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l='ransız Sonıalisinde Hadise 
Fransız mutasarrıüle 18 Milis, 

88 Somall askeri 
··ıd·· ··ıd·· o uru u 

Habeı laarilaı oe Fransa 
Somali.inin mevlıii 

c·ı.. __ 
•uuti, 22 (A.A.) - Mutuar-

;ı! Bernar, on sekiz Milia ve 88 : 
lllalı askeri, F ramız toprakla- i 

;ıda, Habefiıtanm o ımudalri vİ· 1 
~etlerinde bulunan kabilelerin 
lld· b .. ettikleri çeteler tarafmdan 

Üliilnıüılerdir. 
ı...~ER - Anadolu lljanımm 
~saat ikide verdiii yubnld 
'~, mühim telikki eclilmeli-
lri: . lya • Habetiatan vumda
dtıa ilıtuu daha henüz halledilme- : 
f>eıı~•r arumda ek Ha-
0~erle böyle hidiıenin ıeçmiP : 

Reüicümhar Kemal Atatürk 
yanlanmla Btlfbakan lımet in· 
önü oe matat uuat oltlağu hal
de bu .alHılı .aat ıekizi yirmi= 
Befe hasa.ı bir trenle lıtanbulu 
ıerellentlirmiflerdir. 

Alcltiiri Hayd•ptqtıtlan Sa
hrye motörüne binaelı Dolma· 
~e ıarayına ıeçmitlerclir. 
f'.i Dl& T.ılıilt Enc:iimeni 0-
yeleri tle AtatüTlıle birlikte 
•-'miflatlir. ,. clohrabı belki ikinci bir Faı maele /· 

1 ·ı· 
-- ı ır. -------------

....____ (Denmı C5 mcı da) 

~==----------~....:__-

Türk-Yunan 
hududu 

Arda nehrinin TOrk 
sahilinde nhtım 

yapılacak 
Türk - Yunan hududunda 

Arda nehrinin husule ıetirdiği 
vaziyeti düzeltmek için hudutta 
tetkikler yapan heyetimiz bu ite 
aid ilk araıtırmalarını bitirmit • 
tir. Heyet, hazırlanan projeye gö-
re, bizim noktai nazarımızı tes • 
bit edecektir. Aldığımız maltl • 
mata nazaran yapılan tetkikler
de Arda nehrinin Arda üzerin • 
deki köprünün yanmda, Türk a· 
raziıini tahrip ettiii ve buradan 
aldığı topraklan kartı Yunan 
sahiline yığdığı teıbit edilmit • 
tir. 

Diler taraftan Yunan arazi· 
ıi de her an ıu baıma tehlikesi • 
le kartılaımaktadu. Gene bu 
köprü civarında bir aun't ada 
hasıl olmuttur ki, bu adanm ci • 
beti aidiyeti anlqılamamakta • 
du. Mahallinde tetk"lder yapan 
Bay Şevketin batkanlığı altm • 
daki heyetimiz nehrin bu kıı • 
mında Türk arazisini nhtunla 
tahdid etmeie karar •ermit'tir· 
Bu ite memur Türk ve Yunan 
heyetleri bugünlerde hudutta 
müzakerelere bqbyacaklardır. 

Şimdiye kadar yazdan macera 
ve kahramanlık romanlarmm 
en heyecanlıımı "HABF.R,, ya
kında yepyeni •e resimli bir 

tekilde veriyor. 

•• 
Olmüş tavuk mu 

satıyorlar 
Mahalle aralarında satllan temiz

lenmiş tavukları almayınız! 

Bir lıaab tlükkam ö niinJe taoai lıalaleri 

Geçen sün okuyucularımızdan l tane temizlenmlt tam nrdı. 
birinden töyle bir mektup ahmt· Çinaeneler bu tavuktan yirmi be
tık: ter kuruttan •tarak paraamı alıp 

"Dün, keıilmit ve tüyleri yolun uvııtılar. Kendisinden ıık aht ve-
muş tavuk satan bir kaaabm ö- (Devamı 6 mcı da) 

nünde ıar:p bir ahı ftrite ,.bit 
oldum. Bakmız ne oldu: iki çin
gene kılıklı adam, bizim mahalle 
kasabına geldiler •• Ellerinde bq 

Fakat, ıu f&rll koımuıtur: 
"intikal muamelesi reımen 

tamamlanıncaya kadar, Ojen, 
eıki itinden ayrılmayacak; bat • 
ti, miraıına karııbk borç para 

Gürbüz çocuk müaabak•mıza 

airen küçüklerin aeçimi önü
müzdeki Pazar sabahı "Saray,, 
ainemumda yapılacaktır. 

Da vetiyelerinizi aldırmız. 

Bulgarıstanda 

KABİNE 
Değişmesi lhtlmalle
rl mevzubahsoluyor 

Sofya, 21 - Cenevreye giden 
Bulgar murahhaalan Sofyaya dö
ner dönmez Bulgar kabinesinde 
yeni deiitiklikler olacaktır. Bu 
deiitikliklerde Cümburiyetçi gö • 
rünen Aıkeri Birlik umumi katibi 
D~n Delçef'in gayet mühim 
roller oynayacağı ıöyleniyor •• 
Bununla beraber ekesriyet kral 
taraftarı olduğundan bir rejim in· 
kdibı mevzubahiı delildir. Yal
nız bu ihtilaflar askeri birlikte 
ikilik doğurmuıtur. Bu ikiliğin 
ortadan kaldırılması için töyle bir 
formül bulunmuıtur: 

Baıvekil Kimon Gorgiyef ikti • 
dar mevkiinden çekilecek, Delçef 
Baıvekilet'le Harbiye Nazırlığını 

alacaktır. 

# ---

I · 
~ -·· 
- ~ lıatlın·ı_ Sana ~ kere 

ten6ila eclecefim: Kentli öteberi· 
ni 6enim tlolalnma io)'ma tli1e-



ŞYlh için 
cephe 

lzvestlya çok i&Wılm 
bir makale neşretti 

Moıkova, 21 (A.A.) - Tas a
jaıw bildiriyor: lsveetia..pzetMi 
"Swh için müttelUd ceıdı•., baı
bğı altında yazmq olduğu bir ma
kalede bay Litvinof ile bay Laval 
ve bay TitUleakonQ Cel\evrede 
vaki be7&11•llarmm ScrtJ• a .. 
ya ile, Fransa Küçük anlqma ve 
Balkan anlaımasmm ~ -
le ıulhu tarain etmek " wau .. 
mıntakavi bir prk miaal" vücu. 

ela ıetinıaek "'"'ü. fQld Av • 
rupada ıulbu takviye eylemek i -
çin milttellid bir MPl)e ricuda 
getirmek hususundaki arzulan • 
nın bir ifadeai oldulunu JI~· 
tadil'. lnoatia diJor ki: 

"Bu beyautlar büytik Wr ıiya· 
al eheaımiyet ve tiaul ı.....,.. 
tır. ÇiiakU lla beJutetı.r Roma 1-
tiWlanadaa •• Sam ple\lialtia
den soma rapılmqtır 

Roma itiWlan • ._ •"-
atuun Wr lmmı .......... 

laünbum.a prW ._.,... ... 
takar bir hale ....... ..,... 
takib eden dört bUJtik c:Mvl.W. 
!tir aolatma ıiyaıeti olarak taYalf 
ve tefsir edilmiftir. 

Sure plebiaitbl Mtiullı AT • 
rupaoın burjuya ••hefll1 lua • 
fındu yalım Frqu. U. A•ua-
1a arasında mUıllibaM millaM • 
betlerin kaldmlması IU'fetinde 
değil, aynı zamaacla ..... A.'9111• 
pa devletlsinio Aime.ıQ'aQll) mi 
•ita•ııt ttr..~Ucriae brp fcdll -
kir;ıldard• bul"Nrak aib~et -
lerini takViyc eden bit lal~ite Q· 

larak lfa11da11ımttV' · 
Bay Limnef, U. ı.,. LPal .. 

bay TitUleiko'lıuD beyanatları, 

umuııü tuUı İÇİ.il v;Kucla ıctiril • 
mit olan •tıc:adole oe .... İltl lıı • 

hilale ve zaafa uir••m-11 istihdaf 
.J, .. tefıirl•• !1 ih•ıot ·~ 
tedir. Eter ıarld Avrupada tar · 
ain edilmekz"zln ıulb yalnız prp
te tanin edilecek oluna bumm 
yegane neticesi ıu oladrtır: 

Aıkert temayüllere tarka doi
ru istikamet verme~ halbuki 
Şarki A vrupada çıkacak bir barla 
zaruri olarak garpte de sdmut 
olmayı intac edecektir. 

Bay Lavalin beyanatmı ıe -
rek kendisinin ve ıerek bük4me
ti11ln tark misakınqı akdini temin 
için tiddetli mücadele •tnıek l}u
ıusunclaki aııninin bir delili ola
ra.k ı-nnak ve bunu d\ler devlet
lerin ıulh temayülleri lçbı bir mi
henktaıı addetmek ıerektit. 

Bay Benea, bay Tevfik Rütdü 
Aras ile anlaıafak A~n 
ıarkında ve ıarkı cenubiainde 
sulhun tarıini emrinde büyük ve 
mühim bir rol o~amakta olan 
bay Titüleıko kendisinin Fransa 
Ye RutJaımı muslihane ıiyaaet • 
leriue zahir olduiupu açıkça aöy .. 
leınittİf· 

Bay Titül-.ko. phuz kencti 
ınemleketi namıQ& ek fÖJ'lemif
tir. Gayet iyi biliyQtW ki onap 
fikirlerine Çok-1ov~ Y QIOf· 
lavya, Türkiye~• Y\!Mqiıtan ela 
lttiralr .-eı.dir, '" '8'9ptttn 
clol•YJ-,. LavaliQ flUI& DaJJ!IJ· 

na vaki be7a&tl l«ek küçük .. 
laım• ve ıuek S.lba ••••• 
ıpahafilinde iyi lrif w hiad et " 
ıniı ve bu mahafiljq taavi
mubar olmuttur• 

Bay Litvinof, kendiıine bia o
lan dotrulalda, Alman,.ya btt.b 

ederek akdi lnııün phuz Atn.. 
yanm muvafakatine bhmt olaa 
bu misakın vücuda ıetirilmeai ih-

lngl 
Pazarlarını kaf liet• 

m e b .. )l)'or 
lqilterenin, ihricat puaıW 

''Topraklarımızı paylaşa- =~-· 
ı ah ı t W ule. lnaillz ıaae.telerincle • maz ar; p a ısa acagız.,, ~:=~ .... dari 

Pıttli1 m-'tk,edıwe, .. ...,~ 

'' Hü d ı Al lan da dalıll olmak Gzere, cum e en er manya kaduihracatıapamamaktadn"• · • b • l HOeum kıt'alarının .-.~1rı, ba ... ..-m ft lhIŞ Ir kuvvet eıenstkt devam ediyor !::,Z=:.':':::.-na~ 
Berlin, 22 (A.A-) ~ Hüoe nU. lilla pe artmasında 

karşdaşacaklardır" ::.::::. t=eki~lu~: luy;:~ . .uw.n iptlclal---r:w. 
----- •abnm yilrlek .._1*altjın - deleri v..-.tlde kalaa 1Qeıql 

Habeşis nın Berlin Elçisi mü- 41a mohım tebe~düller. ~P·'·" .. lerin timdi da1nıc1an do~ 
· iı aiJlenmekteclir. la lssu11a kı .. kendHeri imale ltatladılda1'191 

him bir beyanname çıkardı ~~ ~.uaı ıanıiaoular bal* zarak tli.Yoı: 
ıetırılmıt ve doirudan doimJa "Dün mijaterimiz 01-n yerltlf 

ı ........ ..., ....... .. 
• ı.t&uiu Afrlk. ...... .... 
rinden biç bir f&Jcla t..m ect .... 
•ektedir. BWMlan doJ.11 Ha1"t 
topraklaruu keatli .w..ı.w.
riPe ekı-.k ittiJorlar. 
A~ W.im ta,nWuı • 

.... pq~lar. v. Jl&71at • 
Diak" için birblı1eriyle anlqmaia 
çalıııyorlar. 

Fakat ne oluna okun ltis top
raklamnııı çok pabah aatacatız. 
Bize hüc,ım edenler rüyalanncla 
'bile .ıCirmedikleri "tMl"'lf • .ıe
..... Wi d•acetl• lllıntli · 
ınub.ve8'etle 'brtılipcdlUCI'~ 

İtalyanın bi:ae düpnan olduiu· 
ııu çok iyi l>ili7orm. İtalyan do
ııaamasmm milatemlekelel'ine ae
den dolayı cebhane ve ıHlh JJI· 
dığuu A ,. iyi .. Ol"Q. Jt.J. 
J&IUll Somali we lritre miate-1• 
ke1eri liıııanları bütün ecnebi ı• 

lzmitde ikinci müntehib 
teçi i bitti 

lımir, aı (~.A.) - Müntebibi 
~i aeçiaıi •ittir. Seçil ... 
121' ildaei •GaeelrilMlen nefıi ı •. 
ıni,den 112 ıi etkM, 58 11 katlıno 

dır. Vilaf•• baib kaıalarua da 
85S •kok Te 1811 bclmtlır. 

Hv 7ercle halk, re1&.riai Cum
huril« H.lk Fvkuı .... t411eri· 
ne v•radtlir· 

11ıilere kapalıdır. Buralarda ıiyah 
ıömlekll askerlerden ltqka ima· 
ııa ve Jtalya bandıralı harb ıelllile
rinden bıka ıeaıiye teAdüf edil-
ınıyor. 

Karıua •ilıew1tcli~ ta1~•· 
taak, '°P " cephaqe slkarbl11or. 
Hor iki latlyao müttemWl~bWen 
Habet topralrlarına cloiru g~I 
gündüzlü çalıtaralc ıenit 1ollar 
yapılıyor. 

Biz de ıillhlaruyoruz. Fakat 1-
talya ıibi hücum ve memleket ı .. 
tilbı için detil, meıru müdafaa-

Sovyet-Romen mü .... 
batı düzeliJOr 

Motko'fa, 21 CA.A.) - SeYJ•~ 
ROIMD aüauebah mütemad'7ea 
aatlh INı..akt.cbr. 

ZI Jldnci .. _da Mosko'nda 
Wr ~ • -.en demiryolu kon 
fı • Ba konferans • 
4- Dal.fer köprüdnla 
JWl ile, ftlOD müiMMle-
ltei " -.S sneaeleleri tetkilr ........ 

Fübreria ..,i altma ~· bqün ralQWerimiz vaziy.tl 
lerliala.,_kıteab • dirler.,, 

•iy._ F• v..- lnılhere. ••1111 kendi d~ 
ne .. ..._. Wr yonlarmcla li\tikçe utan ıaııa~ 
clil•ı .. ı•~ • letme laanketine örnek ol.-k 
•ücam kdtatlDl8 z•e ıwua ıiltermekte4ir: 
cbr Ye~ "Hubt.ı ince, Avuturalya • 
Ptıria a.Uatle talı JUkan 39.000.000 mil1,,_ 
ridir. aterllallll muauat ~ıkaml..a t 

di bu yeWn JOl.GOaOOO aterlilll 

10 

Belpd, 22 (A.A.) - OQl•er
ıitede aon ıün)erde lsaclia oluı b
rqıklıldar üzerine, zabıta 20 P. 
clar talebefi tevkif ecleıek mende
ketlerln• ia&le etmiflir. 

iki yıldanberi devam eden Pa. 
raıuvay - Bolivya harltini timci .. 

mak - •Ula'* cemiı · • 
yaptıfı tetebbüalerip teainlz bl-
dıiı aalatdIJ•r. " 
Buncluı bir mücl4et önce.1&Y&11 

keaqatai İ5iıı Paıaravua tawlye
lerde lnılunahnUfbı. 

buhm.ttur.,, 

Bir .ula3e8' kazası 
Cillaertoıı - PtQIİlT&JMd., .. 

(A-A.> - l~ ZOO .-lf 
"lqu bir ııaadeıule ,._ patla 
ma neticeaincle iki Jdli ~ 
50 ki.ti .-- ı•hirl.,..;ttk. 

,...... ...... ~·i- tQ. 
yeaini, Parapvay bili reddet
naektedif. 

ı 

.... o.erine, ,_ bU .-. 
dW.tılıPii#ı~ Pa -u.. ..U
etler cemiyetinin aulb teklifini ka-
bul .-ı•lrt. uvw eMMke-

··- - -- -·~ .. 

Sahalı ~azetel11ri ne di 
T vllk Bitti Ar 

Pan.te 
Parla, 2Z (A.A.) - T'~19 

lıleri itk•n• 8. T41rilk lilttO 
ru, dün, huaual olarak P~ 

KUBlJN - Aaııa V. Hl..,,_ ile 
Ahit Wlllflr ,.,..,,, Wflf~ mü1-
urdefl llaıalmcıu korwlqt.rılaıı 1' e
nl K,qrflköJ f'Gpur iakelaU.dM W· 
aetmelctedlr. lkl kat olqp rHZJJUrun ii.at 
kumında11 doğrudan dolnı11a Hpril· 

nün •liilN ~''"" ,ekUtle ya,,.._ 
lacak olan bu iakele münaaebetUe A· 

tial&llerin11ı busin aon derecede 
artmıt olduiwau aöylemiffir. 

Şu bale göre bundan sonra M. 
Litvinof, Almanyaya a9ıı.tan açı
la mllr•eaatta ltuluulttleeeldir. 
litta'lti Sovyet diplomuieiain ya
.,-cajı teıebbüaler ve aerdedcqti 
t.klUler Afpp ..uı~ ~fi· 
•~ 1'11'11'. ı•ek p.rtiylo ~ • 
"8Vt• miiukerllt.uu Ulettir • 
•ekte oıu b1' IMJuatlv, laitibı 
Avrupada ..ıhüıa idaıue ~dil~•ii 
ilmidini ku~tlendİnQektedir .. Bu 
beyanatlar, Sovyet efkln umumi
resi tarafından derin Mr memnu
niyetle kartılancaktır. 

ıun lN .,.e-...-ucı .._........,. ~ 

el•~" v.- - il ~ ........... . 
önJlM ~ fUl'etllf ~ el.. l&. ._ ,,_ ............ . 
tuat.lan ee~n bir Uinelle ·~· 9•snr11 ........ ... 
masını Ufri allrll1J0r. llu ffJİ'etk 6lr tm .,,.nı fU -8.Jeri -8yligor: 
çok luualann w mifHldtul i.a elı- "'IMr .Uwtn ••Wckr.. 6-an 
nabUeceğinl Udve ...,,... 6'r PWb'rqun •aıulf4a ataea;ı tııer411 

CVMBURITET - Tunua Nadi te· PCfG kır""11 Wid ~ ballı
hircUik ifleri haklcuula bir makale dır. Şu Aalde l>lgle &lr oazfl•11e ı.,,ıı. 
11azflfilhr; B• ndhrsh•-••• '81.,Nt .,_,_.,. • lft ..,,.. '* 
lard4ı belMl~n eline geren Surp (Ullall'f, büglü 6'r .... Jıor-..., 
All'lll rrw;ıırlflınıfl d<' 11Qkılld<ı l'<P'~a- Npıfik 1111' Uctıt" Ut 11""'• ldıım· 
lamp kwm kuım ıatılacajını dugnwı ,,... • .., 
oldu;un.ı -8,,.,,or. TakWntle olduğu A((ŞAM - • Akıanulan akıama., 
gf6' turcnı da bir 11•1' megdam ol· fil-nılald .-n ,.,_,,,,, - Beıel
mal&l&&ıı dolru ollll4dJtiım w Kllrift l• aerUM.,..r • ..,.._ ....,,_,,n 
pzel ve lyt 6lr ,,.r,_ Uıcqı,,ee oldu- '"""'*'"" ,..., ... ,.. 4'IP1• Nr6' dit 
dunu i"'1e etlerel: '* lfleria lir plffn- fllflıRI Nr ger fll.RAfl neU.."-4c lıdld 
la 1!Jllllllııalı ~ tırllk I~ .ı- 11•1/0llıuaa Nr ltln ~ ~ 
du/UWJ. '6flli110r• rır • ,,mNe 6lr ı, .,,,.,,,,,,_, N hft 
MILLl1~T ,.,. Alunetl.ŞIUcri ~.. M'l'••r .... • _.._,,. ..... .-r lrfll& - Irak laulu4 a111.,.,.. ,.,,,, .....,,. tidiPr, 

lfUUfılındtın &tı1ıaede11 6lP .- ,,_. aGN PMr A - ltt Pckl '-"" 
..,tır. BunM ...,. llr ~ .. .- l•ra 6Cr flCla ültr tlrtfJıt. 
PcllO'· Ye iki komtu de,,ın araııuulakl ""11 ttlflamlılını 11J1llgerek luild &811-
iDilQfmanın biz TilrTderi ~k ae'1lntll- t1l luırahle"'1uınmanın g#Uilnflilllin 
receilnl aöyllgerelc gazıaını bitiriyor. den 6ahıedl110r. 

11\ita ı. Lival il• iilo 1....aiai 
.;ıu. 

.....-'4 

v urbattı ı 
ktıl hotoldu 

Karqi, fi (A.A.) ·- Aha• 
puN Hiad denlsi aahlllerin41e 
Dllfbr. içindeki 19 kiti ölmöt 
6 il ,...,. "'1118 çıkmal• "" 
vaffak olmu.ttur. . ~ 

--o--



l>Gnyanın en Çok 
okUnan romanı 
-~ IO.llffen beri, Türkiyede, 
\iW. ~ra rom.anları ~· ha
di • dir. Fakat, bwılarm pek na· 

Halledilmlyen bir dava! 
• -.ı., tarafmdan yazılanla.. içkiden sonra .. 

~~teana, ekseriıi, o)Qayucuları 1 . hakeme verildi 1 ıl 
~ '-7aı. clütürüyor. Zira, Yanındaki kadım vu- şı Hile yapan ırınc ar 
L:""l'CI. hir tefrikayı takib eden ilk 1 k r Deniz yolları idaresiyle vapur' olduJu anlaşılıyor 

kabotaj Sıkı teftiş lazım 

... ...L ran de an 1 mev u culuk şirketi arasmda 1935 yılı-1 
.ııauYllcu, neti·ced· _e, bir küp ... ··. ile. Son zamanlarda muhtelif f ı-

M eli f bid Şebreminin· mn on bir aylrk kabotaj taluimini I . . ıitU : u ı , ıaeyı rmlardaki ekmek erin, unun cınıı 
~t ~ll'lluf, l.udaklandınmt, fa- de bir ahçı dük- yapmak için yapılan içtima daha· itibariyle, birbirinden pek farklı 
~ llttk.Ji batlıyam••ıt-.. Zih- kimnın arlıf.a o· ilk gününde bir ihtilafla netice: olduiu görülmektedir. Mueli ba· 
l\L.-~ dolan trir çok sualleri ce- duında b:r cerh lendi. Bu günkü ıerait dabilinQe zı fırınlar frrancala ıibi beyaz 

..aı 1-rakıyor. vak'aaı olmuı, iki idare arasında bir anlaıma ze· ekmek atarken, bazı fırınların 
OL- " h - L-ılardan lı- mini bulmak imkanı ıöriileme-· L--- .ıan rok farklı eamer undan ttnı,._~J'U<:unun tari 1 macera,, cu~ iNiMi 7 

l~d•n bir beklediti, masal mail Hakkı a- mektedir. Fakat, bir taraftan da;· yapılllllf ekmekler aattikları ıö-
ı....~etlnde Y•tamaktır. Diler bir dmda bir ıenç, 1935 ydı için }'3lnız bir aylık ola-· rülmektedir. Halbuki operatör 
:"'l'ledi" · d ·h · · Bedia adında bir rak yapJlan muvakkat tarife bu Bay Eminin C::.-L.-minJiii zama• ia.._. ıı e, tan te ıamı geçen 

1 
·ı H kk · '!Pl~'Ç 

~a kadmı bıçakla ımcıı a '. ayın nihayetinde bitmektedir. Bu --da birinci nevi ekmekle ikinci )'aL '?8, atalı yakan dofruya 1 H d ..... 
,.:;" ltır tekilde, ıeciyelerini, ha- ağır ıurette yara ınmııtır. a ı- vaziyet karıısında her iki taraf bir nevi ekmek birlettirildiii zunan-
'q"'1ıı iirennıektir. le töyle cereyan etmiıtir: anlaşma teminini hakeme havale dan beri, pek as tadilitla, deiir-

8-. 'h Carih hmail Hakkı, Şebremi- etmeie karar vermiıtir. menler lstanbul fırmlan için ayni •~ ._ '. tiyaç, ·ıeçen aırrda, Fran- dd • d 
t •• ll&rıleri arasında da doğmuf- ninde Saray meydanı ca eıın e A1dıiımız malOmata ıöre, bu · ekmek unu yap1naktadırlar. Bu 
11. Buna bulunan bir lokantada ahçıdır. Ev a-ünkü ihtilaf- "'··lıca sebebi vaaiyete göre bazı frrmcılarm a-( .. :_ - en .Uzel cevap veren d t1.:1r" dak" · ·ni bi a .... ~ ki 
:·"MI Z velki ıece ha anm ı ıtı • fapurculuk Şirketinin ileri ıiirdU. çık ıöalilk 7aparak ekme ere oiıQ evako =Michel Zewaco) tirdikten ıonra biraz kafayı tüt- 1..--'*- ı----•-.ııkl ani l 11

ttur Ed bi ~ lar ·- diki • ~: noktai n:ısarm n...-=-ollan ~.un ..,..,.,.na _arı &fi," ~ile d • e ya,.ı 1
•"e e• ıüleyerek doiruca Beyoiluna ıı· tı;-... f d k b ' 
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_.ı~'· _u• maktachr. Beledıyenm her teftı· dı & ar onu klasik huc:lutlannm ik b' d d 1 Bed'a ara ın an a u wuuneme..uD". . .... 

tına t dip cadde. e ır e o ~ ı • Vap•·rculuk Ş~·'-etı• -.n alclı~ va •i•de kimyahaneye ıönder. dıgı e.k ~ib.. a lllak iıteıinler. O, hayal, al k ş b · · .. ·•• ·~-· •• ~ 
..._._ -'-- yı otomobile ara • remınıne I 1 k bota• h. . . yüzd mekler meyanında bu nevıden bır 

L ~ı Yaa'alarm ııralanmaıı, D likanl akf n g_. . put ar a a J ıueıının e . zuk 
1 ~~·~"lllaıı bakımından değme <lönm\ittür. e 
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1 ~ kırkı kendisine ait olduluaa dre kaç fır~~,nilmun~ıinın ~ 0 

.... ,.,,, L•ı olduPJ\u, kendi dükkinmda bu- h h tt 'd • d h' 
1 

. dutu ıorulmektedır. Beledıye bu· e Dl e tq çıbrtmrttır ! lduk e" a a, ı erenın e ıue en . . 
~itel lmıan diler itçUerin yabmf 

0 niıbetinde, vapur i·letmeai lbım nu. tam.JJQeli inüne ıeçmek ıçın ~it L... Zevako'yu, üç het nesil Jarnıı hesap ederek kadını dük· ,. t ft le daha ıık yapacaktır 
' "'RU ill bü k · ıeldiii noktai nazamu ileri aiir· e •t rı · it>.! ol..-il lll etlerin, 'tün an- •-~- · f dak. _.ı almıt 

-·ı 'lollftU ııuuıun ıç tara m 1 9'1aya miiftür. Denizyollan idaresi ise, 
8 tlardır. ve içmeie baılamııbr. bunun, büyük bir kanpldıja ... 

,.._1 11ndan bir hayli evvel, yani, l il • •-,..._ · · hot ol 
··~ tıar .. ama n&&&1, ıyıce sar • beb olacainu ileri aürerek, kabul 

Itren~ bir hAdlse 
~ 1-t illnımn tam ıeneıinde duju bir sırada Eaat, Ali ve Şey. etmemiıtir. 
finin ftor··Yrlrnda, Fransız mü~!li- ket admcla oluı diikklnm diler Bu vaziyet brfllmda mesele 
"-Iiııct Jıt. seriı\ bizde de kitap .itçileri odanın içine çıka gelmit· hakeme havale edilmijtir. Hakem 

Çeaberlitqta oturan bir kutu
cumna çocuiU 11 J&tlarm.da Sa
dettin, doku on .Unden beri kay
bolmut, babuı ile itten haberdar 
edilen ıabıta, bir türlü çocuju bu
lam.-ıtlardır. 

iti la~ çılttrysa da, bunu hem e1- · -- ~· ı · 
..:_--ı-.; !erdir. G~ yanaı bu mı.-.ır erın hey'eti ekonomi Bakanlıiı Deniz 

ltll~ . bilmiyen neail artık o- ıeliıi, lamail Hakkmm Det'oaini ve Hava yolları Müıtefan Bay tııı tı, lıem, bilıe bile (bakı· 
'-1',,.ııttıl bir lisanla yazılmıttır!) kaçmnıt ve fazla ainirlendirmiı o Sadullah, Müate a ·lık kabotaj mü 

,,-ıa~. ~ i,...afn iG .,_,tlatma bir dürü Bay Ayet ve Deniz Ticaret 
On ıün aözükmeyip nihayet dün 

aabah kendi eviu ıelen Sadettini 
baban t6rünce çok aeYİnmİf Ye 
ıimdiye bdar nerede bulunduiu· 
nu tornıuftur.Çocuk, bahasına on 
ıün<len J,eri nerede olduğunu rös 
terecefini Miyliyerek onunla be-

a_. teY aöylemeluizin bir aandalye müdürü Bay Müfit Gayretten mü· s-" '11dan ve ortaıından iki par bb · 
#I .. ,_ kaldırıp vurmağa teıe üa etmit rekkeptir. Ankarada bulunan Müa 
''R 

11 
naklediyoruz: ve fakat gücü yetmediğinden ora tetar !Şay Sadullah yarın ıelırimi. 

~'?taht(): Alemi meöeniyetin pa- 11 katıfı~nı, bu Mnada bıçaimı ze döneçek ve hey'et yann Deniz 
a~inı ~· dimi olan ° kara Roma çekerek Bediayı omuaundan yara ticaret müdürliiiüade toplanarak 
dei ha•~-Yesii keder içinde habi- lamı~r. bu it hakkındaki kararJDI verecek 

A ~t olmuştur. ı aber tokafa Ç\!up Mu•tafa, Ha
lil Ye Fehmi adlı üç ıencin odala· 
rmı atietennİf1 onlann kendisini 
mrla odalarmda tuttuklarını ıay. 
lemittir. 

~nııı. b" Bedia can acı11yle feryada bat- tir. Hakem kararım her iki he1'et haıı.... ~ ll' de'-•eti esrarengı'z, kab ı d kt 
l\lll lik ·~ la-• Eaat, Ali ve Şevket kaç· de itirazsız u e ece ir. tıtı ..... 1. 

1 lerine kadar tesir et- ,_ 
'?t mqlardır. Kadmm feryadından 
)f Ukadd sonra aldı bqına gelen hmail l\llll ema hatibi ,ehir Çiçero 

ltıırll!arud rn denilen meydam velve HeJda, Bedianm yaraııyle meıgul 
"'IC\?l olduğu bir sırada ele geçirihnit· ~thibi a natikaperdaz ve sadayı 

~lid kilrsü hitabetten etrafa ak tir· 
bir ~~lduğu mahalde, şimdi, Bedia Şehremini Gureha. huta
llleza ~m nıeş'um, mahuf ~esler huwine bldmlmat, lımail Hak-

nıır oku ·di kı da dün aüddei umumiJ:l-e '\' yor ı .,, 16".r 

._,laız •uk~ddemeyi böyle t~vkif edilm~ir. 
lk· ~··· lıte bir de ort.dan: Altın kaçakçılığından 

llleıtt ı Ui siyah gözün tenvir et- SUıP)U olanJarın 
~c bulunduğu bir simayı cazi. Y 

llt ,.!~~k Venedik dilberleri- muhakemesi 
ı-. -~~o~an uzun, kumral saç. . Memleket dıtma altm kaçır
~e . llgirnız bir t.arır caızibeen. nıu ıuçuyle yakalanan Eğe va
~ !il ıhata ediyor, şahsının hey'. puru ikinci akptanı- Hüsanıetin 
\\ır.~~cınuaamdan, hal ve hareketi ile Galatada Doiru yolda Kamol
~~~en bir litafeti mağ- ya tekerciıi Avram, eski banka 
llhı- cl>ki.Uerek nasiyei Dli!liha. memurlarından Yorıi, komisyon-
·:~de nı& · 1di. }I 1 nayı ıffet okunuyor cu lıtimaYa sarraf Naum dün öile 
Sttı~ e e bu sırada vechi dilira den 80Dra sekizinci ihtiaaa mabke 
sab~~Yda ~lan huınreti infial, mesinde sorguya çekilmitlerdir. 
difer ·ti nıelij{Anesi119 bir revnakı Maznunların hepıi, kendileri-

ııafe ediyordu. ne iınat olunan ıuçları inkar et-
~tiil ·· . 

'-le h ~Yor ki, attık, e,ski tercü- mitlerdir. Mahkeme heyeti 
ll'llllıa•~.cihetten CSlmiif bulunUJor. Hüsamettin, Yorgi, lstimava Na· 
~~iti kırrıse anlam-.. Arıl.aa bile, umun gayri mevkuf olarak, Avra
l''lrı açııuttır; roman diye oku- mın mevkuf olarak muhakemele
h· tı. Halbuki ·· ı d""· · · rine hakdmasına karar verilmiı, 1, 1'f • J , SOJ e 'llDllZ 11-
lUıı ~e Zeva.ko'nun ... rleri. bü- Anam mahkemede tevkif edil-
~~hYada, herkeıin leu•tle o- mittir. Muhakeme bu ayın 29 zu· 
'•lf el romanlardan dil". Hatti ™' kaıa.,m. 
illi ~e~kwnuı al&QJar bile, bu- l-ı=-B=un~u,=-ka=-rıı-il=en=-.=m=-izıaıe=b=iızrna-=· ı·d~o""=l=ar!::!ak=:;: 
()~-._ heyecarııa takib ederler. hediye ederken, hafif kıraat kü
dall ~ lf olanlar da, okuyanlar- tiibhanemize de bir eser kazaııdrr-

't'alYe alabilirler. 

f 8tıtt1ıı ı· 
'ala ~ iaanlarda dünyanın en 

· an romanı Borji~dır ! 

mıı olduiumuzu 1&DI70?U%. 

Hatice SUreııa 

co,mutl 
Davudpaıada oturan Midh~t 

ıarhot olmuı, bıçakla kendisini 
bacağından yaralamııtır. 
Otomobll kazaaı 

Bunan üzerine Sadettinin ha 
buı, dofluca poliı merkezine gi· 
denk olanı biteni anlatmıt ve 
mltecaıirleri yakalatmqbr. Oç ar 
kadq, diin dardüncü müıtanliklik 
tarafmdan tevkif e_dilmitlerdir. 

Kad~köyünde o~an Şakir dün "Bey 8~ kalktığın-
Veznecıler caddeaınden ıeçerken ' . 15 •" 
toför Vahidin 2083 numaralı oto· dan haberi olmıyanlar 
mobili altında kalmıı, batmclan Bir kanunla Bey, Ağa, Efendi 
yaralanmııtır. ıibi ünvular kaldrrıldı~tan ıonra 
ÖIUm da hlll bazı tiçarethanelerin ün· 
Balıkhane kabzauıallarmdaıı vanlarının "falan efendi müesse· 

Leon Hancıyan dün Sirkeciden E- seıi,, , "falan bey idaresinde,, ai· 
minönüne ıiderken sokakta dü- bi tabelalar astıkları ıörülmekte
tüb ölmüttilr· Yapılan muayene- dir. B" ı!bi Unvanlar tqıyan mü· 
de kalb durmaımdan aıc1op an· e11eıeler hakkında kanunt takibat 
latılnuıtır · yaprlacaktır. 
Çama91r aaarken • __ ....,_ 

Beyoğlunda oturan Ojeni ça- yeni bir şeker kaçak-
maıır _asarken. sokafa d;ımüt, çılığı daha •• 
muhtelıf yerlennden yaralanmq- Gümrük muhafaza tetkilitı ta· 

trr. rafından JSulsariatandan memle-

Yunanlstana uskum- kete teker tokan üçüncü bir tebe-
ru lhrac ediliyor ke yakalanmqur. Bu ıebekeye 

memul» 11 kiti tutulmMtur. Şe· 
Bu yıl yaz sonundan beri Yu

nanlılar lıtanbuldan killiyetli 
miktuda pjlamut alnıqlardı. Y u
nanlılann ıimdiye bdar alclıklan 
s>Mamut 300 bin ÇÜt tahmin edil· 
mektedir. Son siiPlerde boiaaia 
mühim llliktarda atlmmru çıktı• 
iından ıene Yunan bnklan ıel
mete batlunııtır. Yunanlılu tia
dide uıkumnı almaktadwlar. 

bels•ia buı muhacirleri kandı· 
raralC Bulıariıtaaclan latanbala 
230 ton kaçak teker ıetirdiği Ye 
bunun yetmit tomuıun ffiüre ıo
kuldqtu, ıeri blaıı tekerlerin iıe 
henüz IÜIQriik aabarlarmcla bu· 
lundala meydana ~tır. 
Gümriikte bulunan 150 ton teker 
miil&41ere edilmiftir. Tahkikat e· 
hemmiyetle devam ediyor. 

8 

'ile uat, 1k Volt 
'b'TriyÖz -;;;.elik 

bir dava 
Bundan tam 400 ıene evvel Le

hiıtandıt. Baron Lenk isminde bir 
adam ölmüt, vasiyetnamesi muci
bince bütün vannı yoğunu bir ma· 
naıtıra vakfetmif, kendi mirasçı
larını da mütevelli tavin etmitti. 

Baron Lenk çok zengin oldu • 
jundan manastıra bıraktıiı mal 
da milyonlar deierinde bulunu -
yordu . 

Halbuki o zaman memlekette 
papaıların nüfuzu çok fazla ol -
duiundan papaılar bir yolunu bu • 
lub burasını za.btetmiıler, buqun 
üzerine Baron Lenk'in varisleri 
kendileri aleyhine dava açmıılar
dı. Fakat bu dava bir türlü neti
celenememit ve Lehistanm Ruslar 
tarafından zabtına kadar celse
den celıeye talik edilmekle vakit 
ıeçirilmifti. 

Ru hükUnıeti buruını zabte
dince bütün mallar üzerine haciz 
koymuf ve maliyeye devretmittir. 
Mallar papaslardan alınınca bu 
sefer varisler eski davayı tekrar 
yenilemitler ve haklarım aramıı· 
larsa da mahkeme tekrar talik ~ 
dile edile bir türlü kat'i bir netice
ye varmamı ıtır. 

Nihayet umumi harb kopmuf ve 
Lehistan tekrar istiklalini kazan
mıf. Bunun üzerine Baron Lenkin 
varilleri ıeçen sene yeniden mah
kemeye müracaat ederek bu asır· 
lık davayı yenilettirmitlerdir. Şim· 
di muhakeme tekrar bqlamıı ve 
baıka ıilne ta1ik edilmittir. 

Bu mahkeme daha 400 sene ıü
rer mi derıini•? 

Hukuk lakUlteslnde 
istifalar 

Hukuk Fakülteıi Doçentlerin 
den Münip Hayri ve Feridun Kurt 
Sumer Bank ve matbuat umum 
müdürlüjü tarafından kendilerine 
teklif edilen vuifeleri kabul ve 
fakülteden iıtif a etmitlerdi. 

Son hafta içinde amme huku
ku doçenti Hüseyin Nail de iıtif a 
elmittir. Münhal kalan bu memu· 
riyet hukqk doktoru Recai Galibe 
teklif ohmnn11tur. 

iktisat Doçenti Ahmed Naim 
ve Hakime de iktisat Vekaleti ta
rafından birinci ıınıf raportörlük 
teklif olurmıuttur. 

Maddi sebeplerden dolayı f •· 
külteden çekilmek mecburiyetinde 
kalan doçentlere yeni vazifelerin
de muvafEakiyet dilerken ilim sa
hasında bıraktıkları boıluklara a
cımamak elden gelmiyor. 

Kadıkllyllade yedi 
eroinci yakalandı 
Kadıköyünde Y eldeiirmeninde 

oturan Nuri ile metresi Haykano· 
ıun evinde arama yapılmıf, on 
dört paket heroin bulunmuttur. 

Heroin satın almağa gelen iz
zet, Andon, Hasan, Y orgi, Kimil, 
Zeyneb de yakalanınıtlardır. 

Seyyah işleri 
Bu ayıa .ronunda, Amerikalı 

300 seyyahla "Resolute,, isimli 
vapur liman111113a gelecek, bir gün 
kalacaktır. 

Diler taraftan, seyyahlarla Ke· 
zecek olan htanbul tercümanları
na verilen yeni tarih dersleri, ıon 
safhasına gelmit dün "adabı mua 
şeret,, dersine batlanmıttır. 

Bir konser 
"Çocuk üirıeme Kutwnu Beya 

zit Kolıa,, m.Uaatine Şubatm al
tmcı sUıal Br.yotlunda SarQ aİ• 
nemasında deniz kızı Eftalya. ile 
KeJDani Sa.di tarafmdaıı bir kon
ser verileuktir. 
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Şahin'in öcü 
Yazan: 

• Kadir can Kaf lı BÜYÜK DENİZ ROMANI No. 
ı • 

" Hurşid Bey de lstanbuldaki kavuğu büyük 
beyni küçük vezirlerin eşi olsa gerek .. ,, ' 

lkJnci kısmın bilJasası macentaya varmıı. Bugün, güneş 

lnebahtı'da Marki dö Valeryonun 
anı bir baskını neticesinde esir düşen 
Şahin ReitJ Ue karm ve oğlu Ali, kü
çük kıa Ayıe V aleryonun gemisinde 
diğer esirlerle birlikte götürülürken 
müthiş blr fırtına çıkıyor. Geminin 
kurtulması için yükünü hafifletmek
ten başka çare yoktur. Bu tedbirleri 
Türk esirlerini denize atmak suretiy
le tatbik ediyorlar. Bu arada Şahin 
Reisin karısı da denize fırlatıp atılı- ' 
yor,· akibeti meçhuldür, öldü mü, kal 
dı mı bilmiyoruz. 

Şalıln Rei8 Venedik gemilerinde 
forsa diye çalıştırılırken çocukları 

Ali ve Ayşe esir pazarında satılıyor

lar. Ayşe cariye olarak yetiştiriliyor. 
Ali ise bir meyhaneci tarafından sa
tın alınıp uşak gibi çalıştırılıyor, bin 
türlü talıkirlere uğruyor. Zavallı ço
cuk mütlıiş eziyet çekmektedir. J yi 
yürekli bir Venedik asılzadesi haline 
acıı arak bu zavallı çocuğu yanına a
larak evliid gibi yetiştiriyor. Ali bu 
aırada, bulunduğu ıatoya gelen baba· 
sının düşmanı Markl dö Valeryonun 
küçük kızı ile tanışıyorlar, iki çocuk 
arasında birbirlerine karşı bir sempa 
tl uyanıyor. 

Ali, on ilç yaşına gelince artık ba
basını kurtaracak bir çağa geldiğini 

düşünüyor. Himayesinde bulunduğu 

aUenin. yanından kaçarak Venediğe 
gidiyor. Şahin Reis bu sırada Vene
dikte lorsadır. Tersaneye girmenin 
yolunu bulan küçük Ali babasını kur
tarabilmek için, önce onun arkadaş

larını kurtarmağa karar veriyor. Ve 
bu kararını bir gece onların forsa bu
lundukları blr gemide yangın çıkara
rak teldş uyandırmak auretlyle tatbik 
edlyor. Ve babasının eskl arkadaşla

riyle birlikte küçük bir sandalla ka
çıyorlar. Nihayet bin türlü macera
larla evveld bir balıkçı yelkenlisi, son 
ra bir Venedik ticaret gemisini zap
tediyorlar. Şimdi "Ali Reis,, olan Şa
hin Reisin genç oğlu artık bir gemiye 
sahiptir, lnebahtıya uğradıktan sonra 
babasını kurtarmak üzere sefere çıkı· 
yor. Bu arada Şahin Reisin artık bü
yümüş ve güzelleşmiş olan kızı Ayşe, 
bir ltalyan ismi altında, cariye diye 
satılığa çıkarılmıştır. Bir limanda te
sadüf en onu gören Şahln Reisin ka
rısının eski küçük hizmetçisi ve şimdi 
Ali Reisin leventlerinden Kara Yu
ıul genç kızı beğem~rek ıatın alıyor. 
iki genç blrbirleri11i ıeviyor. Kara 
YU8ul aşk yüzünden her şeyi unuta
rak korsanlık adetlerine aykın bir iş 
yapıyor: Genç kızı gizlice gemiye alı
yor ve kamarasına gizliyor. 

All Reialn gemisini bu dakikadan 
itibaren garib bir uğursuzluk kova· 
lamaktadır. Yolda bir fırtınaya ya
kalanarak epeyce hırpalanıyorlar. 
Tes~düf ettikleri büyük bir düşman 
geTTUSiyle yaptıkları çarpışmada da 
gemlnin dlrekleri ve dümeni kırılı· 
yor. Tatlı ıu ıa/ırınçları delindiği i
çin gemide ıusuzluk tehlikesi de baş 
gösteriyor. 

Gemide Kara Yusufun bir kadın 
gizlediği öğrenilince sinirleri gergin 
olan leventler Kara Yusufa müthiş 
hiddetleniyorlar ve onu asmak sure
tiyle cezai andırmağa karar veriyor
lar. Bu kararlarını tatbik edecekleri 
arda, yaralı ve baygın olarak yat
mak~a olan Ali Reis ayılarak bu işe 
manı oluyor. Ve karar veriyor: Kara 
Yusufun getirdiği genç kız ufak bir 
sandala konularak engin denize bı· 
rakılacaktır. 

Zavallı delikanlı açık denize bı
raktığı kızın kardeşi olduğunun far
kında değildir! 

Çolak Mehmed 
Marki V aleryonun lnebahtı'ya 

baıkm yaptığı geceden bir kaç 
gün önce idi. Bir uker koşarak 
Avlonya Beyi Çolak Mehmedin 
odaıma koıtu: 

- Hunid Bey srelivormua. Ta. 

batmadan evvel burada olacak • 
mıı ! .. 

- Kim söyledi?. 
- Haber vermek için adamla-

nndan birini göndermi§ .• 
-Nerede?. 
-Dıtarıda ..•• 
Çolak Mehmed bileğinden ke • 

sik olan sol kolunu boşlukta sal • 
ladı .. Bu, onun omuzundan aşağı
ya sarkan, kalın bir ağaç parçası 

gibiydi ve kızdığı yahut sevindiği 
zamanlarda, sıkılacak yumruğu 

olmadığı için böyle sallanırdı .• 
Acaba şimdi kızdı mı, yoksa 

sevindi mi?. 
Çolak Mehmed sağ eliy1e kay -

tan bıyıklarını sıvazladı, gözleri. 
kırptı .. Odanın içinde bir aşağı 
bir yukarı dolaştı ve şöyle söylen
di: 

- Hurşid Bey de lstan.buldaki 
kavuğu büyük, beyni küçük ve • 
zirlerin bir eşi olsa gerek ... Sözüm 
ona, karşı çıkayım diye bana tam 
vaktinde haber yollıyor ... Hem de 
kendi adamlariyle ...• , 

Canı sıkılmıştı ... Çünkü Avlon
yaya geleli henüz üç ay olmamış • 
tı Bu zengin ve büyük şehirde, 
bu \ale ve bu limanda, onun için 
yapılacak çok işler vardı. Burada 
Akdenizin en yiğit Türk leventle
rini toplamak, güzel bir donanma 
yaratmak, Şahin Reisle anlaşarak 
Venedik'e kadar akınlar yapmak 
istiyordu... Az zamanda, kancık 
Venedik'lilerin kafalarına bir var
diyan tokmağı gibi inecek, parça· 
!ayacak ve dağıtacaktı .• 

Bu ite de hemen başlamış, Şa -
hin Reise ilk haberleri çoktan u
çurmuş, ondan iyi cevab almıştı .. 
Venediklilerin o sıralarda lstan • 
bul hükUmetiyle temelli bir anlaş
ması da olmadığı için meydan boş 
ve geniş demekti. 

O Şahini eskiden tanırdı.. Ya -
kından görüşmek kısmet olına • 
mıştı, fakat yiğitliklerini, akınla • 
rını itide itide kulaklan dolmuş -
tu. Böyle bir sancak beyi ile 
komşu düttüğü için kendini 
mes'ud buluyordu. 

Yazık ki bütün bu hülyaların 
üstüne kara bir perde örtmek, 
hatta onları kara toprağa gömmek 
lazım geliyordu. 

Çünkü birdenbire kendi yerine 
Hur,id Beyin gönderildiğini, he • 
men yola çıktığını haber almıştı. 
O da Navarin'e gidecekti .• 

Zaten lstanbulun bunak vezir • 
leri hep böyledirler .. Nerede zen· 
gin ve güzel bir sancak beyi varsa 
onu ya hasekilerin yakınlarına, 
yahut vezir oğullarına verirlerdi • 
Onlar da, buralarda, lstanbuldaki 
vezirler gibi halktan bol bol para 
toplıyor'lar. Şataf atlı konaklarda 
dünyanın tadını çıkarırlardı. 

Türk leventleri gibi azgın fırtı • 
nalara göğüs gererek düşman yü • 
reklerine korku salmayı, Türk adı
nı ve Türk bayrağını yükıeltme • 
yi düşünmezlerdi .. 

Çolak Mehmed şimdi kızdığını 
açıkça gösteriyordu .. 

Çolak kolu daha hızlı sallam -
yor, adımlarım sıklaştırıyor, döşe
meleri sarsıyordu .. 

Emrini bekliyen askere döndü: 
- Peki!.. Git! ••• Kara Veliye 

söyle, bölüğünü alsın ve karşıya 
çıksın!.. 

Asker hem gitmek istiyor, hem 
de gidemiyordu .• 

Yoksa kulakları iyi işitmiyor 
mu?. 

Çolak Mehmed bağırdı: 
- Duymadın mı?. 

- Şey ..• Duydum amma .. şey •..• 
- Anladmı. Eski sancak bey -

lerinin, yenilerini kalenin üç beş 
saat ilerisinden karşılamaları a
dettir. Fakat ben bu adeti ilk o
larak bozuyorum ... Haydi, çık di
yorum sana ! .• 

Asker hemen çıktı •.• 
Çolak Mehmed pencerenin ö • 

nüne doğru yürüdü .• Yüksek kale 
duvarlarının dibinde, bir kaynaş
ma ve bir oğullu içinde duran 
şehre, güzel limana, limandaki 
gemilere baktı .. 

Uzun uzun içini çekti.. 
O sanki bir baba idi ve ilerisi 

için büyük ümitlerle bağlandığı 
oğlunu sanki o gün kaybediyordu. 
Akşama doğru Hurşid Bey üç 

yüz atlı ile şehre girdi.. Yüzü a
sıktı .• Sırmalı elbiseler giymişti ..• 
Altında yüksek boylu, kara bir 
Macar ab vardı. Yolların iki ta • 
rafına dizilen ahaliye tepeden ba· 
kıyor, onların selamlarına ve ''Ya· 
şa !,, seslerine başını arada sırada 
biraz sallıyarak karşılık veriyor • 
du .• 
Arkasında kendisi gibi sırmalı 

ve mağrur adamlar geliyorlardı. 
Bunlar, vekilharcı, hazinedan ve 
saire idi. Son yıllarda Osmanlı 
devletinin her sancak beyi, gittik
leri yerlerdeki bütün büyük vazi • 
felere kendi yakınlarını koyuyor. 
lar, böylelikle halkı mümkün ol • 
duğu kadar daha çok soyuyorlar· 
dı. 

Halk, Çolak Mehmedin sadeli
ğini, adaletini ve yiğitliğini az za
manda anlamış, onu sevmiıti .• 
Şimdi Hurşid Beyin gelişini elbet 
büyük bir sevinçle karşılayacak 

değildi. 

Çolak Mehmed, Hurtid Beyi 
kalenin iç kapısında karşıladı • O· 
na sadece: 

- Hoş geldiniz! •• 
Dedi ..• 
Sonra biraz ötede duran levent

lerden birine bağırdı: 
- Heeee ... y! .. Hamza! •• Gem: 

hazır mı?. 

- Hazırdır reia ! .. 
- Haydi, arkadaşlarla beraber 

hemen oraya git, demiri aldır, 

yelkenleri aç ve beni bekle !. Şim
di geliyorum .• 

Hurşid Bey bu sözlere aİlık alık 
baka kalmıştı .. 

Ne oluyordu?. 
Nereye gidiyordu?. 
Çolak Mehmed onun yüzünde, 

yüreğinden geçenleri okumuştu : 
- Hemen şimdi gidiyorum .. 

Hava güzel! .• Bir haftadan evvel 
Navarin'de bulunmalıyım .• 

- Fakat .••. 
- Biliyorum, kalenin teslimi 

işini yapmak için kalmamı istiyor· 
sunuz ! .. Lakin vaktim yok... işte 
kale, işte askerler ve işte dışarıda 
halk ve şehir ... Hepsi de yerli ye
rinde ve umduğunuzdan daha iyi
dir... Zaten buraya geleli üç ay 
oldu, ha gelmİ§İm, ha gelmemi -
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- Korkmayın l Olüm kalmadı. 
Benim büyük profesörüm Esoes 
insanlığı kurtaran formülü buldu. 
Ben de ondan yaptım. Hepsini bi
liyorum. Bakınız, inanmazsanız 

kendimi boğayım .• Sonra hemen 
dirileceğim. 

Kendisini boğmağa batladı. 0-
mikro bir f eryad kopardı. Sana· 
toryum müdürü: 

- Karkmayın, dedi. Olmez ki 
boğulsun. Kaç kere böyle yaptı. 

Bir kere dilimeyegörsün, artık ö
lünmiyor. 

Omega ne kendini l>oğabiliyor, 
ne de ölebiliyordu. Biraz uğrat -
tıktan sonra: 

- Gördünüz ya, dedi. Kendi • 
mi boğdum, öldüm, ve dirildim. 

- Beni tanımadın mı Omega? 
Ben, senin profesörün, arkadatın 
Esoes değil m:yim? 

Donuk gözlerle bakarak: 
- O, güzel, iyi yürekli Omor· 

fonun yanında kaldı. Zeus ıöyle • 
di: 

-Ben Omorfoyum. Beni de mi 
tanımadın? 

- O, büyük, iyi yürekli, insan· 
lığı kurtamıağa çalışan profesö
rüm Esoes'in yanında uzandı. 

Om:kro haykırdı: 
- Ya beni? Ya beni? Ya o. 

mikroyu da mı tanıımyacaksın? ! 
Delinin gözleri parladı, dudakları 
titredi ve parhyan gözleri bir ya • 
na kayarak, parmağmı yüreğinin 
üstüne koydu: 

- O mu? 0m:kro mu? O .. Bu
rada yaşıyor ! Omikro, delinin iki 
omuzundan tutup aaratn , \ 

- Profesör Mazhar Osmanı ha., 
tırla ! Çabuk! Sana emrediyorum! 
Ben öyle istİY.orum ! Hatırla ! Ha • 
tırlal 

Deliye bir dermansızlık geldi. 
Kolları sarktı, gözleri kapandı 
t!tredi ve mırıldanmağa ba,ladr:' 

- Profesör .. Mazhar •• Osman •• 
Evet .• O iyi bir insandı .. Benimle .• 
Çok uğrattı .• Ama baııımm. Ağrı
sını geçiremedi .• 

- Daha hatırla! Öyle istiyo
rum! 

!
Alma ve başka dıle çev ı r e 
Dev Jet yasasmca koru Ul- .. ----------------

p av iyonlar.. uzaklarda.. kll~~ 
ler .. kubbelerin kenarlarında·~ 
sivri ince kaleler görüyonıtn··..,., 
tüne gömüyorlar .• Kalabalık.-.:;.el 
gömüldüğü yere yüksek, ı
bronzlu bir taş dikiyorlar •. So1 
Sonra bir gün başnnm ağırıll ~ 
niyor .. Ooh ! Ne rahat.. ~~ 
bir baş.. Çok iyi şey .• Bana ol , o 
diyorlar. Ben mi öldüm? Bell ,J 
mem ! Profesörümün aşısını J3eD 

yaptım. Omikro yaşadıkça•• .,..J 

de yaşayım diye.. Bu hırsıılıl" 
profesörüm, yüreğime bağıtl, 

Omikro, del '.yi uyandırdı. f'rO 
fesör Eıoes ıevincle ayağa ~ 
Sanatoryum müdürüne: d 

- Mazhar Osmanı bulduld t 

di. Şimdi bize söyleyin, biz nere 
deyiz? Ona göre lstanbulun 
kırköyünü harita üzerinde bil 
hm. 

- Siz, şimdi Y eşilbucak'tP' 
nız. Yeni dünyada harita yo~ 
Fakat Sanfilovizyon var. Ş' 
her yeri görürsünüz. 

Ii' Kalktı, karşıdaki kara caın 
hanın kenarındaki düğmeye ~ 
tı. Dünyanın bir çok manzar,ı 
sinema filmi gibi geçmeğe bati• 
dı. Hiç biri lstanbulu tanrf~ 
dılar. Yalnız Halicin, BoğV 
Marmaranın çizgiler:nden b;t 
olduğu seziliyordu. 

- Biraz sola, biraz yana, b~ 
aşa! Durun! Evet.. Bakır"öy• 
bu!'ada olması gerek. 

H · d.f l • • l" r i' ava şımen ı er erı ış ıyo ' ~ 
sanlar gel"p gidiyor, tek katlı 
nalar uçuyor, atlar havada ve 1" 
bklar caddelerde dolatıyor ••• 

Sanatoryum müdürü söylüf 
- Bu kadarını bulmak Y 

Y eşilbucak danış bürosuna söf'I. 
leriz, o bize profesörün abid 
buldurur ve altından kendisini 
karıp buraya getirtir. 

içeriye güzel, pek güzel bir .~ 
san girdi. Yalnız ağzı biraz .. S~ 
değil adamakıllı büyüktü. Bıl 
fif ~sm~r, güzel insan geldi, _o~ 
dakılerın avuçlarına üçer ~:. 

damla, kolonya gib! bir su ,erfd 
gitti. Sanatoryum müdürü: 

_ - Evet .. Beni bir demir kafes- - Bu damlaları koklayınıı· J1 
lı bodruma attılar. Sonra bir gün.. di. 
çıkardılar .• Uzaklara götürdüler •• 1, - Kolonya mı? 
z~man ~eçti .. Oradan da aldılar.. Hayır, ay yemeği. 
Bır denız kenarı .. Ağaçlı, tem·z (Devamı fi') 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,,.1 . ik .. b" d. • .................................. . 
f ım, ısı ır ır. nı ısırdı ve yüz.. b tu 

Hurıit Bey bu deniz kurduna Çolak Meıu: d~lA f • tti: 
tuh f .. 1 l b" e ı ave e J a goz ere, ıraz da dudak l b ld k" 
bük

. k b - stan u a ı koca ka 
ere akıyor, şöyle dütünü • ku kaf 1 · 1 . 1 ut• D 

yordu: Ş a ı vezır erın an a-=.t) 
N l k? kadar kıt değilmiş... AdlJP'~k 

- e o aca Baldın çıpla- .. • · Jd•"' 
Çın bı·rı· A 1 .b. . gore ıt verıyorlar. Seni ya , 

••• v anya gı ı zengın konakl rd .. .. ,.. 
bir sancak beyr w. • b ·ı k a a kut tuyunden 1 _ıt 
· . E d d ıgkumını yapa 1 me tıklara, beni de kudurmuş deP" 
ıçın n erun a o ak lazım ...ti' 
Bu ise kim b·ı· h . .. 1 ks:· lerde ıslak halatlann, ka!"tal 1;, 

ı ır angı gom e ız ki' l I det' 
balıkçının oğlu ve kim bilir re ı event erin içine g,ijJ1 

h 
· d · 

1 
• yorlar. Hofça kalın r 

angı enız erın serserisjdir ·•• ıf 

Çolak M h d b b k 1" Etraftaki askerlere, kad 
e me u a ıı arın h 1 . 

ve bu dudak b··k • oca ara 2abıtlere döndü: u menın manası· 
m anlamamı§ değildi. Bu, onun - Hotça kalın ağalar! •• 
b- 1 n· .. b' 1 h rd•· ır an evve oradan ayrılmasına ıye gur ır ses c ayr,ı b~ 
sebebp oldu. Elini Hurşid Beye Ve toprağı sarsar gibi ~ert 
uzattı. Onun bir kadın eli kadar yürüyüşle çıkıb gitti , 
taşıyan yumuşacık elini nasırlı Hurıid beyin yamnd~ki ~' 
ve demir avuçlarında kuvvetle dakçdardan biri onun kut

3P 
sıktı, salladı: doğru eğildi: bİ' 

- Hoşça kalın!.. Rüzgar git- - Bu, yalnız çolak değil, 
tikçe güzelleşiyor ve kıbleye dö.. az da deli!... ··l 1 

nüyor. Bizi çağırıyor sanki... - Hurıid abdal abd~I t' 
Hurşit Bey omuzunu biraz dü: 

kısb. 

Eli fena halde acıyordu. 
Bağırmamak için de dudağı· 

- Hem de Zil' deli! •• 
Dedi. ~) 

,(DevarO' 
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"Peki, ıunu söyleyin efendim: 
lliç bir fey sörmemit olmamaıma 
ne derıin?. 

"Dahaaım da ıöyliyeyim: Bu 
~hah, Nuh Bey yaralandıiı vakit, 

ıf at Beyin muaveneti olamadan 
mücrimin kaçmaıma imkan yok -
tur!.. 

Koıniıer, mütebessim: 
. :- iti büyütüyorsun sanırım, &· 

zızun ! •• - dedi. - Hayalin pek ge -
n· •ı .... Sana tunu hatırlataymı: 
aifat Bey, dün gece, harabelere 
Nuh Beyle birlikte gittiii 11rada, 
mücrimin üzerine ateı etmitti •• 
~~u unutma! Bundan baıka da, 

ıf atın ite el atmaaından çok ev -
'f'e), kötkte epeyce mühim hidise
tr oldu. Hatta, katil hadiıesi de 
undan evvel oldu .• 
- Bu itiraza cevab vereyim,, 

111" l uau.de et.. Rif at Bey, gecele· 
eyin, bir gölge, bir hayalet üzeri-
~ ateı etti. Belki de onu vurmak 
nıyetinde değildi de ~açıktı .• 

- Bunun böyle olması da muh
temel ... lakin, hiç bir ıeye iatinad 
tltniyen bir faraziye!. • 
~ Devam ediyorum.. Kendisi 
d Ya gelmezden evvel cereyan 

:. en hadiselerin faili o olamaz!.,, 
'Y0rıun .. Fakat, ayni zamanda, 

Ceıed' 
1 :rukan tavan arasına çıka • :n lllücrimlerin iki kiti olduktan· ::na hatırlatırım •• 

"-<>11ıiaer: 

~ '- lahavle veli .... - dedi.- Azi. c:' aauf' düt ünsene, kardetim !. 
a 1tiitrıde ittirak olunca, önceden 
li 11 '!ıtıa var demektir.. Dirayet 
d ~tn evinde cinayeti iıliyen a. 

h ~' R.if at Beye müracaat mec -
il UrtYelinde kalacağını önceden 
.. ~•ıl kestirebilirdi ki onu kendine 
'-Ur'· h UIJl ortağı yapım?.. Haydi, 
~f.d!, nıantığından ayrılma! .. Bir 
ın 111

11 bütün ihtimalleri yokla
' llıı doğrudur .. Lakin mantıktan 
., Y'tılnıasına hiç bir zaman cevaz 
erileınez .• 

d R.auf, cevap vermedi .• Sadece 
u:~~larıru ısırdı ... 

dk Ulün bu muhavere, hazırlan -
Q~ la.rı sırada cereyan ediyordu •• 
d ıraz sonra, aceleyle çıkacaklar • 

r •• 

~ F &kat, o ıırada çalan telefon 
~haverelerini de, hazırlanmaia· 
~.da yarıda bırakb .. 

S •r dakika kadar konuıuldu .• 
0 1lra Vedad, Raufa döndü: 

1:aı - kim telefon ediyor, biliyor 
uıun?. 

- Kim?. 
- Murad Bey!. 

- Allah allah .... 
,. -

1 
Ne diyor diye tahmin eder -

111 • 

- Ne diyor?. 
le - Bu akıam, otomobilinde bir 

l.'nlı mendil bulmuı. Bu mendi· •n .. 
lik uzerinde '·A,, markası varmıı; 

111 kendiı~e aid değilmiı. 
R.auf: 

d' - Cidden fayanı merak! -de
'·- E"' <>ıı. Ker ıöylediği doğru ise biri 

t'ı leke ıürmeğe kalkıttı demek-r. F. .. 
.. ;; · ırer yalan ıövlerae ondaki 
""ret 1-__., • ' 
)o ı\U~tahhk derecesini bulu-r. 

l<n . 
mııer, ay,ğa kalktı. 

-vak· Sak t geç ... Rauf, kardeıim ! 
'"-

111 bu olup bitenlere dair kim· 
l .re bir .. 1 ltd ıey ıoy eme... Arkadaı· 

'-at'~ Mehmed ile Davudu al, 
Yırın• b' d ıttıt k 1 lr e, ıayfiye ıokağı-

ıtaht 8te batında bulununuz! A
:ırlar Y.anında mı? 

- Evet, Dirayet H~mm, onları 
bana bıraktı. 

- Mükemmel! Biz içeri gire
riz 1te arkadaılar, köı'kü, dıtardan 
göz hapsinde tutarlar. 

• • • • • • • 
Otelin tofumda, Rauf, aabır

ıızlıkla bekliyordu. 
Di.rayet Hanım, çok geçmeden, 

odasından indi. 
- Nuh Bey, ameliyatı tehlike· 

sizce atlatmadı ya? 
- Tehlikesiz atlattı ... Yarasın· 

dan inıaallah kötü bir netice çık· 
mıyacak ! Yakında iyileteceğini 
umuyoruz. Bana anahtarlan ver· 
mek icin mi geldiniz? Bu ıaatte .r 
nafite yere yorulmut oldunuz. Son 
rada!! da verebilirdiniz. 

·- Analıtarlann benJe kalma-
sı!lı rica e.~~ektim. 

- Gect !~yin SAyr:Jeyi mi bek· 
liyecelainiz? 

- Hayır, bu gece değil... Fa· 
kat, arkadaıım komiser Vedad 
Bey, eğer mahzur yoksa, anahtar
ların bizde bir müddet daha kal-
maıını istiyor. 

-Ne mrhzur olacak efendim?. 
Buyurun. 

- T etekkür ederim ... Sizi ata· 
ğı kadar yordum... Rahatsız ol· 
dunuz .. 

Kaclın: 

- Eıtafutu!!ah ... -dedi. 
- Allahas~ e.rladık. 
- Güle güle ... 
Kadın, merdh enleri çılmıağa 

baıladı. Biran :lurduktan aonra, 
Rauf, onun aık11o:mdan koştu. Di· 
rayet Hanımı merd?'!trnin üıtba. 

tın la buldu: 
- Affınızı rica ederim ... Ehem 

miyetaiz bir tafsilat hakkında da
maliimat almak istiyordum: Size 
Rifat Beyi gönderen hususi polis 
hafiyeleri idaresinden raporlar 
aldınız mı? 

- Hayır ... Hiç bir rapor falan 
almadım. 

(Devamı var) 

İstanbul Asliye 4 ncü Hukuk 
mahkemesinden: 

Saul Modyano ve Jan Bem eldiven 
fabrikatörü vekili lsakHazan tara 
fmdan Beyoğlunda Tozkoparan· 
da Adler apartımanında babaaı 
Jak Adlerin yanında oturan Leon 
Adler aleyhine 2300 liranın tah. 
sili isteğiyle 934-491 numaralı 

dosya ile açılan davanın 12-1-
935 tarihli mahkeme celıesinde: 
Müddeaaleyh daveti vakıaya bi
naen mahkemeye gelmemiı oldu
ğundan gıyabında mahkemen·n 
icrasına ve gıyap kararının tebli
ğine ve davacı davasını iıpat ede. 
memiı ve eıbabı subutiye de göı· 
terememit olduğundan ve yemin 
dahi teklif eylemiı iduğinden 
müddeaaleyhe yem:n davetiyesi 
gönderilmesine ancak M.A. otur
duğu yer meçhul bulunduğuna 
mebni gerek gıyap karannın ve 
gerekse yemin davetiyesinin ili.
nen yapılmasına ve müddeaaleyhe 
iki ay mühlet verilmesine ve mu· 
hakemenin 23 - 3 - 935 günle 
mec:ne tesadüf eden Cumartesi 
günü saat 14 de talikine karar ve
rilmit olduğundan müddaaleyh 
tarihi ilandan itibaren iki ay zar
fında itiraz etmed:ği ve muhake
me gününde hazır bulunarak ye
mini ifa etmediği takdirde vakıa
ları kabul ve yeminden imtina et· 
mit addolunarak davaya ıabit na· 

HABER - i\lipm Poafa11 .. 

BORSA 
1 Hiz~tannda yıldız lşarctı olanlar Uzer· 

1 

uinde !t . ı de muamele ıöreoler
dir. I Rak amlır kapanış flatlannı tösterir 
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1 • MlllDo 1(4, - • Varson !4.-
* Brüksel ıuı,- • 811dapeşte ~6.-

• Atlııa 24, - • RUkreş (7, -
• Cenen~ 816, ·- .. Belgrıt :;4, -

. • fofya 24, - * \'ohhamı 35, -

ı • Am1terd1111 8!1, - *Altın 947, -
• Praı 100.- *Mecidiye •t. - ı 
• ~rotho1ı11 l',, -· .. R~11hor ,.o. -

Çekler (kap. sa. 16):ı 
• Londra 617.-· • Stokhlm 8.1~75 
• NeTJOtk 0.79- • Viyana 4.2314 
• Parls 12.04 • Madrtr 5.8075 
• Mll&ao 9.'l9 - • 8erlla 1,9780 
* Brtiksel 8.'40:ı!5 • V arşon 4, tt -
• Atin• 83.8782 • Budıpışte 4,!1125 
* Cenevre 2.45~0 • Rllkreş 79,1575 

* Sofya 67 ,.'l85 • Delgrıı 85.07i5 

I 
• Amıterdam 1.1748 • Yokohımı t.7894 
• Pral[ 18,9975 • Mo~kova 1090 -

1 ESHAM j 
ı, Bankası ıo.- Tramvay l\l,~0 1 

•Anıdolo 26. - • Çimento u 13.10 
Reji !.20 Onyon Det. -.-· 
Slr. Hayrln l!l.!10 ~arlr oeı. -.-

•Merkez R111kası fi7,7!5 Balya -.-u. sııorta -.oo Sark m. ecu -.-
flomontl ll,95 Telefon -.-
f stikrazlar tahviller 

~~--

• t9S3Tl1rk Bor.I 30.70 Elektrik -.- ı '• . . il 29,10 Tramvay Sl.75 

• • .. • m 29.:-.:; Rıhtım 17,50 
lstltrhıDahlll I 94,t5 • Anadolu ı 47,40 

• Erıaaı lstlkruı 97.- * Anadolu il -47,40 
19!8 A MO. -.oo Aııadohı lll 46.-
Rddıt. - .oo • \1t1111usıı A ~1.80 

il R~DYO~[ 
Bugün 

lSTANBULı • 
18: Almanca den, 18,30: Bayan Azade 

Tarcan Jımııaattk. 18,:ıo: dans mwılklal plAk, 
18,SO: bAberler. 19,40: oehlr tıy&trOIAl artıat
lerlnden Bayan Semiha taratmdan pn. ıo, 
10: Maliye vekAleU namma konfenua, !O,tO: 
Bayan .Jülide pn. piyano ile. !1: ıllr, 21,llh 
aon haberler -boraalaf'- .. 1 ~'6: radyo orkea

trasL %2: Radyo caz "e tango orke11tralan. 

!21,Khz. VARŞOVA, lM~ m. 
18: eenfonlk komu. 18,sJ: piyano nıfa. 

katile ıarkıl&r. 18.M: .öder. 19,15: b&tU 

muılkl. 19,U: ll!Jzler. 20: prlnlar. - AktO· 
allt.e. 20,30: Çtnıene rornanlan (plAk). -
Sözler. 21: Salon orkeatruı. - Haberler w 
saire, 23,15: pllk - elWe.r. %4,05; elana. 

15415 Khz. BUDAPE.,n: MO m. 
18,411: P1Ak, 19,111: ders. 19,411 kf'man kon• 

sert. 20.30: Sözler. - Rabt'rler. %1.%0: Or • 
kestra konııert. %2,50: tam eaat': 13. ~ra 
orkestrası konaerL M: Çingene orkNtrası. 

1,05! llOn haberler, 

1'75 Khz. MOSKOVA, 1'714 m. 
19,30: Kolkaz neertyatı. 19,55: komer. 

H: muhtelli dlllerle neertyat. 

W Khz. BUKREŞ. a& m. 
13,111 GUndllz oeerlyab, plAk, 18 pWı::. 19 

haberler, 19,15 plAk, 'O Ders, tO,!O plAk, 
(operet moılklll), 20,13 konferans, !1 Sen· 
fonlk konser, tıözler, 22,10 konaertn dt>va.ı:m, 
H,50 haberler, 2S,10 kabvt>bane konııerl 

Yitirme: Nüfuı kağıdımı yitir· 
dim. Yenisini çıkaracağım. Eski-
sinin hükmü yoktur. (3817) 

Envr Algan 
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvyet, aık ve aeyabat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto.144 

- Burac:b yanımda 1 Kendisi· 
ne verilecek bir haber mi var? 

- Evet .• Ona kardetini getir" 
dim .• 

- Aslanlı hükümdarı mı? 
-Evet.. 
Reiı oğlu bu sırada kulü1>eye 

yaklaımıt bulunuyordu. 
- Dönüıünden kimsenin habe

ri yok mu? 
- Hayır, hiç kimsenin. Biz gel

diğimiz zaman bütün köy derin 
bir uykudaydı. 

- Niçin uyandırmadın. Baba
ma niçin haber ıalmadm. 

- Gece yarısı bunu yapmaktan 
çekindim. Daha doğrusu aslanlı 
hükümdar razı olmadı. Herkesle 
sabahleyin görütürüz, dedi. 

Murad, reis oğlu, ihtiyar Hati • 
mayla konuıurken, kulübesine 
girmit ve uzanmııtı bile .• Reis oğ
lu uzaktan ihtiyarm kulübesinde 
aydınlık gördüğü halde ona bir 
ıey söylememiı, bilakis köye gi • 
rince: 

- Haydi Murad, ıen git, yat .. 
Yarın sabah görütürüz, demiıti. 

Reis oğlu ihtiyara: 
- Muradı çağırayım mı? 

Diye sordu .• 
- Yavuza soralım •• 
ihtiyar bunu söylerken kulü1>e

den içeriye girmit bulunuyordu. 
Yavuz, Merzuka ile beraber, 

kulübenin bir köıesinde oturmuf, 
ayaklan dibinde üç aslanı uzan • 
mııtı. 

Bu görünüş, aslanlı hükümda -
ra daha baıka bir mana, daha bat
ka bir heybet veriyordu. 

Reis oğlu bu manzarayı kulü
be kapısından görünce, içeriye 
girmeğe cesaret edemedi ve kapı 
önünde bekledi. Fakat az ıonra 
Haıimanın çağırması üzerine gir
mek mecburiyetinde kaldı. 

Haıima Yavuza reisin oğlunu 
tanıttı: 

- Reisimizin oğlu Karan .. 
Aslanlı hükümdar: 
- Haıima bana sizden çok 

l>ahsederdi. Ağabeyimi yalnız bı

rakmadığınız için ıize teıekkür e
derim. 

Karan taıkmlıktan teşekküre 
Kartılık bile verememiıti. Neden 
ıonra: 

- Kardeıinizi çağırayım mı? 
Dedi. 
- Uyumadı mı? 

- Zannetmem daha u~ut 
olsun. 

- Şüphesiz, hatta ben de bera
ber gelmek isterdim. 

- Gidelim .. 
Yavuz ayağa kalktı. A.yni za • 

manda Merzuka'ya: 
- Haydi .. Sen de gel.. dedi. 
Aslanlarının kendilerini takib 

etmesine müsaade etmemiş, onla
rın yerlerinde kalmalarını iıtemiı
ti. Merzuka: 

- Sanki b~raber gelseler ne o
lur. 

- Ne kadarcık yer. Onu da alır 
buraya geliriz. 

,. ............... , 
;Yazan: 1 

i Rıza 1 
ji_eki~ 

ve Merzuka arkada ve gerilerinde 
de Karan vardı. 

Dııarııı kapkaranlıktı. Alıtık ı 

olmıyan bir ayak buralarda kolay· 
hkla ilerileyemezdi. Nitekim Mer
zuka da bir hayli sıkıntı çekiyor
du. 

Yavuz, Merzukanın bu üzün
tüsünü hissedince kolundan tuttu 
ve onun kolaylıkla yol alabilme
sine yardım etti. 

ihtiyar, kulübeye yaklaıtıkla
n zaman: 

- lıte, dedi. Muradın kulübe
ıi ıu kartıdaki... Şimdi, kardeıi
nin ayağına geldiğir.; bilse, böyle 
bir ölü sük<ınetiyle içeride rahatça 
oturabilir mi? Kim bilir timdi ne 
kadar ıe rinecek. 

Yavu'!: 
- Uınanm .. Fakat l>en Cie müd

h~t bir heyecan içindeyim. Kal
bimin bu dakikadakt kadar kuv
vetli çarptığını hiç bilmiyorum. 

- Şüphesiz böyle olacak. Ağa
beyinle kaç sene sonra karıılaımıt 
olacalaın. 

- Orman bana 'senelerimi u .. 
nutturdu. Kaç yaıımda olduğumu 
biJe tayin edemiyorum. Fakat on
dan ayrıldığım zaman on üç ya
ııinda ya var, ya yoktum. 

- Murad bana geçen gün ko· 
DUfU' •.en aıağı yukan em yaıına 
bastığını &öylüyordu. 

- O elli yaımda varsa, ben 
38 ini bulmufum. Aramızdaki yaı 
farkı 12 idi. 

- Demek 25 senedenberi on -
dan ayrısın •• 

- Hesabça o kadar. 
- Çok •. Çok .. Dile kolay. Bu 

kadar zaman ayn yaşayan iki kal" 
detin biribiriyle kartılaşmaları az 
zevkli, az heyecanlı olmıyacak. 

- F.vet .• Çok heyecanlı olacak. 
Merzuka ıöze karııb: 
- Bari birdenbire görünme Ya· 

vu:z .. Her 4ey olabilir. Haş~ma ev
veli haber venin. Sen ıonra gö
rün. 

(Devamı var) 

r 
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İDARE EVl 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 
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HASAN RASiM US 
Baaddıl'J Jeli (VAKiT) Matbaaaı 

Yürüdüler. ihtiyar önde, Murad ••••••••••••-

Bu Perşembe akşamı SARAY sinem11ıoda 
JOSEPHiNE BAKER Ye JAN GABiN 

Z U Z U filminde 

zar~y· e bakıJacağmdan mahkeme 
ye kabul olunmıyacağı gerek gı· 

yap karan ve gerekse yemin da

vetiyesi maka.mına kaim olmak l 
üzere ilan olunur. .(3826) ~-••••••••••••••••••••••••llt 
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ölmüş tavuk 
satıyorlar 

( Ba§tarafı 1 inci de) 

riş ettiğim kasabımız, bize elli alt 
mı§ kuru§tan aıağı fiyatla tavuk 
satmadığı halde, bu. çingenelerin 
hem de oldukça ıemiz tavukları 

yirmi beter kuruıtan. naıd bırak .. 
tıklarma hayret etmittim. Garip 
bir merak beni bu çingenelerin 
pefinden &ilrükledi. iki arkadaı 

köşenin başmı kıvrılınca durdu
lar .. Paraları taksim ettiler. Yan • 
larmdan geçerken fU aözleri kula-

ğımla işittim: (Yarın on tane bu· 
Jabilirsek, yaşadık ağam!) hu mu 
havere beni büsbütün fÜpheye dü
şürmüt tü. Bir hadise daha.. Siz 
birbirine ekleyin! Bendeniz Feri· 
köyünde oturuyorum. Komşumuz 

tavuk yetiştiren, bu işin ticaret~i 
yapan bir adamdır. Hergün. has
talıklı tavuklarından beı altı ta· 
nesi ölür .. Ve komşumuz bunları 

satmanın do. yolunu bulduğunu 

her zam<\n bize söyler durur. Bu 
komşumuz bir gün bana sarhoş -
ken; (sakın dükkanlardan temiz
lenm:ş tavuk alma... Anlarsın 

ya?) dedi ve ötesini söylemedi. 
Komşumuzun daimi müşterileri 

acaba bu çingeneler olmasın?! 

diye düşündüm. Allah atkına bu 
meseleyi gazetenizde bel~diyeyi 

harekete getirecek bir tarzda ya • 

zınız ! Çünkü, benim hasta bir kt
zım vardır ve ben hergün ona bir 
tavuk almağa mecbunun.,, 

Bu mektup üzerine bir hafta. 
dan beri dükkinlarda. ölmii§ ta· 
vuk sahlıp satılınadığmı tahkik 
etmekte olan muharriı-imize Ba
lıkpazarınde. bir tavukçu fU izaha 
tı vermiştir: 

"- insanlarda insaf kalmadı, 
beyim! dediğinizi gözümle görme 

diğim ;çin, doğrudur diyemem. 
Fakat, biıe zaman :.ı:aman öyle pe 

rakendeciler gelir ki, bunları!\ el· 
lerindeki kesilmiş tavukli\rı beda
va verseler almamıza ve mütteri .. 
lerim · ze satmamıza imkan yok-

tur. Biz canlı tavuk ıatanz. Bir 
müşteri tavuk almağa gelince, iı· 
tediğini beğenir ve onu gözünün 

önünde keser, veririz. Temizlen • 
mit tavuk aattığmıız da vardır. 

Fakat, biz böyle ölmü§ tavuk aa .. 
tarak müşterimizi aldatmayı na • 
musauzluk sayarız, beyim!,, 

Bir diğer tavukçu da fU hikaye
yi anlatmıştır: 

"- Bir gtin tavuklarını sa~ 
boğdu~ndan b~hiıle dükkanmu
za bir adam çtuz tavuk birden ge 
tirmiş ve bımlan be§er kuruştan 
almamızı teklif etmişti, Ben bun· 

ları yakalc:\dnn ve sahibini o sıra
da oradan ie~en bil" belediye ı:ne· 
munma te~lim ettim. İtin a-a.ı-ibi 
§u ki, aııl mal aahibi de o ıırada 

dükkanım.ı~ın önünde!\ g~iyor
muf .. Tavuklarını fıÖriince tanı-

mı§. Meğer bu adam eski bir ta
vuk hınızı ~mi§. Cürüm iki katlı 
olunca herif yakayı tam mlnasile 
ele verdi ve polis merkezine götü
rüldü. işin en doiruau böyle elle
rinde kesilmiş tavuk aatan pera· 
kendecileri ( !) derhal yakalatıp, 
elindeki tavukları nerden buldu • 
ğunu ve neden böyle ucu.z fiyatla 
sattığını soruşturımaktır.,, 

Bu tafsilat üzerine tiiyliyecek 
söz bulamıyoruz. Belediyenin ve 
halkımızın nazarı dikkatini celbe 
deriz. En makul tavsiye budur: 
Sokakta dola!tırılan ucuz tavukla 
rı almamak. Ondan öteıini beledi 
yeye bırakrıoruz •• 

Tayyare şehitleri 
(BQJ taralı 1 incide) 

mektebfor ve zabitler selim vazi
yeti alacaklar, siviller ıapkaları
m çıkaracaklardır. 

Bu ~ida Fatih ıw-kmda, ~
yazıd, Galata kıı1e1elı:n~e, tesui 
daire ve müeaseselerde ve l~
da bulunan gemilerdeki bayrak
lar yava, yava§ yaxıya indirilecek 
ler, bütün fabtikalar ve gemi!er
düdüklerini çalacaklardır. Ayni 
zamanda herkes ve bütün nakliye 
vasıtaları hürmet için bir dakika 
duracaktır. 

Selamdan sonra ordu namına 
hava zabitlerinden, tayyare cemi
yetinden, halk namına şehir mec
lisinden birer zat hitabeler söyli
yelecklerdir. 

Hitabelerden sonra. muzika ma
tem havası çalacak, bir zabit ku
mandasında harbiye mektebi ta· 
lebesinden bir manga manevra 
fişeğiyle havaya üç defa at~ ede
cektir. 

Sonra geçid resmi başlıyacak 

ve ıırasiyle Harbiye mektebi, Mal 
tepe Jiı;eşi ve muzikası, Hava ge
dikli küçük zabit mektebi, ?fırka 
muzikaaı, bir piyade taburu, bir 
ıuvari bölüğü, bir topçu batarya
sı, bir polis tabunı, mektebliler ge 
çecektir. 

Geçide iştirak edenler Beya -
zıda kadar gelecekler ve sonra da
ğılacaklardır. 

--<>--

işçilikten 
milyarderliğe 

(Ba.1 taralı 1 incicle) 
bile alıb hayatını genitletemi • 
yecektir.,, 

Onun için, milyarder, !İmdi 
hala tornacılık yapmakta ve pa
ralatı d8rt gözle beklemektedir. 

Kendisiyle mülakatta hulu • 
nan F ransxz gazetecilerine de • 
mİ§tİr ki: 

- Bir gün içinde binlerce ye
ni dostum zuhur etti... Onlar -
dari yakayı sıyırmak için adresi
mi değişti1 n.!ğe mecbur kaldım. 

Ojen, yazın Biariç plajında 
da hamamcı olarak çalışını§, te
nis ıampiyonu Süzan Lenglen'le 
resmini çıkarn:uttır. Fakat1 ta -
bii, o zaman, o seviyedeki ka • 
dınları, kendisi için eritilmez 
bir hayal telakki ediyordu. Bin· 
lerce yeni dost gibi, timdi artık, 
Ojen'in güzelliğini ve zekasını 

takdir eden binlerce kibar ka -
dın da, füphesiz, zuhur edecek
tir. 

Çin şimend6ferlerini 
Japonlar aldılar 
Tokyo, 22 (A.A.) - Çin doğu 

şimendiferinin satılması hakkın -
da Japonya ve Sovyet delegeleri 
arasında anlatma hasıl olmu~tur. 
Bedel 1934 de tesbit edihnis ve fa. 
kat kat'i anlatma muallakta kal
mııtı. 

-<>--

Lehler çekingen 
davranıyorlar 

Varıova, 22 (A.A.) - B. Lival 
ile B. Beck arasında Cenevrede 
şark misakı hakkında yapıluııt o
lan göriitmeler, Leh matbue.tınca 
dikkatle takib edilmiştir. Bu gaze
teler, her türlü mütalealar ser din
den içtinap etmekle beraber Fran 
ıız ıazetelerinin mütalealarını bil 

. diren t~lgrafları aynen iktibas et
mektedirler. Bunlara kormuş ol
dukları baılıklar, rc:.mi Leh siya
setinin çekingen olduuuna delalet 
etmektedir. 

HAB.E.R - Aktam Postası 

Seyyah gezdirme •• 
(Bq taralı l incide) 

beş arabaya bir intizam memuru 
verilecek, seyyahlar tam bir inti· 
zam iç!nde gezdirileceklerdir. Ce .. 
miyet acentalardan alacağı para-, 
dan yüzde yirmisini alıkoyacak, 
gerisini şoförlere hemen dağıta
caktır. 

Bu münasebetle şoförler cemi· 
yeti otomobil sahipler:ne ve to· 
förlere hitaben birer mektup ıön· 
dermiştir. Bu mektublarda şoför • 
lcr cemiyetinin, Tayyare Cemiye· 
ti ile el b:rliği yaparak memleke .. 
te gelecek ıeyyahları gezdirmek 
hakkını aldıiı bildirilmekte ve 
şöyle denilmektedir: 

- Gerek bu İfin kolaylıkla ya
pılmaıı ve gerek daima göz önün
de bu1undurmakbğrmız llzım ge· 
len ıeyriaef er merkezine yakın bu 
lunınak için cemiyet merkezini 
Galatada Bosfor hanına tafıchk. 

Cemiyetimiz, bu terefli ve ayni 
zamanda menfaatli işi üzerine a • 

lırken arkadaılara güvenmittir. 
En büyük arzumuz bu işin iyi ya-

pılmasından doğacak ıeref ve 
maddi menfaati kimsenin hakkı-

nı kaybetmeksizin bütün arkadv.f 
)ara dağıtmaktır. Bunun için de 

bazı tedbirler alrnımştl1'. Bu ted• 
birlere bilhassa dikkat edilmesi 

lazımdır. 

Cemiyet, bütün arkadaşların bu 
faydadan istifade etmelerini baı 

vazife bilmekle beraber gerek 
seyyahların salimen ıezmelerine 

ve gerekse srhht şeraiti ehemmi· 
yetle göz önünde bulundunnağa 
mecbur olduğundan seyyahlara 
tahsis edilecek arabalarda fenni 
mahzurun mutlaka kaldırdmıf ol· 
maaını, temizlik noktaımdcan göze 

batacak bir kusurun olmamaımı 
tiddetle diler.,, 
~ 

Bulgaristanda ka-
bine değişecek mi? 

• (Btıf taralı 1 incide) 

Bugünkü Harbiye Nazırı Zlatef 
Dahiliye, Başvekil Kimon Gorgi • 

yef lktisad, Ba§vekalet buşusi ki.. 
tibi Karakolokof Maarif Nazın 

olacaklardır. 

Dolaıan rivayetlere nazaran 
yeni kabineyi tetkil edecek olan 
Delçef daha ziyade köylüye ve 
ameleye dayanmak iıtiyecektir. 

Bunun için de evveli, ıon zaman
larda çok kuvvetlenen komüniıt -
lerle Makedonyahlar hakkmd• 
cezri tedbirler alacııktır. 

Bunlar Aıkeri Birlik tarafından 
alman ltararlardll". Kralın ve di
ğer bir çok mühim adaml•r• fi • 
kirleri henüz mQÇhuldül', Bunun 
için baz.ı umulmadık hidiı.Jer de 
olabilir. 
HUkOm•t tarafta" olmayan 

ıaıeteler 
Sof ya, 21 - Bu.-ada. çıkan Zora 

gazetesinin sahibi Danail Kr•pçev 
Bulgaristan dahilinde Karlov ka • 
sahasında ikamete memur edil
miştir. 

8qndan baılc• Slovo ıo.zeteıi de 
üç gün müddetle kapatılmı,tır. 

Bunun sebebi her iki ıazetenin 
doğru olmıyan havadiıler neşre • 
Jerek emniyet l<anununun 48 inci 
ma'desine muhalif olarak hareket 
etmeleridir. 

HABER - Zora ve Slovo gue
teleri Makedonya komitesinin fi .. 
kirlerini neşreden ve bugünkü hü 
kumete taraftar olmıyan iki ga -
zeteir. 

Sar meselesi 
Fransızların muhtı

rası Cenevrede 
tetkik edildi 

Cenevre, 22 (A.A)- Havas A .. 
jan11 muhabirinden: 

Sar mültecileri hakkındaki 
Franıız muhtıraıını tetkik eden u 
luslar derneii konıeyi, raportörü 
Belçika mümeııilini gelecek top .. 
lantısı için, konsey ile görü!erek 
teklifler yaptnağa memur etmit
tir. 

Muhtırada, seçimin ertesi gü· 
nü, Fransız başkumandanının Sar 
dan göçenlerin herşeyden evvel 
uluslar derneğini alakadar ettiği
ni söylediğini hatrrl&tmakta, ulus 
lar derneğinin aebeb üzerinde te
ıir ederek f enahğın önüne geç· 
mek vazifesi ve bundan meı'ul ol
duğu bildirilmektedir. 

Muhtıra, Sar'lılarm 15 sene u· 
luslar derneği tebaası oldukları

m, bu idarenin devam etmesini İs· 
tiyenlerin göçenler olduğunun a .. 
çık olduğunu söylemektedir. Fran 
sz hükUmeti, Sar' dan göçenlerin 
yerlettirilmeıinin uluslar derneği 

bütçesine nid olduğunu takdir et
mekte ve mutahassıs te,kilatın 

burJarla uiraşmasıru istemekte
dir. 

Muhtıra, Fransız hiikfimetinin 
evvela Sar' da ya§ayan F ranıızla
rı düJünecek iken, :Sar' dan ıöçen
lerle, Alman tebaalarına kaqı ne· 
ler yaptığını bildirmektedir. 

Artık, uluslar derneğinin teşri .. 
ki mesaisi olmadan göçenlere yer 
ve yurd venneğe devam edemez; 

Muhtıranın verilmesi, hiç bir i .. 
tiraza sebeb olmamıştır, yalnız, 
genel yazgan, uluslar derneği hüt 
çesinde 1-1-36 ya kadar Sar'h 
göçmenlere verilecek kredi olma
dığını hatırlatmıttır. 

Teslim nasll olacak? 

Kıtlık 

Seylanda hastaJıktaJI 
sonra bu Afet başladı 

Seylan &ilaıında malarya baJ• 
tahğından ölen binlerce kitid.SS 
sonra, ekinlerin bozulma11 yiiJiiı'· 
den bir de kıtlık tehlikesi batlÖI' 
terehileceği haber veriliyor. 

İngiliz kabinesinin son ıoplaıı• 
tısında dahiliye nazın, bu mCI'~ .. 
nin ehemmiyetinClen bahsetmiıtit· 

Uzun zamandır ıüren kuraJdılı 
neticesinde birçok yerlerde .kir 
lerin hali pek kötüdür. 

BirkaÇ haftaya kadar devaoıl• 
bir yalnıur yaimadıkça~ bu teldi· 
ke ilerliyebilecek ve kati bir kıt' 
lık ve açlık kendini ıöıtorebiltC" 
ii yazılmaktadır. 

Diğer taraftan ayni yerde nt•' 
larya ve ona kartı mücadele ~ 
vam etmektedir. 

Şimdiye kadar malarya~ 
Seylan adasında ölenlerin tanı ,a• 
yısı çılanaınıtsa da birkaç bin ol· 
duğuna dair ajansların verdiii h•· 
herler de tekzib edilmit değildir· 
~ 

Yunanlstanın 270 taf" 
yereye ihtiyacı var 

Atina, 21 - Yunanistanın tY 
keri müdafaasını ve ibtiyaçlarııtl 
tesbit etmex Uzere toplanan f ırk• 
reiıleri mecliıinde, hava nasrtf 
müstetarı, Yunanistanın iki ,U• 
yetmİ§ tayyare .satın almak ihtl1'' 
cında olduğunu ıöyl~mlıtir. 

-0--

Dttnyada nekadar 
ihtiyat altın var? 

Cenevre, 22 (A.A.) - Ulusıat 
kurumunun ıon aylık itatistik biil' 
tenine göre. Sovyet Rusyaımdafıi 
hariç olmak üzere dünya altın ib• 
tiyat akçesinin miktarı artmıttJf• 

Fransada 205.000.000, Ameri' 
kada 854.000.000, dünya piyatl' 
larında altın kıymeti, ikincitoıril' 
ayına nazaran hafif surette ten.,. 
zül ebnit olmakla, temmeuz ayııt' 
niıbetle gene epey yüksektir. 

Sarbrük, 22 (A.A) -Baron A· 
loiıi'nin Sa~'ı Almanyaya tealim 
etmek için Sarbrüke geleceği hak
kında dönen şayiaların hilafına 
olarak bu teslim ve teselli.im mua• 

Sınai istihsalat Almanya, A vıı" 
melesinin, uluslar kurumu namı.. ı 
na Sar hükumet komisyonu reisi turya, Belçika, Şili, Amerika, ' 
Bay Knokıı taraf mdan icra edile.: talya, Norveç, Holanda, Pol9n:Y'' 

.lsveç ve Çekoslovakyada aallh " 
ceii haber almmııtır. 
. Yabancı memurlar, 28 Şubata seri göıtermiştir. 
kadar it batında kalacaklar ve t Sınai tahvilat kıymetleri A vuY 
Martta gelecek olan Alman komi- turyada yüzde 38, Almanyadf 
seri Bay Burkel, o aün, Alman hü yüzde 26, lngilterede yüzde t9ı 
kltmeti namına Sar'ı teslim ala· Danimarkada yüzde 16 ter•ff0 
c:aktır. göstermiş, Franıada yü~de 27, }lf' 

Saylav namzetleri ıandada yüzde 24 ve Belçikad' 
kimler olacak? yüzde 21 niıbetinde dütmiiJtÜf· 

Ankara, 21 - Mebııa namzedi -o-
gösterilmek için c. H. Fırkasına Sar statiikociılarınııt 
yapılan müracaatlar tetkik edil- reisi Londrada 
m,ktedir. . Londra, 22 (A.A.) - Sa.t0' 

Haber alındığına ıöre llıte A,:q, ıtatüko lçin aıijqdıle .tımı oı-ı' 
karada hazırla.nacak ve ıuhatnı Prens Hubertus Yon Löwenı"'1' 
ilk ıünlerinde lıtanbulda toplana· buraya gelmiıtir. Birkaç ıüıı ,oır 
cak'" olan. fı.rka riyaset divanında ra, ,imdiki,Almanya bakkıPd' 
katı ıeklını alacaktır. Fırkanın konferanılar vermek üzere J.ıP" 
ıöstereceği kadın namzedlet he- rikaya gidecektir. 
nüz kati ıurette belli deitldir. it- ~-
çil«den de namzed gösterilec~
tir. 

-0-

Almanyada maden 
sanayii ilerliyor 
Berlin, 22 (A.A.) - 1934 se-

Bahrimuhitteki adalat 
şenlendirilecek 

Vqington, 21 (A.A.) - R"" 
mi mahafile göre, ReisicUJllb~ 
ya.pdınası ileri ailrülen bahrioıtSP"
ha va yolu üzerindeki boş adal•t" 

nesinde bakır istihsalatı artmış ve ıt 
demirhanelerin istihsalitı 52.600 dan vake, Kingmarrc ve Coııf0 1 

d 1 h h 
. • _,;11 

to km t 1933 .• t•h a a arını a rıye nezareti e ..... 
na çı If ır. seneıı ıs ı - .... d" .. · . 

Sal~t k 49 000 t d .b t' vermeıı uıunmektedır. 
~ ı anca . on an ı are 1 

idi. Elektrolitik bakır istibsalatı Bu adlarda hiç bir vakit id~~ 
170.600 tona çıkmıştır. 1933 sene-, kurulmamıştı, Bay Ruıvelt, be . 
sinde bu nevi bakır istihıalatı inıan gider oturur diye bu e~ıik11" 
160.~00 ton idi. ği tamamlamak iıtenıektedir, 
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ADAPAZARI 

Türk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiı sermayesi 

,111,111 lir~ . linıı 
1'•1ttıealn hw ,.rlft4e ıutt• ve 111uhablrl•I vardar. 

lier nevi Banka muamelib yapar. 
latanllal ŞU,.i: Telefon: 22042 

..........._~ -----· Galata Şuheti: Telefon 43201 -----~----~~----~~~~--~~~~~~~~~~~· 

TAM 
1H kur111 ikbal KUtUphanMlnd• 

brbnlzln en gtlzlde okuyucusu 

&Yan Mtlzeyyen 
Eİkt LONORA Yeni T'oRK 

'-'lsaata " bira~-• ita ak_p•claa itibarea taıaaaiye 
b.,ıayıcakbr. Ttl: 40227 

Ademi iktidar 

orrnobin 
Tabletleri 

Kullanmakla tedavi edlllr 

TaWetleri 

VOcudu ve dımaaı kuvvetıendlrlr. 

Yaşamak neşesini iade eder . 

Her ecuaedc bulunur. Fiyatı 150 kuruttur. 

lcaaıköy Birinei Sulh Hukuk' ktııuae ile ltir vekil göndermek 
llakimliğin~n : suretiyle ispatı vücud etmeniz ve 

~~~!ha.ada Jatild&I .ca(ideıiMe oa 'ün içiııde itiraz etaıezaenia 
lıı ,~~ı Abdullah ıokak8 No. muhakemeye kabul olunmyacağı· 
~·k ~ Ült katında ıııu· ıuz gibi haamın demıeyan ettiği 
~ ~~·.~ibı 1DIC· vakıaları ikrar v• kabul etmit ad· 

L..I':"!' clolvMMiı v• H. U. M. K. 402, 

Reçeteler 
Müstahzarlar 

Parfürnöri 
Karaköy Eczanesinüseain Hüsnü 

· Iıtaabul, KaraklJ cadtl•i No. 5 Telefoa 41252 

Türkiye 
MERKE·Z 

Cümhuriyef. 
BANKASI 

17 ı ı ı t93lS vaziyeti 
AKTiF 

KaMı 

:~~o~~llo~~-L~987~~1 ~ 1:::: ~ 
ü fakbk - --- ----··----- n 815.084. il 

Dahlld•kl Muhabirler : 

Lira 

' 29.069.651.97 

PASiF r=--
...... ,. ·---·· 1 ıs.:ooo.-
lbdpt akçesi~· ---···-· ı 663.91'-30 

T edawUldekl B•nknotl•r: 

Alan: Sah Kg.- 1.788-0241 L !.Sl5.0M.
Ttrlı lirası ··-·······-·· ,, . 169.860.90 

Deruhte edilen enakı nakdye iL 158.748.563.
Kınunnn 6 Te 8 inci madde· 

2.684.864.90 !erine tnffkın n kl tediyıı 10.121.613.-

Hariçteki Muhabirler: 
Alan: Safi kilouam 3.807- 042 s.854.921. 02 
Alanı tahvili kabil Serbest dövizler 18.06S.67i-44 18.418.593.46 

Haal•• Tahvlllerl ı 
Oınabte edilerı emkı nlbiy• ı 
1tll'flblı L.JSl.748.563.-
Kuaoan 6 n 8 inci mad· 
delerine tnfikın vaki tedlytt ~ 10.121.6!3.- 148.626.940 -

Deruhte edilen enıkı nıktiyt 

baktyesl - -·--······-··-·- 148.626 94().-

Karfdığı tamamen alun olarak 
tednüle yazedilcn ·····---····· Jl.. ·-----JS.688.000.- 164314 940.~ 

Urk Liruı Nevduatl : 

~:::~iiz =~== ...... -............ , __ 20_.2_83_9ı_o_.s_, 20.283.9 r 0.33 

Döviz Mevduatı : 
Seneclat Clladanı: 
Hazine bonoları ···-·-· .. ··---··· L. 3.717.0H.60 
flcaı1 aeneder --····-·····-··· 8.168.364 09 

ll!aha111 ve Tahvlllt Cllaclanı : 

Vadesiz 
Vadeli 

11.895.386.69 Muhtelif 

n ki naktiye k&rflblt ~ 19.461.894.72 . 
esham 1 Deruhte odllta nra 

talavil&t ( itibari kıy•ttl• l 
Elkam Tt Tılrri1tt ................... .. U71.863.91 34.383.758 6.1 

A.lbn \'e dö,iı üzerine anns ı ·. if.000.34 
Tahvilat üıerine ıvatıs _ .IOl.871.10 587 771 44 

Hluedarlar ................. -................................... 4500000-

YekQn 63.096.777.90 
muhtellf 12981 81081 

'Yekin 63. 8.7( 1.99 
a mart 1883 t•rlhlnden IUb•ren: 

.. ltoato haddi yUade S 1•2 - Altın Uzerlne av•na yUzde 4 1-2 

lıtanbulda, Sultanhamamm·I' Acele satılık 
da 9 numaralı ı K 1 . rük" ı:ı._ 1 t-• e epır pe ... sa onu ve a 

V • ı t i tar dükkinı 315 beyiir kuvvetini o e :i de Sarole a marka· ~ir motosiklet 
·• ve Giriıon markalı kunu mü -

nam manifatura mağazanın adı r kemmel bir bisiklet •. Taliplerin 

POKER ~...._.,... ı....t P• toka- 4Q4, 401 ve 408 DCİ .. dcl•leri 
'.i ..;..~ No. ela aakin Seyid Meh· ihtar ve teblii makamına kaiaıı PLA Y TIRAŞ BIÇA~I 'd' ..... -ı.ıw1-.a .ı ..L· • ikam 
U,a~eıı 11A •~- e-1a.UUZe • olmak üzere ilin olunur. (3821) kullanınız ve her yerele arayımz 

GONERı 
olmuıtur ve ayni caddede bu
lunan 29 numaralı ( aabık Kle-
1anti Hacıpulo) maiazaya nak 
lollunmuttur. Telf. 23482. 

Kurtulut caddesi Tepe iistilnde 
1 numaralı dükkinda Attar 

Day Mehmed Hayriye müracaat
ları. (3738) · __ ,..__~~----------~~~ 

lstanbul ikinci tcra Memurlu -
h..~ V\ıl ..... alacak davaauun ------....--- __ _.;,... _ _ _______ _ 

"'"))' ~u,_ rainıen yevmü l lıtanbul Yedinci icra Memur- Kiralık kahve 
~ ~ 'Qlıbk•9de iapatı ri luğundan: Yakacık köyij biiJük kahveha- .. -------=-mm .. nunn 
~ 1 oldbiuJıuıdu hak- Paraya çevrilmeıine karar ve- nesi ilci ıene müddetle kiraya n-
:~..:: kar:u-ı verillllit v_• rilen Kumkapıda Kemal~ 37 rilecektir, Tallblerin 17-1 13& Altıncı lcra memurluğundan: 
.1 ~.... r im a aened verdı· No. marangoz f abrikuıncla bir tarihine kadar kariyei ıauk6re Bir bor .. tan dolayı tahtı hacze "tfi.ı~ "• ıel-.ek celee ıelip bU- 3' 

~llfJ bwuıuaıaclıiuuz takdirde adet dinamo Kanunusaninin 29 n muhtarlığına ıniiracaatları. 3748 ahnmıt olan ve paraya çevrilme· 

'1-.:~,,,•enodi bbul etıu.if ad- cu ıünü aaat 12 ele mezkUr fabri- SATILIK EV sine karar verilen ıramofon plllı 
._. • ...._~mclaıa bahMJ ka önünde birinci açık arttınuaıı oda takımı tuvalet aynası masa ~el 1' e u.asıuuza ı'cra oJ ............ gwı ı'l~n olunur. 3827 s··ı . ..ı..... K il' Ah ""~• mrn.ap '-- bl' w • 1 -- .. u eymanıyell.l'C ayser 1 --·de -eaaı"renı'n 27-1· '!ti!! Pa-.._. ·:~ aararı le ıııy e __..... ,. ~ 
tt._ enuı .._ "> 93S &-..!L. met paıa caddesinde yallı boya k d ~diif ~- ....-uaane ACELE SATILIK PİYANO zar günü saat 10 dan 12 ye a ar 
lo ' t.ı· eden Pazaneai c'mü aut . üç kat ve yedi odalı bahçeli bir Akaarayda Valde Camisi karıısın ~"~- iki kaı-......; ..... 1-•. - b··'..... Almanyanm en iyi markalırnı • 1 k Tal' l y 
"""~ ........ __..., '"~ ev satı 1 tır: 'Perin ükaek da Şekerci Salihin dükkanı önün-l','-- oıı iti;-~~illi te~en İtiba·· du 3 ~dallı yeni Biv Piyano acele iktisat ve Ticaret mektebi bi-

)\ ;.,. ·~ ıçınde muaınela .. tı vakı eıtıhlr.tır. de ~ arttmDa suretiyle paraya 
"'"'°2 rinci smıf ta.Jebeaiııden BaJ' )"th.I. •Jl•ı:aıeıais, 1•-..ü qauay Beyoğlu Aynalı çetme Emin Ça- çewilecektir. Abcdarm aıakUr 

_-,. '-h'- -..ı Saim'e müracaat. (215) d b ta-'~-·-~• bU.-ie veya· mi İbrahim Sokak No. 9 a müracaat .....,-----~.,....~---.:ı sün ft autta mahallin e azır 
-.~an 1'nlla4clQ Yekl·· (3818) lııahmmalan illa ohmur. '(7221) 

ğundan: ""(- !tı 
Sablmasına karar verilen mah

cuı bir adet piyano 26-1-934 tari
hine müıadif cumartesi günü aaal 

14 ten itibaren Kurtuluıta TITI 
apartımanında ıatdacaimdan ta • 
lip olanlarm mahalUnde hazır bu
lunacak memuruna müracaatları 
ilin olunur. '(3823) 

Birinci Ticaret Mahkemesin • 
den: 

Mahkemece aatrlmasrna karar 
verilmit olup Galata Gümrük An
tjrepoıunun 1 No. h ambarında bu. 
lunan 15 ıandık ve 5 balya Japon 
yün ipliiini.a 23-1-935 çartamba 
günii ıaat on dörtte açık arttırma 
ıuretile aatdacajı ilin olun\lr. 

'(4918) 
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Avrupa yarı 
ağır boks 

• 
şampıyonu 

Fransız boksörü Marıel Til ayın on be§inde Pariıte lngiliz bok ıörü Mak Aooy Üe kar§UCIJml§, ne
ticede lngiliz boksörünü döğerek Avrupa yarı ağır ıiklet bokı fampi yonluğu ünvanını kazanmııtır • 
Fransız boksörü çok hakim bir maç yapmıı, üstünlüğü bqinci ravnd dan sonra belli olmağa bCı§lamıf, 
on dördüncü ravndda lngüiz boksörünü mide üzerine vurduğu iki müt hiı yumrukla iki defa yere yuvarla
ımı, ikinci dü§Ü§te Mak Aooy nakavd olarak kalkamamıştır. 

Dört senedenberi yenümemif, hatta nakavd dahi olmamı§ olan lngiliz boksörünün bu moğliibiye
ti Fransız boksörünün üstünlüğünü göıtermektedir. 

1 
D!ltınmıııtlll 
nıııınııııııııu ~snaf ve i • 

ı 
nııııı 11111ııını 
ıııuııııııııuın 

Gene ehrye 
Vaziyetlerinden çok Berberler imtihandan 
şikayet~i görünüyor memnun değJI •• 

Şehzade ba§ında kalaycı Ali 
diyor ki: 

Eskiden kalayın okkoasını 
( 190) kuruşa alır ve bakır kap
ların parçasını 15 kuruta kalay
larken, şimdi ise kalayın kilosu
nu (220) kuruşa alıyoruz ve ba
kır kapların parçasını da 10 ku
ruşa kalaylıyoruz. 

Bu iki rakam arasındaki fark 
bizi her gün mutazarrır etmekte
dir. Son zamanlarda halk bakır 
kaplar yerine aleminyüm veya -
hud ç.inko kullanmaktadır. Bir 
kısım halk da bakll' kap kullan
dığı halde Bir iki sene müddetle 
kalnyJatmıyorlar. Bu suretle ze
hirleniyorlar. Hiç birisi bakır 

k&ptt1n zehirlendiğini aklına ge
ttnniyor. Balıktandır :ıannedi

yorlar. Bunlarla beraber bir de 
arkalarında küf eler olduğu halde 
maluılle mahalle dolaııb seyyar 
kalaycılık yapanlar da günden 
güne çoğalmaktadır. Böyle de -
vam edecek olursa vaygele hali -
mize! 

Yeni ne~ri tat: -------Holivut 
Holivud'un 6 numaralı nüsha-

aı güzel resimler ve pek zengin 
bir münderecatla intişar ebniştir. 

r::::: ::::::::::::::: :::::::: ::::::::::: ::: ::: :::ı:::::: ::! : 

fi Doktor İİ 
ı~ Ali ismail !: 
!s Haydarpa§a hastanesi bevliye~~ 
: .. h :: 

İl mute anısı ~i ! 
ff Urologue - Operateur ii ' 

1
: Babıali caddesi Meserret ote-!i 

li 88 numarada her gün öğledenH 
sonra saat ikiden sekize kadar.i~ 

e·nn=•:::=·1=··:::::n-.::um::::::::::::z:· ... r·==·ı;: 

Beyazıdda tramvay caddesin
de berber Fehmi diyor ki: 

Belediyede, berberlerin ehli
yetnamel~rini tebdil ve yenileme 
İfİ, dehıetli bir faaliyetle devam 
etmektedir. 

Bir ay evvel ehliyetnamemi 
kaybettim. Son tebliğ üzerine ye
ni bir ehliyetname almak mecbu
riyeti karşısında, belediyeye mü
racaat ederek vasika istedim. Ye
ni vesikaların ancak imtihanla ve-
rileceğini söylediler. j 

On üç, on dört senedenberi E=-.::..A.-aıll 
berberlik eden ve birçok imtihan Geçenlerde lstanbula da uğrayan 

devreleri geçirmiş olan bir İfçi - lsı·eç Velialıdl Prens Gustao Adoll, 
yim. Bunu isbat edecek olan be- karısı ve kızı ile birlikte, buradan di
lediye dosyalarındaki evrakım ğer şark memleketlerine doğru yola 

t tk.k d"I k .• d k I çıl.:mı,tı. Resimde, Veliahtı, bu ıark e ı e ı ere zayıın en çı arı -
• d" U I . seyf11ıatı esnasında, "Lut,, denizinde 

masım ıste ım. su e rıayet mec- banyo '· ·· " , 
b 

• ld w b"l .. 
1 

. yaparJ\en goruyorsunuz. 
urı o ugu ı dırı dı. 

Bana kalırsa usta berberlerin 
müracaatları tetkik edilmeli ve 
şayed ıehrimiz belediyesinde ya
zılı değil ve ta§rada bulunduğu 

sıralarda da hangi belediyeden ve 
sika aldığını tevsik edemezse o 
zaman bana yapılan muamele, 
tatbik edilmelidir. 

Seyyar satıcılar nası J 
iş yapsınlar? 

Aksarayda Mustafa Kemal pa
§a caddesinde seyyar satıcı Zal
ranbolulu Kamil, funları söylü-
yor: 

Bir buçuk senedenberi seyyar 
satıcılık yaparım. Bir dükkan içe· 
risinde yemiş nasıl muhafaza e
dilirse, benim camekanımda da 
ayni §ekilde temiz ve mükemmel 
ıurette muhafaza edilir. Halbuki 
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belediye memurları nefes bile al· 
dırmıyorlar. Burada durmaklı-

s:m, beş dakikadan fazla devam 
etmiyor. 

Seyyar satıcıyım diye maliye 
benden bir senelik kazanç vergi-

ıi aldı • Maliye, bu vesika ile ba
na seyyar satıcılık ruhsatını ver
miştir. Halbuki belediye bana 
bu İ§İ yaptırmıyor. 

lJç E'ransı:: sporcusu Cezayir lie Onıid burnu arasındaki 16 . 
kilometrelik mesai eyi rekor kırarak katetmek için bir teşebbüse : 
rişmişlc:r ve geçerı gün Paristen hareket etmişlerdir. Resimde spo rc1 
lar son sistem seyalıat otomobillerinin önünde, hareketlerinden bl 
Ö"1ce görülmektedir. 

Yılbaşı gecesi, Viyanada otuz bir çocuk doğmuştur. Yılbaşı ge<" 
sinde dünyaya gelen bu çocukların hepsine, kibar ı•e zengin karf ın[o.rl~ 
idaresindeki bir bakım evinde bakılmaktadır. O gece Viyanada dolİ~ 
biitün çocukların bir sene ayni yerde bakılmaları yolundaki teldi/' 
ailelf.'rin lıcpsi kabul ('tmiştir. • ./ 

Resimde, bu çocuklardan dört tanesi, kundaklanmış olarak, Jli~· 
nad<ııi bakını evi.'lde görülüyorlar. -~/l 
--------::/',. 
1·------S-O_Y ____ A~ÖL~A-R-ı-·----~ 

Okuyucularım.ızın sO} 
adlarını neşrediyor&J 

Özsan - Doktor Kemal Oı· 
man. 

Özarman - İstanbul adliye le
vazım yazganlarından Mehmed 
Şerif, Harbiye mektebi bir!nci sı
nıf talebesinden 1007 numaralı 
Ragıp. 

Özsan - (~) lstanbul adliye 
levazım yazganlarmdan Rasim. 

Uysal - Haydarpaşa Devlet 
Demiryolları matbaası sermüret -
tibi Mehmed. 

Coral - Haydarpafa Devlet 
Demiryolları matbaasında müret· 
tip Hüseyin Hüsnü. 

Çelenk - Akay İf }etmesinde 
Köprü Kadıköy Haydarpaşa iske 
leleri kapı memuru Agah oğlu Mu 
ammer. 

Yahnay - Balıkesir Aygören 
mahallesi 1 numarada mütekaid 
kaymakam Sadık. 

Alpan - Fatihte Maltada eski 
Bayrakdar o ğullarından Hasan, 
Rab iye, Cemal~ Nazmile~ Faik,. 

Saime, Ra§it, Orhan, Reyhıt.1" ~ 
Tezcan - Üsküdar Zeyneb; 

mil hatsahanesi daktilosu rJi~-~ 
Atalay - Kadirga Pertef t#. 

mahallesi numara 53 Ata, I' dJI 
Nedime, Bursa Gazi Paşa ~ 
72 numarada terzi Orhan· ..1 

"I 91· 
Argun - Emniyet Sand•S 

haberat servisinde Fuat. -~'t 
Minisker - Mütekaid j~ııV 

ma kaymakamı Besinı J'~f 
karısı Cemile, oğlu telsiı te ıl 
ınekinistlerinden Fikret t/C ~ııt 
Se-miha, ŞükUfe, Mekşufe, GJıııt 

Alkan - Komisyoncu tl 
Lutf i, kar det leri lbrahim 
Mchmed. 01 

T .. k F "h •0" un er - atı yangın 

me ıoförlerinden 36 lsınııil· ,6~ 
Batar an - Fatih yangııJ 

dürme itlerinde ıoför Halid· ... :,.. 1., 
K.enarlan (•) ifaretli 10 Jİ 

fıfl ., 
ları evvelce baıkaları ta~al rif" 
alınmıf iıimlerdir. SohtP e 
deiif.tirmeleri faydalı olııt-


