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Te!efon: 23872 

Si Jasa 

Diktatörlük ve 
Demokratlık 

Şu anlatacağınu bllmiyen yoktur 
aanırım: 

Eski ordulardan biri, düşmanı alt 
edi~or ,· barışmak için ıözleşiyorlar; 
Yerıılenler bilmenı ne kadar çeki al • 
tın verecekler. Eı·lerindeki, tapıncak
larındaki (mabetlerdeki) bütün al • 
tı_nları toplıyorlar : bin bir güçlükle, 
Boz/eşilen çekinin ağırlığım bulu • 
llorlar. Buna varmak için kadınlar kü , • 

Pelerini, bileziklerini bile gözden 
çıkarıyor. 

Yen il enler: 
- Olı .. Tartıyı doldurduk. Düş

nıanlar artık gidecek! - diye sevine· 
ceği sırada, yenenlerin başbuğu, ağır 
kılıcını, kınile birlikte belinden çıka
r~r~, terazinin çeki taşları duran 
gozune fırlatıyor: 

ri - Bunun da ağırlığınca altın ve
n!· diyor. 

dl Osmanlıcaya "veyl mağluplara,. 
Ye geren "Y ·ı l . v• tıar, ~. .. enı en erın çekecegı 

·" Bozu, buradan kalmzştır. 
• • • • • • • • • • • 

(J
ö ~ar seçkl8l dolayısiyle ıevlnerek 

ı uuoruz kl ad v 

kaba dü ü • am oglu artık bu 
1 ş nceden bir kaç adım uzak-
OŞmış bulunuyor: 

- Sar'lıl is rı Yen'l ar terlerıe yurtla • 
diye 8~. mıl '· Almanyaya verilecektir!· 

0 z eşıldiydi. 
lik !~~lılcır istedi! Almanya, fimdl • 
eliği içill8";.u gereği gibi düzelteme
ortaya 

11

0
'. rCUUla, elindeki ağır kılıcı 
Larak: 

- Y enUen[ rl 
ltıeği bUe dü .~ n çekeceği oar / • de-

(.'iUıka a fıınmemektedir. 
ları, kuruİ rt&k, lllualar arası yaBa • ;6 ':."' .. :;.,i;'::° llolunu tutmuştur. Kı -

c~ beUrmıŞii,.~l bQeında bir hakkın 
. Ulusların 

fllncesı Yokt , ge~el (umumi) dü· 
rı Çınlasın. llr · ,, dıgenlerin kulakla -
ve bütün FrCUUla, Sardan yükselen 
lan Yerıet Ye~ "._ÜZÜnde yankı8ı duyu • 
1789 de~· .düşunceye boyun eğmekle, 
le,.derı uışıminde doğurduğu premip-

Al ayrılmanuş oldu. 
kadar"',,anY~da, Bitler rejimi, her ne 
rıe d llgun kendi genel düşüncesi
ler 0~~°!:11Yor ve ondan bir çok iyUik
lilk orııyorsa da, tuttuğu diktatör • 

Yolu .. l 
de el' oy edir ki, bilemeyiz, ileri • 

, ırıe a ~ k l ze,.le . • gır ·ı ıcı alınca, ban ben-
filrıcerı gıbi, ilk iş olarak genel dü • 

Ye karşı koymıyacak mıdır? 
~ (Vl·MQ) 

Gürbüz ÇOCUK 
Müsabakası 

Yann "SARAY · d ,, ıınemaam-
a. ıa.bah ıaat 9 da yapılacağını 

l'a.:zdığımız ,.ocuk ._. · · · b 
1 

b T --Tımını azı 
b.e eblerden dolayı önümüzdeki 
b aftanın pazar günü aaat dokuz 
t'Uçuğa tehir etmek mecburiye-
tnde bulunuyoruz. 

Müsabakaya girmit olanla
~n davetiyelerini matbaamız

--- a.n aldınnalannı rica ederiz. 
-=:::::::::::: 
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Fransız - İtalyan i"·--···crorı·ar;·n;-an;·iz-~I 
11 Karadenizden 
ı dün döndü 

anlaşnıası ı 
Bay Maksiınos, Bay 

L8valle konuştu 

Bay Maksimo• 

Anlaşmada Türkiye 
ve Yunanistanın 

vaziyeti ne olacak? 

Diin Karadenizden dönen yeğit Yavu.zumu: 

Cenevre, 18 (A.A.) - Laval, 
Yunan Dıt Bakam Maksimosla 
konutmuştur. Bu konuşma, dün 
toplanması mukarrer iken Sar mü Karadenizde bulunan donanmamızdan Yauuz zırhlıaiyle, Ha
zakerelerinin ehemmiyeti dolayı- midiye ve Mecit kruvazörleri, dört torpido muhribi ve dört denizaltı 
siyle bu akıama bırakılan Balkan gemisi, dün limanımıza gelmiıler ve Kadıköy açıklannda demirle
anlaıması toplanbsı etrafında ce- mitlerdir. 
reyan etmiştir. Donanmamız geçerken, limanımızda misalir bulanan, lngiltere-

Cenevre, 19 (Hususi) - Cenev· nin "Landon,, kruvazörü, top atmak ıuretiyle gemilerimizi •elcimlamıı 
rede Balkan antlaşması devletleri ve bu toplara Yavuz zırhlan karıılık vermiıtir. 
konseyine riyaset eden Maksimos, Gemi mürettebatı güvertede toplanarak London kruvazörünü 

Balkan devletleri murahhasla- seUimlamışlardır. London kruvazöründe bugün, saat 16 da Türk zer 
rı şerefine bir ziyafet vermiştir. bitlerine ve fehir erkanından birçoğuna bir kokteyl ziyafeti verile-

(Devaır.· 6 mcı da) cektir. lngiliz kruvazörü ba akıam limanımızdan ayrılacaktır. 

Perakende 
esrarveeroin Saylav seçinıi 

satanlar . . 
Dtl 

dl k. l n tl lstanbullular, kendılerine düşen seçım haklarını 
n ye ış curm 
ıneşhud halinde Büyük bir alaka 
yakalandılar • 

Muhafaza teşkilatı tarafından ile kullanıyorlar 
dün yedi eırar ve heroinci yaka _ ! 
lanmı§tır: 

Ömerabid hanının kapısı önün 
de kundura tamirciliği yapan Bur
salı Sabrinin o civar halkına pera
kende suretiyle esrar satttğt haber 
ahnmıı ve Sabri, Arabkirli hamal 
Ali oğlu Mehmedle gemici Beyler
beyli Basriye esrar satarken yaka-

lanmııtır. Her üçünün üzerinde 
bet buçuk gram esrar yakalanmıı
tır. 

Her Burkel 

Sarda 

Sepetçi hanında birinci katta 
bir numaralı odada kunduracılık 
yapan Sami usta isminde birisinin 
Beyazıd civarında perakende su
retiyle heroin sattığı haber alm
mrştır. Sami bunun üzerine takibe 
başlanmıı ve dün Sirkecide Sam
sun kıraathanesinde Arab Osma- Almanya aleyhine 
na iki gram, Hiristo Kiçoya bir rey verenler 
gram, lstavriye üç gram heroin ve I . . 
rirken yakalanmıtbr. Suçlular Bun ann vaziyetını 
emniyet müdürlüğüne verilmiıler- düşünmek Millet-
dir. ler cemiyetine mi 

düşüyor? 
Sarda Almanya aleyb=ne rey 

vermit olan Alman mültecilerinin 
vaziyeti de düşünülmek lazım gel 
mektedir. 

lngiliz "News Chronicli,, ga
zetesi de Sardan aldığı bir haber~ 
de, 100,000 kiş"nin buradan ayni 
mak istediğini yazıyor. 

Diğer bir habere göre bu sayı 
2000 dir. Bunlardan 900 zü, asıl 
Sarlrdır. Kalan 1100 zü ise, Al .. 
manyadan girmiştir. 

Diln nufusumuzun 
yarısından fazlası 

reylerini Yerdi 
Dün sabah ha.ılıyan, saylav ae -

çimi şehrin her tarafında bugün 
de sabahtan itibaren devam et • 
mektedir. 

Dün Cuma olduğu için bütün 
intihab yerlerinde seçim pek hara

(Devamı 6 mcı da) 

Lüks 
Telefon 

makineleri 
Şirket abonelerden 

Diin şehrimizde . aldığı dört lirayı 
iki zelzele oldu ti d 
D.. h · - d b' - b h d' iade mecburiye n e un şe rımız e ırı sa a , ı- . . 

ğeri gece yarısı iki zelzele ohnuı- Telefon §ırketı geçen ıene ln .. 
tur. 

Birinci zelzele sabah saat on -
da olmuf, ve pek hafif geçmittir. 
İkincisi ise gece yarıaım yirmi da
kika geçe olmuf, her taraf süku
nette bulunduğu için bu daha faz· 
la hissedilmittir. Edirnede de dün 
sabah saat sekizi yirmi bet geçe 
bir zelzele olmuttur. 

Gelen malUnıata göre dün ltal
yada Fyome limanında üç saat i
çinde dört tiddetli zelzele olmuf, 
telaş uyandırmıştır. 

giltereden yeni telefon makinele • 
ri getirmi§ ve abonelerine dağıt -
mışb. Eski makinelere nazaran 
daha pratik ve daha lüks olan bu 
makineler için deabonelere ıene • 
lik dörder lira kira tahakkuk etti .. 
rilerek alınmı§tı. 

Şirketin bu ıuretle makine ki • 
ralaması alakadar makam1arın 

nazan dikkatini çekmiş, mukave • 
lesi tetkik edilmiı, tirketin böyle 
bir ticaret yapmasına cevaz vere-

(Devamı 6 met da) 

BORJiVA 
Şimdiye kadar yazılmış olan sergüzeıt romanlarının en merak 

uyandırıcı ve heyecanlıııdır. 

~O-~ c> ~ ~ ~ c> Mi§el Zevako'nun bu güzel e 

B 
" 

B E B 
serini yeniden ve herkesin anlıya
bileceği açık bir ilade ile dilimize 
çevirtmektedir. 

D·· Ş 
~e:s • "'~ erel sahasında, BetiktQf Galatasarayı 1 • 2 mağlı'fb etti. 
l"İl'ontı~ız ba maçta BeıiktQf kaleci.inin güzel bir kurtart§ını göste

r. 1'0r YGZUnu: •on aayJamadadır. 

Fakat bunların miktan ne o
lursa o!sun, vaziyetleri herhalde 
Cenevrede görüşülece1dir. Sardan 1 

çıkarılacak olan'ar eğer bir kaç ı 
bini geçmezse bunlara Fransa, 

Pek yakında resimli .~o~ •• ~11' A 
olarak başlıyor. U 

~~6~~ '~-----------------------~' 

• 
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Kirof'un 
katli 

ZinoriyefleKamene~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

t:a~°::! ::::r Roma ile Adisababanın ara-
Dün son dakikada aldığımız . 

bir telgrafa atfen Zinooiyelle Ka· b 1 ı ı 

==~t~~/:::;;~::;olaol1::: sını u mıya ça ışıyor ar 
dün gece bu hususta fU talsilô.tı 
vermiftir: 

Moskova, 18 (A.A.) - Tut A
jammm bir tebliğine göre, ali 
mahkeme Moskova mukabil ihti -
lal merkezi mensublarmm muha -
kemesini bitirerek bu merkezin 
hükUnıete kartı çahımıt olduğunu 
tesbit etmiş, faaliyetin bir cinayet 
derecesine varmadığını görmüt r 

Habeşistan T rakl}alJa muhacir akın.ı 
Milletler cemiyetine • 

ce~!!.~:~~.:.~r~ıya, devam edılJor 

tür. 

Habeşistan ihtilafı .ha~ndaki 
Habet notasının bugün metni neı Edirne, 18 (A.A.) - Kıtm bas-

_mı§ olmasına rağmen göçmen akı. rolunmu§tur. 
. Uluslar kurumuna verilen bu nının arkası kesilmemiştir. Edirne 

nin kurucusu ve en faal idarecisi, 
olmakla Zinoviyef'i on, ayni mer-

notada haı)isenin na.ad ,çıktığı an- yoluyla gelenlerin muameleleri bu 
Mahkeme Moskova merkezi • lablmakta ve ltalya _ Ha~ıistan rada birkaç gün içinde bitirilip yer 

münasebetleri ve bu iki memle- leştirilecekleri yerlere gönderil -
ketin kaJ'§ılıklı haklan tasrih o. mektedirler. Burada kaldıkları 
Junmaktadır. müddetçe Karaağaç misafir evinkezin en faal azası olmakla da 

Gertik, Kuklin, Sakof'u gene on, Nota ltalyan~ yeni hiçbir te- de barındırılan göçmenlere Hilali
ve merkezin faaliyetinde derece caVüzde bulunmaıpağa davet edil 
derece methaldar bulunan Şarof, mesini konseyden istemekte ve 
E vdokinof, Bakaef, Gorşenin ve 
Çarkof ve Gezberg'i ıekiz, 

Fcderof, Gezreg, Gessen, Tarasof, 

Perimof, Aniıef ve Faiviloviçi al
tı ve Kamenef, Başkirof ve Provo

yu beş yıl hapse mahkam ebni§, 
bunların bütün a§hsi mallarının 
müsaderesine karar vermiJtir. 

ihtilafın 16 mayıı 1908. ltalya - · 
Habeş antlaşmasının tefsirinden 
çıktığı bildirilmektedir. Böyle bir 
ihtilaf 2 ağustos 1928 tarihli ant
laşma ve uluslar kurumu misakı
nın 13· üncü madedsi mucibince 
hakeme havale edilmek lazım • 
dır: Halbuki ltalya bunu reddet-
mektec!ir. . 

Nihayet Habeş hükUıneti, mi
aakm on birinci maddeşine isti -

ahmer cemiyeti Edirne ıuheıi tara 
fmdan odun, ekmek ve çamaıır 

dağıtrlmışbr. Şimdiye kadar ge -
len göçmenler Trakyamn muhte • 
lif yerlerinde _kendilerine ayrılan 
evlere yerleşmiş bulunuyorlar. 

Hila.Iiahmer cemiyeti umumi 
merkezi kendilerine yemeklik ve 

tohumluk buğdayla çamaşır dağıt 

Amerlkada işsizliğe 
karşı tedbirler 

Diğer taraftan içeri itleri komi 
aerliğinin hususi komisyonu Zino
novief mukabil ihtilal merkezinin 

naden ihtilafın hemen tetkikini Vaşington, 18 (A.A.) - Reisi 

mıı ve ayakkabııı olmıyanlara a
yakkabı alınmak üzere de iki bin 
lira yollanmıştır. Trakya umumi 
müfettişi lbrahim Tali Ongoren is 
kan mmtakalarmı dolaşarak ihti • 
yaçları yerinde tetkik etmekte ve 
icabına bakmaktadır. 

Edirne, 18 - Şimdiye kadar 
Trakyada yerleıtirilen muhacır -
ların sayııı 19.000 i bulmuıtur. 

Bunların hepsi Bulgaristandan 
gelmitlerdir. Yalnız timdi çalışı
lan nokta bu muhacırların müs -
tahs\l bir hale getirilinciye kadar 
bakdmalarıdır. 

Bu İ! için fevkalade bir gay -
ret sarfediliyor. Her nufusa ye -
mek ve tohumluk için kafi mik -
tarda buğday dağıtılmıştır. 

Nevyorkta müthiş 
bir çete yakalandı 

Nevyork, 19 (A.A) - Bir müd-
faaliyetiyle alakadar olmak üzere 
49 kişiyi kamplarda dört ila beş 

iıtemektedir. cumhur Bay Ruzvelt kongreye bir dettenberi üç hükômet içinde §a -
Birkaç gündenberi IConıey ha- tezkere göndererek geni§ bir soy• 

yıl arasm~a mevkuf bulundurma- ricinde mütemadi gayret1er sar - sal programın kabülünü tavsiye et 
ya ve 29 kişiyi de iki ilin bet yıla fedilerek Roma ile Adisababa a- mtştir. 
rasında vmtıhtelif yerlere aürmeğe ra.mda dostça bir anlatma elde Bu program, ipizliğe kartı ıi-
karar vermi .. tir. edilmesi için müzakere açılma • h --..1'1 ka ti k f k" 

---<>---
:s gorta, i ti,-c:u ,ara te Ü ü , a ır 

ama çalı~ılmıpa da hiçbir neti • 
Lold Corc'un tekli-

fine cevap 

çocuklara yardım ve genel ııhbat 
ceye varılamamıştır. · 

Bay Laval, bugün Habeşista- işlerinin geni§letilmesi için tahıi -
ıat verilme.i hakkındadır. mn Paris elçisi Havariate'yi ka -

Elfast, 17 (A.A.) - Maliye ' bul ederek bu mesele hakkında Programın tatbikı mahalli hü • 
Bakam Bay Nevil Chamberlein örü müstür. kUmetlere ait olmakla beraber 
dün Loyd Corc'un ulusal kalkın - g ' ~ · merkezi hükUmetin direktifleri ve 
ma hakkındaki tekliflerine . dair Gazetecilik blrilimdlr mali murakabaıı altında yapda • 
demiştir ki: Friburg, 19 (A.A.) -Almanya· caktır. 

...... Bu tekliflerde biç bir yeni - - Maarif nazırı gazeteciliğin bir Reiıicumhurun tavsiyeıine gö-
lik olmadığı gibi vuzuh da yoktur. ilim olduğunu ve binaenaleyh ga- re Nevyork demokrat ayan aza11 
Maamafih hükumet bunları tet - zetecilik hakkındaki tezlerin dok- Vagner verdiği bir ıoyaa.l emniyet 

kavette bulunan ve birçok cinayt 
ve hD'sızlılilar yapan bet kitilik 
deh§etli çete polis taraf mdan İı:q
ha edilmittir• Bu ıakilerin birisi 

kadındır. 
1 

-o-

Amerikaya 24 saatte 
30 milyon altın girdi 

Nevyork 18 (A.A.) - Birleıik 
Amerikaya, İngiltere, Fransa ve 

Hollandadan gönderilecek olan 

l 7 milyon altın doların gelmesi i

rin hazırlıklar yapılmııtır. Bunun ·' 
ia ıon 24 saat içinde gelen altın 

mikdarı 30 milyon olmuş oluyor. kı"k edecekti."r. Biz her nereden toraya kabulüne karar vermiştir. Ja'"yı·h· .. ında 1937 ı·ki-l"ikinunun 
u.. .a.n,,. ••mnnmrmmıır'"m"'"""'°'"""""'""'"'"mmınmın"ıımmnmmtıııuııttım....-

ielİrse gelsin bir fikri daima ka ~ --o-- birinden baılamak üzere mecburi ıermayeıi de ücretlerden kesile • 
bul ederiz. Yeter ki o fikir gü - Aynştayn'ın malları tekaütlük usulü kurulacak, yüzde 

b cek, yüzde üç ile temin olunacak· nün meselelerini hal için ize musadere olundu · bir ile temin olunacaktır Bunun ya 
d 1 br. Bu programın tatbikı, her yıl yar uncı o sun. Bedin, 18 (A.A.) _Profesör nsını patronlar verecektir. Bu su-
B• .. ·yete yard ..... et tekau··tı::.k ı"ç"ın 150, İ•sizlik i~in 50 ız umumı emnı .... - Ayn§taynm evi ve toprakları retle 65 yaııru geçecek her İ§Çİ ay .a -:1' 3' 

mek istiyorsak bunu yapabilmek Prusya devleti hesabına musade- da 2215 dolar tekaütlüğe hak kaıo fakir çocuklara yardım için de 28 
için kafi derecede mücehhez bu. re olunnıuştur. zanacaktır, İşsizliğe kartı sigorta milyon dolara malolacakır. 
lunmalıyız. Sar içinde olub bi w ---~~------~--~----~--;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; __ , 

tenler hangi yolu takib etmemiz r 
lazım geldiği hususunda bizim i -
çin bir misal teıkil eder. 

--0---

Fransada mühim 
askeri kararlar 
Paris. 18 (A.A.) - Fransa 

milli müdafaasının yüksek ku • 
manda heyetine aid çok mühim 
kararlar verilmi§tir. 

Hükamet, yüksek harb meclisi 
eiı vekilliğile umumi erkanı har
biye reisliklerini tekrar birleştir
miş ve bu ayın yirmi birinde 68 

ya§ına gelen ve tekaüd edilecek 
olan General Veygand yerine ge-

eral Gamelin tayin olunmuştur. 

General Gamelin'in muavinliği -
ne Marsilya suikastinde yaralan
mış olan General Georgeı ile Ge
beral Colson tayin edilmitlerdir. 
9lr harb takdirinde general Ge -
orges ferik ünvanmı alacaktır. 

General Colson ise ordu erkanı 
arbiye reisi olacaktır. 

Sahalı ~azeteleri ne diqorlar? 
-----------------------·---------Kurun - Bugün başyazıyı Celal 

Nuri Gün yazmıştır. Memvzuu: Bir 
insanın hayatta olmması lazım olan 
kitaplardır. Bu münasebetle V <ikit 
kütüphanesi tarafından neşredilen 

Dün ııe Yarın serisinden sitaşiyle 

balısetmektedir. 

Yazı şöyle bitiyor: 
Dil ve dlem çok, değişiyor. Bir kaç 

sene evvel yanlan fitf.k bUhassa O • 
tomistik kitaplan artık okunmaz ol -
du. Dünyanın ge; irdiiji. ilim inkılabı 
çok mühim ve çok evrenseldir. 

Qnun için Türkleri bu yeni ilme 
alıştırmak için bahsettiğim kütüpha
ne ve ermali serilerin son derecede 
ltizımdır. 

Cümlıuriyet - Yunus Nadi bugün 
"Sulh yokuşunu tırmanmak sırası 

geldi mi acaba?,. serlevhalı yazısını 

ıon Sar meselesine taksi& etmi§tir. 
Bu münasebetle Bitler tarafından 

söylenen "Eğer Sar bize verilecek o
lursa Fransa ile aramızda sulhü. bo
'zaeak hiç bir şey kalmıyacaktır.,, sö· 

zilnü tahlil ediyor. Ve bundan müs -
beı ı manalar çıkarıyor. Nihayet Avus
turya işinin de kat'i bir şekilde hal
ledildikten sonra ancak bu umumt 
sulhün olabileceğini ilave ederek ya
zı;ını bitiriyor. 

Milliyet - Ahmed Şükrü Esmer 
bugün Avrupa siyasetinde lngütere
mn rolünden bahsediyor. 

Evveld .Fransanın son aylarda 
Rusyadan ltaluaua dönen siyasetini 
anlatıyor. Ve lngilterenin bunda çok 
müessir olduğunu söyliyor; ya • 

zıyı şöyle bitiriyor: 
"lngiltere bütün ulusları şoyle 

bir siyasal yol üzerinde yürür gör -
mek ister: Karşılıklı antlaşma yapıl-
masına çığır açabUecek iter türlü ve 
lıele süel antlaşma yapmasınlar. Sl • 
yasal emek birliği adı altında lngil -

tere hegemonyasını sağlamlaştıracak 
bir siyasa gütsünler. Deniz altı ge • 
mileriyle uçaklan kaldırmakta da 
elbirliği yapsınlar. işte lngiltere bü-

tün ulusları bu yola getirmeğe çalı • 
şıyor.,, 

Zaman - Zaman imzalı yazı An· 
karadan aldığımız bir mektubu neşir 
ve teşrih ediyor. 

Ve Bulgarlar bizden Edirneyi is • 
tedikleri gibi bizim de onlardan Fili-
be, Hasköy ve sair haksız olarak biz· 
den ayrılan yerleri istememiz lüzu • 
munu ihtar ediyor. Ve bu hedefin 
Türk gençliği için bir gaye olmasını 
temenni ediyor. 

Akıam - Baş yazısı yoktur. 

Son Posta - "Acımak mı, yoksa 
gülmek mi?,, başlıklı ve "Kadına süs· 
lenmeyi çok görenlerden değiliz,, di • 
ye başlıyan yazıda kadınların fazla 
süslenmeıi. boyanması aleyhine bulu
nularak "Baya"!llara boya sürünme -
den, saçlarını kıvırmadan da güzel 
görüneblleceklerinl inandırmak için 
bllmem ki, ne yapmalı?,, Denilmek -
tedir. 

Spor 
Ankara, 19 (Telefonla) _... 

Çankaya klübü Muhafızgücünii 
sıfıra karşı üçle yenmiştir. 

Talebe toplanhsı 
Ankara, 19 (Telefonla) ~ 

Hukuk fakültesi Talebe Cemiyeti 
pazartesi günü urnumi bir toplan• 
tı yapacak ve Talebe mecmuıı· 

· sının şekli görüşülecektir. 

Marmara feUlketzedeletl 
Ankara, 19 (Telefonla) -

Ankara Hilaliahmeri Marmara fe
laketzedeleri için bir yardım def .. 
teri açmıştır. 

Saylav seçimi 
Ankara, 19 (Telefonla) -

Saylav seçiminin Şubatın ilk haf • 
tasında yapılacağı söyleniyor. 

Şoförlerin f oplantısı 
Ankara, 19 (Telefonla) -

Anakra Şoförler Cemiyeti senelik 
kongresini dün yapmış ve yeni 

idare heyetini seçmiş, fakat bir 
isim benzeyişinden intihab bugii .. 
ne kalmıştır. 

Cenevre de 
Iranın noktai nazarı 

kabul edileceğe 
benziyor 

Cenevre, 19 (A.A.) - Uluslar 
kurumu konseyi Irak - İran ihtili· 
fını bugün tetkik edecekHr. Zanne 
dildiğine göre Bay Aloizi'nin kon 

sey arkadaşlarının hislerine terdi 
man olarak vereceği rapor İran te 
zine uygur olacaktır. 

Uluslararası mahafili davayı 

lranm kazanacağı kanaatindedir• 
1c:ı ... '-- --·-. -n a.ıuyetı bllhasıa I• 
ra.ıı Dıt Bakanı Kazimi Hanın a .. 

zimkar şahsiyetine atfetmektedir -
ler. ' · 

Sovyet Rusyanın 
dış siyasası 

Moskova, 18 (A.A.) - iç Ruı· 
ya halk komiserleri meclis reisi 
bay Sulinof Sovyet kongresinde 
okuduğu raporda uluslar arası 

vaziyeti gözden geçirerelc: elemi§· 
tir ki: 

"- Geçen devrede Sovye~ 

Rusyanın sulhte ve bütün dün • 
yada uluslar arası münasebetle • 

rin isükrarında birinci derece 
bir amil olarak tanınması ile u. 
luslar arası kudreti pek çok art
mıştır. 

Şark smırlarmıızı büyük bir 
dikkatle nezaret altında bulun .. 
durduk. Orada sulh birçok defa· 
lar tehlikeli zamanlar geçirdi. 
Her defasında da Sovyet Rusya 

çıkan ihtilafları azimli sulh siya
ıasile dostça halletti. Şarktaki 

kom§ularımızın bu uysal vaziye
timizin zafiyetimizden ileri ~el· 
mediğini, fakat bunun hüsnü ni-
y~timizin bir ifadesi. olduğunu 

anladıklarını zannederiz. Biz, ra
hat ya§amak istiyoruz. Sovyet 

Rusyanm dit sıyasaıı §İmdiye ka• 
dar olduğu gibi ileride de ıulh 
emellerinde aynı kalacaktır. An
cak - bunu ehemmiyet1e kayde .. 
derim - memleketimiz herhanıfİ 
bir tecavüzü her nerden gelirse 
gelsin, heran tenkil et~eğe ha • 
;-.ı r bulunmaktadır. 

-o-
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Kadınlar ve askerll1' . 
Yüksek mekteblerde ve üni~eJ"' 

sitede kız talebenin de askeri der•· 
lere devam edebilmelerine kar3 r 
verilmİ§tİr. 
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HAISt:R - Aktam Poataa 

ranıvay şirketinin 
Beş yeni kral 

başına çorap 
. Bo Örülüyor! 
daıı !aziçi larafmda oturanlar
nı • 1 Yolcular, dün aktam, bir 

Et fiyatları yükselecek mi? 
Britanya lmpa 

ratorluğu için· 
de bu yıl beş ye • 
ni kral çıkarıl

mak üzeredir. 
Bunlar Hindis
tanda hakim 
prenslerden be
tidir. 

Ucıze ıöıterdi: 
~raınvaya bedava b:ndiler ! 

to eı: .•Uretle, şirketi hem proteı
dular. ıı, hem de cezalandmnıt ol 

)'o Biliyorsunuz ki, yahut bilmi-
tıanız b .. l d lru nuıd u sulun ar a o muşsu-

teh • ur ki, tramvay tirketi, bütün 
l'ol ır .~al~i içinde bilhassa Bebek 
hir ~ uzerınde oturanlara istisnai 
lı, s::~nce yapmaktadır. Fındık
~ tkl&f, Ortaköy, Bebek ve 
lef .l~ •raıındaki o koskoca semt 

1 'IUa .. •• B iil Tunun... unlar, ıemt te de-
~dldeta tehirdir. Eğer, lstan-
dr ~il uzak yerlerde bulunıalar
tib· ~cek Anadolu kasabaları 
aa.!-~ üzerinde toparlaklarla 

~rılırlerdi. 
itte · k hıı ' tır et, para kazanmak 

,.,;;"le, kalabalık yerlerin tram
•rını ıe ki . d' tek} . yre eıtır ıkçe aey-

S ettırdi. 
tı e:n zamanlara kadar aktamla
telııı:Ycd~ tramvay itlerdi de ki.fi 
t z ı. Fakat k . t\11ı ' uza yerlerın 
let ,;.~Yları, diğer ıemtlere giden 
~- -- ar tıklan tıklım d ğ'ld' 
··aeaeıa b. . e 1 ı. 

Türkiye 
ıstatistiklerı 
Hükumetimiz, yabancı istatis

tiklerinde ötedenberi göze batan 
mühim bir nokta hakknda teşeb -
büsler yaparak bu işi halletmiş -
tir. 

Ötedenberi hemen bütün ya -
hancı memleketler istatistiklerin -
de Türkiyeden bahsetdilirken bi -
ze aid rakamların "Avrupa Tür· 
kiyesi, ve "Asya Türkiyesi,, diye 
iki kısma ayrılmakta olduğu na -
zarı dikkati celbetmektedir. 

Geçen devrin kenarda, köte • 
de kalmıt arbklarının eseri olan 
bu itin düzeltilmesi için yabancı 
devletler istatistik teıkilatının na
zarı dikkati celbedilmi§ ve bu a
rada bu tekilde neıriyat yapan 
lngiliz ticaret bakanlığı da ay -
dınlatılmıştır. lngiliz ticaret ha -
kanlığı bir mektubla 9~5 senesi 
başlangıcından itibaren Türkiye -
ye aid istatistik rakamlarının i -
kiye ayrılmıyacağını, ~ep birlik -
te neşredileceğini b:ldirmiştir. \'\~ . ' ırınci mevkide k 

~ 'Clllı otuz , anca 
lıırdu ~ tane ayakta bulunan o- Eczahane sahiblerl 

ş.' k Pdara aıılmazdık 
_:..rvet, ,heıaplamıt: · toplantısı 

lrrrnana. ay···· Vonoda yokutunu Türkiye eczahane 'Sahipleri ku-
Yin ettiı"~ adra.ba.lar belediyen:n ta- rumu dün Beyoğlundaki klüp bi-

ııı en iki b nasında senelik kongresini yap-
cu biıııın_ da, D_ ~çuk ~isli yol- l H , · · 
-nca.k iki ıniıt~ıe ııdenlerle, mıştır. KongTede dare ey etının 
, ., 1 • Q,, 1 nıza11111zlık yapa- raporu okunmuf, kabul eai.miş-
.~rı ~eYrekJe~ir d';ınek? !. .. Vagon tir. Raporun k~bulünden .. aorıra 
\\'te ııtif ) elıın ... liatk, uıt ~emıyt! ~ ... ~. ·"' J~tHs\ıttlmesi 
~-l•rn ... e·0 ına.k ınecburiyetinde 1 

bahisi lil\!\lztl d~t\ı, şimdiki iımin 
~k Yo) ız de, az araba itleterek "Türkiye Eczahane ve müıtakil 
~-~lnncu taıryalım, çok para ka- laboratuvar sahipleri,, tekline 
. itte b. konmaıı etrafmda müazkereler 
1Sİııde Be u felsefeyle, son haftalar olmut, neticede isim kabul edil
tekı~r . b~k yolu arabaları sey- mittir. Son olarak yeni idare hey
t~ı_.. lril~ı. Hatta, receleri va- eti intihabatı yapılmıştır. 
~liada Pe dolu olmıyor diye, do- -o-
d·· il ıonr b u l • 

Ort tr a, U semtlere ancak un Versltede ziyafet 
dr. •llıvay itletilmeie batlan- Üniversite Rektörü Bay Cemi-

(Vl·ltO) 

8~ t lin Fakülteler son ıınıf talebele-
d ertip ·· 0Iark uzere tir ketin keaeıi rine tertip ettiği çay ziyafetlerin-
hiç bek~ ~enim .de tahid o~duium den aonuncusu bugün Diş tababeti 
d,~ nılnıedık bir hadise mey- son sınıf talebesine verilecektir. 

ı.- Relıniıtir. 
C.\'\'e}k• "- Üniversitede açılacak yeni ta-

l'\tırn 1 •~am yorgun argın rih ve coğrafya fakültesi hazırlık 
tt~._.:a.a.t ıoğukta bekleyip, de 1 ı 
'httı· . Ya sardalye gibi dolan arıy e uğra§1Dak üzere bir kol ay 

ı ııyan b .. rılmııtı. Bu kola ayrılan profesör 
llirj .. ayragını kaldırdı. ve Doçent!er bugün çalıımalarına 

......_ A.~oyfe haykıracak oldu: b'aşlıyacaklardır. 
Şlt lhan ' Nafıa Vekili Bay Ali ... 
~ ~İrk Z~rayı görsen herhalde, -o-
~din etın yeniden haddini bildi- Feshane fabrikasında 
~~ı-. h.. Ankarada kulakların yeni bir şube 

Aı· •n... M l k 4'\. ıd em e etimizin en büyük yün-
Ilı... en bu ı"st· d d' .. · ı·· k f .""~i ı,· ım ate lf uzerıne u umat abrikası olan Feshane 
~1)'e: ~r CO§kunluk oldu! Bilet- de bu fabrikanın ihtiyacını karşı-

....._ S la.mak ve bir tecrübe olmak üzere 
)o.._~ en alınma S .. 1 . b' k 

--q:.. ş· ... ana soy emı- ır amgarn ipekli tube!'i kurul-
1le • ırkete IÖ ı·· B" . ~ ~ Y uyoruz... ızı muş ve Avrupadan getirilen ma-
lı.~ na kadar hayvan yerine kineler geçen ay yerlerine konul-
~ llnz?.. Git, amirlerine t B k" I 

t r •er• N· · ı muş ur. u ma ne erle yapılan 
'1tletti ·. ıçın tramvayları ıey- iplikler fevkalade iyi t' , 

"ıı l'lbıtler? Sö d h I" , ne ıce.er 
r f ... itte z e,. a 1 az- vermiş ve bu yıl F eshanenin ıatı-

li>-o ' llaaıl doluyoruz., G ·· Q~•urıuz?... · 0
• şa çıkardığı kumatlar da kullanıl 

•r aletli mııtır. ......._ 8 aen~ 

d'ltt aylar' B - ••••••·--·--·-······-··••••••• 
'nlar · ayanla~! ... Ayakta derken evdeki bulgurdan da ola-

....._ '-" Para vermeaın 
ti «:.\'et d ··· cak ... 

"\ 'bı le\'~a kauvardaki haddi is ' Ahali araında bu uıül sirayet 
'"' 

1 çı rıın yabud d d d k k •etnıiyel' ' a e er e aya ta ıı ışık giden yol-....._ ,,, ım... l t l"k w b ı:ı. verrni el' , cu ar me e ı vermemege aşlar-0" ·· Y ım · b " b" h l 1 "-• 'özler .. . sa; ve u, umumı .r a a ırsa ..,..,1'-1 uzenne ktak' l ' ~i • qa.a Pek ' aya 1 yo • çok şişen kasası boşalacaktır! ··l ~klan, para verme Onun için, şirket, atik davra-

te}L ralll•a . k . . narak, arabaları vaktiyle çoğalt-
~d.. . Y tır etın.:n dikkatini 

"'l'iı· o· ;11n ••• 
• ımyattaki Dirince gi 

Kasaplar Brüksel sergilll 
Belediye yüzünden • • t• k. · 

böyle olacağını iddia sıne iŞ ıra ımız 
ediyorlar 

Kiloda 9 kuruş 
resim fazla 

Belediye Mezbahada yeni yap

tırdığı sattı salonu ile otomatik 
kantarlnrın aybatından itibaren 
açılacağı haberi kasaplar arasın
da bir fırtına koparmıştır. Kasap· 
ları, bilhassa Mezbahada· toptan
cılık yapanları memnun etmiyen 
şey bu salonun açılışı ve etin kan· 
tarla tartılması değildir. Bu mem 
nuniyetsizliği doğuran belediye
n:n şimdiye kadar etten umumi 

rüsümleri hayvan ba,ına alırken 

şimdi kilo ile almağa kalkmaıı· 

dır. 

Dün Mezbahaya giden bir mu· 
harririmize toptancı kasaplar va
ziyeti şöyle anlatmıtlardır. 

"- Biz eti şimdiye kadar Mez 
baha içindeki kanaralarda kesti· 
ğimiz yerde satardık. Kesilen hay 
vanın dnıi ne olursa olıun bele
diyenin bir baş hayvandan aldığı 
rüsüm, buzhane de dahil olduğu 

halde top yekun 231 kurut tut· 
maktadır. 

Şimdi belediye bundan üç se

ne evvel inıaatı biten ve Cümhu· 
riyetin onunr.u yıldönümünde -
yani bundan 15 ay evvel -~
yü merasimle açılma resmi yapı· 

lah aatıı safonunu açıyor. Allah 
razı olsun, geç olmakla beraber 
iyi bir if ... Yalnız salonla beraber 

ayni günde açılma resmi yapılan 
fakat yapılan tecrübelerin
de bozuk oldukları anlatılan oto· 
malik kantarlar da itlemeğe baş
lıyacak ... itte mesele bu kantarla-

rın işlemesiyle ortaya çıkmakta
dır. Şimdi belediy~ etten aldığı 
resmi kilo üzerine takıim etmit 

ve bilinemez nasıl bir heıapla bu
nu kiloda 9 kuruş tespit ederek 
kiloda 9 kurut almağa karar ver
mit .. insaf edilsin bet kiloluk ku
zu ile yüz kiloluk sığır bir . olur 

mu? Biz de--aklımız pek beledi
ye kadar ermemekle beraber -
hesap ettik ve kiloda dokuz kurut 

rüsmün fazla olacajını, bunun bu 
kadar tutmaması lazım geldiiini 

anladık. Eğer bu itte bir deiitik· 
lik olmazsa timdiden lstanbul 
halkına fena bir müjde vereli~ 
Eti bu günkünden daha pahalı 
yiyeceklerdir.,, 

Kadın - Bak kocacığım, yırtık ce
ketini tamir etmek için ıana ipekli 
kum<lf aldım. 

Erkek - Bir cep için bu kadar ku
m<lf alımr mı? 

Kadın - Zarar yok, artan kumaı
la kendime br rop yaparım! 

Geçenlerde şehrimizden geçe
rek Tahrana giden Brüksel Ulus· 
lar arası sergisi komiseri Kont 
Adryen, tekrar lıtanbula gelmiş 
ve buradan memleketine dön-

müftür. 
Türkiye inhisar idaresinin iş-

tirak edeceği Brüksel Uluslar ara 
ıı sergisi hakkında, serginin ko
miseri Kont Adryen, gitmeden 
önce fU sözleri söylemittir: 

"- Türkiye inhisar idaresinin 
Brüksel sergisine iştirak edece· 
ğinden çok memnunum. iktisadi 
itlerde genit adımlarla yürümeğe 
başlıyan Türkiyenin sergiye işti

rakini, Belçika iktisadi mahafili 
sevinçle kar§ılar ... Brüksel sergisi, 
önce 1910 da dütünülmüş ve 1930 
da açılmasına karar verilmitti. 
Fakat harp çıktı. Harpten sonra 
1924 de yeniden teşebbüslere baş 
landı. Bu ara, Anvers şehri, Bel
çika istiklalinin 100 üncü yıldö-
nümü dolayısıyle, 1930 da bir ser 
gi kurmak istedi. Fakat Lyej ıeh
ri buna itiraz etti. Kendi ıehrinde 
yapılmasını istedi. Bunun üzeri
ne, bu iki ıehrin isteğini yerine 
getirmek için sergi, biri Anverste 
biri Lyejde olmak üzere ikiye ay
rıldı. Beynelmilel Brüksel sergisi, 
1935 senesine bırakıldı. Sergide, 
Belçika müzeıinden bir çok kıy· 

metli eserler de nakledilip te~hir 
edilecektir .• 

"Serginin fdare Hey'eti azası 
araıında Türkiyenin Brüksel Mas 
lahatıüzarı Bay Emin Ali de bu

lunuyor. Bu sebeple, Türkiyenin 
sergide azami kolaylık göreceğin 
den fÜphe edilemez. Bu vesile ile, 

Türkiyenin, Sergimizden büyük 

Biti Baroda 
Geykvor'udur ki 
esikiden çoban
dı. Altmış beş 

sene önce, Baro -
da' hll~ o zaman -
ki Gc:·kvor'u bir 
lngıliz tebaasını 
ı;•h&rryerek öl
dürmekte suçlu 
bulunduğu için 
hal' edilmiş ve 
kendisine bir ha· 
lef aranmıt tı. 12 
:taımda ve kral 
ailesine pek u -
zaktan ilişiği o • 
lan bir çoban 
çocuk bulun-

Yukarda: Mih- mut ve resmen 
race Mizor, Or· halef olarak ta -
tada: Haydar A· nınmıttı .. 
bat Nizamı. Aşa H;ndistanm ye 
ğıda Keşmir mih n. krallarından . ı 

racesı 1 ikincisi Misor 

mihracesidir. Altın, kahve ve kö
müı ü ile meıhur olan bu yerde 
Mihrace, 12 s~ı ~ evvel kadınlara 
rey hakkı vermiştir. Üçüncüsü 
Haydar Abat niazmı, · dördüncü· 
sü Ketmir, beşincisi Gvalior Mih
racetJi Jir. 

• Bir •I• aletl 

Şoföıluı t,a.y
yareciler;·.o.remf- _,. .. 

kılavuzlal'ı için 
çok kolaylık ola-

bilecek bir ıiı i -
Jeti icad olun
muttur. 

Bunu icad eden 
Rigbi isminde 

istifadeler elde edebilmesini ve 
b ti T .. k' B ı "k R' b" bir lngilizdir. Bu u sure e ur ıye ve e çı a a- Mühendis ıg ı "l .1 rasındaki ticari münasebetlerin a et vasıtası e, 
b!r kat daha artmasını dilerim . ., sis içerisinde bütün nakd vasıta -

larınt sürebilmek mümkün olacak 

Cumhuriyet gençler 
mahfelinde 

Dün Beyoğlu Halkevinde 
'Cümhuriyet Gençler Mahfeli,, 
T emıil Hey' eti tarafından 350 ki
fiye paraıız bir temıil verilmiı, 
ıençler çok alkıtlanmııtır. 

-o-

Killttlr bakanı 
Edlrneye gitti 

Bir haftadır tehrimi:zde bulu • 
nan Kültür Bakanı Bay Abidin 
Ozmen dün sabah Edirneye git
mittir. 

Kültür Ba~anımız, yarın veya 
öbür gün ıehrim'ze dönecektir. 

-o-

Slpahlocağı kongresi 
diln yapıldı 

Dün Sipahi Ocağının yapılan 
yıllık kongresinde Batkanhğa 

Bay lsmail Müttak seçilmiıtir . 
Kit:pliklere Bayan Melahat, 

Sezer, Bay Agah getirilmiştir . 
idare Hey' eti raporu okunup 

kabul edildikten sonra 935 senesi 
bütçesi de lastik edilmit, sonra, 
yeni idare heyeti reisliğine Gazi
antep Saylavı Bay Nuri ittifakla 
ıeçilmitlir. 

Azl'.lıklara Bay avukat Asım, 
Fikret, Süreyya, Aziz, doktor Ih
san Şükrü, Sadettin, Ahmet Ham
di. Burla sretirilmiılerdir. 

tır. Yakında gemiciler, tayyareci
ler ve motör sürilcüleri önünde bu 
aletin bir tecrübesi yapılacaktır. 

Bu ilet, nakıl vaııtasını süren 
adamın önüne (hava sisli de ol -
sa) yolun tam ve temiz bir aksini 
sere bilmektedir. 

• Bu da bir rekor! 

Viyanada Şöntal isminde bir 
hattat 2150 kelimelik bir yazıyı 
40X62 milimetre ebadında bir 
kartpostalın yarısına sıkıttırarak 
küçük yazı yazmak rekorunu kır
mııtır. Bu hesaba nazaran Şöntal 
beher ıantimetre mürabbaına 86 
kelime yazlDflır. Yazı çok oku
naklıdır. Pertevsizle bakıldığı za
man rahat rahat okunabilir. Sa
bırlı hattat bu işi yaparken her 
kelime için yeni bir kalem ucu 
kullanmıştır. Bu it"n mütehassısı 

olduğundan şimdiye kadar daha 
böyle iki kartnosta) vazmışhr. 

Şeker fabrikalarının 
birleşmesi işi 

G~mlik ve Burıada yeni kuru
lacak fabrikalarm yerlerini gör• 
dükten sonra tehrimize ıelecek 

olan Sumer Bank umumi müdü
rü Bay Nurullah Eaadm Ankara• 
ya giditine sebep teker fabrika
larının birletmeıi itidir. Bay Nu
rullah Eaad yakında ıene ıehri· 
mize gelecektir. 
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Yazan: Kadircan KAFLI l'<o. 59 

·zavalh kız korsanlara yalvarıyor, 
kurtulmıya çahşıyordu 

Fakat bu kadar insan yalan mı 
.. ı·· ı d , •oy uyor ar ı .... 
Atk İ!te böyledir? .•• 
insanı deli eder ve her şeyi yap-

tırır ! ... 
Yavuz, pala bıyıklarını avuçla

dı: 
- Kara Yusuf, bunlar doğru 

'tU söylüyorlar? .•• 
En öndeki leventler söze kanş · 

ı: 

- Elbet doğru söylüyoruz ... 
Yalan mı söylüyoruz? ... Şimdi siz 
de görürsünüz, kadın mıdır, kız 

mıdır, ne Allahın belasıdır? .•• 
Kara Yusuf sararmıştı. Yaptığı 

kabahatin büyüklüğünü şimdi çok 
kuvvetle kavrıyordu. Fakat sev
gilisine karşı yapılan hakarete de 
dayanamadı: 

- Sus! ... Ona hir fey söyleme· 
je hak.km yok!. .• 

- Hah hah hah! ... Bir de bizi 
paylamağa kalkıııyor... Nereden 
aldın o kaltağı? ... 

Kara Yusuf kılıcına davrandı: 
- Sus diyorum sana! ... 
Küç'ik Hüseyinle arkadaşları 

oİıu h:lla hayretle süzüyorlardı.1 
Deli Mehmed en önde duran le -
vende: 

- Yeter artık! ... Anlaşıldı! ... 
Dedi ve Kara Yusufun kılıcına 

ıiden elini tuttu. 
Korsan !llrrıldandı: 
- Onu getirmeğe gittiler, tim

di gelir!. .. 
Kara Yusuf ailkindi: 

- Ona kimse ilişemez, onun ya 
nma kimse giremez! .•• 

Diye bağırdı. Kılıcını çekerek 
kamarasına doğru fırlamak, ora
ya gidenleri içeri sokmamak isti
yordu. 

Fakat Deli Mehmedle Yavuzun 
e1leri, onun kollannı sımsıkı tut· 
mu,tu: 

- Kara Y.ı;uf, kendine gel! ... 
Her §eyin bir nizamı var! ... 

Onun tarafından çıkacak olan 
bir tek kiti yoktu. 

Hepsinin de kafalarına şu ka -
naat yerleşmitti: 

Bugünkü felaketlerin müsebbi
bi, hep gemide hir kadının bulun
masıdır. Bu kadını getiren Kara 
Yusuf, cezasını görmelidir. 

Halbuki zavallı genç adam Stel 
layı ne kadar sevmişti? Onu bir 
türlü Avlonyada bırakmaya kıya
mamıfb. Satm aldığı günün ge
ceai bir sandalcıya bol para ve
rerek onu geminin yanıbaşına, 

kendi kamara penceresin!n dibine 
getirtmi,ti. Oradan da bir iple 
içeri almıf tı. ' 

. içeride bir kızm bulunduğunu 
baıkalarmm anlıyacağını hiç ak
hna getirmemişti. Eğer onu bir an 
evvel lnebahtıya götürebilir ve o· 
rada yerleıtirirse, dünyanın en 
mesud adamı olacaktı. 

Kara Yusuf yerinde duramıyor: 
- Ona kimse iliıemez ! ••. Bıra

kın beni! ••. 
Diye arkadaılarmı sarsıyor, ba

zı çıkıııyor, bazı yalvanyordu. 
Bu aralık üç dört kişi, aralann

daki simsiyah bir hayaleti sürük
Uye .. ek yaklaştılar. 

Siyah bir örtüye biirünen ince 
lıir genç kız vücudu oluvl'l soluya 
r.•nrnıyor y lvariyor. f"l<at kuv
vem kollardan kurtulamıyordu. 

Kara Y uaufla karfılaımca ikisi 

de birbirlerine koştular: Lakin A
yı Mustafa onların araycı·ine gir
di: 

- Yasak! ... 
Dlye bağırdı ... 
Korsanlar homurdanıyorlardı: 
- Bunun için döğüşmek iste · 

miyordu ! ... 
- Gloryayı kovalar ve yaka -

lardık; zaten yan yatmıştı. Reisin 
aklını çelen hep budur!. 

-Alçak! .. . 
-Asmalı! .. . 
- Bi:ı:i bu ho.le soktu. 
- Kara Yusuf da, bu kaltak da 

asılmalıdır... Onların yüzünden 
kırılan direklere ası!ma!ı ! ... 

Deli Mehmed gür bir sesle hay 
kırdı: 

- Arkadaşlar, acele etmiye • 
lim ! ... Size hak veriyorum, fakat 
ceza vermek için reisin uyanma -
smı beklemelidir!. .• 

- Reisin yaralanmasına, hu 
hale gelmesine sebeb olan da bu
dur ... 

Küçük Hüseyin re;se haber 
vermek için gitti. Fakat o pek 
dalgındı. Birkaç defa dokunduğu 
halde uyanmadı. 

Geri geldi: 
- Reis çok yorgun, uyandır

amadım! ... 
Korsanlardan biri atıldı: 
- Reisi ne diye uyandıralım ... 

Gemiye kadın sokana ne ceza ve

rileceğini çocukJar bile bilir.- Ne
den rahatsua olsun L 

Herkes ayni söz üzerinde birleı-

miş gibiydi. 
Ay doğdu ve denizle beraber 

geminin güvertesi de biraz aydm· 
landı. 

Korsanlar yerlerinde duramı · 
yorlardı: 

- Asmalıyız, timdi asmalıyız! 
ikisini de asmalıyız! •.• 

Kdıçlarını çektiler. 
Kara Yusufla genç kızın üzeri· 

ne saldırdılar. 
Deli Mehmed, Yavuz, Tosun ve 

Küçük Hüseyin de kılıçlarını çek
mitler ve leventlerin önüne geç
miılerdi. Kara Yusufla genç kız 
kucak kucağa idiler. Genç kız 

sevgilisinin boynuna dolanmıı. 

hrnçkıra bınçkıra ağlıyordu. 
Deli Mehmedle arkadaşları on

larla korsanların arasına çelikten 
bir duvar örmüşlerdi. 

Bu dört elebaşı Kara Yusufun 
bu hatasına fena halde kızmışlar
dı. Fakat Ali Reisin bal;eri olmak
ıızm hiç bir §eyin yapılmaması 
lazımdı. Sonra reislerine ne diye
ceklerdi? .•• 

Yeni doğan ay aydlnlığında 

yüz kadar korsanın azgın birer 
canavar gibi hücuma hazırlandık
lan görülüyordu. 

Deli Mehmed bağırıyordu: 
- Bekliyeceksiniz ! ... Sizin bu 

yaptığınız da yasayı çiğnemektir. 
Son söz reisindir !. .. 

Lakin korsanlar bir türlü yatış
mıyorlardı. 

Boydan boya yüzünün yarısı sa · 
rıh olan bir korsan, sargıunı bir 
hamlede çekti. Hala kan sızan 
yarasını göstererek hayktrdı: 

- Biz beldiyemeyiz ! ... Kendi 
mizin de, reisin d u ha'E' gelme· 
mizc sebeb olan bu alçak herif 
§İmdi asılmalıdır!. .. 

(Devamı var) 

Bir demir yolculuğuna çıktı-
ğınız zaman bir müddet yol al
dıktan sonra, mutlaka bir yerde 

mola verir, bir yere uğrar, durur
sunuz. Şayed bir trenden bir tre
ne aktarma yapacaksanız, bum.' 
ancak bir istasyonda yapmak 

mii.m!(ündiir. Çünlrii hatlar an
cak istasyonlarda birleşir ve o
radan ayrılır. 

Fakat hatların bu gibi buluş
ma noktaları da ayni derecede 
mühim değildir. Bazı yerlerde 
bir, iki, üç, dört kol ana hat ile 
birleşir. Kollar, nisbeten kısa 

cadır. Küçük kasaba ve nahiye

lere uğrar. Asıl ana hal bulun
masaydı, belki de bunların uza
tılmasına imkan kalmazrlı. Ya
ni bunların varlığı ana hattın 

varlığına bağlıdır. Onun ıçın 

bunların vazifesi ana hat!a yolcu 
ve mal taşımaktır. Fakat bunla
rın ehemmiyetini de küçültmeğe 

gelmez. Çünkü bu küçük hatlar 
ana hattı besler, ana hattın ebem 
miyetini arttırır. 

Basit o1mıyan cümlelerde de 
tam bu halin ayni ile karşılaşı
rız. Basit bir cümle yalnız bir 

fiil olan cümledir. Fakat dimle
lerin C:' ğu basit değildir. Mesela 
şu iki basit cümleyi ele alalım: 

(1) Jack went bome at fiwe 
o'clock. 

Yani (Jak eve gitti, saat bet
te.) 

(2) Jack ate a huge tea. 
Yani (Jak koskocaman bt .. 

çay içti, çayla beraber bir sürü 
teyler yedi.) 

Bu iki r.üm)eyi birleştirecek 
olursak bir bitiştirme edab kul -

lanmak lazon gelir. Buna "atıfe,, 
deriz. 

lngilizcesi: Conjunction = 
(Könjankşav) dır. 

O zaman iki cümle şu şekli a
lır: 

Jack went home at five 
o' clock and ate a huge tea. 

Görüyorsunuz and kelimesi İ· 
ki cümleyi birbirine bağladı ve 

bu suretle basit bir cümle yerine 
bağlandı. Bu suretle iki ana de

miryolu birbirine bitişik oldu. 
Çünkü bu bitişen cümlelerin her 
biri gramer bakımından ayni de
recede kıymeti haizdir. 

Belki cümlede mevzuu babso
lan Jak için çayı içmek, çayla 
beraber şunu bunu yemek, eve 
dönmekten daha büyük bir ehem 

miyette idi. Fakat gramer onun 
yokluğuna ehemmiyet vermez. 
Çünkü gramer sözle ve cümle i

le alakadar olur, söz ve cümle
lerin ifade ettiği fikirlerin kıy • 
meti ite alakadar olmaz. 

Mesela şu iki cümleye bakınız: 

( 1) W ar broke out yesterday. 

Yani (Ht\rb. dün koptu.) 

(2) Jack fell down yesterday. 
Yani (Jak, dün ölü düştü.) 

Bu iki cümlede gramer bakı
mından ayni kıymettedirler. iki-

si de basit cümledirler. Halbu
ki bunların mana itibarivle kıy

meti arasında dağlar kadar fark 
vardır. 

Gramer bakımından yani kıy

meti haiz olan cümleleri irleş" İ· 

ren atıfelere coordinating con
junctions = ( Koordinetin kon
jankıanz) denir. "Co • ordina-

rto 71 
Yazan: ı~ ına ve başka cıııe çev roıt 

Aka Gündüz ıJev et vasasıncı1 ko u ~ 

Bu zeki ve gönül alan kadın 1 filosu kumandanı iken yarşl 
kimdi? On~arı bu kadar on bin!er öldüm. Yeni dünya beni f 
ce yıldan sonra ne tanıyordu? buldu. Buraya getirdi. Yeı:ı.~~ 
Zeus ta sordu: ya ye çok hizmet ettim. Mıı 

- Siz kims niz? olarak bana bu Mirbanşeri 9" 

- Ren de bir eski dünyalıyım. to,·yotrıunu yapıp müdürli.ii" 
Sizin gibi yeniden dirildim. verdiler. 

- Bunlar bize s'zin kim oldu· - Burada veremliler DJi bJ 
ğunuzu tanıtmıyor ki... lır? 

- Ben burada Mirban~eri sa- - Bu dünyada verem rJJerl 
natoryomunun müdürüyüm. Eski hastalık mastalık yoktur. J-Jsıtl 
dünyada verem olmuştum. Beni ğı kimse bilmez. Bu sanatorf 
Pacanada aanatoryomuna yatrr- 1 profesör Esoesin dirim a~ı•' 
nuşlardı. O çağda profesör Esoes ı yeniden dirilenler içindir. ~ 
İnsanların ve İnsanların kurtuluşu eski dünya adamı oldukları ~ 
için çahşıyordu. Ünlü Sırp kahra· biraz vak·t bu sanatoryo01d& ~ 
manı üniversiteli Prenç.be verem lenip ruhlarını, kafalarını ll-5~ 
aşısı yaptığı kulaktan kulağa du- ederler ve yeni insanlık dün)'şl 
yulmuftu. Biz uzak, ve yattığımız alışırlar. Sizi de buraya yerlef 
sanatoryom bedava olduğu için o receğiz. Profesör Esoes ofJ1JV 
aşıdan g.etirememişlerdi. Güneş • dı ben bugün karşınızda bulııl 
ten, denız havasmdan ve iyi yü- yacaktmı. Eksik olma profef 
rekli, :nsan doktorlarımızm kendi Sana hepimiz yeni ömriiJıl 
başlanna harcadıkları insanca e- borçluyuz. 
meklerinden batka güvenimiz yok S t d b' el V - ana oryom a z en 
tu. k k' d" 1 ., 

Hergün hiz hastalar (bütçemiz 
daraldı) diyip b'zi aanatoryom· 
dan atacaklar diye korkuyorduk. 

Bir gün işittik ki Emil Ludvik a
dında Kudüslü doktor Napolyon 
Bonapart'ı diriltmiş, B'MDark'ı 
diriltmiş, hem nasıl? Bambaşka 
bU: kılıkta ..• Hastalar birlik olup 
doktora mektub yazdık. Biz~ de 
aağaltmasını yalvardık. Bize de
di ki: 

- Siz beclavacısmız. Halbuki 
ben kim ço·k para verirse onu yok 
tan. hiçten dir1Jtin VA• a-'A-~-

Umut}arut\IZ kırıldı. Viyaria 
zindanındaki Sırplı Prenç~pe yaz
dık: Profesör Esoes senin üniver

site arkadaşındır. Bize arka çık ta 
o aşısından göndersin. 

Meğer o günlerde Prençip öl
müı. Mektubu döne dolaşa profe
sörün eline geçmiş. Bize o ilaçtan 
gönderdi. Ruhumuz açıldı, zeka -
mız açıldı, yüreğ'miz ferahladı ve 
hepimiz veremden kurtulup bütçe 
dnrlığı gelmeden sanatoryomdan 

çıktık, Ben dipdiri oldum ve ikin
ci umumi harpte hücum tayyare 

a es ı unya ı var mı. 

Profesör Esoes bunu çok he 
can!ı sordu. Çünkü Bayan ıııii 
rün söy?edikleri çok mühi01dİ· 
mek ilk bulduğu verem aşısı b 
insanları diriltmiş. Karşılık ~& 
dan sorusunu bir daha sordU· 
ler yüzlü kadın: 

-Var. Fakat bir"sinden ~ 
kasını tanmnazsınız. 

- O birisi dediğiniz kim 

- içeride gösteririm. 
Profesör Es o es katlarını çı 

rak: ' -Emil Ludvig ise ben gitrtl 
Hele goktan dirilttiği Nap011 
ise hiç girmem! , 

- Hayır! Büsbütün başk1> b 
si. 

Üçü de gird'ler. Yolun iki ~ 
narı kara, yeşil, mor gülleri~ ~ 
lenmişti. Havuzun fıskiyesııJ 

ıu yerine renkli ışıklar fışkırıf 
1 

du. Müdür önde üçü arkada 

kata çıktılar. Üçü de merak ~ 
yorlardı: Öteki eski dünyııl1 

kimlerdi? 

(Devam• \13tl 

•'' ·····•••··•·············•··························································• ~ 
ting" kelimesinin manası: "Yan- ı up the hill) sözlerini tekrar' 
yana dizi halinde yerleştirmek,,- zum kalmıyor. • 
dir. Cümleleri böylece yanyana Bu çeşid atıfeleri ani~ 
dizi halinde birleştiren abfcler çok kolaydır. Bunlar bir cii~I 
şunlardır: yi başka bir cümleye bitiştı 

(1) And (end) = ve ler: 

(2) But (bat) = lakin Misal: ~ 
(3) Still (stil) =hala (1) Jack fell down and bt

0 

( 4) Yet (yet) = bununla he- his nose. bıJi 
Yani (Jak yere düştü ve 

raber - henüz nunu kırdı.) 
(5) For (for) = için - çünkü h r1' (2) Herny is amali but e 
(6) Or (or) = yoksa yahud il 

Bu çeşid atıf eler, hem kelime- wey :ni (Hanri küçüktür. f,,lt' 
teri, hem cümleleri birbirine bağ- iyi koşar.) t 

lar. Fakat bunlar kelimel~ri bağ- (3) There are no clovds, 1e 
ladıkları halde onların bağla- am af raid it will raiv. 1f 

dıkları kel:meler bile birer cüm· Yani (Bulut yok, bunu11l9 ~of 
le yerindedir. Mesela: raber, yağmur yağmasındaJ1 

Jack and JiH went up the h ' l1. kuyon,m.) f°' 
Yani (Jak ve Jil dağa hrman- (4) Run bom& now, or 

dılar.) will be late. 16 
Evine şimdi koş, yoksa, 

Bu cümledeki and gerçi Jack 
kalırsın! ·ıt 

ile Jill gibi iki has ismi birbirine pt' 
(5) Lucy will win tbe i 

bağlamış gibi görünür. Halbuki be C for she wins every time s 
bu cümleyi p::uç:::.!adık mı iki 
cümle ile kar~ı!cışırız: 

(1) Jack went up he hi l. 
(2) Jill went up the h:ıı. 

(And) atıfesi sayesinde (went 

pe "'S. fl 
Yani (Los mükafatı ı.tıı .. , 

··~g.P" 
cakhr, ç·inkü her defa 1'lil 

kaya girdikçe kazanır.) ,1 
(Def.1aJ11' 
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fCüzamlıların---- Yumurta 
Almanya 100 kiloda 
25 mark muvazene 

resmi koydu _ 
o.üyi.i ıc zabıta romanı 

M eza r lığı 
nakleden : va - no 

-72- Bundan blr müddet evvel Al
manyanın !imdiye kadar idhal e
dilen yumurtalardan aldığı 100 
kiloda bir mark müvazene resni
ni on marka çıkardığı piyasada 
şayi olmuıtu. Almanyaya yumur
ta ihraç eden tacirler:miz arasın
da büyük bir telaı uyandıran bu 
haberin yanlı§, fakat vaziyetin da
ha ziyade bizim aleyhimize oldu
ğu yeni gelen telgraflardan anla
şılmııtır. Çünkü bu telgraflar 
yumurta müvazene resm:nin yüz 
kiloda bir marktan on marka de
ğil, 25 marka çıkarıldığmı bildir
mektedir. Bu yükseli§in bir tec
rübe olarak yalnrz bu aya mahıuı 
olduğu söylenmektedir. Bu vazi
yette, alakadarlar, Almanyaya yu 
murta ihraç etmem'zin pek müı -
kül olacağını söyleemktedirler. 

Sabahleyin duyduğu mide bu
landırıcı koku, gene bumuna ça· 
lnıdı, Rif atla beraber yaptığı a· 
l'aftınnalan hatırladı. 

Rifat, tavan arasını iki tara
~ı:n~an aydmlatan iki pencereden· 
ırıni açık blI'akmıştı. Son baıa· 

lklağa ula~tı. Bütün boş kutulan, 
lnukavvaları, kırık iskemleleri 
Yerlerinden oynatmış olduğunu 
hatırladı. 

Damın şeklini inceden inceye 
~etkik etti. Dayandığı is~ina:lgah
b~t~, i ireklere baktı. Damın bu 
ıç:nı oluıu, t~ılacak şeydi. Ar
~ tarafın daha yeni olduğu dik
alini celbetti. 

Koku, müthi§ti. Vaktin geç ol
lnaaına rağmen cevam eden bu 
''takta tahammül edilmiyecek de 
teced b' b '- k ~ e ır ercatlı vardı. Sol 
d'~aft~ki pen~ereye doğru yürü. 

u. Boyl•l'k1 b' 'h .... ı e ır r.ava cereyanı 
)j~~ule getirece!cti. Ancak böyle

e nefes alabilirdi. 
Yarı Yolda durdu. 

'-a. ~~deniye henziyen bir ses, dik 
" ını ce'b tf B oe}' , · e 1• u, çatı arasın::!an -. ıyor~u. 

AYni ses, teh"Tar ett' a· ı. 
hen ... ~r zincirin ıürükll!nmesine 
ce .. bı!ordu. Rauf, bunun, ilk ön

, ır fa · k ol renın OfU§undan hasıl 
uyor •andı. 

Buna raw 
hayrete d·· gtnen, polis, bundan 

u~r· B :ıc u. 
u ltlevaiınd . k h' b' tey olrn e ve yıyece ıç ır 

'Yan b d f relerin bir .. u tavan arasın a a-
Pen l§ı oJınasa gerekti. 

cer · B· h eyı açtı. 
ır av lak· a cereyanı hasıl oldu. 

lenı·ın, gelen hava, teneffüs edi -
PIYecek derecede boğucuydu. 

de ~-ncere, biraz gerideydi. önün-

k 'd trk santimetre genişliğinde 
a arb· ra ır pervaz vardı. Polis, bu-

fii~~.~asarak dama bakmağı dü
P u. Ayağını dışan çıkardı. 
le~~t'zın bir kenarım tuttu. Böy-

S e Yarı yarıya dışnrı çıktı. 
Bnra, :avaşça, başını çevirdi. 

ilk ~~~~tı o lcadar büyük oldu ki, 
h duşundüğü kendi cam, kendi 
11.~atı, kendi emniyeti oldu. 

~leri titremeğe başladı. 
te~1tndi artık buradan bir an ev
.... kurtulmaktan baska bir dü-
:ıcUn -cesi yoktu. 

tğildi. 
~Vin içine atladı. 

l Orada, saçaklara yakın çınko -

- Ne dütünüyoraun? Bu cina
yet, her halde, Dirayet hanımın 
köıke gelmesinden evvel itlenmi, 
olsa gerektir, değil mi? 

- Şüphesiz •.• Onun gelişinden 
birkaç saat evvel •.• Habrhyor mu
sunuz? Sofada ve tavan arasına 
çıkan perdenin yanında kan le • 
keleri görmüıtük. 

- Evet ..• Bu, benim de noktai 
nazarımdır ! Haydar babanın söy
ledikleri bunlan bize göstermit
tir. O da, evde yalnız bulunmadı
ğı hissine düımü,... Her halde, 
cinayeti İ§liyen adamın tam üze· 
rine gelerek, onu cürmünün izini 
ortadan kaldırmaktan m~netmit··· 

- Mücrim bir mi, daha mı faz
la acaba? Bence birden fazla ... 

- Nereden anladın? 
- Bir adamın yalnız ba§ma ce-

sedi çabnm üstüne saklan:ası ka
bil değildir, diye sanıyorum. 

- Öyle .•. Hakkın var ... Hatta 

Kral Emanuel 
ve Musolini 

iki adamın bile bu iti başarabil- Fransay a gidecekleri 
mesi hayli mü§küldür. azılıyor 

- Maamafih, bunu yapabilir - Y .. 
ler. itte bak, sana meseleyi anla - ~elgradda çıkan Polıtıka gaze-
tayım. Nasıl tasavvur ettiğimi tuı yazıyor: 

.. , Fransa - ltalya anlaşması Ü • 
gor • · B k · 1 M ı · · t "Haydar baba kö~ke birden . zenne aıve ı uso ını gaze e -

b• · d' ... k't' ·· ·· · ı · cilere çok memnun ve mesud ol • ıre gır ıgı va ı , curum ış enmış 
b 1 du doğunu söylemiştir. u onuyor . • • 

"Ü zerlerine adam gelen katil _ ltalyan gazetelerının yazdık -

1 · b' t k rareleri vardı. ikinci larına göre Fransa ile lt.ılya ara -
erın ır e T d d 1 .. · ı d .. 7 ı 

b · t · 1 d k sın a ost ugun ımza an ıgı -
ir cın0aye ~§.eme ef~ a~amtaaz - - 935 tarihinin milli bir gün sayıl 

lardı. nun ıçın, say ıyenm van . . M r . b' k 
arasına aığmdılar. Cinayetlerinin kması ıkçınf'k ~sdo ıdn'ı ır Garar çı : 

. . . arma ı rın e ır. ene aynı 
mahsullerini de kendılerıyle hır · l . d ki b k l 
l'kt .... a··ı gazete erın yaz 1 arma a ı ır • 
ı e gotur u er. ş b · · d K l F ı 

"H d b b k k"- E d sa u at ayı ıçın e ra .manue 
ay ar a a, or u1 v en M 1. . .1 b' l'k P • 'd 

k B d . . f d d k f l uso ını ı e ır ı te arısl! gı e -
çl 1 tıd. uhnl akn ıstı a e e en a 1 

- cek ve Lebrön, Laval ve Flanden 
er, er a açb. d · f' d"I ki 

"LAk' d d d O d tarafın an mısa ır e ı ece er -a ın cese ora ay ı . nu a d' 
k O k A ı tu ır. 
açırmanın ım anı yo' . ::::--------.--~-
"Zannedersem, planları şuydu: Şikayetler, temenniler 

içinde eskidenberi kimse oturmı· 
yan bu ev, o gece de boş kalsay. 
dı, karanlıktan istifade ederek ce
sedi başka tarafa aşıracaklardı. 

"Şimdi ise, ne yapabilirlerdi? 
Kendileri kaçarken, cesedi, güpe
gündüz göndermeğe imkan yok· 
tu. 

"Öyleyse, onu, orada, bırakıb 
gidebilirler miydi? Bu da berbad 
bir §ey olurdu. Yakayı ele verme
leri için bundan müdhiş bir sebeb 
olamazdı. 

"Cesedi dama koydular. Dira
yet hanımın o günden itibaren e
ve yerle§eceğini henüz bilmiyor

Gene Keresteciler 
Eyub hattı 

Geçende gazetenizde Kereste
ıiler - Eyüp, yolunda İfliyen o
tobüslerden bahseden uzun bir 
yazı vardı. Sevgili (Haber) e şunu 
haber vereyim ki o yazıdan sonra 
bir kaç gün düzelen otobüsler ge
ne ak§amlan Eyüp yolcularını 

Balatta başka arabalara aktarma 
ettirmeğe bıldıkları gibi bazı a· 
rabalarda gene fosur fosur siga
ralar içilmektedir. 

lardı. b~tın arasında tefessüh halinde 
1

~ tesed ke§fetmişti. (Devamı var) 
d u görü§ ancak birkaç ıaniye -------------
~ evarn etmiıti. Lakin, gözbebekle-

Bir de Topkapı - Sirkeci 
tramvaylarının perşembe günleri 
öğleden sonraki arlca arabalarına 
sigara dumanından girmek kabil 

~~ ha1a nakıştı gibiydi. ==-w==R==A=0==y=0==':".':'ı= 
l>iz lıb'.~kesedin dizine değmiıti. _ 
t ' u ülerek, ondan vücudun ö- Bugün 

değildir. 

Okuyuculanmzdan: '.Ali Enver 
De§erll bir örnek 

Manisada, Keresteci Bay Mak
sudun ölmüt kardeşi değerli dok
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskanchk. kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.142 

Murad, Haşimanın, Aslanlı hü· 
kümdarla olan bu yakın ali.kası • 
na bir türlü akıl erdiremiyordu. 

O ara geni§ bir sahaya çıkını!· 
lardı. Uzakta görülen iki büyük 
ağacı takib eden ormanlık reiı 
oğlunun anlattığına göre, Karp. 
adiyle anılan Afrikamn en ıık ve 
korkunç ormanıydı. 

iste Aslanlı hükümdarın aaıl 
malikanesi burasıydı. 

Bu geniı ormanda ondan ve o· 
nun hayvanlarından başkası bu -
lunmaz, yanhılıkla giren diri çık
mazdı. 

Yakından timsahlı çay geçi • 
yordu. 

Murad kendisinden az ilerde 
yürüyen reis oğluna yaklaştı: 

- Karşa, burası mı? Diye sor
du. 

- Evet .. 
- Hududumuz buraya kadar 

mı, içeriye giremez m:yiz. 
- Hayır .. Girebiliriz. Orman 

içinde ikinci b · r hudud daha var· 
dır, oradan ileriye uzanamayız •• 

- Ceylan sahası neresidir? 
- Uzakta değil. 
- Daha ne kadar sürer? 
- Yakındır. Az sonra orada 

bulunuruz. 
Reis oğlunun, en az dediği yer, 

Muradın tahminine göre bir saat
tan fazla sürmüştü. 

Buraya gelinceye kadar, yolda, 
hiç bir hadise geçmemişti. Herke
sin yorulduğu hal '.nden anla9dı • 
yordu. 

Bu yol, doğru Karşa ormanına 
giren yola kavuşur, daha buradan 
i~lenirdi. 

Reis oğlu dinlenmek için geri· 
den gelenlere haber ııaldı. Herkes 
dört bir yana, ağaçlar arasına, 

gölğeliklere yayıldı. O kadar ka -
labalıktan ortada hiç kimse kal • 
madı. 

Dinlenme pek az sürdü. Gene 
reiı oğlunun bir iıaretiyle kalkıl • 
mı§, ağırlıklar burada bırakılmış· 
tı. Be~ kümeye ayrılmıtlardı. 

Bunların hepsi reis oğlunun ta
yin ettiği noktalara ayn!dılar ve 
uzaklaştılar. 

Reis oğlu, Murad, tercümanla· 
n ve bunlardan ba§ka daha üç ki
şi kümelerden birini teşkil ediyor
lar ve öteki kümelerin ortasında 
hareket ediyorlardı. 

Güneş tamamiyle ortadaydı. 
Sıcak, sıcak, sıcak. 

Sanki ağaçlar bile bu hararet • 
ten bunalmışlar gibi genit yaprak
larmı a~ağıya sarkıtmışlardı. ÇolC 

r· .. - ........ I 
!Yazan: 1 
i Rıza 1 
: l 

i Şekipi 
: ... -... -' 

durgun bir hava vardı. Su ihtiya.• 
cı yanlarında getirdikleri tulu -
mun bitmeye yaklaımaıma ıe .. 
beb olmuştu. 

Ceylanlar, böyle havalarda da· 
ha kolaylıkla avlanırlar. Su ihtiya
cı on'.ıırı nehir kenarına koşturur 
ve buralarda da pusuya dütmüı 
bulunurlardı. 

Filhakika, aradan çok geçme
den yukarı taraftakilerin bağırış· 
ları iş'.tildi. Bu önlerine çıkan bir 
ceylanı ortaya sürmek içindi. A • 
ğaç aralarından birden bire orta .. 
ya fırlayan bu çevik hayvan bir 
müddet önlerinde öylece kalktı. 
Sonra ne yapacağını kestiremek
siz!n seker gibi ko~uıiyle uzakla§· 
mağa çalı§tı. 

Reis oğlu bir iltifat olsun diye 
ceylanın arkasından okunu bırak· 
madı ve Murada seslendi. Murad , 
ilk oku fırlattı. Yazık ki, arkasın· 
dan yetiıtiremedi. 

Reiı oğlu, daha. Muradın oku 
yerini bulmadan, havada çıkardı
ğı ~esten çok uzağa düşmiyeceği· 
ni anlayınca hazır yayını bıraktı 
Vmlıyarak giden ok, ufacık tefe
cik hayvanın tam sırtına saplan • 
mıı ve hayvan hemen yere yuvar
lanmııtı. 

Bu ilk av, onlarca mukaddes 
sayılır ve katiyen etinin yenme· 
sine müsaade edilmez. Hatti yara· 
11 hafif olacak olursa hayvan av 
sonuna kadar bir yerde muhafa • 
za edildikten sonra sonunda ser .. 
best bırakılır. Ölmüşçe ava işti .. 
rak edenlerin tertib ettikleri bir 
ayinle gömülürdü. 

Reis oğlunun adamlarından 

biri süratle hayvana doğru koştu 
ve onun yalnız yaralandığını gö
rünce: 

- Yaralı diye bağırdı. 
Ceylanın yalnız yaralı olması 

reisin oğlunu sevindirmİ§tİ. Bu 
onlarca ayrıca bir uğur sayılır ve 
avın çok olacağına işaret telakki 
edilirdi. 

Reisin oğlu Murada bunu an • 
!attığı zaman o, yalnız dinle • 
m!§ ve sonra: 

- O halde, dedi. avlarnnızt 
köye taşımak için ayrıca adam 
getirmemiz İcab edecek. 

Reis oğlu: 
(Devamı var) 

. ; .. ' . ~ . . . ~ - . . -· eyanlar · ı · · ını gız emı§tı. 

" Cesedin ba§ını görmüştü. Koca 
~en . 

S esı , Yllkarı doğru dü~mü§tü. 
a aate baktı. Komiser Vedad 8., 
nri bu saatte beklese gerekti. 

.J . . ''arı çıkmazdan evvel, geriye '{On'·b 

..... ku baktı. Gene, yalnız olma

223 lilız. \'AitŞO\'A, 1S~5 rn. 
ıs.ısa Oıiccatra, 19.15 Kcma.n musikisi, 

19.45 Sözler, 20 Piyano r c!akntlyle §arln lar. 
20,30 Pl~, sözler, 21 SOllsUer iştira.kile 
orkest ra konser!, sözler, 22 Şarkılar, sllzler. 
23 Rekltunıar. 23,15 Dnıu, 24 Sözler, Do.ruı 
plO.klan , ı : Dans. 

825 Khz.. BtlKREŞ, 364 m. 
13 - 15 Pi~., ıs. R adyo orkestrası, 

19 Hcıbcrler, 19.15 Orkestranın devamı, 20 
Konferans, 20.20 Pltık, 21 R a.dyo ca.u. 22 
Konf'crans, 22.15 Radyo cnzmın devamı, 23 
Haberler. 23.25 Knhvehanc mus tktsl. (na. 
kil.) 

tor Bay Servetin T uzün ocağı o -
kulda okuyan 300 yoksul yavru • 
yuher yıl olduğu gibi bu yıl da 
bütün takımiyle giydirmiştir. 1 

Mezarında bile soy çocukları
nı koruyan erdemli Türk dokto -

Günün Fotogralları 
Muhtelif gaıetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo . 

tografJarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
kellerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 
kütüphane inde satılmaktadır . 1 ... a h' . 

B ıs:.ıne kapılmıştı. 

le . ahçenin kapısını kapRdı. Göz
~ırıyJe, bütün köşkü, ba!tan ~a

Ya kadar ·· d" b suz u. 
o'Jh C ~. assa, dama baktı, baktı ... 

lek oky~zünde, r.aylak y:ıhud ley-
1 •• nevınden İ .; büyu .. k ku• kö•-
~urı .. . ::r• 'S' 

~ Uzerınde dönüb duruyorlar· 

R. - 19-
ı,t auf, keşfini Vedad beye an· 

ır a. ) 
n atmaz, arkadaıı sordu: 

3' 1 Khz. BERl.t~, 3~'7 m. 
19.20 "Çalman ben,, adlı Skeç. :?O FIUt 

musikls!, 20.30 Halk rıarkılan, 20,40 AktU • 
a llte, H aberler, 21,10 Sözler , 21.20 Lach cnln 
LantJsbcrg., adlı S keç (Musildlll . 23 Haber· 
ter. 23,30 Dans. 
M~ lthz. BUDAPEŞTE, 5 ';0 m. 
18.30 Gitar musikisi, 19.10 Sözler, 19,45 

S alon kunrtetı, 20,15 H ik ayeler , 20,45 Şarkı
lı piyes. 22,30 Haberler , !?2,50 Mudkl nakli 
( Sat.on muslkls!.) 23,40 Opera orkestrası, 

24.05 Haberler. 

runu ulu Tanrı yarlıgasın. • :.·.·-- .~~., ; .. .. .. -~ ..... ~ ·.·· ' ... 
, ... \ t • 

Bu erdemli ocağın yaşıyanları
na sonsuz tapkır1arımızı saygı de
ğer gazetenizle açıkça sunar, var· 
hklariyle ulusal bir öğünç duya • 
rız. 

Ahmed M'tat okulunda 50 yok
sul yavrunun beş ay sıcak yemek
lerini veren muhasebei hususiye 
katibi Zühtü, otomobilci Sabri ve 
lbrahimi kutlu!arım. 

Manisa: Ahmed l\1itat mekte
bi Baş okutucusu Avni İşcan. 

·' ... ,.... ... .· . ·. •, . 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 
. , ;. ,. • • • • ~ • • ·:: • , ,,.,. • '1 



HABER - Aliıam Poıtası 

Sarda Almanya aley
hine rey verenler 

(BtJf taralı 1 incide) pdan konuımalar bir saat içinde 
belki kendi ülkeıinde misafirper- Sarre itini kat'i olarak halletmiı-
verlik ııö.terecektir. tir. 

Fakat Fransa hükUmeti, ııla Reyiim komisyonu reisi bay 
bir hudut kontrölü koyduğuna gö- Rhode reyiam itinin tabii bir ıu· 
re, Sardaki Alman aleyht&rlan rette ve kararlattınlan program 
arasında, Almanya kadar Fransa içinde yapıldığmı söylemif, bay 
nrn da istemedikleri vardır. Aloizi'de reyiim komisyonuna 

Diğer taraftan Sara Vali seçi· ve Sarre hükUmetine teşekkür et
len Her Burkerin de bu aleyhtar· tikten sonra Sar hükUmet reisi 
lann orada kalmasma taraftar ol bay Knoks'u överek demiıtir ki: 
mıyacağı zannediliyor. Bunlarm #ı_ Fevkalade müıkü! ıartlar 
bir arada bulundurulması için te- içinde Sarre topraklannı idare
merküz kampları kunılmıyacağı de gö•terdiği maharetten dolayı 
söylenmekle beraber, ıerbeıt ola- uluılar kuruma konıeyi bay Kno· 
rak ve Sarda bırakılmıyacaklan k•a ne kadar minnettar kalaa az. 
muhakkak görülmektedir. dır.,, 

intihapta Almanlara kartı a. Bu beyanattan sonra, konsey 
leyhtar davranan bu adamlarm 'Sarre hakkındaki raporu dinle • 
sayısı, b:rinei tahmine göre miştir. 
100,000 kadarı buluyorsa da, bun Raporun okunması bitince bay 
ların, Sarın "olduğu gibi milletler Laval ve Litvinof söz almışlardır. 
cemiyeti idaresinde kalmasma,, Bay Litvinof beyanatında mil
rey verdikleri ve bu yüzden muha Jetlerin kendi mukadderatlanna 
lif göründükleri gözönüne alma· sahih olmaları hakkının tecellisi
rak, iti milletler cem~yetinin hal- nı Sarre reyiimında görmiif ol • 
letmesi lazım gelmektedir. makta fevkalade memnun oldu -

Sar hükiimet komisyonundan ğunu ıöylemittir. 
bir azanın fikri, milletler cemiye Bay Laval demiştir ki: 
tinin bu adamlar hakkında Al· "- Franıa antl<qmalara hür· 
manyadan kuvvetli teım0nat isti- met ederek reyiô.mı kabul etmif· 
yeceği yolundadır Eğer bu adam· tir. Ancak ıurcuını hatırlatmak Ü· 

lar Sarda kalırsa, Almanyapm terim ki konıeyin vazileıi Sarda 
koruması istenecektir. Y abut, Sa· reylerini vermiı olanları emniyet 
rm "milletler cemiyeti idaresinde altında bulundurmaktır. Franıa 
kalması için,, rey verenler, hangi Sardan gelecek mültecileri kon
mmta.l<ada çoksa oralarda, kendi trol ettikten ıonra kabul edecek • 
leri ~çin, küçük, beynelmilel bir tir. Yalnız bu meıele uluslar arcuı 
mmtaka tesisi akla gelmektedir. muelui ıeklini muhafaza etmek-

Reyiam itinin ıeferberlik için- tedir. 
de geçmesi, Sarda Almanlar lehi- Cenevre, 18 {A.A.) - Uluslar 
ne rey vermemiş olan bu ekall:ye- kurumu konseyinin dün gece yan• 
tin bir mesele teıldl etmiyeceği ıı Sarre meaeleıi hakkında ittifak 
ümidini de kuvvetlendirmektedir. la kabul ettiği karann metni au . 
Bununla beraber Almanların gö- dur: 
rll§Ü, Sar mıntakuını baştan başa Konsey, Fransız· Alman anlaş 
kendilerine almak yolundadır. Bu ması neticesinde ve Versay mua
nu değitt"recek herhangi bir ta- hedeıinin 49 ve ellinci maddeleri· 
savvurun, umumi bir Fransız - ni, 7 Temmuz 1934 tarihinde ka
Alman anlaşması ümidini orta· bul edilen Plebisit sureti hallini, 
dan sileceği ileri sürülüyor. bu plebisitin neticesini ve nihayet 
Almanyayı fsteml- Almanya ve Fransa tarafından gi 

ritilen taahhütleri nazan dikkate 
yenler nasıl himaye c.larakVersayandlatmasındanmü 

. edilecek? tevellit tartlar ve plebisit münase.' 
Cenevre, 19 (' A.) - Röyter betiyle alman hususi taahhütler al 

muhabirinden: tında Sarre'm Almanya ile birleş-
Ulmlar derneği konseyi, Sar'· mesine kar~r verir, Almanyanm 

dan uluslar kuvvetlerinin 1 • 2 • tekrar Sarre' da yerleşmesi tarihi • 
935 de çekilmesine karar vermiş- ni 1 Mart 1935 olarak tesbit eder 
tir. ltalyan kuvvetleri ilk olarak ve• rejim tebeddülüne ve zikredi
çekileceklerdir. len taahhüt1erin tatbikma ait ted-

Cenevre, 19 (A.A.) - Havas birlerin ittihazına ve bu te:!birler 
muhabirinden: 15 Şubata kadar alınamadığı tak· 

Sar mültecilerinin istikballeri dirde konseye icabed'en teklifler • 
ile uğrqmak için Cenevrede h1J • de bulunmaya üçler komitesini me 
lunan sosyalist lider Makı Braun, mur eder. 
hıristiyan sandikalar mümessili Beri.in. 18 ( A.A.) - Bav Hit· 
Hoffman ile beraber Cenevrede . lerin Sar komiseri Bay Burkel bu
ki bütün uluslar gazetecilerini gün buraya gelmiş ve istasyonda 
toplamıf, Sar'm Almanyaya geç - cotkun tezahüratla karıılanmıt · 
mesini istemi yenlerin korunma • tır. 

sının mühim bir mesele olduğunu 
aöylemi!tİr. ., 

Maks Braun, seçim neticesinde 
20.000 kifinin hicret etmesi lazım 
geldiğini söyliyerek gazetecilerin 
Sar'a gidib vaziyeti gözleriyle gör 
melerini rica etmittir. Sözlerini 
bitirirken Makı Braun, seçimin, 
sulh muahedelerinde dü~ünüldü -
ğü gibi hür olarak yapılmadığını 
bir daha tekrar etmi§tir. 

Cenevre, 18 {A.A.) - Ulus • 
lar kurumu dün akıam Sarre me
selesini tetkik etmek üz~re niha -
yet toplanabilmiıtir. Bu c~laede 
1:on günlerde ortaya çıkan bütün 
anla~amamazlı1dar ortadan kal -
dırdmış ve bütün gün telefonla 
Cenevre ve Berlin arasında ya • 

--o-

Galatasaraylılar 
kongresi 

ı Düıi Galatasaraylılar Cemiye
ti senelik kongreaini yapmı§lır. 

Kongre saat 13 te iki~ci re:s 
Tevfik Amir tarafından açıldı, 
reislii;e 0Eman Kemal, katipliğe 
de Suad ve Vecdi seçilmişlerdir. 
Bundan sonra rapor okunmuştur. 

Bu rapordan bir sene içinde 12 
kişinin Güneı klübüne geçtiği ve 
20 kişinin de istifa· ettiği anlatılı· 
yordu. Nizaninamen' n 3~ üncü 
maddesi de~İ!tirilmif, ve cemiye
f n ismi "Galatasarayhlar yurdu,, 
na tahvil edilkdikten ı:onra yeni 
idare heyeti seçilerek toplantıya 

nihayet verilmittir. 

c::==========================:=="======= 
Saylav seçimi 

(Bcq taralı 1 incide) 

retli olmuı ve halk grup, grup ae· 
lerek reylerini vermiılerdir. Bil • 

1 hassa rey verenlerin ekseriyetini 
kadınlar teıkil etmekte idi. 

Türk vatandatmın intihab do· 
layısiyle gösterdiği tezahür ve 
rey vermek hususundaki tehalükü 
bu siyasal ve soysal vazifeyi yap· 
maktaki medeni üstünlüğünü bir 
defa daha ortaya koymaktadır. 
Bilhaasa akm, akın sandık bşına 
giden kadınlar kendilerine saylav 
seçmek ve seçilmek hakkını ve • 
ren Cümhuriyet rejimine kartı 
tükranlarını gösterirken bu hak • 

· ka ne derece layik olduklarını da 
bir defa daha is bat etmişlerdir. 

Bu sabah tehirde tabii hayatın 
üstünde bir intibah faaliyeti göze 

çarpıyordu. Şehrin her tarafı bay· 
raklarla donatılmıştır. Limanda • 
ki vapurlar ve kara nakil vasıta• 

1Lüks telef on 
( Baştarafı 1 inci de) me yaptınıı,, dediler. Biz eliııtİf' 

cek maddeye teıadüf edilememit- deki hesabı gösterince kendi ,.. 
tir. Bunun üzerine Nafia Bakan • atlerine baktılar ve b!ze şu netjct
lrğmca Telefon Şirket:ne bir emir yi bildirdiler: 
verilmi§, abonelerine makin.e ki • (Saatimiz son üç aydır bozul• 
ralayamıyacağı ve evvelce a~dığı muş. Ondan evvelki heıablar dol· 
dörder liranın sahiplerine iadesini rudur.) 
bildirmiıtir. 11 Peki amma bu saatin üç aydır 
. Bu emir üzerin~ Telefon f~~ke - bozuk olduğunu nasıl tesbit edi : 
tınce abonelere karalanmak uzere yorlar ve bu saatler hiç kontrol e 
hariçten getirilen binlerce lükste- dilmiyor mu?,, 
lefon makineleri gümrükten çıka
rılmamı§, geriye gönderilmiştir. 

Alakadar bir zat bu hususta 
şunları söylem ittir: 

Nakliyat garaji sahibleri bun -
dan sonra ilave ettiler: . 
"- Biz kontrol ettik de bu İf1 

öğrendik. Ya kontrol edemediiİ 
için şirkete fazla para verenler ııe 
yapsınlar?,, 

Şirket komiseri ne diyor 1. 
Dün bu lıuıu•ta telelon ıirlı1" 

komiıeri Bay Nureddin, kendi,;11 

görü§ en bir muharririmiz.e J enıil' 
tir ki: 

ism1 

dır. 

ler. 
lil 

ları da alay bayrakları umışlardır. 
Bugün bilhassa ıe!ırin kalabalık 

"- Telefon ıirketi abonelerine 
makine vermeye mecburdur. Fa -
kat lüla kaydiyle makine koya • 
rak kira alması gayri kanunidir .. 
Şirketin bu hareketi mukavele hi
lafına olduğundan kendisine Ba • 
kanlıkça icab eden emir veri\mİ§· 
tir. Şirketin aldığı dörder lirayı 
iade etmesi İcab etmektedir.,, 

Şirket fazla para mı 
ah yor? 

yerlerindeki Sirkeci, Karaköy, 
Mahmutpafa ve Beyoğlunda Ağa 
camiindeki intibah yerleri çok ha· Ötedenberi telefon şirketinin 
raretli intibah manzaralarına fa • halktan fazla mükaleme ücreti 
hid olmaktadır. Bu sabah gümrük aldığı iddia edilir. Şimdiye ka • 

"- Böyle bir ~ikiyet vaki ol ' 
muttur. Mecele §irketçe tetkike' 
diliyor. Biı taraftan komiserli~ ıı 
de takib ediyor. Yt 

Telefon şirxetinden bu ve"Jf di 
başka şekilde tikay.tçi olanlar Jco 
miserliğe müracaat. etmoelidirlet· 

ve ticret dahiliye hamalları elle • 
rinde milli bayraklarla fırka bay· 
rakları olduğu halde önlerinde 
davul ve zurnalarla Eminönü 
Kaymakamlık binasındaki inti • 
hab yeri~e gelerek toplu bir hal
de rey atmışlardır. 

Fransız - italyan 
anlaşması 

dar birçok aboneler telefon şir • 
ketiyle anlatarak, bazıları da 
muhakeme yoliyle böyle fazla a :. 
iman paralarmı geri verdirmit • 
lerdir. 

· Burada halkın her türlü hakk1fl1 

arıyacak bir komiserlilı makall'1 

vardır.,, 

Hauptman Eski telefon sistemi varken 
baılıyan bu dolambaçlı ve kim • 
senin aklı ermiyen hes:'.l.bın ıehir Eskldenberl Dr. KoJ1111 

telefonu otomatik olduktan son • donu göz altında 
ra kalkacağı zannolunuyordu. bulunduruyormuş 
Halbuki o vakittenberi tikayetler 

Tayyareci Lindberg'in çocuğıJ" 
eksilmemif, bil&.kis çoğalmıştır. 

nu kaçırıp öldürmekten suçlu Al· 
(Btlf taralı 1 incide) Dün matbaamıza gelen iki zat 

man marangozu Hauptman'ı bit telefon tjrketinin bu tekerrür e • 
Ziyafette Roma anlafmUına kar
§1 Balkan anlatmasının ne suretle 
hareket edeceği konuıulmuttur. 

kadm 9ahit daha tanıdı. Miı Ale1' den açık gözlülüğünün parlak bir 
misalini bütün delilleriyle bize sandr isimi~ bu kadın Hauptman'I 
gösterdiler. tanıyanların h~tincisi oluyor. 

· A · d kü0 ··k "t"l"'f h.. Mis Aleksandr, Hauptınan'• . ynı zaman a çu ı ı a u- 49068 numaralı telefonla tir -
•-~- 1 • d ) y 1 fidyei necat parasını götüren dolc Kwnet erın en o an ugos avya kete abone bulunan ve Beyoğlun -

tor Kondonun, Hauptman tarafııı· 
~e Romanyanm, Avusturyanrn is- da Okçu Muıada Midilli aokağın-
.kl ı· · hh d d F dan cakiden h~ri göz altında bıs· tı a ını taa ü e en ransız - da Nakliyat garajı sahibi olan bu 

lundurulduğunu ve bunu gözüyle 
Roma anlatmasına dahil olmaları, iki zat diyorlar ki: 

gördüğünü söylemiıtir. 
halbuki Balkan anlaımasiyle ken· "- Telefon "ıirketi - diğer a-

Hauptman'ı or~dan bmıdığınt 
dilerine müttefik olan Türkiye ve bonelerini bilmiyoruz amma ! -

da ilave etmittir. 
Yunanistan irin ist; anla•maya gi· bizi aldatıyor. Bunu muhtelif ve- . 

3' :s Hauptman inkar etmiştir. Mı• 
rit yolunun kapalı olması da bir sikalarla tesbit ettik. Bizim garaj d' 

Aleksandr'ın rastladığını söyle ı• 
takım hararetli konutmaları intaç Ağustos ayında kapalı idi. Bu ay ği yerlerde bulunmadığını ileri 
etmittir. zarfmda 14 mükaleme yaptık. 

sürmüştür. 
Maksimos bu mesele etrafında Şirket bizden 200 mükaleme yap- Bundan sonra, iddia makanıı-

mii•terek konn•malardan ıonra tığımız iddiaa;yle yeni depozito h 1 f d . 
~ ~ . nın elyazısı müte auıs arı, i ye• 

bugün Livalle uzun bir konuıma ve fazla mükaleme parası olarak necat istiyen mektuplardaki el 
t 26 lira: küsur kurut aldı. Şirkete 

yapmıt ır. • . w • yazısının doğrudan doğruY' 
... • . • gıttık. Bu hesabın yanlış oldugu-

Laval yann (cumartesı) Panse .nu öyledik. Aldığımız cevab fU Hauptman'rn el yazısı olduğurıll 
gitmek üzere yola çıkacaktır. oldu: tekrarlamıılar ve: 

· . - Bu el yazıları iddia edildiiİ --o- ''- ~izim hesabımız yanlıt ol-

B • r e c• maz!,, gibi, Almanyada veremden öleıt 
1 Z n 1 Fi,er'iJt el yazısı değildir.,, de· 

Aradan bir buçuk ay geçti. Şir-
Yamyamlıkla iddia 
edilerek sorguya 

çekiliyor 
Amerikada Cek~n fehrinde 

Koyner isimli bir zenci yamyam· 
lıkla itham edilmi' muhakemeye 
ahıınııttır. 

Zenci, beyaz bir karı koca öl
~ürdüğü iddia olunmaktadır. 

ket b:zden yeniden 20 lira depozi- miılerdir. 

to istedi. Çünkü iddialarına göre 
gene fazla konuşmuıuz ! Bu sefer s::-o:::=::::::::::::=:...--::::::::4 

telefon mükalemeıerini kayda .~!Dr.Kemal Osmanl 
ba~ladık. Bu kontrola tam üç ay $:.·:.: 

devam ettik. Birinci ay 26, ik'nci 1 BeYliye Mütehassısı J 
ay 39 ve üçüncü ay 22 mükaleme g l\araköy-Ekselsiyor ma~~zası yanında 
yapbk. Şirketten bu ayların hesa- Sİ No: 34 
bını sorduk: "Birinci ay 79, ikin- 'li Hergün 14-20 ye kadar Teli. 41255 

ci ay 250, üçüncü ay 130 mükale- ···a::-•• 1 ...... 1-.-· .. •• .. ·:·:·· ............ ·---·:ıi' . .......... -. .... .-. .............. _ ... .. 
Royter ajansı, Koyner'in evin·· 

de "diş izleri görünen insan eti !•••••••• Yeni Kitap/ar ••••••il!!!' 
parçaları bulunduğunu,, bildiri- ••Duo ve Yarın., tercüme külliyahnm 21 inci eseri 
yor. 

Bay ve BayanTurmer iıimli bu 
1 

karı kocayı zene· nin tüfek, balta 
ve bıçakla öldürdüğü ileri sürülü
yor. · 

Zenci yakalandıktan ac'nra, ae· 
kiz sene önceki esrarengiz bir cİ· 
nayet, bir bavul içinde bulunan 
dört kadın kafası hakkın::Ia da 
kendisine sorgular sorulmuştur. 

Hükümdar Millet 
Demokrasinin büyüklük ve küçüklükleri 
M. Virjil R U S S E L -

Galib Kemali Söylemezoğlu 
Dağıtma yeri "V AKIT,. matba111 
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(Geç.en kısımların 1hülaaası) 
. Beynelmilel bir çete Yeisinin 
&ami Ki 'd' K d rpı ır. arısının adı Yılan-

• l ır. Kartıının Qıığına ise Dev der
~r. Yılanla Dev ük fırsattan is-

• tılad d ' . 
e e erek, vuracakları bıT pa

ra ·ı 

4 
1 

e uzak memleketlere kaçmağa 
arar Vermişlerdir. Kirpi, bu ka-

• rarı ..... 
ogrenmi§tir. Yılan ;/ e Devin 

• • / • • """ •• .. • .... ~ .- • ..· ıoh. 

Yüreklerine garib bir ürperme a
riz olmuştu. 

Boyuna homurdanan ve kendi 
kendine konuşub dolaşan garib 
halli bekçiye sordular: 

Krem Bolsonıin 
-Kanzük
Y egane ciddi gü

zellik kremidir. T e-
- Buranın köyü, kasabası fa- • • • d aı· mAı taze-

lau nerede? nınızın 
- Burada öyle şeyler yoktur. ligv ini Krem Balsa-
-Ya ne vardır? · 

- Sanatoryum. min ile koruyunuz. 

Konzn ö~sürü~ 
nru~u 

Bilcümle öksürük, goguı neı 
leleriJe f-ıat ve müzmin kasaba\ 
iltihablarında, zatüreye ve zatül
cenb ve boğmaca öksürüklerinde 
çok faideli bir şuruptur. Göğüs 
leri zayıf olanlara da ayrıca ta Y· 

siye olunur. Her eczanede bulunur. • 
1111

% bir adadaki ıanatoryumda 
Yatan bir kadından kıymetli bir 

• S'erdanlı;; al • . b' l'"' 
- Biz de zaten oraya gidecek- - . . 

~ ~ •' yı •. ... .. , 

h ol Ç maıt ıçın ır p an 
Clıırlıyor. 

l\irpi: 

d' ~ Yalnız, dikat, çocuklar! de
dı. u gerdanlık, kadının boynun
Y e.~ aala çıkmaz. Hem de, kolab 

~ tı a. alık gibi, boynunun üst kısmı
d: ~ltılıdır. Yani, alelade ger-

i .. n ıklar teklinde göğse doğru 
ta~bıış değildir. Bunu her şeye 
be~~e~ Ustalıkla aşırmağı sizden 
ke er1ın... Esasen, planınızı mü-

• hı' ~~I surette hazırladım. Hiç 

tik.. . 

~u-:~:::~a1::.0•üm sanatoryu- Acele satılık 
- ! ... 

Kelepir perükar salonu ve at· 
tar dükkanı 3,5 beyğir kuvvetin
de Sarole a marka bir motosiklet 

- Ölüm sanatoryumuna, işte 
turadan gidilir.. diyerek, bekçi, 

bu iki yolcuya adeta nefretle bak 
tı. ve Girigon markalı kursu mü -

Katır, kendiliğinden yürümeğe 

Sonra kul .. b · · d k' kemmel b:r bisiklet .. Taliplerin , u esının yanın a ı a-
hırdan b. k tı ık d G 'd · Kurtulu§ caddesi Tepe iistünde 

ır a r ç ar ı. emı en 
Çık k rt ··ki d' 11 numaralı dükkanda Attar an erza ı onun sı ına yu e ı. 

_ Deeeh ! dedi. fhy Mehmed Hayriye rıi.iracaat· 
ları. (3733) 

başladı. Yolu gayet iyi biliyor - ------.---------
Kiralık kahve ----~--------------du . 

~ r nıuşküU tı e karşılaşmıyacağım -
..... ,~~rıın. Morte Lant, (yani 
"~ya, ôl" ) 

• din· uın sanatoryomuna gi· 
12 ... Orada p k h"" .. k b' \ret · • ' e uyu ır ser-

- Hayvan sanatoryuma gidi -
yor. Siz de onun arkası sıra yürü -

Yakacık Köyübüyük kahveha· 
nesi iki sene müddetle kiraya ve
rilecektir. Taliplerin 17 - 1 -
935 tariJıine kadar Kariyei mez -
kure muhtarlığına müracaatları. 

TAM· ATLAS 
&121 bekliyor t 

Sö ·· b 
ti z~n u noktasında, Kirpi siv 

Çenesini g l"' 1 ' . 
egd' . . ene P an ar üzerıne 

1' Mınun· · .. ı ~e tnı goz erini çizgiler 
satırlar · · · d 

İki .. k uzerın e gezdirirken, 
tek 8.!b~ b' .hu fırsattan istifade ede-

1r ırleri h b aırıc .. b' ne ınu a b~t ve çıl-
... ır se\1' 1 b 

' dilerini 1 ınç e akmaktan ken 
s· a aınaddar. 
ıraz son 

)eti içf ra, çetenin ~dare he-
l:>e\1 h'"aıınhat dağtlınış, yılan ile 

' ' aıa k l Dev: a tnışlardr. 

S - 'Ne o, ıey ·1· 
t eni L· gı ıtı:ı? diye sordu 

, "llltaz dü .. . . 
Oetı:ıinki se . f ~ncelı görüyorum. 

"1ncın s.. .. 'b' - Bilın onnıuı gı ı ... 

yün .•• Varırsınız ... 
Uçurumların yanındaki pati -

kalardan geçerken, kadın: 

- Dönelim ... Vazgeçelim .. Ben ------------
bu işi yapamıyacağım ! diyordu. 
Bilmem neden? Korkuyorum ... 

Fakat, !§ığı: 

- Aldırma ... diyor. Bu işin so
nu servettir, saadettir! Yürü ... 

Ve, Yılan kadının ince, kıvrak 
beline sarılarak, onu, yürütüyor. 

Onun asabiyetten ve yorgun -

~Ar{J(A 
Müslahza.ral ı 

StHHAT 
ve 

KUVVET 

125 kuru, l~bal KUtiiphanesinde 

MAN~~~IN 
TRAS BICAG l 

1 , 

Bir tecrübe 
kat•dir. Her 

yerde arayınız 

hia Var Feın Vallahi. .. içimde bir 
... ena b" h' 

- Çıldır ır ıs ... 
8,k 

0
.. •• drn nıı sen?. Aldırma .. 

'°Of\ir .. 
~tl!lca... sun, servete, saadete ka 
lloktas gız ... DünyaJUn f İp~irin bir 

luktan takati kalmadığım görün -
ce, kuvvetli kolları arasına alı -
yor ... Ta uzaktan görünen !ato gi
bi büYük binaya doğru ilerliyor
lar ... Bir buçuk saat kadar yürü
dükten sonra, binanın büyük ka-
pısı önüne varıyorlar. . 

Kapı kapalıdır. Çıngırağı da 
yoktur. Bu !ırada katır anırıyor. 
Kapı, kendiliğinden açılıyor. 

~111111111111111ıııııın11111111ıııııııııııııı11111111mııı1mı~m,:1:ı. 
~llllllll ~lllllllllllll lllllllllllllllllllll~lllllllllllllllllllllmlllllll!lll l!llllllllll llllll lll!rll lllll llill ll lllll llllll llllll l~l llllll l 1P
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lıuıı rıuı!u~ı~ı~ uıı~~'~!,~uıı ı ııııı:.a 
~ Alafrang:ı ve alaturka 

... nıa rek'l ... O .. . . ... lin 1 :ı- ı ecegtz... mrumu-
onuna k d C\ğız... a ar haşhaşa yaşıya- . . . . . . . .. . . 

- L&lci hi Rö •• .• n, plan biraz karışık gi- ------------- -cı l tsı z 100 :-: atı ş ~eri; l starıbul Ankara caddesi No. 157 

~i)i tunuyor · Bu işi becerebilecek 
z, derıin? 

Zavallılar, korka korka içeri il ~ıl~lı 125 1 bu kitabda bul :ı.caksımz. 
girdiler. k uruş 

Bir ikinci demir kapıya rasla- Ihsan Yavuz ~~ınlll!llllllmımıımmııı ııımmılilll!lnıll!llllllllmllmllllll!ll !l!lll!mlmlı lılllı ~ııı. lnkll:ib Kitabevi ·~1,~ıınımı~":ıı.~ 
.......... N· . . 

te la. ıçuı beceremiyelim? .. Mor- dılar. Kadın ve erkek ~--------------------------

ta d' llte aanatoryumuna seni has-l}'e .. .. , 
derı gotureceğim ... Ben de sen-
~'ntıı1rdaınıyacağımı söyliyerek 
Oda ..... a. kalacağım... Y anyana iki 
-ı.. '"'ltacag"ız B' ·k· .. .... lltl~ ... ır ı ı guıı sonra, 
ll11,..,_ gerdanlığı atırmış bulu-. "'<... Me k t • ra eme ... 

• • 

Burada zil .vardı. Fakat çalma- terzisi 
larma lüzum kalmadan kapı, ya- BntUn şıklar hep 
vaş yavaş açıldı. orada giyinirler 

Holantse 
Karşılarına iki adam çıkb. Fa- Her keseye ve 

kat, yalnız gözleri gorunuyor. arzuya uygun el-
Yüzleri maskeli ve yukardan a!a- biı,nizi ancak 
ğıya beyazlar giymişler... orada yaphra-

Kısık bir sesle: bilirsiniz. 

Bank-Cni 

isTANBUL şuaEsi' 

V' • • • • • • • 
l ~l>ur, adaya vardı. l~tanbul Yeni· 

- Hoş geldiniz, betbahtlar ! di postahane kar-
Galata : Kar"aköy Palas Meydancık: Ataıemci ~Han 

h,ı~l?ıde Pek çok yolcular olduğu 
'' kie, Yı~anla Devden başka ora-

ye onları karşıladılar. şmnda Foto Nur 
- .... Her t:ürlü Banka muameleleri, Kasalar ıcar1e 

l lnae ınmedi. Ne cevab vereceklerini hileme-
lii"be'~elenin yanında bir bekçi ku- mişlerdi. Burasını sanatoryumdan 

yanında Letafet 
hanında. UMUMi MODDRLDK: AMSTERDAM "' 

1.f,d
11

' bir de deniz feneri vardı. ziyade, garib bir tarikatın lonca- -------------
Ve c • 

Şubeleri: Amsterdam, euenos Alres. Ha~ai . 
~rıl ezır esnasında ekser za- sına benzetmişlerdi, 

tili k.a:r deniz feneri de sularla çev- Fakat, daha fazla düşünmele - -""------------... 
İstanbul, Rio de Janeiro, sant:os, Sao Pauıo. 

ı. 1 .. a._ldığı İçin, bekçi kulübesi, is- · · k~ B 11!111•••••• 
'ite .., rıne tm an kalmadan, iki maske - HA ER .. 

· ·ııiıeh~;~~ttnın biricik binuıydı de li adanı: 5 Kuruşa tam 
·.. • . (' 1' • J •. 

bir Roman -. Akşam Posta.sa ı 'Ytaaın f h - Geliniz~ emrini verdi. Oda-
ojl' ı..d a ı , vapurdan bekçiye, ı D A R E H E y E K 

.., anı h larınızı gösterelim... T I a r a e"-,. ,_ ın i tiyacmdan pek çok IST ANBUL ANKARA CADDESi 
·< .. ıc ku Şaşkın şaşkın yürüdüler. 

tıf.... ' ınaş vesair eşya brrak- ·--- Gölge 
"• · B" 1 1· Nakleden: ( VA·NO) Mgraı Adreaı: ISTANBOL HAu~u 

•ı a I oy e ıkle, çetenin iki aza- reMoo 'Vaı.ı: ıssn fdıtreı 24ı>ıo 
ı n adılar ki 1 d h' k (Arkası yarın) : .•••.•••••..••••••••••.•.••..••••.•••••••.••• :... , 
lla, hitk" f 'ora ar a. ır asa-------------- ~. ABOnE ŞARTLARI ~ 

'{ oy alan olacak... • · 
l dan il D b : • e ıı ayrııı : •k h k e ev, u acaih tenha- • : a k i l'firldye: 120 S60 1180 1260 KJ'I. ! 
da ında sualler sordularsa f l!:cnebı: ıoo «o ıwo 11110 : 

Her ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap neşrolunur. 

Her bir kitap tam bir romandır. 

Birinci kitap: BirMühim Cinayet 
Nc~rolunmuştur. t ' "aPur ı · · A • ı:>traL 'su ar çekılmeden evvel : iL rl TARiFESi : 

· ttacag" b · : lk' · k" Sarı cra / l&ted'"•. _mı ırakıb uzaklaşmak I : rtcaret Uılnl:mnnı satırı 1%~CJ : IDCI ıtap: uı Ç l 
•

0
1 ıç·\1 t fi • Maruf Teksayr :. R4'smı uıı.nıar ıo ·~·nı•tw. :. ş 1 <l ' I k . 

Adam 
h- cı. e ra b 1 •u " u latm hirinde nesre ı rce tır. ··clcJ. .... . , ı ceva veren o 1 kaputları d a ı· m a 1 ........................... --·-····-·-··- : . 
"ı' ~·1 ~ısa. bir zaman sonra bek-
'"' ı x a k ' böyle kapalı zarf Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Son derce meraklı ve heyecanlı polis romanlarıdır. Kı§ gece-
ltald l n adın ve Dev haşhaşa d d j A l l · 'k' l ı· k' · k • • oku l ı ar. erunon a ecza- H SAN RAS M US erı ı ı saat eğ ence ı va ıt geçırm e ıstıyea yucu arımıza 
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Beşiktaş Galatasarayı 

2-1 yeııdi 
ilk devreyi Sarıkırmızılılar 

galib bitirmişlerdi •• 
Dün lik maçlarından en mühim 

birisi daha oynandı, bitti. 
Galatasarayla Beşiktaş heye . 

canlı ve enerjik bir oyunla karfı -
la§tılar. Ve şampiyonluğa pu -
vanlan üzerinde çok tesiri olan 
bu maç, Be~ikta,m galebesiyle 
bitti. 

Takımlar sahaya çıktıktan za
man, dönen dedikodulara rağmen 
Beıiktaıblar tam ve kuvvetli bir 
kadro ile göründüler. Kalede 
Mehmed Ali eski yerini almıştı. . 

...;:.. tt'f u .. Galatasaray takımmdıı bazı de 
ğişiklikler yapılmı§, muavin hat
tında genç oyuncu Fahir, muha
cim hattında da Fazılın yerine 
Cafer oynuyordu. 

Be§iktaı kalui ônünde heyecanu vır an 

İlk birkaç dakika top ortada ) 
dola,tıktan sonra, Galatasaray • 
birden h3.kim bir vaziyete geçti. 1 

4 üncü dakikada bir seri vuruş j 
da Münevverin çektiği tüt kale -

kafa vuruşiyle galibiyet sayısını 

yaptı. 

Galibiyetten mağlubiyete dü · 
,en Galatasaraylılar sinirlenmeğe 
ve ilk anlardan çok aşağı, fena 
bir oyun oynamağa b:ışladılar. 

Takımda herkes adeta birbirine 
dütmüştü. 

Bundan sonra siyah beyazlılar 
hakimiyeti tamamen aldılar ve 
bunu son dakikalara kadar idame 

üç ıol taraf muhacimi, birbirine 
~ ı ettirdiler. 

cinin elinden kurtulmakla güzel 
bir gol fırsatı hazırlamııtı. Fakat 
Galatasaraym ortadan itibaren 

girerek DU mihim fırsatı kaçırdı -
Netice de 2-1 bitti. lar .• 

• • • 
Dün Galatasaray, oynıtdığı o

yuna nazaran, kazanabileceği 

bir maçı kaybetti. 

Geçen haftalara nazaran daha 
canlı,daha iyi oynamasına rağ · 
men, akıllı davranmadığı ve mu
hacimler ilk devredeki mükemmel 

fırsatlardan beceriksizce istifad -:? 
edemedikleri için, oyumtn büyük 

bir kısmında hakim oynadıkları 

ve ilk devreyi galib bitirdikleri 
halde işin içinden mağl11b çıktı -

yapılan hususi maçda takımlar 

3-3 berabere kalmışlardır. 

Topkapı-Eyüp 
Beşiktaştaki ikinci küme ma

çında, TopH:apı (Türk gücü ku
rumu) ile Eyüb karşılaşmışlar· 

dır. 

Kümelerinin en kuvvetli iki takı 
mı, baştan sona kadar heyecanla 
takib edilen zorlu bir oyun oyna

mışlar, ilk dakikalarda T opkapı • 

dan Eminin attığı bir go1 e, Eyüb 
35 inci dakikada bir serbest vuruş 

sırasında kafa vuruşiyle yaptığx 

golle mukabele ebnit ve ilk dev
re müsavi bir oyunla 1-1 bera
ber bitmiştir. 

ikinci devre Eyüb daha hakim 
oynamasına rağmen T opkapılılar 

tehlikeli hücumlarla rakib kaleye 

birkaç kere inmişler ve devre or

talarından sonra galibiyet golünü 
yapmışlardır. 

lar. Bundan sonra Eyübün mağlu· 

Beşiktaş ilk devrede fena, ikin· biyetten kurtulmak için sarfettik
ci devrede iyiye yakın bir oyun oy· leri bütün gayret boşa gitmiı 
nadı. 

Istanbulspor (5) 
B·eykoz (O) 

Kadıköyündeki maçm ikinci 
devresi çok sinirli oynandı 

" -~ Dün Kadıköyünde lstanbulspor zel bir oyun oynadı. ~11 

Beykozu beklenmiyen b i.tyük bir daha ağır basarak üç gol ~ 
netice farkiyle mağlub etti. ikinci devre Anadolu btı pe 

lstanbulspor, güzel bir oyun fırsatını kaçırdı: iki taraf d• & 
oynıyarak, ilk devrede berabere ka sayı yapamadılar ve oyll11 

kaldığı rakibini S-0 yenmiye mu bitti. 

vaffak oldu. T k · de 
Oyunun ilk anlarrnda Jstanbul a Sim 

ıpor hakimiyeti aldı. on dördün· F~ ner • Süle\ maniye "'' 
cü dakikada Reşadrn solrfan orta- oynanamadı 
ladığı topu kapan Nevzi\d nefis Taksimde yapılması ,,,tıl 
bir şütle Beykoz ağlarına taktı ve F enerbahçe · Süleymaniye ~ 
günün en güzel sayısını yaptı. Bu oynanamamıştır. ~ 

na mukabele etmek için Beykoz, Birinci kümenin emekt'1 ' 

canlabaşla çahşh. Fakat 30 cu da· leymaniye takımı, oyuncurşrıf 
kikada sağ açık Cihadrn ortala - ralarında çıkan bazı itila fi• f 
dığı topu alan Reşad lstanbulspo- dolayı sahaya çıkamamış ~e 
run ikinci sayısını atmasına man; ner hükmen galib gelmiştir· , 
olamadı. Ve birinci devre başka Senelerdenberi müte\13,ı 
bir şey yapılamadan bitti. temiz bir mesai gösteren 5~ 

ikinci devre, oyun se!'t bir ha maniyeler, kendilerine v.ı1'•t1 
va içinde oynandı. Beykozluli'lr yan böyle işleri bırıtkarak ~ 
büyük bir gayretle rakihlf'rini sı- lerinin büyük buhranlar geÇ' 
kıştırmağa başladtlar. Fakat da- bu sırada , hiç vakit gerir:1'

1 
kikalar ilerledikçe hakimiyet tek- hemen elele verere~ emektar 
rar lstanbıtlspora geçti. 28 inci da· lerini yalnşık alır bir ha le ( 
kikada, soldan Beykoz kalesinin mel erini temenni ediyonız. 
önüne düşen topu, Beykozlu Is · Allınordu· Kasımpl 
mail yanlışlıkla kentli ka1esine so- Taksimde ikinci gümeJrJI 
karak (3) üncü golün olmasına snnpaşa ile Altınordu kars1lsf 
sebebiyet verdi.. lar, maç oldukça meraklı o 

Bu gol Beykozluları ço'k sinir ilk anlar Kasımpaşa hak:m 0 

lendirdi. Oyun tamamen çığrı mıt ve bir gol yapmıştır. f, 
ğından çıktı. Hakem, Bevkozdan bundaı: sonra hakimiyet, i~ 
iki, lstanhulspordan bir oyuncu . devreye kuvvetli ve iy1 bir t&~ 
yu sahadan çıkararak işin önünü giren Altınorduya geçmi~. ,,'f 
aldı. ne (2) gol yaparak ilk devre 1 

Biraz sonra Selahadd;r 4 üncü bitmiştir. 
ve 40 ıncı dakikada da beşinci A 1.kinc~ devreye gene A Jt11'I~ 
golü yaptı. bakım hır oyunla başlıyaralı 

Oyun da 0-5 lstanbulsporun best vuruştan 1 gol yapmış, bısll 
galebesiyle bitti.. sonra Kasımpafa oyunun t~f 

F. Poroy kadar hakim oynamışsa dı:ı f'ı1~ 
(8) takımları yapmamış ve netice 1-3 

Beykoz - 1stanbulspor (B) ta· miştir. ....../ 
kımlan maçı, sabahleyin. kar sa
hanın çizgilerini kapamış oldu -
ğundan, hakem taraf mdan tehir 
edilmiştir. 

Anadolu-Beylerbeyi 
Kadıköyündeki ikinci küme 

maçında Anadolu ile Beylerbeyi 
karşılaştılar. 

Birinci devrede iki taraf da gÜ· 
~ ..... . . . . 

' ' .. ' . ' ~ 

Ampul satın aldığınızda bir 

MAZO MEYVATUZU 


