
BUGÜN 

12 
SAYFA 

4 
KURUŞ 

Telefon: 23872 20 lkincikanun 1935 - PAZAR Sene: 4 • Sayı: 1090 

Rey verme bugün bitiyor 
İstanbul un italya ile ticaret 

uğuru anlaşması 
'London kumandanını 9 ay daha uzatıldığı 
lkt defa terli ettirmiş gümrüklere bildirildi 

Dün, limanımızda bulunan in • Ankara, 20 (Telefonla) - 1-
g_iliz harp gem:ıi London'da şeb • talya ile ara.ıiıızdaki ticaret anlaş
tnxıi:zin tanınmıt ıimalarile latan- masının müddeti dün akşam bit
hulda bulunan İngiliz kolonisi §e- m·§tir. Her iki hükumetin muva
te~:~e bir kokteyl ziyafeti veril- fakatile bu anlaıma, bu sabahtan 
IGıttır. itibaren mer'i olmak üzere, do· 

Kruvazörün kumandam B kuz ay daha temdit edilmiştir. 
Tburn lıtanbulu ziyaretind, da~ Keyfiyet bu sabah telgrafla güm-
la en ° ··kı b'ld. ·ı · · Yı çok memnun old v .. I ru ere 1 ·n m shr. tn. . ugunu soy e-
l 

1!hr. Bu, basit bir nezaket cüm -
eaı değildir Çünk' .. kum d 

ı ·ı:n · u, an an, 

f 8.tlı1JU2a §İmdiye kadar iki de
a gelıni 'k· · d r ,, l ısın e de terfi etıniı-
lt. Bu ıef d . . t er e vıı Amıral olmuş. 
ur. lıtanbulu k d' . . . k g l , en ısı ıç:n pe u. 
uru addetmektedir. 

· Ziyafette bulunan lngiliz ıefi-
tı tenapl b' d arı, ır muhavere arasın· 

a, 1Guha · · · _ rrırım·ze §Öyle demittir: 
ile t Otuz seneden beri Türkiye 

eınaata B 
da d'kk . Ynn. uzaman zarfın· 

Bir gemi karaya olur
du, bir yelkenll kayıb 

Halifaks, ·Amerika, 10 (A.A.) 
- Sen Jan de Terneov'den Nev· 
yorka gitmekte olan "Hurryon,, 
adh motörlü gemi Sanfransis li
manına yakın karaya oturmuştur. 
On kişiden ibaret mürettebatın te
lef olduğundan korkuluyor. 

Bundan 47 gün evvel, 8 kişilik 
mürettebatiyle. Bahamaı adala
nndan Yarmut'a hareket eden, üç 
direkli "Nova - Kvin,, adındaki 

ŞEHI R DIŞINDA YARIN DA DEVAM EDECEK 

lstanbulluların yüzde 95 
reylerini kullandılar 

i 

yelkenliyi bulmaktan ümid kesil- • •• . 
mittir· Batbğı tahmin ediliyor. Patrikler bır Turk vatandaşı sıfatı le 

. ı atınıe ç k h ınıyeu· d •.. arpan pe e em· 
1 egıtıkliklerden b:ri, tim- bugün rey verecekler 

~Devanu ıo. uncu da) 
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Q ıb edeceklerinden eminiz. 
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Sandıklar geç vakte kadar yerlerinde bırakılacak 

Bugün stanbulda intihabın son 
günüdür. Yarın, gehir9e reyler 
tasnif edilirken mülhakatta inli -
hab devam edecek ve çarıamba 
günü her tarafta intihabın netice
si alınmış olacaktır. 

Şehirde bugün intihabın son 
günü olduğu için, daha büyük bir 
f evkalidelik göze çarpıyordu. 

Pek kalabalık olan sandık baş· 
larında sıra bulub rey atamamak 
endişesine düşen halk daha saba-ı 

1 
hın pek erken saatlerinde intihab 

meğe gelenlerin arasında bilhassa 
kadınlar ekseriyeti le§kil ediyor • 
du. Bu aktam, kimsenin rey ver • 
meden kalmamasını temin için, 
icabeden yerlerde sandıklar gece 
geç vakte kadar açık bulunduru
lacaktır. 

Bu sabah, §ehrin her yanında 
rey verenlerin en ön safında gene 
kadınların geldiği görülüyordu. 

lu tarafındaki ve Galatadaki bazı 
İntihab yerlerini ziyaret etmiştir. 
Diğer taraftan başta C. H. F. viJa .. 
yet heyeti reisi doktor Cemal Tun• 
ca olduğu halde bütün vilayet he
yeti üyeleri yer yer teftişlerde bu· 
lunmaktadırlar. 

(Devamı 10 uncu da) 
~---------~---------~------~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~·~y~e~r~le~r~in~i~d~o~l~d~u~rm~uş~tu~.~R~e:y~v~e~r-

Bugün öğleye kadar alman ne
ticeye göre bütün şehirde halkın 

yüzde doksan beşi reyini vermiı -
tir. Şimdiye kadar reyini verme -
miş olanların da bu akşama kadar 
reylerini vermiş olacakları mu -

Cenaze merCdimincle yalancıktan ağlıyanlar 

Sarda eğlenceli 
nümayişler 

Statükonun cenaze merasimi 
Yaplldı, Max Braun asıldı 

Sar' da du... toplanan reylerin bulun· 
. ~ sandıklar mühürlü olarak ve 

•1'911 r l . k po ıs erın gözü altında dik. 
atle Cenevreye götürüldü. 

h. Sandıklar, milletler cemiyeti 
ınaaının mah 1 • l . . 

ı zen erme ver etlırı-ecek v .. . 
eeL· • uzerı gene mühürlene

~nr. 

Kapısında nöbetçi bekliyecek 
ve bu hal, milletler cemiyeti Sar 
arazisinin Almanyaya dönmesine 
karar verdiği zamana kadar de . 

vam edecektir. 
· Rey kağıtlan bundan sonra mil 
Jetler meclisi azası gözü önünde, 

(Devamı 10 uncu da). Maka Bravn •'idam,, edildi! 

hakkak görülmektedir. 
Bu sabah vali ve belediye reisi 

Bay Muhiddin Üstündağ Beyoğ-

Soğuklar 

Hindlstanda milthiş 
zararlara sebeb oldu, 
Amerikada da liyle •• 

Bombay, 20 (A.A.) - Eşi gö· 
rülmemiş bir soğuk dalgası, şiına
li şarkiye düşen mıntakada sayısı 
yüzlere varan birçok kurban ver
dirmiştir. Mahsul, tamamile mab

volmuıtur. Binlerce mevaşi, ehli 
hayvan ve ku§ ölmüttür. 

Zarar, birkaç milyon sterling 
lirası tahmin edilmektedir. 

Gujarat Sind ve Pencab dahi • 
linde pamuk rekoltesi kim.ilen 
mahvolmuştur. 

Nevyork, 20 (A.A.) - Bütün 
Amerikada tiddetli kar fırtınası 
hüküm sürmektedir. Şimdiye ka
dar bu yüzden 20 kişi telef yahud 
kaybolmuştur. Bir çok yerler
den, yolların ve demiryollarının 
mahsur olduğu bildiriliyor. En 
şiddetli soğuklar Sealle ilP. Kolo
rado havalisinde kay~olunmu§· 
tur. 

Şahitler 

Hemen hemen hepsi 
de Hauptman'ın 

aleyhinde 
Tayyareci Lindbergin çocuğu. 

nun kaçırılıp öldürülme muhake· 
me.sinde suçlu Hauptman aleyhi .. 
ne şahitlik eden manken kız Mis 
Aleksandrdan sonra, muhakeme • 
de adı geçen Fiş'in erkek ve kız 

karde§lerinin ıahitliği dinlenmit
tir. 1 

Hauptman kendi garajında bu
lunan fidyeinecat paralarını Fiş .. 
ten aldığını ıöylüyor. Muhakeme 
devam etmekte, ve ö!en (Fiş) i 
suçlu göstermek istediklerine gö .. 

.(Devamı 10 uncu da) 
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Kahveye 
bomba 

Birçok Ulil ve yara
lılar var 

Ha vana, 20 ( A.A.) - Burada 
büyük bir kahvede bir bomba pat· 

ROMA 1 
anlaşmasi 

lamış, bir çok kimselerin ölümüne Cenevrede mühim g6-

HABER - Aktam Poata11 

Lindberg yeni bir 
hava yolu açacak 

Pomaklar 
meselesi 

Macarlar verileli 
karardan memnufl 

gUriinilyorlar 

ve bir çok kimselerin de yaralan- •• 

masın seb.eb~ye_t ;e~mi,tir. Bomba ruşmeler oluyor Vapurların bir ayda gittikleri yol 
yı genç bır ıhtılalcı koymuştur. Cenevre, 19 (A.A.) - Dünkü • 

Budapefte, 20 (A.A.) - ~· 
car ajansı bildiriyor: Yugosl•i,: 
Pomak ihtilafı hakkında ulu• 
kurumu konseyi tarafından alıJI • 
mıt olan karardan bahıeden ?dl· 
car gazetleri, muhtelif mütale• ' 
lar yürübnektedirler. 

Daha bir kaç gün evvel örfi i • siyasal görütmelertle iki mevzu 60 saatte geçilecek 
dare ilan edil?tit olm~ftma rai· hakim olmuıtur: 

berg, yeni bir hat tesisi için Bah-
tur. 

men ıeker kamışı tarlalarının yan- Roma anlaımalarınm muhte • Vaıinııton, 19 (A.A.) - Hopt. molia Erhart, 18 saatte uçmut • 
gın çıkartmak suretiyle tahribine mel tatbikat ve inkiıafı ve doğu man davaaı bittikten ıonr~, Lind-
devam olunmaktadır. antlatmaıı. 

1 Ankara telefonu I_ Doğu antlaşması hakkında 

Bay Laval dün akşam Sovyetler 
ittihadı mümeaaillerile ve son iki 
gün zarfında mühim görü,meler· 
de bulunan Balkan antantı mil -

rimuhiti geçcektir. Bunu dost • 
lan söylemektedir. Lindberg, tim-

Klipper • Pionner tayyaresi ile 
bu meıafe, 12 saatte yapılabilir. 

Bütün meaafe 14.480 kilomet
redir ve 60 saatte yapılabilecek· 
tir. Vapurlar, bu mesafeyi dört 
haftada yapmaktadırlar. 

Yeni varidat 
men baları 

Ankara, 20 (Telefonla) -İsmi 
gizli tutulan bir zat tarafından, 
maliyeye bir teklif yapı1mıttır. 

Bu tekrfte devlete 15 milyon lira 
tutarında yeni varidat membaları 
gösterilmektedir. 

Bu huıusta kendilerile görüt
tüğüm maliye erkanı dediler ki: 
"- Maliyeye daima bu nevi 

teklifler yapılır. Fakat hepıini 

ciddi telakki etmek lazım gelmez. 
Maamafih bu teklifi de tetkik e· 
diyoruz.,, 

Maliye mUtehassısının 
raporu 

Ankara, 20 (Telefonla) - Ma
liye mütahassısr Alfont'un mali • 
yeye verdiği rapor üzerinde ehem 
m:yet)e tetkikler yapılmaktadır. 

Bu raporda maliye te§l<ilatmıızda 
esaslı değişiklikleri mucib olacak 
teklifler bulunmaktadır. 

it bankası mUdUrU 
Ankara, 20 (Telefonla)- Dün 

akşam lıtanbula hareket eden ı, 
Bankası umum müdürü Bay Mu
ammer bir iki gün kaldıktan son • 
ra Adanaya gidecek ve orada iş 

Bankasının şubesini tetkik edecek 
tir. 

Ankarada seçim bu 
sabah başladı 

Ankara, 20 {Telefonla) - 1 · 
kinci müntehib seçimine bu sabah 
saat on dokuzda Ankarada da 
başlandı. Halk akın akın intihap 
yerlerine rey vermek için gidiyor. 
Bilhassa, rey vermeğe gidenler a
rasında kadınların çokluğu naza • 
rı dikkati celbetmektedir. intihap 
iki gün devam edecektir. 

Yardımcı muallim
lerin tayinine 

başlandı 
Ankara, 19 (Haber)-Yeni ka

nı;n üzerine Maarif açık 111uallim
liklere yedek yardımcı muallimle
rin tayinine başladı. Bakanlığa 

çok müracaatlar yaprlıyor. Bazı 

orta kısımlardaki muallim mekte
b; mezunu muallimlerin liselere 
nakledilerek yerlerine yardımcı 

yedekler konulmak suretile kadro· 
r··.., dolduı u1ması tetkik ediliyor. 

Bu iş şimdilik ayni mektebte tat
b:k edilecek, tatillerde ayrı mek· 
te' er arasında yapılacaktır. 

Define ihbar eden..., 
lerln ikramiyesi 
Ankara, 19 (HABER) - ih

barda bulunulacak definelerin 
safi değerlerinin kesilmeden 
muhbire verilmesi kararlaştı. 

Yeni meb'us 
namzedi eri 

Ankara, 20 - Fırkanın yeni 
mebus namzetlerin:n 6 Şubatta 
ilan edileceği söyleniyor. 

mesai llerile görütmüıtür. 
Uluslar arası konseyinin gün

deliğine dahil olan itleri bugün 
bitirmesi ve B. Laval'in aktam Ü· 

zeri Parise hareket etmesi muh • 
temeldir. 

Cenevre, 19 (A.A.) -Uluslar 
kurumu konseyi bugün toplana • 
rak maliye komitesinin BuJgaris • 
tana aid son raporunu kabul et • 
mit ve daimi mandalar komiıyo
nunun işlerini tetkik etmittir. 

Konsey muhtelif komisyonla· 
ta Sovyet murahhaılarmm inti -
habile de metgul olarak ökono • 
mi komitesine :lıt işleri komiser • 
liği erkanından Rozemlum'u ma
liye komitesine, dışarı ticart ban-
1·-ısı reisi Santize'yi, ve sıhhat 
k~mitesine de devlet cild huta
lıkları enstitüsü müdürü Volf'u 
seçmiftir. Konseyin toplanbsın -
dan evvel Fransız Dıı Bakanı bay 
Laval bay Litvinofla konu,tuk -
tan sonra bay Bene~'i kabul et • 
miştir. Akşam üzeri de sabahle
yin kendisiyle görüşmÜf olduğu 
Dış işleri Bakam Bay Beki tek • 
rar zivaret etm;~tir. 

Manastra kapanan 
prenses 

Kolonya, 19 (A.A.) - Olen 
Belçika kralı Alberin kız kardeı i 
prenses Jozefin, pazar gününden 
itibaren manstıra kapanacaktır. 

246 saat havada ka-

di Miamide bulunan bir Klipper
pionner tayyaresi ile uçacaktır. 

Bahrimuhit hattı, niıan ayın
da açılacakbr. 

Durak yerleri Los Angeles, 
yahud San Fransisko, Didvay a-
daları, V ake, Guan, belki de Y op, 
Manilla ve Kanton olacaktır. 

En uzak merhale, Hava\ ada • 
ları ile Amerika araımdadır. 3. 
860 kilometrelik bu mesafeyi A -. 

MarslJya suikastı su~
lularından · biri 

yakalandı 
Cenova, 19 (A.A.) - Polis, 

Marailya cinayetinin faili olarak 
telakki edilen Cenova'lı Adriano 
Alivari'yi tevkif etmiştir. 

ltalyan polisine, Fransız polisi 
tarafından henüz müracaat olma• 
dan, Adriani, ani olarak tevkif e· 
dilmi§tir. 

Asuri mü tecllerlne 
yer aranıyor 

Güyan, 19 (A.A.) - Liva Ge
neral Brovne'nıa batkan1ığında 
hareket eden keıif heyeti, 1 O ila 
20.000 Asuri mültecisini yerlettir· 
ıneğe yarayacak müsaid bir yer a
ramak için, bakir ormanlıklar içe
risinde 2.000 kilometrelik bir yol· 
culuk yapmıılardır. 

General Brovne, neticeıini u -
!uslar kurumuna bildirecek oldu -
ğu bu keşif seyahati hakkında be
yanatta bulunmai!r reddetmi§tir. 

lan adam öldü Harbiye mektebi 
San Bernardine 19 (A.A.) - A nkaraya taşınıyor 

(Amerika) - 246 ~aat durmadan Ankara, 20 - Yenitehirde 
uçmak suretile dünya mukavemet yapılan Harbiye mektebi bina.at· 
rekorunu üzerinde bulunduran pi· nm iç kııımlan da iki ay sonra ta· 
lot Lerens, tayyareıile beraber mamlanacak ve bina teslim ed~le
dağlara düşerek ölmüştür. cektir. Söylendiğine göre Harbıye 

[ Sabah ~azeteleri ne 
KURUN - Asım Us bllgün yazmış 

olduğu başyazısında, Roma anlaşma
sı karşısında Türkiye ile Yunan~ta
nın vaziyetlni teşrih ediyor. Ve Laval 
Ue Jlusolini arasında imzalanan an· 
laşmadan şu parçayı alıyor: 

"Avusturyanın istikllİlini koruya
cak devletlerin aralarında yapacakla
rı umum mukavelename birinci dere· 
cede ltalya, Avusturya, }'ugoslavya, 
Almanya, Çekosloı·akya t'e lflacaris · 
tan arasında akdedilecektir. Buna 
Fransa, Lehistan, Romanya hemen 
iştirak edebilecel.:leri gibi icabında 

diğer devletler de bilahare iştirak e -
debileceklerdir.,, 
Asım Us Türkiye ile Yunanistanın 

da bu diğer devletler arasında zil•re
dlldiğlni söyliycrek en mühim nokta
nın acaba bizim buraIJa i§tirak etme · 
miz lüzumunun kimin tarnfından ka· 
rarlaştırılacağı olduğunu söylüyor, 

CIJMHURIYET - Bay Yunus Na
di "Türk dilini arılaştırma yolunda,, 
adı ile yazdığı başyazısının özü, 
Türk dilini arılaştırma için giriftiği • 
miz savaşta uysallık yapılmamalıdır. 

Yunus Naili, şimdiye kadar dUimi
zin arılaştırılması için yapılan hare • 
ketlerin eksik olmadığından lakat 
bunların karanlık içinde parlıgan bir 
kaç kıvılcımdan başka bir ıeg olma· 
dığını tıaret ettikten sonra: 

"Şimdi, artık Atatilrkün önderliği 

üe işi bu son pozu ile ele almıı bulu • 
nuyoruz ve onun ne kadar bUyük Ö· 

zenler istediğini de lıer adımda daha 
arlık görüp gidiyoruz. Şlmdlki kavra
yışın derinliği ile fimdikl görüıiln 
güçlüğü göz önüne alınırsa bundan 
önceki parıltıların köksüzlüğü kendi
liğinden anlaşılır. Atatürkün derin 
ve uzak gören gözlcrile iş bütün bü
yüklüğü ile şimdi en doğru görülmiiı 
ve onun uğrunda ona yaraşır çalıı· 
malara gereği gibi şimdi girlşUmif· 

tir . ., diyor ve Türk dUinin genlıliğin· 
den, zenginliğinden bahsederek glrl· 
şUen bu işte uysallık ve yavOflık gÖB· 

terilmesini istiyor, 
MiLLiYET- Ahmet Şükrü Esmer 

bugiinkil yazısına "Barış kundakçıla
rı,, serltlvha.sını koymuştur. Amerika
da bir heyetin sileilı fabrikatörlerinin 

Amerika hükUıneti tarafından 
Zeplin tipinde inıa edilen Diri -
jabl ıervisi her hafta yapılacak -
tır. 

Reisicumhur bu letebbüıü, dün 
tuvib etmittir. 

Bu hattı, Alman ve Holanda • 
lılarla beraber bir Amerika tirke
ti itletecektir. 

Dış işleri bakanımız 
Atlnaya uğramıya

cak mı? 
Atin~ 19 - Türkiye DIJiıleri 

Bakanı Bay Tevfik Rütlü Araa, 
Yunan Dıtitleri Bakanı Bay Mak
ıimoıla iki memleketi alakadar e
den muhtelif i§leri birçok defalar 
görütmütlerdir. Bu itibarla bu gö
rÜ!melerin kafi görülerek Bay T ev 
fik Rütdiinün Cenevreden dönüt' 
te Atinaya uğramasına lüzum kal
n:o.ması ihtimnli Tardır. 

Raşlt Rıza heyeti 
dağılıyor mu? 

Ankara, 20 - Burada temsil • 
ler vermekte olan Rqit Rıza he· 
yetinde bir hadise olmut ve orta .. 
da bir sebep yokken heyetten ay • 
nlan bet artist hiç haber verme
den trene atlayıp lttanbula hare • 
ket etmitlerdir. Bunlarm arasında 
Halide, Yatar ve Zahide de var • 
dır. 

Bunun üzerine Ra9it Rıza oyu· 
nu değittirmiı, sahneye çıkıp halk 
tan özür dilemit, iıtiyenlerin pa -
ralarını alıp ridebileceklerini söy 
lemittir. Bu suretle heyet 10n tem 
ıilini vermiıtir. 

..wus as •• amı • ••=- a aıt ı 

mektebi Hazirandan sonra bura .. 
ya tqınacaktır. 

diqorlar? 
iılerlnl tetkik ederken bunların hep 
birlik olup aralannda gizil bir tröst 
yapmıı olduklarını, bütün dilnga Uıtl-
ltif larının da bunlar tarafından çıka· 
rıldığını anladıklarını yazyor. Ve bu 
sildh fabrikatörleri ile çarpışan heye· 
ti tebrik edigor. 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı Ada 
pazarı Türk Ticaret Bankasının son 
zamanlarda yapnuf olduğu Uerleme 
hareketlerinden bahşetmekte ve bu 
bankanın kendi kendine Uerleme ı•e 
yükaelmeıinl tebrlk etmektedir. 

i!KŞAbl - Akşamdan akşama ıü· 
tununda "Akşamcı,, maarif teıkilatı
mzzdan balısetmekte ve çok gürültü · 
lü patırdılı olan bu işin bir türlü dü • 
zelemedlğinl söylemektedir. 

SON POSTA - iki yıldız imzalı 
yan çocuklar için mutlak surette bir 
sinemaya ilıtiyaç olduğunu söylüyor. 
Ve çocuklann gördükleri bir çok film 
ler ahMklannı bozduğunu ildve edi • 
yor. V e11a blr çocuk sinemcuı açılsın, 
yahud ta bu küçük çocuklar sinema • 
ya alınmasın diyor. 

Bu gazetelerden bazısı bu .ki • 
rarın kat'i bir hal sureti olıoı-" 
ümidini izhar etmektedir. 

Uj Magyorsay gazetesi, M•~ 
caristanm nefsine hakim oloı I 
ve iyi bir gidiş gütmek sureti1 1 

Avrupa barı§ına büyük bir hiS • 
mette bulunduğunu yazmaktadır· 

Pester Llyod gazetesine n~· 
ran Macar hükfunetinin vemıit 0 

duğu belgeler arasında Marsil1' 
hadiseıini aydınlatmaya yaraYV. 
cak her türlü izahat vardır. 1 

Macaristanın bu meıeledeki ,atı 
ıözüdür. 

'ıt Uluılar kurumu konseyin• 
dünkü kararı, Macar noktai na~· 

ıı· rından memnuniyete §ayandır . 
ra, Macariatanm menfaati bu 'flJI' 
selede de A vrupanın barıt ve ,U· 
konunun amir olduğu menafi il• 
mütesaniddir. 

Muhaliflerin Pesli Hirlap ga ' 
zetesi, Macar tezinin Cenevred• 
muvaffak olamamıı olmasına te' 

easüf etmekte, vaziyetin tamaıııil• 
kararsız olduğunu yazdıktan "''fl 
ra, yakında daha iyi bir anlaşlll' 
neticesinde uluslar kurumu koll • 
ıeyinin Marıilya meselesini hff 
hangi bir çarpıtmaya mahal b• • 
rakmakaızın kapatabileceği Ü' 
nıidini i7luır pf~olr:to~: .. 

Habeş meselesi 
konuşuluyor 

Cenevre, 20 (A.A.) - Ulusll' 
kurumu konseyi İtalyan · Hahlf 
meselesini ele almııtır. Her iki t•' 
raf muallak meselelerin halli içİll 

· doğrudan doğruya müzakereler' 
giriımeyi kabul etmiıtir. 

Fransa ve LehistandS 
zelzele 

Kantov :ç, 2~ Lehistan da şid• 
detli zelzeleler olmuı ve deı:oit 
madenlerinde çalııan yedi ameli 
toprak altında kalarak ölmüttüt• 
Bundan baıka Franaarun da bit 
çok yerlerinde.zelzeleler oloıı.ar 
tur. Huarat henüz tesbis edife
memittir. 

Polis Edstltttstt 
Ankara, 20 - Emniyet umuıll 

müdürlüiü polis teıkilitmda ı,.• 
zı 11lahat yapmayı kararlaıtınıııt• 
tır. 

Ankarada yapılmakta olan pO' 
lis ve jandarma mektebi bin••' 
bittikten sonra buna merbut ol•' 
rak bir poliı enat:tüaü kurulacs.lıt 
ve burada teknik işler gösterile"' 
cektir. 

Kesdirme yol 
Rusyada tren kazası" 
nın mesulii asılacalı 

Moskova, 19 (A.A.) - 9 soıı· 
kanun tarihinde Reftof civarıııd' 
altı kit inin ölmesine ıebeb ol~" 
tren kazasmm meaulleri hakkıll ' 
hüküm dün verilmittir. 

Suçlu Guıef ölüm cezaını• •: 
diğe~ 8 kiıi de iki sene ile on ıel1 
erasında değiıen hapis cezalarıJI' 
mahkUm olmuılardır, 
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Türkiy;d; ar:lbca, 
l~zca, kürdçe •• 
Bır okuyucumuzdan töyle bir 

lnektub aldık: 
Dün limon iskelesinden geçi • 

Yordum. Portakalcı dükkanların • 
da Arapça konuşuluyordu. Şaşır
dnn. Tanıdık birine bunların ne
reli olduğunu sord~. Siirtli ol • 
duklaruu söyledL Siird, bizim 
1Urdumuzdur. Eğer bunlar, Türk
ae Türkçe konUŞ&ınlar. Arab ise
l~r Suriyedeki Türklerle birleşti -
rile~ezler mi? 

F.skişehirli okuyucunuz 
M. SADIK 

e\ ~muz, hakikaten pek 
etnıniyetli bir noktaya dokun • 

~Uf:. Türkiyenin bazı yerlerinde 
Yle · ıuanlar, hatta köyler, öyle 

ltıe.hal?e!er vardır ki, su karışma· 
~l'f Türk olduklan halde, tarihte
• hatalar yüzünden, ana dille. 

;:den baıka liaanlara ıaplaıımıı-
d1r. • 

kCenub ve tark Hudutlarımıza 
h nı Yerlerde olduğu ıibi orta 
~. . 
• tıınal Anadoluda bile böyle 
•Yra l' ıaa.n adadıklanna. ra.atlanır. 
Cazüınüzün ön·· d burn • 

111 d' . un e, umu 
~ ıbınde ciyak c;yak, bangır 
~ ar lıpanyolca, Ermenice, 
uınca, F 

""il' ramızça konuşanlar, 
lll •Yetçilik terbiyesiyle yoğunıl-
ıı 

11

~-~ençlerin fena halde siniri • 
..: e d UKUndutu :çin, bunlar üze • 
••n e •ırv 
telkini •tanda,, Türkçe konut!,, 
ı.ıaatarP:lınıttır. Hali. da 1apd· 
linı 1d ır. Mernnuniyetle aöyliye· 

•ILl'lll~~ Yilzde yüz derecesine 
l'aher Çolc uzak o1makla be • 
tıisbe;t;bel>eyce ehemmiyetli bir 
Pet lesi ': uJ Propagandanın mü .. 

r. o tnuıtu 
~~ '-'•-' ' r. 

.;! .. - .. ~· qeıı ..... _,_ .upyd1&·ha -
va.ıgeçr... 'b· au f renld . ıgı aı ı, pek çok tatlı 

hayett ~r_ı:~de de Türkçeyi - ni· 
'-ıııt B ogrenmek hevesi uyan· 
l'iıJ·tr. .u cereyandan daha fe· 
tiı. 1 netıceler çıkacağını umabili· 

l "k• 
ii .~ ·ın. okuyucumuzun ikazı 
terıne d 'kk 

B 1 ati celbederim: 
(he u Yabancı d:IJeri konuşan 
lite rn de hiç bir münevver yükıe
l>eJc ~ar:dl!n etmiyecek tekilde 
l'Urt 

1
Phdai bir lehçeyle konuıan) 

, laılarr bü .. z!1. T" k d'I' ·1 • •sin ' ,u.n. ur ı ı aı esı 

tıu e.a.lrnak zamanı ge!mittir. Bu· 
tırı ~ •çın_, ınevcut me '>tep' erin dı· 

;• hır teşkilat bile lazrmcLr. 
"- aıla baıına bir kadro yaratı}. 

l'eridir 

b lıte, Halkevlerinin de ü'kücü 
•CJlç1 • , • 
e~ . erın de çalıtınaları iç. n pek 

l'l11 bir aaha ! .. 
.~Vl-~Q) 

~~tler, temenniler 
Bir Errnen·nın tlkl ıetl 

tı~eYoğlunda Pazarköprüde 11 
~i rada. Zadik bize yolla~i ! 

r Qıektupta C:i or ki· ~. 
«iç ''Ada.nada y~ni is~syonda or.ı 
C-. ~ Çalııtım. Orada iıten çıkın· 
~ . raya ge!erek Galatada Er • 
!'.~Ilı kilisesinde hademe olarak' 
~•t11ıa.. b I d kt.tı ga aı a ım. On ay ıada· 
tıi e çalrttnn. Fakat kil' seye ye -
tı. Relen biri beni i•imden kovdu 
'llç b' :I' • 

~-'- tr kabahat:m. yoktur, bu 
qızlık deg" ·ı ·? 

ı mı.,, 

Barda ~ hAdlse 
bit~~elki aktanı Raci isminde 1 hnrnd L! de , .. 1 a uır kadın olduğu hal 

a enınek .. b' b . llıi1 f uzere ır ara gıt· 
• akat b' Us ıraz sonra bara gelen 

lıte~·7 kadını dansa kaldırmak 
ÇıJt,.. '!er. Bu 1ebepten kavga 

"l!lf Ve b •• d 
.._ ti u uç a anıdan biri bi-

leaile icadını batından ve Ra· 

.9 -----
7/e vac.11le yok 
~ . ~~ 

Büyücü kadın 

Sirkeci garının l{ 
kaldırılması doğru 

...... .-..-. ... ....-..a ı ya 
görülüyor 

Bulgaristanın Kırşanitza k ö
yünde geçen ay köylü!er tarafın· 
dan büyücü zannedilen 65 yaşla
rında ihtiyar bir kadın öldürül· 
müştür. 

Pek fakir olan bu kadıncacız 
köyün ilerisinde bir mağarada o• 

tururdu. lfade'ere nazaran fev • 
kalade bir sihirr kuvvete malik
ti. Herhangi bir hastalığa, bir der 
de deva bulmak bu kadının her 
zaman elindeydi. 

Altın kaçak
çılığı 

DUn bir şebeke cllr· 
mllmeşhod halinde 

yakalandı 
Gümrük muhafaza memurlar1 

ile emniyet memurlan lstanbulla 
Pire arasında altın kaçakçılığı ya
pan bir 9ebekeyi yakalamışlardır. 

Bu kaçakçıların kaçırmak ü • 
zere paket yapıp hazırladıkları 
600 Türk altını ele geçirilmiştir. 

Şebekenin baıında Galatada 
Kamelya şeker mağazası sahibi 
A vram ile ayni mağazada çalışan 
Lett.-r, Va.il bulunmakta:lu. Bun· 
Jardan batka dün on kiti da ha ya
kil l ınmıştır. Yakalananlar ara • 
ımda bet sarraf da vardır. Şebe · 
kenin Pire ile latanbul aruındaki 
irtibatım temin eden de harice it
liyen vapurlardan birinin kapta -
nıdır. Bütün ıuçlular dün ıabah 
tan akta;ıa kadar emniyet mü -
dürlüğünde sorguya çekilmiıler • 
dir. · 

-0--

Esnar bankası 
hissedarları 

Esnaf Bankası umumi heyeti 
dün üçüncü çağrılıtından sonra 
toplanmıt ve müzakerelere bat • 
lamııbr. Müzakerelere 20 Şubatta 
devam edil~ktir. -

--0-- ' 
Mahktlm olan bir genç 

Fen tatbikat mektebi talebesin· 
den iken mekteb müdürünü döv • 
nıiye teıebbüı eden Nafi adında 
bir genç, dün asliye üçüncü ceza 
mahkemesinde on bir ay hapse 
mahkUın edilmit ve derhal tevkif 
olunarak hapishaneye gönderil • 
mittir. 

Yeni zelzeleler 
Son iki gün zarfında. Kand:lli 

rasathanesi ıehrimizde 8 hafif 
ze!zele kaydetmittir. Bu zelzele
ler evvelki gün saat 18.21, 20.65, 
23.28, ve dün saat 4.01, 5.05, 
10.25, 16.05, 24.20 de olmuttur. 

~ 

Onlverslte rektUril
nUn çayı 

Üniversite rektörü Bay Cemil 
Bilgenin tertib ettiği çay ziyafet
lerinden sonuncusu dün üniversite 

ve ditçi mektebi talebeleriyle ho-
calarına verilmittir. · 

-<>--
Eroin kaçakçısı 
Heroin kaçakçılığından suçlu 

Naci adlı biri dün sekizinci ihti -
sas mahkemesince sekiz ay hapse 
ve 30 lira para cezasına mahkum 
olmuttur. 

Askerlik dersleri 
Yüksek mekteplerde ve Üniver 

siteki kız talebelerin ihtiyari ola
rak askerlik dersine girecekleri 
hakkındaki haberin doğru olma
dığı anlaıılmıştır. 

ciyi de bıçakla ayağından yarala. 
yıp kaçmııtır. ite elini koyan za
bıta diğer ikisini yaka.lamq ve 
tahk:kata batlamıtbr. 

Linıan 
işlerini konuşan 

komisyon 
telklklerinl bitirdl 

Okonomi Bakanlığı deniz ve 
hava müsteşarı Ilay Sa.dulla.hın 

başkanlığı altında toplanıb liman· 
larımızın inkişafı işini tetkik eden 
komisyon muhttlif kollardan yap· 
tığı tetkikleri bitirmiştir. Komis· 
yonun gösterdiği lüzum üzerine. 
ıon defa deniz ticaret müdürü Bay 
Necdetin tetkikler yaptığı Zongul· 
dak limanına aid rapor şehrimiz· 
de bulunan müsteıara verilmiştir. 
Bay Sadullah dün Ankaraya git
miıtir. 

Komisyonun meşgul olduğu iş· 

lerin başında bulunan lstanbul li· 
mamnın inkit:fı itine ahi tetkik· 
ler de bitirilmiıtir. lstanhul lima· 
nının inkitaf ı .iti komisyonun çiz· 
diği eıas hatlar dahilinde kısmen 
yeni liman idaresi ve kısmen de 
ökonomi bakanlığı tarafından la 

kib edilecektir. LİI'l'an idaresi y~ 
ni yapılacak rıhtımlar inşa ettire· 
cek ve kömür depolan işiyle kö · 
mür verme teıiıalını vücuda geti 
recektir. 

Bu arada ŞarlC demiryollan 

Sirkeci garının da bugünkii yerin
den Kumkapıya kaldırılması mu· 
vaf ık aörüllI\üttür. 

llij~ !0 L i ~ T l j 
Tramvaydan dU,tU 

Dün F eriköyünde oturan Liitri
ye :aminde bir kadın numarası bi
liiımiyen bir tramvayın arka aa • 
hanhğından düşerek batından 
yaralanmıt ve Haseki kadın has
tahanesine kaldırılmııtır. 

Zehlrle öJUrn 

Bir yalan 
hikayesi 

Ldsttk-deri rekabeti 
hala hallediJe

mcdl 
Bundan tam dokuz ay evvel 

lstanbul Ayakkabıcılar cemiyeti • • nin bir toplantıdan sonra yaptığı 
leşebbüaler neticesinde lastik sa 
nayiinin ayakkabı ve deri sanayii 
üzerinde zararlı bir şekil almama· 
11 için ham kauçuktan 150 ve ma
mul kauçuktan kiloda ICO kurut 
resim alınması Büyüll Millet Mec· 
lisince kararlaıtmlmışh. O 11ra· 
da Ticaret Odası meclisine verilen 
bir takrirle bu iki sanayiden iki
sinin de müteessir olmıy'1.cağı bir 
tedbir bulmak için teşehbiise ge· 
çen Ticaret odası bu işin tetkikini 

bir komisyona havale t:•ti. Bu 

Fakat her nedense geçen sene 
köyde mahsul olmaması bu ka :h· 
nın büyüsüne atfedilmiş ve kadı· 
nın hazırladığı bir su da büyülü 
sanı•mıf. 

Bu hurafeler yayılınca köylü • 
ler toplanmış, hep bir olup kad ı· 
nrn mağarasına hücum etm'şler, 

hiç bir .şeyden haberi olmıyan k~
dmı dışarı çıkarıp bir anda üstene 
atılıp ö!ünciye kada.r dövmü§lcr· 
dir. 

Mesele ancak bir hftfta ıonra 

zabıtaya akıetmİf ve zabrta bu 
İşten ıuçlu olmak üzere 18 kiş 'yi 

tevk 'f etmittir. Mahkeme de bun• 
tarı üç seneden beş seneye kadar 
hapiı cezasına m1t.hküm etmiştir • . 

komisyon altı ay tetkikten sonra Ahlak bakımından görülme • 
mübhem bir raporla iti Oda idare mesi lazım gelen filmlere karşı 'il • 
heyetine havale etti. Oda idare çılan seferberlik Amerikada b:.i • 
heyeti de raporu Meclise gönder- tün ehemmiyetiyle devam clmt.:t • 
di. tedir. 

J~te, memlekt ökonomisi ba • Son gelen gazeteler, bu işe kf'n• 
dini verenlerin bir neşriyat bürolumından çok mühim olan ve yur 

dun geniş iki sanayiini alakadar ıu açtıklarım ve piyasadaki film· 
eden bu iş tam üç aydJT. bir ütrli leri tasnife tabi luttuldarını aöyle· 
Oda meclisine girememiştir. Las . mektedirler. 
tik ·- deri rekabeti raporu iki defa Filmler üc;e avrılmakta v~ "_gö· 
Oda meclisi ruznamesine konul - rülebilir, yalmz büyü)il~r is-in, ~
duğu halde raporun tek!ir edil . laka mugayir,, diye damgalnn· 
mesi için müzakere tehir edii • maktadir. 

Neşredilen listelerde, her film mi§ tir. 
· adının yanma, cinsine göre bu i • 

Bu vaziyet karşısmda llstik fab taretler konmaktadır. 
rikaln.n Ticaret odasının bu iti Fakat di~er bir kısım ah1akçı • 
tetkikinden ümidi keserek ökono· lar, bu üç damgadan yalnız üstten 
mi bakanlığına müracaata karar ikisini kullanıyor. - Bilhassa rek· 
vermi§lerdir. lam olur diye - ıon üçüncü kaydi 

--o-- kullanmamaktadır. 
Iranla afyon mftza- H:ılkın ahlak sağlamlığını ko· 

kereler! nımak için, yalmz iyi filmleri gfü· 

Türk· lran afyon müzakerele· 
Kasımpafa havuzunda tamirde rine yakında tekrar başlanacaktır 

bulunan İzmir vapuru makine ef· Iran murahhaslarının, Irandan is· 
radından 30 ya§ında kömürcü tedikleri talimatın bugünlerde 
Şükrü oğlu Murad, dün akşam gelme~i umulmaktadır. 

meğe sevkeden bu hareketten A· 
merik11.da sinemaların epey müt~ 
essir oldukları yazılmaktadJT. 

yanmamıt bir rllangalla yatmış, --o--

sabahleyin zehirlenerek öldüğu Karacaahmed mezer
aörülmüıtür. lığında bulunan eesed 

Hırsızhk 

Şükran ism'nde bir kadm Mum 
hane caddesinde 47 numarada o • 
turan Madam Despinanın, 18 lira 
kıymetinde muşambasını çalarken 
cürmü meıhut halinde yakala!l· 
mııtır. 

Yarahıma 
• 

Beyoğlunda Y eıil sokak f skeçe 
apartnnanı kapıcısı Yusufun ya
nında oturan 25 yatında Bedia 
ismindeki kadın dün akşam ya· 
nında garson lamail Hakkı :smin
de biri olduğu halde ot-Omobille 
Şehreminine git.mit, orada bir ah
çı dükkanında otururlarken ara -
larında kavga çıkmıt ve İsmail 
Hakkı Bediayı omuzundan yara • 
lamışhr. 

lımail Hakkı yakalanmıı ve 
Bed·a hastahaneye kaldmlmı§br. 

Çocuk bu•akma 
Arapcamii l loca Yunus solrn

ğında terkedilmi§ o arak 3 aylık 
bir erkek çocuk bulunmut ve Da· 
rüli.cezeye kaldırılmııtır. 

Geçen T etrinievvelde Karaca· 
ahmed mezarlığında kesilerek öl
dürülmüı bir adamın cesedi gö· 
rülmüı, yapılan tahkikat netice

sinde bu adamın Kasımpafada o
turan Hasan adh bir duvarcı us
tası olduğu anla§ı~mışh. · 

Hasanı öldürmek auçivle ya • 

kala nan fırıncı Osmanın muha • 
kemesine dün ağırceza mfthkeme · 
sinde başlanmıştır. Osman mah
kemede hemşehrisi olan maktulü 
·~mıdığmı •Övlemiş, onu öldürenin 
kendisi olmadığı iddiasiyle- zabıt

taki itiraf mı inkar etmiştir. Os
manm iki sabıkası olduğu tesbit 
edilmiş, bazı ıahitler dinlenilmiş
tir. Muhakeme KasımpllŞB komi
seri Enverin çağrılması için bat • 

~ 

ka bir güne bırakılmı~tır. . 
Aksu vapuru • • • 

Vapurculuk tirkctinin İtalya 
yadan nldığr Aksu vapunı bugün 
örrleden sonra limanımıza aele -
cektir. 

Zeytinyağı lhrncatcı
larımızı dU~ündliren 

bJr haber 
Yunanistandan gelen son ha • 

berlere göre Girid, Midilli . Korfo, 
ltak, Sefolonya, Zantav. Sisam a· 
dalarından üç ay zarfında ihraç e· 
dilecek zeytin yağlan h~r nevi 
devlet VP-rgisinden muaf tutula • 

caktır. Bu haber meml.:!lcetimiz 
iç piyasalarında derin aki!ler yap 
mışhr. Bu şerait altında Yun".n 
zeytin yağları karşısında T ürk 
zeytin yağlarının satılması ıçın 

tedbir düıünmek lazım gelmekte
dir. 

Yunanistanm bu senek1 7.eytin 
rekoltesi 100 milyon okka talun·n 
edilmektedir. 

---<>--

IhtiUistan su~Iu 
nıemur 

Aksaray mmtakası tahsil me
murluğunda bulunan Numan a· 
dında hir belediye memuru, elli li
ra ihtilas etmek suçundan dün 
müddeiumumiiiğe ltı:!lim ve müd
deiumumilikçe de müstantik ka
ran alınmak ıuretiyle tevkif edil· 
miıtir. 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI 

Şabin Yavrasa 
1 Yazan: Kadircan KAFLI No. 60 1 

Kara Yusuf "ben kendi cezamı 
kendim vereceğim!,, diyordu 
Kara Y u.suf yerinde duramadı: 
- Sözünü geri al, ben alçak de

ğilim! ... Sadece bir ... 
Deli Mehmed ona döndü: 
- Sen sus!... Büsbütün kızdır

ma bunları! ... 
Yaralı 'korsan palasını çekerek 

ileri atılmııtı. 
Ayı Mustafa onu önledi ve ge

riye attı: 
Y arah sallandı. Yarasından 

kan boşandı ve olduğu yere yıkıl
dı. O zaman bütün leventler kı· 

lıçlarım havaya kaldırdılar: 
En önde duran iri yan adam: 
- Hala bu alçak adamın uğru

na yolC!atlarımız kan akıtıyor ... 
Daha ıöyletecel< miyiz? ... 

Diye bağırdı. 
Hep birden haykırdılar: 

- Onu tutun!. Bırakmayın! .. 
Reis sorarsa ne deriz? .. 

Diyordu. 
Dördü de Kara Yusufun yap· 

mak isted:ği işin önüne geçmek 
için korsanların arasına karı§ • 
mak, onları yarıb yanına geçme • 
ğe çalı§ıyorlar, fakat yapamıyor • 
}ardı. 

Zaten Kara Yusuf yerden u -
zunca bir İp alını; ilmik yapmı~, 
boğuma geçirmiıti hile... Onun 
bir ucunu orlaımclan hınk o'a.n 
direğe fırlattı, Üitünden a~ırdı, 
tekı-ar yakaladı. 

En yakrn olan korsana uzana • 
rak: 

- Al da beni as!.. Kendi ken
dime beceremiyeceğim ! .. dedi. 

~ 
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Cümleleri yanyana dizen ve 
biti,tiren atıf el erden baıka bir ta
kım atıf eler vardır ki bunları an
lamak bu derece kolay değilse de, 
güç de değildir. 

Bunlar gene sözleri ve cümle
leri yan yana dizer. fakat birim 
diğerinin kumandası altında bu • 

Yazan: 
Aka GUndUz no. 72 

Profesör Esoes biraz ıaıkıl 
(hayret) ile sorunca sanatoryum 
müdürü hemen: 

- Evet, dedi, burada herkes 
bir tek dil konuşur. Bütün yeni 
dünyada böyledir. Tek dil konu-

S tur. 
lundunır. lngilizler bunlara u • _ Fakat bu konutulan türkçe-
bordi nating conjunctions = (Sa-

) d 1 dir. 
bordinatin konjankıenz er er. _ , Ş&§ılacak bir ıey yak. Var-
Subordin~ti0ng kelimesinin mana· lık ilk kurulduğu çağda ana dil 
sı: Bir: dızıye, fakat ~a~kasmm ,, türkçenui§. Dünyanın bu son, 
emri altınd~ birleıtirmektır. Bun· yeni ku~uluşunda da türkçedir. 
lar, bir demıryolu kolunu, ana hat Yalıuz bu sefer umumiletmi§. 
ile birle•tirmeğe hizmet ederler. Z k d" ''k b' · · · ·· 

-s euı ar ası onu ırıs nı gos-
M-!scla: terdi: ... 

Lucy will win the prize, hec • -Şu güzel tanbura çalan kim 
ause 1ohe ha wor'kecl ao hard. _Tanımaz mısın, bu öldüğü 

Yani (Lüsi :ı:nükSfotı kazanacak gün siz henüz etıki dünyay:ı cloğ
zira bu kadar çok çah§tı. 

Bu cümlenin biçimi, bundan 
evvelki: 

Lucy will win the prize, for ahe 
wins every time she competes. 

mamıştmız. 

- Ne güzel çalıyor. 
- Bu çaldığı türkünün adı (ln-

ıııanlık kurtuldu) dur. Çalan, ken
di besteledi. 

!
Alma ve başka dıle çev.r111e· K 
Dev Jet yuuınca ~~rol~ d 
- Böyle söyleraenız ~ 

Amma hakkı var, tabü. ~ 
cak. Çünkü Prençip ~k~J tü: 
yirmi yıl kaldı. Ben ıse .; lllı 
tı yıl.. Ona ben ıöyleyilll d• 

Bi sın. ~ 
- Söylerseniz belki taJl Ycı 

~~ rim. , 
- Ben sonradan profes&f ~ h 

es oldum. Fakat senin çaft11 rU 
niversiteli Miskin idim. ~ ~ 

Prençip elindeki tanbur~r ~ lo 
yana atarak fırladı ve dikdı •i: 

},, 
tı: O · ' ı· M' ki -i!lf '' - nıversıte ı ıs n ..... 

- fvet, ta; kendisi. le. 
Delikanlı bir sevinç çığ.hl' J ti 

profesöre şarı1dı. Bir dakı~ il": ti 
le k ldılar. Güzel Zeus çok 111 

rinlere, kar~nlLldara karıfdlrf~ '' 
geçmiti gözlerinin önünded 
çirib içini çekti. ol 

d' hi Bayan Müdür Zeus'a de ~ le 

- Vurun, dinlemeyin! ... Öldü-
.. ' rım ...• 

Korsan durakladı. 
Fakat batka biri: 

Yani (Lüsi mükMatı kazanacak 
1 b k . d..... h çünkü, müsa a.ı aya gır ıgı er 

Tanbura çalan döndü. Gelenle· 
re baktı. Bu pembe yüzlii gürbüz 
bir delikanlıydı. Bu sefer hem 
çalmağa, hem ıöylemeğe ba,ladı. 
Profesör Esoes birdenbire irkil • 
di ve yanındakilere mmldandı: 

- lıte bu sanatoryum b ltı 
içindir. Ne düıündüğünüzü, ntJI ~ 
ri hatırladığını biliyorum. O 

Bir anda ortalık karıştı. Dört e

lebaşının ve korsanların kılıçları 
havada parıltılar yaptı, çarpıştı 
ve kıvılcımlar saçıldı. 

lki taraf da birbirlerini öldüre
ıiye değil, yol vermemek yahud 
yolaçmak ülküsiyle döğüşüyorlar
dr. Gemideki gürültü denizin a
çıklarına kadar dağılıyordu. 

Fakat bu hal hep böyle devam 
edecek değildi. 

En sonra her iki taraf da fena 
halde kızacaklar ve kılıçlarını kı
rasıya kullanacaklardı. 

Nitekim gittikçe kızıfıyorlardı. 
Kara Yusuf birden bire genç kı

zı kendinden uzakla§tırdı. Kılıcı
nı çıkardı, yere frrlattı ve dört e· 
lebaıının yan tarafından sıyrıla • 
rak korsanların önüne atıldı. El -
lerini havaya kaldrrarak: 

- Size hak verjyorum levent· 
ler ! .. Benim yüzümden döğÜflJle· 
yin !.. Ben kendi cezamı kendim 
vercceğ'm, istediğiniz direkler • 
den birine kendi kendimi uaca • 
ğım, fakat bu zavallı kızm kaba • 
hati yok, onu bağışlayın! ... ilk iı· 
kefeye kada: ı .. Hiç olmazsa reis 
uyanıncaya kadar!. 

Genç kız da Yusufun yanına 
koşmut: 

- Beni bırakma!.. Ben de se· 
ninle beraber geleceğim .. Beni de 
beraber öldür!.. • 

Dlye yalvarıyordu. 
Fakat kara Yusuf son kararını 

vermişti. ı 

Genç kızı Deli Mehmede doğ • 
l'U İtli: 

- Onu sana emanet ediyorum 
kardeıim! ..• 

Dedi. 
Kılcını indiren korsanların a

rasına karıf tı. 

Genç kız hıçkıra hıçkıra ağlı • 
yor: 

- Onu bırakmayın! .• Onu as -
mayın!. Kabahat hep bende .. Ben 
kandırdım Onu!... Beni Asın! .. 
Beni denize atın! .. 

Diye çırpınıyoru. 
Deli Mehmed onu zorla tutu -

yordu. 
Ay ııığında, yüzünü ona çevi • 

rerek yalvardığma bir saniye ba· 
kabilmişti. O ne güzellikti Ya -
rabbi !.. 

Kua Yusuf! .. Zavallı adam! .. 
Şimdi ona acıyordu 
Ne yapacaklarını ıa~ırmıı o • 

lan Tosunla arkada,Jarına: 

- Ne çekiniyorsunuz ne? .. 
Korkuyor musunuz? .. 

defada kazanır.) 
Cümlesinden çok farklıdır. 

Diye çıkarak ileri atıldı 
Ortalıkta tıs yoktu. 
Herkes §aşkm bir halde İda. 
Yalnız genç kız hala haykırı • 

Bu son cümlede kıymetçe bir • 
, birinin ayni olan iki esaslı cümle 

vardır. biri: 

yordu: -

- Onu bırakn! .. Beni asm! .. 
a Vllahi kabahati yok.. Hep ben 
ıebep oldum. Ben kandırdım onu! 

Güzel bir ltalyanca ile ıöy le • 
nen bu ıözleri çoğu anlamıyorlar
dı, 

( 1) Lucy will win the prize. 
Yani {Lüsi, mükafatı kazana -

caktır.) 

ikincisi: 

(2) The wins every time ıhe 

competes. 
Yani (0 her defa müsabakaya 

girdikçe kazanır.) 

- Ben bu sesi tanımak istiyo • 
rum. Bu ses bana hiç yabancı de -
ğil. 

Mirllanşeri sanatoryumu mü -
dürü gülümsedi: 

- Çok yakından tanırsınız. On 
sekiz bin yedi yüz yıl önce ben 
Palanada sanatoryumunda hasta 
yatarken bu adam için beni payla-

b fi li: içinizi çektiniz. Fakat u ~ 
çıkınca İç çekmeyi unutmuf 0 

cakamız. Yeni dünyada iç 
ve eıef yoktur. Onu kimse b' 

yor. -'. 
Tarihin on b;nler yıl ark ., 

dan gelib yeni dünyanın bet 
ninci yılında karııla,an iki 
konu§Uyorlardı.: J 

- Eğer senin eşin olm.-r 
ben bu günleri göremiyecekd'

1 
- Zindana rirdikten aoııt' ~ 

vakit öldün? ilk umumi h-' t 

b 
Deli Mehmed birden bire to -

parlanmı§b. 

Fakat: · m19tnııs. 
sonunu ~ite bildin mi? I 

- Ben ölmedim, beni ö~d 
dülc:r, Su Ü.>lüa.&c luu "luıUf 

•ı 

İpin ucunu çekmek istiyen kor 
sana doğru atıldı: 

- Çekme!.. Çekme! .. Ne hal -
tediyonun ! .. 

Fakat koreanrn kulağı ıanki 
sağırdı. 

ipi tutar tutmaz çekmeğe bat
Iadı. 

Deli Mehmetle arkada§ları bir 
türlü kalabalığı yararak ona ko • 
§amıyorlardı. 

Genç kız çılgın bir halde !!ağa 
sola çırpınıyor o da konanların 
arasmdan geçerek sevgilis:ni kur· 
tarmak istiyordu. Fakat gücü yet
miyordu. 

Üstelik korsanlar onu itiyor • 
lar: 

-· - Bundan sonra sıra senin! ... 
Seni de aıanm, üzülme! .. Bunları 
unutursun!.. Diye eğleniyorlardı. 

Kara Yusufun vücudü uzadı, 
ayakl:ırı yerden kesildi ve bütün 
vücudü bo§lukta birden bire yük· 
seldi. 

Lucy will wrin th'e prize becau. 
se she worked ıo hard. 

Cümlesinde ise yalnız bir esaslı 
cümle vardır. Bu eaaıb cümle: 

( 1) Lucy will wrin the prize 
cüİnlesidir. 
Buna ilave olunan: 
(2) She has worked so hard. 

Cümlesi ise birinci cümleyi Sili· 
lamlaıtırmak ve onun mükafatı 
niçin kazanacağını göstermek için 
ilave olunmuf bir cümledir. 

She has worked so hard. 
Cümlesi, esaslı cümleye tabi • 

dir. Onun kumanda ve emri al -
tmdadır. Esaslı cümleden ayn .. 
Iırsa tam bir mana ifade etmez. 

Onun için bir takJm cümleler 
bir 'eyin hangi ıebebten veya il
letten dolayı vuku bulduğunu an· 
Iatacak olursa bunların bqmdaki 
atıfe illet sebeb atıfesi denilir. 
Bunun da İngilizcede karşılığı co
usal = (ko:z:al) dır. Bunların en 
çok kullanılanları tunlardır: 

(1) Becauae (bikoz) = 'u ıe-
bebten dolayı. 

Eıoea biraz düşündü. Bayan 
müdür üzmedi, kim olduğunu söy
ledi: 

-Eski dünyanın Sırplı Prenci
pi. 

- Prençip mi!? 
- Ti kendiıi. Fakat yeni dün-

yada adı başkadır. Şimdi ona Kur 
taran diyorlar. 

Profesör bunları dinlemeden 
ıeğirtti. Gözü tanbura çalan ve 
türkü söyliyen pembe yüzlü, gür· 
büz delikanlıya yakından baktı, 
baktı. Sonra derin bir heyecanla 

ı&karab bir küçük, karanlık 
vardı. Bir gün doktorlar 
Beni uzun uzadıya muayene 
gittiler. Veremden ölmiy 
anlayınca. üç gün aonra iki 
geldi, boynuma b!r kita.ra d' 
harb kiriti taktılar. Zorla bol 
lar heni. 

- Biliyorum, ertesi gün de' 
ki h~stalığından kurtulama.el•. 
ye her yana tel yazıları ç 
Gazetelere yazdırdılar. . 1 

- Ne vakittan beri dirild11 

omuzunu tuttu: - Bir aydan beri. 

ı 

b 
b 
•i - Beni tanımadın mı Prençip? - Demek yenisin? . ı, 

- Beni tanıdığınıza gör~ siz de - Yeni dünyaya göre ı;~ ~ 
hİt' eski dünyalısınız sanırım. Fakat b'zim esld hesaba gör~ d 

- Evet amma, tanımadın mı? otuz yddır ki, dirildim. Bu I! .b 
- Hiç hatırlayamıyorum. bir günü eski dünyanrn he.-b~ lt 
Sanatoryum müdürü tanıttı: bir yıldır. Yaıayrf o kadar v 

Sı - Zeus enstitüsü başkanı pro- mış ki, Koca bir yrh bir gün (J it 
fesör Esoes ! yorlar. Bir insan söz gelişi _..I lt 

Prençip dudaklarını büzdü: yaşındayım) derse var b~t ~ 
- Hayır. Benim çağımda böy- eui dünY.aca kaç ya,mda ol,c" 

le bir enstitü yoktu. mış l J 
'1: 

ili Korsanlar kızgın kızgın haykı
rıyorlardı: 

(2) Since (sins) = denberi. 
(3) For (for) =çünkü, zira. 
(4) as (ez) = 

Eıoea müdüre: (Devamı~ 
.................................................................................... 

- Kahrolsun! .. Kahrolsun Ka· 
ra Yuıuf! .. Ölüsünü denize atmı· 
yalım! ... Denizi kirletir Böyle 
dunun!.. Görenlere ibret obun ! .. 
cijekul-arekyöfalsmlar 

Lakin bütün hu seslerin üstün
de ve en geriden ba§ka bir ses du
yuldu. 

Bu temiz ve yıldızlı ha•:ada 
sanki b:rden bire bulutlar görün· 
mü!, §İm§ekler çakmış, gök!er 
gürlemi~ti: 

- Ne oluyor? .. Ne yapıyorsu • 
nuz orada?., 

Genç kızın sesi çınladı: 
- Asıyorlar, Kara Yusufu ası· 

yorlar !.. Kurtarınız muhterem 
sinyor? ... 

(Devamı var) 

Fakat bunlardan since, for ile 
as yabız sebebi, illeti göstermek 
manasına gelmez. Ba,ka manala
ra da gelir, meseli: 

He is as clever as a bee. 
Yani (Evet, bir arı kadar çalı§

kandır.) 

Buradaki as sebebi g&ltermi -
yor, kıyas yapıyor. Buna. benzer 
bir atıfe de ( than) dır ki (den) 
manasına gelir. Mesela: 

Jack plays footbaU better than 
Jim (does). 

Yani ( Jak Jimden daha iyi top 
oynuyor.) 

Than abfesini kullandıktan 
ıonra, daha sonraki cümledeki fiil 

1 
hıfzolunur. 

Bir de şu cümleye bakınız: 
1 have not played football sin· 

ce 1 was at home bast. 
Yani: (Son defa eve gittiğim

denberi top oynadım.) 
Bu cümledeki since zaman ifa

de eder. Zamanı ifade eden cliğer 
atıf eler şunlardır: 

(1) while (vayil) = iken. 
(2) when {ven)= ne 7aman ki 
(3) before (bifor) = önce. 
Meseli: 

Before the beli had finithed 
rinring, he umped out ofbed. 
Yani ( Çmgrrak çalmasını bitir

meden önce o yataktan fırladı.) 
Şu atıf el erde mekanı \fade e -

der: 

( 1) where (ver) = nerede 
(2) wherever (verever) = her 

nerede 
(3) whence "(vens) nere)'.,_ 
Mesela: , 

Margery would not teli ut 
re she had been. ..;J 

Yani ( Margörit nereye •• 
ni bize söylemek istemedi.>. tJ1f 

Neticeyi ifadeyi atıfelerıı! 
lıcası that = (zct) dir. 

l}' 

ti 

,~I 
Mesela: " 

h., (' bı 
Jack ran so weJI that 

the race easily. pi~ 
Y :ıni ( J ak o kadar iyi lcof 

yarışı kolaylıkla kazandı.) :J 
Ayni atıfe maksadı if~d., 

kullanılır. Mesela: ~ 
Jack ran hard tbat he 

be certain of win ning. ,1 
Yani (Jak, kazanmakt~ 

olmak için, çok sert kotta.) 

d; 
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Haritalar şimdi nasıl yapıhyor : da~~!~!~~n~r~:!!~:;!. 
Kırılmıyan cam oo·· nen şeylerı ~irme.~e olan a_tleti~~ fene_,~10-

. . 

1 

nu reısı gazeteııne gonderdıgı ge-
d uru r g·ıb·ı görmek nasll kabıldır zintimektubla~nm_b~inde~a?ı~ Tefrik• no.143 

da bulunan valıdeıının keyıfıızlı- _Hele avın ıonuna erelim; ta-Haritanın na.ııl yapıldığım bü- J susi bir macunla. camlar yapııtı • ii üzerine L drada yoğurt ara- ııtmuı kolay, dedi. 
liiıı İlıcelilderiyle burada anlat • rılmıı olduiu için kılına bile ııç- dığtnı, bir Rum lokanta11nda bul- Filhakika 

0 
ırUn avlanan hay-

"'alc llllimldın deiiildir. ramıyor. duğtı yoiiurdu lokanıad .. n Y~ nnlarm adedi onu ıeçmiıti. 

·ı,,, 
'I' 

••••••••••••••••• 

IY•zan: 

i Rıza i 
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. Ya- IU kadar ııöyliyeyim ki: Oaalloakop yere gönderdikleri için bir ~ay Alqa- doiiruydu ... Uaaklara Bır Jerin dailarnu, onnaıılarını, Bazım bir cinni, hareket ha. aradıktan aom;a nıuıl ele geçırdi- açılmq olan bir puplan ayrılan 
Y•llarnu aöllerini, ıımaklanm tinde iken görmek li.zım gelir. Fa· ğini yana yakıla anlatıyor!... bir yerli kopuk reisin oflu yanı- - lmkin1rz, dedi. Sağ kalma• lıa, "" lıuabatann yer ve vui • kat ciuain hareketi hızlı iıe göz Bu yoğurt hikii.yeıini okuduk • na ıelmif ti. Nefes nefeıe idi. Çok ıına imkin yok .. 
"llorini aonra bunların birbirle • bunu görmez. Meşeli. bir vantili- lan sonra bundan lam on bir 1ene b..,.K&Dlı konutUfUJld~ M~d Yanında bulunanlar, ürkek bir l'İıade,, Jillıseklik ve alçaldık fark· törün yahut bir tayyarenin perva evvel 1924 Pariı olempiyadında fevlral&de bir b&disenm ıeçtıiı • halde reisin oğlunun bu ıözünü 

! Şekip 
1 ...... --... 

!ar,,,, dofru olarak ıöoteren bir ne11nın hızlı dönerken ne iken benim hatundan geçen bir ni anlamalda beraber bunun neye tekrar ettiler. loııoirura barita11 yapmak için, hale girdiğini dolrudan dotnıya yoiurt itini hatırladım.. dair oldutunu keıtlrememiıti • Reiı otlu az sonra ili.ve etti: ~de düıünebilininiz ki, bütün görmek kabil değildir. Bazım bir Olempiyad müııab"'1'.~arında Yerli Mlzllnü bitirdikten aon • _ Ataifıya inib arkadatı al • 
Jerlerin lizerinde kanı karıı makine iılerken bir tarafı vurur, 800 metreyi koıtuium gun bir ra relı oflunun yüz çizgilerinin mamız lô.zım. Etrafı araıtırdınız ~bir ıürü ölçü lletleri kul- hangi noktanın vurduiunu anla· hayli yıpranmıı, iki aün ıonra ko- kanımuı, alacalı haberin ehem· mı, ınecek bir yer var mı? -.ı., beaaplar yaparak, aylar· mak için makine durdunılur, fa· ıacaiım 1500 metre için naııl ya- miyetinl 1a.ıeriyordu. Ufak boylu, geniı omuzlu, sert ~ lıaıı& Yerin büyüklüğüne ve kat makine durunca vurma k .. i. rııacaimıı bir türlü aklım almı- Reiı oğlu yerlinin anlattıkla • adeleli biri cevab v>rdi: lllckıiüne ıöre 1enelerce uğra, • lir. Şu halde ne yapmalı ki, cismi yordu.. nnın Murada anlatılmumı itaret _Hayır, her yeri dolaıtrk; i-~"" alman netlcelri ki.iıt ü • ılikilnet haline geçirmedn ıör • Mide adelitnn teke~ teker ,8ğ- etti ... Hldiae ıuyduı necek yer yoktur. '"'iııe ÇiZJnek lbmıdır. mek mümkün olıun. rıyor, yemek namına bır fey yıye- Haberi getiren yerlinin bu • _ Ohalde ne yapacağız? 

o) ıı,, ltin,çok ıiiç ve nazik bir it Bunun için bir ilet yapılmııb. miyor, yalnız fazla harareti ~eıkin lunduiu gruptan biri kottuğu b~r _Yalnız az ileride bir yer var. lıi ılııhııu diitünebilirıiniz. Bazım Buna oscilloacop deniyor. Oui· gayeıiyle çatur, çutur buz yıyor • anda birdenbire önüne çıkan bır Oç adam boyu bir iple oıağı in· 
I r dalıınlık net;ceıi olarak ç!zl- loıkop iletlerinin esa11 belli fuı- dum. • uçuruma yuvarlanmıı ve düflDÜf- menm imklnı bulunuraa kolayca 1~ ufak bir Yımlıı çizgi yahud ta lalarla hareket eden cisme o ciı • Yanı ıünü ıeldı çattı .. ~.tre- tü. uçunımun ıonuna varılabilir. 
i:'.."'.'.' 1&nlıt bir •akanı koca bir min hareketine uyğun olarak •tık nör Tobin yoiurt yemeklıfimi Yerlinin öldüiü muhakkak ol- Reiı oğlu ıöylenen yeri görmek ~ P&ltasmı bozmaia, kıyme. vermekten ibarettir. Farzedelim. ıöylemiıti. Bizde ~vve!en fede - makla beraber, c .. edinin çıkarıl· için açıldı ve kalabalık da arka-llıı lrfıra indirıneğe klfi gelir. Dönen bir vantili.tör pervııneıi • raıyon reisimiz ve ıımdı Londra • ma

11 
için uçunıma inmenin im • smı bırakmadı . 

... 
8
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.Al,em.leht meldu8a 

Gaziantepte imar 
işleri ilerliyor 

Tilfi;; · ürpertici cinayef! 
Bir kadın, kızı ile bir olara1' 
oğlunu baltalayarak öldürdii 

CiAziantept• aıatranga mus!kı heyeti 

Gaziantep, (Hususi) - Şehri • Gazlantepte belediye 
mizde kış, oldukça güzel ve müla· faaliyeti 
y:m geçer. Yalnız bu yıl, hir aydan Valimiz Akil lyidoğan yılba§ı 
beri mütemadi surette devam e • müna3ebetiyle belediye hakkında 
den ve bir kaç evle bazı duvarla- §U beyanatta bulundu: 
nn yıkılmasına sebep olan sürek· - Gaziantep belediyesi mezba
li h:r yağmur, eğlenmek istiyenle- ha teşkilatını tamamlamak yolun
re pek te fırsat vermemiştir. Bu da çalı~arak bağırsakhane, buz 
yağmur çiftçinin yüzünü güldür - f abriksı ve soğuk hava deposunu 
müştür, havalar on seneden beri yaptırmııtır. Buz fabrikumın 
kurak gittiği ve bu aylarda pek tecrübeleri muvaffakiyetle neti -
yağmur düşmediği c·hetle bu mev celenmiştir. 

aim mahsulünden mahrum bulun- Et, sebze ve meyva ha!i inşaatı 
dukları için çiftçiler derecesiz se- ıona ermiş ve 1 Kanunusaniden İ· 
vinç içindedirler. tibaren bütün kasab, sebzeci ve 

Şehr~mizin kışa mahsus eğlen- meyvacı esnafı halde diikkanlar 
ti yerleri pek azdır. Hele alatur· kiralamıştır. Bu suretle çarşı ve 
kaya olan rağbetin dütmesi, bu pazarlardaki gayri sıhhi vaziyete 
eğlenti yerlerini büsbütün azalt- ve peritanlığa son verilml.t olmak

mııtır. Halen tehrimizde yalnız tadır. 
bir çalgılı müessese olup, resimde Belediye, vilayet nafiasmın da 
görüldüğü üzere, Alafranga mu• yardımiyle, Atatürk bulvannı yap 
aiki yapmaktadır. Çalgı ve ses brmaktadl1'. Ve ıehrin muhtelif 
hey'eti on bet ki§idir. Şefleri yüz· semtlerinde ihtiyaç görünen lağım 
bqılıktan mütekait bir zattır. ları yaptırmış bulunmaktadır. 

Bu kıtlık gazinonun sahibi ça• Önümüzdeki seneye park ve 
bıkan ve bu işlerin ehli bir kim- meydan yapılmak üzere lazım ge
aedir. Alafranga sevilir sevilmez len yerler hazırlanmt§ ve istimlik
fınattan istifadeyi unutmamış ve leri tamamlanmıştır. 
hemen lstanbula giderek Alafran Nezih belediyesi mezbahasını 
ga bir takım temin etmişfr. Bu ve kasab halini bitirmİ§. elektrik 
zat hamiyetli bir vatandaştır. Si· tesisatını da yaparak işletmeğe 
neması için mektep talebelerin· ba~lamışhr. 
den ve fakirlerden çok defalar Meydandaki Anma taşı hu se· 
duhuliye almaz, tertip ett· ği mec• ne içinde yapılmıştll'. Elektrik pro 
cani giinler vardır. jesinin tanzimi de münakasaya 

konulmuştur. Şehir medhalinde
Sinemamız altı yüz kj,j alacak 

ki cadde, vilayet nafiasmm yardı
kadar genit ve mükemmel bir ses· 

miyle, yeniden yapılmıf ve medli film makinesiyle mücehhezdir. 
haldeki şosenin bitim noktasın • 

Antepliler b
0

r çok büyük ve meı· 
dan ileri doğru parke dö§enmiı -

bur filmlerin seyrinden mahrum 
kalma.maktadır. tir. 

Tuluatç~ığın yavaı yavaı öl
mesi ve temıil hey' etlerinin oynı· 
yacağı piyeslerin matbuat umum 
müdürlüğünün tastikine ikt'ran 
etmek mecburiyeti bu gibi teıek
küllerin elekten geçirilmesini mu· 

Vilayetimizde gene Bayındır -
lık itleri cümlesinden olarak on 
bir nahiyenin altıs111da yeniden 
hükumet konakları, birinde mü -

dür konağı ve birinde ilk mekteb 
talebesi için yatı pansiyonu yap • 
trrıldığı gibi vilayetin mevcud 
jandarma karakollarından on bi • 
ri yeniden ve örneklerine uygun 
olarak yaprlmı§tır. 

Romanyanın Oravia köyünde 
§İmdiye kadar misline tesadüf e • 
dilmiyen feci b:r hadise olmu~

tur. 
Tam manasile tüyler ürpertici 

bir vak'a olan bu hadise şudur: 
Yirm: sene evvel bu köyde Ni

kola isminde ufak bir otelcinin 
oğlu olan Petro on beş yaşında 

iken evini bırakıp kaçm.ış. Bu va
ziyet karşısında babası ve annesi 
~ok müteessir olmuşlar ve kendi
sin'. bir hayli aramışlarsa da bir 
türlü bulamamışlardır. Nikolanın 
Petrodan başka Mari isminde on 
yaşında bir kız çocuğu vardı. 

Petro evden ayrıldıktan sonra 
evvela Macaristana, oradan da 
A vuaturyaya geçmiş; makinistlik 
yapını§, Viyanada evlenmiş, iki 
çocuk babası olmuş, bir hayli de 
para b · riktirmi _tir. Ar: d::.n sene • 
ler geçtikten sonra nihayet bir 
gün vatanına ve köyüne dönmeğe 
karar vermiş. v:yanadaki evini, 
dükkanım satmış, paraları da ya
mna aldıktan sonra karısı ve ço
cuklarile birlikte Bükreşe gelmiş, 
onlan ertesi günü Oravis köyüne 
gelmek üzere bıraktıktan sonra 
kendisini yalnızca köye doğru ha
reket etmİ§. 

Bu müddet zarfında Nikola 
ölmüş ve oteli karıa'le kızı yalnız
ca idare etmeğe baılamışlar, ve 
çok fakirleşmişlerdi. Petro otele 
vaaıl olunca onları derhal tanımış, 
fakat kendilerine bir aürprız yap· 
mak için otelci kadına oğlu oldu
ğunu belli etmemişfr. Kendisine 
çok zengin bir tüccar süsü vermiş 
tir. 

Fakir kadınla kız kendisine 
karşı büyük bir hüsnü kabul gös· 
termişler, derhal en İyi odayı ken
dis'ne tahsia etmişlerdir. 

Petro yemekten sonra odasına 
kapanmış, ve annesile kız karde
şine vermek için evvelce hazırla· 
dığı paralan çıkararak masanın 

üstüne koyup ve aaymağa ba§la
mıştır. Bu sırada çok yorgun ol
duğundan nasılsa kendisinden ge
çip uyumuıtur. 

Lambanın saatlerden beri sön -
mediğini gören annesi merak e -
d · p yukarı kata çrkryor. Anahtar 
deliğinden baktığı zaman adamın 
bir yığın paranın önünde uyumuş 
olduğunu görüyor. Manzarayı kı· 
zma haber veriyor. O da gelip ay
ni şeyi görüyor. 

iki kadm a,ağı iniyorlar ve ko
nu§uyorlar: cip olduğu için ara aıra gelen 

tiyatro kumpanyalanndan da is
tif ade edilebilmektedir. Halk, cid 
di eserlere daha çok itibar gös· 
termektedir. 

Halevimiz:n musiki ıubeıi de 
faaliyetini arttırmıt, musiki gece
leri tertibine batlamıtbr. Bu top· 

lantılara birçok yurtdaılar İ§tİrak 
ett.kleri gibi ev tarafından açılan 
musiki kursuna da bir çok kimse· 
Ier devam etmektedir. 

-Bu adam otele geç vakit gel
di. Gel•liğ · ni de bizden başka biç 
kimse görmedi. 

Elektrik tesisatının şehirde g~ --· --•111qu""''_,.., __ ,,., •• -=•www•·-~-:::w-.... w••• 
nişlemeaine ve en ıssız, dar ve kü- be şekilleri tanzim kılınmı§tır. 
çük sokaklara varrncıya kadar her itfaiye teşkilatı bilhassa bu yıl 
tarafa lamba asılmasına gayret tamamlanmış, yangın makineleri 
gösterilmektedir. Şirketle yapılan temin olunmu§fUr. Kırkayakta te
mukavelede dolar esas ittihaz e - sis edilen çocuk bahçesinden is
dilmif ve do' uın sukutu üzerine tifade edilmektedir. Önümüzde
fiatlerde tenzilat yaphnlmıstır. ki sene bu balıçenin daha genişle
Saat kiralarımn da tenzili için tilmesi ve teçhizi düşünülüyor. 

Şehrimiz memur ve zabitleri, 
bir arada toplanmak için, ayda 
bir veya ·ki defa da balo vesair 
eğlenceler yapmaktadırlar. Yılba· 

tı ve bayramın ikinci geceleri ter· 
lip edilen balo ve buradaki eğlen· 
ceter pek rüzel Ye samimi olmu§, 
davetliler çok zevkli saatler geçir
m=ıJerdir. Hulasa, kı, hayatımız 

ila fena geçmemektedir. 

şirketin bakanlıktan beklediği c~ 935 yılı içerisinde büyük bir 
vah beklenmektedir. ekmek fırmr yapmak niyetinde-

Birkaç sene önce yetmiş bin yiz. Arsa denilen mevkidE" de o
lira raddesinde olan belediye büd- dun ve kömür icin bir Y·"!r hazır · 
çesi y·z yirmi bin liraya cıl<arıl- !anmaktadır. Hal ve bnralar<la 
dı3ı eibi (ki bu yükselmeden halk 
Mc za"a" görrnemi"t;r) g 0 ne o ta
rihlerde borca ~arkolmuş bir va
ziyette b11lunan belediye borctan 
tamamiyle kurtanlmıt ve muhase-

satı, ancak banknod para ile ya-
rnbhH-?ce;;i ir.1n gi!I"''~~ mecid 0 ye
lerin de ra~bet ve ted~vilden düş· 

mesini temine çalışacağız. 
Ali Enver 

Cına~4:.tuı yaF lldığı oda ve (köşede> c•nayetten 
sonra ~ılduan kadın 

- Evet.. - O halde beni kucaklayııs? 
- Bizim paraya ne kadar çok Ben siz· n gelininizim. 

ihtiyacımız var? - Bir §ey anlamıyorum. 
- Halbuki o yarın paralarını - Petro size anlatmadı mı? 

toplayıp gidecek. - Hangi Petro? 
- Ve belki de bir daha böyle 1 - Sizin oğlunuz olan 

zenain ve paralı hir adam otel!- I Hani yirmi sene evvel sizi 
mize hiç uğraımyacak. mişti. 

- Belki değilt muhakkak, otel - Evet. .
1 

açıldı açılalı kaç sene oldu. Sen - Anlatılan Petro size sürP1 

hiç bö;·!e bir müşteri hatırlıyor yapmak istemi§. Dün gece geç~ 
musun? kit otelinize gelen yolcu betı1~ 

- Hayır. kocam ve sizin yirmi sene e'f1 
v't' - Ne yapalım? kaybolan oğlunuz Petrodur. ı ı 

- Bi'mem ki. mi sene evvel sizden ayrıldı~~ 
- Anne, benim aldıma bir şey sonra Avrupanm muhtel'f şeb t, 

geliyor. rinde dolaştı ve zengin oldu. 6d· 
- Ned 0 r? nimle Viyanada tanışıp evteıı.: 
- Biz bu paraları afamaz mı· Şimdi Romanyaya döndük. Pil 

yız? akşam sizin için ayırdığı par,_ı,tl 
- Nasrl? alarak buraya geldi. 

- Artıık orasmı bilmiyorum. Q. Kadın bu sözleri duyunca e~( 
telde üçümüzden başka kimse la sapsarı kesilm~ş, sonra saçl,ıı 
yo!<. Kendisini ortadan kaldırmak dimdik olmuı, kendisini kaybed~ 
ta pek kolay. rek yere düşmüştür. Muhavere~ 

_ Doğru. Ben de ayni şeyi dü- sonuna kadar din!iyen kızkat~ 
şünüyordum. te birdenbire ortadan kayboloJ 

tur. 
Bundan sonra ana kız biri bal

ta, öbürü de büyük bir bıçakla yu 
karı kata çkmışlar. Ve herşeyden 
habersiz rahat rahat uyuyan Pet • 
royu bir san°ye içinde öldürmüş

lerdir. 

Bundan sonra evvela paraları 

almışlar bahçede emin bir yere 
gömmüşler. Sonra da cesedi bir 
yere saklamak için düşünmeğe 

başlamışlar. 

Bu esnada da sabah olmuş, ve 
ana kız füpheyi davet etmemek İ· 
çin bu işi ertesi geceye brrakmış • 
lar. 

Öğ!eye doğru b 0 rden bire bir 
otomobil otelin önünde durmuş, 
ve içinden Petronun karısı ile iki 
çocuğu ve karısının bir polis ko
miseri olan kardeşi inerek otele 
girm · şlerdir. Bunları müşteri zan· 
neden ote!ci kadın: 

- Maalesef hiç bir boş oda
mız yoktur. Diyerek kendilerini 
savmak isteımiş. Fakat genç ka· 
dın gülmü§: 

- Siz Madam Nikola mısınız? 
-EveL. 

Petronun karısı ile kardeşi ~ 
vaziyeti tabii bir heyecan saıırf0 r 
lar. Kadını bir koltuğa kaldırı1° 
lar. ,: 

Bundan sonra Petronun kat• 
- Petro .. 

Diye çağırarak merdiveııl~ 
den yukarı çıkıyor. İki çocu1' ~ 
kendisini takip ediyor. Fakat ·t 
dak'ka sonra tüyleri ürperten ~:, 
hi§ bir feryat duyuluyor. Kcııı11~ 
kadını bırakıp deli gibi yul' 
fırlıyor. r 

Hakikaten vaziyet feddir. fer 
ro kafası parçalanmış, kantat r/ 
ç'ndet paltosunu bile henüı ır 

karmamıı bir halde masanıtl ~ı1' 
nünde sırtüstü yerde yatmaktlJ ofl 

Komiser işi biranda aıılı1eJ'İ' 
derhal diğer polislere haber ~ 
yor. ~ 

Köyün zabıtası geldiği ıaıı'0( 
ikinci b · r facia ile karşılaş•f tr 
lar. Petronun kızkardeşini, ~fi 

··ıııı çenin kuyusuna atılmış ve 0 b~ 
annesini de çıldrrmış bir halde 

luyor lar. " 
Ve bu facia böyleec bitif.0 

' 
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HAFTALIK 
Radyo Programı 

20 ikinci Klnun Pazar 
lSTANBUL: 

11: Tokat.Uyan ot.ellndm tranamıqon: 
ca1 aaau: &e1a1& cıu. 19: 11ımıuttk; SeUın 
'1'arcaa. ıt.ao: Haberler, 19,401 'l'lyatı'o ma
llkıaı. 20,40: Bavayan ldtar, Zekeriya Te ar
kadaeıarı. 21,16: Soa babe.rler. -banalar- il, 
IO: Bayan 1Cmlne 1Jıaan pa radyo ve taııco 
0""'8ıraaı De birlikte.. 

ns Kıu.. \'ABŞOVA, 1846 m. 

~: DanL - Sözler. 19,46: Konte.ranL 20: 
ınuslkL 20,411: Sözler, %1.: Sr.nfonlk or

lreetra konseri. 21,40; ba~rler. %1.65; Ne-
8'11 netrıyaL H.%3: Budapefteden D&ldL ıs: 
SiJ.ıler - &klAm. 2S,4Ş: dana. 

BUDAPEŞTE (kısa dalgalı) BAS l9M 

lll,OG-111,411: LaJoa Rajte rtn idaresinde 
~ra OrkestruıL 111,415-18,00: sazete baber-

11\llKbz. BUDAPEŞTE, 650 m. 
18: Çift ph·ano kon!K'rl. (Macar ballı tar· 

~· . arı.) 20,SO: Spor ve koro baberlPrl. 20,411: 
~~na. 22,05: BalM'rter. 22,SO: Goldmar • 

1ÜVIUnden mllrf'.kkcp konııer. (Bazı ya
~cı lıııtaıııyonlar na nnkledı>ttktlr.) 2S.llO: 
1'1ıdnr Bura tlngP.ne orkeııtnuıı. !l\,10: Oaa 

llıtı<ı!1t1ııı. l,011: Son hııbı-rler. 
l'7ll Khz. MOSKO\'A m. 

lr lS.ıo: K~ılordu itin k l'nser. 19.SO: Kol· 
eıe fY7. ~klltıtı provamı. 21: &nfonlk kon· 

,. ıı: Muhtf'llf dtnPrıtP nf'ŞrlyaL 
~~s l{h%,, snımıı;ş. SR.!5 m. 

'ert .SO Orkestnı, 11,SO Södf',r. IS.1!5 knn· 
hP 

1
n devamı. IS.511 hafif mı111tkl. 14,115 ha· 

~ Pr, l 4.so pl!lk, 17 klh·lll nf'9rh·atı. tA 
lı:o ırtnı1tktıı1, 19 hııbPrlP.r (haftalık), 19.15 

n""'rt" d<'V 
ın.4s ra Rmr, 211 knnfPranıı, !0.20 plllk, 
(il dvo ply11.,t. 21,411 np<>l'f't bıwnlnn. 22. 
or•·raı!vo Ph'P-111, 21 4!'1 npPnwt hıııV11lıın. %2 011 

"rttra k 
de, l on~r:ı. 22 ~ 11pnr. 22.U konserin 

nn, 23•111 hab<>rır.r, ts.40 ptlk. 

aı llcin • K • c~ lnun Pazartesı 
lSl'ı\NJi.,... 
lS· u-.. 

Pllk, •1~•ru-,a dere, 18JIO daM musikisi 
Ş .. Pı .ıo haberler, 19.40 Mebmt"t Mll.nllr 
letıın) >;:o Ue birlikte. 20, (yurdumu:r.u bl· 
...._ 21 1 

llın Sırn Tarcan. 20.SO Denir cas 
• il• 8o 

Batarı ~ n haberler -borsalar- 21.SO: 
~ o"~ rlye Ttlzlln pn. mdyo tango ve 

ızı 1( t"--Ue blrllkte 

16,411 ht. V"ıışovA ısu m. 
16 43. Popp Uler ork ııetrakoruıe va, 

l • . 0"llJ 
8 Plya " er orkestra knnsert. - drnı. 

ı. no ko 
"11', - sa rıserı, - Sözlrr. 18-,5: Şarkı· 
ıu, 19,13, ııer. 19: ~er. ıe,10; P'Um rn1l· 
:tat, • l'ttk - Çoctık. 20: A.ııkerl n('frl· 

-&ı "•kerr ller, 21. Şarkılar. - Çocuk. ıoı 
bal.rı 11

"Srlyat, - SöırJer. ıt: $ıarlnl&r. -
"atı!\, erı. 22: Senfonik konllt'r. n.u konle-

23,111: Dans. 

~~ I{~ BUD \PEŞTE. 550 m. 
Jıh ' O: Orkestra konııert. 19,!0: df'nı, !O: 

•ıtııo k 
2?,30, OOAP.rt, 20,40: .Uzler. - habP.rlP.r. 
fıa1.._ • PIAk. ıs,ıo: opera orkestra. 1,03: eon 

.,,,.rler. 
ı-:s l';hl 
lS - MOSKOVA, 1'714 m. 

Pto~~O: Kızılorttu nrtrl~·atı. 19 "O: Knlkoz 
llf .. 1 'llı, :Zl: Knnsık progmm. 22: Mubte· .. •ı .. d 

8 r e n~rlvat. 

1;
3 

R:hz. BtlKREŞ. !811 m. 
'baııı '13 ıtl\nd8z pllk n~rlntı, 18 mmılk1 

Sll'rt ifa . 
lf:lfıt. • :Vd'ln eaerlerlnden knn~r, 19: 
fetı\ıı rler, 19,15 konM>rln df!vnmı, 19.411 Knn· 
(\'ıı;a" 21,03 piyano konııcrt. 21,.'5 şarkılar 
Oal 

11
" 0 1W'retlr.rtndr.n). %2 konfPranıı. %2,18 

'ert~ ZZ,45 haberleri, 21,10 Kahvelıane kon· 

2~ ikinci Klnun Sah 
ts-rA?\'BUL: 

l'a l8: Almanca ders, 18,SO: Bayan Azade 

ıs.~ Jlınnaatlk. 18.30: dans mWllklsl plAk, 
lertn • baberter. 19,40: tehir tlyab'oeu artı.t
ıo. den Bayan Semiha taratnıdaa 1&11- ıo, 
lla. l\taıtye vekAletl namına konfema, 10,tO: 

lota Yıırı .ıwıcıe p.n. piyano Ue. ZI: tllr, 21,15: 
~haberler ·borsalar- •ı .so: radyo orkes-
~ zı: Radyo caz ve tango orkNtralan. 

3.J(tız. VARŞOVA, 11411 m. 
18· icat · lenfonlk komer. 18.M: plvano refa-

llltı Ue l&rfalar. 18,llO: .Uz.Jer. 19.15: hafif 
'll~kl. 19,U: .UzJer. 20: tarkılar. - Akttı
Siı ::eo,so: Çingene romanlan (plAk). -
'-' ller. 21: Salon orkestraaı. - Haberler n 

re, !S,13: plAk - 116der. 24,05: dana. 
3t:S KhL BUDAPl:~TE 5110 m. 
18 ' 

'ett •
4

ll: 'Pt!k, 19,U: den. 19.~ kf'man kan-
lr"'~ 20-so: 867.lı-r. - Ra~rler. %?.20: Or • 
Or•- ra konıtert. 22,llO: tnm ııaat. tS. Opera 

'lf'Sl:ras 
ı,03• 1 konııerı. %4: Çingene orkP.tıtrası. 

• ııon ba'hl'rler 
17 • 3 Kh7.. MOSKOVA 1714 DL 19 • 

!!· .30: Kolkaz netrlJ-atı. 19,33: konııer. 
• rlltıhteıır dtnt'rle nf'!trl\•at. ::s Kb,._ RtlKRJ;Ş. 865 m. 

laa1ıt- ,l3 Gl\n ı:Ul7. nf"!lrt''nh, p\Ak, tR p!Ak, 19 
forıerl.-r, 19,J5 p!llk, •o Dr,..., !0,20 plllk, 

r<ı"'l<tct rnnstkt,I\, 20,U~ konfernns, 21 81'.n· 
~.llO l<on!N'r, ııı<l7ler, 22,10 k on!lf'rln d"'"tlmt, 
~ hahtortrr, 23,10 knlıvrhane knn.,r.rt 

3 
l\rf"ci "''lnun Car,amba 

1S'rANBt1L: 
ıa. , 

~ &r,, tıınsızca dt'rıı, 18,SO: Jlmnasilk, Se· 
lt.31. Tarmn. 19: Dana muslkbt, pl!Uc. 
~o' ... tdw. 19,49: Timıır baba, şan pi· 

So: ı. ~ "1r!Tkt«-. !O: R:ınr mu~kl p!Ak. 20, 
~r alaYka orkrııtra!ll, 21,15: ~n habrr • 
~-boP9a1ar. %1.SO: rac'l:vo «ırkP.stnw, 2%: 

o '\'e caz 'nı tango orkeetruı. 

US KJD. V ABŞOVA. 1MG m. 
18 ı PIJ'allo ·kema.o sonat.lan. - konte • 

nna. 18,15: Koro komerL - apor. 19,llh 
orkelltra konseri. 19,411: konterana. ıo: p.r
kıla.r. IO:.f.6 sözler. 11: pl&k, 2ı: Cboplnln &

.ertertnclea konlfll'. - Konterana. (Alman· 
ca). n,.o: Leb tarlalan - sözler. n,16: 
..ıon moslldal. 14,00: d&ns. 

M5 Kbz. BUDAPEŞTE, l560 m. 
18,SO: çlnpne orkeatruı. 19: konferans. 

19.65: amele aaat. 20,SO: Buclapeste opera • 
ımıdan naklen opera tesmm. H.SO: babel'
ler. 2S,SO: Bachman aa.lon orkestraaL 24~": 
Kahvehane nr'-fl konseri. 1,05: Son haber
ler. 

823 Khz. MOSKOVA, (Stalln) Sil .., 

l'7: Soll,tlf'r tarafmdan oda muıılldaL 18, 
SO: "Vedi dakfkll., hılmll ply8. 

828 Khı. BUKRJ;Ş, S83 m. 
lS,111 gllndl\z plAk n~rlyntı, 18 o~ 

kon!lf'rl, 19 R1tbf'rlrr. 19.11'1 konııf'rln deT&
mr, 19,M dr.Mı. 20.10 konfrnınıı, !O.M Fre
dr.rlk f!§lmll LehRr'm OPf'ret1. habP.rlf'r. 

24 "ktncl KlnunPr,embe 
lSTANBCL: 
18: Almanes c1ers, lR,$0: danııı nmıdlttsl 

plAk, 19.SO: habf>rler. 19,40: B-ı:vıın Rebahat 
Hil~D şan: Plvano rrf~katıır.. 20: 7.lraat .e
kl\lett namma konfrranıı. 20.SO: Stt\dvo •1· 
~ ork~ı. 21.111: Ron hAberlıor -bot!'lfto
lar- 21 .SO: Atnıtvo orkr,.trast, f2: wttldyo 
tııın"'n V" C!ft7. nrk....tnıll\n. 

22'1 Kh'r.. VAnŞOVA. 1!411 m. 
19.11'1: r1,·11no m""''k'"'· - ~?lf'r, !O: 

nlllk. - Slh:lrr. 21: Hnnr mn .. tkl"'I. %1.411: 
Rııhfoorfor. 22: Orknstra konseri. 22.45: kon· 
fP1'11""'· 2~ 1~: Onr l . 2S,13: konlf'ranıı. 24: 
ı:;a.,,rr. 2~.0!'I: dnne. 

114!'1 Khr- RTID,- --~1"E. 6M m. 
18~0: Orlcr<ıtrft k,,n.,f'rl. 19. CV\71pr. 19. 

!1!5: ~arkttnr. 20,10: Knnfrrıın ... '!0.411: Or • 
kr'trft fnntM:Jlprf. 21 ,"0: Rcırl"I "lvıt!lft.. !2, 
10: Çln.,.f'n,. orkf'"frıı...-ı. 22,55 Sö'Tif'r. 2!1.111: 
Ptl'nnl'I knn•-rt 2ı: F'l-an!l17.C3 konferans. 
1.0!'1: ~on tıııhPr1ıor. 

1'71'1 Klı7.. MO'ıJ{OV.ı\, 1'714 m. 
111.so: şım111 1M'!!t"kllrlıınnm """'~trrtn • 

rım 1cnn•f'r. 2n,so· ct..,,fnnlk konııP.r. !2: muh· 

ullf fl!Ilrrdl' n,...l"lvtlt. 

8"!1 Kh~ Btl'KRF.Ş. Sft/I m. 
~ ,. k 

1!1-15 ıırt'ndl'z n1!\k n~rlVl'fT: ,, .. ~ 

tt lR Fıın!Ml Lnr.a nrkMhıı"'ı. 19 habPl'o 
!11\l\ • ')I\ 

ff'r, 1915 nrkll!lltrltnm dPVl'm1. !f) flrnıı, • 
20 ! "" 21 Romı-:1 knro mtt•llc'-1. ?1.!'!'I fl"PI\· 
Jrr earln1nr, 2'! Romen mnıılldsl , '.!S haber· 
lf'r. 2'1 %.'5 p•Atc. 

25 tlllnc1 klnun Cuma 
ISTANBUL: •1 
12,SO: Kantık ma.ıılkl •pU.k. 18: çay ~ 

N1, otel TokaUlyanclıut tran"ml"yon, ""'!:1"1! 
orkestruı, 19.20: Çocuk hlkAyP1f'rl. 19,SO: 
Haberler. 20: Demir caz. 20,60: Davaya.o ki · 
tar, Siret '\'C arkadqlan, 21 ,20: Son haber
ler, 21,SO: Radyo orkestrası. 22: Radyo e&I! 

vo tango orkestnılarL 
2%S Khz. VARŞOVA, 1S4/I DL 

19,15: Dans. - !'!özler. 20: rıvano l't"fa -
kntlle p.rkılar. - Sö7.lf'r. 20.SO: KPman mu
wtklııl. - Spor haberleri, 21,15: S.ıllııtlf'rln lıs· 

tlraklle 9Pnfonlk konser. %S,SO: Şllrler. -

1 

ReklAmlar. 2-t.Oll: dans. 
5411 Khz. BUD.\PEŞTE. MO m. 
18,Sll: Cbarly Gaudrlo caz orkMtratn. 19: 

Stenografi dP.nl. 19,Sll: Soor, 19,30• Rf'por· 
taJ, 20,SO: Orkestra temsilini nakil, ıs.so: 

Caz mnılk1ıl. 2'\,111: Çingene orkestrası. t,Oll 
Son b&berler. 

175 Khz. MOSKOVA, nu m. 
17,SO: Sözler, 18,SO: Kıulorduya konaer. 

H: Muhtellf dlllerde nf'trlyat. 
8!S Klız. BCKRl!:Ş, S85, m. 
lS-1!5 plAk rtıncflh neertyatı, 18 Mlon or

kestrası, 19: haberler, 19,115 konllf'rln df'ft • 
mı, 20 df'rtı. 20.20, plAk, !0.511 ııenfonlk kon-
11ere dair .Uı.ler, 21 ,011 konserin deTaDU, ıs 
Haberler, 21,211 plAk. 

26 lklnc• klnun Cumartesi 
ISTı\NBUL: 

18: Framnzca ders. 18,SO: Bayan Azade: 
Jlmnutlk. 18,10: dana mullklel pl&k ile. 
19,SO: Haberler. 19,40: Spor (EttMf Şt>tık) 
20,10: Orkestra plAk Uf!, 20.M! Bayan NI· 
met Vahit pn plYllJU> ile. 21,15: ~n babfo,r. 
ler. bona 21,10: Bayan Bedriye Rasnn Ttl
zOn ean radyo caz ve tanl'o orkestruoe bir
likte. 

22S Khz. VARŞOVA, ls.&5 m. 
18: Piyano - ıarkı konRrl. - knnfe • 

ranıı. - Aötl,.r. 19,111: Opera pl&klan. -
Sözler. 20: Viyolonsel - piyano konllE'rl. -
spor. haberleri. 21: P-tık1 opı-retJP.rdPn pa~a
lar. - RabP.rlf'r. 22: fmnsıı. eserlf!rtndl'n ıten• 
tonik knnııer. Sözlt'lr. 2S: Dans. - Sözler. 
24:85: dans. 

MiS Khz. BUDı\PEŞTE, MO m. 

18: Fllda Rııcz tarafından ıtarkılar. lR, 
35: ıılb.ler. 19 03 opera ork~strası. 'l0,10: ıııaz. 
lrr. 20,40: pl~l< 21,10: ırtfldyodan bir kome-
dl. 21: habı-rler. 2S,20: C'Jınrly Gımdrlo t'.az 
orkPstrası. U ,10: Pıortl ~lntene orkf'strası. 

1,0:1: son habf'rl~r. 
175 Khz. .MOSKOVA, 1714 m. 
17,!IO: S<Szler. 18,llO: Kll'ılordtı fı:tn !Klll'!t 

kon!!Prl, 19,30: Kolko7. n!'!!rly:ıt. "1 : 8e11fo
nolt kon!!er. 2•: l\fuht<'lJf ı'l ' ltrrd,. n~rlyat. 

82S KhL BtiKREŞ, mJ5 m. 

l S· l5 Gllndllz ptl\k n"'rlyat, 18 Eğ"lf'll· 

celt mu!lkl, 19 h"hı>r1er, 19,1 lS kon~rln dt'
va.nu, 20 dı-r11, 20.20 pll\k, 20,45 knnff'ramı, 
21 l'Jl7., 22 "371er. 22,21S ulon orkf"ltr.un, ıs: 
llaberlert, D,25 orkestranın devamı. 

7 HABER - )Jqun Poıtut ====>• 

Tiyatroda en büyük rol 
aktörde değildir! 

Projeksiyonun rolü aktörün 
rolünden daha mühimdir 

Meşhur bir lngiiiz rejisörü projeksiyon provaaını idare ederken•• 

minde bir bomba tesiri yapmıt ve 
bir çok sanatkarları haksız olarak 

Dickens'in iddiasına göre, ev-

otuz defa ayni muhavereyi tel<rar 
labyor? diye sordum. Sebebi var
mıf .. Bizim görmediğimiz kusuru· 
nu gören rejisör meğer çok haklı 
imit. lki sanatkar sahnede, bir S!1 
lonun penceresinden dııarıya ba
karken, uzaktan bir yangın görü· 
yorlar. Mis Whils, tam hayret ifa 
de eden bir bakı~la: (Ah, yanı
yoruz!) dediği halde, Smith ayni 
hayreti bir türlü ifade edemiyor. 
itte, rejisör, sanatkin normal bir 
hayret ifade edinciye kadar yo· 
ruyor. Şimdi anladım ki, prova, 
tiyatronun temeli ve sahnenin ıüz 
gecidir. Provasız ıaJmeye çıkan
lar bu süzgecin üstünde kalıyor 
ve derhal sırıtıyo~lar !,, 

Provadan sonra, piyese ve ak
töre muvaff akiyet temin ede11ı 
projeksyondur. 

"Projeksyon tertibatı mükem
mel olmıyan sahnede piyes temsil 
edilemez!,, 

Düsturunu koyan rejisör Dic· 
kens sahnede projeksyonu bizzat 
kendisi idare etmektedir. 

itte, bir prova daha .. 
Dickens sahnede (iki rakip )ı 

piyesini hazırlıyor. 
Dickens sahne gerisinde çdt 

hırçın ve asabidir. Dickenı çok az, 
fakat, koyduğu piyesler araaında 
klasikleri daha fazla muvaffak 
olmut ve çok tutulıauıtut". 

Rejisör, bu muvaffakiyetin sır
rını soran bir tiyatro muharrh~ne 
Dickena sadece ıu cevabı verımiı· 
tir: 

"- Sebat ... ,, hiddetlendirmittir. ı 

vela aktör .. Sonra teknik. ·----------
1. F. 

Otu% defa prova edilen bir 
hayret ıahnesi 

"Filanca temsil hey'eti (Ham
let) i daha iyi oynadı.,, "Filaln 
tiyatroda ( Otello) az fena oynan
mad.,, 

Gibi hükümler bize ne anlatı· 
yor? 

Hiç ıüphe yok ki, bu hüküm
lerden anladığımız mana ıudur: 
Sahnede muvaffak olan piyes, el
bette çok iyi prova edilmiı, mü· 
kemmel hazır'anmııtır. Muvaffak 
olmıyan piyese gelince, bittabi 

bunun sebebi de malumdur. Mu
vaffak olnuyan piyes, iyi hazırlan 

mamıt, iyi pitirilmemiıtir. Bunun, 
en basit sözlerle izahı budur. 

İngiltere sahne rejisörlerinden 
Dickens son günlerde ortaya bir 
tez attı: "Muvaffak olmıyan pi
yes yoktur. Piyesi, öldüren ve ya· 
ptan sanatkardır.,, 

Dickena'in sözleri tiyatro lle-

Tekniksiz sahnede aktörün ne 
kıymeti olur? Diskens sahne tek
niğini inkar eden ve bu tekniği 
bilmiyen bir sanatkar değildir. 

Diskens yeni bir piyes çıkarı
yor. Bu piyeste Jön Premiye rolü
nü yapan genç, sanate aıık bir 
sanatkardır. Fakat, bu aık onu 
muvaffakiyete eriıtirmeğe kafi 
gelmiyor. 

Rejisör, onu tıpkı sahnede 
halk karıısında oynıyormuı gibi 
yetiıtiriyor. 

(iki rakib piyesinde Jön Pr.;. 
miye rolünü yapan genç aktör, 
provada rolünü o kadar muvaffa
kiyetle oynuyor ki .. 

Rejisör: 

"- işte, piyesin bu sahnesi -
heyeti umumiye fena oynansa 
bile- piyesi kurtarabilir!,, diyor. 

(Duke af York's) piyesini de 
ayni rejisör bu suretle hazırladığı 
için: 

-Bu piyes muvaff akiyetle 
temsil edilecektir. 

Demi§ ve piyes oynandığı gece 
lüzumundan çok fazla alkıtlan
mış tll'. 

(Dickens)'in iddiasından bah
seden tenkitci Nicholas, (provanın 
ehemmiyeti) nden bahsederken 
diyor ki: 

"- Dickens'in provalannda 
bulundum. Mis Whils ile aktör 
Smith arasındaki muhaverenin 
mübalagasız otuz defa tekrarlan· 
dığmı gördüm. Mister Smith ıyı 
bir aktör olduğu halde, rejisör 
acaba bu değerli sanat.kira neden 

Okyanusu llk geçen tayyareci Lind 
berg'ln çocuğu, haydutlar tarafından 
kaçırılmıı ve istenilen kurtuluş para• 
aı gönderildiği halde, her nedeme 
zaı•allı çocuk kıra ölü olarak bırakıl-
nuıtı. Bütün dünyada akisler bıra

kan bu vak'anın hayli uzun süren talı 
kikat ve takibatı neticesinde ancak 
aon haf talar içerisinde suçlu olarak 
bir adam yakalandı. muhakeme edi
liyor. 

Diğer taraftan, bir müddetervel 
Lindberg'in ikinci çocuğu diinyaya 
gelmişti. Şimdi bu çocuğ11n da diğe
rinin tikibctine uğramaması için, ge-
rek çocuğun annesi, babası, gerek 
Amerika zabıtası uyanıktır. Resimde, 
bu çocuğu annesiyle birlikte görüyor
sunuz. Anne, çocuğunu bileğinden sım 
sıkı tutmuştur. Englevuttaki bir ge
zinti sırasında alınan bu resim, çocu
ğun gazete fotoğralçılan tal'alından 
'ekllebUen Uk reımldlr. 



HABEit - AkfUD Pollaıı 

jSa~;·aahııe~ıl ·------·--··-= • ·w·--•••• 

Sovyet sanati 
Balıkçılar kfübft i 'lJou şaka 

·Muharririn .rüyası! 
Sabahleyin erkenden matbaa- f Bu esnada hademe elinde dok· 

ya girdim. Rasim Us beni : görür san para ile geldi. Ona doğru yak. 

ve 

devletleşme 

Bu klübe girebilmek için 50 kil~ 
luk bir balık yakalamak lazım 

görmez: laıtım: 
- Sertoilu, dedi. Bundan son- - Git bir ku11un kalem al. 

ra karar verdik, bize her gün bir - Kurıun kalem yüz paradi!'. 

.Son çıkan (Yeni Adam) mec- Amerikalı mizah muharrirlerin ı etmiılerdir. işte merakını ;1'I • 
mucuında (d) grupu •anatk&rla· den methur Mark TWain'in ba- etmek için "Santa Katol'na,, 1' J 
nndan Nurullah Berk'in ıu dikka· tmdan geç:m hikayeyi b • .?lki 6i1ir- ııidip bu büyüklükte balrklatJll I karikatür yapacaksın. Halbuki bu dokaan para •.• 

- Aman baymı, nasıl olur? - Canım pazathk edersin. 
Ben resim yapmaktan anlamam - Ben pazarlık edemem. 
ki? · - Yani ne demek iıtiyoraun? 

- Artık oruı senin bileceiin _;, Hiç •• 
if. Kararımız kat'I. Hikmet Münir benim tarafım • 

lmdad ister gibi gözlerimi Va • dan çıktı: 
Nu'ya, genç sekreterimiz Fethi - Canım, gider kalemciye aöy
Emreye, ondan da Hikmet Münire lenin. Kalemin ucunu on paralık 
çevirdim. Hiç birinde bana yar • kesib alıkor. Dikkat et, kalem yüz 
dım edecek bir hal yoktu. Terle. para olduiuna nazaran, on para 
meğe baıladm: için ancak onda birini kesecek. 

- Her halde bu itte bir yan • Hademe buna ka111 bir fey de-
lıtlık olacak. Çünkü ben hayatım- medi. Dıtan çıktı. Oda çok sıcak. 
da hiç res~m yapmıı değilim. tı. Termometreye baktım: Kll'k. 

Va - Nii atıldı: - Odanm içi kırk derece ol • 
- Canım bu kadar zor bir İ! muı, dedim. Müaaade ederseniz 

değil. Bildiğin gibi resimler ya • kapıyı açayım. 
parsın. Resmin altma da: Vi • Nii söyledi: 

"Bu resim kübiktir.,, diye ya • - Kırk derece mi? imkanı yok. 
zarsın, olur biter. Odada on derece bile ııcaklık 

Biraz aklım yatar gibi oldu. yok!. 
Derhal bir kağıd aldım. Kalem a- lddi&ıı iıbat etmek için termo-
ramağa başladım. metreyi kendilerine göstermeie 

Sağ cebimde yok, solda da yok. karar verdim. Yerinden çıkardım. 
Yok, yok... Tam odanın yarısma geldim, ter· 

Fethi Emreye döndüm: mometre birdenbire elimden kay-
- Biraz kalemini verir misin dı. Müdhiı bir gürültü çıkararak 
- Maalesef yok kardeıim. Bi- parça parça oldu. 

raz evvel kaybettim, bir türlü bu- Ne de olıa beceriksizliğime müd 
lamıyorum. hiı ıurette kızdım. Hiddetimden 

Hikmet Münüre döndüm: nefes almıyordum. Bu eınada 

- Ben kalemimi kimseye ver
mem. Bu, esas prensiplerinden i
kincisidir. Birincisini biliyorsun. 
Kimseye kefil olmamak ..• 

Va .. NO'ya doiru yaklattım: 
- Ben ki tap ckuyorum. Demin 

f:kTamı yazacaktım, aradım, ben 
de bulamadım. 

Rasim Us'un önüne geldim: 
- Ben kurşun kalem kullan • 

mam, mürekkeble yazanın. Hok • 
kada da mürekkeb yok. Zaten ol -
ıa da itine yaramaz, çünkü yazı 

kalemi de meydanda değ~I. 
Allah Allah, ne yapmalı? Der

ken odaya Kenan Hul6si girdi. Bü 
yük bir nefes alarak ona doiru i
lerledim: 

- Kalemini biraz verir mis;n? 
- Kalemim paltomun cebin • 

de. 

- Paltom nerede? 
-Odamda. 
- Hangi odada? 
- Evdeki odamda. 
- Evin neredi? 
- Kadrköyünde. 
- Canm neden paltonu evde 

bıraktın? 

- Düğmem kopmuftu. Diksin 
diye kanın alıkoydu. 

Ne yapmalı? Bir kalem satın 
almaktan baıka çare yoktu. Elimi 
cebime atbm. Fakat bu sefer de 
metelik çıkmadı. Gene gözlerim 
Fethiye döndü: 

- Yüz paran var mı? 
- Bütün bir bet yüz liralıktan 

hatka param yok! 
Va· Nu üstünü aradı: 
- Ben de cüzdanımı evde u • 

nutmutum. 
Gene Rasim Us'a doğru yaklaı

tım. Rasim Us telefonu açtı: 
- Bay Ahmed, buraya yüz pa

a gönderir m=sin? K~da doksan 
aradan batka bozuk para yok 

mu? Bozduramaz mısın? Pek ili , 
önder. 
K..ı>lmnuaı olmutt1&111. Terimi 

.ıimek için mendilimi aradnn bir 
Cle ne göreyim? biriıi cebimi mü
kcmıme1en dikmit. 

hademe içeri ıirdi: 
-Hani kalem 
-Yok ••• 
-Naıdyok? 

- Bütün dükklnlar bpalı. 
- Allah Allah, neden kapamıt-

Iar? 
Fethi cevab verdi: 
- Bugün cuma değil mi? 
Evet, doğru idi. Şimdi ne yap

malı? Tekrar Hikmet Münire yal
varmaktan başka çare yoktu. Ya
nma yaklaşmak, rica etmek, o da 
olmazsa tehdit ederek kalemi zor
la almağa karar verdim. 

Masa11na doğru iki adım attım. 
B:rdenbire ayağım yere yapıştı. 

B~tün uğraımalarım hiç bir fayda 
vermedi. Ayağım bir türlü yerin
den kımıldamıyordu. 

Bunu gören Fethi Emre : 
- Ayağın sakıza yapıftı. De • 

min Nureddin Esmer siyah bir 
sakız çiğniyordu. Muhakkak o -
dur. 

Kenan Hulusi yaklaıtı. ikimiz 
bir olup ayağıma yapııtık. imkan 
yok, yerinden knnıldatMnadık. · 
· Nihayet Vi - Nu ona da bir ça
re buldu: 

- Ne öyle uğraşıb duruyorsun? 
Ayakkabını çıkar. 

Doğru bir filı:irdi. Bağları çöz
mek için eğildim. Fakat bu sefer 
de bai kördüğüm olmamı§ mı? •. 
Uğraşmalarım h:ç bir fCY kazan
dırmadı. Bağı koparmak istedim. 
Fakat ne de sağlam ıeymiı? Bir 
türlü kopmadı. 

Tek bir çare kalmıttı: 
- Bana bir ~akı verin, dedim. 
Fethi Emre uzun bir bıçak u -

zattı. Kenan Hulusi de: 
- Canım ne uğraıryoraun? Ba

ğı keseceğine, ayağını keı kurtul, 
dedi. 

Öyle sıkılmış, öyle sıkılmııtım 
ki, az daha bunu yapacaktım. Fa
kat birdenbire bir ıey oldu. Smüı 
tü dii§tüm. Ve gözlerimi açtım •.. 

lıte okuyucu; bir muharririn 
korkulu rüyası böyle olur. 

M. SERTOCLU. 

te ~arpan yazwm alıyoruz: den mqhur Mark Twain'in ba- ta ile nasıl avlandıklarını ~ 
Kültür varlığnnızm iki mühim lerinden birine tebdiliha•aya git- ·bir gazeteci gördüklerini fU ""' 

parçasmı te,kil edecek ol•n res- mit. Her sabah çıkar ve kanal le anlatmaktadır: 
samlığm ve beykeltrqlıim kök boyunda bir ıezinti yaparmıf. O gün "Bar club,, ün ileri I' 
salması için sanat,m devletleıtiril- Çok geçmeden nazarı dikkatini len azalanndan Madam ~''I 
meai lüzumunu fırsat buldukça i- bir olta balıkçısı celbetmiı, bak- davetliydim. Madam benim t11 
leri ıürüyoruz. Bu fikri, geliti gü- mıı ki adamcağız her gün ayni raknnı bildiği için sabahleyİll" 
zel, üç bet artiste ekmek parası te saatte elinde bir kamıt, ayni yere kenden motörü ve olta takııoı-' 
min için söylenmit deiil, fakat oturmuı balık avlıyor. Gözlerini ru hazırlatmıştı. Her ıeyin .~ 
kat'I bir lüzumun ifadesi olarak kanala attığı oltasına dikmiı, kı- olduğu ve ava çıkılabileceii il' 
kabul etmek llznndır. Sanab dev- pll'damadan, aaatlerce bekliyor. ber verilince motöre bindik. 111 
letlettirme ıeklinin ne gibi netice- ilaç iÇin ·bir gün de balık tuttuğu- törde, her ikimizle makini~ 
ler vereciğini mücerred tahminle- na tesadüf edememiı. Nihayet baıka kimse yoktu. Yarım "' 
re bailamak mecburiyetinde deli günün birinde sabrı tükenmit a- kadar açıldıktan ıonra MadaJll ' 
liz. dama yaklaşarak dem it ki: tsına büyük bir f ıçınm içinde r>'. 

Etatizuiyon premipinin bu gü- -Azizim sana on dakika müh- lı olarak ıakladığı balıklardaO 
nün soysal siditlerine uypn oldu- Jet var. Eğer bu müddet zarfmda r!ni taktı. Ve oltayı ·denize 
ğunun kısmen ltalyada, ve tam bir balık tutamazsan seni kanalın Balıkların denize dalacağını 
bir olgunluk ile Sovyet Rsuyada içine fırlatırım!.. nederken ıuyun üatüne ııçr 
ıörüyoruz. Sanatın rejime bü.kül- Balıkçı bu sözün latife olma- baıladığını görünce hayretim 
me1ini1 sanabn bq hanuı olan dıiını muhatabının yüzünden an- tün bütün arttı. Meğer ıiyah lef 
gratuiteliiini kaybettiren inhisar- lunıı, nahot bir dut yapmağa reklerin en çok ıevdikleri utjıl 
lar olduğu dütünülebilir. Fakat mecbur olmamak için elinden ge- balıklarmıı. Hakikaten çok 
bir sanat eserinin ıpeculatif tara- len mehareti sarfetmiı. Fakat bü- meden sular karıfb. Bir kaç 
fmı yapan unıur, ne mevzuu, ne tün gayretine rağmen gene oltası- bq göründü. Yemimiz olan 
edebi, ne içtimai niyetidir. Çizgi- na bir balık vurmamıı Mark sularm üstünde sıçradıkça 
lerinin, renklerinin, kompoziıiyo- TWain elinde tuttuğu aaatte on ıından kot uyorlardı. Hatti 
nun, dinamizmuınm neticesidir. dakikanın geçtiğini görünce sözü- lardan biri fırlıyaark suyun " 
Mevzu tahdidinin sanata engel o· nü yerine getirerek adamacafızı ne çıkmııtı. Gayri ihtiyari : 
lacaiını düıünmek en iptidai sa- kanalın kirli suları içine atmıf. man ne büyük balık,, dedim. f 
nat terbiyesinden olmaktır. Feryad ve figanı ortalığı çınlatan fakat Madam oltaımı derhal 

Geçenlerde de yazmıttmı: Pin- balıkçının haline bu ıefer de acı- dan çekti. Hayır dedi. Bunlar 
turichio Borcia'lara, Rafael JI' in- yarak bir kanca ile onu ıudan çı· yavru .• Tutmağa değmez.,, 
ci Jüles'e, Michel. Ange MedicİI- karmıı, ve kendisine demiı ki: hayretler içindeydim. Yavru 
lere, Rubem XIV üncü Louia'ye - Efendi ben ilk defa balık diği balıklan bizim balıkbaııd 
hizmet etmitlerdir • Büyük sanat avlıyorum fakat hiç değilse vak· getirseler herkeı seyrine çık 
devirleri, sanatklrm otoritenin timi senin gibi boı geçinnedim ! Biraz daha ilerledik. Madam si 
hizmeti altına girdiği devirlerdir. İtte Amerikada "Sanla Vato- ret oltasını denize tekrar attı. 
Sanatın yükselmesi için artistine Hna,, da meıhur balıkçılar klübü' tanın dütmesiyle suların köp" 
bir "iklim,, yapmak li.zımdır. Re- "Bar club,, e gidebilmek için ler içineJcarıı1n&:11 bir oldu: 
jimler, yahud soysal kuruluılar, Mark Twain'in batmdan geçen de siyah bir canavar peyda 
sanat adamlarma bu iklimi ver- macera ıibi en atalı olta ile 50 muıtu. Ben korkudan sesimi 
mekle mükelleftirler. kilo ağırlıiında bir balık tutmuı mıyordum. Madam Baret bu 

Rus kültürü_ ki tiyatroda, si- olmak tart k"oıulmuttur. fer oltasını çekmemiıti. Gayet 
nemada, dekorda birinci plinda Santa Catalina, Loı Dugelos ~in ~a~e~et ediyordu. Oltasını 
itler çıkarmaktadır - zir Deyne- yirmi iki mil açrığmda bir adadır. fıf hır ıkı defa tarttı. Canavar Jıl 
ka, bir Samohalov, bir Geraai mo- Buraya dünyanın bet kıtasından hamlede y~mimizi kaptı. Ve ,ol 
va maliktir. en tanınmıt balıkçılar ıelir ve ra dı..tarak gözden kayboldu. 1, 

Dönüm kavıini daha bitirmi • "Bar club,, ün her ıene koymuı asıl bund~ sonra felaket b~ 
yen Ruı milletinin sanah yükselt- olduğu birincilik mükifatmı ka- dı. Kalın bır tel kadar ku~fl"' 
me, yayma, sevdirme ıiyuetini zanmak için müsabakaya girerler. 0.~tamız ~erildi. Ve balık bizi I 
Deynekalardan ve Geruimovlar- Bu adanın civnnda denebilir ki rüklemege baıladı. Madama ~ 
dan daha olgun tahıiyetler yetit- her çeıid balık bol bol bulunur. don. et~ek .~stedim. Şiddetle t'-' 
tireceiine muhakkak olarak bakıl Bilhassa ıiyah levrek pek çoktur. dett~. Çu~~ Bar. clu.b nizaJllll" 
malıdır. Bunlar vapurları yunus balıkları meaı mucıb~n~e hıç bır ki~ 

Deniliyor ki timdiki Rusyada,' gibi takib eder ve onlarm etrafm- yardımına ıhtıyaç olmadan ~ 
"ıokakta geçen adam,, tablonun da oynafll'lar. Bir çokları yirmi lanmak liz~mmıı. En ufak bir 
önünde durur, bakar, ve sever. Bu, bet kilodan fazla ıelir. Fakat a- avenet dahı görülmüı olsa tofl 
ıanatm, milletin bağnna girdili- sıl 50 kilodan fazlalarmı tutmak lan balık . s~yılm~ıı .. Ma~ 
nin ve bağrından çıktığmm izi- makbüldür. Tutulan balığın sikle- Bare.t makınıste t~b ııar~ 
dir. Rönesans ltalyaımda da her ti arttıkça tutanın itiban o derece v~r~ı. Açrklara dogru yol al•_.., 
köşe batından, her taı altından, artar. Bu cemiyet adeta oltacıla- gıdıyorduk: ~azan balık engı.,... 
her ağaç gölgesinden tablo, hey- rm bir akademisidir. Bu güne ka- ;~ ~al~ak ıstıyordu. O zamaıı ~ 
kel,' vazo, nağme çıkarmıf... dar olta ile tutulmut olan en bü- ~~umuz duruyor, yerimizde ' 

Bizde, ıokakta geçen adam de- yük balık bir deniz canavarı nuyorduk. Bazan av ıuyun aatbl;
ğil, mükellef evde oturan adam olmuttur. Altı aaat müca • n~ çıkarak .ol~adan kurtulmak ll" 
bile sanatı, bilmez, ve sevmez, ve dele neticesinde a!lanan bu müt- çın u~mak .ııt~y.or~.u. Ben ~ ~ 
aramaz. O, fizyolojik ihtiyaçla - hit hayvan sahile ıetirilince dört ~:: ~·~detlı .hır m~c~deleyı a~ 
rmın en iptidailerindendir. Ye - beygirle ancak karaya çıkanlabil bu ha; ed geçırme~ıftı~. Saatl.,,JI; 
mek, barınmak, giyinmek. qk yap mittir. Yüz ve yüz elli k :lo ağırlı- ğ •••k ;;~~ e~~· Nıb~~et et j,J 
mak. Kültürü, gündelik gazete • imda ıiyah }enekler - ki orada dıp M-Tdı Barı ıraz su .. Gn ..... I' 
1 • b "t f ı f · · z · · u. a am aret tebessı•m e"' _., erın ası ese esını atamamıt - una ı&mıyle anılmaktadl!'.- Ek ğ b 1 d A 1 • b,IP" 
tır. Pratik finaliteıi olmıyan ıa • seriya oltaya düımektedir. ea ı' a ı. n ~tı~ıyord~ kı 1',J-
nat eserini abeı b T . . yoru mutlu. Galıbıyet bızde 

B" k .
1 

1

1 
ır. Şımdı bu aill'lıkta balıkların mıştı. Sahile dönme iıareti ~ 

ır aç mı yon uk bu kütleyi olta ·ı ı ı b"I ğ" • 'ld" ,. • .,. k ld k d ·. . ı e nası av ana ı ece ı ınsa- \1 ı. Artık canavar kuzu 
ımı a.~a 'a~ ınlatmak ıçın, nı meraka dütürüyor. Hatta doğ- arkamızdan bizi takip edi~ 

:;:Pka~ı.rlık 1 ve ~nsan .. ~eıebbüs~e~i- rusunu söylemek lazım gelirse Klübün alhneti farikaıı mo~ 
.. . ~ ~e? emıyecegı pek aııkar buna İnanmıyacağnnız bile geli- müze asıldı.. Sahilde bir çok .,,, 

~=g~ı:ıdır · • 
1 
~~k az ~.ene zarfın- yor. Bu yüzden bir çok kimseler raklılar biıi bekliyordu. M~: 

. . emme ır guzel saatlar la mezkUr adaya kadar 1ritmiıler le üç buçuk saat devam tPP 
polıtıkası baıaran Sovyet Rusya - ve mahallinde tetkikatta bulun· bay.an bitab düpnüıtü ~ 
n~n eserleri harş11mda, ... ~rt~k. bi - muılrdll'. Keyfiyette en ufak bir kanca ile•• oldukça ~lükl• .~ 
zım de harek.e~e !elece!ımız~. ~- mübaliia dahi olmadığını bunun lık karaya çıkarıldı. Bu yüz ell• ~ 
n~b yaymak ıçın ııler gorecegımı- lamamiyle hakikat olduğunu biz- lodan fazla gelen muaz~ lr.· 

zı umuyoruz. zat görerek kanaatlerini takviye ıiyah lenekti .... 
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Karac& Aıimet me
zarlığında bir saat 

• Galapagas cinaye 
Musiki üstadı List'in küçük kızı 
ölmemiş, hatırqtını neşredecek. 

. Me:zar taşlarından her biri, 
ınsanla başka türlü konuşuyor 

Üak"d ıa.Jc u ar tramvaytndayun ••• U-
' çok uzak bir yere gidiyor

trıu1 'b· • ç' gı 1Y•ın. Neden bilmem ... l . ,;:de bir korku ••• Yüreğ:ıtıde bir 
•ntı varı 

Su dünyad .. b.. d" .. çiilen . an o ur unyaya go-
l Yerın, Karaca Ahmedin yo-
1UıdaYlın. 

l'r itte uzaktan serviler göründü .•• 
d llUvay lbrahiın Ağa çayırında 

Urdu Öb·· d'' k l>de.r · . ur unyaya açılan a • 
) tn hır ucu buraya kada.r da • 

' 111Yord 8"' u ...• 
Ah ıraz daha gitt'k... Karaca 

llıet dur ~ d 
diın H agın a tramvaydan in· 
itte • eınen mezarlığa gird · m 

Zarları • . ' di,_ n arasında bıraz ılerle • 
""\>e d d dttn 8 ur uın. Etrafıma bakın • 

'll"'f • • ilkışlarun mutlaka donuk '" esıan , 
M ınutlaka tutuktu ••• 

ezarlıkta k' 
Uı\tn bo 

1 
ımae y.oktu ••• Yel, 

dallar bı: ~rvileri aalladıkça, 
keaik k 'klrlne vuruyor, araııra 

Yüre ~~ çatırdılar ititiliyordu. 
. gııu g""' .. d 

tıhi tidd ogsum en tapcak 
göıieriıu e~le çarpıyordu. Bit an 
ffnl dön" ararıyor ıandım... Ba· 

llYor g'b' "d" . ra, kendiıu. 1
• 1 ı ı... Bıraz son-

tafını1 1 topladığım zaman et• 
saran 

'°Y"ulınu '- ıue:ıarlardan etleri 
f tte 'k !arı ll2and ını parçalarının dı -

,.. .. .. ığını go''rd.. ! 
~orun" uın 

ıın Ut cidd a, 1Dera1t en korkunçtu ... A-
ıarınrd •ını Ye d' M an b' . neme ım... e-
du ırın· b 

in .•• Ba.kt •n llf ucuna ıokul 
~uarın .... nn ... Orada, çalda.rla 
•· -••tnd 
"Cltt du"· " çıplak bir kafa 
l'l:~ 4 "YOrd ! K 
· '<tlte kını ld u afatuı, beni gö 
ıta-da. b' ~ a.ndr ... Şimdi her me
d\t ! ır f ataaı kmuldanıyor-

8 ·ı 
'-ı>a.~hl korkudan mı neden, ne 
~ttrrn &n;ıı f8.§ırdrm, dona kal

....._ n"· •tenıeden, 
I)· eatur! 

.... •Ye ba.g"' rrd S • • ak . 
oqerırı mı. esımın ıı 

ken er taşların üstünde kayar-

h.ba::: ~.a§ka bir ıeı, garip ve 
Zatrı ır ı~a cevap verdi: 

h· -'\ldarıın 
iter s a ... Genelik, evJAd ve saadet 
l( erabdır. 

"'- arıllla 
"a}'aletti;- dünyadaki huzuzat birer 
Ha~t · 

~l'Seıt b'ı hakikide huzur görmek fs.. 
bu kanı ır tiin benim gibi katılacağın 

l( l ei bakaya fatiha yolla t 
llıı ,: akI~ıma inanamıyordum ••• 
öıuıe:· mezarlardan geliyordu .•• 
l,tı_ hn &esiydi. •• Demek ben on· 
el~. 8.fbaıa kalmııtım Haykır-. 

--1<· 
S ·nı o? o ..• 

.ı. rtunı ''l"l . h • 1.tı ••• 8. o u erın oşuna gıtme .. 
" ırden b' .. "~"'.... ır vaveyladır koptu • 
.J --ıa.11 h"t" 1.ttttı u un cesaretimi topla· 

\'ek 
'dl,t' arşı koydum. Sonunda, 
"J ~nı a ~ 
'> Uler h ~ıga vurmamak ıartile 
clltl,r. ;nıınle hasbihalP. razı ol .. 
~rdllllı: 2aınan içlerinden bir:ne 

...... s . 
" enın b d • • .. '-'edi. ura a ıtın ne: 
Ca"a • 

Yett111t nıihnet il derd ü beli-

~l'ledfnı yi dehrden ı 
~ azını sefer mihnetsarayı 
teyıı seYli dehrden ! 

lalezan cennet ettim ney-
~on ı yim ~•e,.. e' 

gonJüırı tutuldu tenkf nayı 
() &ıta.d dehrden ! 

'>lcl~~ k a., .Yan tarafta kelli f elli 
-Ci~u enuklerinden belli bi~i 
.... nte m.~ o 
\i~. d 3'U. na doğru dön· 
~c~ı ~h 

elan et aknun içip ahır fena dünya· 
'r~ ttını 

lopr-ta dUıtU devleti dara· 

dan el çektim! 
O, derdini dökerken, karfrda 

diğer bir kafatası vira göz yaşı 
döküyor, kendi kendine durma· 
dan söyleniyordu: 

Ey gönül bir can için her cana min· 
net eyleme. 

''Zavallı atık,, diye dütündüm. 
Tam bu sırada arkamdan bir ça· 
tırdı koptu •.• Yel biraz daha hızh 
·esti ••• Omuzuma bir el dokunur 
gibi oldu! döndüm, baktım: Do • 
kunan el değil biı: mezar taşı idi 
bu ... Birden mezardan b!r yiğit 

başı belirdi, beni uzun uzun süz• 
düve dedi: 

Darülcihadı Belgrattan eyleyip hlc 
• retl 

Kal'ei Vidinde Felek vermeyip hiç 
raheti 

Şehri Stambula geldim ercal emrin 
duyup 

Gençlik içre llemi faniden i~tim 
şerbeti. 

Biraz ilerleyim dediın... Yolu· 
ma bir genç kadın çıktı, durma· 
dan anasını babasını teselli edi· 
yor: 
Zari kıhp ağlamayın mevtime ey ma • 

der peder 
Emri Haktır bu Fenaya pes gelen

ler hep gider ... 

Diyordu. B~raz daha ötede ölü· 
mü soğuk kanlılıkla karşılıyan bir 
kafileye rastladım. Bunlardan bi· 
ri beni çağrrdı, dedi: 
Meskenim dağlar başı sahraya hatet 

kalmad• .... 
tçtfm ecel prbetfnl Lokmana hacet 

' kalmadı .... 
Unuldu yarelerim cerraha hacet 

kalmadı ... 
Yapıldı sicmfme saray mimara ha

cet kalmadı! 
O sözünü bitirir bitirmez halin

den ?ef ahate meclup olduğu belli 
olan diğer biri söze geldi: 

Felegin pençei zulmu, ecelin saika
sı 

Hanemi yıktı, viran eyledi ... 
Emelim şu fanide hep gülmek idi ... 
Neyleyirn çarhı felek aksine dev· 

ran eyledi! 
O bitirince arkada§ı söze baı • 

ladı: 
Ibret fle nazar eyle şu kabrimin 

taştna 

Akil isen gaCil olma- Aklını al ha· 
şrna 

Salınıp gezerdim her dem gör ne 
geldi başıma... 

Akibet turap oldum taş dikildi ha· 
şıma! 

Artık tahammülüm ıon demle
rini yaşıyordu. Kaçmak, öbür dün 
ya sakinlerinin yanından uzaklaş· 
mak ist"yordum. Adımımı atmam
la bir çukura yuvarlanmam bir ol
du. Kalkıp 11vışacaktım; bir kel
le gözüme ilişti •.• Çıp1ak bir fey • 
lesof kellesi idi bu! Çukurun için· 
den bana hayretle baktı, başmı· 
dan aJ&ğtya kadar ıüzdü .•• ded:: 

Sengirne menkuş olan benden nasi
hettir sana_ 

Vakıa bir kaç söz amma aynı İbret-

Pariı, (Hususi) - Bundan bir 
müddet evvel Bahri Muhitin hali 
Calapagaı adalarında yaşıyan 
çıplaklardan ve bunların başında 
bulunan Avusturyalı güzel b'.r ka
dından bahsetmiş, aslen Baron ve 
meşhur musiki üstadı List'in kü· 
çük kızı olan bu ateşli kadının iki 
cinayete ıebep olduğunu ıonra 
kendisinin de ortadan kayboldu -
ğunu telgraf haberleri bildirm · ş • 
ti. Son alınan haberlere göre o öl
memiştir. Bu hadisenin içyüzü de 
artılr an)a~rlmı~hr. 

Evvela .• Baştan başlıyal::m: 
Bu kadın 38 y~ındadır. Avus • 

turyada lnnsbıuk'ta doğmuştur. 
Vehrbarn ailesine mensuptur. Bu 
ailenin Baron ünvanı vardır. Bir 
ismi de Vagner'dir. Büyük babası 
Liıt olduğu için kendisine Kozi
ma Rip.r Vagner ismi verilmiştir. 
Küçük ismi Yol' clur. 

B.uonea Yol Üe yeni ıevgili.oi fi.Lipson 

yapan bu kadın, 1932 senesine ka Ada halkı ikiye ayrılmıştır. Bir gıç noktasıdır. , 
Tahı'lini bir kız pansiyonunda 1 Filipson ile yaşamağa haşlamıştı. ! knda çıkarılan ıayialarm b~şları. 

dar fevkalade karışık bir hayat kısmı doktor Ritter'i bir kısmı da yol lle f ilipson, hiciise'erin at. 
geçirmiştir. Evvela bir Fr~nsızla Y ol'u tutuyordu. Bu yüzden mü· dığı bu şekil karşısında mec!eni 
evlenerek Tuluz şehrine gelmiş, naka,alar, kavgalara kadar Her • merkez!erden uzak olsalar bile, 
oradan Parise gitmİ! ve dehşetli ledi. Nihayet bir gün, doktor Rit- dünya yüzünde insanlar ve ihti• 
bir ıefahet hayatı yaşamıştır. ter, arkadaşı Nugrud ile, berabe - raslar oldukça rahat etmenin ka-
1932 de parasız kalmış Lorrenz rinde getirmiş olduğu Do;ayı b-;-: bil olmıyacağrnı anlıyarak, mede
İsminde b'r Alman ile tanışarak, rakarak bu adadan kaçmayı, ken- ni dün)•aya dönmeğe karar verd: .. 
her ikisi de medeniyetin sefahet di adasına dönmeyi kararlaştırdı fer. Ve bugün, mus '!<i üstadı Lise
bayatından bitikleri için Bakri ve bir kayığa binerek uzaklaştı• in küçük kızı şimdi Fransaya den 
Muhit adalarından birisine gitme lar. Lakin ne yazık ki fırtına ka· mek üzeredir. Orada hatıralarını 
ğe karar verm · tlerdir. yıklarını devirdi. Oldü!er. yatacakmış. Bunlar herhal<le ço~r: 

Böylece, medeniyetten kaçan işte bu ölüm Baronea Yol hak dikkate değer hatıralar olacaktır,. 
bu iki sefir, Calapagaı adaların - -------'-----------------,,.,..,.,.,.,....,.,.-_ 
dan Markem adaıma gitmişler • 
dir. Bir çok gazetelerin yazdıkla -
n gibi bu ada hali değildir. Bila • 
kiı :çinde dört yüz kişi kadar otu-
ranı vardır. 1 

Yol, orada bir müddet kalmış 
ve bir gün ıeyahate çıkmış olan 
bit Fransız kadını ile tanışmıştır. 
Fransız kadın, adaya büyük bir 
vapurla gelmişti. 1 

Yol, bu vapurla beraber, Cala
pagas adalarından bir başkasına 
gitmiş, orada Calapagas adalen 
hakkında makaleleri ve tetkikleri 
ile meşhur ve kend'leri gibi me
deniyetten kaçmış olan Alman 
doktor Ritter ile tanışmıştır. 

Doktor Ritter bir diş doktoru 
idi. Karısı ve dört çocuğu vardı. 
Fakat Dora Körven isimli bir ka- \r ""-!._ 
dınla beraber Berlinden kalkarak 
bu adalara gelip yerleşm · ş, uzun 1 Amerikalı me~lıur golf oyuncmm Olin Durta, şampiyonluk O) u.ıu 
müddet tetkikat ile meşgul olmuş· için 30 seyirci ile golf sahasına giderken, gettikleri köprü Lir<len yıkıloı 
tu. mı~hr. 

Yol doktor Ritter ile arkadaş • Resim, lıııcfüıeden beş dakika ııon ra almmı§tır. İnsanca z:ıyiat yoktur. 

ları olan mühendis Filipson ve 
Norveçli Nugrud'u alarak kendi I 
adasına götürdü. Lakin, bu ada
da cehennem gibi bir hararet ol • 
duğundan doktor ve arkadaşları 
müthiş ı'nir buhranlarına tutul
dular ve aralan açıldı. Yol da es
ki sevgilisi Larrenz'i hll'akmış, 

............................................. 
Tatlı bir rüyaya benzer d!~ı~~:~j: de istemiyerek durdum ve düşün

de hayat, düm: Onlar, hep fani hayatların -
Pek çok bldar olursun can emanet· dan söz getirmişler, ebedi hayat -

tir sana? larrnrlı:ı.n bir haber vermemişler· 
Gördüğün kı\şane1er viran olur öm- di. beklemeden tekrar me-

rün gibi, zarlığa koştum ... Deminki ölüleri 
Makberin çökmez, yıkılmaz bir a • aradım .. Hiç birini bulamadrm. 

marettir sana? 
Nam enamı ukba olmıya bir vası. Ortada kimse yoktu. Mezarlıkta 

ta: sessiz, iğri büğrü inezar taşların· 
lrzu iffet, adlü msfet istikamettir 

1 

dan başka hiç kimse görünmiyor. 
sana! O vakıt aklım başıma geldi. Ohür 

Bunlar işittiğim aon sözler ol- 1 dünyadan haber alamıyacaktım ... 
du. Koşa koşa mezarlıktan çrktım, l Demin, ben sadece mezar taşla
genit bir nefes aldım, fakat ölüler rındaki 1azıları okumustum ! .. 
diJ.:armdan hızla uza.klapcak yer• S. Kaı-•el 

Bitlerin gülerken alınm~ bir /o toğra/ı pek nadirdir. O nadir fotui}
raflardaıı biri olan resmimizde Alman devlet reisiııi, Alman sinema sa11rı
yiinde 1/itlerizmle beraber adetd diktatörce bir nüfuzcı aal~ib. olaı~ ci· 
nema yıldızı Leni Ri/erıatal ile birlikts görü.yorl>unuz. 
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Hasta mı? 
J\.sabi haller gösteren 
muallim Tıbbı Adli· 

ye gönderildi 
Vefa lisesi orta kısmı muallim- ı 

}erinden Bay Cevdet birkaç gün 
evvel Kültür müdürlüğüne gitmiı, 

orada bulunan Kültür Bakanı Bay 
Abidin Ozmene bazı maarif er -

kanını tiki.yet yollu sözler söyle -
miı ve ıonra Bakana hakarette 
bulunmasından dolayı zabıta ta • 
rafından sorguya çekilerek ıer -
best bırakılmıttır. 

Bay Cevdet orta tedrisat mü • 
' dürü Bay Hasan Alinin Şişlideki 

evine de giderek kapıyı çalmıf, 

Bay Hasan Aliyi evde bulamayın
ca ileri geri ve tehdid mahiyetin
de ıözler söylemi9tir. Bundan 

baıka Eminönü merkezinde ko -
misere de hakaret etmiş, Balık • 
pazarında bir gence çatmıttır. 

Bu hadiseler üzerine Bay Cev
det gene ıorguya çekilmit ve asa

bi haller göstermiıtir. Bu vaziyet 
kartısında Bay Cevdetin Tıbbi ad-

lide müıahede altma alınması 
kararlaşmış, kendisi dün Tıbbi ad
liye gönderilmiştir. 

Kadınlar Birliği 

.,..,,- HABER - X1işam Poı!ası '----

Loid Corc 
~----------------, Gürbüz ÇOCUK 

Müsabakası 
lşslzllğe, ne serbest 
mübadelenin, ne de 
himayenin çare ola- Bugün yapılacağını yadığt-

mız çocuk seçimi, bazı ıebebler 
mıyacağını söylüyor dolayısiyle, gelecek Pazar günü 

Londra, 20 (A.A.) - B. Loyd sabah saat dokuz bapığa hıra~ 
Corc, dün Gal eyaletinde tekrar kılml§hr. 

söz alarak bu defa çiftlik sahih -
1 

Müsabakaya yazılmıı olanla-
leriyle, küçük çiftçiler önünde söz nn davetiyelerini matbaamız· 
aöylemiı ve bilhassa halkın büyük dan aldırmalarını rica ederiz. 

bir kısmmın maneviyabnı yavaş '-------------·" 
yavaı tahrib ve ulusun hayat kuv· --------------
velini azaltan itsizlik meaelesin -1 
den bahaederek, İngiliz ulusunun\ 
itıizliği müzmin ve tedavi edil -
mez bir halden bqka türlü olarak 
telakki ettiğini ve bu bale, ne ser -
beıt mübadelenin, ne de himaye 
usulünün bir çare olabileceğini 

ıöylemittir. 
8. Loyd George, f aideli büyük 

bayındırlık itlerine girişmeği tav
siye ettikten aonra, İ§sizlik ücreti 
yerine yevmiyelerin ikame edildi
ği zamanlarda ulusun salın alma 
kuvvetinin arttığını ıöyl~mit ve 
üzerine düttüğü takdirde 30 ya
tından genç bir adamın öğrepemi 
yeceği hiç bir yeni iş yoktur. söz
lerini eklemiştir. 

Bay Loyd george, fabrika a -
melesinin toprak İ§lerine alıştrrıl -1 
maaını teklif edecek kadar ileri 
gitmiştir. 

Rey verme bu
gün bitiyor 

(80§ tarafı 1 incide) 
Şu üç günlük intihabın büyük 

bir tezahürat içinde geçiıi ve en 
uf ak bir hadise bile olmaması Tür 
kün medeni, sosyal ve siyaıa.I üs
tünlüğünün bir delilini tef kil et· 
mektedir. 

Patrikler bugün rey 
veriyorlar 

Rum patriği F otyüs bugün F e
nerde T ahtaminare camiine gide
rek reyini verecektir. Ermeni pat
rik vekili Mesrap Norayan Kum
kapıda ve hahambq;ı vekili de Be 
yoğlu kaymakamlık dairesinde 
bir Türk vatandatı ııfatile reyleri
ni vereceklerdir. 

Be~neımııeı toplantı Lavalin İngiltere 
ıçlo çalışmasını h t• 

Fenerde intibah 
Üç gündenberi intib:lbm en 

hararetli a.:ıfhabırı Fener nahiye
sinde geçmektedir. 2Z bin intibah 
edicisi hulunan Fener nahi-yesin -
de şimdiye kadar on yedi bin mün
tehib rey vermiıtir. Fener nahi
yesinin bütiln müntehiblerinin bu 
ak,ama kadar reylerini kullana
cakları temin edilmektedir. 

artırdı seya ~ 1 
Kadm birliği idare heyeti Ni • 

ıanda ıehrimizde toplanacak o • 
lan beynelmilel kadınlar birliği 

kongresi için evvelce hatladığı 

hazırlıkları vaktin yatlaşrnası do
layısiyle arttırmıştır. 

Kongreye iştirak edecek 23 mil
letin kadınlanna program ve gö
rüıülecek meseleler gönderilmiı

tir. 
Murahhasların ve yanlarında 

geleceklerin istirahatlerinin temi

ni ve iyi bir surette gezdirilmeleri 
için de alakndarlarla temu edil
mektedir. 

İngiltere hükumetinin cemiyeti 
akvam murahhuı Miı Koryen bu 
ayın 29 unda lıtanbula gelerek 
kongre hazırlıkları ile uğratacak
tır. 

Denizyollarlle Akay 
ve fabrJkalar 
nizamnamesi 

Ankara, 19 (HABER) 
Deniz yolları iıletmesi, Akay ve 
fabrikaların idaresi nizamname -
leri Bakanlar Heyetince tasdike-

dildi. Nizamnamelerde maksat -
larla it bölümler:, idare şekilleri 
muhasebe itlerilc bunlarm ıala
hiyetleri, fabrika hizmetleri gös-

terilmektedir. Büro ıeflerini lktı
ıat bakanlığı inha edecek v<. yük-
sek tasdikten geçecektir. Bir kı -
ımı şefleri de müdürler inha ve 
lktısad Bakanlığı tayin P.decek • 
tir. Memurların tekaüd itleri mu
huebelere verilmiştir. 

Jzmlrde kartal yaka
lıyan bir bahçıvan 

Jzmir, 19 - Karııyakada bir 
bostana inen büyük b:r kartal 
Y ozgatlt Hüıeyin oğlu Omıan is • 
minde bir bahçıvan tarafından di 
ri diri ya.kalanmıı ve mektepler 
müzesine hediye edilm:ıtir. 

Bu yakalama çok heyecanlı ol
mu~, Osman, kartalJa uzun müd· 
det gilreflJli! ve bir çok yerlerin· 
den ya.ralanmı§tır. 

Konuşmalaı· iki gün 
kadar sürecek 
Fransız Ba§vekili Bay Flanden 

ve hariciye nazırı Bay Lavalin 
Kanunusaninin 31 inci peqenıbe 

günü Londraya gidecekleri yaztl
mı9tı. 

Deyli Herald gazetesinin yaz
dığına göre, konuımalar erteıi 
cuma ve daha ertesi cuma günji 
olacaktır. 

Bütün Avrupa vaziyeti hak -
kmda müşterek bir f.ikir münaka
taaı yapılacaktrr. 

Almanyaya ıunulmak üzere 
bir plan hazırlanacağı havadisi 
teyid edilmemektedir. 

"Bu konuımalardan sonra, Al
manya ile. sonra İtalyanlarla, da
ha ıonra Sovyetler ve diğer kuv
vetlerle konuımalar yapılacağı,, 

İngiliz gazetelerinin istihbarları 
arıuındadır. 

Atatttrk'le Arabistan 
kralı arasında 

teJyazıları 
Ankara, 19 (A.A.) - Tahta 

cülüslarınm yıldönümü münase • 
betile Aro.bistan kralı Haşmetlu 

Abdülaziz lbniısuud Hazretlerile 
Reisicumhur Kemal Atatürk ara· 
ıında fU telyazıları teati edilmit
tir: 

Arabistan Kralı Haşmetlu Ah
dülazaz lbniaauud 

Mekke 
Tahta çıkıtınızın yıldönümü 

münaaebtile Zati Hatmetanele -
rini kutlar ve özel gönenciniz 
ile dost milletin genliği için bes
lediğim dilekleri katınıza ıuna -
rım. 

Kemal Atatürk 
Türkiye Reiıicumhuru Haz • 

retlerine; 
Ankara 

Tahta cülusum münasebetile 
vukubulan IUtufkAr tebrikitmız-

• 
dan dolayı arzı teıekkür f'der ve 
Zati Devletlerile Türk milletinin 
refah ve sadetinin devamını te • 

menni eylerim. 
Abdülaziz 

--0-

Şahitler 
( Baştarafı 1 inci de) 

re iddia makamı Fiş hakkinda bü 
tün tafsilatı mahkemeye getirme
sini şimdiki suçlu vekilinden iste· 
mektedir. 

Fidyeinecat istiyen mektubun 
üzerindeki Hauptman imzasının 

da Fi§er tarafından uydurulmuf 
olması ileri sürülmektedir. 

o·ğer taraftan diğer el yaım 
mütahaasısları da bu yazının 

Hauptmanın el yazısı olduiunu 
söylemişlerdir. 

Amerikan "Nevyork Timeı,, 
gazetesi bu kadar şahit beyana• 
tından sonra artık suçlunun suçu
nu itiraf edeceğini umduğunu yaz 
maktadır. 

Muhakeme ~ haftaya 
kadar bitecek 

Flemington, 20 (A.A.) - Ha· 
uptman'm avukatı, müddeiumu
miye, ittiham tahitlerinin dinlen
mesi keyfiyetinin pazartesi, ya
bud salı günü hitama erdirilmesi
ni teklif etmiştir. Müdafaa ıahit
lerinin dinlenmesine çarıamba 

günü başlanacak, muhakeme, iki 
haftaya kadar bitecektir. 

---0--

lstanbulun 
v uguru 

(BOi} taralı 1 incide) 
di, halkın yüzünde bir nete tebea· 
ıümü hasıl olmut bulumnaaıdır. 

İkinci ehemmiyetli nokta da, genç 
neılin, yani mekteplilerin, yaılı

Iardan pek daha ıüzel olarak ıi· 
yinmeğe baılamasıdır. 

Kokteyl parti, pek samimi ıeç
miıtir. London, dün gece Maltaya 
hareket etmiştir. 

20 lklnclteşı:fn 193~ 

Sar'da eğlenceli 
nümayişler 

~ 
(Ba§ taralı 1 incide) 

resmen ya.kılacak ve bu suretle 
kimlerin ne gibi reyler verdikleri· 
ne dair bir ip ucu elde edilib her 
hangi bir harekete girişmek imka
nı kalmıyacaktır. 

Fransız Başvekili Bay Flanden, 
Cenevre makamının iyi idaresi ve 
Alman hükumetinin vazifesini 
takdir etmesi ve Romada bu husus 
için son defa yapılan anlaımala~ 
nn bitmesine kartı memnuniyeti-

ni göstererek, Fransa ve Almanya 
aruında asabiyeti mucib olacak 
l>Utün meselelerin gene milletler 
cemiyeti himay~i ile kolayca bal
lolunacağına katiyen emin oldu
ğunu söylemi~tir. 

rinin gözcülük etmekte olduiG 
diriliyor. / 

iki fırka lideri, kendileri~ 
terilen muameleye kartı P d•* 
etmek üzere Cenevre yol\ll'I 

lar. ~ 
35.000 Alman Sar sok "1"!, 

da, ellerinde nazi ipretli hl.İti. 
lar olduğu halde akşaro 1 
gece yarısına kadar dolatıb 
muılardır. 

Her yerden "Hayl Hitler!,, 

leri işitiliyordu. . rJ#. 
Sosyali$t fırkası liderJ 

Brovn'un bir benzeri yapı11 
"taka,, olarak bir direğe af, 
üzerine nazi işareti dikilDJittilı 

Bundan haıka naziler, 
Bununla beraber, Sarda Al - lerine göre bazı oyunlu dabJ 

manya aleyhine rey vermiş olan - mı~lar ve kendilerine al~f 
lan korumak milletler cemiyeti - da vranmuı olanların evlerini 
nin bir vazifesi olarak göstermiş pılarına y~ılı bir takım ki 
ve demiştir ki: yapıştrrmışlarclır. Bu yazıl.r 

"Katiyen mutmain bulunuyo -
rum ki, Almanyanın kendisi, e • 
kalliyet haklarına nasıl riayet e .. 

dildiğini bildiğini göstermek üze • 
re bütün dünya gözü önünde la -
zım gelen her tedbiri alacaktır.,, 

Diğer taraftan Sar nazileri al
dıkları yüzde 90 ekseriyet netice
sinden büyük şenlikler ve bu ara, 
bazı gösteriıler yapmışlardır. 

Y apı!an fener alayında, nazi • 
lerin bir kısmı katolik papasları 

kıyafetine girerek "Sarın eakiıi 

gibi miUetler cemiyeti idaresinde 
kalmuına rey vermit olan,, statü
kocuları, daha doğrusu Sar sta
tükosunun yapma bir cenaze ala-
yını tertib etmişler ve bir~ok na · 
ziler alay yollu bu uydurma cena • 
ze arkasından ağlama taklidi ya -
pıp sokakları geçmi§lerdir. 

Alman,a aleyhine rey vermit 
olanların evlerinde beynelmilel 
polisler bulunmuttur ••• 

Sar içerisinde giyilme1i mem -
nu olan kahve rengi nazi ünifor -
malariyle birkaç kişinin bu ara 
dolaıtığı da görülmii§tür. 

Sokaklarda nazi türküleri çı -
ğınnı,lardrr. 

Bu ara, 1 G komünist silah ta -
ıımak suçiyle tevkif edilmiştir. 

Sardan ayrılmağı dütünen bir 
çok mülteciler Fransız konsolos · 
hanesini ıarmıtlar ve vize almağa 
çalışmışlardır. 

İngilizce "Deyli Herald,, gaze
tesi Sar hususi muhabiri. grup ha 
linde Sardan göçmenlik henüz 
ba§lamamıtsa da, binlerce kişinin 
ayrılmak üzere olduğunu yazmak
tadır. 

Almanyaya aleyhtar davran -
mıı birkaç fırka mensublarından 
bqka Sarda 5000 tane de yahudi 
vardır. 

Fener alayı akıamı yahudi dük 
kanlan etrafına kalabalık toplan
mış, gürültüler yapmışlardır. 

Her Bruno Veyi isimli, tanın
mıı Alman yahudisi ve beynelmi~ 
Jel bir adliyeci Almanyadan Sa
ra gelerek orada doğmuf büyümüş 

yahudilere, nesillerce evvel ge -
lib eeçen cedleri gibi vatana sa • 
dık kalmalannı tavsiye etmiştir. 

Bununla berabeı:, bir yahudi 
dükkinma "kan,, manasına gel • 
mek üzere kırmızı boya atıldığı 

görülmüıtür. Ve bunun yanında 
!Öyle hir ilan görünüyordu: 

"Sar Almandır. Sar hiirdür !,, 
Ekseriyetle yahudilerin toplan

dıiı bir kahvede bet İngiliz aake-

ledir: 
"lçerdeki yaslılar ziyaret 

lemez. Sinirleri fena halde 
tur.,, 

Sardan akın , 
Metz, 20 (A.A.) - 5'1 

göçmen akını devam ediyor• 
de 550 kadar mülteci Star . J 
ile T uluz istikametinde F or1"' 
Sargeminden geçmiılerdir. 

S?r piyasa91 
ve biz 

Almanya Sar tçt 
siparişe başladı 
Son haf talar zarfında 111 

ketimizin başlıca müşteriler' 
olan Almanya ve Fransa pi 
larında büyük bir durgunlıılı 
çarpıyordu. Sar reyiimıııılJ 

receği netice bu piyasalar . 
ne tesir yapmıştı. Bütün 
evleri bu reyiamm ne netic:' 
receğini bekliyerek büyük 
girişmeğe çekiniyorlardı. 

Sar reyiammm ma.lUın ıı 
yi vermesinden sonra piya ~ 
da bu haf ta hareket baılaııııt 

Bilhassa Almanlar Sar içiJIJf 
di..:ten sipariş vermişlerdir. 
ya~ada temin edildiğine g6~ 
Tiirk firması Sar'a sevked/ı 
üzere ıimdiden bir buğdaY 
rişi almıştır. ~ 

Geçen hafta nefredilon f 
sanın altı aylık kon~enjanııı~ 
için de ayrıl~ış hi~seler ~\J ~ 
yordu. Tabıi bu hısseler111 ~J 
battan ötesi cuteber olnıf1' 
br. 

lngiltere 
az görüyor! Jı 

Belfast, 19 (A.A.) - ~ 
Britanyanın askeri masrafl ;#., 
artmasını telmih eden ~ 
Chamberlain, dün söz af / 

dem ittir ki: "Eğer biz1 ıJJ"~ 
emniyetin istikrarına ge~etiJt~ 
yardım etmek istiyorsak, bef ~ 
ihtimale karşı yetecek kad-' 
lahlanmış olmalıyız. 1 

Neville Chamberlain, ~i~ 
önce, lngiltere'nin Sar nıele~ 
son hadiseler karıısmdald "1 ~ 
tinin, uluslar arasında gene ol 
!I sağlam ve sürekli teaıeı.ıe:-ı 
ne kurmak için hangi iıtı1' . /ı 

• "''Jll 
doğru gitmek lazımgeJdıl1 

terir olduğunu söylemiıtir· 

l 

•• 
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0KSORENLERE SAÇ LOSYONU · 

Kanzük Eczanesi KOMOJEN KANZUK 
Miütahzaratıntlan 

Pelesenkli Kanzük 
Katran Hllbaaı 

il j 11 K..:::::.ız 

Kepekleri lz•le ve aa~ları 
b .. 11,erek dllkUlmealne mani olur. 

Kumk Saç l.olyoaa mlm...Weri tibi yatlı 
detlldir. T eliri ket'I •• rayıba11 lltif 

bir losyondar. 

Tanınmlf Bczanelerden ve Par1Um8r ~F~ 
Malazalarandan araıanaz 

Ampul sahn aldığınızda bir 

isterseniz 
tasarruf etmiı olursunuz. 

TAM ATLAS !Acele sahlık 
12S kurut ikbal KUtUph•nealnde Kelepir periikar aalona •• at-

tar dil1ck&nı 3,1 be71ir kuvvetin· ••I de Sarole a marka bir .JDototildet 
Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18Q~ 'lertip 4. cil Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. 

A 11Yiik ikramiye : 25.000 Liradır 
grıca TO.ooo, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

ler '1e 20,000 liralık mllıafat wudır. 

•• Girison markalı kana mi • 
bmmel bir bisiklet.. Taliplerin 
Kartalut caddeei Tepe ratiinde 
11 numaralı dDlrkAada Attar 
Bay Mehmed HaJri~ müracaat-
tan. (3738) 

f5içtiliieriD; 
F eQDI Kaaık BaiJarı 
.1ide, banak, blbrek 
dOşklnlli&ne 

Fenni 
Korsalar 

lati1ealere 
6lçll tarifesi 
gaaderilir. 

Eminini 
lımir aokaiı 
TeL 20219 
ZAHARYA 
Oreopuloa 
r aklitçilerden 
'iakınınız. --~ 

Yeni teşebbüsler 
"VAKiT" Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eaerleri Neşre Başlıgacaktır 

Balri Y""411 w Boma kl48Werinden dilim.ize ~ek l>ün ••Ya· 
lcoJkkMyonMmu.ıda 1935 yılın ela baaılacak u.staörgüflerden btı§lıca

lGnM GfGP1a ycusyoru.s. Bunlardan birkaçı yakında basılıp çıkıyor. Ote
ldlM' 4e Mtklanmaktadtr: 

ı-<md 
EJripidea: Media 

Z - Seneka: Medea 
3-Ariato"! 
4-Herodot 
5 - Ariatofan 
8- Senek& 
7-Homer 

Aktay 

Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya 
OmerRıza 
Peyami Safa 
Burhan Omid 
Şair A. Hamdi 

L"kü 
8- Pltıtark: s:ıo:ı J Havdar Rifat 

Laaedemonyalılar } 
9 - Ktenofon: cumhuriyeti Haydar Rifat 

Atinalılar cumhuriyeti 
Kaenofon: Ajesilu } 

1 O - Plütark: ,, 

Mariua } l 1 - Plltarlu Silla 

12 - Plütark: Büyük lakender 

13 - Plütark: 

14 - Plltark: Antuan 

15 - Eflatun: Cumhuri7et 
18 - V-ırjile: Eneit 

Sezar } 
Brütüı 

Antuan } 
Pompe 

.. "".. .· .. 

T~OKiVE 

llRAAT 
BANKA51 



llblarmızdaa fa7da bekliyonuua 

.HABER'i 
Tercih etmeniz lh1111dır. 

HABER'ln 
Hlklıe•I Çete reisinin intikamı 
(Geçen lmımlarm hüliauı) 

Kirpi lalıablı ,ete reüi, lıendi· 
sini aldatan Y ilan lalıabl• hruını 
oe cİf11lm, bir ıaız aclaJalıi aana
toryumda hınulılr yapmaia ıön
Jaiyor. Bir luıJının boynamlalıi 
ıerJanlılı ,alınac:alıtır. Fahat Yı· 
lan lıaJınla Ôflfl Devin niyetim, 
ba ıenlanllfı "'1aralı lıapnakhr. 
Sanatoryrınula makeli aJamlar 
onlan oJalanna götürüyor. 

Şqkm tatkm yürümeğe batla
ddar. O esnada müdhit bir çan 
aeai ortalıkta duyuldu. Adamlar, 
diz çökerek dua ettiler. 

Yılan kadm ile Dev de kendile
rini taklid etti. 

Kadm: 
- Ne oluyor? diye usulca sor

du. 
Maskelilerden biri: 
- Olüm kurbanı ... diye ona u

aulca fuddadı. Anlamadın mı, 

bedbaht? ... itte bu çanlar, senin 
için ça)mmaktadır ... 
- ... 
Hiç bir teJ anlıyamadılar. 
Etikte durub odalanna baktı • 

lar ••• Sanki bir kabir ... Her taraf 
allıyor ... Öyle korku verici bir 
manzara ki ... 

Yılan kadm, DeT'i bmiyle ça • 
iırdı. lmmclad eder aibi, ona ses
lendi. 

Maakeli: 
..., Buada laim yoktur... dedi-

Herlali, Mi-birinin kard.,.idir ve 
ayni zamanda bütün kadmlar, bü
tlln erkeklerin kanıı aibidir. 

Odada yalmz kaldıkları vakit, 
Yılan kadm: 

- Ah, sevıilim, hmuı beni 
deli edecek. •• Ne müdbit hastaha
ne ••• Fakat acaba niçin benim ne
rem hasta olduimm aonnadılar?. 

O esnada duYarda, ıhlerine 
bir kifıd ilifti. y aklatıb baktılar. 

Ozerinde fU eabrlar pzılıydı: 
Hastafarın riayet 
edeceği pro~am 

Saat 8 ele kabirleri ziyaret. 
8,30 da kabvalb. 
11 de aarplarm deAtirilmesi 

Ye daplan viicud parçalarmm te
mizlenmesi. 
· 12 de öile yemeli Ye jkiye ka
dar uyku. 

4 de ölüme fazla pklepnıtlan 
teselli. 

6 da ekpm yemeli Ye büy6k 
tuvaleL •• 

9 ela konser ve ıörüpne aalo -
nuncla kipd oyunu. 

iki Atık, bu yazılan birkaç kere 
' okuduktan sonra, birbirlerine: 

- Bul'&ll ne acaib yer! diye bir 
birlerine baktılar. Acaba biz b • 
marhaneye mi geldik? 

Erkek, gene kadım teaelli etti: 

açılır açılmaz, kadm, bir deli ai
bi, aevıiJisinin koluna eanlcb. 

Debtet verici bir man:ıara: 
Eli ıümütten bir adam. •• 
Takma burunlu Lir ihtiyar_ 
Elma kadar kalmıı bir kadın. .. 
Fakat, bunlarm hepsi de mü • 

kemmel IİJİDmİt• .. 
Hepsi de, sofranın batına di -

zilmif, bekliyorlar ••• 
Sofracdarm da, sofra bqmda • 

kilerin de yüzlerinde mukeler ••• 
Misafirler içeri girince sordu • 

lar: 
- Sefa ıeldiniz, yeni bedbaht

lar ... Obür dünyadan ne haber? 
Cevab bekliyerek, meraklı göz

lerle ıüzmeie bqladılar. 
Kadın, cevab verecek ıibi de • 

iildi. Fakat, Dev "zavallı, bed • 
baht,, sözlerinin, burada. mason • 
lardaki "birader,, sözü aibi paro -
la oldufunu kestirerek: 

- Yeni bir havadiı yok, zaval
lılar ••• iyilik var ... dedi. 

Bu cevabtan sonra, bitah bir 
halde, kendilerini iskemleleri ü • 
zerine ._ıraktalar. 

Bu esnada, gözleri, çete reiıinin 
tarif ettiii milyoner ka.dm üzeri-

Ealıi lapanya Kralı On ÜfÜncü Allonaun kut Prerua Beatriain RomaJa eolemliğini yamqtJı. 
luırula aolJalıi raimJe Preıuea ıe lin elbi.aiyle ıiriiliyor. 

AlmanyaJa Baoyatula ıele celı kq aporlan olimpiyadı 70pdaealı. Mulllelil millet .,,ort:aları 
JiJen antrenmanlara lHıfltulılar. Saftlalıi raimde ba aalaalarJa ••,en gün Jinwı Mi rclcorana 
Noroeçti atla Soreıuen aöriilü,or. lao~li atlet 84 metre atlamqhr. 

ne çemlcli. itte, boynunda, fev- - -----------

1
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kaladebirıerdanlıkpınlpmlpar 1 Esnaf ve işçi t Güzel ve Gürbüz çocuk 
byordu. - Ü b k 

Hırsızlık ~la·~ kabar~ Bir otobüs şofö m sa a asa 
Cesaretlen yenne ıeldı. • • • • • .... • 
itte, hu gerclanlıiı çalacaklar runun şıka~etı 

" ,, ..... kat ıır•h....._ Sirkeci - Ko-
Milyoner kadm ihtiyardı ve tam 

karıılannda oturuyordu. Arada 
ıırada, bunlara sualler soruyordu. 
Bir keresindeı 

- Odana neresi? dedi. 
- 125 ile 126 ••• 
- Ya. •• Ne ali. •• Komtu)'UZ de-

mek. Benimki de 127 .. 
iki hırsız, yan ıözle birbirleri· 

ne baktı. 
Bir fınat bulub, Yılan, Dev &· 

dama: 
- Oh ... Ne aaadeL •• Acaba, kö

tii talih, nihayet yüzümüze ıülüm· 
ıiyecek mi ... dedi. 

- Y arm ıece, revailim ••• Y arm 
ıece ıerdanlık Ye istikbal bbim 
olacek ... 

• • • • • • • • • • 
Yemek cidden muhteıemdi. 

"'amustafa paşa 
hatiı otobüsle
rinde çalışan ŞO· 
~ör Hüsnü di. 
·or ki: 

- Belediye 
abrta.sı memur-
uından ismini 
e bildiğim bir 
.ıemur evvelki 
ıün Sirkeci-

den ıeçerken Dörtyol aizında ita 
ret ederek otobüıü durduttu ve 
içeriye atladı. Bu ıırada bir de 
yolcu içeri ıirdi. Orada durmak 
ve miifteri almak yasaktır. Nok
ta bekliyen memur ıörerek ceza 
razdı. Otobüse siren memur ise 
biç bir 1e1 çıkarmadı. Bu cea on 
günlük yevmiyedir, bana 7azık 
delil mi? 

Güel 'De ıiir6lb ~· mlfaaialanqa yarlma rnlitll.tl 
Bugün, miiaabcılıcunı. siren ~;; lılerlen ilıUiai tlaltıı ramini Karınlarını doyurdular. Mükem

mel tarablar içildi. Sonra lik&rler 
daiddı. Dev adam, en &li cimtenlıP--;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;. -------------------:------
bir puro içti... 1 YENi ÇIKTI , 

)'1110ftU-

Burasını, ilk ance müdhit bir bim ve Felsefe 
hapishane, bir batakhane l&Dmlf- Fiatı 30 kurut 
larcb. Fakat, netice biç debiyle Teniyeri-VAKITMathauı 

10kUyUCUlarlmlZln S 
çıkmıyordu. Bütün istirahat Ye '-----------.-
refah vaaıtalan mevcuddu. .. u-ı adlarını neşrediyor 
irin, ineanları maskeli Ye bazı a-
damlarm iteai, berisi eksik olma· L1 AB ER Çatalca lnbi ( ta caddeai 78 numarada H 

r-1 sar m. Salilı An· nesi Hilrmüs, otlu Fethi., 
sal, kardeti Hl· Hiç clurmu - Dfterdar 

..... 
Konser, oyanlar, mükemmeldi. Akşam Poataaı. 

1 SOY ADLARI 

B" tımarbanema• bir hutaha- 1 D A R E H E Y E T 1 
ır an, 

1 
1 ISTAN8UL ANKARA CADDESi 

- Snıilim ••• Ehemmiyet ver - ı..1....1ar memnun o uu ... 
me ••• Buraya bir kere dütmüt bu · nakleden: (Vl·ftOl 

nede olduldanm bile unutarak 
hılpal -dral ı lllTANBUI. HA
~ r ... "'"' ı-.. • ..,.,. 

kimiyeti milli- lesinde pzinocu Kib,a 
ye hesap m. lb- otlu Hayri. 
rahim .An.el, Kmlclai - Belediye kal!~ 

lunuyoruz. Yarm gece itimizi bi • (Yann 6itecelı) 
tiririz. •• Gerdanbiı salar Ye buı----------
korkanç yerden lmrtulmus. •• 

Kadm, baTUllanm açtı. Akpm 
yemeiine hazırlandı. En ıüzel tu
n!etini siydi. Uzun ve 111ız ko
ridorlardan yürüdüler. Yemek 1&· 

lonuna geldiler. 
iki maskeli ıanon kapıları aç

b. Yeni mbafirleri derin NYe
..... ıarla aelimladı. Fakat, kapı 

ABOftE tARTLARI 
• 1 • .. .,.. 

....._.. ........ &,.. 
...... lll ... ... 1111 

ıLAn TARIFUI 
nr.m ..... ,.... •im U.11 

BMnd ......, •• Rrattar· 

Sahibi ve Netriyat Müdürii: 

HASAN RASiM US 

kardeti, teker yon mecari ıubeai tofiril --c ·•ll''" 

ci Ali Ankara Batur - lıtanbul Telaraf 
tapu Fen m. kezi teniat kummda Sefer. 
Hakkı. Re.-m Ye tabellcı F. Ztp. 

Dinçer - Betiktat Valde Pi • Sayhan - Kırkaiaç 
meai Çavdara sokak 13 numara· tubeai reisi Mebmed Tendr. 
da Cemal, anneıi Milnire, kardeti ıı Saime, Zübtii. 
Kemal ve Huan, kız kardeti Sü - Akdemir - Binbqdıldad 
heyli. Anlı - Sinema kontrol me- tebi~ lbrahhD, bnıı 
muru Sabahaddin, kardeti F ey • otlu Nenad, kar Fikret. 
yaz ve annesi Gülıüm. B~ - Kabzımal 

Gi:1lev - Küçük M111tafa Pa • Buri. 


