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SAYFA 

Telefon: 23872 14 lkincikanun 1935 PAZARTESi 

SAR KİME KAi ACAK?I 
Bugün anlaşılıyor 

Bar'da emniyetlı 

"W~an Ulu~lar 
arC&.!ı, as1ccrlcr ve 

Alnıanya 
Reyic3mda 

kazanacak gibi .. 

Reye halkın ytlzde 
doksan beşi 
iştirak etti 

SarbrUken, 13 (A.A.) - Plebisit 
bu sabah saat 7,30 da başlamıştır. 

Büyük bir kalabalık intihab dairel~ 
rini doldurmaktadır. Saat ona kadar 
hiç bir hadise olmamıştı. 

Bugün 550 bin Sar'lı kadm ve er
kek reylerini kullanmak hakkına ma
lik bulunuyorlar. Plebisit neticesinin 
ne olacağını ve fırkalardan her biri -
nin toplayacakları reyin nisbetini şiın 
diden kestirmek mUmkiln değildir. 

Tekmil fırkalar büyük bir faaliyet 
gCSstcrmekte ve son kozlarını oyna -
maya. hazırlanmaktadırlar. 

(Devamı 10 uncu da) 

Felaketzedelere ha 
raka yaptırılacak 

rey sandığı 

-------------Heyet raporu felaketin dehşe
Mezarda işitilen 

ö sürük 
Bu ses Hauptmana parayı 

veren Fiş'e mi aiddi? 

Muhakemenin cereyan ettiği Flemington mahkemen ve kadın 
jürilerden Madam Sander 

TayYareci Lindbergin çocuğu- ı yor. Fakat Fiıer Almanyada ve. 
~kaçırılması hakkındaki mu· 

1 
remden ölmüttür .• Acaba, bu ök. 

"'ınenıe, bütün ehemmiyetiyle de- sürüklerle Fiter arasında bir mü • 
ediyor: naıebet var mıdır 

il Fidyeinecatı vermek üzere (De~amı 4 UncUde) 
tonx 1 w 1 • • d mezar ıgına gece eyın gı • 

ı.~nl Dr. Kondon is'mli adamın şa
'ltl ..... . 
~ ıgı dınlenmit ve Dr. Kondon 
lf ıarlıkta rasladığı adamın 
luptınan olduğunu söylemiştir. ~ 

dik Yalnız if adeıinde tu ıayanı 
kat nokta vardır: 

l' 
Gece karanlıkta 70 dakika ıü -

erı h' tel ır buluımada, parayı almağa 
llt .. en adamı ı:ddetli bir öksürük 
•ii 'tu.~~nu ve devamlı ıurette ök • 
td~günü söylemiıtir. 

SUç~ırndi §Öyle bir mesele çıkıyor. 
~ U Hauptınanın vekili, Haupt -
ı, 'llda bulunan fidyeinecat para -
tının Fiı • • 1· b" • d 1 d iı .er ıs•m ı ırın en a ın ı 

tlı •öylüyordu 

Fiter İae ti~di ölmüı bulunu • 

Loitcorc 
Söylevler verme

ğe başlıyor 

Yeni kalkınma plAnı
nı izah edecek 

Eski Jngiliz Baıvek;li Loit 
Corç, yeniden siyasaya karıımak 
yolunda lngiltere için hazırladığı 

yeni planı üzerinde nutuklar ver· 
meği kararlaıtırmıttır. 

Bet büyük mitinğ yapılacak ve 
Loidcorç, bu mitinğlerde "yeni 
kalkınma planını,, izah edecektir. 

tini çok açık 
anlatıyor 

Vali emrine 10000 
lira gUnderlldl 

ıaşeye Hilaliah
mer bakacak 

Ankara, 13 (A.A.) -içeri it
leri Bakanlığından tebliğ edil -

mittir: 
1 - Erdek, Kapudağ, Mar -

mara adaları yer saraıntılan ve 
neticeleri hakkında Balıkesir va
lisi ile Dahiliye Tef tiı Heyeti Re
isi ve Sıhhiye Bat Müfettiti tara
fından birlikte devlet merkezine 
gönderilen telgraf ikinci madde

(Devamı 10 uncu da) 

AFYON 
anlaşması 

Iran heyetlle müza
kereye bugfln 
başlanıyor 

Yugoılavya ile yaptığımız af
yon anla§maıına ittirak etmek ü
zere ıehrimize gelen lran heyeti. 
le eıaı müzakerelere bugün uyuı
turucu maddeler inhisarında bat
lanacaktır. 

lran maliye nezareti iktisad it
leri reiıi Akay Memduh Han Neri
manla lran uyuşturucu maddeler 
inhisarı sabık müdürü Said Ali 

Han Nasriden mürekkeb olan lran 
heyeti genit salahiyetlerle mem
leketimize gelmit bulunmaktadır. 
lranın bu itteki isteği Türk • Yu

goslav afyon ıatııı anlaımasma 
ittira'ktir. Bundan iki ıene evvel 
yapılan ve bu yılbatından itiba -

(Devamı 10 uncu da), 

Casus Froje 

Casusluk 
Muhakemesi 

Temyiz heyeti Fransa 
aleyhinde casusluk 
yapan Froje hakkın
daki kararı nakzetti 

Paris, 11 - Bundan iki üç ay evvel 
Bezanaonda bir casusluk muhakemesi 
olmuştu. Froje isminde bir Fransız 
zabiti Krauss isminde bir Alman ca
susuna. Fransa erkanıharbiyesine ald 
vesikalar sattığı iddiasiyle muhakeme 
edilmi§ ve beş sene hapse mahkıim ol
muştu. 

Son zamanlarda temyize giden ka
rar temyiz heyeti tarafından nakze
dilerek tekrar Bczanson mahkemesine 
iade edilmi§tir. • 

Bunun üzerine Froje ile Krauss 
tekrar muhakeme edilmeğe başlarunıg

tır. 

Mahkeme çok kalabalık olmuş ve 
celse çok heyecanlı geçmiştir. Bu mU
nasebetle yeniden celbedilen bazı şa

hidler Frojenin lehinde şahadette bu
lunrnuı;lardır. 

Muhakeme, karar vermek üzere baş
ka güne bırakılmıgtır. 

4 
KURUŞ 

Sene: 4 • Sayı: 1084 

Saylav 
seçimi 

Hazırlıklar ilerliyor 

Bir mllstakfl saylav 
namzedi 

Mel>uı seçimi için ikinci mün
tehib seçimi hazırlıkları baıla
mJ!lır. Dün bütün fırka kaza te~ 
kili.tında yoklama talimatnameıi
ne göre, yoklama yapılmıt ve i
kinci müntehibler ıeçilmiıtir. Bun 
lar bir iki gün zarfında intibah 
teftiş heyetine gönderilecektir. i
kinci müntehib seçimi bu ayın yir· 
misinde yapılacaktır. 

Kazalardaki intibah hazırlıli • 
lannı yakından görmek üzere tef• 
tit heyeti azaları mmtakalara tak
sim edilmiılerdir. Bunlardan Na-

(Devamı 10 uncu da) 

Kömürlerimiz 
İhracatın kolaylaştı
rılması için ıslahat 

yapılacak 

Müfid Necdet 
Zonguldağa gitti 
Aldığımız malumata göre öko

nomi bakanlığı baılıca ihraç et
yamız olan maden kömürlerimi
zin çıktığı Zonguldak ve Ereğli li
manlarında bazı ıslahat yapmağa 

karar vermİ§tİr. Bu arada bu Ji. 
manlara uil'lyan vapurlara, lim&D 
hizmetlerinde, kolaylıklar göıte • 
rilecektir. Bu ıslahat neticesinde 
Türk kömürlerinin dahil ve hariç· 
te satıt üzerine tesir edecek neli· 
celer alınabileceği ümid edilmek· 
tedir. 

Yapılacak 11lihatm ve göıte • 
rilecek kolaylıkların §eklini teı • 
bit etmek üzere, deniz ticaret mü
dürü &y Müfid N.ecdet dün Zon-

(Devamı 4 üncüde) 

Bernar Şov 
. 

Sovyet tebaası oldu 
Novosti yazıyor: 
Moskova, 10- Meıhur lgniliz 

yazıcılarından Bemar Şov bir arı 
kadar evvel Sovyet Ruıya tebaa• 
lığına kabul edilmek üzere Mos
kova hükumetine bir istida ver
mitti. Bu istida meıhur Rus edip
lerinden Maksim Gorgi'nin ilti
ması ile kabul edilmit ve Bemar 

Şov Rua vatandaıı ilin edihniı
tir. 

Sovyet hükumeti timdi Bemar 
Şovun bütün eserlerini Rusça ola· 
rak neıredecektir. 
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Kars da 
8oğuk, sıhnn altında 

SS derece •• 
Ankara, 13 (A.A.) - Ziraat 

Be.kanlılı meteoroloji enstitüsün
den aldığımız maltlmata göre, son 
24 aaat içinde yurdun Trakya, E

ge mıntakalarmda y&ilf devam 
etmittir. Diter mmtakalarda ba
va bulutlu geçmiftir. En son yağıf 
63 milimetre olarak Edremidde 
ölçülmüıtür. Trakya, Ege mın • 
takalarının diğer yerlerine 8 - 47 
milimetre arasında yaiıt o)muı • 
tur. 

Radosda Italyanlarla rum
lar arasında bir çarpışma 

Gece ve ıündüz aubunetleri or
ta Anadolu ve Doğu Anadohuun· 
dan maada yerlerde hep ııfırın üs
tünde kalmııtır. 

Dün gece en dütük suhunet ıı
fırm altında olmak üzere Kus'da 
33, Erzunımda 20, Kaatamonuda 
16, Sıvasta 15, Ankarada 10 dere· 
ce olarak kaydedilmiftir. 

En yüksek gündüz suhunetleri 
ııfırın üstünde 16 derece olmak Ü· 

zere Antalya, Adanada kaydedil
miıtir. 

30 Kişi hapse 
tıklldı 

Belgratta çıkan Politika gaze • 
teai Atinadan aldığı fU telgrafı 

neıretmit tir. 
Atina - HükUmet gazetesi 

olan Katimerini gazetesi Rados a
dasında, Radoa kasabasına yakm 
bir köyde fqiıt İtalyan askerleri
le yerli Rum ahali arasında mü
him bir müsademe olduğunu yaz
mııtır. Müsademe neticesinde bir 
çok kiti ağır surette yaralanmıt 
ve 30 kiti de hapsedilmiıtir. 

Müsademenin sebebi ltalyan
Iann köydeki Rum mektebini ka -
pabp bir ltalyan mektebi açmıt 
olmalarıdır. 

VMRO 

_...._..__ - --- -

158 milyon sterlin 
Amerikanın müdafaası için 
bu kadar para harcanacak 

lnıilizce Deyli Ekspres gazete
tes i, Amerikanın yeni bütçe ta
savvurları üzerine diyor ki: 

"Cümhurreisi Ruzvelt, Ame -
rikanm müdafaası için 158,000,000 
milyon lngiliz lirau harcıyacak. 
Bu, lnıilterenin lnailtereyi müda
faa için aarfecleceli paradan 50 
milyon lnıiliz lirası fazladır. 
milyon sterline çıkacak, bizimki 
53 milyondur. 

Amerikan ordu ve hava 

kuvveti bütçesi milftereken 63 
milyon sterline çıka~k, bizimki 
iae 55 milyon ıterlindir. 

lnıiliz hallmın bundan endiıe 
etmesine mahal yoktur. lnıilte • 
re - Amerikan doıtluiu aailam
dır. 

.. Bunu Japonlar dütünaünler !. 
Japonlar deniz kuvvetleri için an
cak 31, 000,000 sterlin, kara ordu 
lan için de 29.000.000 aterlin çıka· 
rabilmektedir .,, 

Fransada adliye na
sıl islAh edilecek? 

Karaköae, 13 (A.A.) - Daya
mlmıyacak kadar :kuru soğuklar 
devaJQ ediyor. Cuma aünü Çay 
nahiye.inde bir köylü yolda gi -
derken soğuktan donarak ölmüı • 
tür. Yollarda hayvan telefatı ol • 
muştur. 

Halifaks, 13 (A.A.) - Karla
nn erimesinden ve tiddedi yağ -
murlardan sular t&pıııf ve iki ki · 
ti ölmüttür. Hasar mühimdir. 

Bulgaristan hllkd
metl aleyhinde 
faaliyete geçmişi 

gaze:rep~ofy:!:n b~r0v;~~ Baş bakan Flanden, bu m ese
::,:eı aldıp fU telırafı Defrebnİt· leyi ve siyasal vaziyeti anlatıyor 

Marsllya sulkasdl 
mesullyetlerl 

"Evvelce hapsedilen Make • 
donya gençler birUği azası son 
kararla serbest bırakıldıktan ıon

. ra VMRO komitesinin yeniden 
CeneTre, 13 (A.A.) - Manil· bltGn Bulıaristanda sisliden 

ya ıuikasdi lde1uliyetleri hakkın- gizliye faaliyete geçtiği haber a
daki Macar muhtırası Fon Eck- hnmıtbr. Bu faaliyetin esas he
hardt tarafmdan bu itin raportö· defi, bugünkü idareyi ve hüku • 
rü olan Bay Edene tevdi edilmek me\i devirmektir. 

Pariı, 13 (A.A.) - Bay Flan- J yüksek hakimleri tarafından ae -
den radyodalri söylevinde: "A - çilecektir. 
macının ulusu, &konomiıini tah - Adliye fa•la ılcandal ka7detti, 
rib ve kurumlarım batırmak tiksinti ve hiddet içinde olan halk, 
tehdidinde bulunaQ iki tela - meauliyetleri aramakfadll". 
likeden kurtarmak,, olduğunu bil- Mücrim meselesinden ileride, 
dirmiı, bükUnıetin beyanname - adliyenin, tenıiki usulleri meaete
ainde yazılı vaidlerinin ifa edil • si vardır. Adliyeyi ıiyaaal nüfuz. 
mit olduiuiıu hatırlattıktan son- lardan kurtarmak mevzuu bahiı· 
ra demittir ki: dir. Devlet, yakında bazırbyaca: 

"-Bir taraftan Marailya sui- ğı diğer bir ıslahat projesiyle de 
kasdı ile vahim bir tekil alan meclis dahili nizamnamesini tadil 
harb tehlikeleri bertaraf olur • d ekt• e ec ır.,, 

CenevredEr
sıyasaı görf!ş melet 
mühim bir safhada 

Cenevre, 13 (A.A.) - Burad• 
hususi konuımalar devam etıııd
tedir. Bay Laval Türkiye Dı 
itleri Bakanı •e Uluslar Kun1111Wl:• 
konseyinin §İmdiki reisi Bay Rü 
tü Aras'la görütmüıtür. 

Fr•n•ız • lngiliz 
ıarUtmelerl 

Cenevre, 13 (A.A.) -Bay La• 
val, dün uzun müddet Sir Cot 
Saymen Ye Bay Edenle ve aoafll 
da Bay Litvinof ile ıörütmüıtiir• 

Bay Laval alqam yemeiini B•1 
Titülesko ile birlikte yemittir. 1111'. 
ıiliz resmi mabafili, Bay Lavali 
lnsi)is devlet adamlarına Rolllfi': 
anlatması baklanda izahat verdr 
lini ve bunda barıtm peldftiril • 
mesi için mühim bir imil ıörd 
Sir Con Saymenin kendisini har•" 
retle tebrik ettiiini bildiriyorlar. 

Sar meaeleıine ıelince, lnsilif 
murahhulur, meselenin Awu~ 
müaalemfti nefine olarak, bu af 
sonundan eYhl kat'ı olarak neti"' 
celenmeai mütaleasmda bulun 
mutlardır. 

Cennre, 13 (A.A.) - Sir Saır 
men ile Eden Fransız Dqan ltlr 
ri Bakanı Ba1 Lavalla ıörüftüklr 
ri ıırada Almanyanm bir an .,...1 
uluılar kurumuna dönmesi huau • 
amada ibtiyab elden feda edece .. 
t1hl aldlaatmitlerdir. Roma aJI" 
lqmalannm AYl'Upaya taallGk e" 
den neticeleriyle Doğu andl&flll•• 
unm yapılması ve Almanyaıull 

Cenevre,e d&nmeıi iti 8. Flandell 
ile 8. Lavalin ay sonunda Londr•· 
J& yapacaldan ziyarette uzun ır 
zadıya tetkik olunacaktır. 
Balkan a~ent1. vtf 

Roma anlaşması 
Atina, 13 (A.A.) - Dııarı it 

leri Bakanı Bay Makıimoı Balkall 
antantı konaeyine baıkanlık et • 
mele üzere bu.an Cenevreye hare• 
ket edecektir. Yarı resmi malu • 
mata göre Roma anlatmalarındall 
doğan yeni durum konıey tarafın· 

üzere ulU1lar kurumu genel kitib- VMRO komitesi BuJıariatan 
liline -.erilmiftir. Bay Edenin haricinde, bilhaua Amerikada 
raporu gelecek hafta hazır olacak ça)ıfma faaliyetini çok ıenitlet -
ve Orta Avrupa bakkmdaki Roma mittir. VMRO nun Amerika mu· 
anlq~larmm tatbikini kolaytq- rahbulan, Bulıariatan Bqvekili 
brmak için bu devrenin nihayetin- Kimon Goraiyef ve rejimi aley
den evvel itin ~fiyeaine çalııda· hinde ıenit mikyasta propaıa.._ 

ken, ötetaraftan yeni yıl bant uf
ku üzerine açrlmıt bulunuyor. 

dan tetkik olunacaktır. 
Bay Flanden, nihayet, dıtarı -~---... ----...... -.:-.-.. 

siyasadan bahsederek Bay Laval -, Ankara telefonu 1 ; 
ile birlikte barıı ve uluların bir- _ ~ ktır da vapmaktadırlar ve kendisini ca • .,-

VMROnun en büyük düımanı o-

Sar reylAmı neticesi larak ilin etmiılerdir. 
yarın belli olacak 80000 bin kişi Mısırda 
Berıın, 13 (Radyo) - Bugün bit- bir kongre yaptı 

ttin reyler verilmiştir. Rey sandıklan Mısırda çoktan beri yapılmak iste 
)'UUl sabah Sarbrükte Wartburg bi - nen fabt bir tUrUi imkln bulunamı 
118811l4a 60 heyet önünde tasnif edile- yan mtllt kongre nihayet Ramses şeb 
cek ve Salı günü sabahı saat sekizde rinde toplanmış, ve Mısınn her tara 
netice anlaşılarak bütün dünyaya frndan gelen 30,000 murahhas Vefd 
radyo ile ilin edilecektir. fırkası lideri Nahas Paşaya itimat 

Tasnif esnasında salonda 300 gaze
teci de hazır bulunacaktır. 

reyi vermiştir. 

Dünkü Roma anlaıması ve ya-

rınki Londra görüımeleri ancak 
bunu pekittirmek içindir. 

Baıbakan, adliye projeaile bat· 
lıyan devlet ıslihatından bahae
derek demiıtir ki: 

"Kolonun, ıenel müfettitlik 
ihdası aayesinde adliyeye tam is-
tiklal verecektir. Bu müfettif, ta· 
yin ve terfilere memur olacak ve 
istinaf ve temyiz mahkemelerinin 

birine yakınlatması ıiyasuına de- Telefon Şirketi 
vam edecejini ıöylemit ve tu ıu· 
retle devam etmittir: meselesi 

"Biliyonım ki, bantı korumak Ankara, H (81111181) - lzmir Tetr 
için kuvvetli olmak ıerektir. Ve fon firketl marahhaalarlle Nafia Ba" 
buna ihtimam edeceiim. Fakat, kanlıtı aruındakl müzakereler hd" 
gene biliyorum ki ulustararaaı mü· inada Nafıa Bakulıtından aallhr 

yettar hlr zat flllllan IÖylemfttlr: 
naaebetlerde itilifperver ve re&• _Şirket mUmealllerl NafıaaJll 
list olmak lizımdır.,, aoktal nazarını ... itibarl1le katnal 

etmiflerdir. Mflmmller prketin 111"' 

Yeni zelzeleler 
Erdek, 13 - Bqtn tl~ aanmtı ol 

4a. Ziyan 7oktar. 

[ Sabah ~azeteleri ne diqorlar? 
maye vaziyeti hakkında hey'eti uma• 
miyeden karar almak üzere gittiler• 
Gelecekler ve konuşmalara devam e • 
dilecek. 

Ank•r• Ekspresinde 

Dlln g~cekl yangın 
Dün ıece saat )'İrmİ biri Jirmi 

ıeçe Sirkecide Sirkecipalum 
Gat kabnc:la (Bayer) mibtalaa -

rabnm rekllm edildiii reJdlm 
plikuı elektrikten kontakt yap • 
Dllf, bu yüzden yanım çılmutbr. 
Binanm ilat kab Bayerin mümea
ailinin iaticarmc:la depo olarak 
lmllaqılmaktaclır. Çıkan ateı bu 
depoya sirayet etmİf, bu kat yan
mağa batlamıt, fakat yaqmm 
8enİtlemesİDe meydan Yerilme • 
den itfaiye gelerek yirmi dakika 
içinde ahıab kat lmmen yanmıı 
olduğu halde yangm söndürül • 
lıriiftür. Binama (90) bin liraya 
aigortab olduiu söylenmektedir. 
Tahkikat yapılıyor. 

"Fransız inklabı mı, Türk inkilabı mı üstün?,, 
KURUN -Bugiinkü bafmakale Ce diğimiz bir iı: Sinema" başlığını koy

ldl Nuri. Gün taraluulan yozılmıttır. muı ve bizde •inemanın maalesef hiç 
Gün gazıaında Franaız inkılôbı Ue tekamül etmediğini ve hükfunetin bu 
Türk inkılabını mukaye•e ediyor ve iıe ehemmiyet vermediğinl söylüyor. 
bunlardan hanglainln daha gllkaek ol- ı Yalnız filmleri •ansür etmek ve ağır 
dıı9"unu ara~lcr~ııor. Ve Ud inkıltip a - vergiler almakla bu lıin başar.ılamı
raaında esa fo .. kın birinde ~k karı yacağını ilave ederek az vakitte dün
d,ikülmesi, ölıüriinde kan dökillme· yanın en ileri sinemacılığından biri 
me•i olduğunu söylüyor. Ve neticede lıaline gelen Rus •inemacılığını misal 
Fraruu:unn çok Jaha müıkül bir vazi- olarak gösteriyor. Ve bizim de ayni 
ı•etlc ulan Türkiyenin bu inkılabı d 2· yolu tutmamız lüzumunu tekrarlı
ha iyi başardığını söyledikten sonra yor. 
yazıgı"fÖyle bitiriyor: JllLLIYET - Ahmet Şükrü Es-

"S!J un tarihi okunc~ak olur•a o İf - mer bugiinkiJ gazUJını /ngilizlerin Hin 
lerin insanlar değil, canaoorlar tara- distana vermek üzere dilfündükleri 
fından yapıldığı ıanılır. Bu ihtUôlci- Kanunu Esai projesine hasretmiştir. 
lere hiç saygım yoktur. Bunun eaas maddelerinden bahsetti» 

Türk inkılôbımn gelecekte tarUıini ten sonra lnullizlerin Hintlileri dtllıa 
okuyacaklar bu işlerin adeta melek- uzun müddet ellerinde oynatacflid«
ler tarafından yapıldığını, leylezol- rını ıö.'llüyor. V-e 360 milyonluk bu 
lar taralından baıarıldığını ıanacak- kitlenin illtiklUlini almak için 4oha 
lar.,, pek çok çalıımaları la:ım geldiğini 

Cl'JJ/HUR/J'ET - Yunus Nadi bu- ilave ediyor. 
giln yazdığı yanya "Hiç özen verme - ZAMAN-Zaman imzalı gazı 'bugün 

1''ranaa Ue ltalganın Habeşistan üze
rinde anlQftıklaruu anlattıktan son -
ra bir rivayete nazaran ltalyanların 
Habeflatandan ıonra Amavutluiu da 
iş9al etmek niyetinde olduğunu, ta
kat bu takdirde Yugoslavların da der 
hal A rnauutluğa gireceklerini Udve 
ediyor. Ve bu gibi •ulha mugayir ha
reketleri şiddetle tenkit ediyor. 
AKŞAM - Uç yıldız imzalı gazı 

bu yılın savaf mı, barıf mı olacağını 
tahlil ediyor. Dünyadaki bütün mil -
letlerin vaziyetini gözden geçirdikten 
ıonra yeni yılın bir savaş yılından zi
fiaıle ıavaşa ortak arama, gani itti
faklar yılı olacağı neticesini çıkarı

yor. 
SON POSTA - iki yıldız imzalı 

yazı dost komfumuz Yunanı.tanın 
bir türlü dalalll kanfıklıklardan kur
tulamadığını aöylügor. Ve bısnun se -
6-bini de bir çok fırkaların blrbirt. • 
rile çarp1fmasında ve kuvvetin dağıl
mcwında buluyor. 

kU~Uk bir kaza 
Ankara, 14 (Hususi) - Ankara lr 

tanbal Ekspresi, yataklı vqonlarıır 

dan birinin lzmitten evvel dinıfd 
yandığı için, bqün bir buçuk saaS 
rötarla aelınlştir. 

Çiftlik gUbresi lhrac; 
edllmlyecek 

Ankara, 14 (Hususi) - Çiftlik g61'
resinin yabancı memleketlere ç~" 
nlmasını Vekiller Hey'eti yasak , .. 
mittir. 

KOreğe mahkftm olaıl 
iki kardeş . 

Viyana, 13 (A.A.) - · Harb dl" 
vam, Nazi Rudolf Ottu hiyanetl 
vataniye cürmiyle müebbed hidf' 
mab ıakkaya ve kardeti Valtf1 
Ottu da on ıene bidematı pkka,
mahkUm etmittir. Her ikiıi d• 
25/ 7 / 934 ihtilalinde Reiıicümhtl" 
ru telvkif etmeğe tegebbüs etı0ir 
!erdir. 
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Boğaziçi tra~: 
vayları 

bBoğaziç:nin ölme•ine batlıca 
~ eb, oranın nakil vaaıtaaındaki 

1 ~zuklulctur. Anadolu kıyılanm 
iki fabrikatör tevkif edildi 

iozden · · . '- geçırımz: Dilenci devri§ 
lloaaı "h· 1· • dö .. gı 1• ıyme liyme her yeri 

.. kül en yalılar; ömründe fırça 
Sınai mül

kiyet 
l Suiistimali Ağırcezada bir 

ıornıemis .. ük" d" ı· latl .. çur ış ı ağızlar gibi 
arı yosun tutmuı ve kırılıb kay 

lllıt rıhtımlar ..• 

• 1 kötü ve intizamsız vapurlar 
1! ete· 1 
de~· 1! .~t~, yalnız yurdumuzun 

g .1, bu tun dünyanın en güzel 

:~tı:lannd~n biri olan Boğaziçi· 
leş· Yle ragbetten düşüren elbet

ırkettir ..• 

. k .. Yalnız Boğazın Bebekle Kara. ıt'' araaındaki kıamı tramvay it· 
/

0r ve şehrin merkeziyle bağlr 
rı •Ye n=ıbeten azıcık canlıydı. 

h· Bu sefer de, tramvay şirketinin 
d lttı!nil' etiyle ma,allah orası halle-

t. 'Yor. 

" 
1 

•• ~aasen dikkat ederseniz görür-
y Unuz ki t . "- . 
_ ~etıdi ın~· ram~ay .ıır1Keb, yalnız 
_ tirk . ustear ısmı o an diğer bir 

h' etın tevarüs edeceği ıubelerde 
•tnnı t" • f • fttı e ını sar etmektedir. Geri 

~d·an bütün kısımları iıe, ihmal 
~ 'Yor. Tramvay ara.balarımn bi
~trktarafı aluadığli her gün görül-

t tedir. 

' h Şirket, son zamanlara bdar 
'leb k ' 
l't ~ hattında muntazaman tram 

'1 ıtletiyordu. Fakat •mı" d' ak 
fam d k T 1, • 
""' 

0 uzdan itibaren Bebekle 
· "'~ak.. ' ha . 

1 
oy arasında yalnız dört ara-

1! emektedir. 
sanıc· 

1 trıunvay d w•ı 
• lnüha.rekler ! egı de tren 

• Bu saatlerde O 
tiktaı tram J ı:taköy ve Be • 
'ınektedir~ay arı ııe hiç iıletil • 

1111 • d" ~ rı ort tramvay mlDltazam 
)o~rtda yola çıkarılaa.... o da. 

11 l'trı" ~eseli, vatman!ar, muay -
~ ~anından be, altı dakika 
~~ hareket etmeği hiç de mah

tı ~Ötmüyorlar: 
l'r ....._ )" olda ya vat gideriz! diyor-

"• 
•eril 

di:t anca saatte tramvay var,, 
da e ~inönüne gelen yolcularm 

• llgızları açık kalıyor! 
• 

• • • • • • • • 
t · '1'rlllnv d" d"' .• Qllllt, ay az,, ıye uşunen 

~ ~e ~ aenıtten el etek çekmek
tider tırket Boğaziçini - kendi 

8 ayak- öldürmektedir. 

~llllt~i, ehveniter olsun diye, 
dllrıı.'k~Y ~untazam işlese, başlıca 
~lq ara seyrek tramvayların 
"t.11.'trl.._' zaınanlan yazılsa, bu, ayni 
ii ~ib~da kontrola imkan verece
~~ :, halk için de ıuhulet ola~ 

"Bizde de kurulması 
IAzım" deniliyor 
Son zamanlarda bir kısım sı

naiciler bizde de, dünyanın her 
yerinde olduğu gibi, artık sınai 

mülkiyetinin ıamil bir §ek.ide 
kurulması lazım geldiğinden ba • 
hiıle müracaatlara başlamıılar • 
drr. Sanayi Birliği bu meseleyi 
tetkik etmektedir. Bu smaicile • 

rin buna gösterdikleri başlıca ıe .. 
beb hiç b:r fabrikanın bir kumaı 

üzerinde kendi bulduğu bir dese -
ni, yaptığı bir iıte kendi bulduğu 
bir tipi kendine mal ederek bun • 
dan istifade edememesidir. Böy. 
le bir §ey piyasaya çıkar çıkmaz 

diğer fabrikalar derhal onu taklid 
etmektedirler. 

o 

Ziraat bankasında 
yapılan tahkikat 
Zir~t Bankasında buğday it· 

leri hakkında yapılan tahkikatın 
bittiğini dün bir gazete yazmııtı. 

Tahkikatı idare eden Z~raat 
Vekaleti müıteıarı Bay Atıf dün 
hu hususta şunları aöylemi§tir: 

''-Tahkikat devam ediyor. 
On gün kadar daha sürecekt:.r. 
Raponımu henüz tamamlaıJ11' ve 
vennit değilim.,, 

~ 

Bir kalpazan mah
ktim oldu 

Galatada oturduğu evinde bir 
çok para kalıplar tedarik ederek 

kalp beş ve on kuruşluk para ya
pıp ötede beride sürerken yakala
nan Halilin dün ağır ceza mahke-

mesinde muhakemesi yapılarak 
kararı bildirilmiştir. 

Halil üç yıl hapis yatacak ve 
bin lira da ağır para cezası vere
cektir. 

-o--

Killtür bakanının 
şehrimizdeki 

faaliyeti 
Kültür Bakanı Bay Abidin Öz. 

men ıehrimizde tetk:klerine de. 

vam etmektedir. 

Bakan, dün, üniversitede ya. 
pılacak tarih, coğrafya fakültesi ......._ Halice SUreyya 'l';; ~~: ~:~~:;:!:'.:::!.~lariyle 

iptidai maddeler 
üzerindeymiş 

Muafiyetlerden isti
f adeyl sullstlm.M 

etmişler 
Son zamanlarda şehrimizdeki 

bazı sanayi müeueselerin"n, hü -
kU.metin gösterdiği muafiyetler ve 
kolaylıklardan istifade ederek, 1 

memlekete soktukları sanayi et - 1 

yasının ve bilhassa İptidai mad -1 
delerden olan iprk ve ına'.a:inele • 
rin üzerinde suiistimal yaptıklan 1 

ortaya çıkmıştır. Bu meyanda 
gümrükten bu şekilde kolayca ge;. 
çirdikleri İplik ve makineleri bu 
haklardan istifade edememeleri 
lizmı gelen kimselere sattıklan 

tesbit edilen iki fabrikatör seki • 
zinci ihtisaı mahkemesi müddei • 
umumiliğince derha:l tevkif edil .. 
m:ştir. 

Diğer taraftan yapılan ihbarlar 
üzerine bu 'Vaziyet üzerine, eaa.aen 
alakalı bulunan, lstanbul ıanayi 
müfettişliği derhal tetkiklere gi • 
ritmişt'r. Daha bazı fabrikalarm 
İptidai maddeler diye gümrükten 
geçirdikleri iplikleri piyasada sat
tıkları söylenmekted:r. 

Araba c;arptı 
Sabahaddin adında birinin a

rabaaı dün Osman oğlu lbrahim 
admda bir çocuğa Şehrem ~ninde 
çarparak yaralanmasına sebeb ol

muftur. Arabacı hakkında takiba
ta giri9ilmiştir. 

Zorlu kadın 
Mecidiye köyünde oturan Mev

lüdün tarlasına koyunlarını sokan 
çoban Emine, Mevlüdün bağırıb , 
çağırmasına kızarak, adamcağızı 

ıopa ile başından yaralamışbr. E
mine yakalanmıştır. 

Pantalon hıraızı 
Beyazıdda oturan Abdullahın 

bir pantalonunu çalan sabıkalı 

Mu~tafa Zülfi yakalanmıştır. 
Hah h1rsızları 
Sabıkalı hırsızlardan Fuad ile 

arkadaşı Ahmed, dün bir halr ça-

hb kaçarlarken yakalanmışlardrr. 
...,...,. ... ,,,..""'""""'~_.MW1'Utfftrmn111ıııımnrnııı1,.,111ı ııımnıımm~ 

Şikayetler temenniler: 
...__ 

Gene postadan 
şikayet 

l l' os ve susuzluk •tan Bay Ab:din bugün bazı mek. Be§iktaş Ortabahçe Mısırlı oğlu 
~~I' d·· b .. ~I·a· en çok yağmur ve bl cadde, Haremağası sokak 12 No. Aldf li•t - te eri teftiş edecek, edebiyat fa.. 
teıı; .. -:;_ Ugu fU günlerde beledi· Ôneli gönderdiği bir mektubda diyor 
~ ı k kültesini gezecektir. k ' ' b er os idaresi gene şehri ·ı: 
la 1talanaktadır. -o- Ankaradan namıma gönderilen pa· 

)~e ~nhulda. ıu işlerinin beledi- Gttmrük beyanname- ket 31.12.934 tarihinde Beşiktaş pos-

muhakeme 
Musa kendisini koru
mak için mi vurdu? 

Katilden suçlu 

Bir içki dönü
. ü beraberinde 
Julunan dokuz 
.ırkadaşı ile uğ· 
radıkları Vefa
:Ia Etemin kah
v~sinde kahveci 
Etemi bıçaklı • 
7aı-ak öldürmek
len suçlu Musa
nın muhakeme· 
ıine dün ağrr 

ceza mahkeme-Musa 

sinde devam edilmiştir. 
Dünkü celsede dinlenen bir 

komiserle bir por si ve ınahkG.m 
Arab Osman adında birinin p. -
hadetleri, evvelce yürütülmekte 
olan muhakemenin şeklini değiı • 
tirmiş bulunmaktadır. 

Şah:d polisler, katil Mmanm 
vaka gecesi merkeze yaralı ola -
rak geldiğini ve kendisini imdadı 
sıhhi otomobiliyle hastahaneye 
sevkettiklerini söylemişlerdir. Di
ğer Arab Osman da hadiseyi kah· 
venin dııansından tamamiyle sey
rettiğini, kahve içerisinde yüz 
kadar kadınlı erkekli Musanm ü • 
zerine hücum etmekte olduklarını 
o esnada Musanm üzerinden kan
lar akarak ve yaralr bir halde dı
tanya çıkıb: (Can kurtaran yok 
mu) diye bağırdığım duyduğunu 
anlatmıştır. 

Müdafaa şahitleri bu smetle, 
Musanın kendisini müdafaa için 
cinayet =şlediğini söylemişlerdir. 

Gelecek celsede müddeiumumi 
iddianamesini okuduktan ve maz· 
nun müdafaasını yaptıktan soma 
karar bildirilecektir. 

--o-

Yumurta tüccarları
mızı sevindiren 

bir haber 
Tüccarlarımızın ispanyada ka

lan -(Bloke) dövizleri geri veril
meğe başlanılmıştır. ispanyada 
kalmatı iki memleket arasındaki 
ticari münaseöetler üzeri.ae tesir 
edecek bir şekil almış olan bu pa-

ralam iade edilmesi b'lhassa yu
murta ihracatçılarımızı sev~ndir

ıni~tir. · 
Bundan başka ispanya ile ev

ve1ce yaptığmıız ticari anlaşma 
mucibince Türk mallarından, pa • 

raları düşük olmryan diğer me":Il • 
leketlerin mallarından olduğu şe
kilde, gümrük resmi alınması l!

zımdı. Fakat ispanya hükUmeti 
bu maddeyi tatbik etmiyerek Tür
kiye mallarından parası düşük ~ll•laeçr:n.esinden sonra herkes }eri değişti ta.hanesine gelib oranın (190) numa-

" erd b rasma kaydedildiği halde bugüne de-
~il\ hir e~ eri çekilen su derdi- Türkiyedeki bütün gümrükler- ğin bana ihbarname verilmediği gibi memleketler malları gibi munzam 
itJerin ~~ olsun hafifliyeceğini ve de ihracat beyannamelerinin tek- sormama karşı da gelmemiş cevabı gümrük resmi alıyordu. Son yapı
tı\itti. ~az dü~eleceğini ürnid et li bu ayın dokuzundan itibaren verildi. Nihayet Ankara posta.hanesi- lan müracaatlar üzerine bu mun
Sıkttı albukı bu ümidler boşa değiştirilıniştir. Bu tarihten itiba- nic. 29-12.934 tarih ve (877) numara- zam gümrük resmi kaldırılmıştır. 

:i 

ı.·· 1tlır g k k l d b l l h' b' lı makbuzunu getirtmem üzerine pa- --o-~oliil • ı aı gazete er e ren eski eyanname er e ıç ır 
~ en ilanı d keti bulabildim. Lutfen muhterem ga- Halkevinde bugünkü 
kie.i)~ . ar an sonra suyun mal ihraç edilmemektedir. zetenizle merciin nazarı dikkatini 

lıi~ htnden baıka vakitli va - ---<1--- celbetmenizi rica ederim. konferans 
F, ~ 1t ~en haftada bir kaç de- Receb Peker Anka- ~ Bugün saat 17 de Halkevi merkez 
.. "'lt~İtıiıı e:_~ınn:ıu··ekth· edkir. Sular ida_ ~ raya gitti Ressamların kongresi salonunda Dil, Edebiyat ve Tarih ŞU• 

eo.& ır •- b I besi azasından Bay Hikmet Turhan 
L~ aç ADma o e- a·· z s ' tl n· ı· ~· · • ~ ·· h · Halk Fırkası enel uzc au a ar ır ıgı Resım fU· tarafından (Türk edebiyatında dağ) 

!\\, ~ k laat İstanbul tarafı • 1 ,.. ~~ unyet ek 1 g • 1 besinden: Yıllık kongre 16.1.935 çar- hakkında bir konferans verilecektir. 
tl~ ~ "'e ~ç .saat Beyoğlu tarafı- ı ~tı~ı ~a! Receb P. e~. e grup ı· şamba günü saat 15,30 da Birlik mer- Saat 20,30 da Gülhano parkı i~in
L~ ~ rdtirı de artık anlaıılmı' kıncı rem Bay Cemıl dun akşam- 1 keziıı<le toplanacaktır. Azanın gelme- deki Alay köşkünde (Llimmetin oğ-

ke.ttir. ki trenle Ankaraya gitmişlerdir. leri rica olunur. lu) piyesi oynanacaktır~ 

3 

-ne uac,ne ıJO.lı 
-. ,...,zwwwa _.._~ 

Esrarengiz bir 
ölüm 

Aslen Alman olup Amerikada 
yerleşm · ş olan Garlich isminde 
bir mühendis Danimarkada esra
rengiz bir surette ölmüştür. 

Garlich mahiyeti yalnız kendi
since bilinen fevkalade bir kur
şun icat etın. şti. Bu kurşun adi 
kurşunların iki misli süratinde, ve 
gayet kalın çelikleri, tankları de • 
lebilecek kabiliyette idi. Amerika 
da askeri heyetler önünde yaptığı 
tecrübeler tamamen müsbet net!
celer vermişti. 

Fakat Amerika hükUmeti Gar• 
liche istediği fiyatı vermemiş, bu
nun üzer'ne de Garlich Amerika· 
yı terkederek Fransaya gelmiş ve 
F ranaa hükumefle temas etmeğe 
baş~amıştı. Gerlichin Fransada 
yaptığı tecrübeler de müsbet ne -
ticeler vermitti. Ve bu keşfini 
Fransa hükumetine satmak üzere 
idi. işte bu esnada Danimarkaya 
kadar kısa bir seyahat yapmıf ve 
Danimarkaya vardığı akfam eıra· 
rengiz b"r surette ölmüştör. 

Bu ölümün siyasi casus te§kila• 
tı ile çok alakadar oldu.ğu aöylo
niror. 

. 
~ w 

Yrld:t 10000 traltfHr 
Sovyet Rusyada Çelialunsk şeli 

rinde Stalin traktör f ahrikaaı bir 
senede 10,000 traktör imal ede
rek dünya traktör imali rekorunu 
kırmıştır. Traktörlerin hepsi 60 
beygir kuvvet:nde motörlerle İ.§le-
mektedirler. , 

o 
Ora)fna1 b'r fik'r 

I 

Pariste Johonneti isminde bir 
dalgıç, otuz sene fasılasız olarak 
dalgıçlık yaptıktan a-0nra geçen
lerde tekaüde ıevkedHmiştir. 

Bu münasebetle bundan sonra 
ömrünün ıon demlerini naaıl ge • 
çireceğini kendisine soran gazet~ 
cilere şu sözleri söylemişt:r: 

- Bu otuz senede çok yorui· 
dum. Biraz istirahat etmek ve ba· 
şrmı dinlemek istiyorum. Fakat 
yeryüzü o kadar gürültülü ve ka • 
la.balık ki burada btirabat e~me • 
ğe imkan yoktur. Bunun iç·n ka • 
rar verdim. Kalın camdan bir oda 

yaptrrıyorum. Burada ııcak •u 
banyosundan elektriğe kadar her 
fey mevcut olacak. Bununla deni-

zin dibine inerek orada oturaca • 
ğım. Ve ancak aylığımı almak i • 
-ı5 aunzn.A .ıaı< l!.Jap .ııq up.A.ta uls 
kacağım I · ~ -

o 
T2v .. ::ııır_. rnst :tl::.rı~ 

Amerikada tayyare seferle.ri 
çok tekamül etmiştir. Mesela Nev 
york ile Şikago arasında - lstan· 
bulla Erzurum arasındaki mesa

fe kadar- her gün 18 tayyare se
feri yapılır. Yani lstanbul Üskü • 
dar vapurlarından daha sık. 

Bundan başka 4,000 kilometre 
olan Nevyork - Los Angelos a ra• 
sında da günde 6 tayyare seferi 
yapılrr. 

--o-

Kaçakçılık ırert:?eEi 
8 İkincikanun tarihli sayımızda 

muhacırların getirdikleri mallar ara
sında şeker de olduğu gibi petrol ve 
benzin kaçakçılığı da yapıldı~'! yolun· 
daki iddialardan bahsetmiştik. Ad:ı • 
kaleli Bay Behlul Turfan bize gön • 
derdiği bir mektubda memlekete mu • 
haceret suretiyle yalnız kendisinin 
petrol getirdiğini, bunun da gü.mrU • 
ğünü verdiği cihetle böyle bir kaçak • 
çılıkla alakası bulunmadığını bildir • 
mektcdir~ 
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BÜYÜK DENiZ ROMANl 

Şabin Yavrusu 
) ______ ı_'a_z_a_n_:_K_a_d.i_·_rc_an __ K __ A_F_L_ı ______ n_o __ .5 __ 4 __ 1 

Reisin zamanında yaptığı ma
nevra onları felaketten kurtardı 

Y ambaşıncla duran Deli Meh - cıvcıvlı bir zamanda nerelerde do· 
medle Kara Yusuf da böyle dü - la§ıyordu? ... 
'ünmü~lerdi. Ali reis kızmıştı. Fakat kızıla -

Ali reis, §İmdi geminin kıç ka- cak zaman değildi: 
sarasında ayakta duruyor, ku - H K Yu.-uf ı Delı" - ey... ara v •••• 

mandalar veriyordu.. Mehmede söyle, geriye insin!. .. 
Şahin, dümen suyunun üzerin- Gloryadan ayrılıyoruz ... Sonra da 

de birdenbire sağa clöndü. Tam dümene geç!.. 
bu sırada Gloryanın kaptan kö p- : Kara Yusuf koştu. Kendisi de 
rüsünden horu ile bir kumanda · ko§tU. 
verilmiş, on sekiz top birden pat- iki geminin güverteıi de mah -

lamışt. Fakat Ali reis gemisini şer gibiydi ... 
öyle bir hız]a çevirmiş ve düş - Ali reisin sesi bütün bu ı;ürül -
mania burun buruna gelmişti ki tünün üstünde gürledi: 
bütün gül!elerden ancak bı"r tane- T b na' - op aşı .... 
si Şahinin arka direğ · ni ortasın- Bu kumandaya hepsi bir saniye 
dan parçalayarak gitm]şti... için ıaştılar. Fakat Ali reisin tek-

Bu, büyük bir zarar değildi. rar etmesine vakit kalmadı, levent 
Bütün korsanlar, büyük bir se- ler topların başına toplanmışlar-

vinçle haykırc!ılar: d ı. 
- Yaşasıın Ali reiı !... Yaşa • Ali reisin sesi yeniden gürledi: 

ıı ......... n ! .. 
Genç re:slerinin tam zamanın

da yaptırdığı manevra, onları mu
hakkak bir fe]iketten kurtarmış· 
tı. 

- Kancaları al! ... 

Mezardan işi
dilen ses 

(Baş tarc:h 1 incid~) 
Dr. Kondon üç saatlik bir d:n

lenmeden sonra, suçlunun vekili 
Dr. Kondonun, çocuk kaçırma ha
disesinde alakadar olması ihtima
lini ileti sürmüş, Kondon ıiddetle 
'leddeım:ştir ... 

Parayı iste l1 t?t üzere haydud
lar larnf mdan gi)nJe.rilen mektu
ba Con diye imza atılmıştı. Suçlu 
vekili, Dr. Kondomm bundan ev
vel gazetecilere bir beyanatından 
bahsederek: 

- Siz, Connun Hauptman ol • 
madığını !:Öyleır.erniş miydiniz? 

Dr. Kon:lon heyecana gelerek: 
- Hayır! Hayır! d:ye bağırmış 

ve suç]u vekiline uzunca izahatta 
bulunmuştur. 

Sonra suçlu vekili Dr. Kondon
dan, şimdiye kadar Conun, Haupt 
man olduğunu neye ortaya atma· 
dığmı sormuş, Dr. Kondon bunun, 
bir adamın hayatı meselesi oldu· 
ğunu ve vakaya karıımak isteme· 
.eliği :çin böyle hareket ettiğini 

söylemi§, ve muhakeme bir gün 
sonraya bırakılmııtır. 

Hauptmana benzlyen biri 

1 

14 İkin:ikanun 1935 ~ 

Her parça!ı ayrı bir heyecanla okunacak maceı, 
kıs~ançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto.137 

Ayağı toprağa basınca bir 
müddet durdu. Siyah ve zayıf 
vücudundan sızan suların akışını 
uz\!n ve kemikli pannaklariyle 
kurulaşbrdı. Sonra olanca sesiyle: 

- Haşimaa, Haşimaaa! .. diye 
bağırdı. 
Haşima ihtiyarın adıydı. Aslan

lı hükümdar onu bilhasaa bu isim
le çağırır ve tanırdı. 

Bağırışına bir cevab alamayıYl" 
ca ayni hızla , ayni heceleri tekı al

ladı. 
Irmağın bu taraf mıda ağaçlar 

daha ııklaşıyor, adeti korkunç 
bir heybet alıyordu. Birbirine ke
netlenmiş dallar arasından müt
külatla geçti. 

Bir ara ağaçlar o kadar girif-
leşti ki kuvvetsiz kollarının 
dalları mütemadiyen aralamak 
mecburiyetinde kalışından bunal
dı. 

Azıcık dinlendikten sonra ye • 
niden harekete geçti. 

·················= • 1 
!Yazan: 1 

i Rıza i 
i ! 
1 Şekip i 

bir ya=~·İ;~·i;k-~i:~ağını düşünü1°1' 
du. ihtiyar Yavuzun şüphesini" 
lamışt;: 

- İnan bana, dedi, kard~ 
buldum. Adı Murad değil nıir'' 

- Evet .• Murad .. 
- O halde ta kendisi .. 
- inanamıyorum Hat~a. 8' 

ismi sen benden İşitmit ola~' 
sın .• 

- Hayır, katiyen değil .. fa)İ 
o ıeni ölmüt bHiyor. 

- inanamıyorum .. lnanamlf'' 
rum. 

Yavu;ı bir nakarat gibi hep -ı. 
nanamıyorum,, u tekrar edib df 
ruyordu. 

Haıima: .... _ 
- Fazlaımı sonra anla~ 

' dedi, haydi timdi yürüyelim. 
Yavuz, kendisinden geçmit ,,

halde Haşimayı takib etti. 

] 

''A 

Düşman gemisinin kaptan köp 
rüsünde teli§ ve kızgınlık vardı .• 

Şimdi iki taraflı oklar atılı • 

Kendiıi de ucu kancalı sırık -
iardan birini kapmıı, düşman ge
misine bütün kuvvetiyle dayan
mıştı. Yetıniş, seksen levent de 
bir anda onun gibi yapınca Şahin, 
Gloryadan hiç umulmıyan bir hız
la ayrıldı. 

Nevyork, 13 (A.A.) - Nev • 
york • Poıt gazetesinin yazdığına 
bakılırsa, Hauptmana pek benzi • 
yen bir adam, mahkemede tahit • 

lik edecek ve çocuğun çalındığı 

akşam Lindbergin evi yakınlann
da bizzat yeşil bir otomobil ile do
latmış olduğunu söyliyecekmiş. 

Haıima her yirmi, yirmi bet a
dımda bir, admı haykırıyordu. 
Bütün seslerine bir cevab alama· 
:fınca adeti ıüpheye düştü. Am
ma ce1Areti kırılmadı. Bet on da
kika sonra §Üphesinin tamamiyle 
bot olduğunu uzaklardan gelen 
keskin· haykmf tan anladı. 

Haıima: 

- iyi amma, dedi, seni ben J ite 
götüreceğim, yoksa sen mi beısl 

yordu. 

Konanlar, Adaklarından çı • 
kardıkları okları öyle hızla atı • 
yorlardı ki düşman gemisinin gü. 
vertesi bir anda kanşb. Onun is
kele taraf mdaki topları tamam ile 
ho~aldığı için kurulamazdr. Ye -
niden doldurulması için epeyce 
zaman lazımdı. 

İki gemi, bir anda borda bor· 
daya geldiler. Tekneler biraz 
hızla çarptıkları için Şah:n, ol • 
dukça sarsıldı, 

Leventler hemen merdivcnİ;;ı, 
kendilerinden üç kulaç kadar yük 
sek düşman gemisinin borduına 
dayr.mışlnrdı, kancaları attılar ve 
bir ellerinde yalın kılıç, diğer el· 
ler:Je tutunarak yukarıya fırla • 
rdılar. 

Ali reis, bu yeğitleri mümkün 
olduğu kadar serb~st bırakmak i
çin okçuları direklere çıkardı. 

Bunların ba~larınd3. küçük Hüse
yin vardı ve düşman askerlerini 
bir anıda şa~ırtmI§tı. 

Yalnız Gloryanın gırandi di • 
reğinin çanaklığında heı asker, 
nrgebüz denilen tüfeklerle ates e

diyorlar, gemilerinin güverte;ine 

Leventlerin bazıları kızıyorlar

dı: 
- Neredeyse dü~man gemisine 

girecektik? •• 
- Öyle DİT yağma olacaktı ki .. 
- Kes aesini, reia ne dene onu 

yap! •.• 

Bunu, yambaşlanndaki Ayı 
Mustafa söylemişti. 

Düıman gemisnide göze hızla 
çarpan bir sevinç çarptı: 

- Kaçıyorlar!... Kaçıyorlar! ... 
Toplarını yeniden doldurmağa 

çalıttıkları, Ali reisi kovalamak 
için hazırlandıkları görülüyordu. 

Ali resi Glorya.dan yirmi kulaç 
kadar ayrılmıştı ki geriye dcğru 
çekildi. Kılıcını çekerek hl'.vaya 
kaldırdı ve biitün kuvvetiyle hay
kırdı: 

-Top!arrr!. .. Ate ...... ş! .. 
Ş:ıhinin on iki topu birden gür

ledi. Glorya.nın teknesi bir an, ba
rut dumanln:-ının arkasında kay
bolur gibi oldu. Sonra bo,lukta 
çatırchlar duyuldu. 

(Devamı var) 

Kömürlerimiz 
çıkan korsanları vuruyorlardı. (Ba~te.rafı 1 inci de) 

Ali reisin buna canı sıkılıyor. guldağa hareket etmiştir. Bay Mü· 
du. fid Necdet Zonguldakta bir hafta 

Eğer yalnız bir levent yukarıya kadar kalacak ve şehrimize dönü
çıkabilse, arkasından gelenlere şünden sonra Ankaraya giderek 
yol açmıt olurdu. tetkikleri neticesini deniz ve hava 

Bundan batka ne zamandanbe- işleri müsteşarlığına bildirecektir. 

ri dolu duran toplarım da kullan- D:ğcr taraftan son gün!eı·de 
madığına üzülüyordu. lngiliz ve Polonya kömürcüleri 

Yanı başına baktı: kendi aralarında bir uyuşma yap-

=ıı_B_A D Y O mJ}= 
Bugün 

lSTANDUL: 

18 Fransızca ders, 18.30 Dana muslk1s1, 
pla.k, 19 İstanbul Halkevl Soysal Yardım 
§Ubesi namına doktor profest:ir Osman Şe -
ra.!eddln ınud~ıt. 19.30 Haberler, 19,•o Solo 
ve ses mus!kisl plAk. 20 Yurdumuzu bilelim: 
Selim Sırn Tarcan, 20,SO Gotama caz Sa • 
yan, C. H, Şan 21.15 Son haberler, 21,80 Ba
yan Bedriye TüzUn şan radyo caz ve tango 
orkestrası. 

22S Khz. Y ARŞOV A, 1M5 m. 
18.3:5 Şarkılar, 18.60 Sözler, 19.15 Plya -

no (Fransız eserlerinden.) 19.45 Kadın, 20 
Sözler, 21 Hafi! musihi, :n,45 Haberler, 22 
Eski konservatuvar talebesinin kon.serf, kon
ferans, 23 Rckl!l.mlar, 23,15 D:uıs. 

82S Khz. BÜKUEŞ, 361 m. 

13 • 15 GUndUz pU.k nel)riyab, 18 Hafi! 
muııikl, lO Haberl 0 r, J0.115 Konserin devamı, 

20 tl'niverslle, 20.20 PlAk, 20.45 Konterana. 
21 Noel musikisi (Avrupadan gelen yeni 
plA.klardan.) 21 naııerlet'ler. 

841 Hhz. CECLtN, 8:i1 m. 
18.30 Opera plAltla.n, spor. 19,30 Şarkı ve 

piyano musikisi, sözler, 20.20 Marşlar, 20,40 
AktUallte, haberler, 20.10 Solist bariton ~ar
kıları, 23 Haberler, 23,20 Neş'ell, karışık 

konser. 

IH5 Khz. BUDAPEŞTE, 5:50 m. 
16 Salon muılklıl, 18,55 HlkA.yeler. 19.SO, 

Vagnerin "Dle Melstersanger von NUrnberg,, 
isimi! opera tcmsllinl n:ıkll, 24,25 Çlngeno 
musikisi. 24.015 Haberler. 

Haşiına sırıttı. Bu srrıtııta bü
yük bir memnuniyetin izleri gö
rülüyordu. 

Hele aılanlı adamı birdenbire 
karıııında g6rünce aevinci bir kat 
arttı. Bir çocuk gibi iki büklüm o-

larak güldü ve gi!,ldü. 
A,lanh adam, Hqimaya yak

laımı§tı. Elinden tuttu: 
- Seni buraya hangi rüzgar at

tı, Haıima, dedi. 
- Seni göreceğim geldi. Beni 

artık hiç aramadın. Y a'ım çok 
ileriledi, Belki son günlerimdir. 
Ölmeden ıeni bir daha görınek is
tedim. 

- Çok yorulmuşsun.. Otur da 
azıcık dinlen. 

ikisi de oractğa oturdular. 
Aslanlı adam büyük bir sır ve

riyormuş gibi ihtiyarın kulağına 

eğilerek: 

- Artık dediğini yaptım Haşi-

ma .. 
- Ne yaptın .. 
- Bana yalnız yaıamama.mı 

eöyelmiyor muydun, işte on1J. .. Ar· 
tık yalnz değilim .. 

ihtiyar gülerek: 
- Şimdi anlaşıldı niçin unutul

du~umuz ... 
- Çok unutulmuş değilsin. Ben 

seni unutabilir miyim .. 

- Kim bakalım bu? 
- Benim gibi beyaz, güzel bi

risi .. 
- Çok sevindim buna. Bana 

gösterir miıin gelinim!? 
- Niç.in göstermiyeyinı .. Azı -

erk dinlen de gideriz. 

- Hakim var Haşima, geri 
bana yol ver de geçeyim. 

(Devamr val 

Meşrikl Azam balo8 
(Mql"lld Uaıa) 8elielik DS-;J 

bu ayın on yedinci per§embe akr 
Maksim salonlarında verilecek;~~ J 

Davetiyeler Karlman mağ~ 
Haşet kütüphanesi ve dördüncü "' 
kıf hanında asma katta Bay NediD' 
den tedarik edilebilir. 

-0-- . 

Mahmudpa,a cinayeti 
Mahmudpaşada oturduğunu ve 

minin Hayri olduğunu söyliyen 
genç dün matbamnıza gelerek, 1"l 
mudpaşada. Bezciler sokağında 
toncu Nurinin işlediği cinayete 

yazımızda ismi geçen Hayri ile 

bir alakası bulunmadığını, bunun f 
~eteye yazılmasmı istemi~tir. 

-0-

Yeni neşriyat 

Büyük gazete 
Büyilk gazetenin 12 nei sayısı ~ 

zel, renkli bir kapak içinde zeı;:; 
yazılarla ~ıktı. Bu sayıda Türk 
telbahirciliğinin tarihine dair son il 
rece mcraklt bir yazı vardır. 

Tavukçuluk mecmuası, 
Tavukçuluk mecmuasını okıı)11 

nuz! ~ 
Ev bark geçiminde hatta u'.".J 

ökımomide değerli yeri olan ~ 
hayvanatmın verimlerinden ti 11 
usullerle istifa.de etmek yolları~ ~ 
teren kıymetli yazılarla ayda bit rl 
fa Ankarada "Arı Ye kümes haY~ 
ları yetiştirme kurumu,, genel f 
kezi tar::.fmdan çıkarılmakt~dır. ti 
ne!ik abone kar§ılığı (120) kuruf 

Kara Y f d ? mı~lardır. En mühim kömür ihrt!· 
- usu nere e • .. • l''nııuıııınıııu~Kıuınıııııİuııımuuııııııııuyııuııııa""ıımgııuııımeıııımınrııPıııı ıı 
tleriye göz attı. Orada da r,öre- catçılarmdan olan b·J iki memle· 

medi. Yalnız Deli Mehmcd, düt • ketin böyle ar~larmda anln~ma.la-
man gemisine tırmanırken vuru - rı ve fiııtları yükseltmeleri üzerine Sana o- ' ı HÜ sam ed d i,, 

- Ben de sana sevineceğin bir 
hab~r getirmi,tim. 

- Nedir o? .. 
- Kardeşini buldum .. 

larak düşenlerin en ön.ünde, ip - Avrupu~an memleketimize birçok nu getirmek iıtiyordum. !) ~ 
lere ve merdivenlere saldırıyor - mürac1at yapılarak Türk kömürü _Kardeşimi mi? ... İdrar, kan, kazurat ve ticaret t' 
du. almak istenildiği bildirilmi~tir. - Evet.. IJ ' i!leri yapılır. Eminönü, Em!ak 1 

Y 
"h . .. .. . Eytam Bankası karşısında tzzet t>t 

Kara Yusuf kamaraya inen ka· Bu müracaatlarda Türk firmala- avuz, ı tıyarm sozune ınan · 1 hanı. 
pınm ağzında göründü. rından, Türk kömürünün fiatları mak istf"miyordu. Kardeşini ner • ' &-.aııınmı11tıııııır.ımııwııınllllJnıdlllllllııuıPıırı'llıu 

Bu adama ne olmutlu? Böyle en ve nümuneleri istenilmiştir. de bulacaktı. Bunda muhakkak 1 

---------------------------------~-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------~----------_.,/ 

ft8İPİf01 ftHCBfİ. Girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. o~posu: 
Bahçekapıda 8oım netnW;~;.b:~ 
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Istanbulda tramvaya bin- Altından yapılan Y J 

k b• '' t d f . Amerikada Kolorado'da bir me ır sana " ır. cadde altm madenile döşenmiş 
"Ah nerede o camm ath tramvaylar! Ne cereyan 

kesilmesi vardır, ne de durması!,, ı ••~t.., 

ıY'' 
.. Okuyucularımz, en tez götürü- daracık suyollarından kurtarabil-

ZavJilı tramvay yolcuları! 

dı:- Başlcasmn elinden alıp ha
rap ettiği bileti de gene bana u
zatmağa kalktı .. 

1(. "' "' 

Tramvayla yolculuk ıanatinin 
bu safhasını da atlattıktan sonra, 
artık, "ileri, geri; otur, kalk! Zıp
la, yıkıl!,. Hareketlerinin devamlı 
sarsıntıları kendini göstermeğe ve 
bunlara alıııp sinirlenmemeğe 
bucalamanız baılar ... 

Tanıdıklardan b:ri, tramvayla 
yolculuğu, bir çeıit zelzeleye ben
zetm\şti. 

tt:ılerd b. · l " b 1 ı4 en ırı o an tramvay,, adlı mit i etçi mi çıkıyor! 
df P.taba.yla, bunca yıldır yaptıkları Ona bozuk para hazırlamalı11-

Geçenlerde, herkesin hi11eltiği 
mühim zelzele olurken, en tiddetli 
sinin geçtiğini söyledikleri za· 
man ben tesadüfen tramvayda , 
idim. Ve zelzeleyi duymadım! 

~?lculuğun, Jehirde, batlıbaırna nız? Ve biletçinin, para bozmak 
b~~ '-nat haline gelmit olduğunu zaruretinde olmadığı, o tekerlekli 

1 rtıenı dütünmütler midir!? kutunun tavanından sarkan bir 
-ı# t En tez götürücülerden derken, kağıtla ikide bir gözünüze çar

r~nıvayın,bir ç:ğneyiıte, adamı, par .... 
~ '~ uk almaksızın öbür dünyaya Bana öyle geliyor ki, tramvay 

iotürebili§i hadiıeıinden bahset- biletçileri, bugünkünden daha çok 
ltıiyoru-. 

_ ••A bir yardmıla, her zaman yanların 

Bunun için, bu benzetişi fU yol
da anlatmak lazımdır: 

Tramvayla yolculuk, zelzele
den daha zorlu bir sarsıntıdır ki, 
orada 59 saniye süren hakiki bir 
arz kımıltısmı bile, ditlerinizin a
ralığına giren bir yemek kınntııı 
gibi ya sezer, yahut sezmezsiniz .•. 

~ :Jt. "' rJ J 
1 ramvayın bu acı ustalığını her da bir çok bozuk para, onluk yir-

ı' teg bilir. milik bulundurarak ve bunlar, Tramvayla gezerken, arada bir 
e1' En tez g··ı·· .. ··ı d b k "cereyan keıilme,, had:seıini de ı;p t 0 urucu er en biri olan kendilerine, ir aç durakta bir 
~ taınvay ATLI ARA bu yolculuğun ıartları, bu ince ıan ı:ı. ' BAYA GÖ- veya büyük istasyonlarda memur-

~E hızlıd B atı·n dı"zı"ler·ı arasına koymanız İ· ır. aza }arı tarafından temin edilerek, 
.• t Çarı otom b·ıı n, gerçekten, u· cap eder. 

rıl'~ 0 1 erle y d · l l d h f 1 ne koş"r .. Ye h a.r.ıı e ercesı- tramvay yo cu arına a a aza k' . ... işte size bir büyük va a ve yır 
ııı::ı~ kan vaoo J azan uçe kadar çı· kolaylık göstermeli ve yolcuların b 0 

e. n a r I ı minci asrın ortasına doğru ir ce-
al \ittıendı'fe .'~ e, okomotifsiz bir tabi oldukları kalabalık zahmeti· 

r gıb f k reyan kesilme hadisesi yüzünden 
b\l 

1
• a at orasından ni, kederini biraz unutturmahdır-

h l'~ın.dan mü§terileri sarkarak • .,. • yolcular içine dü§en bir dilek kı-
a:Playa uçrıya yol alıvermekle: Şöyle bir gezgin görücü gözü vılcımı daha: 

,., ~ ~t-. medeniyetin ve yirminci a- Pek seyrek tramvaya binişle-
d

.1.., 0ır çe\>'kl" ... . . b. .
1 

l • ile anlatıyorum: Tramvay yolcu-
1' tıi ()" ı ıg :nın ıze son cı ve erı- luğunda _ ikinci alışkanlık,- rimden birinde, gene böyle bir 

1 •0ıterm k · •e Tramv y ı"şte b l l b·ı lm h "cereyan kesilmesi,, oldu. Tram· 

sı 

ı:>\l e ıs~ r.. a , i etçi i e, 1 et a a ususunda 
l-'arıda b. · t "t" vay, bir yoku§ İnerken, lambaları tek n, ızı, en ez go uren I tafsilatlı bir bozuk para konu§ma 

~ eriekli ve üstü kapalı acaip ld . kararıp zınk! diye durdu. 
lılt:ılal'd b. "d" sı yapı ıktan sonra - 1stasyon- Vatman, keyifli bir adamdı. 

an ~· ~· ,,_ ların herhangi birinden, kutuya 
... ... ... omuz silkerek: 

r:- atlıyacak olan ikinc: bir şahsiyete 
-=-\>et • h · · de tramvayla 1 - Bekliyeceg"' iz, dedi. }'ol ' ~e rımız bilet göstermek ve onu yırttırmak 

•arı Cu1~k yapmak ba,Iıbaşına bir meselesidir. . - Ne kadar? 
d 'tt·r. Bunu öğrenmek lazım· ... . . - Cereyan gelinciye kadar. 
ır ... Re k d. b Bu, oldukça eglencelı hır ha- y k a•ag" 1 gidiyoruz Bı 

tr n en ı aııma, en az 1 d' d. B . . . - o Uf s • -

h 'nıkvaya binen adamım. Yerime, ıshe ır. azban gl ec~ vakıtlerı, evı- r raksım, Karaköye kadar kendili-

ker eıte d 'h • k h ne er ne se ~p e bıraz da yorgun .... . d g"deriz 
eıin n a a tez erıtm~ ' ,. e~- dönen yolcuların, hafifçe kestir- gımız en 1 

•• 

tel . duYnıadığı habel'\lerı, hadı- d'kl . k l d k Voyvadanın başındaydık. Ke-
. erı Ra. h . d d ı erı uy u arın an uyanara , . . • 
tin zeteme er 11 atnn an b'l ti . • .. .. ki . d yıflı vatman. ·te Yet· . _t.J b. ı e erım, yuzu erı arasın an, 
d 1!hrmck zorull'Ua ır a- l d 1 .... · d - Ordan ötesini ne yapacağız, arrı old .. h ld b k d yaka arının e ıgınl en, tramvay 
t k Ugum a e unu pe a . · d dedi. Gene beklemek lazım! a altnad k ' .. penceresının yırtmacın an, yele-
1'\i ı ça yapmıyor, yaya yu . . b' d k . l Yor k ğının ce ın en çı arıp yenı ge en 

LI' Ofuyorum... d ki .... 
b '~ele • · 1 d .. 1 a ama uzattı arını goruyorum. 

l.ı •tım o ma ıgı zaman ar, .. . . 
1 f~rin kald larım b=raz da- Ve bana oyle gelıyor kı, onlar, 
11a. . ırım . . h . b k 
c, Çığnenı-L b' den bir yere bu bıletlerın er neresıne a a-ta ·· CK, ır yer bak 1 b·1 
l tup ani•-- d atılıvermek- caklarsa, pek mıyor ar ı e ... 
~il l_ _. .. a an,, h b' ı D h 1 
lt ttlçınmak gayretiyle, ellerim Ele alıp emen ır yırtı§ ... er a 

lıte burada, yolculardan biri 
derin bir göğüs geçirerek: 

- Ah! dedi. Nerede o canını 

atlı tramvaylar! Ne cereyan kesil
mesi vardır; ne durması! Verirsin 
atlara kuvveti; çeker götürür ... 

- Amma yoku,u nasıl çıkacak-~ 'da b b kına gene uzatış ..• ·~k o yana uyana a -
.._ d Arkasından, öteki mÜ§teriye: sın? da.h anta yaya kal ırımın· 

•
1 

.._ - Biletinizi görebilir miyim? - O zaman da dört at kotar-dah Yüri:meği tercih eden &OY· 
·••nı. - Biletiniz? sın! 

f' ak - Biletinizi? .. 
Ofite .at dediğim gibi, bindikçe 

- Canım demin baktılar. 
hatıalldırn. Ve öğrendikçe, bunun, 
~ k hakkında bir kitap yazıla

ıgtıı' bi., ~dar büyük ve ehemmiyetli 
tnucad 1 · · ld "' · 

- Pek güzel.. Bir de ben göre-
yim. 

Yirminci asrı hemen yarılıya
cağımız bir zunanda, atlı tram
vayfara hasret çektiren bu elek· 
trikli "elektrik kesilme,, hadise
sinden, belki mes'ul olan biletçi 
ve kontrölör değildir ... 

l\a.l\d e e aıstemı o uguna ı-
ırn. - işte!. 

"" "" • - teşekkür ederim.. Cirrt ! 

tıı~ l ra.rnvaya binmeğe başladığı- (Y rrtar ! ) 
~t"~e ... ıtin·ze bu yolda gidip gel- Kontrölör denen ikinci tram
İtib~ adet edindiğiniz zamandan vay adamının hu hareketi hazan 
edi~n, büsbütün yeni bir huy öyle dalgın oluyor ve bilet yırtı§ 
}'l bih':'iz lazım geliyor, tramva- 0 kadar tabii ve birdüziye hal alı
tıe\>j :"'"1ek, spor bakımından, b:r yor ki, adamacağız, adeta ne yap
da.ha. 111Celnıek, kilodan düımak, tığnın farkında değildir. 

l atletik veya çevik olmaktır. Geçen gün, kontrölörün biri, 
\>lt t•ınvayın türlü gösteri§leri benim elimden aldığı bileti he-
~ • men yırtıp bana verdikten ba,ka, 

~''ttı arıınıza, _ bir kaç diğer sı· ı --kim bilir belki de o gün bafın
ıg "l)lcudan baska- kendini dan bir felaket 2ecmisti. dal2m-

Bunu, tramvay yolculuğu san
atinin, sadece "aksidan,, (bekle
nilmedik hadise) faslına kayde
dip g~çelim. 

Tramvaylar, "dolmuştur!,, di
yip "haddi istiabis!,, nin iki misli
ne, bir daha yolcu ilave etmek is
temeden, hazan, inecek yolcuları 
da istasyonlara bJTakmadan, kelle 
yetiıtirir gibi geçip geçip gidiyor. 

Her yolcuda, tramvaya yetiıe
memek kuruntusu var .. 

Altın maJenile döşenen yol. 

Bütün Avrupa devletlerinde tesna sertliklerinden istifade et
altının gitt:kçe azalması dolayı- mek çarelerini araştırma!: mı? 
sıyle son yirmi seneden beri bu Tabiat:yle ikinci şık tercih edil
kıymetli maden tedavülden kal- miştir. Bugün inşa edilmekte olan 
dırılarak yerine kağıt para kon- nakliye arabalarının adedi gittik· 
muştur ama, halihazırda Ameri- çe artmaktadır. Bunlara her gi.in 
kada öyle memleketler var ki, yol daha fazla sür'at ve ağırlık da 
larnı bile bolluktan altınla döşü- verilmektedir. Bu itibarla yollar 
yor! işte Colorado'da Denver §eh- hangi malzeme ile yapılmış olur
rinin yolları bu suretle döıenmiş- larsa olsunlar, Üzerlerinden dur
tir. madan dinlenmeden her dakika 

Acaba burada biz Avrupalıla- geçen bu ağır nakil vasıtaları ta
rın anlamayıp ta Amerikalıların rafından çabuk esk:ttirilmektedir. 
kavrayabildiği müstesna bir se- Yaprlan tecrübeler İspat etmiştir 
hep mi vardır, yoksa bu tekilde ki, altın ihtiva eden bu sert cev
hareket etmekle zenginliklerini herle inşa edilen yollar hem en 
herkese göstermek ve bununla if- sağlam, hem de sık sık tamirata 
tihar etmek mi istemitlerdir? Fil- ihtiyaç gösteımemesi itibariyle en 
hakika keyfiyet o kadar garip gö- karlı blunmaktadır. 

züküyor ki, insan ken(Jikendine Onun için Colorado' da altın 

bu sualleri sormaktan çekinemi- madenleri işletenler cevherlerin 
yor! sertliği üzerinde mahallinde tec-

F akat meseleyi izah edince gö- rübe yaparlar, hangilerinden al
recekainiz :ki bu hareket çok man- tın çıkarılacağını ve hangilerinin 
tıkidir. Ve eğer biz de de Denver' de yol tefriti için kullanrlacağmı 
deki şeraitin aynı mevcut o)ıay- tespit ederler. Denver' de tasfiye 
dı onlar gibi hareket etmekte bir edilmesinden sarfınazar edilerek 
dakika tereddüt etmezdik. Der· yol inşasına tahsis edilmiş olan 
cettiğim:z fotoğrafta da görülece- cevherleri itletmek için büyük bir 
ği veçhile mevzuubahgo]an yollar şirket teşkil edilmiştir. Bu şirket 
tabiatiyle safi altından yapılmış ite baıladığı tarihten itibaren 400 
değildir. Fakat altın madeni cev- milyon dolar kar temin etmiştir. 
heriyle döıenmiştir. Eğer tasfiye edilmemiş bu maden 

Bu mıntakada işletilmekte o- cevherlerinden altın çkarılmak 

lan altın madenleri içinde hazan isteniLmiş olsaydı elde edilecek 
öyle cevherlere tesadüf edilir ki altın miktarı ancak bir milyon do
bunlar altın ihtiva etmekle bera- lar kıymetinde olabilecekti. 
her ıon derece serttirler. Toz ha- Bu güne kadar yol tefri§i peh 
linde getirilerek tasfiye edilmele- çok madenlerden istifade edilmiş 
ri için yapılacak ameliye elde edi- tir. Hatta bazı memleketlerde tah 
lecek altın miktarına nazaran da:- tadan, camdan, kauçuktan ve me
ha pahalıya mal olmaktadır. Bu tinden bile yollar yapılmı§tır. Fa
vaziyet kartısmda ne yapmak da- 1 kat altından yol döşemek doğru

ha doğru olur? Bu cevherleri ter- , ıu insanın ç.ok garibine gidiyor! 
ketmek mi, yoksa bunların şu müs S. Karsan 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Tramvay nereye gidiyor? Biletçi orada "hnydi ELEK-
Nc için yürüyor? TRIK SERClS1 !,, diye haykırı-
Vagonlar mı az!? yor. 
Çok mu sefer yapmak zarure- işte bu mükemmel bir fikirdir. 

tindedir? Bana :kalırsa, tramvaylar, milli 
fst?.nbulun ahalis:nin bir mil- müesseselerimiz yakininden veya 

yona yakn olutunda mıdır kaba- önünden geçerken, hele o civarda 
hat!? durak yaptıkça, onların isimleri de 

Bunlara tabiatiyle ben cevap pek ala söylenilebilir. 
Bu b ir an.laşma meselesidir. veremem ... 

Bütün bunlardan aonr~, tram- Hem istasyon adları arasındn 
vaylardan öğrenilebilecek BiR ne kadar manasızları, luzumsuz
DERS DE BULUNDU~UNA KA- ları, soluk harcamaktan başkn bir 
NHM ! işe yaramıyanları var! 

Tramvayla yolculuk sanatini, Mesela tramvay yukardan i-
şöyle kaba taslak tespit ettikten nerken Karaköye yakın durunca, 
sonra, nihayet, milli ticaret mües-- 1 biletçiler, "Sumer Bank!,, Adını, 
seselerimiz için hakikaten faydalı daha aşağılarda, "İş Bankası,, nı 
olabilecek bir örnekten bahsede- ı "Yerli Mallar Pazarı,, nı, mü?ele
lim. ri, "Yeşil H :Ial,, i neye birer birer 

Tramvaylar Beyazıtta, eski İs· haykır:maaınlar? "Elektrik Sergi
tanbul lisesi binası önünden geçer si,, önüne gelince, onun da adını 
ken, onun karşısındaki bir elektrik geçirebilir, istedikleri gibi d :kkat 
müessesesi önünde durak yaptığı celbeder, reklamını ya~abilirler. 
zaman biletçi, istasyon yeri namı- Tramvay durak adlarında mü
na ne diye haykırıyor, f .... 1,..nda kcmınel bir islahat yapılabileceği 
mısınız!? ıı i ve bunun, tramvay basamakla-

Dütünün bakalım! rında, kazalar dolayısıyle alına-
"Beyazıt,, mı diyot'I? ca!: yeni tertibat kadar mühim 0 }. 

"Vezneciler,, mi? duğunu, dolayısıyle hatırlatmak 
"Tıbbiye,, mi? faydasız olmıyacaktır sanırım ... 
Hayır.... rtikmet Münir 
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'IJac': ~ · Bizde şeker içki duşmanlar:g_'nm · 
•• 

sanayıı 

d •• ··ı·· ? 1926 da atllan temel, sekiz yal sonra, par;ak 91e 
~a~~n . !1- »:e .~o~u ur• muvaffakiyetli bir natice vermiş bu~unmaktadıı 
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• H • • \ Alpullu <Sagda ve aşagıda) iki J ,,,, ~. ,, ~ · ~ .... " 
"vaktı kerahet,, ı. hatırlatmak! i görünüş ue Eskişehtr Fabrı- ., ~ · .;.~rt~" 

Ruhiyatta bir kanun var. Bir te
yin aksi kendisini batırlatırmıf. 

Meseli. siyah denince beyaz, gü -
zel denince çirkin hatıra gelir. 

Ayni şekilde içki aleyhinde blı
balo, bir çay da insana derhal iç
ki lehinde bir hareketi hatırlatı-
yor. 

Geçen gün, T okatliyan aa]o
nunda verilen çaya giderken ka .. 
pmın önünde şu muhavereye ku
lak misafiri oldum. 

Elli ya§larmda kadar bir adam 
gene ayni yaşta bir arkada.§na sor 
du: 

- Tokatliyanda bir çay var 
galiba? Acaba neyin çayı? 

- İçki düşmanlarmmm.rş. 
- iyi ki aklıma geldi. Ben de 

deminden beri srkıııtıımn sebebi -
ni anlayamıyordum. Vakti kerahat 
geldi. İsterseniz siz de buyurun 
da iki tek atalım. 

-Hay, hay ... 

Müzik ayni müzik, garsonlar 
ayni garsonlar, salon ayni salon, 
kavalyeler ayni kavalyeler, dam. 
lar ayni damlar •. Yani şehrimiz.de 
sık sık yapılan çayların müdavim 
leri hemen hiç değiımemi§, hep 
ayni simalar. 

Görebildiğim farklar fu: 

Mazhar Osman, F ahrettin Ke -
rim ve diğer bir kaç doktor yüzlü 
adam göze çarpacak bir yerdeki 
masalarına oturmuşlar. ikide bir 
çay bardakların ıampanya ka
dehleri gibi havaya kaldnyorlar. 
Ve birbirlerine dokundurup içi
yorlar. 

Karikatürist Cemal Nadir Gü -
ler elinde bir blok bir köşeden et
rafı seyrediyor. 

Kollarında yeşilaylı bantlarla 
bir çok genç içki aleyhtan genç 
Baylar ve Bayanlar ortada dolaşı
yorlar. Ca7 çalmağa başlar başla
m,Z hem.en işlerini bırakıp birbir
le1·ile dametmeğe başlıyorlar. 

Ve her masanın üstünde kart • 
vizit büyüklüğünde kağıtlar: 

"içki beliyesi ferdin ve cemi
yetin selametini tehdit eder., 

"Ayyaşların nesli müterdi o
lur.,, 

"içki sağlık ve varlrk dütma· 
nıdır.,, 

''Dimağa alkol koymak, bir ma 
kine yatağına kum koymağa ben-

zer. Dimağnnı alkol ile zehirle
mektense onu başka bir maksatla 
kullanımı.,, 

l 930 Thomea A. Edisson 
"Arzularımı tatmin değil, tah

dit etmek sayesinde mes'ut olma
yı öğrendim. 

1836 Stuart Mili 

Masadan masaya do1aııyorum 
ve konuıulan §eyleri dinliyorum: 

- Monşer, caz neden pek sey
rek vals çalıyor? 

- Anlıyamadm mı? Vals ta 
ne kadar olsa içki gibi bilJ döndü
rill". 

- Mazhar Osman, Fahrettin 
Kerim neden en ön masada otu -
?U)'.:orlar. 

- Bir nevi reklam. içki içmez
seniz siz de bizim g:bi olursunuz 
demek istiyorlar. 

- Bu salon ikiye bölünse de 
bir kısımda içki lehtarları, öbür 
tarafta içki aleyhtarları danslı 
çay tertip etseler, acaba ne olur? 

- T okatl ·yan oteli bir tarafa 
doğru çöker. 

- A? Hayret. Şu danseden şiş
man adam var ya? Onu ben her 
akıam birahanede bira içerken 
görürüm. Acaba burada ne arı

yor? 

- Senin aradığını. 

- Vallahi azizim, doğrusunu 

istersen ben içkin:n lehindeyim. 
tik İnsa:llar !çki içn:e le:di. Ha] -
buki biz içki içtiğim· z halde on -
lardan daha medeniyiz. 

- Stuart Mill Gandinin ced -
dinden olacak. j 

- Nereden anladın? 
- 99 sene evvel söylediği §eyı 

bugün Gandi söylüyor da .. 

- Sigara içer misiniz? 
-Hayır. 

- Aman ne iyi? Bravo. l§te 
gençler böyle olmalıdır. Sigara 
içmed!kten sonra şüphe yok ki İç· 
ki .••••• 

- Fakat içki İçerim. 

-Ya? •. 
- Maamafih her zaman değil 

Ara sıra .. 

- Ne ise ... 

. 
- Bay doktor. 

-Buyurun. 

-Amer'kada eskiden içki kul-
lanmak yasaktı. Acaba, şimdi ne
den müsaade ettiler? 

- Gayet basit evladım. Halk iç 
ki içsin de içkinin fenalığını anla
sın diye .• 

- Farkmda mısın? Resim çek
mek için halkı ortaya çağıran de
likanlı: uBaylar, Bayanlar!,, diye 

söze başladı. Halbuki 'dünyanın 
bütün lisanlarında olduğu g~bi: 

.,Bayanlar, Baylar!,, demek daha 
doğru değil mi idi? 

- Acaba bu toplantı bir dans
lı çay şeklinde olmayıp ta ciddi 
bir konferans şeklinde olsaydı, 
kaç kişi gelirdi? 

- Bilm~yorum amma, herhal -
de sayılması kolay olurdu. 

- Farkmda mısın kolları yeşil 
aylı Baylarla Bayanlar hiç bir 
dansı kaçırmıyorlar. 

-Tabii. Davetiyelerde "Halka 
içkisiz nasıl eğlenilebi!eceğini 
göstereceğiz, demiyorlar m idi? 

Bunlar itin şaka tarafı. Yoksa 
içki düşmanlarmın danslı çayı 
hakikaten çok nezih olmuş ve ye
til aylı gençler davetlilerine haki
katen güzel saatler geçirtmi~ ·, r -
dir. Kend:Ierini tebrik ederiz. 

'M. Serto2'lu 

: kasının içi (Aşağıda sağda) ve ·· ~ 
: 
! Eskişelıir Fabrikasının. açılı-• . 
İ şında Meclis reisimizle Baş ! 
! bakan ve ôkonoml Bakanı i 
: ................................ ·-····-·· ........ i 

K;, 

~·~ 935 yılı bize ökonomik bakım· melleri atıldı. Şuphesız kolay ol- pancar yetıştirerek 9 - ı u ıt1•1 
dan çok mutlu bir neticeyi de mıyan ve b~n bir müşkülatla kar~ yon lira almaktadır. 
beraber verdi. Cümhuriyet Tür - •ılacarak ilerletilen bu te•ebbüs B · f d l 5 6~ :ı: :ı: :ı: u sanayıe sar e i en 6 ,OU' 
kiyesinin feyizli teıviki say~in - bugün bulunduğumuz neticenin tondan fazla yerlj köıııiif 
de doğan şeker sanayii. nihayet temelini teşkil etmiıtir. 1930 Ka- 5 orJ den memlekete 6 , 
son fabrika olan Turhalın da ik- nununevvelinin 20 sinin Alpullu lir tık k"' · d"l k Jjt a ar temın e ı me teu 
maliyle Türkiyeyi yabancı teke .. fabrikasım gezen Büyük Atatürk Senede 900.000 fazla nakli1' 
rine muhtaç olmıyan memleket • fabrikanın defterinde Türk şe - yapılarak muhtelif nakil vasıtıı. ' 
ler arasına koydu. • ker sanayii için fU direktifi ver • larma 2,000,000 lira hasılat te 

Bizde başlangıcı pek te uzun di: min olunmaktadır.-~~~ 
bir devre dayanmıyan §eker sa- "Memleketimizin her müıaid Fabrikaların faaliyetine itV' 
nayiinin senede yalnız pancar mıntakcmnJa feker fabrikaları • k d • • l blt ra e en ışçı ve memur ara 
bedeli olarak Türk köylüsüne te- nın çoğalması ve b usuretle ıeker buçuk milyon yevmiyeye yal''~ 
min ettiği 9 - 10 milyon liralık ihtiyacının temini mühim heJel • para verilmektedir. 

1 faydayı, mem1eket it bayabnda lerimiz sırasında tanınmalıdır.,, Dört fahrikanm hükumete -1e 
yarattığı hareketi ve nihayet ha- işte bu direktif şeker sanayii· diği vergi sekiz milyon lirayı e.f 
rice her sene şeker için verdiği- mize bundan sonraki hızını ver· maktadır • 
miz mılycrılarca lirayı gene mem mı'•tı"r f ~ :ı: • Memleketimizdeki şeker ıı 
leket içinde alıkoymak hususun- Pancar ziraati rikalarmm bir bakışla memlekt ' 
da gösterdiği vazifeyi etrafiyle · · ·kt· d · · fi 

Şeker sanayiinin birinci ka - hn zırai, ı ısa i vazıyetine 
tetkik etmek herhalde çok fay· · 'hl k kt 1 k i~ 
dalı olacaktır. demesi olan pancar ziraati Türk t!tı a no a arına göre ta 5 

köylüsüne yepyeni bir mahsul ka edildiği görülür. Trakyadaki j\I' 
Türkiyede şeker sanaviı· 11 f brik · • e~ zandırmıştır. Bu işin, bilhassa J>U u a ası sermayesmın 

Bugün artık bir anonim ıirket hububatın dünya pazarlarında ınühim kısmı lş bankasına aid ~ 
halinde birleştirilmekte olan ıe- para etmediği bir devre tesadüf lan "Trakya ve İstanbul teJc~~ 
ker fabrikalarmm kurumu için etmesi köylümüze yeni bir geçim fabrikalan, tarafmdan işlet\ 
ilk yapılan teşebbüsün bundan yolu açmıştır. Bugün çalışan dört mektedir. Uşak Şeker fabrikıJ: 
Yarım asır önceye dayanan bı·r h Sümer Banka aittir. Eskiceb

11 
ıeker fabrkasmm ekim ,;a ası s-

tarihi vardır. Uzunköprü civarın- yanm milyon dönümdür. Bu ara- fabrikası iş Bankasının ve Tııt ' 
dairi çiftliklerinde yetişen pan - zinin çapa. sökme ve nakliye iş- hal şeker fabrikası da lş ve ti' 
carın Fransada yapılan tahlilin - Je .. ·i için köylüye geçen para raat Bankalarınm müşterek pııJ ' 
den iyi bir netice alan hassa mü- 5,500,000 amele yevmiyesidir. lıdır. Bu şeker fabrikalarıfl'~ 
şürü Rauf (Paşa) bu işte ilk de .. Çapalama ve sökme ameliyesi _ L..udreti memleketin ıeker istib' 
fa taliini deneyen olmu§tur. Ra- nin l60 günde ikmali lazım gel- lakinden çok fazladır. FahrikıJ; 
uf (Pap) nm muvaffakiyetsiz • diğinden 35 bin kişinin tamamen ların bugün için istihsal mildlJ 
liğini Adanalı Kemal ve Türki - tarlalarda işlemesi lazımclır. Şe - senede 50 - 55 bin ton arasıııJ~ 
yede iş yapmağa teşebbüs eden ker ve ispirto fabrikalarında, tehalüf etmektedir. Bum~$. 
Fransız tebasından M. Seblanç • nakliyat, kömür ve kireç işlerin~ Türkiyenin bir senelik şeker 19 

in muvaffakiyetsizlikleri takib de çalışan amele bundan hariç - tihlak miktarıdır. 
etmiştir. Umumi Harpte bir Al. tir. Şu muhakkaktır ki, mevcut Birleşmeye doil-ru .. 
man grupunun müsbet netice alı- fab,rikalar memlekete yılda bir Nihayet, teker fabrikal~ 
namıyan teşebbüsünü de bu ara • milyon gündelik bırakmaktadır • memleket istihlakini karşılı)'~~ 
da saymak lazımdır. tar. cak bir 11Jt'cle çıktıktan sonra b~ 

Hep muvaffakiyetsiz]jkle ne· Hububat eken köylerde, köy· fabrikaları daha verimli kıl111\ 
ticelenen bu teşebbüsleri müsbet lü, iş ve kazancın azlığından şi • ve yaşatmak için çok yerinde bl, 

kayetçi bir halde kahvelerde o - yola gidildi. Fabrikaların bitle~!• bir sona bağlamak ve Türke tıı 
tururken pancar ziraati Türk tirilerek bir anonim şirket kıt , 

kendi toprağından çıkan pan - e 
köylüsüne daimi bir faaliyet ve man yolundaki konuşmalar il 'ı• 

cardan kendi sermayesi ve ken - bf 
hareket vermiştir. Çünkü bir ça- ticelendi Yakında birleşik fa .d 

di emeğiyle ilk şekeri hediye et - J!Y 
pa nebatı olan pancar, tarlasm • kaları eli altında toplıyacak .o,, ... 

mek te gene Cümhuriyet hüku - ,." da, daimi bir çalışma istemekte- (Türkiye şeker fabrikaları t•J' ıı 
metin nasib olmuştur. JıJ 

dir. Ayni zamanda pancar zira - t~ ) nin memlekete çok fa'Y"d, 
ilk temel ve d•rektjf aliyle beraber fenni ekim şekli olacağı muhakkatır. İşte 926 , 

Cümhuriyetten sonra, vaktiy- de köye girmektedir. ablan ilk temel sekiz sene ıotlt 
le çok denenmiş, fakat daiına bot "Şeker ııanayiini kurmakla ne dört büyük ıeker fabrikasile P~~ 
çıkmış olan bu işe yeniden sarı - kazandık? .• ,, Bu kazanç ıöyle lak ve muvaffakıyetli neticeııtl 
lındı ve 926 senesinde U,ak ve 1ı hülasa edilebilir: 300.000 e ya • ı vermiı o~.~tadır. .. ,lı 
Al pullu şe~er fabrikalarmm te - kın çiftçi 650.000 tondan fazla A. Faik Go" 



,,_. 
, 

~-~~-=~1~4:,.!ki;;;m;;clk:ln:;un~~l9~3S~!!!!!'!!!!==~~!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!':=========~-~- HABER - ~kpm Postası 7 
-==»• 

Jiemklut meldaSa Çirkinler güzelleşiyor! 
Iznıir devlet memur
larının bir dileği 

Yangın yerinde memurlar için 
de bir mahalle lazımdır 

Berlinde kadınlar için yeni 
bir giyiniş tarzı bulundu 

Framada büyük tuvalet ıalon
lan son günlerde ifliı etme tehli
keıi geçirmektedir. Bir taraftan 
lngiltere ıpor ve kadın klübleri, 
tuvalet ve makyaj aalonlarile mü
cadele edip dururken, timdi de 
Almanyada, kadınm makyajsız o
larak da güzel görünebileceği da
vası aldı yürüdü. 

ı4ar§ıyakada açı'lan biçki ve na~ 

lznıir, (Hususi) - lzmir yan • 
anı yerinde 250 evden mürekkep 
bir (Muallimler mahallesi) yapıl-
11ıası hakkında, Ankarada bir çok 
lbfaat itleri yapan (Büyük yapı 
kooperatifi) nin yeni bir teıeb
büate bulunduğunu gazetelerde 
•evinçle okuduk. lzmir muallim
leri bu haberden çok memnun ol-
dula-- d k"" lt"' · ('" 0 • - a, u ur çevırgen ıgı ya-=• . Y&Pbimuz aoruıturmada 
medU:ıt 81&1lı Dıaltlmat elde ede-

lznıir ınu ır 
ren bu haber j ı~Jerini ıevindi-
lnrının d .. ' .. z~ır devlet memur 
(Bü ük a Yüzunu Riildürmüt ve 

Y Yapı kooP9ratifi) nin yan. 
ıın sahaınıda memurlar için de 
böyle bir ınahalle yapması için 
'-Uracaat edilmittir. 
I \' apılacak evler, muayyen ay • 
alt \'ermek şartile, on beş veya yir 

ini Yıl sonra memurlara kalacak
lar. 

El'\Pelce lzmir ıehrinin planını 
>•ı>an Fransız miman Danjenin 
>'•ngın yerinde göıterdiği 180,000 
illette murabbaında bir ıahanın 
t:hir koruluğu haline getirilmesi 

rarlqtırılmıfb. Bazı mütahas
~~·~~ız bu yeri korul~k için f~ 
"b ~0rnıektedirler. Şehrın yannkı 
~Yacnıı bugünden görebilenler, 
h. luk için ayrılan bu yerden 
ıç olmazsa 50,000 metre murab-

~da bir sahanın memurin ma
lleıine veya buna benziyen in -

;:_ı. &Jrılmasmı daha faydalı ve 
nılu ıörüyorlar. 

1.._İ anrm yerinde hiç bir ite bat
~dan ance esaslı tetkikler ya
~nu ve ıehrimizin esaslı ih -
-~'taÇlannm, yalnız bir ecnebi gö
i!:.6 ile, bertaraf edilmemesini di
~ Z. Plin üzerinde ayrılan büyük 
,._ koruluk, gene plan üzerinde 
.. P•lan tetkiklerde göze hoı gö
:~bil~. Fakat, hakikat hiçte ki j 
IU ~ennde göründüğü gibi de- ı 
ler dır. lzmirin ihtiyacırı, lzmirli -

den IOrmak daha doğru olur. 

Karşıyakada kadın 
faal"yeti 

T·· L 
ıc.r.. ur"' Bayanları tarafından 
'e . ~alcada açılan dikit ve nakıt 
.._ ~liaı halkımız tarafından büyük 
~1•1b1 et IÖrmüıtür. T eıhir edilen 

•t erj • be ie . zıyaretçiler tarafından -
1 llılıniıtir. Otuz yıldan beri yüz-
-~ talebe yetiıtiren çevirgen 
hi hıı Nefiı, TOrk sanıayiine çok 
d:net etıniı değerli bir Türk ka -
le.i1~?'· Sergide teıhir edilen elit-

liiccarıannuz tarafından da 

çok takdir edilmit ve çevirgenliie 
aipariıler verilmiıtir. 
Karııyakada Türk kadınlarmm 

her sahada faaliyetleri göze çarp
maktadır. ilim ve san'at yolların
da varlık gösteren kadınlanmız 
(Hilaliahmer) ve (Himayeietfal) 
işlerini de ihmal etmemektedir
ler. lzmirde ıenç kızlanmız ara
ımda yetiten pek çok terziler, ma
kaslarlar vardır. 

lzmir paha'• değil 
lstanbuldan gelenlerin ilk sözü 

şudur: Memleketiniz çok pahalı 

imit! 
Hayır. lzmir lstanbula nisbetle 

Mç te pahalı 'Ctelildir. Dört odalı 
bir evi yirmi liraya kiralıyabilirsi
niz. Pırasanın, ıspanaiın kilosu, 
duyduğunuz igbi yirmi kuruta de
ğil.. Biri bet, diğeri on kuruıadır. 
Beyaz peynir kırka, yağın iyisi 
80 - 100 kuruta, pekmez yirmi • 
ye, zeytinyağı otuz bete. Şeker 
her yerdeki gibi. 

Haniya, pahalılık nerede? lz
mirimize bühtan etmeyiniz! Bu 
yüzden, ilk önce memurların gözü 
yılıyor: Aman, ben IZ'lnire git
mem .. Çok pahalı bir tehir imi§, 
diyorlar. Halbuki bir memur için 
İzmir her itibarla elveriıli bir ıe-
hirdir. Evine günde bir lira sarfe
den ufak bir memur, sofrasında 
hergün yemitle beraber üç türlü 
yemek yiyebilir. Halep orada ise, 
artın burada! 
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imparatorluk zamanında aaray 
menaublarmdan olan meıhur 
makyaj 19üteh&11ısı, iki genç ka
dın tipi göstererek diyor ki: 

- Kadınlarm hem zarif, hem 
güzel görünme•i yalnız boya ile 
mümkün değildir. Tabii güzelli
ği içinde kadın, iyi giyiniıiyle çok 
daha cazibeli görünebilir. 

lıte ıize iki model: 
Madam König ve Madam 

Schneider. Bu kadmlarm birin
ciıi 24, diğeri 28 yaımdadır. Kız
lık devirlerini daima boyalı ge • 
çirdikleri için muhitlerinde hiç de 
göze çarpmamıtlardı. Fakat, gÜ• 

nün birinde bana müracaat etti • 
ler ve ben, kendilerine: 
"-Boyasız gezdiğiniz takdir 

de çok daha fazla nazarı dikkati 
celebedeceğinizi temin ederim.,, 

Dedim ve iddiamı bir tarta 
bağladım: 

"- Jyi siyinmenni bilen her 
Jcadm dabna S(lzel Ye HYİmJidir •• 
Siz de, ıize yakııtırabHecetim Ja. 
yaf eti kabul ederseniz, yüzünüz • 
deki boyanın ekaikliği hiç kimse
nin gözüne çarpmıyacaktır !,, 

Madam Könia ve Madam 
Schneider sözlerimi dinlediler •• 
Kendilerine yakııtırdığım, yani 
benim verdiğim modelleri yap -
tırdılar, giyindiler. Bu modeller 
elbise ve ppkadan ibaretti. 

Şimdi onları kim göne: 
"- On bet yqmda bir genç 

hz gibi görünüyorsunuz. Doğru
su bu istihaleye tatmamak kabil 
değil!. diyorlar.,, 

Bu uaul aileler anumda yayıl
maia hatladığı gündenberi bil -
hassa genç ve güzel kızlar, boya
dan nefret etmeğe bqlamıtlar

dır. Moda muharrirlerinden biri, 
ıüzelliii ve cazibeıi her tarafta 
pyi olan Madam Köniı ile bir 
mülakat J.apmağa muvaffak ol • 
muftur. 

Madam König, moda muharri
rine fU ifıaatta buluımıuttur: 

,._ Şimdi kendi güzelliiime 
ben de inanıyorum. Etkiden, ya· 
ni on yl önce, çok daha güzel ve 
taze bir kız ken, benimle hiç kim· 
ae mefgW olmazdı. Fakat timdi, 
aynaya bakbimı zaman ben de 
ıörüyorum ki, boyasız halimle Ye 
bilhaN& yeni taPkam ve yeni pal-

1 ABOnE $ARTLARI 1 
! 1 1 1 g &7D 1 
1 nrld;reı llO uo .. l2aO Kl'f-1 1 l:eneblı 151 Mo 1141 llH 

tomla çok cazib ıörünüyorum.. 
Şurasllll kaydetmeli unutmayı -

1 nız ki, kadınlar, zevki selimine 

1 i~ı~_I~ ~tkir. ~hlu erkek
lenn küçük •taretlerını hüsnü te • 

1

1 iLAn TARiFESi 1 
11eaftt U&alaruuJI •tın il.il 

KNml llAnlar 10 bınıttar. 
1 1 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
llul.ldıtı yeıı (\'AKIT) KaU..... 

Kayıb aranıyor 

likki edebilmek fedakirlıimı 

göstermelidir. Bunu izzeti nefis ı 
meselesi yaptıklan için, timdiye 
kadar aynanın önünde yalnızken· 
di gözleriyle kendilerini ıüzellq
tirmeğe çalıııyorlardı. Halbuki 
hakikatin hiç de böyle olmadıiı 
anfqıldı. Zaten İnsan kendi gözü 
ile ancak bqkalarını görebilir 
değil mi?,, 

1 Çirkinken, ;~;--;;;§ u- f 
! sullerile gil7.elleşen tipler- I 
1 den Berlinli dört aile kadım 
1 

- o 

Bir §apkanın kıvnmile derhal 
güzelle§en ve yilzünün uzunlu
ğu kaybo'lan Berlinin meşhur 
avukatlarından birinin karısı: 

Jladam Şivarfs 

f&C&k elbiıe ve ppka modelleri 
çizmeğe batlamııtır. Bu model -
ler sanıınlarda koyu renk, esmer
lere gri, açık kahve rengi, pej, 
blö dö taka daha güzel yakııtığı 
için, model müteha11111 ayni za • 

manda reng:ni de kumatm cinai 
ile birlikte tayin ve tesbit etmek· 
tedir. 

Berlinde, kendisine hiçbir fap. 
kanm yakıımadığını iddia eden 
üç aile kadım, bu usul ile giyin • 
meğe başladıklan günden beri 
kendi sosyetlerinde gb"'i!e çarP" 
mağa baılamıılardır. 

Uzun yıllardanberi (Şnayder) 
miie11esesının mütterisi olan 
methur bir avukat zevcesi bu sa
yede çok sevimli bir t :p almıt ve 
güzeller arasına geçmi§tir. Bu ka
dmm çok mütenaıib vücudü, yü
zünün manalı hatları vardı. Fa
kat yüzü biraz uzunca olduğuun -
dan bütün güzelliğini kaybedi -
yorud. 

Yeni usul ile yaptırdğı ıapka· 
nm ucu, resimde de görüyorsunuz 
ki alma dütmut ve sağ katınm 
üıtünde dola§&nlk tekrar yukan
ya krvnlmıttır. Ve iıte meıhur 
avukatın zevcesi Madam Şivarts 
bu sayede yüzünün uzunluğunu 
kaybetmit ve çok cazib, çok ma
nalı bir kadın olmu§tur. 

Diğer modeller, bu fapkaları 
ıiymeden ve bu tarzda giy"nme -
den önce çok manasız ve .$evim • 
ıizdiler. 

Doktor Rahminin kızlan Hikmetle 
tff et anneleri İsmet taraf mdan aran
maktadır. Haklarında malılmatı ~ 

lanlarm Kadıköy Rızapaşa Sıhhat a-
partmanı 2 numraya insaniyet namı
na haber vermeleri. 

Eeki makyaj mütelıauııı tim • 
di elinden fırçayı ve boya taknn-
larmı atarak, moda dütkünü ka
dınlara, kendi vücudlerine ~ • 

ltalyan Bllfvekili aadece bir devlet adamı değildir. O, bazan 
lıatlın motlalan üzerinde bile ltalyan katlınlanna tavaiyelerde bu· 
lrınduğu olur. Ruimde görülen ıapka, Muıolininin IG§iıt kadınla
ra tavai7e ettiği modeldir. 
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Çocuk Haftası 
Hediye kazananların 
isimlerini neşrediyoruz Hamallık yahudilere ne 

27 -12. 934 tarihli bilme·! Ali, 75- Eyüp orta mek. 260 Ay k .A. ı •• •• •• t 89 O 
cemiz: Kumru - U§kumru hnaz Türk, 76 - Ata Türk L. 69 zaman ar ı go runm uş u ~ r 
idi.Doğru halledenlerden Betiktat Faruk, 77- Kadıköy 50 Fuat Çe- • 
ta Muradiye caddesinde Özdemir tin, 78 - Fenerde Mitat Akın, Vakit ikindi üstü idi. latanbul- ruyordu. Birdenbire ellerinde ıi-
oğlu Halil Hilanet 1 nci lzmirde 79 - Oıküdar 5 Mükerrem Nuri,· da bugiln Balık.pazarı denilen ve lablarla on bet yirmi çam yanna
Kar§ıyakada istasyon Jok. Mela- 80 - 17 nci mek. 538 A. Riza, o vakit te Balıkpazarı olan yerde sı Kürt içeri girince ıaıaladılar. 
hat Gültekin 2 nci hediyemizi ka- 81 - 15 nci mek 3 Melahat, 82- bir bostancı hiddet~ l~ddetli yü - Da.ha ayağa bile kallanağa vakit 
zanmışlardrr. Çenkelköy 7 Şükran, 83 - Çapa rüyordu. Kulaklarına varan bur.. bulmadan Kürtler acı acı bağıra .. 

"Kürtler lenn! nakliyatta enualıil 
ve rakipsiz derecede mta olduklarııs· 
dan Galata tarafında Kilrtlere tesa· 
dül edUemez olduktan ıonra bura/af" 

Kakao kazananlar: 
3 - 15 nci mektep Asuman Kad
ri, 4 - Üsküdar 121 Fatma, 5 -
Beyoğlu 19 Abdilllah, 6 - Pan
galh 5 Malike, 7 - Sultanaelim 
19 Şadiye, 8 - Kurtulu, BoZ'kurt 
C. Suzan Adil, 9 - Sultanahmet 
2 Sabahat, 10 - Kurtulut 64 Na
ci, 11 - Haydar p. L. 362 Osman, 
12 - Eyüp orta mektep. 465 Fe
rit, 13 - Beyoğlu 410 Yılmaz, 
14-Beyoğlu 5 nci mek. 183 A .. 
tilla, 15 - Sarıyer Leyla, 16 -
la. 730 Vedia, 17 - Ka'bala.f L. 
448 Rafet, 18 - Pangaltr 5 Tahi
re, 19 - le. 24 ncü mek. 269 Ser
vet, 20 - ŞiŞli 24 Nubar, 

Bisküi k1azananlar: 
21 - Zencirlikuyu 9 Hüsniye, 
22 - Gelenbevi arta mek. 229 
Feridun, 23 - Samatye Arapkuyu 
292 Cahide, 24 - Galatasaray 40 
Suat, 25 - 6 ncı mek. 219 Suat, 
26 - Samatye Özen Şükrü, 27 -
Vefa L. 752 Nejat, 28 - Kabataş 
Lisesi 337 Behçet, 29 - 39 ncu 
mek. 154 Zehra, 30 - la. Erkek 
L. 1192 Hikmet, 31 - Bakr k. 406 
Nermin Osman, 32 ~ 37 nci mek 
37 Emin, 33 - Ankara Yenişehir 
22 Ayıel, 34 - Eyüpsultan 32 
Hayriye, 35 - Pangaltı 3 Belkis, 
26 - Kurtuluş 64 Güzin, 37 -
Sultanselim 19 Sabbek, 38 - Da
vut P. 572 Nadir, 39 - Edirneka
pı D' ş hekimi Übeytoğlu Özde
mir, 40- 11. erkek L. 564 R. Yük 
nük. 

Kitap ka'Zananlar: 
41 - Divanyolu 128 Salih, 42 -
Edimekapı Di~ D. Özdemir, 43-
Galata 5 nci mek. 32 Orhan, 44-
Fatih 13 Hayrettin, 45 - Kaba
ta~ 5 Muzaffer, 46 - 1 nci mek. 
465 Memduha, 47 - Bakırköy 45 
Osman, 48 - Pangaltı Artı . Gır
taran mek. Soma, 49 - Bağlarba 

şr 60 Ayten, 50 - 41 nci mek. 58 
Ne::det, 51 - Vefa L. 268 İrfan, 
52-Davut P. 333 Kamran, 53-
Cümhurİyet orta mek. 250 Peri
han, 54 - Erenköy. 193 Fatma, 
55 - Beşikta§ 12 Gülten, 56 -
Kadıköy 5 Ayten, 57 -Çengelköy 
23 Melahat, 58 - Davut P. orta 
mek. 463 Mehmet, 59 - Teşviki· 
ye Ihlamur 8 Halil, 60 - Küçük 
pazar 7 Y dmaz. 

Defter kazananlar: 
61. - Pangaltr, 5 Maide, 62 -
Bnforköy 21 Yusuf, 63 - 41 nci 1 

mck. 113 Bahattin, 64 - 4 ncü 
vakıfhan 14 Müveddet, 65- 18 n 1 

ci mek. 136 Nevzat, 66 - Cağal
oğ)unda Ertuğrul, 67 - Samatye 
63 Beh:zat, 68 - Karagümrük 655 
Suat, 69 - Davut P. 523 Muam
mer, 70 - Bostancı mek, 139 E -
..,_el. 

Kart kazananlar: 
71 - Beyoğlu Asüman Nedim, 
72 - Fatih 1 Rü~tü, 73 - Bakrr
köv Mari, 74 - 23 ncü mek. 354 

345 Malike, 84 - Boyacrköy Sait ma bıyıklarını bükerken bir ta- rak z"vallıları bir dakika içinde 
Varol, 85 - Nitantaıı 115 Hüı~ raftan da gözlerile etrafı araştı- parça parça ettiler. Ve kaçıp ka-
yin, 86 - Esap P. 19 Kerim, rıyordu. yıkJa tekıl'lr Yem:9e döndüler. 
87 - Küçük P. 18 Reıat, 88 - Birden bire durdu. Vaziyetin- Kumbaıacılarla boıtancdar bu 

da tahmil ve tahliye iılerinde ciddf 
nıilıktıllıta teıadül olunmağa başla· 

dı. Hamal fikdanından dolayı ücret· 
lerin artmıı olmaıı üzerine bir çok 
Muıevi bazirgdnlar iflerlni bırakıP 

hamal olmağa talip oldular. Fakat nı Balıkesir 398 Sait, 89 - Samatye den aradığını bulduiu anlatılıyor vak'a üzerine Kürtlere adeta bir 
S 54 N · 90 K d ko''y Me- h çare, vlkutları kdll derecede muka• . acıye, - a 1 du. Orta yerdeki meydanda du- nevi arp ı.çtılar, artık gün geç-
t . 91 B 'kt 40 C 1"1 92 vlm olmadığından bunlardan da iıti· ın, - e§ı a§ e a ' - ran bir Kürt hamala doğru yak.. miyordu ki heı alh Kürt ve -~ 
T h 113 L 93 12 · iade edilemedi.,. op ane eman, - ncı la§tı: tancı katledilmeıin. Halicin iki 
mek. Vedat, 94 - Kaıım P · 21 - Bana bak Memo sen misin? 1 sabili adeta iki ayrı memleket ha-
Mualla, 95 - Vefa L. 72 Kemal, - Evet, ne varmıt? 1 lini almı§tı. lıtanbul tarafında 
96 - Betikta§ 185 Fethi, 97 - 5 Makb I · t - en ıaşı u eyı anır Kürtler 'bir tek boıtancı ve ikum -
H. Pa!a 21 Saba Erdem, 98 -Krz mısın? haracı bırakma-dıkları gibi diğer 
sanat mek. Muammer, 99 - Eyüp - Nideceksin? tarafta da bir tek Kürt dolaşamaz 
orta mek. 567 Necmettin, 100 - s ı - en aorgu anma cevap ver. olmuştu. 

Aksaray 17 Yuguf Ali, 101 - lı. _ Tanryorum, ne olacak? 
134 Cavidan, lctl - Kanlıca 94 .. _ Şaıı Makbule benim kapat.. Hatta bazı geceler bostancılar 
Halit, 103 - İs. 1446 Ihsan, 104-- mamdrr. Sen neyine güvendin de kayıkla Yemiş iskelesine yakla§I• 
29 ncu mek. 5 nci S. Saliha, 105- onu kaçırdın? yor, Kürt kahvelerine bir kaç kur· 
Erkek L. 887 Yılmaz, 106 - E- Bu konuşmalar gayet yavaş ce- şun atıp kaçıyorlar hazan da aksi 
dimekapı 38 Feriha, 107 - Ge- reyan ettiği için hiç kimsenin na- oluyordu. 
lenbevi orta mek. 749 Halil, zarı dikkatini celbetmiyordu. Fa.. Bu va.k'aları ya:zan bir müver .. 
108 - Süleymaniye 21 Metin, kat muhavere buraya gelince ırı rih Beyoğlu tarafında Kürt kalma 
109 - 38 nci mek. 232 Onomay, yan Kürt hamal bostancıyı göğ- masınm şöyle neticeler verdiğini 
110 - Kantarcılar 19 Sadık, ıünden iterek bağırdı: kaydeder: 
111 - Rum mektebi. Efroıini, - Sen kim oluyorıun? Haydi --------------
112 - Fatih 435 Leman, 113 - · çekil işine git. Şaşı Makbule de, 
Kandilli mek 455 Mualla, 114 - şafı Makbulenin anneıi şa~ı Hali-
44 üncü mek 490 Fikret, 115 - me de, kızı taıı Kadriye de kapat 
AnkaTa 27 Ferhan, 116 - Bitpa- mamdır. Kabadayı iaen al baka· 
,;arr 11 Furat, 117 - Akıaray 142 l rm. 
izzet, 118 - Galatada Şakir, Bu sözleri söyler söylemez bos-
119 - Kocamustafa P. 29 Meh· tancı elini palasına attı, bir ham .. 
met, 120 - Gedik P. 33 Ferit, lede sıyırdı ve: 
121 - Topkapı 82 Said, 12"l - - Bostancı Deli Alini kapat-
59 uncu mek. Ar§aluys, 123 - Or- masmı kapanın hali budur_! diye 
ta mek. 158 Muzaffer, 124 - Kız narayı bastı. Palayı da yarısına 
L. 1300 Zehra, 125 - Amasya kadar Kürt hamalın karnına so--
2 Mefkure, 126 - Samatye 8 Ze· kuverdi. 
Iiha, 127 - Kadıköy Mediha, Kürt bir tek söz &öyliyemeden 
128 - Süleymaniye 7 Melahat, boylu boyuna yere yuvarlandı. 
129 - Fatih 11 Cemal, 1~0 - Bostancı, palasını ıilmeden, der· 
Eakitehir Alp Kaya, 131 - 3 ncü hal kendis"ini bekliyen dört ç!fte Nevyork tabiiyat tarihi profe
mek. 21 Nevra, 132 - 44 üncü bir kayığa atlar atlam~z Boğazi- sörlerinden birisinin evinde bü
mek 384 Macide, 133 - Defter- çine doğru açıldı. 
dar 26 Şevket, 135 - Zeytin B. Beş dakika şaşalıyan ahali ve 
238 Ö:zkan, 136 - Erkek L. 1003 bilhassa hamal Kürtler hu vazi .. 
Orhan, 137 - 28 nci mek. 202 yet karşısında kalınca ne yapa• 
Ahmet, 138 - Davut P. 192 Hü- caklarmı bilemediler. Biraz sonra 
seyin, 139 - Kadıköy 66 Cahit, da hamalbaşı geldi. Arkadaşları· 
140 - 63 üncü mek. 242 Hidayet, nm öldürüldüğünü gören diğer 
141 - Beylerbeyi 27 Müzeyyen, hamallar da derhal hiddetlendi -
142 - Fenerde 18 Ziya, 143 - ler: 

Kız sanat mek Süheyla, l44 - - Kahrolsun boıtancılar ! 
Sultanahmet 20 Muzaffer, 145 - _ Memonun intikamını alma. 
F eri'köy 32 Andrea, 146 ~ Kaba- lıyız ! 
taı L. 320 Talat, 147 - Beyazrt 
2 Özcan, 148 - Vefa L. 701 Atil
la, 149 - 8C§iktaı 18 Muzaffer, 
150 - Kabata! L. 207 Bülent. 

-Hediyelerimiz her hafta per
şembe günleri matbaamızdan da
ğıtılır. 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve erkek 

terzisi 

- Kana kan isteriz! 

Sözleri ayuka çıktı. Bir saat 
sonra Balrkpazarı Kürt hamalla
rın dan adrm atılamıyacak hale gel 
mİ§ti. Herkes silahını çekmif, bü
tün gözler civrdan geçecek veya 
kazara bulunacak 'bir 'bostancı a -
rıyordu. Bu takdirde bedbahtı 
parça. parça edecekleri muhak
kaktı. 

yütüp terbiye ettiği bir şempanze 
maymunu masaya oturup katık, 

çatal, bıçak kullanır, banyo ahr

mıı: Fakat dahas:ı: var. Bu may
mun sütnineliği bile mükemmelen 
yapannıt! 

iki tarafın hiddeti gittikçe artı· 
yordu. Nihayet bir gün Kürtlerin 
bir ordu halinde Kaımıpaıaya ıe· 
çecekleri ve kumbaracların krşla• 
sıru bcuacakları ıayi oldu. Bunun 
üzerine kumbaracılar tersaneyi 
ve kıılalannı muhafaza etmek Ü" 

zere hazırlıklara baıladılar. Hat• 
ti kışlanın kapraımn önüne bir de 
kocaman top koydular. 

Artık'. meselenin takası falan 
kalmaml§tr. ite derhal vaz'ıyet et 
mek liznn aeliyordu. Diğer taraf· 
tan teraanedeki kumbaracılar Vf 

deniz neferleri de toplarla mü· 
cehhez bir gemi hazırlıyorlar ve 
Yemişe şiddetli bir hücum yapa• 

caklarını ilan ediyorlardı. 
lt sadarete kadar akaetmitti. 

Sadırazam Halet Efendi derhal 
Kaptanı Derya bir emirname 
gönderdi. Ve bu işi kökünden hal· 
!etmesini emretti. Bunun üzerine 
evvela Kumbaracılardan bir k.ç 
batçavuı azil ve nefyedildi. 

Bundan aonra her iki taraftan 
ileri gelenler bir yeer davet edil
di. Uzun boylu münakatalardan 
sonra güçhalle barıştırıldr. 

Bundan sonra büyük merasim· 
le boatancı ve kumbaracılar Ye
miı ve Balıkpazanna, Kürtler de 
Kaırmpafa ve Galataya davet e
dildiler. Her iki tarafta cünbüt" 
ler, eğlenceler yapıldı. Ve 1811 
ıeneıinde 1stanbula heyecanlı bir 
kaç ay geçirten bu vak'a bu tekil
de tatlıya bağlandı. 

M·S· 

Bütün ~ıklar hep 
orada giyin.rlcr 
Her keseye ve 
nrzuya uygun el
bisenizi ancak 
orada yaphra· 
bilirsiniz. 
lstanbul Yeni
poıtabane kar
şısında Foto Nur 
yamıda Letafet 
hanında. 

Aradan iki gün geçmemitti ki 
yeni bir hadise daha oldu. Bu ıe· 
fer Hasköyde tersane kumbaracı· 
larından biri gene böyle uygun
suz bir kadın yüzünden bir Kürt 
hamalr öldürdü. 

Arka arkaya olan bu iki vak•a 
üzerine İstanbuldaki bütün Kürt· 
ler silaha sarıldı. Bunlardan on 

ı 

Amerikada T enessicle beyaz bir kıza tecavüz etmekten auçld 
bir zenciyi halk, muhakemesi yapılmadan önce linç etmek istemif' 
ler, polis kuvvetleri halkı, bayıltıcı gaz atarak dağıtmak mecburiY"" 
tinde kalmı§tır. 

be~ yirmi tanesi bir gün Kaıımpa-
!aya geçerek orada •bir kumbara -
er Itahvesini ba!tıla!'.Kahvede her 
feyden habersiz altı tane İ§Çİ otu-

Resmimiz, adliye clairPsinin bu ,gece taarruzu e•naırncla gaz. btı' 
/utları arasındaki manzara.sım ttösterivor 

~ .. o. 
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i;.:nıstanla öko- Allahın parm8ğını keşfe-
nomlk anlaşma den lngiliz seyyahı! 

l ~ tlı\aııiataıı1a aramızda öteden· ı ve lazt" balık. 
~devanı eden dostluğun heraa• ikinci kıımı: Yumurta, huhu
dt oldutu gibi ökonomik alan- ·bat, aarmıaak, jambon, pastırma, 
~· da Verimli neticeler vermesi ıucuk ve teferruatL 
~ ~ Dıemleket aramda bun • Üçüncü kumı: Pamuk ve yün. 

Her tarafı buzla dolu olduğu 
halde üşfuımmiye:m yeT neresi~ 'iki ay önce AnJcarada bir ti· Dördüncti kııım: Kömür, tuzlu 

lıh... •• &ııllL§muı yapılmıftll'. Bu konserve balıklar. 
~~e faydal; ve ırki ökon9mik Bqinci kısım: Diğer Türk ili· 
~betlere imkan verilerek racat malları. 
~eketin en yakın menfaatleri Bu kısımlara ait Türk ihracat 
~dll'. mallannm Yunan ithali.tçılan ta• 
~dan. evvelki ~v~t an.· r~f~d~n tediye _uıülleri ıöyledir: 
'tatbikatta ümit e:lilen n~tı- B.rıno kısma aıt mallann aatıt 
'eaL· v~rmediği~.e~ ~ııJcaı:ada h~del~?in yüz.d~ ellisi ıerbest dö
,~ edılen son ıtilaf •:•temı ta- vız, yuzde elLıı de takaı bonoları 'ile yeni ve orijinal eaaılara vuıtasiyle yani Yunan malı ile 
' t etm~edi~. Ankara .~~&f • öden~ce~tir. ,, 
~ !lıııı mumeyyız vaafı ıtılafm llancı kımıa aıt Türk ihracat 

ltraflı yani tripartit olmasıdır. malları bedelleri yukarıda izah 
'lı l\ıretle Yunanistanın takas mu ettiğimiz (Tripart:t) usülüyle ö· 

edeleri ile bajlı bulunduğu ve- denecektir. Bu makaatla Yunan 
'-r hatlanacağı memleketlerde ti· milli bankası tarafından Türkiye 
e ~bilançosu fazlasından doğan Cünı l:uriyet Merkez bankau na· 

IDemleketlerin merkez ban- mına bu huıua için bir hesap açı• 
Marmulata dağ'lanndan iki görünüş 

ıı. tında veya ta:kaa ofiılerinde lacaktrr. ikinci kıaım ihracat mal· Tabiatin göze görünmiyen eli 
!lan milli bankası hesabına blo lvım•zın YunlUl'stana ithalinden bazan öyle güzel heykeller yapar 
edilmit olan alacalı ile mah- huıule gelecek alacaklar bu heaa- ıki, bunları gören meflıur heykel· 
edilmek üzere Tür)pyen!n ta· ba Türk lirası üzerinden matlup trqlann bile hayretlerinden ajız• 
lnlatmaJan neticesi ticaret yazı!a\·aktır. lan açrk kalır. 
çoıunun aleyhine bulunduğu Türkiye C\'11.'.!ı\lrİyet Merkez Bu beyke!lere ltalyanın fima • 

\ leketlerin merkez bankamız- Ban!<ası bu suntle Yunan milli l:nde Dolomites civarında (Mar
loke kalmış paralan mikta. bankasında teff'llkül edecek mat• mulata) buz dağlarında tesadüf 

da hu memleketlere fazla ibra- lubatı Tripartide bulunan mem.le- edilmektedir. 
Yapmamız imkanı hasıl ola- ket banka veya takaıı ofislerine Marmulatada daldan dala bu--

tahıiı edecek ve bu mebli.larm lut halinde kol vermiı ayle büyük 
kar§ıhğı Türk ihracatçılarına öde- buz kitlelerine tesadüf edilir ki, 
yecektir. bun lan dünyamın en mütefennin 

CarwüJOr ki Yunani.a--ı 
daki 1 -.o a ara-

. bi an aşma tatbikatmda ü • 
ece . r memleketi de ali.kadar 
. ktı~. ~!aşmaya üç taraflı 
ılmeaının hikmeti de '--..! 

ih 
uuuur. 

t. et Türkiyedeki b!oke ala _ 
ltt'j m bir kıammı kurtarmak '!!ta üçüncü memleketin de 

,"-tini temin etmektedir. 

lit'ti lnlaımanm batka bir huıu
,)~ de "kasa bonoıu,, sistemini 
'-is bir kısmı mallara lıuret
llJC '°' bonoların nisbefni azalta
,, ~'iyet müddetini arttmnıt 
'i~ •dır. Bu ıuretle anlatmanın 
tala.._ -"'da (beı ay sonra) ihracat-
~ı elinde bulunan bonolar. 
't den dütmiyerek daha altı 
'a~llıda bedelile Yunan qya· 
•, almak kabiliyetini muha • 

'clecektir. 

'-~da Yunanistanla imza • 
'~ m~ahede iki kıamı ihti· 

1 
edır: 

I!._" Ticaret anlqmur: 
~b· lu.nn 30 Birintetrin ı930 

İitlt lllde Ankarada imzalanan 
f"1) ......, Yunan muahedesine bir 
lg a·1,1ril etmektedir. Müddeti 
'1ı. ltiııcikinun ı 934 ten :tibaren 
l~tdır. Bitimi olan ıs Haziran 
~ ~ bir ay evvel iki taraftan 
ta~ aulnıaaını istemene kendi
~eıı alb ay daha devam ede-
~ . 

'ı: "TaJcaa (Clearing) anlqma 

1 
~~ tarihi, hqlangıcı, devam 
'1 'lt Ve- tahdit teJ'&İtİ ticari 
~111 aynıdır. 
~, llı~a~~aya 1 ve il numaralar 
~ ))· .iki lııte bağlıdll'. Bunl&l"
dit ed~i hacim itibariyle talı
"~ llleden idhal ikincisi kon
'~~ilinde Türkiyeye idhal 
~.Yunan mallarını tespit 
).. ~1 ır. 
~'::·•tana ithal edilecek 
~ it~ hanna ıelince, bunlar 

ıf , 1llulü bakımından bet muh 
,~. ayn:mıılardır: 

• kı11111: Canlı haJ:Yanlar 

Oçüncii kısma tiren malların mü1ıendiıleri ve mimarları kur· 
bedelim Türk ihracatOdanna ta- mu§ ıanırsınız 1 
mamiJle Y\min analı ile lcleneeek Otuz yıl önce bu dailarm an -
tir. Yoksa kartılıı Yunan Malla- cak 4000 ayak yükaekl'ğine çıkıl
nnm nelerden ibaret olduiu, ban- m.ııtı. On bet yıl önce bir Alman 
silerinin açık ve hangilerinin kon- seyyahı iki arkadaıile birlikte 
tenjanla Türkiyeye idbal olunebi- 6500 ayak yüksekliğine kadar çık 
leceği anlaımanın betinci madde- b ve bir arkadatını orada ku ban 
sinde etraflı olarak izah edilmit- verdikten eonra, bir ç.ok reıimler 
tir. çekerek geri döndü. 

Dördüncü kısma siren Türk ih- Kle ·ne Zeinne dedikleri bu nok 
racab mallarmm bedelleri yüzde tada uma köprüler sibi karııdan 
ellisi Tripartit ve yüzde ellisi de karııya atılmıt buz tabakalan gör 
h!mamiyle Yunn malı olarak öde- müılerdi. Seyyahlar bu buz taba
nec.-ktir. kalannın üatünden yürüyerek hat 

Beıiuci lmma siren malları- kabir daim tep~sine kolaylıkla 
mızın kartılığı yüzde 35 serbest çıktılar. 
döviz yüzde 40 Yunan malıyle de- Ayni ıeyyablarm bıraktığı iz
i" ttirilebilecek bono ve yüzde 25 lerden geçen ıene bir ltalyan gru-

de Tripartit usülle ödenecektir. pu yürüdü. Bu grupta bir Alman 
Son iki aylık ihracatımız: heyetıinaıı da vardı. 
lkincitqrinde buiday ihraca· Cortina grupu bu yoldan bqka 

tmıız 30.000 tona varmııın. Bi- bir buz dağmm eteğine tırmandı 
rincikinunda da bu miktara ya- ve ıo,900 ayak J.iibekliğine ka • 
kın mal aablmıftır. En btiyiik müt dar çıktı. 
ter:lerimiz: Almanya, lsıriçre, Bel Drei Zinnen dedikleri bu nok • 
çika, lngiltere ve Filistindir. tayı ltalyanlap,,.henüz qamadrk • 

Bu aylar zarfında Anadoludan (arı için, Cortina grupundaki Al • 
ihrac limanlarımıza yeniden 50 man heyeqinaaı Beenteiiı namı. 
bin ton buğday gelmittir. Fiyatlar na buraya bir küçük ıiyah direk 
k:lo başma yumutak huidayda ıs diktiler. 
ve ıert buidayda 10 para yüksel- G"kl • d Ad • "ğ • • o erın arum an nyat e 
mıttır. b kan b da"I .. · d La 

Al 
• a uz g arı uzenn e va· 

• ma~Y_ail~ yenı ıipariıleri Ü• redo adlı bir ltalyan seyyahı bir 
zenne tınık fıyatları mühim de- yıld b • ··k 1 k 

d 
.. 1 __ 

1 
• • 

8
. • J an en yu seme re orunu 

rece e yu&ae D:lftır. ;nnciteırin 1__ i çal maktad 
. "k'" f" ti aurma a ıt ır. 

ve Binncı anun ıya armm mu- B d 1 b' ahi 
ka 

• L "h t' -.!1- .___1..... ura a can ı ır m Uk.a teaa-
yesesı ~u cı e ı tevınA e~e- d"f d'l d" ... h ld k • 

d 
u e ı me ıgı a e, ço garıp-

ir: 
T 

tir ki, buz k "tleleri üzerinde ç.ok 
ı . ı K. --- -- ----

Ankara tiftiği 82 ıcs Kr. Kinunuevvelde 80 kuruta yüksel· 
Konya ,, 78 ıoo ,, mittir. Mevcut stokun bu ay niha-
Kaatamoni ,, 90 ı 10 " 1 yef ne kadar ihracı kat'iyyet de-
Oğlak 94 ı14 ,, recesindedir. 

lıtanbul ve Anacloluda mev- lkinciteırin ve Birincikanunda 
cut tiftik ıtoku Birincikinun orta- 50,000 çuval fındık ihraç edilmit
larmda 20,000 balya kadar tah- tir. Eıı büyük müfteri Almanya• 
min edilmekteydi. dır. F:yatl~r ihraç limanlarında 

Yün piyasaaı da t:ftik piyaauı teılim kilosu 42 ı 12 den 47 2/ı a 
hareketini takip etmit fiyatlar fırlamııhr. Fmcbk stoku Birinci-
Tepiniaani batmda 70 kurut ~ · 

sevimli ve beyaz renkli çiçeklere lar içinde de terliyebilecekler: id· 
raıtlamıılardıır. diaıını ileri ıüren kaptan 'S~tt) 

Seyyah Beerstein memleketine a timdi inanıyorum.,, 
döndüğü zaman bu çiçeklerden Kaptan Scott cenup kutbunu 
§Öyle bahsediyor: ketfe giderken, buzlar iç"nde in• 

"Marmulatada günün birinde san vücudunun büzülüp küçüldü
dünyanm en güzel ve eğlenceli ğünü ve bu halde bir vücudun ter
dağ ıporlannm yapıldıimı göre • lemeıi mümkün olacağını söyle-

cei" z. Yeni evliler buralarda he • mitti. 
yecan aramağa gidecekler ve Do- ltalyan seyyahı Marmulata dağ 
lomiteıin beyaz buz çiçeğini gö- larından bahsederken, kendisini 
ğüslerine takmaktan zevk duya_ ltalyanm mutedil iklimli ve kar 

akı d görmiyen kaıabalarmdan birinde c ar ır.,, 

Alman seyyahım bu kadar ç.ok oturuyor gibi konuşuyordu. 
teıhir ede b d "l 10 000 • Bu sene de (Dolomites) civarın 

n uz ag an, ' a d b · l T ah d la 
yak yüksekliğindeki noktaya çı- ha b ır n~;. z seyy ının ° ttığı 
kıldığı zaman, inıanı kendinden 1 a er ven ıyor. 
geç. recek ·· ell"kl l d 1 • · lngiliz seyyah lan da kutuplar • guz ı ere o u ımıf. d ük" k d .. 1 ___ ,_ 

1 
a ve y ıe ag ara tırmaUUU1A• 

talyan seyyahı Lavaredo bura ta h d 1 
1 

. met ur ur ar. 
arda arattırma yaparken, bır 1 • .. 

tal t • · d" k" lngılaz bava mecmuasmm ver-
yan gaze ecıııne ıyor ı: d.... !'" .. b h . ıgı ma umata gore, u seyya 
"- Cortina grupu buralarda Marmulata yamaçlarından ---0tuz 

yıllarca dolatmıf. Bize sonuna e - yıl önce çizil"p bITakılan yolu geçı
ritilmez aayııız buz dağlarının yo meden- başka bir yol takip ede
lunu göıtermiş. Onları daima ha- rek 7000 ayak yüksekliğe kadar 
yırla anmak vazifem'zdir. Ben ye çrkmt ve burada bir tepenin üs. 
ni keıfettiğim tepelerde çok ıakin tünde kaya parçuıntlan ıivri bir 
ve fırtınasız zamanlarda ceketsiz burun görmüıtür. ''The finger of 
bile gezilebilecek kadar mutedil God, admı verdiği bu tepe, ltal· 
havalı yerler gördüm. Bu yerlerde yan ~eyyabı Lavaredonun ke~fet· 
ar'kada§ımla altı ıaat kadar otur- t:ği buzlu dağlardan çok daha 
dum. Çay içtim.. Kahvaltı yap - fazla mutedil ve fırtınasız İmİf. 
hm. Ve dönerken kat''yyen Ü§Ü • lngiliz ıeyyahı (Allahın p~· 
medim. Arkadaıım da benim gibi mağı) ad mı verdiği bu tepede 
kollarım srvamıftı. Dönüıte iple • kendisinden çok evvel gelmiı in
rimize sarıldığımız zaman alnı· ıan izlerine raatlamııtır. 
mızdan ter damlıyordu. Ve ben Seyyah burada yapılrŞı :tibarile 
~~~ giden seyyahların buz· on yedinci asıra ait olduğu tah• 

kanun sonunda 35,000 çuvala in • min edilen bir gümüt çatal ve bu· 
m~ştir. lkincikanun 1935 için bu na benziyen bir takım etya bul· 
miktan mütecav'z ıiparif alınmış muıtur. 
tır. Bl> ay sonunda fmdık mabıu. ''The finger of God,, tepesine 
lü tamamen satılmıt olacaktll'. iki yüz yıl önce inıan ayağı bastı• 

ğma göre, o seyyahın memleketi• 
ihracat mallarımızdaki umumi ne dönmeğe muvaffak olamıya• 

fiyat yükseliıi milli iktiıadımız le ak r bu esrarlı tepede öldüğü tah .. 
hine yükıelrneye devam etmekte- m:n edilmektedir. 
dir. • • 
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Sar kime kalacak1 

< naştaralı l inci de) yapılamıyacağı kanaatindedir. 
Dün, lapa lapa yağan kar, yarm da Siyasi mahafil, Sar'ın Alman-

rey sandıklarım ta..'.'}ıyacak olan kam· yaya. dönmesi lehine verilecek 
yonlara, hele ~öy kısmında engel ola 
cağa benzer. reylerin en &§ağı yüzde sekaen o-

Gitgi<le artmakta olan coşkunlu _ lacağını tahmin etmektedir. Ga -
ın.. yatıştırmak kaygusu ile, Sar hü . zeteler Sar plebisitinin acun için 
kilmet kunım11, bu:;ün için Sar ülke - olo.n büyük hemnıiyetini tebarüz 
sinin her bucağında gazete ile ben - ettirmektedir. 
zerlerinin çıkarılmasını yasak etmiş - Sar1nda iki)Je bölUnmelfin· 
tir. 
--erlinde Fransız ve lngiliz den korkuluyor 

gazeteleri toplahldı Berlin, 13 (A.A.) - Havaı A· 
Berlin, ;t.3 (A.A.> - Polis Fransız janaı bildiriyor: 

;azctcleıinin bir çoğunu ve Tayınis Burada Plebisitin Almanya le
hariç olmak üzere bütün hıgiliz ga - hinde netice1ere hiç kimıenin 
zetelerini mlisa.dere etmi§tir. Sarre füphesi yoktur. Ancak staW1,.0 • 

Plebisiti münasebetiyle Berlin halkı nun muhafazası için kuvvetli bir 
evlerini dol}atmışlardır. 

Cenevre &ükOnet f'kaJliyetin iti karı§hrmaımclan 
1avalye edi~or ve konıeyi Sar'ı ikiye bölmE-ğe 

CeneVi·e, J3 (A.A.) ...... Uluslar ku· teıvik etmesinden korkulmakt!'! -

HABER - Xli1811l Poıfaal 

Afyon 
anlaşması 

( Baştarafı l inci de) 

ren 937 yılı sonuna ka<Iar uzatı • 
lan Türk ·Yugoslav ham afyon 
&atı, an!aıması aı.: :ı:amanda f ev
kalade muvaffak olmuştur. Bu sa
tış teşki 1atr şimdi bü+ün uluslara
rası ham. afyon ticaretini elinde 
tutr.laktadıı-. 

Ş ·Lmdiye karlar bu birleşmenin 
harıq'nde yaln:z bir a fyon müıtah 
sil memleket bulunuyQrdU, o da 1-
randı. hanın ela bu anlatııu~ya 
girme.siy le bütün dünyada afyon 
yet!gtireı üç memleket birleımit 
oiaca ktlr. 

Bugünkü kunufmalar"' Türko· 
fiı ba§ müıavfri Bay Halid ve 
Moskova ticaret mümeuilimiı 

Bay Mümtaz da İit irak edecektir. 
:umu kon~i dün sapah ittifakla ka- dır. s 1 • 
bul etmi~ olduğu beyannameyi, dün Harb bulutu da§ılac·ak ay 8V seçimi 
akşam Sar halkma Jıitaben ne§ret- Londra, 13 (A.A.) _ Bütün 
mi§tir. I ngiliz matbuatı plebiıitin Alman· 

Uluslar kurumu te3ekkü1Undenbe -
ri ilk defadırJd bir de\' let halkına doğ- Y• lehine neticelenmesiyle Sar i-
rudan doğruya bir beyanname ile hi- tinin acun barı tının menf aatına 
tab etmektedir. uygun olarak halldileseği mütale-

Konsey, bu 'l>eyannameainde Sar a11nda bulunmaktadır. 
halkından JJUkijnet ve vekar ile reyini Alman cephesinin manevi 
bildirmesini iste!mkte ve Sar'lılann tazylklan 
bundan sopra. da. sal\in kalackları 
ve konseyce reylerin tasnifi netice • Paris, 13 (A.A.) - Fransız ga· 
sinde en kısa pir zamım4a verilecek :ıeteleri, Sar'da Alman cephesinin 
kararı itimatla bekliyecelderi ümidi manevi tazyikinin hakim olduğu • 
izhar olunmakta.dır. nu, maafih Alman cepheıinin bu 

Bu beyannıı.Jnenm neırine aebeb, tazyiki cezaya çarpılmıyacak bir 
S~r hükumetinin ko~seye gönderdiği tekilde yaptıiını yazmaktadll". 
bır rapordur. Sar hükfuneti memle - Taban tabana zıt bir vaziyet 
kette heyecan olduğunu ve halita ple- Pi b' · ·· J d ·· · · ı 
bisit idaresinin ıene konseyin elinde e ıııt, ıon gun er e goru e.n 
bulunduğuna ve reylerin belli olma . heyecanla tabantabana zıd hır 
siyle bunun neticeısinde verilecek ka - ıükWıet içinde geçmektedir. Se
rar arasında hiç bir tuıla olmıya • çim dairelerinde kalabalık o ka
cağına dair teminat verilmesini is - dar fazladır ki herkeain bugün 
temlştir. reyini kullanabileceğinden f ÜP -

Alman ~ura~ha~ının he edilmektedir. Dairelerin için. 
. yenı vaz,fesı de muamele çok düzıün eeçmek-

Cenevre, l ~ - .,omada Uç1er ko - tedir. Dairelerin önünde münte -
miteşin<le Sar n l ökonoml işlerini . • 
halleden Alman nıllteha.saısı B. Ber _ hıpler sıra sıra beklemektedır. Ve 
guer Cenevrede bu müz:akerelere de _ Alman cephesinin beyaz ferit • 
vam edecektir. B. Bergı,ıer'in bu ye • leri ile mütterek cephenin kır -
ni vazüesiyle Alınanyaımı Cenevrede mızı ıeritleri derin bir sessizlik i
Sar işlııin halliııe iftirakteıı inıtiıw çinde kartı kartıya durmaktadır. 
arasında bir mlluasebet g6rillmekte • Müntehipler rey pusulalarını bi • 
dir. İtalyan mahfiline göre Cenevre ta f 1 l • ~ .. 11 ü d 
""k • k .. - .. 1 F H- • 1 ra re 1 nın avzu vD n e ıan -o onomı onu~an ransa u. 4U. "' 

manya arasında daha ıeııit bir tlca _ dıia atmaktadırlar. 
ret Wıı§ınası koııU§In&larma yol a • Sar tramvaylan timdiye kadar 
çacaktır. bu kadar inıan tatmıamııtır. 

Con Slmon parfşte Müntehih kartmı rtssteren herkes 
"'Pari-, 13 (A.A.) - lnıiliz dı- tramvaya bedava binebilmekte • 

PJ1 itli'ri bakam Sir Simon Ce- dir. 
ıaevrmlen bu •hah ıaat 7 do k· Çf vllerl ne yapacaklardı? 
raya gelmittir. Sarbrüken, 13 (A.A.) ....... Sar 

Amerika S•r iti halledl. poliai, Loren hududunda Roteln 
lir•-=ı harl> ~uhlflar1nın civannda altı 9üpbeli adam ıö • 

da§ılaca§ı fikrinde türu bir otomobili duıcllU'ftlut ve 
Vatington, 13 (A.A.) -Auıe- içiıulokil" Alman cepheıine 

rika hükUmeti Avnıp• itlerine ka· menıqb buluııdukla:ruu itiraf et
ntQ1&1Dak arzuıunda bulunmak • Qıjılerdir. Bunların üzerinde çivi 
la ber-1>r Sar Abnpyaya döner • paketleri buhınmuf tur. Çivileri 
ae acun Uzerinde-ld bulutların bir- rollar• dökerek Fransad~n ple -
az dafılacağı mütaleuındıı.cbr. biaite ittirak etmek üzere gelen 

(Ba§tc+rafl 1 inci de) 

kiye ile Hulku Beyoğluna, Galib 
Hakkı ve lımail Sıtkı Fat:he, Tev
fik ve Hayri Eminönüne, lmıail 
Şevket Üsküdar•, Mehmed Ali ve 
Reıad Kadıköyüne, Samih Bakır .. 
köyüne, Mehmed Ali Beykoza, 
Subhi Sarıyere, Avni Adalara, Ih
san Namık Beşiktaşa giderek ha
zırlıklara bakmışlardır. 

Merhum Midhat Patanın oğlu 
Ali Haydar dün vilayete bir İşti -
da vererek mebusluk için müsta • 
kil olarak namzetliğini koyduğu -
nu bildinİıi~tir. istidası intihab 
teft · ş heyetine gönderilmittir. 

iç işleri bakanlığın
dan gelen haberler 

Ankara, 13 (A.A.) - Saylav 
seçimi için a.adan esas defterlerin 
indirildiğine dair üç vilayetten 
başka bütün vilayetlerin hepsin • 
den lçbakanlığa haber gelmiıtir. 

Bir çok vilayetler ikinci mün -
tehib seçimine de hatlanuşlardır. 
Bunlardan ilkönce seçimi bitiren
ler Çanakkale ve Zonguldak vili · 
yetleridir. 

Çanakkalenin ıeçen 931 seçi • 
ır.inc!e ikinci müntehibi 452 idi. 
Bu ı~im.de ikinci müntehiplor 
yekunu 108 i kadın ve 359 u erkek 
olmak üzere 467 kitiyi bulmU§tw. 
Bu vilayette ikinci müQlehiplerin 
kazalara göre takaimatı töyledir: 
Merkez kazasında 16 kadın 38 er· 
kek, Ezine kazasında 7 kadm 37 
erkek, Ayvahk kazasında 7 kaclnı 
47 erke~ Bayramıç kazasında 14 
kadın 58 erkek, Lapseki kazaıııı • 
da 9 kadın 36 erkek, Biga bıa -
emda 29 kadın 117 erkek, Celibo· 
lu kazaıında 19 kadın 27 erkek, 
Eceabat kazaııpda 7 kadııı 12 er· 
kek. Zonguldak vilayetinin de ıe
çen 931 ıeçiminde ikinci müntehib 
yekUnu 586 iken, bu seçimde ikin
ci müntehipler 124 ü kadın 6S4 ü 
erkek olmak üzere, iekGn 778 i 
bulmuttur. 

Gene ayni clütünce iledir ki, otqqıobillerini durdurmak isle • 
Aılıerika hüldimeti Macar - Yıı- mitlerdir. Bu altı kiti tevkif edil
goılav ibtilifmm balUni, Fra:"' • mit ve iıticvaptan ıonra ~erbest 
arı - İtalyan ul•ımuııun ya - bıralalmıtbr. Zelzele felAketzede. 
pıboumı meı:ıınuniyede kartıla. Sar'ın diier kııımlarında ple- )erine yardımlar 
mıp • .Aınerib hiikbıeti bilha. • biait tabii olarak cereyan ebnek- Ankara, l3 (A.A.) __ Marma-
ıa, Sar iti halledikdikten ıonra tedir. Hiçbir hadise kaydedilme· ra nahiyesiyle Erdek ve havallıin
ıilAluızlanma itinin Almanyanm miıtlr. Seçiıa daireleri müntehib ~e yer ıarsınhıından muztarib o
da ittirakiyle tekrar ele a1maMI· kitleleriyle dolup boıalıniıktadır. lanlara yardım olmak üzere Hlll
mesine imkln garmekteclir. Müntehipler dqarda olduğu gibi Jiahmer cemiyeti yeniden iki bin 

Bay Ruzvelt ıilllı yar191nm 8 • içerde de azami ılikiDıet göster - lira ıöndermittir. 
nüne geçmek Ye ayni zamanda mektedlrler. Ayvalık, 13 (A.A.) - Marma .. 
deniz ıi1ahlan itini de halletmek Reyler bitmek Uzere adaları ve Erdek çevreıi yenu • 
için ıilahaı•lanma lconferanımm Sarbrülcen, 13 (A.A.) - Ple- aıntaı felaketzedelerine Ayvalık • 
tr-p)anmaamı çok lıtemektedir. biait tam bir ıükUrıet içinde ya - tan, ikinci parti yardım olarak, 

YUzde 80 Al111anya pılmıtbr. Saat 16,30 da Sarbrii • l!O lira Balııkeıir yardım komite 
lehine rey ken ve civarı müntehiplerinin riyasetine gönderilmittir. 

Berlin, 13 (A.A.) - Sıyual yüzde 95 i reylerini kullanmıt9bu- _,,.._,,, ... ,_,,"""'""',..,_,,_, ...... .,.,_, ____ .. ,.._. 
ınahafil, Sar milfterek cephesi • lunuyorlardı ve hiç bir hadise 
nin faaliyetlerinde mqvaf fak o .. de çıkmamııtı. 
luııye.cajını •e Sar'ın Abawı • Hl~blr hldi•• olmadan bitti 
yaya dönmeainin Almaıı7a için Saarbriiken, 13 (A.A.) - Ple
uluaal bir meıele oldujumı ve bilit h~ hir bldite cıkmabısm 
bu metele üzerinde bir iç aıyua lritmiıtir. Plebisite müntehibleri· 

nin iıtirak niabetini yüzde 95 ili 
97 arasındadır. Plebiıit komiı • 
yonu aah ıünü Cenevreye gidecek 
ve Sar meaelesinin tetkiki için q.. 

lual•r kunımu ltonseyinia emrine 
am&de bulunacaktır. 

-~---

F eliketzedelere yarduıı y· 
s 

Olaş tarafı l incide) 

d~dir, hükumet tarafından veri -
len cevab da üçüncü maddede -
dir. 2. - Yer teprentisinden fe 
lakete uirJYan Marmara adala -
rındaki köyler heyetçe gezilerek 
tetkikat yapıldı. Yer teprentiai 
eq ~iyade Erdek kazası merk~z 

ve müJhakatyle Muınara !lda.Ia • 
rmda ternerkiiz almiş, ilk hare .. 
ket 4.{.1935 çuma günü sut 4.43 
el~ bıulftmH ve f aaılalarla bugü -
ne kadar devam etmittir. Bugün
kij ıarsıntılar hafiftir. ilk sar -
sıntıyı müteakib vilayetçe Erdek 
lca:ymakanuyla bir heyet adalara 
g()nderildiği gibi vali d~ müte -
akiben adalara giderek icabeden 
tertibatı aldırmı§ ve ilk yardım -
12'r yapılmıştır. Yer teprentisin • 
den Erdek merke~inde birçok bi
n•.ların duvarl~n çatb,r ıış ve iki 
baraka yıkılmıştır. Narlı, Alak -
lar, ve Tura köylerinde 23 ev ta
mamile yıkılmıtlır. Marmara a -
dalarında meskfan olan 570 ev -
den 450 si tamamen ve diğerleri 
kısmen ve aayri meakUn evler de 
tamamen yıkılmııtır. 

Nüfuı zayiatı: Dört ölü, 13 
yaralıdan ibaretttir. 

Hayvanlardan: 6 ölü, 36 ya. 
ralı vardır. 

Halkın zararları ve acil ihti • 
yaçlan tesbit edildi ve derhal a .. 
lmmaaı gerüli ol-.n tedbirler ka
rarlattırıldı ve halk doğrudan 

doiruya yapabilecekleri işlerin 
ifuına baılattırıldı. Adalardaki 
manzara çok fecidir. Halkın yi -
yecekleri ve eşyası enkaz altında 
kalmıt ve kabili ıekna ev kal • 
mamıttır. 

Mekansız köylerin yerine ati -
yea "bhl tuıl.ula lQ'iwı plQ!ı 
köyler yapmak ve bataklık ke • 
narlarında bulunan ısıtmalı bir 
köyün de yerini değittirmek la • 
zmı ıelecektir. 

llk ve acil yapılacak it yıkılan 
evl•ria •nkQıncla.n iatifad• .ım• 
vo hUlıiG&netten çivi ve kqmen 
tahta verilmek suretiyle bu kıt 
ıiial•rinde feliketaedelerin ha -
yatlannı ke>ruyabiloc•k barakca .. 
lar yapmak olacaktır. 

Köylerch bu barak•ların yapıl• 
ınaıına halk kısmen başlaaııtbr. 
F &kat yaptıkları aıbhi ve m\llıta • 
ıuı olnıachiından bunların bir 
önıekto ve aıbhi tartlara ıöre ya. 
pdAtuı ı-.rekli ıörülmiiı ve her 
1'öye qatalu ıöııdtSribıı_,i ve ba • 
rakaların ııhhat.t. u1ıuıı olarak 
1apılmuı için tedbirler almmıf ve 
h&llca da öjütl.r veribnittir. 

Hililiahmerclcn, aakcriclen, vi· 
li)'llt idam hv•utiYftlml•ıı 335 
çUır ı•l•aiı ve l.unlv t~vıi Mlil
nıittir. Halle bu ~tlırle.rd4lft çok 
iıtifacle otm~le lM••"" kıt ı\d
detli obıaça kaclıa vt çMukl•na 
ve hutalamı uıun m\iclclet bıı "
dırluda banlPalarıu i•kiıa gö-
1'iihaodiiinclo1l 'ktUalPln da he. 
111en yapılması elzem görülmiif vt 
ona ıöro t,dbirlw alınmııtu. An· 
cak ~halli tedbiri•' ~ yardıın· 
ı.,.ı. ba.ralc&ların clerh-1 Y•pılm•· 
ıı münıkiin chiildir. Herk• ipıı 
J~irmek için batını ıokacak bir 
yer hazırlamak kayguıundadr. 

Hiik0111et merkezinden bir he· 
yetin kendilerini ıörıneie ve mu
avenetler yapmaya gelmit olmuı 
halk üzoripde derlıı minnittle kv· 
tıhuıan bir teıir yapmıftır. 

Yer l&J'Nntıaı hafif sıuette de
vam etmekte iM de yeoi çöküntü
ler :ıoktv.r. He,..n uahmttll'. 
Şimdiye kadar Jllpı1u ia" yap • 

d11111 h\iliauı ıudur: 
8.260 elemek, 78 çuval un, 29 

1 

ı 
sanqık şeker, bir sapdı'k ~1' ~ 
ç~val pirinç, iki çuval aabııııı ~ 
çuval nohud, bir çuval fasulya, 
sığır, 25 kilo ıucqk, on teneke 1"' 
vurmadan ibarettir. 

Vil.iletni merl<ez ve mi.ll~ 
tında f eJaketzedelerin teJıviıJ 
tiyaçları için hilaliahmer 113~ 
ianeler toplanmaktadır. ~ 

kaymakamı ve Marmara nahİY"" \ 
müdürü ile memurini sıhhiy..W &. 
ve hilftl:ahmer heyetinin ma..._, 
adalarının her birindeki f elilı" 
1edelc;rin yardımlarına. koşııı•ll' 
ve ihtiyacfo.rma aid Jeva2mı1J1 tt' J 
ki için k~zanın emrinde d-- I 
mukavemetli bir motörün b111' l 
durulınau ~ok gereklidir. AdJİ 
halkının kııynı az;Lmı balıkçı,.~ 
den ve taı ocakları işçilerid' 
Bunlar iaşelerini yevmiyelerftİ' 
temin eden kimselerdir. Har.JI' 
ti ar:.ı: dolayısiyle köyler.de b-1' 
r.an değirmenler v~ furunlllr 
kamilen yıkılmııtır. Hililia. . ıJı 
ce bu noktanın bilha»a te~\al" 
zım ve zaruri bulund-..ığun.v. ar1" 
leriz. 
3 - Müıterek telgraf ımz~ M 
Vekilede okudum, verilen \\ 
tebliğ ediyoruQı: 

Bahkeair ve havaliıi yer -" 
ııntısı zararları hakkında ·d-.llil 
y&den tevdi. edilen ra~ içra .. 
kilerince okundu. 

lnıaata istenilen o~ bin li .. 
nın nemen v~li emrine veril 
raporda lüıuın a(iı:terilen ~t• 
tiyacmın Hilaliahmerce ayrd 

mini müzakere edilmiıtir. 
maksatla Hilaliahmerin aarfi~ 
B1üyük Millet Meclisinde:l\l lahaW. 
olarak taleb olunacakbr. 

Karıslle kı~ını kca1 
beden ho 

Marmaraya yakın Gündo~ 
köyünden on kişi dün Y ıldırıJO 
mindeki bir motörle şehriıtl 

ıelmiıtir. 
Bunlar araamda karısı ile 

zım kaybeden kaptan Mehmed 
vardır. Mehmed l>~r bQ!uk ya 
daki kı•ını lıtanbula ıetirerek 
tahaneye yatıı11uı, alqam 1 
motörle kiyüne dönmüttilJ. 

Mehmed bir muharririmbe 
ımdan geçen felaketi törle a 
mıttır: 

"- Odamda Kur~an oku 
dum. Birden gök gürültüıüne 
:ser bir ıes itittim. Dokuz 
daki kı7.lll Müzeyyen, yedi 
daki kı•ım llehal, hl• buçuk 
daki knıım Sadide aoba bafı 
ısınıyorlardı. Karım Fatma U• 
üç yaıındaki kıınn Mütmef 
alt katta mutfakta akta1 
ha•ırhyorlardı. 

Gök ,Urilltüıllne beuiye11 
ten sonra zelzele hatladı.. 
Kur'anı kapadım. Ayala ~ 
Bu sırada ev çaktü. Hepiml9 f/'.. 
kaz altında kaldık. Ben müt~ 
diyen baiırıyordum. Yan111 ., 
aonra bir sanıntı dahil ol~ ttM 
tefer üzer:mdeki ağırlık ~ 
Havayı ıörc:lilm. Tll'ınana, t~ 
na dıtarı çıktım. Üç ~ 
klU'tardtın, Jl.unlardaıı Sadi~~ 
ü21•rint laııtn ıoh. düttii~ 
aol tarafı tamal1'~n ya~ıt\I• ·~4 
rımla öteki ku:ı-.ı:w\ iıe iki ~ 
aoıua enkas albnd2'n c•Mtlr" 
çıkardık. - ~ 

Sadicleyi lıtanbula ~.J 
haatahaneye yabrdan. Dii~ 
köyde kalclılar. Motör içind• r ~ 
tıyorJar. Köyümüz tMnamell ~ 
rab oldu. Hükilmetten ~I 
bekHyo~z. >.amalı köyünd• ,J ı 
Kalyoncu oilu 1ılnlan ahıl'IO 
tında kala.rU aldü.,,, 
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i&TANBUL. SU•EBi 

Her t:QrlO Ban-• muameıeıerı. Kaaaıar IGan. 

UMUMi MODOAL.CJK: AMSTERDAM 

şu it••• rı ı Am•t•rClam. Bueno• Alr••• H•,,.•• 
İst:anbul, Alo de .Janelro, Sant:oa, Sao Pauıo. 

~-~ HOLANTSE 
~~TEl>lll BAIVK-Ulvi 1'.V. 
Bankalı; 15 Kinunuaani 935 tarihinden itibaren ıitelerile ka. 

sa dairelerinin pazardan maada her gün &fağıdaki saatlerde 
açık bulunduracağını muhterem müıterilerine ilin ile keabi 

§eref eyler. 
Galata.de.ki gişelerimiz: Saat 9 dan16 ya kadar, 
1etubbl lu'bellndöki gtGeleHnıit: Saat 9 1/2 dan 16 ya kadar, 
Galatadaki kasa dairemiz: Saat 9 dan17,55 e kadar. 
Pazar aünleri qağıdaki aaatlerde. açık bulunacaktır: 
Galatadaki gişelerimiz ve kasa dairemiz: Saat 9 dan 12 ye kadar; 
İatanbul şubesindeki gişelerimiz: Saat 9 1/ 2 tan 12 ye kadar. 

,,!":"'bul 4 ünca icra mem.urıuğıın- Satlık hane ' 
-... Üsküdar: İhsaniye Nanıaziz sokak 

latanbul aaliye 3 üncü hukuk mah~ 
kemeainden: 

._,_'l'aınamma on üç bin bet yüz lira 2 numaralı hane. 11 oda, iki salon, 
~~- takdir edilen Beyoğlunda, Ka- miktan klfi bahçe, kuyu, terkosu ve 
""""" hatun çakmak sokağında eski 33, elektriği mevcud havadar ve denize 
aG 1tıı1 N bockumla be ber itiz nazır bir bab hane acele ehven fiatla 
katı.ı _ 0• lu kA- . raartm1e satılıktır. İçindekilere müracaat 

-untazam. ı:u gır ap anın · 

Beyoğlunda Tom Tom mahallesin -
de Çeşme çıkmazında 6 numaralı ev -
de oturmaktls. iken halen nerede ol -

duğu bilinmiyen Osmanm kansı Ga -
nime tarafından açılan boganma da • 
vasının arzuhal sureti 10 gUn içinde 

cevab verilmek üzere ili.nen tebliğ 

2 ve 20 komprimelik ımbalajlarda 
bulunur. 

Ambalaj ve komprimelerin 

üzerinde halisliğin timsali 

olan E3' markasını arayınız. 
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Alafranga ve :ı loıuıka 

YEMEK ve TATLI KiTABI 
H~rgün pişecek yemeklerin ve tatlıların listesini ve yapılışlann1 

bu ldtabdı bulacaksınız. 
Sıuş yeri; İstanbul Ankara caddesi N'o. 157 

lnklllb Kitabevi ,qıtllllmffill~ıı.. 

karan verilmiş olduğundan bu - --------------------- __ _ 
~~:~~=~~~:~~::~Acele t 1 k !!!:k §artlle açık arttırma.ya ko • sa ı ı 
~ Uf 01ub 6 • 2 • 935 tarihinde eart - Kelepir perükar salonu ve at-
21 "1 divanhaneye talik edilerek tar dükki.11 3,5 beyiiir kuvvetı'n-

• 2 • 935 tarihine mUsadtf çaroamba 0 

~ l&at 1, den 18 ya kadar İ8ta.n • de Sarole a marka bir motoıiklet 
"""«ördtıncn icra dairesinde satıla - ve Girigon markalı kursu mü. 
~· Arttırmaya iştirak için yüz - kemmel b:r biıiklet .. TaHplerin 
lrlU~edl buçuk teminat akçesi alınır, Kurtulut caddesi Tepe iistünde 
~ l'ak1nı vergi, belediye, vakıf icş.- 11 numaralı dükkanda Attar 
dol! llıtleteriye aittir. Artt:ırma be- Bay Mehmed Hayriye mi.iracaat-
'~~~sseye isabet eden muham- ları. (3738) 
'b.ıı,;_ ~Ynıetinhı yilzde yetmi§ beşini 

müddet zarında müracaat etmez ve 
cevab vermezse mahkemenin gıyaben 

cereyan edeceği tebliğ yerine geçmek 
üı.ere ilan olunur. (3756) 

!inhisarlar U. Müdürlü(lünden 1 

--------- --.- Nümune ve şartlarına uygun olmak üzere 5000 metre 
Z A Y t Amerikan- bezi 16 - 1 - 935 Çarşamba günü saat 15 de 

Deniz ticareti mildUrlüğünden al- pazarlıkla satın alınacktır· İsteklilerin güvenme parasİ· 
dığım 58 numaralı cüzdanımı zayi • • • • • "ıı l • 
tti w. d · · · al w k' le bırlıkte Cıbalıde Alım Satım komı•yonuna geıme erı· e gım en, yenıaını acagım, es ı - -:ı; 

51 sinin hükmü yoktur: Kamil. (3758) ( ) 

HERkESIN BEGENDIGI VE HERKES 1 N ARADIGI 

~ Ye birinci derecedeki alacak
lı .. ;- IQ&Uilbunu temin ettiği halde i
~l Yapılır, abi halde en son art
~~ taahhüdü baki kalmak üzere 
,~ on beı gün daha temdit e -l 
elit k Ü7.e.re 9 - 3 - 935 tarihine müsa-1 
et i::.~.te~be gUntl ayni 1&&tte birin -

1 ttJe ---~llCedeki borcu temin etmek şar-
~~ çok arttırana ihalesi yapıla-

C!I ~ No. lu icra kanununun 126 n
~lne tevfikan ipotek aahibi 
1ı-ttf ile diğer alikadarlarm ve 
~hakkı sahiplerlntn dahi gayri 
·~l'le üzerindeki haklarını ve hu -1 ~alz ve murafa dair olan id -
~ 

1 
evrakı müabiteleriyle yirmi 

l'l ~ icra dairesine bildinnele
'1ctıı • Akıi halde haklan tapu 
~iYle sabit olmadıkça satış be-

MUHTIRALI 
TAKViMi RAGIP 

ltt. !*Ylagmasmdan hariç kalır -
!1.tuu .Alakadarların işbu maddei ka -
~ ahklmma göre hareket et -
'-tt~ \re daha fazla ma.ı<ımat almak 
~i)le erin 934 - 168 dosya numara· 
1hı oı nıeınunyetimize mUracaatlan 

1.UtUr. (3766) 

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

içinde bulundurur. Ay başlangıçlan ve sayılı ulusal günl~r 
lstanbul rasathanesinden alınmıştır~ 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 
Kanaat Kütüphanesi 

• 



_.........-............ ·---···------·---...... • 
llanlannızdan fayda bekliyorsanız 

HABER'i 
Tercih etmeniz lazımdır. 

·---···----·---····-----··-·-: 

Hananuma M~akiki adlı bir Japon heykeltraşı, aynaya bakmak ve 
yalnız tahta parçaları kullanmak BUretiyle, 1,endisine fevkaz.dde benziyen 
bir heykel viicı.ula getirmi§tir. Heykel tam iki bin parça tahtadan yapılmış
tır. Resimde bıt heykelle, onu yapan san'atkdr görillüyor. Hangi8i, diyor

sunuz, sağdaki mi, soldaki mit Oevab verelim: Sağdaki heykeldir! San'atkar 
çıplak gcrünen adamdır! · 

- Maşallah küçük pek cesur. 
- Kendisini sirkte canbaz başını 

,lanın ağzına soktuğu zaman doğur 
muştum da .• 

K UPO ... 

12 
14·1-935 
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151 - Nükhet 158 - BdW:/c 

Güzel ve gürbüz çocuk miisabakamıza yazılma müddet; bit~' 
Bugün, müsabakamıza giren kü;ü klerden ikiaini daha resmini /tO 
yuyoruz ••• 

1 SOY ADLARI 
LA U 

10kuyucularımızın so; 
!adlarını neşrediyoru~ 

Hepgüler -: Aksaray tramvay de- re, oıllu M. Nuri, kı7.ı Kit..-_ü.r.s.eld 
posunda 77 numaralı kontrol Hasan.! Muzaffer. ~ 

ı h . 
Miralay Georg Bilger'I, Avustur-

Gazal - (Bu ad Türkçe değildir) Yalaz - Yüksek mühendis mektj 
Edirnekapı Neslişah mahallesi mü- memurlarından mütekait AJi ail · 
messili Mustafa. Behire, çocukları Mukadder, SupbH-t 

Bal - Denizyolları işletmesinde Vefa lisesi talebesinden Hasan ~~ 

>;i Ul'lo ve" seyre.~ fttm çev,rir ve bunları kendi stüdyosunda gayet gizli 
olarak hazırlar. Bunun sebebi, bir filmi hazırlaması çok uzun sürdüğü 
cihetle, yeni buluşlarının ba§ka sinema kumpanyaları tarafından başka 

filmlerde kendisinden önce istifade etmelerine mani olmak dil§üncesidir. 
M~hur komilç şimdi ayni §artlar dahilinde Birinciteşrindenberi bir 

film hazırlıyor. Başka filmler çevrilirken reklum ve propaganda için yüzler
ce, binlerce fotoğraf dünyanın her tarafına yollandığı halde onun filminden, 
yalnız yukarıda gördiiliünüz bir fotofiraf almabilmiştir. 

yada "Ski,, sporculuğunu yükselten 
bir adamdır. Kendi.sini, başka meın

leketlerdeki ''Ski,, sporu meraklıları 

da tanırlar. Resimde görülen, odur. 
Bu spor uğrunda emek vermiş olan 

yaşlı adam, pek sevdiği bu sporu ya
parke·n, yüksekten bir atlayış sırasın
da müvazenesini kaybetmiş, tehlikeli 
bir vaziyette düşmüş ve ölmüştür. 

Avrupa gazeteleri, kent;!isinden uzun 
boylu bahsediyorlar. 
---WIMtMIM&Wlm'" ___ , _________ _ 

Kiralık kahve 
Yakacık Köyübüyük kahveha

neıi iki sene müddetle kiraya ve
rilecektir. Taliplerin 17 - 1 -
935 tarihine kadar Kar!yei mez • 
kure muhtarlıi!ma müracaatları. 

kamarot Hasan Hüseyin. - zaff er, damadı makinist Ahmet sure. 
Gültay - Aksaray tramvay depo- ya ve kızı Mebrure. 

sunda vatman Nuri. Taşkan _ Süleymaniye Mehııt'1 

Sanvar - Kuleli askeri lisesi sa- Paşa yokuşu 47 No. Bahriye müte~.., 
bık coğrafya muallimlerinden M. itlerinden miralay Ismail, oğulları pl 
Binbaşı Remzi, kardeşi oğlu M. Bin- yade yüzbaşı Emin, belediye memtıt' 
başı Kadri ve Bay Remzi oğlu Demir· Hamit, kızları Hikmet, Nusret, kııfl9 
yolu yüzbaşısı Ekrem Sanvar soya- Makbule, torunları Güzin, Nerı1ll"' 
dını almıştır. Julide. 

Özdemir - Merkez jandarma bö- Kuraner - inşaat müteahhidi l\{e~'. 
lüğü kumandanı yüzbaşı Hayrulalh. met Ali, oğlu Mühendis Müfit ,41~ 

Ak Doğan - Ağır ceza mahke- Harun Ali. 
mesi zabıt katiblerinden Mehmed Dayı - lstanbul Yüksek tkti~1 

Ali. Mektebi talebesinden Beşiktaşlı 1\111 ' 
Uysal - Ağır ceza mübaşiri Arif. hittin. . 

. .Yılgör - Adliye encümeni başka- ! Alphan - Adliye ceridesi sekretefl 
tıbı Kemal. Faik, karde~i Zühtü, kardeıfİ Vedat or 

Tekin - İstanbul itfaiye grubun- lu Vecihi -
da N o. 5 İbrahim. 

Özkök - İstanbul itfaiyesinde 
No. 45 Aziz. 

o ESNAF VE iŞÇi o 1 

Uçar - İstanbul itfaiyesinde No. 
4 Mehmed. 

Yücelt - Fatih itfaiyesinde Ma
nisalı No. 34 Faik. 

Ke~arları (ilf. J İ§aretli soyaJ' 
ları evvelce başkaları taralınd~ 
alınmı§ isimlerdir. Sahipleritıi~ 
değİftirmeleri faydalı olur. Berüerlerin dileği /Bıçakçı aıın seyyar\ Kesekağıtçılara iş Tarzu - İstanbul gümrüğü Antri.. 

po memurlarından Mehmet · Kazım, 
oğlu lzmir avukatlarından Şeref Ka
zım, oğlu Izmir Eşrefpaşada eczacı 
Bürhan Kazım, oğlu Istanbulda Rük
nettin Kazım, oğlu Istanbulda İzzet
tin Kazım, kızı Istanbulda Şükran. 

' 

hafta tatili esnaftan şikayeti kalmamış! 
Aksaray Mustafa Kemal cad • 

nesi No. 45 berber kalfası Serafin 
diyor ki: 

Biz berberler geceli gÜndüzlü 

çalışmaktayız. Bu gayri muntazam 

vaziyette çalışmamız fazla yor· 

gunluğumuzu mucib oluyor. Bü -
tün berberler bu hal karşısında ne 

ya~cağımızı §aşırdık kaldık. 

Bizim de muntazam bir şekilde a

çılıp, kapanma saatimiz olsa bel· 
ki o zaman bu kadar müşkül bir 

mevkide kalmazdık. Her şeyden 

vazgeçtik Cuma gün!eri saat" 15,, 
ten sonra bir tatil yapsak o zaman 

yorgun vücudumuzu biraz d1nlen· 
dirmif oluruz. 

• 

Asmaaltı caddesinde bıçakçı 
Kemal diyor ki: 

Son zamanlarda işlerimizin 

günden güne azalmakta olduğunu 
görÜyoruz. Eskiden günde "15,, 

adet, hatta daha faz~a bıçak satar 
ken bugün ise "l,, bıçak satıyo

ruz. Bu hal karşsında günden gÜ· 

ne kar edeceğ · miz yerde bilakis 
zarar etmiş oluyoruz. Bununla be
ı-aber kmh bıçakların piyasadan 
çekilmesi ve yasak olmasından 

beri de sahşlarımızın bir kısmıİıı 
bu suretle kaybetmiş olmaktayız. 
Esasen bizim satışlar kış mevs·mi 

gelince azalır. Yazın çoğalır. Şim· 
di ise mevsimin kış olması müna· 
aebetiyle işlerimiz çok fenadır. Ba 

Asmaaltı caddesi Kutucularda 
kesekağıtçı Yuda diyor ki: 

Bütün esnaf g"bi biz de bu re
kabet yüzünden günden güne ezil
mekteyiz. Eskiden kazandığımı

zın bugün yarısını değil hatta üçte 
b!ıini bile kazanamıyoruz. 

Eskiden kağıdın okkasını, kese 
kağıdı yaptıktan sonra, 23,24 de 
kadar satardık. Bugün ise kağıdın 
kilosunu 18 ze alıyor, kesekağıdı 
yaptıktan sonra "19,, kuruşa satı
yoruz. Böyle devam edecek olur
sa vay halimize! Bütün esnaf bu 
yüzden zarara gimıekted:rler. 

Arıhan - Gümüşsuyu hastahanesi 
göz hekimi Fikret, karısı, çocuğu O
ğuz. 

Aksan - Beşiktaş Akaretler şair 
Nedim caddesi Afacan sokak 7 No. 
binbaşı mütekaidi Faik, karısı Saniye. 

Ohkay - Kuzguncuk Icadiye ma
ha11csinde askeri mütekaitlednden 
Salih. 

Aten - Pastırmacı Hakkı, babası 
Şükrü, kardeşi Mahmut. 

Asena - Balıkhane muhafaza me
murlarından Ali Fuat, annesi Mecbü-
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~.i.IDr.Kemal Osm811 
( Bevliye Mütehassısı J 

===-::::-=:=;:::=========~ ii Karaköy-Ekselsiyor ma~azası yanırıd# 
-·· ===---========= muş gibi bir de şimdi seyyar satı- g N 34 
zı günler ufak bir karla ve bazı cılar 5?ğalmağa başladı tabii bun li! Hergüo 14 _ 20 ,:- kadar Teli. 412S~ ~ 
günler de zararla dükkanımızı Iar hızım ne kadar olsa işimize h · ,ti 
k Bunl kt 

.. ıı:::uı::ı:ı·.··-................................ ·:::= 
~patıyoruz. ar yetitmiyor- ıe e vermektedirler. .. ................................ . 


