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Marmara'da feliket feliket üstüne! 
oz TIJRKCE Oeorglyef kom.ltalan sözde kaldırmıştı Zelzele yerlerinde 
i~~;!~~~H:~.e Trakya komitası salgın hastalıklar 

i::.~:i: .. :i:::,~~~~:u;;:.!:.::1-;:;:_ resmen şımartılıyor Yer altmdan gelen uğultularla 
::.::~.'.~tutmuşuzdur- YafOg•b 1 Avsa adası h818 sarsıhyor 

Geçen gün bir yer sarsıntısı duy· T • • kte •y•ı 
duk. Bu teprcniş azıcık daha güçlü ol- u r n 1 
;~~~~·varlığımızın izi bile kalmıyabi- hakem yoktur 

Kendimiz, canımızı kurtarsak bile, 
evimizin damı yerle bir olabilirdi. Ga· 
:ıetenıizin makineleri, dizgi yurdumu
zun harfleri demir kırıntıları olarak 
toprağa karışabilirdi. 

Ondan sonra artık, lıaydi bakalım, 
işin yoksa, başka yerlere git de, yaşa
yışına yeni baştan bir düzen verebi· 
lirsen alnını kanşlarım. 

Ancak, bu bozgun korkuıunu at. 
lıyan yalnız ben ve yakınlarım deği. 
liz ... Şu lstanbulun evlerine, adamla· 
rına bakınız; hepsi yıkımdan bir iki 
•arsıntı Ue yakayı sıyırmııtır. 

.. Onun için, biraz gözlerini yumub 
fOYle düşüntünler: 

- 'Doğrudan da el elde baş başta 
kalabUirdik... ' 

Ud Böyle düfi.inerek, hiç defUae, bir 
.Unlilk Darl&lclanna ayıracakl 

tıkçelerl, evleri l/lkılan, Yaşayışları ::ı 
mlan ( 1200 )eo doluau l/UrddGf -
rUmek IJzere .,Kınlay a bav 

1
° ve

lar... " lllŞ asın-

' Yer, gene 80r8ılabilir _ Bizim de 
yardımımıza koşacak "Kızıl d ay,, ır. 

(Va-nen 

Heyhat! 
Kanserin mik
robu yoktur 1 
Operatör Dr. Kizım lamail 

"k &nıerin mikrobu var mıdır?,, 
iıinıli bir broıür neıretmittir. 

kazım lamail broıüründe, kan
ler etrafındaki araıtırmalardan 
lerom ve aıı tedavilerinden alı • 
nan neticelerden, kan•erin inta • 
~I ha.talıkların münasebatından 
alııettikten sonra diyor ki: 

el - "Bakteriyolojinin teeaaüsün • 
eft beri kanseri mikroba rabtet • 

bıek ın· h. ak. d K · . t ım ı var ır. anserı m-
an Prenı · pleriyle izaha imkin yok 

Bulgaristan Ba§Vckili Bay Georgıyef 

Sofyada çıkan ve Trakya ko • 
mitesinin fikirlerini neıreden 
Trakya gazetesi son nüshasında 
Filibeden aldığı fU telırafı neıret-
mittir: 

"Bulgar Bqvekili Kimon Ge • 
orgiyef önünde Filibe mektepli • 
leri yapbklan ıeçid resminde hep 
bir aiızdan Trakya mar§mı aöy • 
'-lt1-•ir.,, (Devamı t mcı da) 

Berlin, 10 < A.A.) - Alman istih
barat büroau bildiriyor: 

Türkiye Dışan işleri Bakam 
Tevfik Rüştü Araa'ın Sarre Plebi
ılti nıe8eleıinln halli esnasında u
luslar kurumu konaeyine başkan
lık etmek üzere Cenevreye ıeyaha
tı hakkında tef siratta bulunan ga
zeteler, çetin mesuliyet itibariyle 
zengin olan bu vazifenin ifaaı ve 
hattd beklenmlyen bazı zorlukların 
halli için uluslar kurumunun Tür
kiye Dışan işleri Bakanından da
ha layık ve ehil bir ıiyaaa adamı 
bulamayacağına Almanyada her
kesin emin olabUeceğini yazıyorlar. 

Gazeteler diyorlar ki: 
Uluslar kurumunun aradığı ıe

kllde hakkın bizim tarafımızda ol
duğunu bilen biz Almanlar, Rüştü 
Ara'dan daha illi IUlla mlülafU u
te,,emegiz. 

Cenevre, 10 ( A.A.) - Uluslar ku
rumu konseyinin 11.1 devresi Tev
fik Rüıtil Ara baıkanlığında açı
lacaktır. ilk toplantının çarşam-

{Devamı 2 inci 1&ytanm 

ispanyada ihtilal 
il8cı: Piyango! 

Madrit, 2 (is
panya muhabiri 
mizden aldığı. 

mız mektup) -
Son zamanlar· 
da ispanyada ıık 
ıık tesadüf edi
len ihtilallerin 
birdenbire ar • 
kası kesilmit • 
tir. Bunun ıebe
bi hükUınetin 

yılbaıı münase-
betiyle tertip et
tiği büyük pi· 
yangodur. 

ı Hakikaten ls
panyollar ka
dar piyangoya 
dütkün bqka 
bir mil1ete tesa
düf edilemez. Hülya.sile asileri uslatİdıran 

Son zaman- talih dolabı ..• 

larda bir lspanyol Psikoloğu net· ki kazamrmı ümidile hiç bir siya
rettiği b

0

r kitapta diyor ki: ıt ihtilal kom·tesine dahil olmaz. 
"lspanyollar yaradılıı itibariy • Fakat piyango çekilip te bir ıey 

le kumara, bilhassa piyangoya kazanamazsa o zaman her ıey ya· 
çok düfkündürler. Bir lspanyolu pabilir.,, 
çekilmekte olan bir piyango ka- Hakikaten tetkikler göstermit 
dar hiç bir fey ali.kadar edemez. tir ki ispanyada bütün ihtilaller 

81, idcl~a Eğer hükumet ikt. darmı elinde piyangolar çekildikten sonra çık-
lr.ılu ıan >r. Kazım Ismaıl tutmak isf yorsa ıık sık zengin ik- mıt ve gene hemen hemen bütün 

~ Alman kimya doktorunun ramiyeler, piyangolar tertip etme- ihtilaller yeni bir piyango çekil· 
ıer mikrobunu bulduğu iddia· lidir. On kurutluk bir piyango bi- mek üzereyken bastırılmıtbr • 

...___ (Devamı 6 ıncı da) Jetine sahip olan bir lspanyol bel- (Devamı 6 mcı da) 

Kazanan numaralar 

Zelzeleli yerlerden kaçmağa uğra§an za ııallılardan bazılan 

Erdekteki hususi muhabirimiz Yaralılar motörlere peyderpey 
telgTafla ıu malumatı bildiriyor: gelmektedir. Hususi sefer, yapan 

Erdek - Fasılalı ve uğultulu Antalya vapuriyle Vali ve maiye· 
sanıntılar devam ediyor. Zelzele- (Devamı 6 ıncı da) 

nin merkezi Aysa adasıdır. Yersiz 
kalan felaketzedeler arasında di • 
zanteri ve sair hutalıklar bat gö1-
termiştir. 

Kaçakçıhkla 
mücadeleyi 
arttırıyoruz 

Ankaradan gelen haberlere gö
gümrükler müsteıan Adil Beyin 
baıkanlığı altında gümrük muha
faza tetkili.tmın ıılah ve inkitafı 
için tedbirler almak üzere topla
nan komisyon mesaisini bitirmit 
gibidir. Komisyon gümrük muha
faza umum kumandam General 
Seyfinin Eğe, Marmara ve son de 
fa Karadeniz havalisinde yaptığı 
tetkik ıeyahatlerinden alman ne
ticelere göre yeni muhafaza teı-

kili.tının esaslarını hazırlamııtır. 
Yakında tatbik sahasına konula
cak olan bu yeni teıkili.ttan sonra 
her nevi kaçakçılıkla amansız bir 
mücadele baıhyacaktır. Bilhaaaa 
keyif verici ve zehirleyici madde
ler kaçakçılığı ile mefgul olmak 
üzere ayrı bir ıube teıkil edilece
ği söylenmektedir. 

(Devamı 6 mcı da) 

... MAKE·oo·N·vı·· 
Ve 

TRAKYA 
Komiteleri nedir? Bunlar 

nasıl çalııırlar? Aralarında ne 
fark var? Bugünkü Bulgar hü· 
kiimetini idare eden kimdir? 

HABER 

Mak Donald'ın 
yeni tedbirleri 

180,000 şehirli aileyi 
zlraate sevkedlyor 

hıgı ız Ba§Vekılı Makdona el 

Londra, 10 - lngiltere Baıve
kili Makdonald yılbqını Loasie
mouth kasabasında geçirmittir. 

Ve yılbatı münasebetiyle dün 
gece oturduğu yerden radyo ile 
bütün dünyanın dnilediği bir nu • 
tuk söylemiıtir. 

Nutkunda 1934 senesinde ce • 
reyan eden feci hadiseleri tekrar• 
ladıktan sonra 1935 yılmdan da • 
ha nikbin olmak lüzumunu ilave 

(Lfitlen sayı/ayı çeviriniz) 

Sovyetlerde 
Bir demiryolu 
kazası daha 

Londra, 10 (A.A.) - Moıko
vadan gelen bir habere göre Ros
tovondan'da bir demiryolu kazası 
daha olmuf, altı kiti ölmüı, 20 ki-

Bunlan yarın ti yaralanmıttır. 
de okuyacakınız. .1 Bu hafta içinde Sovyet Rusyada 

.. _Y_>:_~:!_:_!~~:'!.!!~.~<!_,_G_L_u_!I' bununla ikinci demiryolu kazası 
oluyor. 

6 ıncı sayıfada 



, 
1 Turkten iyi 

hakem yoktur 
( BQftaralı l Uıcl de) 

ba günil yapılnuuı muh:lemeldir. 
Konsey Sarre meselesi ve hududla
l'a aid Irak - lran ihtilôlt dahU ol
duğu halde otuz alôkadar meıeleyi 
tetkik edecektir. 

Almanya ve Sar 
V arıova, 10 ( A.A.) - Kuryer 

ÇervanJ gazetesi Sar Plebiaitine 
memur Alman komüerl B. Bürkelle 
yaptı.ğı bir mülakatı neşretmekte

dir. 
B. Bürkel, Almanyamn hiç bir 

veçhile Sar'ın paylaşılmasına razı 
olmıyacağını ıöyledikten sonra de
miştir ki: 

"Statüko taraftarları bir tek rey 
ekseriyet kazanırlarsa Sar'ın iatlk
lci.line katiyen itiraz etmiyeccğiz. 

Fakat Almanyaya iltihak taraftar
ları hattd bir reyle de olsa ekseri· 
yet kazanırlarsa Sar'ın Almanyaya 
dönmesinde tsrar edeceğiz.,, 

Rey verenlerin nisbeti 
zayıf 

Sarbruk, 10 (A.A.) - 7 /1 tarl
hlnden 9/1 tarihine kadar hususı 
ıurette rey verenlerin yekunu 
1034 e varml§tır. Bunun 480 ı has
tan.ede yatanlar, 360 ı hususi hiz. 
1n4!tler menwrlan ve 194 ü de mah
pıulardır. Bunlann adedi hasta· · 
nedekiler dahli olmadığı halde 22()0 
olmak ldzım geleceğine göre, reye 
iştirak nisbetinin zayıf olduğu 

bildirilmektedir. 

lngilizler de gitti 
Londra, 10 ( A.A.~ - B. Con Say

men ile B. Anthonl Eden, yarın a
çılacak olan milletler cemiyeti kon
seyinde bulunmak için Cenevreye 
gitmişlerdir. 

, ...... L __ :'- __ ._ııuıııııınııuıı 

ebni§ ve tunları aöylemittir: 
"1934 facialar ıeneıinde üç 

mühim vaka olmuttur: 
· 1 - Marsilya suikastı. Ve bu 

su1iılsClClan çıkan Macar - Yugos
lav meselesi. 

2 - Sar meselesi etrafında re
yiam için Almanya ile F ransanm 
uyuıması. 

3 - Vaıington deniz anle.§ma-
s~m Japonya tarafından feshi. 

Birinci ve ikinci meseleye halle
dilmit göziyle bakılabilir. Fakat 
üçüncü mesele henüz balledi'lme
miı, bilakis beynelmilel bir tekil 
almııtır. 
Yeni senenin ilk hadisesini Fran

sa ile İtalyanın anlatması teıkil 
ebnittir ki, bu hadise dünya sul
bü noktai nazarından çok kıymet
lidir. Sar meselesi de bir hafta 
sonra halledilmiı bulunacaktır. 

Bundan baıka 1935 senesi iki 
mühim hadiseyi daha halledecek
tir: 

1 - lısiılere daimi it bulmak. 
2 - Amelenin çalııma saatleri

ni a-sgari bir hadde indirmek ve 
amele hayatına ıaadet ve nete 
vermek.,, 

Makdonald bilhassa birinci 
maddeye çok temas etmiı ve bu -
gün ameleye it bulmak için yara -
tılan sun'i ve muvakkat işlerin şid
d~tle aleyhinde bu1unmuıtur. En 
sonra -935 için nikbinliğini tekrar
liyarak sözünü bitimıiıtir. 

Londra, 10 (A.A.) - Başba • 
kan, radyo ile söylemi§ olduğu bir 
nutukta yüz binlerce ailenin topra
ğa dönmeleri için çalıııldığını bil
dirmiştir. 

Proje bu i~in "ökonomik - düı

künlüğe uğramıı yerler - de oturan 
180.000 aileye dokunacağını gös
termektedir. 

Çiftlikler yapılacak. bunlara 150 
200 kitilik gruplar yerleıtirilecek
tir. Her grupa çiftlik yaıayııım öğ
ret~cek birer hoca verilecektir. 

Çiftliş için ne lazııiısa hükUmet 
verecktir. 

Balkan andlaşmaSı konse
yinin resmi tebliği 

Atina, 10 (A.A.) - Balkan lF lıt l Jı 
antantıdevletlerininiıtiıariöko- ransız- a qan anuj aş-
noınik koıueyi kapanıt toplantısı· 

nı dün sabah yapmıı ve toplan • masın -'an -'oldan netı·ce tıdan sonra aıağıdaki tebliği neı ~ u~ u~ 6 1 

~etmittir: 

"Balkan antantı daimi koıue -
vinin Ankarada 2.11.1934 de itti
haz ettiği kararlara tevfikan, Bal .. 
kan antantı ökonomik konseyi A
tinada Yunan Dııarı itleri Baka -
nı Bay Maksimosun Batkanbiın • 
da toplanmııtır. Çalııma 3.1.1935 
tarihinde bat lamıt ve 9.1.1935 ta
rihinde bitmittir. Bu ilk toplanma 
devresinin amacı, daimi konseyin 
10.5.1935 tarihinde Bükreıte ya .. 

pacağı toplantıya arzedilecek o .. 
lan raporun hazırlanması için 
dört memleket' arasındaki ökono • 
mile yaklatma meılesi hakkında 

tam ve teferrüatlı bir noktai na • 

zar teatisiydi. Okonomik konsey, 
komisyonlarının mesaisine daya -
narak, altı karar suretini ihtiva 
eden bir son protokol tes • 
bit etmiştir. Bu karar suretleri 
ıunla:du: 

1 -- 1 icaret siyasası 
2 - Muhabere ve münakale 
3 -- Balkan bankası 

4-Turizm 
5 - Okonomik kurumların it 

beraberliği 

~ 6-lç yasası 

Son protokol tasdik edilmek 
üzere Balkan antantı memleket -
!erinin Dııarı itleri Bakanlarına 
verilecektir. 

Okonomik konseyi, bu toplantı 
~evresi zarfında müzakerelerin 
en dostane ve tam iş beraberliği 

ruhunda mülhem olduğunu mem
nuniyetle mÜ§ahede edebilmittir. 

SON DAKiKA 

Italya tahşidat mı 
yapmış? 

Londra, 11 (Hususi) - ltalya-

nın §İmalinde tahıidat yapıldığı 

yolunda bazı haberler dolatmak
tadır. Bu haberlerin ne dereceye 
kadar doğru olduğu henüz belli 
değildir. 

Roma, 11 (Hususi) - İtalya
nın §İmalinde tahşidat yapıldığı -
na dair haberler Roma mehafilin-
ce teyit edilmiyor. 

Paris, 10 (A.A.) - Bakanlar 1 Lavoro Faıista gazetesi, bu an· 
Meclisi, Roma anlatma1arını o • latmalarda, İtalya ile küçük itilaf 
naylamıt ve Bay Laval'in onayla· arasında müıterek çabtma imki· 
mak için .anlatmaları meclise ver- nmı açan yeni bir Avrupa siyasi 
mesine izin vermiştir. safhası görmektedir. 

Budapeıte, 10 (A.A.) - Ma - Paris, 10 (A.A.) - Dıt itleri 
caristanın Roma anlatmaları hak- Bakanlığı Roma anlatmaları hak
kındaki görütü yarı resmi olarak kında bir izahname neıretmittir. 
tasrih edilmektedir. Bu izahnameye göre, Afrika 

Macaristan, Fransız - ltalyan meselesi iki uluı arasında mual • 
anlatmasından memnun olmakla lakta bulunan itleri kati surette 
beraber, anlaımanm Almanyaya halledecek bir tarzda ıörütülmüt 
t~mili suretiyle Avrupada mües· ve orta Avrupa meselesinde de 
sir bir it beraberliği tesisini dile- Fransa ile İtalya her devlet için 
mektedir. diğer devletlerin istiklal ve top • 

Roma, 10 (A.A.) - Gazeteler rak tamamlığına riayet mecburi· 
Fransız - İtalyan anlatmaları yetinin teyidi berkesin bağlı bu • 
hakkında tefairatta bulunmakta • Iunduğu ve Avrupanın bu kısmm
dırlar. da güven hislerinin inkitafına ha· 

Giornale Ditalya gazetesi, bu dim bir prensip olduğu hususun -
anlatmaların tamamen siyasal o· da mutabık kalmışlardır. 
lan mahiyetini kaydederek Fran· Nihayet Bay Munolini ve Bay 
sanın ltalyaya mali yardımda bu· Laval'in, uluslar arası derneği mi
lunacağı hakkındaki haberleri sakında yazılı usullerin geleckte 
tekzip ve halya tarafından bu zuhur edebilecek bütün meselele· 
hususta hiçbir teklif yapılmadığı- rin hallini temine kafi olduğunu 
nı ve yapılmıyacağını bildirmi§tir. tanıdıkları zikredilmektedir. 

hava vaziyeti 
Ankara, 10 (A.A.) - Ziraat 

Bakanlığı meteoroloji enstitüsün· 
den alınan malumata göre son 24 
saat içinde Yurdun Trakya ve E • 
ge alanları yağıtlı geçmittir. 

Ya&ıılar Trakya ve Çanakka· 
lede kar ve İstanbul Çevresinde 
Ege alanında yağmur teklindedir. 
Yurdun diğer yerlerinde hava ta· 
mamiyle açık geçmittir. 

Gece sühunetleri düne nazaran 
4 derece etrafında olmak üzere 
yükaelmittir. En dütük suhunet • 
ler Karata sıfITın altında 31, Er • 
zurumda 26, Sivasta 24, Kastamo· 
nuda 23, Boluda 21, Ankarada 17, 
Malatyada 10 ve Edirnede 1 de • 
recededir. 

Edirne çevresi ve orta Ap.ado· 
lunun Uıak, Isparta, Konya çev
·relerinden maada yerleri, doğu 

Anadolusu ve Karadeniz kıyıla • 
rında Rize çevresi karla örtülüdür. 
Karın kalınlığı Sarıkamııta 79, 
Karsta 41, Erzurumda 25, Afyon-

da 20 ıantinı ve diğer yerlerde de 
4 ili. 12 santimetre arasındadır. 

Kars, 10 (A.A.) - Yedi gün· 
dür tehir ve civarında kar düt · 
mektedir. Karın yükseklğii yarım 
metreye yakındır. Erzurum - Sa· 
rıkamış hattı kapanmıştır. Bu 
yüzden İstanbul postası üç gün 
geç kalmıttır. 

Bundan sonra bütün nakliyat 
ve seyahat kızaklarla yapdacak · 
tır. 

Karaköse, 10 (A.A.) - Üç 
gün evvel baılıyan kar ve tipi 
bugüne kadar devam etmittir. 
Erzurum-Beyazıd postası Tabir 
geçidinde müthiş bir tipiye uğra· 
mıt Tabir karakolu efradından 
yardım ile kurtarılmıt ve po1ta üç 
gün geçikmi9tir. 

Dört gün süren fırtına yüzün • 
den yollarda bulunan bir çok kim· 

seler büyük güçlüklerle tehlike -
den kurtulabilmişlerdir. 

[ Sabah f(azeteleri ne diqOrlar? 
KURUN - Asım Us bugünkü baş

makalesine "Türkiye Orta Aı-rupa 

kombinezonuna girebilir mi?,, serlciv
lıasını koymuştur. Evveld Türkiyenin 
Bnlkan arıdltl§masına dahil olduğunu 
ı·e Balk!:Jt a:1dlo1masile Küçük ltiUl
f ın milttefik olduğunu, binaenaleyh 
Kilçük ltlltilın tasvip ettiği şeylerl 

Balkan andlaşmasıın da tasvip edece
ğini yazıyor. Ve Aı-usturya meselesin· 

J' azıya göre Almanya kültür ve dan bahsetmektedir. 
medenıyet itibarile gerek Fransadan, ZA.'1 AN - Zaman imzalı yan J -
re gerek Aı·rupanın diğer milletler- talca ile Fransarun anlaşması mev
den mP.deniyet gözünden dalıa yük- zulu bir yazı yazmıştır. ' 
sel.tir. Fransızlar umumi harpte Al- AKŞAM - Uç yıldız imzalı ve "Ma 
manları Yahudiler ve sosyalistler sa- caristanda değişiklikler,. serlôvhalı 
yesinde mağlup etmişlerdir. Alman - yazı ıJf acar Meclisinden geçmek üze • 
lar şimdi gizliden gizliye sUdhlanı- re olan yeni intihap kanunundan balı 
yarlar ı•e çalışıyorlar. Günün birinde setmekte ve bunu izah etmektedir. 
m11lıakkak surette umumi harbin acı-

de Fransanın, Türkiye ile Yunanista- sını çıkrıracaklar ve intiakm alacak -
na antanta girmek için bir yol ara_ lardır. Binaenaleyh Almanya istikbal 
masmın da Balkan devletlerini elin • iciıı tiiy:ik bir harp hazırlıyor. 
den kaçırmamak için olduğunu ilave llJJ/,LlYET - Ahmet Şükrü Esme-
et'lerek yan&ını bitiriyor. rin "Türkiyenin barışa yardımı,, ser· 

CUMHURiYET - Bugün meşhur lcivhalı yazısı Milletler Cemiyetinin 
JngUiz muharrirlerinden Wichham son konsey toplantısına Tevfik Rüş • 
Stecd'in "Almanya harp hazırlıyor,, tü Arasın riyaset etmesinden ve do· 
ilimli bir makalesini neşretmiştir. 1 layısile Tilrkiycnin barışa yardımın -

Yeni kanuna nazaran meclis reisi a .. 
şağı yukarı bir Kral saldhiyetinde -
dir. 

Yazı şöyle bltiyor: 
"Bu görüşlerin doğru olup olmadı· 

ğını çekişecek değiliz. Biz yalnız bize 
yakın bir ülküdeki işleri bildir1Mk • 
tedik. 

SON POSTA - Başmakalcıi yok· 
tur. -. 

- "J _,. 11 lklncikanun 1935 
- - ::=:# 

Yugoslavlar 
Tevfik Rüştü Ara! 
hakkında ne dlyor'l 

Belgrad, 10 (A.A.) - Türki • 
ye Dışarı İşleri Bakanı Bay Tev • 
fik Rü§tÜ Arasın Belgrada gelitİ 
münasebetiyle gazeteler uzun 111•· 
kaleler n~retmiılerdir. Bu arad• 
mebus Dimitriyeviç diyor ki: 

"Tevfik Rüştü Aras, Türkiye : 
nin halledilecek bir çok dış işleri 
olduğu 1925 denberi Türkiye 
Cümhuriyeti dış siyasasının ba • 
şında bulunmaktadır. O, Türki • 
ye siyasasına akliselimi, bir dev • 
let olarak sonuna ermiş ve fakat 
Atatürk tarafından millet olarak 
yükseltilmiş bulunan eski impara· 
torluğun bütün usullerinden ari 
bir realizm getirmiştir. 

Rüştü Arasın bütün faaliyeti " 
nin başında A vıııpada ve Asya da 
bütün komşularla banş fikri bu • 
lunmaktadır.,, 

Bay Dimitriyeviç bundan son" 
ra Tevfik Rüştü Arasın barıtı te
min ve mu haf aza için timdiye ka· 
dar Avrupa merkezlerine ve Ce" 

nevreye yaptığı sayısız seyahat " 
leri hatırlatarak diyor ki: 

"Tevfik Rüştü A.ras, memleke
tine ona banşr temin için yaptığı 
hizmetle beraber ayni zamanda 
gerek Asyada genel barışa ve be " 
Iağati ikna edici ve 'daima barIŞ 
fikrinden mülhem olmuştur.,, 

Nihayet Bay Dimitriyeviç, 
Tevfik Rüştü Arasın Sovyet Rul" 
ya, Lehistan, Çekoslovakya, Ro • 
manya, Yugoslavya ve Türkiye 
tarafından imza edilen mütearı " 
zın tarifi andla§masının aktinde
ki rolünü kaydetmekte ve Anka· 
ra seyahati esııaaında kendisiyle 
yapttlt miil&katı hahrlatm~ " 

dır. Türkiye Dıprı işleri &kant, 
bu mülakat esnasında, Asyadan 
çok daha ziyade Avrupaya aid 
bulunan Türkiyenin Balkanlar 
mıntakasmda barışa hizmet et • 
mek hakkındaki kati arzusu üze
rinde ısrar etmiştir. 

Avrupa ile Afrikayı 
bağlıyacak ttlnel 
Madrid, 10 .(A.A.) - Cebe • 

lüttarık boğaz tüneli projesinin 

tetkikine memur komisyon toplan
mıf, Pariı - Londraya bir heyet 
gönderilmesine karar vermittir. 
Bu heyet Fransız T ransafriken ti• 

mendifer kumpanyası ve Kahire • 
Kap hattım inıa tasavvurunda o • 

lan lnigliz kumpanyaıı ile müza • 
kerede bulunacaktır. 

Fırka kongresi bu 
sabah toplandı 

Cümhuriyet Halk F ITkuı latan· 
bul vilayet kongresi bu sabah ıaat 
onda fırka merkezi binasında top 
lall.Jlllftır. 

Toplantıda kaza müme11illeri 
meb'uslar, vali ve belediye reiıi 
vali muavini, kaymakamlar, Şe-

hir Meclisi azaları bulunmuttur· 
Fırka umumi ki.tipliğince kongre 

reiıliiine vilayet idare heyeti rei· 
si doktor Bay Cemal seçildiiin .. 
den celseyi Bay Cemal açmıf, kı
sa bir nutuk söylem ittir. 

Bundan sonra işari reyle kon • 
gre ikinci reisliğine Adalar mil • 
me11ili lstanbul Meb'usu Bay Sr 
de~in Rıza, katipliklere de Ba1 
Mekki Hikmet ve Bay Tevfik se .. 
filmitlerdir. Sonra vilayet idar• 
heyeti azasından Bay Necip iıd 
senelik faaliyet raporunu okunıuf 
tur. Kongre devam ediJ.or. 

1! 

1 
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K~tar: memıariar .,. 
intizamsız daireler 

T mdıklarun arumda iki ba • 
Y~ vardır. Biri oldukça zenain • 
d~. Oteki iae, orta halli denecek 
derecededir. 

l' Zengin hanımm kocaıı, 80 • 100 
ıralık &parlman tutmuştur. Kar • 

Yola, büfe, halı, koltuk ve diğer 
ev t!JY&aı namına ne almak li. • 
~ hiç biriıri esirgememiıtir. 
. eaı de bahalı cinsinden her te • 

J'i al11ı11tır. 
. Lik·n, ıene de, bu bayanın e • 

~ille aitseniz, içinize b;r kasvet • 
tı~ baaar •.• Of, aman l Patlıyacak 
rıbi olursunuz... Sanki, kartıki 
•11ıa1ı dolab kafanıza yıkılacak· 
tır. Sanki, üstünüzdeki etajerden 
~lana.n aalkrm uçak nebatlar, 

iazınıza sarılarak s · zi boğa -
c:aktır •• 

. Kıu.cası zenain bayan, evini 
dö•e-e"'" b .• -ı "" gı ecerememıııtır. 

Öteki bi~re ise, paraıı, eıya -
sr olınad w h ld .. l .. 1 131 a e oy e guze yap -
r '. ~_. Ya~u~tmnııtır ki, evine gitti -
r~ n z vakit, yüreiinizin ferahla • 
l "' ıg nı duyusınız ••• 

Türkçede bir atalar IÖZÜ var • 
dır· 

"At binenin, kılıç kutananm ! 
derler... " 

Böy!e yerlettirib çeki düzen 
•ermek iı inde, bilgi, zevk, cidden 
rol oynar. 

Afyon mahsu- \ 
lümüzün 
satışı 

lnhlsarın Yugoslav 
murahhası 

şehrimize geldi 
Afyon aabtı üzerine Yugoslav· 

ya ile Türkiye arasındaki itilafna· 
menin uzatdma11 için Belgrad' da 
konutmalarda bulunan uyuıturu -
cu maddeler bürosu Yugoslav mu• 
rahhaaı Bay Miha:Ioviç ıehrimize 
dönmüttür. 

Yugoslav murahhası itilafna • 
me hakkında izahat vererek, de • 
mittir ki: 

- Biliyorsunuz ki afyon satı • 
tına dair, Türk· ye ile Y uıoelavya 
araamda yapılan mukavele 14 ni
aan 1932 de Ankarada imza edil· 
mitti. Bu mukavele, 23 teşriniev
vel 1934 de meriyete girmiıtir. ı. 
tilifname mucib · nce, iki memle
kette afyon ihracatı inhisar altı
na alınacak ve ihracat için de mil· 
li tetkili.t yaplacaktı. 

ltilafname bir senelikti. Ayni 
zamanda afyon satıtlan hakkın • 
da, dıt memleketlere teklifte bu • 
lunmak üzere, mütterek bir büro 
kurulmuıtu. Bu büornun merkezi, 
bild' ğ;miz gibi, lstanbuldadr. lı • 
te bu itili.fname iki hüktimet ta • 

• • • • • • • • • • 
Bu uzun mukaddemeden IOD rafından yapılan bazı tadilatla 

ra, resmi dairelerin hal'ne doku: uzatılmııtır. Bu maksatla, Bel• 
nacağını... Buraları &ted b • trad' da bafbyan müzakereler, i • 
yiiTek,e d en eri ki tarafr• gösterilen samimiyetle, 

.. .. ·--r acısı enecek derecede ~ 
kotu, .. mantıksız, boğucu bir tarz. az zaman içinde bitmittir. Eski iti-
da cfoşenmişlerdir. lifname mucibince, afyon mer • 

1çlennden pek çokJan 
1 

kea bürom, y&lnız eczabane af • 
fena ,....,>-f'--yoau atıyordu, timdi :çilen afyon 
~ nıaddi terait içindedir. Fa • da atacaktır. 
L. bazılarmm hinalan, etJur, ltilifname, bir kimmusaniclen 
~ de kötü değ"ldir. Ancak, iç· ifbaren meriyete ıirmiıtir. Yeni 

ne girince: itilifnafeye göre, ihraç edi!en af• 
i" ....._ Oh, ne tirin, ne ferah 1 • de- yon bedelinin tahsilinde de bazı 
lrtecek kaç tane bulurıunuz? deiiıiklik yapıldı. itilaf müd • 
kadınlar, timdi memur ol• deti :ki yıldır. Ve bu müddet bit· 

~dır. Bunlann içlerinde el • meden altı ay ör.ce, iıki hükGmet• 
1 lte erkeklerden daha zevkli o • ten biri tarafmdan feshedilmedi· 
aaılar vardır. Eauen, kadmlar, ii takdirde, kendil:ğinden iki yıl 
;.~öıemek itinde, dana daha daha uzatılmıı olacaktır. Bu '.ti

( olduklarını gösterm:ılerdir. lifname, iki hükGmetin afyon sİ· 
çlerinden en güzideleri ayrıl· yuetini yeni ve sağlam esaslara 

~ b'lllllara resmi daire!eri bakım bağlıyor. ,.. ~ ·ı 
8 erı .~' hiç de fena olmıyacak. iki hük6metin mi!ll mahsulü 
.._1lrturı lÇin de Avruadan mütehu- olan afyon aatııı mühim bir inki-

letirtecek dei"liz ya... pfa erecekt"r .•• ,. 
Hatice SUreyya 

o 

UnUmDzdeld 

1
.. kongreler 

d.ı ürk Ofia, Türkiye Ticaret o
dır &ı1 konıresine hazırlanmakta. 
ı.~ ~11 .11lki umumi Ju,ngre mem
laiı.a t~_ız lktiu.di bakımından mü 
lllf • ~lar verecetin:len kuru· 
Ço)c 'llf bariyle de diier senelerden 
LUttıa aı:ldı olacaktır. Kongreye 
-~~et. odalarından ikiıer 

E lftirak edecektir. 
LulUQıı:f..._ Ticaret Müdürlükleri 
kongre~~ zaman ticaret odaları 
laııD' • rı lllmtaka mıntaka top
dilird· eş~llra umumi kongreye gi 
ri ~ec1·•~1i. ticaret müdürlükle
talca ildıiinden bu aene mın· 
tar. odalar konare.i yapılmamq-

•- Ankarada , ___ ,_ 
tı:onarede ö .. ~PıJGC&K umumi 
~ 1 l'Ufülecek mevzularm 

evveld- alın im . • 
~ -aamıt o uı ıçın 

UJJıt kongre..J __ 
l"firlt Of" L_ qen daha evvel 
ıc_ la fUue}erj tarafından An 

ra, latanbuJ ·- • ter ' Qllltr, Mersin b!· 
kad~ addedilerek o mm.ta
~ tıcaret odalan kongrele-

1apıl.._.1 diifünülmektedir. 

KUltftr Bakanı 
izahat veriyor 

Kültür Bakanı Bay Abidin dün 
Ankaradan tehrimize gehnit, öt
leden ıonra üniver~iteye aitmit, 
Rektör Bay Cemille görütmüttür. 
Bay Abidin fu beyanatta bulun
muıtur: 

- "lıtanbulda :ı!erimi bitir • 
dikten ıo Edimeye gidecelim. 
Buradan dandükten sonra lzmit, 
Adapazan kültür okullarını tef • 
tit edeceiim. Bundan sonra da 
kültür kun*unun toplandığı di • 
ğer yerleri göreceiim. 

Universite bütçesinde yenilik 
yoktur. Yalnız esk"den dütünül • 
milf bazı itlerin tamamlanması ü -
zerindeyiz. Bu yıl Ankarada ta • 
rih ve cotrafya fakültesi açıla • 
caktır. Buraya kimin tayin edi • 
leceği henüz düıünülmem!ıtir. 

Bütün Türkiyede hocasız okul 
kalmamıttır. Bu sene hususi mek • 
tepler talimatnamesini de y6paca.. 
tız. Talebenin aaçlarını kestirmek 
için bir ıey düıürmedik. Sıhhi va· 
ziyeti fena olanlarm aaçl~r.~ kes
tirmeleri tab~dir .,,, 

...,.SER - Akşam Poıtan 

Mahkemede 

7genç 
Hırsızhktan 

suçlu bulunyor 
Suçlulardan biri 13 
yaşında bir kızdır 
Dün Sultanahmet Bir· nci sulh 

ceza mahkemesine biri on sekiz 
diğeri on üç yqlarmda iki kız kar 
det aetirilip muhakeme edilmit
f r. Büyüğü orta mektep, küçüğü 

ilk mektep talebesinden bulunan 
bu iki kız kardeı, Balıkpazarmda 
ba!tkal lımailin dükkanından 60 
lira parayı çalmaktan suçluydu· 
lar. 

Hakiın Bay Reıit, her ikisinin 
de hüviyef ni ve aabıkalan olup 
olmadığını sordu. 

Sara admdaki küçük kız, abla
sı Lemanı göstererek: 

- Oç sene evvel bir arkadatı
mızla Mahmutpafadan çorap alır 
ken arkadaşımız cebimize birer 
paket çorap sokmu9. Bilmiyor
duk. Sonra polis, çoraplan üzeri· 
mizde buldu. Sabıka namiyle bun 
dan baıka b"r feyimiz yoktur. de
dt Her iki kız da cürümlerini in· 
kar ettiler. 

Mahkeme reisi her iki ktzm 
muhakeme neticesine kadar ika
metslha bailanarak serbeat bıra
kılmalarına karar verd;. 

Maznun yerinde 4 talebe 
Dün Sultanahmet Birinci ceza 

mahkemesinde hırıızlldan maz· 
nun dört lise talebesinin muhake
mesine bakrlmııtır. 

Okunan dava evrakına ve ıa
hitlerin anlattıklarına göre Fik· 
ret, Türban, Mücahit ve Hayrettin 
ia · mlerinde olan bu dört genç, hır 
sızlıiı §Öyle yapmıılardır. 

On bet gün evvel Şehzadeba
tında Şule kıratanesinde oturur
larken mütterilerden F ahrettine 
ait bir paltoyu, Fikret kendi pal· 
toaunun arasına ııkıttırarak dıta· 
n çıkmıı, diier üç arkadqı da 
bunun petini takiben dıtan çıka
rak tramvay yolunda birlefmiıler 
ve ı"dip çarııda Abbu, Dursun, 
ve Hüsnü adında üç ortak elbise
ciye satmılardır. Dünkü mulaake
mede maznunlardan Fikret, taka 
yapbğını söylemitse de hi.kimin: 

-Paltoyu satıp paruım yemİf" 
siniz bu ne biçim taka? Sualine 

l Rauf Yektanın 
cenaze 

• • 
merasımı 

Merhum yeni bir 
esere 

hazırlanıyordu 
Bir gün önce öldüiünü yazdı

ğımız tanınmıt mus "ki bi!genle
rinden Rauf Yektanın cenazesi 
dün Beylerbeyindeki evinden kal
dırılmıı Beylerbeyi mezarlığına 
gömülmüıtür. 

Cenazesinde talebeai, musiki 
mensuplan Konservatuvar Müdü
rü Bay Yusuf Ziya da dahil oldu· 
ğu halde Konservatuw.r hocalan 
bulunmuı, mezarına çelenkler ko
nulmuıtur. 

Dün, merasimden sonra, ölen 
bilg · nin çok yakın tanıdıkların
dan biri, muharririmize demiftir 
ki: 

"46 günden beri hastaydı. Hu 
talıiı tifo idi. Hastalık ıon sün· 
lerde bqka ihtilatlar yapb. Yaıı 

da ilerlemiıti. 

Rauf Yekta ile değerli bir müdek 
kik kayboldu. Büyük bir kütüpha· 
nesi vardır. Kitaba çok para ve
rirdi. Avrupanın, Amerikanın 

müsteır "kleri kendisinden mali • 
\Dat isterlerdi. Lavenyak'm ansik· 
fopedisinde tark mu1iki faabm o 
yazmııtı. 

iyi Franıızca, Arapça, Fança 
bilirdi ..• lng"lizce de anlardı. Son 
zamanlarda ıark muıikisi tarihi 
üzerine bir eser yazmak kons~na• 
tuvar tarafından kendiıine teklif 
edilm · ıti. Ömrü yetmedi.,, 

Ölen bilgin Rauf Yekta, arka
smda karısıyle üç çocuk bırelmnt
tır. 

Bir hırsız mahktl.m 
oldu 

Geçenlerde lzmirde Hüesyin 
kihya imıinde birinin evine 
Y qar adi bir sabıkalı ahır duva• 
nnı delerek ıirmit ve b • r çok efy& 

çalıp kaçarken jandarmalar tara
fından yakalanmıtlı. Y &f&r dün 
Asliye ceza mahkemesinde muha· 
keme edilmit, beı ay yirmi bet 
gün hapse ve o kadar da emniyeti 
umumiye nezareti altnda bulun· 
durulmaia malıkUm edilmittir• 

F"kret ve arkadaı!arı sükiltla mü- Bakkallar gaz şlrket
kabele etmitlerdir. Neticede mu-
hakeme, sabıka!an olup o'madı· lerlnden şlkAyet.çl 
iınm aorulmaaı için bu ayın yirmi Bakkallardan halk t"kiyet e • 
dördüne bırakılmııtır. derken bakkallar da gaz ıirketle--------------1 rinden fikiyet etmektedir. Bak • 

k!•Ll.ITll 
Harafil 
Sabıkalı arzuhalcı Hayri Çar

ııda lokantacı Onn ·tin d\iklıim
na giderek haraç isterken poli .. 
ler tarafından yakalanmııtır. 
Ustura ile •• 
Gazlı çeıme yolunda berber 

Halidin çırajı Mehmed, dün ak
f&ID sarhot olduiu halde kahveci 
Hüaeyinin üzerine ustura ile hü • 
cum etmiı v~ Hüseyinin elini ke1-
m"ttir. Mehmed yakalanmlfbr. 

K•vvar au 
Aksarayda qçı AIU.n dükki • 

nmda bulaııkçı Makbule, kayna • 
DUf suyu maltıza koyacağı sırada 
su kabı elinden kurtulub ayakla • 
rma aular dökülmüt ve aıaklan 

ka1Jar, bazı kumpayalardan al-
dıklan gulann ıulu çıkbimı, 

gazlara kendilerinin su kanthrma 
dıklarım söylemetkedirler. Bak • 
kallar, cemiyetleri vasrtaaile al& • 
ka-'ar makama ıikiyette buluna• 
caklardır. 

haı1an::lığmdan Haseki hastaba • 
nesine kaldırılmııtır. 

Efbfae hıra•zı 
Kaaımpqada oturan Ma"'am 

Despinamn evinden çocuk elbi,.. 
sini çalan sabıkalı Şükran yaka· 
lanmıtbr. 

Tramvayla o•omo'>ll 
Vatman Se'imin idareıindeki 

tramvay araba.siyle toför Mifonun 
idaresindeki otomob "l çarpıfllllf • 
lar ve fakat nüfuasa za1iat olma • 
•ıtır. 

'ile oac, 'ne 110.fı 
-, -~-~ 

Köprü çafan hırsı'Z 
Çalınabilen teYler ne olabilir? 

Para, aaat, ev eıyuı, dükkan et
yası ••• 

Daha, daha •• Nihayet balı, e!bi
eeler, ıapka, ayakkabı •• 

Daha bqka .•••• Aklınıza ne ge
liyor?. Aiır mobil ye. piyano, oto
mol· il nihayet, nihayet tayyare ÖT 

le mi? 
Fakat son zamanlarda Vene • 

dikte hırıızlık rekoru ıaıılacak 
derecede kırılmıfbr. Venedikte 
b · r takım meçhul •damlar koca 
bir köprüyü çalmıtlardır. 

Vak'a ıöyle cereyan etmiıtir: 1 
Venediğin kenar mahallelerin • 

den birinde iki •hili birbir ne 
rapteden ve üıtünden arabaların 
geçebileceği tahta bir köprü var· 
dı. Bir aabah karttYa ıeçmek ilze
re köprünün batma gelenler, bü
yük bir hayret iç· nde k6prünün 
yerinde yeller estilini ıCSr.tıüt'er
dir. Biraz sonra polisler de itin 
farkına varnuf. Bunun Gzerine 
belediye reis~, polis komiseri ve 
fen memurlan da gelerek vazi}'e!o 
ti tetkik etmi '.r )r ve kCSprünün bet 
alb aaat ene) yerinden .aküldü •· 
jünü tesbit etmiılerdir. 

Köprünün ıuya yıkılmlf olmaıo 
ımı diltünen belediye reiıi hemen 
bir dalgıç buldurup kanalm d"bi· 
ne indirmif, fakat biraz sonra dal 
gıç çıkarak dipte hiç bi•t87 bu
lunmadıiım eöylemittir. 

Bunun üzerine zabıta k8prünfin 
geceliyin bir takım meçhul adam•. 
lar tarafından çalmmıı olduiuna 
kanaat ıet"rmiı ve bütün merkez
lere bu hırsızbiı haber vererek 
kiSprünün teklini tuif etmit ve 
böyle bir köprü nakleden bir kim· 
ıeye tesadüf ettikleri takdirde 
derhal tevkif ederek k8J'rüfil ı• 
ri almalann bi"d:rm:firl ""- • .. 

---0--

lktısat murah· · 
haslarımız 

Bal?mn iktisat toplant11na it • · 
tirak edecek mürahhaalarmnzm 
bugün ıehrimize ıelmeleri bekle
niyor. 

Kontenjanda kDçDk 
karışıklıklar 

Gümrük ve lnhi1&rlar balqlnlt
fma son günlerde lıtanbul güm· 
rüklerincle kontenjan itlerinin yan 
lıt tatbik edildiii ve bazı usülsüz
lükler oldtfiu hakkmda bir ihbar 
yapılmıftır. Bu ihbardan eonra 
gümrükler bakanlıp derhal bu it 
etrafmda tahk"kat yaptırmıtbr. 

Bu tahkikat neticesinde lıatnbul
da kontenjan itlerinin daha salim 
usüllerle görülmesi ıçin bazı tertİ· 
bat abnmıftu. 

Dün bu husuıta kendisiyle gCS
rilfen bir muharrir"mize lıtanbul 
gümrükleri bqmüdürü Bay Seyfi 
demittir ki: " - Gümrükler ba
kanlığmca ıarülen luzum üzerine 
İstanbul kontenjan itleri hakkın· 
da tetkikat yapmak üzere bakan
lık muamelat müdürü Bay Mu
tafa Nuri buraya plmitti. Bilhu
ıa Japon kontenjanmda bazı ka
ntıkhldar- olduiu kaanati mev• 
cut bulundutundan tetkikler bu 
noktadan yapıldı. Neticede biiy~e 
bir kantıklıia ve uaulsüzlüje dair 
biİ- teY ıarülemedi. Yalmz görü· 
len luzum üzerine kontenjan itle
riyle metaıul olmak üzere yeniden 
memurlar tavzif edilmiı ve "bazı 
tertibat almmııtır. 

M 1 N E M~~u':i~w 
EMNİYETLE KULLANILA BiLİR 
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HHYHI Bilgisi 
-

1 Yazan: Kadircan KAFLI rto. 51 1 -,, ,_..._.... 
ak.ıl ve te•dhne 

hakkı mahfu:ıtdur 

Yazan: 
Aka Gündüz rco. 66 

Güzel cariye kara Yusuf'un İY! 
kalpliliğine hayran olmuştu~ 

Yazan : M. Gay1.tr 

-87-
Borik 

- Kitaptaki ne sağ yanaktır, 

ne sol yanak! itin doğrusu ön diş
lerle burun direğidir! Her kim bir 
yumrukta ön di~lerin:zi döker ve 
burun direğinizi kırarsa, hemen 
dönüp ense kökünüzü de uzatı

nız! Cennet kapısının turnikesin
de kö yapanların en batma geçer
siniz. 

Zaten gidib de Ali reisle gö -
rü~mek için zaman mı vardı?. 

İşte yamba§ında e:5rci ile H~dmı 
ağası üç atağı, be§ yukarı UY'.J§ • 

mak iç;n çekişip duruyorlardı. 

Y etmi§ altına aldığını ı:öyliyen 

lbni Abbas, altmış allına inmiş~i. 
daha da inece!<ti. Elli e ört altın 
üzerinde fazla durdular. En son· 
ra Süleyman ağa oradan uzakla· 
§rr gibi yaptı: 

- Son olarak !ana elJi altın ve
riyorum ... Yuvar!ak hesap! ... 

Bir taraf tan da bu güzel kızı 

bir türlü elden kaçınna!< isteme • 
diğini o kadar belli ediyordu ki ... 

İtte genç kız Kara Yusufun e -
· linden kaçıyordu. Onu bir daha 
hiç bulamıyacaktı. Ve o, bütün 
hayatıdda bu ıevgilin:n hayaline 
hasret çekerek aıkıız ve yuvasız 
yaııyacaktı. Hem de genç kız tim 
~i ona karşı daha çok gülümıü-

7or, ıanki ondan yardım istiyor, 
''beni al!. .. ,, diyordu. 

1bni Abbas genç kızı elli altma 
verecek gibiydi. Süleyman ağa· 

ya bağrdı: 
- Gel, gel !.. Darılma?.. Gene 

aen:n hatırın için ..• 
Hiç şüphesiz: 
-İşte veriyoru~. Say parala-

rı !.. .. 
Diyecekti. 
Kara Yuıuf birdenbire ileri a -

tıldt. Esircinin kolunu tuttu: 
- Dur! .. Ben altmıf altın veri

yorum ... 
Esirci Kara Yusufu baştan aya

ğa kadar süzdü. Onda bu kadar 
paranın bulunacağına aklı ermi
yordu. 

Genç kızın yüzünde engin bir 
sevinç dalgası esmişti. Kara Yu· 
suf ona kaba bir İtalyanca ile 
ıordu: • 

- Benimle gelmek ister misi
n!z? ... Sizin hürriyetinizi aatm a • 
layım ve bağışlayım mı? •• 

Hele bu sözler genç kızın o ka· 
dar hoşuna gitmişti ki, yüzünde 
büsbütün enginleşen bir saadetle 
ellerini göğıünün üstünde kenet
ledi. Güzel ağzı açılarak bembe -
yaz ve düzgün dişleri göründü: 

- Ah, o kadar iyi bir kalbimz 
var ki... 

Diyebildi. 
Etraftakiler şimdi daha büyük 

bir merakla Kara Yusufa bakıyor 
lardı. 

Esirci g;bi hadım Süleyman a • 
ğa da ta!rrntl§b. 

Kara Yusuf kemerinden bir a
vuç altın çıkardı: 

- İ§le !... Veriyorsunuz değil 
mi? ..• Altmıı Düka altını?.. Hem 
de yepyeni! •. 

lbni Abbas son defa Süleyman 
Ağaya baktı. Fakat onda, elli al • 
tından fazla verecek yüz göreme· 
di. Kara Yusufun elini tuttu: 

-Veriyorum ! .. Hayırını gör! .• 
Say paraları! .. 

Dedi. 
Kara Yusuf aJtın)arı saydı. 
Eıirci onları birer birer, koy. 

nundan çıkardığı bir mermer ta -
şm üatüna vur.du, !esini dinledi, 
kesesine yerlettirdi. 

Genç kız Kara Yusufun kendi
sine doğru gelmesini heyecanla 
bekliyordu. 

Kara Yusuf onun.yanına kot

. tu. Zincirlerini çözdü. KucaklıY,a-

rak havaya kaldn·dı. 
Genç kız ona sokuldu. 
Pek eskiden tanı;:nış ve yıllar

ca ayrı kalmış ilci sevgili gibi el 
ele ve omuz omuza kalabalığa ka· 
rıştdar. Orada duranlar arkala
rından baka kalmışlardı. 

Esirci: 
- Keşke daha fazla istesey

dim! ... 
Hadım Süleyman Ağa da: 
- Hurıit Beyin gönlünue göre 

bir kızdı. Ke§ke kaçırma!ay

dım !... 
Diye üzülüyorlardı. 

BiR UGURSUZLUK! ... 
O gece fırtına dinmi,ti. Ali Re

is ertesi gün sabah erkenden yola 
düzülmek için demir aldı. Ağır, a

ğır limandan çıktı. 
Glorya kalyonunun güvertesin -

de de yol hazırlığı vardı. 
Limandan çıktıkları zaman 

Gloryanın da demir aldrğım gör
düler. 

Bu yağlı parçayı avlamak isti" 1 

yen leventlerin ağızları sulanıyor
du. Aralarında ıöyle konuşuyor
lardı: 

- Şimdi Cenuba, lnebahtı ta -
rafına gidecek ... 

- Rüzgar da oraya doğru esi-
yor ... 

- Ne güzel rüzgar!.. Yelken-
ler, olgun bir kadm göğsü gibi ... 

Bu sözü Kara Yusuf söylemişti. 
AH Reis hemen atıldı: 
- O nasıl benzetiş öyle!.. Se

nin kadın lafını ağzına aldığın bi
le olmuyordu. 

Geceden beri zaten heyecanlı 

ve sinirli görünen Kara Yusuf, 
şimdi şaşırmış gibiydi. Kendini 
toparlamak için zorluk çekiyor
du. Yutkundu: 

- Hiç .. Ağzıma öyle geldi iş
te!.. Rast geldi .. 

Ali Reis gülümsedi. 
Kara Yusufun gözlerinde bir 

korku bulutu kanatlandı. Acaba 
biliyor muydu? .. Acaba onun, ıi -
male değil, cenuba, doğru lnebah
tıya gitmek istediğini: 

- Ah, bir sebep çıksa da, geri 
dönsek! ... 

Diye düşündüğünü sezmiş miy
di? ... 

Geminin bordasına doğru yü
rüdü. Denize baktı. Sonra gözleri 
geriye daldı. Baktı, baktı ..• 

Uzun uzun, dumanlı ufukta bir 
noktaya baktı. Sonra Ali Reisin 
yanına koştu. 

- Arkamızdan bir gemi geli -
yor! ... 

EORlK - Yahut asitborik yakını
} an, az zehirlI oJ:ın hafif bir müzadı 
taaffün = antiseptiktir. Binde elli 
nisbctinde suya konarak haricen ya • 
raları boğaz, ağız, göz. kulak ufunet
lerini yıkamakb kullanılır. Ticarette 
kü!ük safha haJinde yahut biJJürlar 
halinde şatılır. Billiirlar halinde ola
nı daha saftır tercihen onu almalıdır. 

Beyaz 
İSPANYA BEYAZI - Gümüş ta

kımlarını oğmak, pencere camlarını 

parlatmak için kullanılan bir nevi te· 
beşirdir. Pencere temizlemek için is
panya beyazından bir miktar suya 
konur Ye su ile cam silinr. Camın Ü· 
zerinde kalan be;,;az tabaka kuruma -
ğa bırakılır. Sonra cam ıslak bezle si
linir ,.e ispanya beya,-,ı tozu ile keten 
yağından mürekkep bir macunla par
latılır. 

KİREÇ BEYAZI - Yahut badana 
duvarlara sürülür. "Badana kelimesi 
ne müracaat,,. 
GÜ.MÜŞ BEY AZI - Buna seroz 

boyası denir. Tahta kısımları, pan
curlan beyaza hoyamak için kullanı
lır. l\laamafih bunun yerine ripo1in, 
b~.ııgalın ve ems::ı.H beyaz boyalaı·m 

ktıllanıln•afü clul: iyıciır. Hava tebed
dülatına bu bo;-alar daha çok rnuka. -
,·emet eder. 

BALINA BEY AZI - Buna ispar
maçet denir. Ka~olot balıklarının bey 
ninden çıkarılan yağlı bir maddedir. 
Ispirtoda erir. Bu yağla kozmetik ve 
kold krim yapılır. Kold krimin terkibi 
şudur: 30 gram beyaz balmumu + 60 
gram isparmaçet + 215 gram tatlı ba 
dem yağı + 60 gram gülsuyu + 15 
gram tentür dö benjoen + 10 damla 
gülyağı ruhu. 

YUMURTA BEYAZI - Evlerde 
hamur işleri yapmakta kullanılır. Şu
rasını bilmelidir ki yumurta beyazı 
sarısının iki misli ağırlrğındadır. Ve 
bir :rumurtadaki beyaz ekseriya otuz 
ila otuz beş gramı bulur. Yumurt.a 
beyazının hassası kendisinde albümin 
olmasındadır. Albümin yemkeleri ha
zırlamakta kullanrldığı gibi şurupları 
tasfiyeye \'e şarapları köpüklendirme 
ğe yarar. Yumurta beyazı biraz suda 
çalkandıktan soura tasfiye edilmek is 
tenilen ma}iin içerisie karıştıra karış 
tıra dökülür. Az sonra yumurta beya
zı pıhtılanır ve şurubun rengini bozan 
maddeleri de cezbeder. Sonra şuru
bun sathına köpük halinde çıkar. Yu
murta beyazı bir çok ciUUarın terld • 
bine de dahildir. Eczacılıkta albümin
li suyun yapılmasına kullanılır. Bu • 
nun için dört yumurta beyazı bir lit
re suda karıştırılır. Albüminli su gas
trit ve anterit ismi verilen mide ve 
barsak hastalıklannda kullanılır. 

Bom 

Bir Musa pJ.pazt kıskıs gülerek 
vazediyordu: 

- Kambiyo!ar düştü! İnsan ke· 
miği üzer:nde çok iş var! Suratı
nızın ne yanını tokatlarlar, yum
ruklarlarsa aldırmayınız. Yalnız 

piyasa: .. ·:ı bakınız! 
Bir l'ı~ekke hocası apdest ibri

ğini, 1nharet bezini, dit misvakini 
ve l~eşkülünü yakalamış, cübbesi
ni a:~;inde topuz etmiş bangır ban 
gn· vazediyordu: 

- Bütün bu işler medruelerin 
kapatılmasından, imaretlerin yı
kılmasından ve fodlalarm kesil • 
mesinden oldu! Sadra2am damat 
F etit Pafa ile Halife altıncı Va
h\dettin kalmış olıalardı bunların 
hiç biri olmıyacaktı ! 

Bir Buda papazı beyaz donu
nun paçalarmr ve beyaz gömleği· 
nin eteklerini &a"\-ura ıavura; ya -

lın ayak ba§ı kabak dolaşarak va
zediyordu: 

- Yılda kaç gün oruç tutar
sak İngiltere o kadar gün batar! 
Eğer 365 gün tam oruç 
tutarsak ... 

Bu li.falra kimsenin aldın§ et
tiği yoktu. 

Bir diplomat; 
Silindir fa.pkasını kafasına. ge • 

ç'.rmit tek gözlüğünü talanı§, frak 
larnı giyinmiş, parlak iskarpinle • 

· rini kutanmıt, ve parazitlerini ya
nma almıı, radyoda vaaz veriyor
du: 

- Evrensel barış için çalıııyo
ruz! 

•.. Gülmesini, ağlamasını, kan 
kusmasını unutan insanlık bu va
azın ilk sözlerine kartı kendisini 
tutamadı. Ciğerlerinin ve sesinin 
bütün gücü ile bir kahkaha koyu
verdi. 

Fakat diplomat; gene utanma· 
dı ... 

Bir gün birdenbire doğudan ha 
tıya, yıldızdan lodosa bir söz ya
yıldı. Bunu çıkarıp söyliyen adam 
kimdi? Hiç kimse bilmiyordu. Gö 
rünmez bir adamın görünmez du
dakları, nerden geldiği belli olnu

BOM '
1

BAUME., - Vaktile muhte- yan bir sesle insanlık arasında do· 
lif Bôm kullanılırdı. Bunlara nev'ine 
göre merhem yahut ruh denirdi. Dok laııyordu: 
torluk bunlardan büyük bir kısmım - Bırakınız! diyordu. P14sat, 
faydasız bulmuştur. Şimdi kullanılan gülle, dinamit, tüfek fabrikalan 
başlıca Bômlar şunlardır: alabildiklerine işlesinler. Onların 

Opodeldon Bômu: Müsekkin olarak bugünkü itlemeleri, milyonlarca 
adaleleri oğuşturmakta kullanılır. i~çinin ve çoluk rocuklarınm bi-

Dedi. Terkibi şudur: ~ ~ 
ikisinin de yan yana gemının Kuru ve rendelenmiş hayvant sa- raz tok yaşamaları demektir. 

bordasına yürümesine vakit kal- bun 95 gram. Brrakmız harp D)üteahhitlerini 
madan, grandi direğinin tepesin- Döğülmüş kafuru 75 gram. ve it komisyoncularım ! Çalı9sın • 
den, Sansar Osmanın sesi duyul- J Mayi nmonyak 30 gram. lar, çalsınlar, kazanımlar ve de • 
du: Romaren hulasası 20 gı·am. polarını stoklaymca yeni bir har -

90 derece ispirto 99:> gram. bi körükles'nleı-! Onlar bu yolda 
- Heh ... yyyy! ... Reis! .. Arl.a- Peru Bômu: Nadiren dahilden kul-

mızda bir gemi var.. Janıl ır. l\lüzmin bronşitte tenefffisü çah~mazlarsa daha korkunç ola-
Ali Reis nldırmrJordu kolaylaştırmağa yarar maamafih böb caklardır. O vakit insanlığa daha 
O artık arkasına değil onune reklere muzu-dır. Albümini olanlarla çok ve daha köklü fenalık etmek 

bakıyordu. Bütün ümitleri, arzu çocuklara vermemelidir. Alınma mik- için başka yollar bulacaklardır. 
"Ik"' .. ·ı 'd 'd' tını hesap olunarak veya. şuruba ka- Bırakınız diplomatı! Biliniz ki 

ve u usu ı erı e ı ı. 1 n stmlarak elli santigramdan ilu' gra 
B .. · k l k d ) j diplomat insanların en budalası • u.tun .. orsan ar, ar a an ae en ~a kadardır. Hariçte dilin Jökoplazi-

gemıye bakıyorlardı. smc karşı onda iki nisbetinde glisc- tentür dö benjoen + 4 gram okaJpti-
Ali Reis aldırmadı: rinle sürülür. Uyuza ve ka ınmağa nos esansıdır. Bundan bir kah••e kaşı· 
- Eh ... Olabilir ya... Varsın 0 I<arşı beşte bir nisbetinde pomadası ğı kaynar suya konarak kullanılır. 

da geıaı. ' Ali h d · · b' d kullanılır. El çatlakları için ayrıca Losyonun terkibi: 15 gram Peru n... a m enızı ız en b' . 
b k 1 d .... 

1 
d h b. ır terkıp yapılır. Göğüs darlığına zibgı + 50 gram saf gliserin + 4 gram 

af aya nız ona egı' a a ın • kar"" da buh l ki 1 ı· ·ı·t d.. d + 2nll 1 • • ç• arı rn anı ır. . sa ısı a o su '"' gram maru 
lerceııne de yeter!.. Buhann terkibi: 4 gram Peru Bô- I suyudur. 

,(Deva.mı va.r). mu .+. bir gram mantol .+. 60 gram ~ ,(Devamı var), 

IA.lma ve başka dıle çe v r me 
Devlet yasasınca koru 'udur 

dır. Bir tornacı, kendis:ni fabrika 
nın ba}mülıendisi veya f ahrika ,. 
h:binin ta kendisi sanan bir bud•• 
la değildir. Ama diplı>mat kendi• 
sini küçük büyük acunları yarat• 
mıt •JLnır. Heryanı açık açık ııtı• 
tan kurnazlığını hiç kimse çakına' 
sanır. 

Bir üniversite profesörüne bet 
hangi bir şey soraramız. Bilip bil• 
mediğini şöyle bir düşünfa. Eğef 
bildiği §eyse size söyler. Bilmedi• 
ği b'r şeyse: 

- Ben bunu bilmiyorum. Hiç 
okumadım. lli§ikli olmadım. 

Der ve OD'.ı kimse ayıplaqı.aı· 
Ama diplomat öyle değildir. O 
her şeyi bilir. Çünkü kend:si öyle 
söyler. Herıeyi bilen benim, det• 
Eğer ona bir gün: 

- Bir franktan bir liret çıkar • 
sa ne kalır? Veya bir §İlini b'r dO" 
lara katarsanız kaç r<J.yişmark e • 
der. 

Diye sorarsanız bilmez. Bilıne
diğini bildirmemek iç'n de soğuk 
soğuk sırıtır ve bunların hangi 
devlet paraları olduğunu föyie bir 
çaktırarak işi büyük bir siyasal 
yola döker ve der ki: 

- Biz d · p)omatlar her aorguy• 
karşılık veremeyiz. Şu ıorduk!arl"' 
nız için bugünlük bir söz söyliyr 
mem! 

Bırakınız onu, ne bilgis · ~· 
lik, ne egoistlik ve süslü ~arlatan
lık yaparsa yapsın. 

Brakmrz devletleri! Birb:rlerile 
darıısmlar, banısınlar, anlaşııJ1" 
lar, anlata.mumlar ... Yahut bi,.. 
leşsinler, ayrılsmJar, grup ara çe .. 

kilsjnler, savaşa özensinler, savat 
tan çekinir görünsünler.. Bmıl<ı
nız, ne yaparlarta yapsınlar. 

Sade: biliniz ki her it:n aonO 
har_r, edeceklere dayanır. Gerid• 
kalanlar zaten geride kalacaklat 
ve aziz canlarını harpten uzak kı"' 
lacaklar. lıleribitirecekler geneber 
yönde boğazlaşacak olan yüz mil" 
yonlardır. 

lıte insanlığı genel ve tüken
mez barışa ulaştracak yol ! 

Bu b:r çok yüz milyon insarı 
kendi aralarında bir (kardeı bir
liği) yaparlarsa bombarnn fitili 
ateı almaz, top susar, pusat f abrİ" 
kaaı durur, komisyoncu batar, ~e 
diplomat güneıte bırakılmış yat 
tahta gibi kuruyup buru~ur. 

Yüzlerce milyon insan bu (kar
deş birliği) ni kurabilir mi? diye 
bir toru sorulabilir. 

Eğer bunu her ulusun cemiyet
ler ve toplantılar kanunları:ıc.3 
yapmağa ka(krşırlarsa kur...maz -
lar. Çünkü harp, ancak yeşil ca
sanın batında istenilmiyen bit 
şeydir. Sokakta, tarlada, atölye:!" 
ve genel yaşayışta harbi !evmt' 
nıek bir kürek suçu, ve harbi iste" 
memek bir İpe çekilmek suçudur• 

Harbi kafası ile, kolu ile, gö-t• 
desi ile bilfm yapacakların evren
sel barış istemeleri ölüm ceza:n Hı 
kartılatır. 

Bir harpte dört beş milyon kiti 
ölebilir. Fa.kat bir (harp isteıJ11i" 
yoruz) sözü ile on dört on beş nıi! 
yon insan -harpsiz- boğazla~ 
bilir. 

- Öyleyse {kardeş birliği) 11i 
kurmak için ne yapmalı? 

- Klüp açmamalı. idare mecli• 
si kurmamalı. Gazete çrknrmaııı-" 
lı. Propaganda yapmamalı. Hat " 
la iki kişi yanyana gelmemeli. V' 
bu ülkü itini hiç bir yerde hiç bit 
vak:t konuımamah . 

\(Devamı v-ad 
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C ~ 1 B Ü R S A Her parçası ayrı bir beyecao ıa okuancak macera, 
Üzamlıların __ ._~---~- ~ kııkanthk, kuvtet, aşk ve seyahat romanı 

BUyük zabıta romanı 

H•z1lannda yıldız ışan:tı olanl:ıı Uur· 

M ı 
..., lr.rindc l O - 1 de muamele ıörcnlcr· e Z a r ) g ) dir I Raı. am 1ıır k .ıp~nış liaı l anı ı ıı:östcrır 

N ukpt (Satış) 
11akleden : va. 110 * Lor dra tıl • - • \'ly ~DI ı!4, -· 

-65- + NeTvorlı 1'25. - * Maıirlı 17', -
• Parls 170. - * nerllo 47, -

- Tuhaf ıey .•. Şu mukavva· 
lann nrkc.~ında.n .•• Öyle bir ko · 
ku geliyor ki... Sanki bir vücu • 
dün çürümesi .. 

Rifat, onun arkasından yürü • 
dü. 

Bir çok bot büyük kutular 
V&rdı. 

PoI:s, bunların istifini bozdu. 
liepıi de toz kaplıydı. 

Rauf, Rifata döndü ve gülüm· 
•edi: 

- Siz de tüphesiz buralannı 
~amı, olacakaınız? 

- Evet. .. Bu ıabah baktım ... 
Fakat hiç bir ıey bulamadım. 

- Tekrar aıaiı ineli\11. 
Bahçenin nihayetine nazır ta· 

rafa doğru yürüdüler. Rauf sor -
du: 

- Bu sabah dediniz ki, üze -
rinde kan ve çamur olan mendil· 
de bir harf varmıı. 

- Evet .• "A,. harfi. 
- Bundan ne netice çı:kardı-

1\ız? 

- Netice çıkarmak ıüçtür. Siz 
de hak vereceksiniz. 

- Affedersiniz, sözünüzü kesi
Yorum. D'Tayet Hanmım yeğeni

nin ismi Adnan değil mi? 
Rifat gülümaüyordu. 

- Evet, doiru ... Adnan... Fa
kat, Adnan Beyin mendillerinde 
marka yok. 

- Bundan emin miıiniz? 
- Kendiıi böyle aöyledi. 
--Ya ... 
- Fakat müsaade edin .•• 

Ben, tetkikabmı daha ziyade ile
ti &ÖtürdUın... Dirayet Hanmım 
lcollı§usunun iami Utif Beydir ... 
~ diğer iımi de akıllızade
lerdir: .. Yani asıl aile ismi ..• 

- Evet ... Bu iıim, benim de 
' 1durnda kalmıftr. 

.. - Lakin, Latif Bey, isminin 
boy}e olmasına rağmen, mendil
lel'ill1Jeki markanm pek baıka şe-
hil d • tm' t" e olduğunu 11pat e ış ır. 

l\tendilleri ben de ıördüm ..• Cid
den ba.mbaıka ... 
.. - Bir insanın başka çeıitlerde 
~~Uhnu, türlü türlü markalı men-
ılleri olamaz mı? 
- ihtimal .• 

b Böyle konuttukları ıırada, 
ahçeye imnitler harabelerin ya-

ttı ' 
na Yaklaımıf }ardı. 
- lıte efendim, geçen gece o 

kd.!anr hayret hayali burada gör-
uı:n. 

b· - Mademki mendilde kan var, 
91

r de Yaralanan oldu demektiı· · 
c·~ lllendif'n ortadan kaybolması 

1 
den acınacak ıeydir. 

~ - Biz, burndayddc. Ben, ikinci 
ile &aınakta bulunuyordum. Nuh 
ı_ Y, •o?uındaydı. Sondan evvelki 
o,~ 

1\ !aktaydı. 
tak 'Uf, -arkasında Rifat olcı

.._a§ağı indi. 

ıa; Demek ki, Cüzamlılar me
r ığrrırn yeri buraıı? 

ları bir gözden geçirelim. 
Sarmatıklara yaklaştılar. 
Oralarda bir araştırma yaptı

lar. 
lıaretler, dört kö~eye konul

muftu. 
Rauf: 

• l\llltao 
il llr~hc 

• Atlnı 
• Cenevre 

214, - * \'arşon 24, -
119. - • t-udape,te ~ıı. -·- • Bülre) 18, -
tıı.ı, •• • Rclgraı :6, -
Y4, - • YoL:ohamı !6, -
84, - + Alnıı 9:ij 100. - •Mecidiye 
ll3 • • Rnltnoı !40.-

(kap. aa. 18) 
- Bunlann manasını araştırdı- • Londra Olb. o • Stokhlm 3.15 

nız mı? Ne demek olduklarını an- • l\c,~on 0.760ll • Viyana 4.U5 
• Paıl 12 03 • !\1ıdrlı 5.11 1' 

ladınız mı? -diye sordu. • Mlllno 9:ıu112 • Bcrllo l,993) 

- Ha.yır •.. Manalarını bir türlü 

1 

* Brlilı:sc 3.39!~ • Varıou 4,!140 

anlıya.madnn, • Atin~ 83 8S7~ • Rodape$t~ U660 
• Cenevre 9.4~8J • Blikreş i9,U5 

- Hepıini, harfi harfine ı:ze * Sofya 67,4443 • ncııraı J)oı.OH<ı 
tercüme edeceğim. Buna rağmen • Amsterdam 1.1677 • Yokohııaa 'l.7918 

h• l .. l' b'l' . ı \ • Pra~ 19,0, • • Mo9kon ıou. 
ır şey er soy ıye ı ırım. 

"Meseli, bu tekerlek, daha 1 E S H A M 
doğruıu çark ... Bakınız, üzerinde h Ban\as• ıo.- ı r.ımvay l'ı,·o 
bir de ölüm işareti var ... Bunlar, •Anadolu ~MO • Çtmcaro u 13· 10 

1 

RcJt ! !O C'ayoa Oı! -, •• 
eıkiden yapılmıt olamaz... Şlr. Hayrlve l!l,!"O ~art ile! -,-

- Şüpheıiz olamaz. Mcrl::eı Bantuı tı4,<0 Balya -.-
U. Slgon. -,00 Sart m. tcaa -.-

- Mahir bey bur&lam manasını Romoatl ı ı,cııı Tılefoa 
keıtirmiı mi? 

-.-
- Hayır, keıtirmemiı ... Zan • 

netmiyorum ... O, harabelerin biz
zat kendiıiyle ve burada bir ıihir
bazın vaktile haıtaları iti etmit 
olmaaiyle alakadar oldu. Şimd:ki 
zamanlar değil, bundan iki aıır 
evvelki zamanlar uğraştı. 

- Evet, biliyorum ... Bu cüzam
lılar mezarlığı ef ıaneleri kıımen 
methurdur. Mahir beyden baıka 
ela bunılan bilenler vardIT. 

EtTafa bakınarak, Rauf bey 
sordu: 

- Şurada görünen kötk kimin-
dir? Latif bey:n mi? 

- Evet ..• Görüyorsunuz, kıa • 
men Dirayet hanmın bahçesine 
s~ sibi bir vaziyeti var. 

- Onu ziyaret etmeği pek iıter 
diın. lt'ttiiime göre, onun da ba
tmdan bir takım maceralar geç -. 
Mlf•••• 

- Evet ... Bir yolculuktan dönü
tünde, başından garib hadi&eler 
geçmit··· Bu yolculuk, ancak bir 
kaç aaat ıürmüf... lıtanbula ka -
dar ıidib gelmiı .. Avdetinde Nuh 
beyin de phit olduğu garib vazi • 
yetlerle karşılaşmış ve fena hol -
de korkmuf ... 

-Ya .... 
Bir kaç adını yürüdü~er ... 
Rıfat: 

- Buyurun ... Oraya kadar gi • 
delim ... Litif bey fu saatte evin -
de olacak ... dedi. 

Sayfiyeye döndüler. 
Sof ayı geçtikleri ırrada, Dira -

yet hanıma rasladılar. 
Biriı'yle konufuyor ve fÖyle 

soruyordu: 
- Hani burada daha kalacak -

tınız ... Demek ki yirmi dört saat 
evvel gitmeğe karar verdiniz? 
Burada otel var ... Biz de orn.ya gi
deceğiz .... 

- Fak.at benim yirmi dört saat 
için bir otel odası kiralamam ma
na.su: olur. 

Bu ıözü aöyliyen Adnıan beydi. 
Rauf, Rıfata sordu: 
- Bu zat kim? 

- Hani akrabaından bir 
bey olduğunu ıöylemittik ... 
o .••• 

Adnan 
itte 

istikrazlar tahviller 

• 193JTl1rk P.or.I i9 7!' t:lelmlk 
• • , rı !8,00 Tramvay 
• • .. • 111 28.SO Rıhtım 
lstlkrlz.ıDahlll 1 94,!!I • Aaado)D ı 
Ergaııı lstllı:ruı 97.- • Anadola il 
ı9t8 A Mu. -.oo Anadolu 111 
Rıfdıt - 00 • ,llfttUll A 

BugUn 
!STANBUL-ı 

-.-
11.75 
tUO 

12,80 PWc stındb Dtf1'17atı. 11 Tolme.o 
Iıyan otellDden naklen caa. 19,IO QOCuk 

hikAyclerl. 20 Haberler. 20,10 Ba.vayan 

gitar orkestrası. (Siret ve arkadqla.n t&· 
rafmdanl. 20,60 Bayan Abah&t HQ.lb\1 ta· 
rafından piyano refakatiyle prkılar. 21 
allı. 21,l:S Son haberler. 21,30 Radyo cır· 
keatruı. 22 Radyo cu ve taDc0 ork ... 
traaı. 

18 - 115 Pllk ve haberler. 18 Radyo 
orkeıstrur. - Haberler. 19,15 Radyo or • 
kestrası. 20 Konferans. 20,20 Pllk - KOD• 
ferans. 21,10 Senfonik koııter. 21 Ha
berler. 

MiS Khz. BUDAPEŞTE, 660 m. 
18,35 Salon orkeatraıa. 19,!50 Den. ıo,ıo 

Spor haberleri 20,35 Ealc1 eeerlerdea lıcan

§Ik parçalar. 21,43 Konteram. 22.ıo Pl&k. 
22,40 Haberler. 23,40 Opera ork..truL. 
1,10 Son haberler. 

8ll Khz. BERLIN, 15' m. 
19,015 Sözler. 19,30 Şarkılar. 20 Kik· 

rofon konu§maları. 21 Kttıt nepiyat. J3 
Haberler. 23,!0 Yaylı ııaz1ar kouert 
(Schubert). 24 Gece muaDdal. 

91IO Kbz. BRESLAlJ, ili m. 
20 Bando muzikL 21 Mll11De§riyat. il 

Haberler. 23,80 Dana mualldaL 

2ZS Kh.z. \'ARŞOVA, 11-14 m. 
18,115 PiyJ.no orkeatraaı. (Bra.e!ama) 

Sözler. 19,15 Caz pl!klan. (B. B. C. Han
ry Hali takımmm). lt,'6 Sözler. 20 P1· 
yano refakatiyle prkılar. 20,20 Aktüalite. 
20,30 Pll1k - Sl!zler. 21,115 Senfonik IHın· 
ser (Flllnnenlk). - ~rJer, - Rekl&m. 

f:HtiMiiWM&aaıwa11&1ıa:ımı •• ınnıu11aı•ı 
ii Dlf Doktoru 
:: 
!: Hüsnü Mu&ta1a ı •ı J' il lst. Aksaray Valide cami 
n karşısında il 
::::ı:::ı:r.:::n:n:::nnH111111aam 

Devren satılık 
dOkkAn 

Bakırköy lıtaayon karınmc:la 
Bahar kıraathanesi içindeki te
lefon, Sen marten markalı billr 

lo, ve sair efyaıile devredilecektir. 
lstiyenlerin içindeki milıteci-d - Evet ... Bu mahzenlerin için

i~~·· .içlerinde en zenıin olanların 
~dı h Şapkalarını ukdan aldılar. 

ura.sı imi, ... 
rine müraca.atlan. (3664) 

Telefon No. 16101. 

1 - Şa!rlacak §ey ... Bütün bun- Tekrar dışarı çıkarak, komıu 
,arı. dütünerek bu laflara kartı sayfiyeye gittiler. ·---.. --:::=::::z:::=:=:=ıı.m:r..:z:n.::ı ••• m.aır.:ta1t1 

ar:if:~·l~:d~'rı· .·yorum... (Devamı var) l!Dr. Kemal Osmanl 
YENİ ÇIKTI 

lar-: Mahir Bey, dıt taraftaki tq- H [ BeThye Mütebassııı ] 
tet}U~erinde tebeıirle yapılmıt ip ilim ve Felsefe ii Karaköy-Ekselsi:or mağ!zası yanında 

ere raatlanu1. Fiatı 30 kurut i! No. 34 b.:: [vet ... Dirayet Hanım, bana Tevzi yeri. VAKiT Matbaası ~E Hcrgiln 14 • 20 ve kadar T~1f. 41!85 
'"·~ard b 1:: an ahıelti ... Ha1di, ıun- L-------------- i::::ı••1111:ı•:ı•:1u:11u::·~ .. :.cı1 !!ı&:"::.ı•u11•ıs:s•:a:m::•u11&:.1··:s:nu:111aı•a:m:ın11111111--H 

ASLANLI HÜKÜ1\1DAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika No.134 

ihtiyar yavafça yere baktı, 
ıonra: 

- Ümidinizi birden bire kes
meyin dedi. Size Aılanlı ada· 
mı kim haber verdi. 

- Admı bir çok yerlerden itit
tim .• Bu adamı, kardetim olması 
ihtimali olduiu için değil, gör • 
mek isterdim, çok merak ettim. 
Siz bu isimde kimseyi biliyor 
muaunuz? 

- Evet, biliyorum. O, Afrika 
ormanlannm hakimidir. Vahti 
oldufunu sannetmeyin .. Çok iyi 
bir adamdır. Kendiıine fenalık 
yapmıyanlara zararı değ ·ı, 

mümkünse iyiliği dokunur. 
- Siz o halde kendiıini tanı

yonunuz da .• 
-Ben mi?. 
- Evet.. Çünkü bana ondan 

öyle bir eda ile bahıediyorsunuz 
ki, bunu ancak tanıyan söyliye -
bilir. 

ihtiyar bir az evvel ıöyledilc-
lerinden piımanmıt gibi dur · 
muıtu: 

Murad illve etti: 
- Galiba ıöylediklerinizden 

piıman oldunuz. Size, bana yol 
gösterin diye 11rar edeceğimden 
mi çekiniyonunuz? 

- Hayır bunun için değil .. Bu 
değil düıündüğiim .. Ben .. Aılanh 
adamı iyi tanırım. B"zim kabileye 
karıı çok iyi hareket eder. Hepi
mizi ayn ayn ıeTer. Bilhaaaa içi· 
mizden beni .• 

Sazan kendbine gider, uzun 
uzun ıörütürüm. Fakat yal>ancı

lara ondan bahaetmek aa.lih:ye -
tim yok. Sizi kendime bir an için 
çok yalan ıördüğümden aöyle
dhn. 

Sonra yavatça ilave etti: 
- Size Aılanlı adamdan bah

aettilimi aakm burada k:mseye 
aöylemeyin. 

- Emin olun, kimseye bahıet-
mem. 

- Ben elimden geldiği kadar 
ıizi Aslanlı adamla tanıştırmaya 
çalııacağım. Onun kardetiniz ol
maaı iht!mali de çok kuvvetlidir. 
Çünkü bana bir çok defalar kü
çüklüğünde M11ırda bulunduiunu 
ıöylemittir. Şimdi, onu belki iki 
ay var ki ıörmüyorum. Bir defa 

.................• . . 
ivazan: i 

! Rıza 1 
i Şekip İ 
=···------·' 

1 
ben haıtaydım, yerimden kalkıp 
gidemedim. Kend'ıini arayıp bul· 
mak nasip olmadı. Sonra, o da be-
ni bu zaman içinde ancak bir defa 
aradı. O zaman da haataydtm. Gi· 
dip göremedim. 

- Çok mu uzakta oturur? 
- Buraya en aıaiı bir gün çe-

ker. 
- Bugünlerde gidip kendiıini 

görmeniz kabil değ11 mi? 
- Ben gitmek iııterim. Fakat 

daha çok onun iatediği zamanlar
da gidip görürüm. 

- S · ze kiminle haber gönderir. 
- Şerifi ile •• 
- Demek yalnız oturmuyor .• 
- Şerifi ıenin, benim aibl 

adamını sandınız? 

- Değil mi? -. 
- Hayır .• Şerif aılanlı adammı 

filidir. O göründü mü anlarım ki 
Aılanh adam beni iıtiyor. 

-Ya.. 
- Ne kadar zamandır görme

dim, demiıtiniz .• 
- iki ay kadar var. 
- Aramadığı zamanlar bu ka· 

dar uzar mıydı? 
- Hiç bir vakit iki ay ara ver

memiıti. 

- Hasta filan olmasın .• 

- Hayır haata olduğu zaman • 
lar Şerifi muhakkak ıelir, görü• 
nür. 

- Köyünüzde herkes Şerifi ta
nıyor mu? 

- Herkes .. kim görse bana ıe
lip haber verir. 

Bu ara, ihtiyar adamm yanına 
reiıin oğlu gelmitti. ihtiyar, onu 
daha uzaktan görür görmez sus • 
tu. 

Reisin oğlu, yakıııklı bir deli
kanlıydı. lhtiyan çok aaydığı ha· 
linden belli oluyordu. Yaklaımca 
ihtiyara bir ıeyler ıöyledi. ihtiyar 
Murada dönerek: 

- Sizi eğlenceye çafırıyorlar, 
dedi, kalkınız ve reiıin oğlunu ta• 
kip ediniz. Sizinle yann görütü
rüz. (Devamı var) 

o 

cın 
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Yango numaraları robu yoktur rinde salgın ilacı: piyango! . 
(Ba.Jtaralı ı inci de> hastalık <Baş tarafı 1 inci de) 

sınm nasıl dünyayı velveleye ver- İspanyada sırf piyango satıııali 
'SOOO lira kazanan 20884 20419 10287 6246 diği hatırlardadır. kanser gibi (IJaş tarafı ı incide) hatta piyangoda kazanan talihli" 

4161 
4906 i~!~ 15835 13614 bugün bütün dünyayı alakadar e· tindeki sıhhi heyet evvelce adala. leri bularak kazandıklarını nıiif' 
6903 14523 6965 den bir felaket üzerinde fikir yü. ra hareket ettiler. Ayni vapurla delemek ve buna mukabil bahtif 

17803 17040 10795 571 ··ım · b"" ı k t'• b" t" tekrar 20 çadır ve erzak gönderil-ru emn ve oy e a ı ır ne ıce- almak suretiyle geçinen adamla" 

1500 lira kazanan 
22054 

9947 24078 6672 5093 y ı 1 -· f' miştir. Tafsilat ve resimler posta· e vası o manın verecegı şere ın nn miktarı §atılacak dereced• 
22103 5361 11667 19052 göz kamaıtırıcı şa'ıaasına kapı - da: Kamil. çoktur. 
11317 24120 23422 14401 1 k kl · d. k d k Balıkesir, 10 (A.A.) - Son ge-an pe ço an şım ıye a ar an- Hükumetin yılba•ında tertİP 
13308 18698 17111 1937 · "kr b ld .. 'd len malumata göre Kapıdag .. ı ya. • . ıenn mı o un o ugu nevı en ettiği büyük piyango da rok rai• 
12554 13591 11153 21569 1 "dd. 1 ki k rım adasiyle Erdek Marmara na· "'C' o an ı ıa an yapma a ço ace· bet kazanmıştır. 69-0 L. kazananlar 

· 19202 
22214 
14181 

200 
10597 
19208 

166 
15349 
'.:.9156 

2858 
11ô31 

l~O 
12742 
21892 
24717 

2168 
2990 

. ~636 
17201 
24574 
10315 
21167 
5818 
8878 

50 
9984 

17717 
2373 

16939 
'15091 

1 1243 
~ 7721 
18981 

l 3053 
20638 
17665 
17137 
11472 

6'ı27 
21457 
17240 
24469 
'12306 
23782 
20996 
15944 

1 8337 
21947 
12400 
17785 
15230 
12024 
21501 

1 9916 
19979 
16307 
10391 
6147. 

'18688 

40 
22164 

l 8334 
7914 

1.2191 
i 1487 
19882 
20279 

1212 
13185 
11942 
17303 
17467 

125 
, 3439 
18640 
~ 7804 

3492 
7385 

11553 19028 14515 
1644 904 20352 

19772 23245 4777 

L. kazadanlar 
18821 20723 4ô30 
10459 4444 15193 
1465 15597 1887 

18744 1969 24148 
24168 22450 19964 

9208 24064 11044 
24021 24021 7741 

L. kazananlar 
7152 

12036 
15574 
1228 
1214 

23075 
18071 
8112 

17711 
22741 
15521 
19197 

23499 
22137 
18117 
10331 
20305 

7194 
24873 

3789 
24475 

7999 
4972 

15626 
204SS 
16013 

7095 
640 

10950 
597 

15045 
10086 
23324 

1537 

Lira kazananlar 
8966 22965 4259 

20153 9917 6575 
4515 24915 12071 
2994 17293 5218 
2400 16430 16298 
7062 
1249 

20176 
22571 
11540 
5340 
5154 
8460 

15782 
17716 
5714 
9538 

11849 
3760 
5532 
9591 

~4479 
10438 
1353 

18114 
21250 

13894 
3477 

16613 
19212 
15992 
8549 
1800 
6808 

15782 
23045 
15849 
15023 
12552 
13927 
5786 
7158 
3065 

14798 
4517 

17031 
21874 

6289 17174 
22761 11189 
8190 1186 

13627 13339 
1431 22665 

24373 23797 
3112 5727 

24097 13826 

9654 
11541 
17584 
14131 
8389 

10387 
11417 
24657 
15007 
1817 
2112 

23557 
5537 

11620 
8532 

23450 
5717 

21969 
21303 
22529 
3885 

261 
19036 
3740 
149 

8297 
6064 

23089 

Lira kazananlar 
11347 
20654 
22984 
14311 
22826 

24822 20738 853 6179 ı ım· ı d' K · b" ı ··k hiyesinde sarsınblar devam etmek 
16079 22057 1662 12197 e ~ •!er ır. anserın ıo oJı ted· Piyangonun çekilmesine bi1 

ve anatomik evsafına göre mikrob ır. . hafta kala keşide yer:ni bir ço1' 
19094 7731 15593 21495 lu bir hastalık olması ihtimali çok Erde~ kaymakammm reisli • ı kimseler doldurmuı b l e-

777 3138 19541 24720 uzak olduğu için mevcud ilim ğinde bir heyet, fırtına yüzünden Jerinı· bı'le b ad , • un ·aır gecb.I 
11388 3599 12031 18239 · ·b l - .. ur a. geçırmı! er ı" yapma metodlanndan geçerek ırtı atı zor uga ugrıyan Marmara ı ahere p"ıyan .. .. 1 . .' b ~ ~ 1~ ~ d ~~~~~ 

bir mikrobun gösterilmesi sadece a asmda bulunmakta ve Marma • ka1arın t ı d O k .. 
2368 2399 1893 16q88 ·ı d"- d l d k" h Ik 'h a sa mış ar n. n urut - (harika) olur. ra ı e ıger a a ar a ı a ın ı • luk b"r b·ı tl • • . _,, 

24008 21832 6342 15412 · 1 · 1 
1 1 

e ~ pıyangoya ııt r~ İlmi taharriyat metodlarma vu- tıyac arıy e yakından alakadar ol- ettig .. i halde b ı · T·· k 
13816 2238 11871 8423 kt d u yere rı ur par•" 
19223 12671 4004 21550 rulunca boşluğu çabuk tezahüre· ma a ır. - ııyle 25 liraya kadar aatın alanlar 

2145:; 
19713 
16002 
23043 

9004 4564 20822 
den bu iddiaların mahiyeti ekae· Balıkesir valisi yardım tertibatı olmuttgj.. 

11428 
riya birkaç k. anser. P. i

0

yesi üzerine aldıktan sonra buraya dönmüştür. , G b" • •1 2 5 •1 22292 18928 G 1 h b 1 ene ızım para ı e , mı yod 

12523 23112 13104
: tavazzu etmıf bırbırıne benzer e endsobn .. ~ ebr .ere nazaran, Mar lira olan büyük ikramiyeyi buse-

934 
mikrob kütlelerinin görülmesi, ne- mara a utün ınalar yıkılmıştır. fe b. k"' I" k d ka 17023 16327 1 M d d d".. r ır oy u a ın zanmıttır. 

2571 
24818 

4527 15873 1
·
5764 

ticesi ise arayıcıya muvakkat bir armara a asın a ve ıger ada• p· b•t ·-· d d 1 d ki k'" 1 d d 1 • .. ıyango ı tıgın en olayı şiııl 
3861 8397 13785 heyecan vermif olmaktan ibaret dar da k oy ~rkme.. e ev erın yuz • di ispanyada - bilhassa Kataloıı 

12427 
14428 

968 
70 

361 
15150 
3080 

22816 
5329 

18659 
4654 

18755 
22977 

6554 650 24767 
kalıyor. e o sanı ço uş veya yıkılmıı • 'd k ki ki b 

N
··f . • ya a - anşı ı ar aşladığın" 

15608 7918 20761 Ayni yolda pek çok ialaf a1 • ~·l u bu~ça ~enı zayıat yoktur. dan hükumet büyük ve mühim bir 
.
24508 13907 2615 

danını§ olduğu için bu yeni al • anız ır ço hayvanat telef ol• iht•ıAı• .. .. k 
t H ık . '-~ . . .. ı a ın onune geçme üzere ye-

4143 
danıtların belki (tarihe geçmek) muş ur. a m ta1U1n1 ıçın ugra • • d h k 1 . • 6331 21114 1 1-ı.!'d B 1 k • b•IAl• b nı en are ete ge m·ı, ve zengııı 

10365 15
n.nz 

7187 
haklan bile ıüphelidir. §I man.w. ır. a ı eaır ı a ıa mer ik . 1• b"" ''k b" • ...,., i ramıye ı uyu ır pıyango ter-

7180 11001 2707 Kanseri mikroblu bir hastalık • '8pp.ın.{ u-e~~""n aıa~ıaJ !sa~ni tip edeceğini ilan etmiıtir. 

7968 6359 756 
olarak ad ve telakki ettikleri hal· lara yardım ıçın teberru kabulune 

1s330 21046 6936 de yeni kongrelerde, neıriyatta J ba~lamıttır. .. .. • Trakya komitası 
22485 9693 18973 ricat ettiklerine şahid olduğumuz • ~adolunun guz~l k~şelerınden 

4836 
bir roklannın h'k. l · · hırı olan bu yerlerın ugradığı a • (Baş taralı 1 incide) 

19645 3505 T 1 aye erını saya· 1 l h Bu yazmm kartı tarafında da 

6758 15783 05 
cak deg~ilim. Yalnız hakikat bu mansız felaket vi ayetin er tara. 1 76 f d d · b. .. d geçenlerde toplanan büyük Trak. 

7950 63 
. 1

7
19l olmakla beraber kanserin mi.k • ın a erın ır teesaur uyan ırm. ıt her tarafta d t db ya komitesinin ıeçtig"'i yeni idare 

23776 16320 
roblu bir hastalık olmaıım (le • • yer yer yar nn e ır • I l tı heyetinin isimleri bulunmaktadır. 
meni) etmek lüzumunu tekrar et. erı a ınmıt r. v ''" Je,ı~ ! k · t · • • • · t ,--;: f1 ~ • Bundan baıka bütün Bulgariı • • • • 

Bugünkü keşidede büyük iba
miyeler çıkmamışbr. Keşideye ya 

me 11 ıyorum. tanda Trakya komitesinin 260 
Çok arzu ederim ki bütün me. Ankara, 10 (A.A.) -Yurd i • • d · 1 d l merkezi ve binlere varan azaanı!D 

aainin istikametini birden reviren çın e son gün er e o an yer sar • 
T t ı h kk d 1 Bak resmen tescili yapdmr•trr. 

yeni bulu9lar kartısmda buluna - •ın 1 arı a ın a ç anlığa T 

Sog
v uk mu••thı·şı hm da kanserde bir mikroba sa. gelen en doğru haberlere göre, Halbuki Georgiyef lf bapnt. 

• B l 0-tiği zaman bu"'tun·· komı
0

telerl 
bib olalım. Çünkü bu takdirde sarsmtı, a ıkesir merkezinde bu ~"'T 
tevekku ve tedavi çok kolaylap • ayın dördüncü günü ba§lıyarak lağvedeceğini ili.o etmitti. Haki • 

rm devam edilecektir. 

Kurtlar bir kız çocu
ğunu parçaladılar 
Bükreı, 11 (Hususi) - Herta

rafta şiddetli soğuklar var. Çisino 
şehrinde beş kişi soğuktan öldü. 
Bulsovinada bir köye kurtlar hü
cum ederek bir kız çocuğunu par· 
çalamışlar ve bir arabacıya saldır 
mışlardır. Arabacı b:r ağaca t.ı:r
manıp kurtulmuştur. Arabanm at
larını kurtlar yemiıtir. 

Her tarafta münakalat ıekte • 
ye uğramıştır. 

Vistül dondu 
Varşova, 10 (A.A.) - Viatül 

nehri bütün boyunca donmuıtur. 
Danzig limanı buzlarla örtülmüt
tür. Vapurlar hemen hemen hare· 
ketsiz kalmışlardır. 

Almanya milletler 
cemiyetine gitmek 

istemedi 
Paris, 11 (Hususi) - Alman

ya, Milletler Cemiyeti konseyine 

iştirak etmesi için, İngiliz sefiri 
vasıtasile davet edilmiş, fakat Al· 

manra bu teklifi kabul etmemiş • 
tir. 

cak, belki insanlık bu beladan sekizinci gününe kadar, Kapıdağ katen o ~ırıı.larda birçok teıkili.tı 
kurtulacaktır. yanm adasında ayın dördünden resmen daiıtmıt •e bazı kimse le • 

Fakat bütün yeni telakkilerin, beşinci gününe, Erdek ve civarın· rl ttvkif ederek hapıetmif Te bir 
tecrübelerin, müşahedelerin sağ • da ikinci gününden sekizinci sa • ikisini idam ettirmişti. 
lambğı böyle bir harikanın zuhu. babına kadar muhtelif fasılalarla Zahiren çok iyi bir hareket gi
runa mani olacak mahiyettedir. ve çoğu şiddetli olarak devam et. bi görünen bu it hakikatte basit 

Onun için (mikrob yok) kazi. miştir. Bu sarsıntılardan Balıke • bir dolabtan hqka bir teJ değil• 
yesinin sağlamlığına e'limizi ko • ıir merkezinde 12 ev kısmn, Er. dir. 
yarken (mikrob olsa) temennisi. dek merkeziyle Gündoğdu, Uça. Georgiyef muanz olduiu Ma • 
nin önüne de bir ((heyhat) ilave l lar, Turan, Paşalimanı, Avuşa, E. kedonya komite.ini lağvettiği hal• 
etmek vaziyetindeyiz.,, ' kinlik, Asmalı, Harmanlı. Poy. de mensub olduğu Trakya komi" 

Sarda 
lıklar 

karışık
başladı 

razlı ve Türkeli köylerinde 364 ev tesini bilakis himaye etmiştir. Son 
tamamen, 922 ev kısmen yıkıl • , haberlerde Trakya komitesinin bi
mış, Marmara adasında ise otu • 1 lakis gittikçe kuvvetlendiğini göl'" 
rabilecek tek bir ev kalmamıştır. termektedir. 

Çanakkalede ayın dördüncü -,-1-'a_J_e_b_e_y_e_s_ıl_ı_r_d_a_ 

Naziler bir milvezzlln günü ikisi tiddetli ve ikis; hafif 
olmak üzere dört ıarsmb olmut verilecek 

gözilnii çıkardılar ve vilayet u,erkezinde evlerin du- Geçen ıene mekteplerde tale-
Sarbruk, 11 (Hususi) _ Sarda varları çatlamıttır. Gelibolu kaza- beye verilen notlar arasında, her 

reyiamın yaklaşması üzerine fev. sında 8 ev çökmüştür. Zarar 15 talebenin az da olsa bir bilgiıi o
kalade Mahiyet ve heyecan ba!· bin lira tahmin edilmektedir. Lap- labileceği mülahazasıyle sıfır nu" 
lamııtır. Sarbrukta Nazilerle Sta- sekinin Bayramiç nahiye merke. ; mara çıkarılmıştı. Bu şekilde bir 
tuko'nun muhafazası taraftarları zindeki çeşmelerin suları tama • 1 muallimin talebe.ine vereceği eıı 
araımda ıiddetli münazaa ve çe- men çekilmiştir. Biganm Dimeko- küçük not bir numara olmakta)' .. 
kişmeler vukua gelmiştir. Statuko ta nahiyesinin Ambaraba köyü. dı. Bu se~e yeniden muallimler 
taraftarı gazeteleri satan müvez • nün camisi, Karabigada bit ev ve talebelerıne sıfır numara vermek" 
zilerin üzerine Naziler hücum et· bir mağaza kısmen, Karlı lsöyün. te serbest brrakılmıılardır. 
mitler ve bir müvezzin gözünü çı- 1 de bir samanlıkla iki minare ve J<açakçıhkla 
karmışlardır. bazı bacalar tamamen yıkılmıtbr• 

9416 
20270 
2095 

15677 
1298 
2550 

22327 
3277 

21433 
20111 

6S26 
18130 
21918 
16417 
18283 
12393 
11850 
12351 
22025 
239S5 
42335 

Naziler vaziyetten o kadar e- insan ve hayvan zayiatı yoktur. mücadele 
mindirler ki reyiam netice!inde Edirnede aym dördüncü günü fa. ( Baştarafı 1 inci deJ 
Almanyaya iltihak edeceğini mu· : sılalı üç ve heıinci günü de 2 sar- 1 Bu günkü muhafaza kadroı11" 

8209 Rakı f Pio cinayet 
9791 y 

4924 
15836 
10456 
11760 
10875 
1718 
4187 
5442 

9831 
14210 
19069 

761 
24763 
16706 
24209 

14522 Mahmutpaşada bakkal lstiğin 
10045 dükkanına dün akşam bastoncu 

3742 Nuri gelerek iki k:to rakı istemit, 
21027 verilmeyince Nuri, pasbrma kes. 
5838 meğe mahsus bıçakla lstiğin oğlu 

23148 Armanağı baından, dudağından 
21641 enşesinden ağırca yaralamıştrr. 
10734 Bu esnada Nuri de elinden yara • 

18640 lanmıştır. Her ikisi de Cerrahpa· 

20168 ıa hastahanesine kaldırılmııtır. 
12574/ Armanak hastahanede ölmüı. 

tÜJ'. 

hakkak bildikleri Sarda ıenlikler ~ı~tı. ?lmuş~ur. Bu sarsıntıların nun takv:yesi esas itibariyle tıv 
yapmak için evlerini çam dallari. 1 ıkısı şıddetlı olmakla beraber za • karı-üretmiştir. Bu takviye bilbsl 
le doldurmuşlar ve her yere çe- I rar yoktur. sa cenup hudutlarımızla lstanb1Jl 
kecekleri bayrakların direklerini 1 Manisanm Demirci kazasında muhafaza başmüdürlüğü te~kili" 
hazırlamışlardır. 1 ayın dördünde biri şiddetli diğeri bnda olacaktır. Muhafaza memtıf 

' hafif olmak üzere iki, gene aynı larının vaziyetleri maaşlan ve il<" 
Tel fabrikasında kaza günde Gördes kazasında da şid • ramiyeleri için yeni esaslar konul" 

detli iki sarsıntı olmuş ve bir ha- maktadır. 
Eyüpte Ayvansaray tel fabri • I d aar yapmamıştır. zmir e yalnız Diğer taraftan kaçak aranıslc 

k~ı~da a~e!e Cemil isminde biri 
1 
Ödemiş mmtakasmda iki sarsın • için muhafaza memurlarına zabı

elını makıneye kaphrarak batı e. ı b hissedilmişse de zarar yapma • ta memurlarmdaki salahiyetin ~e--
zilmek auretile ölınii§tür. l Dllfbr. . rileceği söylenilmektedir. · 
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Kadın ve erkek 
terzisi 

Bütün şıklar hep 
orada giyinirler 
Her keseye ve 
arzuya uygun el
bisenizi ancak 
orada yaptıra

bilirsiniz. 
Ista o bul Yeni
poıtahane kar
şısında Foto Nur 
yanında Letafet 
hanında. 

Bir tecrübe 
kifidir. Her 

yerde arayınız 

UCUZ FiYATLA 

M . IS~!IL~~ .. !;~i~9!~ı!.;.~~'~'~!~~~I 
ı ··A Jl~A 1 makineleri mevcut kurulmuş muntnzam ,e i:.ler bir "fazi)ettc 

M·· \ h l ı bir trikotaj fabrikası satılıktır. Sultanahmet KabasakaJ, 1\ledresc 
us a ıara. 1 sokak ı:; numarada Bay !\fuhittine müracaat. 

HUBUBAT UfflARI 

StHHAT 
VE 

KUVVET 

-= 
• • • • •• ' .:~ ı:.. :"\:.>.,.~~ . . ,. .. -~ . . ~ .. 

Yeni teşebbüsler 
"VAK11,, Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıyacaktır 

Tt:J Q K i'YE 

Eski Yunan ve Roma kUi.siklerinden dilimize çcvrilere7.: Dün ve Ya· 
nn kolleksiyonumuzda 1935 yılın da basılaca7.: tıs'ta örğıitlcrdcn ba§lıca -
Zarını a§ağıda yazıyontz. Bımlard mı birkaçı yakmda basılıp Ç1kıyor. Öte
kiler de anıklanmaktadır: t 1 RD.AT. 1 -Ovid 

Evripideı: Media 
2 - Seneka: Medea 
3-Ariıto·. 

4-Herodot 

Aktay 

Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza 
Peyami Safa 
Burhan Omid 
Şair A.. Hamdi 

B~NKA51 

rmıa ..,. Doktor ~aııa I 
Hüseyin Osman 

1 Haseki hastanesi 
~ dahiliye mütehassısı 
i5 Laleli Lütüf Aparhmaoı saat 

L4·7 e kadar Telefon 22459 -
11111 ııı ıı ını ıuı un ııı nınına n mınınııııınnımıı ıııııımlli 

' HABER 
1 

--=\kşam Postası 

IDARE-HEYETI 1 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 

reıgraı Adreah ISTANBUL BABEK 
Telefon Vaoı ı38'71 idare: M""O 

················································. 
ABONE ŞARTLARI ~ 

l 1 • lJ •Jô ! 
l'Urklyeı 1%0 SGO 880 12110 Krt : 

Ecnebi: 1110 '40 840 1110 

ILAn TARiFESi 

5 - Ariıtof an 
6 - Seneka 
7-Homer 
8 - Plütark: Likürg 

Solon 
Laıedemonyalılar 

9 - Ksenofon: cumhuriyeti 

Ksenofon: 
lO - Plütark: 

Atinalılar cumhuriyeti 
Ajeıilaı 

11 - Plütark: 
" Uariuı 

Silla 
12 - Plütark: Büyük lıkender 

13 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

15 - Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile: Eneit 

Sezar 
Brütüı 

Antuan 
Pompe 

Haydar Rif at 

Haydar Rif at 

ı, •· J~ " ·, ,· ...... ~,.' ·.,_ ... ' : - •• ·,~ • '. •• • .·; .... ~"! ... ·,·~~· 
.. 1 .......... • .... t ... ' 

7 

.DAQA 
BiRiKTiREN 
RAı-IAT-(;O~Q 

ı ıcarea UAn1anıım •tuı IJ.61 
Reeml Ulnlar ıo turuııtor. 

···--··--·-····-····----·-----
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
ISaaıJdıtı )erı \ VAKiT) Matbaası 

Istanbul 2 nci icra memurlu
ğundan: 

Bir borçtan dolayı mahçuz ve 
paraya çevrilmesine karar verilen 
yazıhane e§yaaiyle biri Buik, di -
ğeri Fiyat markalı hususi otomo -
bil ve ıaire 15 - 1 - 935 tari -

itibaren Taksimde Milli Garajda 
açık arttırma suretiyle satılaack -
tır. Arttırma ikincidir. Talip o -
lanlarm yevmi mezkur ve saatle 
mahallinde hazır bulunacak rne -
murumuza 933 609 dosya numa • 
rasiyle müracaatları ilan olunur. 

Acele satılık 1 
t__. ltelepir perükir salonu ve at-

diikk" 3 5 b ... . ku t" de 8-r anı , eygır vvc ın-
~e c· .0 1e a marka bir motosiklet 
le •rıaon'markalı kursu mü -
)\::.el bir biıiklet.. TaHplerin 
1 ı lif caddeıi Tepe iiıtündc 
Bcty ~alı dükkanda Attar 
ları. ehnıed Hayriye müracat t 

(3738) 

750 liraya 
tsatıhk hane 

,_ l1evnı on ı· k" .. ..:ir11r• ıra ıra getırır 
.ır b .. r 

)aıilı u un evsafı havi ve 
dir ,..~nle Yapılmağa elveritli· 
·~at d cıfor a a Fermeneciler Ha· 

lft .. ı •. ıokak numara 7. Konu ... 
---- llti 1 'l' lcetı Yen erin Galatada Şir · 
l>erbe:',:Jri!e üstünde köıede 

vnı beye müracaatlan . 
. (3613) 

1 hine müaadif salı gün saat 9 dan (383) 

H E R k E S N B E G E N D 1 G 1 VE H E R K E S 1 N A R A D 1 GI 

MUHTIRALI 
TAKViMi RAGIP 

1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 
ve heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de 

içinde bulundurur. Ay başlangıçlara ve sayılı ulusal günler 
lstanbul rasathanesinden allnmıştır .. 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 

Kanaat Kütüphanesi 



Çocuk müsaba 
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

1 
Londraya son günlerde üç Birmanyalı kadın gelmi§tir. Memleket -

1 
· lerinin moda•ına göre ııklQfmıı olan bu kadınlar canbazhanede teı

hir eclileceklerclir. Birmanyacla kadınlann uzun boyunlu olmaları 

KUPO" 

9 

Kaliforniyada bir otomobil ya
~ında olan bir kazada otomobilitS 
kizaktan sonra havada tersine dö• k[ nüşünü görüyorsunuz. Şoför, bif 

r~ mucize eseri, birkaç hafif yara 111' 
1 kurtulmııştur. 

il' 
~ 

Nehir üzerinde, akıntının 

tersine giderek, yarı§ lngil· 

terenin bazı yerlerinde ya

pılır. işte böyle bir yarqo 

giren sporculardan biri •• · 
8 ., 4 .. d • · '" makbul sayıldığı için Mu Kuan, MuProa ve Mu Ba a'dlarında olan bu 

h: ..... e v .... :: ...ır ve r:.apta., Fraı.~un a~:ı ik~ tayyarecı ~ .... '7ç~un Kon· ı k~dınlar Avrupalı kadınları pek ~ısa b~yunl~, binaenaleyh çirkin bul-
go'ya gidip gelme rekoru yapmak azere geçenlerde Brükselden hare· duklannı soylemışlerdır .• 
ket etmişler ve 4440 millik mesafeyi 55 saatte almı§lardır. Bu müdde- ~ı:==-:=:=:::=~:::~:::: .. :=::::=:::~.:.::_~~=~-=-~~~~~~===~=~~~=::==:=:===::; 
tin 24 saat 32 dakikasını havada geçirmişler, geri kalanını muhtelif o ESNAF VE İŞÇİ O 
merhalelerde geçirmi§lerdir. Vasati sürati 180 mil olan bu tayyare 
Londra - Avusturalya yarı§ında dördüncü gclmi§ti, Yukarıki resim
lerde a~ağıya doğru sıra ile T ayyarecilerin sefere ba§lıyacakları sıra· 

da Belçika Kral ve Kraliçesi tarafından uğurlanışları, sefer ya -
pan tayyare ve tayyarecilerin Brüksele dönü:ılerinde halk tarafından 

Berberlerin ehliyet vesikası ucuzca veril melidif 

om•·--la ft:" '"H"Wtnı gösteriliyor .• 
....................................................... . ...... ················; 

Güzel ve Gürbüz çocuk : 

mü saba kası .. -··--···················-··-· ~ 

r 

r;o. 15 l - Y~ksei 

Sirkecide Hü-
'avendigar cad-
1csindıe 44 numa
ralı lüks berbeı 

·alonu sahibi Kar 
nik usta şunları 
"ylemektedir: 

- Belediye me
urları b:ze yem 

•zırn ık usta bir nizamname 
tebliğ ediyorlar. Bu nizamnamede 
deniyor ki, lstanbulda mevcut ber 
herler ellerinde bulunan eski 
harflerle yazılı ehliyetnamelerini 
beled'yeye giderek yeni harfli eh· 
liyetname ile değiştirecekler. 

Fakat bunun masrafı çok fahiş
tir. Elde mevcut ehliyetnameyi 
değiştirmek kaca mal oluyor bili
yor musunuz? Tam 3,5 liraya. 

Güzel ~e gürbüz çocuk miisa bakamıza yazılma müddeti bittı .• 
Bugün, müsabakamıza giren küçii klerclen birisini daha resmini ko -
yuvrıruz ... 

B:r nüfus cüzdanının teptil 
masrafı ancak yirmi beş kuruşa 

olduğu halde nihayet bir esnaf ve
sikasının üç buçuk liraya mal olu
şu bizi çok müteessir ediyor. Dev· 
letin arzu ettiği bir ş.eyden dolayı 

herhangi bir vatandaşın mutazar
rır edilmesi doğru olmasa gerek-

1 tir. Üç buçuk lira için üç gün ça· 

ııl 1' J ~ ~fıyoruz:kZaten sbad·~lj~i. _bublunkdu-
~ ' Ag· rılar ve gum vesı anın te ı ı ıçın u a-
~ YENi ÇIKTI d 1 k ı .. ._.,..~ t ,. s ı zılar için ar parayı ço u , çocuğumun na-

~ 1.,ııl en tes"rli ılAçtır. ilk;:~~ k~:l:eri ~;;1'=~:::.~:m~!:,i:kha~:':~: 
n·'111ti·, ' I~ Her ec:ıa ane li de yaı-uryonız. Herkesin rezip 

L ~ de •ardır. Datrtma yeri· Vakit Matbaası f.ı3~llUI• ı. ı ı.., ____________ .,..ı ferahladığı bir günde akşama ka· . ALG o ~ a ~ dar dükkanda kapalı kalmamak-
..., A ~ lıiımızm temini kamil de@ mi? 

Sirkecide Ser-
1ar sokağında 

"amson berber 
ükkam sahibi 

ır asan usta di
·or ki: 

- Şöyle, böyle 
)n senelik berbe-
im. Gerek mem-

rtasal' usta lekette ve gerekse 
burada birçok ehliyetnameler al

dun. Şehrimiz belediyesi şimdi ye 
ni bir usul çıkardı. Kalfa olsun 

usta olsun her berber esnafını bi
la istisna imtihana davet ediyor-

lar, imtihandan sonra da şayet eh

liyetimiz tahakkuk ederse beş lira 
ehliyet parası alıyorlar. Bu para 

beni ve emsalimi hiç te memnun 
bırakacak bir para değildir. içe· 

risine laakal 16 kuruşluk bir pul 

yapıştırılan bir cüzdanın mukabi
linde İstenecek rüsum olsa, olsa 
yarım liradır. 

Hiç yoktan, sebepsiz ve hem de 
yersiz olan hu beş lirayı def aten 

veremiyecek berberler çoktur. Bu 
rüsum daha mutedil bir şekle ko
namaz mı? 

ı----··-··H···i··a·1~:-·R······--· 

1 
lstanbulda en çok satılan 

gazetedir. IIAnlarını • "HA. 
BER,, e verenler kar ederler . 

1 
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Sirkecide Hol 
aşa caddes·nd8 

4 numaralı Sili"' 
i berber dükk~' 
unda berber kSt'. 
"ası Sabri şöyle & 
·or: 

Memleketid 

Düzçed:r.- Orşd' 
Bay Sabri bir it bulamadr 
ğımdan bu~aya geldim. Bu diilf 

kanı buldum. Dükkan sahibi \'il~ 
çif, beni tecrübe için burada bit 
iki gün çalıştırdığı bir sırada b" 
lediye memurları gelerek ehliyet' 

name istediler. Tabii yeni geld~ 
ğim için bu ves"ka bende yokt"' 

Üç lira ceza yazdılar. 

Bir kaç gün çalı,tım. Ust_.,ı 
muvafık buldu. Aç ve açık kalııı1' 
yacak kadar cüzi bir ücretle çf' 

lışıyorum. Ustam muvafık dedilı' 
ten sonra gidip ehliyetnameyİ ,.J• 
dmı. Benden ehliyetname- ücre~ 
olarak bet lira aldılar. Ş'md: elı' 
liyetnamem olduğu halde evvele' 

yazdılar dediğim üç lira cezayı dl 
istiyorlar. Şayet ustam beni çalı( 
tırmamıt olsaydı bu ceza gene ı' 
lınacaktı. Berberlikte çahta~ 
bir kimse olmadığını nazan itibl' 
ra almız. Benden ehliyet ve buısd 
almadım diye ceza istemek doitd 
mudur? 


