıriyat Müdürü: -=-ddeıi. iiH Diş Tabibi 

~()[) HASAN RASiM us - iatanbuı• iHI Halit Galip Ezgft 
••- 0 il YA KARYOLA SANDALYA awıtdı ... -ıı (\'AKIT> Matbu81 tibi Maçka kazaıı ahalisinden ve in: lstanbul Ye Münib 

~ 
'ttlt,•-.. , ve :=.-::::=r: ... J- ·ı·I 0 "' n ı 66 N ·ı •·------••••• .. 11322 doiumlu Mehmet oilu Hacı ·ı·m=· nıversitesioden Diplomah 1ıı .. " ız ıtanbulda Rıza Paıa yokuşunda o. h :. T N 
~l l• i ZA YI CÜZDAN VE ASKERi adını lafıyan cüzdanımı zayi et- :::: Rernl';lu epchaşı • ecip Ap. No. 2 

lfJObı• lya Mağazasına uiramadan alm11yınıı. lı 1 . . y . . k 1 ~ d k' ::: ............. =···a·•:s:··--:::::::::::-.:::::ı 
Tel. 23407, AHMET FEVZi :: VESiKA - Trabzon vi iyetıne tım. enııı çı arı acagın an eı ,. i!i!!iimiiiiiis:li!l.lnr:i:.T.iiiiii:::i=:..-==: 

--.ııı11111z-..lllll:almwu::n:m111111111mınmmam:sa11:1111111:111111A1111muÜ sinin hükmü olmadıiı ilin olunur. 



KU~Uk ııanıar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu-
lunmak gayesiyle bir "Küçük İlan
lar,, ıütunu flÇıyoruz. Bu ilanların 

satırına bet kuru§ ücret alınacak-

tir. Bu günden itibaren 12 gün içinde 
gönderilen küçük ilanlar gazetemize pa
ra11Z konulacaktır. 

1C UP 

33 
---

''Canverdi şurubu!,, nun 
Amerikan usulile ilanı ... 

___ ., ___________ ........ 
................ c;·c;;e·i ... ~e ... GÜrbüz ·çocuK 

müsabakası 

Anıerikada radyo neşriyatının 
çeyrek saati 3500 liradır 

Bundan üç bet ay evvel yazdı
inn bir yazıda, Amerikada radyo 
ile reklim uıulünden bahıetmiı
tim. 

Amerikada radyo ile reklim, 
Söz temıili, bir tıraı ıa

bunu reklamı yapılacak olsa, bel
ki dünyanın en meıhur orkeıtraaı, 
o akpmki proğram için, kirala
nır. 

Orkeıtra, en yükıek parçala
rından birini çalar! ... 

Çalar demiyelim, çünkü daha 
çalmağa giriımiı giriımemiıken, 
birden bir arıza olmuı gibi doru
verdiklerini sezerıiı\iz .. 

Herhanıi veıile ile tırq ıabu
nu!!'!!.' ya alenen sözü ıeçer, ya
l . ~ bir yolu bulunarak, "sakalla
n pe~ zarif bir ıurette yumuptan 
1:·1 r'ı·cizemıi neıneye,, hafifçe i
şaret olunur. 

• • • 
Gene o zaman yazdıiım ıibi, 

bu hileyi meıhur bir tiirin ııırı 
pe,ine takarak ta yapmalan müm 
lcündür. 

Ben bu ıiıtemi, kendi memle
ketimizde bir ara taammüm etmit 
farzec:Jere)c. hayalt bir manzara 
kurmuı ve meseli Şiir Nedimin 

- Buıün aai olup ta - bu meı
hur, reklim kodamanlarından bi
rinin davetine kurban ıittiiini dü
tünmüıtüm. 

Nedimi mikrofonun önüne ıe
tiren meıhur radyo çığırtkanı ve 
"can verdi,, kuvvet ıurubunun o 
aktam için bütün memlekete rek
lam vazifeıini üzerine almıı olan 
adam, ıürültülü bir muzika baı
lanııcından sonra adam töyle di
yecekti: 

"Hanımlar, beyler! 
"Bu akpm, Nedim adıyle ta

nmmıı me,hur ıiirin, ıize en yeni 
aazellerinden birini okumaamı te
min f'ttik. 

"S:ze Nedim Efendiyi takdim 
ederiz.,, 

• • • 
ZaYallı Nedim, kendi hayalleri 

ve .ze•ki arasında Amerika usulü 
reklimın bu deaiaeail\i bir türlü 
ıöremiyerek, hanıiıini diyelim: 
Meseli fU aazeli okumaia batla-
ım: 

Matinazım itim büyüttü böyle 
biperva •eni? 

Kim yetiftirJi bu gana •ervi
Jen bala seni? 

O zaman satırların altma aor
ıu itareti konmazdı. 

Fakat biz Nedimi buıün için 
dü,ünüyoruz .•• 

Nedim, aazelinin bu kıımmı, 

batpu kimse aörmeden ıeriye ata
rak, küçük elini dalaalandırarak 

Doktor 

zevkle, ıevkle, okuduktan •onra 
tam. -Buydan hoş, renkten pa
kizedir nazik tenin ... 
mııraını bitirmit bitirmemiıken, 
birden gene muzik, büyük bir gü
rültüyle araya girerek, çıjırtka -
nm uıtalıklı sesi duyulacaktı: 

"Hanımlar, beyler! 

Şiir Nedim Efendinin bahıet
tiği sevimli mahlUk, tiirin yüksek 
hayalinde doğmuf eritilmez bir 
ay parçası olabileceği gibi, haki
ki hayattı\ da, güzellik ve sevimli
lik sırlarının en kuvvetli pınarı 

olan - Can verdi kuvvet ıuru

bu ~le yetiımit bir genç kızın 

tamamiyle aynidir. 

"Can verdi kuvvet ıurubu, in-
sam .... 

"Fakat tiir Efendi, güzel ve 
büyük hakikatler ihtiva eden tiiri
nize devam ediniz •• ,, 

Nedim bu ıırada ne yapardı, 

pek keatirememiıtim .• 

* * * Yalnız ıize aöypliyeyim ki, A-
merikada, halkm, manevi bakım
dan itine yarıyacak ilmi konf e-

ramlar, sanat, lisan vesaire gibi 
mevzular üzerinde söz aöylemeğe 
pek az zaman bırakan radyo net
riyatı bu reklim yolunda o kadar 
pjanı dikkat b:r hal almıttır ki, 
dakikalar, bugün orada yüzlerce 
liradır. 

Akpmın altııından gece yan-

Orfanldis 
Tolc•tliyan k.,.... Sa terazi S Nil •parbm•n 2 nci kata 

nalclelmiıtir. T etef. 43734 

sın dan sonra bire kadar (en mak
bul olan neıriyat zamanı bu sa -
atlerdir) bir çeyrek saat için bi
zim paramızla tam 3,500 lira alı-

nır. 1 

"' • "' 1 
Radyo, halkın tiddetli surette ' 

alakasını çekmek üzere akla, ha -1 
yale gelmiyecek kadar ve hiç lfır ı.lt.ı.......~--"------ ;.__......,.__ 

paranın yetimyeceği zannolunan rto 54 - Savan Kar&n no. S6 - Bay Elll 
bir program zenginliği ile her ak - Güzel ve gürbüz çocuk miUabakamıza iftiralı etlen 
ıam halkın öni.ine çıkıyor. resimlerini koymağa Jevam ediyoruz. Yazılma müddeti Y 

Halkın radyo ne9riyatına karşı ti J-01; acele ediniz! 
göiterJiği alaka yüzünden mal •a- ~~.;.;;;~.;.,;~~-5~-0~-y~-A~~0~L~A~=R:-:-l-----rı bipleri de kendi metalarını rek -1 1 
)im edebilme\ üzere en çok müt- -0--k-=-u-y ..... u_;c_.;.u._l_a_r .... ı-m----ı z---. n--~s~ 
teriıi olan bu ne,riyat 9irketine 

bat vuniyorlar... adlarını yazıyoru 
Radyo netriyat evi, dinleyicile- Sonaç- Feyziiti liıeai riyaziye Çalanğo - Beyojlu 

rini deha çok kendine bağlamak muallimi Hüsniye. tapu memuru Vehbi. 
için. meıel-' çok tanınmıt bir caz· Ozge - lıtanbul polis teftit Çetinalp - Tapu m 
bant takımını haftada 6500 liraya grupu reisi Cemil. dan Enver ve kardeti N 
tutuvor .. Sonra, bu rağbetten iıti- Emre_ Haber yazı müdürü Aktat - lı Bankası 
fad~ etmeği düıünen bir diğer Fethi Mustafa. Ethem RıfaL 
mü9teriden küçük bir it için ıene Kaypıuz - Haber yazıcıların- Günıör - Yüksek 
haftada 23.000 lira alıyor. dan Oıman Cemal. mektebi aon ımıf tale 

• • • Epçioğlu - Haber yazıcdann· Mehmet Ali (bu soyadı 
Amerikada radyoda çalitan b!r dan Hikmet Münir. tede yanlıılıkla batb .. 

kaı•ıll7.wr~ 9AGO ~~~!llı~·~d~llflrMl!f~~~b'@tt~~~fllıP't4l!~·ft!T'!t!'I~~-----~~ 
bizdeki " Habibe Molla,, nev'in -
den bir dedikoduyu uyduran mu
harrir 5.000 lira, söyliyen bir oka
dar ve ıevilmit bir genç prkıcı 

haftada en apğı 4.000 lira alır ... 
Buna karııhk, bir kaç hafta ıı

ra ile kendiıine reklam yapılma
sını istiyen yeni çıkmıı, bir mec -
mua, çok dolu fakat hesaplı tan -
zim edilmit "reklam - eğlence,, 

programı araımda ıüçlükle bula
bild=ği kısacık bi~ zaman için, iıte 
yukarıda söylediğimiz 23.000 do
ları bayıla bayıla vermiıtir. 

••• • 
Son zamanlarda, bazı te,eb.. 

büılerle, Amerikan radyo netri
yat programında da kült~rle ali -
kadar parçalar bulunmağa bafla
dı. 

Fakat parayı veren ıene dü
düiü çalıyor •. 

Amerika, hiç yormadan, türlü 
hilelerle, hem bir çok halkın hoı • 
landığı çalgılar, sözler, tuhaflık • 
lar arasında gene mikrofonlardan 
dört yana olur olmaz ıeylerin rek
lamını yapıyor. 

Birisi çok iyi tar:f etmit: 
Amerikadaki bu neıriyat usta

lrğınm tek taraflı ve önüne geçil • 
mez faaliyeti için diyor ki: 

"Bu, gene Amerikan parasile 
ortaya konmut öyle bir vaıiyettir 
ki, kendi ellerile meydana koy • 
dukları ıun'i adamın ıonradan e -
aaretine girmek gibi bir teY ol
muıtur .,, 

dan Mürat Selimi. 
Mala oilu - Gazetemizin bat 

dağrtıcııı Mehmet Remzi, soyadı 
olarak etkiıi gibi ıene "Mala oi
lu,, nu kabul etmittir. 

HABER malıine Jairainde 
Mlthat Yalcjın Kaya 

Bücür - Selihattin. 
Doğrucan - Emin. 
Adıyaman - Hüseyin. 
Canyavuz - Cemal. 

Dumanlı - Bakırköy 
batkitibi Hakkı. 

Güneç - Bakırköy nu 
muru Mehmet Tevfik. 

Oktay - Kapalı çartı 
çdar bqı 187 - 199 
Dursun ve Yqar kardet 

Kızıl Türk - Ayni 1 
li Ahmet. 

lrtiı - Yüksek iktisat 
mektebinden Cezmi. 

Akay - Akay ıirketi 
rından 69 Kenan (bu adı 
ce batkaaı almıtbr.) 

Alpaslan - Divany 
memuru izzettin. 

Trrkit - Divanyolu 
muru ŞevkeL 

Bölükbatı - Divan 
memuru Abdülkadir. 

Türkmen - Div 
bekçiıi Mehmet. 

Kombak-Divany 
tibi MebmeL 

D:nçer - F eyziati • 
Hıfzı Tevfik. 

Keakin- lıtanbul 
kıfhan birletik esnaf 

Bilıe - lıtanbul adliye müfet- dördüncü l"UP m 
tiılerinden Sezai. Tuçay - lıtanbu~ 

Uynl - Amavutköyünde Boı- miyeti tahıildan ~Y ~J 
lor palas ve Bebek bahçesi sahibi Ösen - Kadıkii~ 
lbrahim. lar elektrik deposu~ 

Evren - lıtanbul poliı heyeti numaralı hanede V~ 
teftiıiyeainde memur Arif. Yawz - Şark d~ 

Sağlık - ŞeJızadebatında dok- tea kalemi memur. 
tor Cemil Necip. Ak - Göztepe ~, 

Tunç - Galatasaray maliye tu· si (131) numaralı ~ 
besi tahakkuk teblii memuru Hü-, lımail refikuı ~ 
aeyin Avni. . lil. tP 

Acar - Topkapıda Arpa Emin Kaya - s.ı;~ 
mahallesinde 17 numarada kantar caddesin~ 
merkez memutu Rasih. Aral - 1 ~ 

Ertürk - Ayni adreste Ki.mil. Ş. parmak isi .. Jebll.,i 

Kendiıini yaradam esareti al
tına almıı ıun'i adam diye tasvir 
ediien bugiinkü yüzde 79 ilincılık 
neıriy'\lı, itte elinde tabanca ol -
duğu hrılde Amerikanın üıtünden 
o cemiyetin muhakkak bir yerine 
nipn almq dunıyor •. 

••••••••••••••••••••••ı ttlkmet MUnlr 
Akbat- Beyoilu tapu bat kati- Ak - Aka1 ıt _.. 

bi Sadi ve kardeti deniz yolları ü- iıkele memurlarıı;. AıJI 
çüncü kaptanı Sadık. 


