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!;===~a!=. ~Bulgar kabinesinde değişiklik 
iM ._!eri oerlgordu: Balkanlarını e e 

~;?.""::,; Bulgar ılinde nasıl Sarhoş tavuklar 
;:::ı .. ık.BalkanlarınBııl.- karşılandı? Tavuk hırsızlarımn bulduğu 
.:Urw.ı;::;;:::.e:!ı"::: UTRO GAZETESiLE BU SABAH yeni bir usul fft. llele eovelld giJn, Jıtanbulun gök. 

ler1,a TELEFONLA KONUŞTUK GeçencumagünüEyübciva- EyübcivanndaMünzeviileNi· 
Bir : ::;~::.ı~~tılı::r::;, u- rmda fU tekilde garib bir tavuk f&DCI mahalleleri arasında bqı· 

""'' 11orıuuna (mdnaaına) dır. hırıızlığı olmuı, fakat bir hayli bot ıokaklarda gezen ıemiz, yağlı 
Ne fafllacak bir benzegiftir: o. Yeni Maliye Bakanı- gürültü ve pandominadan ıonra tavuklarla babacan horozlan göz. 

oln, Bulgarelinden eten lçel (mane- nın Bakanlığa gel- hırsızlar yakalanmııtır. Yakayı lerine kestiren Sultan mahalleli İ• 
il) lıava da öyle umut oeriril DiJfil • mesJle PeklJmesl anlatalım: 
ilin ld bir kaç vakit önee, bunun bög- Y 

le olacağı hlç te belli deiUdi. bir Oldu . . . . . . . . 
'l'~IJc mı,uı Araı, Bulgarellnln 

~.~ntıaı olduğu için borçlannı 
..... llClllUc vermemeıl gereldlğinl uı,,.. 

Sofya, 23 (A.A.) - Georaiyef 
kabinesi iıtifa etmiıtir. 

Bu iıtifa, çoktanberidir bekle
niyordu. Bir kıımı mayıa 1934 ta· 
rih~i bükGmet darbesinin batlıca 

Loid 
Corcun 
planı 

(Devamı 6 mcı da) 

~.«urumu'nda Ueri .Srdil. Bizden 
~ ~ blr yabana IJlke bu arlca
-t"la Bulgarlara 11apmadılı için 
:Clfbokan Go.podin Georgigef, evvel· 

Olbaka ıal/UllUda gazdıjımız gibi, 

müretıiblerinden olan miralay lnglllz slyasacılarına i 
Damyani Elçef'in, diğer kıımı da gUre biç olgun 
bu defa knl tarafmdan yeni ka· ta hl 

6tı 11/Uilimlzden dolan kwanc (mem
~) cluggulannı ortaga vur
-. (Z) 

,_. lleıld bundan dolayıdır ki, Bulgar-
do bize /carfl ıeobnll davranmak 

~erdir. Turan Kanununun bat 
.a..~- bılnwflarken bcraknuflardı' 
~ Bulganllndeld TIJrkler, genlf 

Qle demlf. ıoluk alabUmlflerdlr. 

~ ltde • ,,.,,. TevtUc Riftll Ara 
.. ~ile •ttill tfln ıılular araırı ba:!! .. Nnelmlkl ıullı) bunu da Türk 

... ......,.. boreluclur. 

&ız. •ı1tt ~ IOllrG frıral• 
:::_"lnucılanan' Ulıular araaı an?. 
_ .._.,,,.. genükn gözdeJJ geç#.rnwlı q. 
~rden delUU. Onun tfln, •a1tı 
tı l/OlalaJc Bulgarellnü bir mllgon 

"k Dardır. Onların 11tlf'lllı!darı top-._,ar bizim olmalıdır, olacaktır!. 
::::- on gedl mllgon gurddGfı

flfılaal/Onız. 

la llııl1IWclJ giJnde, Bulgarlar • 
aramızda bir llakınlGfl'UI 

°"""•ken llk ılb olarak onlara :ile tunu ellgllgellm: Trakgaga 
~ llalcedongaga marıl Dobriçege 
ı.,,,.!IUllGI' çıkar gol değildir. And· 

a" llenükn gözden geçirmeden 
~ak ~ ü kötil w az olnugan 

lldl topraJclanna luıUanmak, kom -

~ için biricik çıkardır. Bu •11aa :llQ bizim değU, onlann da g#Jziln/i 
dllrecektlr. 

_ (Va -no> 
dı~) Bu kısım sözil, eskiden kullan
IU lbız Arap@ sülAsU mUcerret de
'8ö~r. Kısmak sözünden alınmıştır. 
lla ilk, bölüm, yorusuna <mAnaar 

) dır. 

~) Bul&'arelinden gelen haberler, 
hakan Georgiyefin bakanlıktan 

~lditint bildiriyor. (Y. N.) 

Yulrarula: Dahiliye Bakanı 
Bay Kalel 

Atafıda: Oltonomi Bakanı 
Mollol 

bine:-~ teşk:te memur edilen harbi- ve A9e yarar r 
ye nazın General Zlaterin tara- plAn değil 
f mda toplanan askeri unsurlar a· lngilterenin eaki Bqvekili Lo-
rasmda müzakereler cereyan eyle- idcorcun, 72 yqmda yeniden ıı
diği biliniyordu. yaaa itlerine kanflll&k üzere, in. 
Kabinenin liıteıi, dün alqam ha- giltere için hazırladığı 'blkm
zırdı. Aıkerl unsurların yeni te- ma,, plim hakkında verdi'i nu
ıekkülde, büyük yer tutmalan ih- tuklar, Jngiliz ııyaaa muhitinde 
timali vardır. türlü tefıirlere uiramaktadır. 

Zlatef kabineıi, kralın tasvibi-
ne mazhar olacaktır. 

Sofya, 23 - Zlatef yeni kabi
neyi töyle tetfciletmittir: 

Loidcorcun tekrar vazifeye dön 
mek istediği, hatta"milli kabine,, 
de bile yer almak emelinde oldu· 
iu 101lmaktadır. 

Bat ve haı:biye nazm: General 
Zlatef, dahiliye nazın: Harbiye 
mektebi müdürü miralay Kulef, 

Ancak. ke11di plim için bir tat LoiJ Corc, lıöpfifi 

::.!:!!~ ..--eterini fl'l'l kot-/ Fransız - Habeş 
(De~· 6 met da) 

Şimdi~ halde tn~liz. ~~iye Mutasarrd nasıl 
~azm, Loıdcorcun planı. •çın .:ye- UldUrDlmi1ş 
nı ve tamam., demese bıle, hükil- . (A A) Cb · ha: · 
met tarafından "dikkate almaca· Panı, 23 · - 1 utı • 
imı. plinm ıözden geçirileceği
ni., vadetmektedir. 

Kabinenin eıki Maliye Nazın 
Lord Snovden, Loidcorca kutlu· 
lamanm yazılarını gönderdi. ve 
çal"masmda muvaffak olmasını 
diledi. 

Loidcorç iıe bir müli.katmda 
"- Ben durıunlqan ııyaaacılara 
bir hareket vermek ve vaziyetin 
yeniden mülahazası için bu ite 
batladım. Ve daha batlangıcında
yım.,, demiıtir. Önümüzdeki bir 

(Devamı 6 ıncı da) 

.. . !C~~ 

diaeıi hakkında müstemlekeler 
nazın fu malumatı almıttır ! 
Mutasarrıf Bemard, Ozamaraa

lar tarafından talan edilen Eıaaaa 
yardıma gitmiı, mühimmatı bite
ne kadar harb etmit ve muharebe' 
meydanmda, almıt olduğu on bı • 
çak yaraıı ile ölmüıtür. 

800 kitiden ibaret olan dütma • 
nın zayiab meçhuldür. 1 

Mutasarrıf Bemard'a ölümün • 
den sonra hatırası için lejyon do
nör nipnı verilmittir. 

Dinarlı Mehmed 
Zabarlyayı yendi 

"Milyarder,. amele, arkculllflan araamda. .. 
gazetedir. llinlannı ., "HA- ı 
BER,, e verenler kir ederler. 

Loı Anceloa - Dinarlı Mell • 
med Balkan f&Dlpiyonu Zabariya. 
ıı (13) dakikada yenmittir. Cuma 
,Unü de yeryüzü üçüncü f&Dlpiyo
nu Lui ile de göreıtikten ıonra 
yakmda lıtanbula dönecektir. 

Dünyanın ençok 1 Milyarlık Servetin 
Okunan romanı 1 aslı meğer neymiş'>f 
BORJIVA 1 •• 

01
du1u yapılan tetkikler neti •• Bir amele, bütün dünyayı niçin 

c:etinde anlqdmııtır. alaya aldığını anlatıyor 
l-IABER 

1 Dünkü gazetemizde Ojen Pari lerle bu talihli adamdan bahaedi· 
Pek Yakında bu fevkalade ı isminde milyarder olmuı bir Fran- yorlardı. 

lllerakJı kahramanlık romanını ı d b h • "k A Y ıız amelesin en a sebnıf tı : -
o.:::ı:ni bir tekilde ve resimli merikada ölen amcası, ona, farta 

okuyucuJanna verecek ı ı 
muallik bir servet bırakınıt imit··· 

y AK 1 N DA Filhakika, Pariıin bütün büyük 

En aon gelen gazeteler, gene 
ayni suretle devam ediyorlar. La. 
kin, bu sefer, resimlerdeki "Mil
yarder,, kahkahalan koparmakta, 

•••• •• il il •••ı------··--····-·-- 11811 

pzeteleri, iki ıütun, üç ıiltün üze. 
riDe kocaman aerlevhalar, mim-

yahud ~ok müstehzi bir tebeuüm- Reuıcumluır Atatürk' ün yeni .aya dı üzerine sıkartııiı nülıı• hütıı)'et 
.(Dnum 6 ma da). . ~r"'". . . ,..,.. ...... 
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Anıerika 
Uluslar derreğlne gir

mesi dUştlnillilyor 

HABER - Ak.-. Poıtuı 23 lkiadklnun 1935 

Bay Ali Sami Boyar'• 

AÇIK MEKTUP 
Yazan: Nurullah Cemal Berk 

Yarınki sayımısda okuyunuz. 
Vqinaton, 23 (A.A..) - Bir

Ie,ik Amerikanın uluslar derneği
ne ıirmeai için müaaid vaziyet te
min etmek üzere, Ayanda B. Ruz
veltin ıörüılerini temaileden pup 
ıeflerinin Amerikanın ittirakinin 
ne başka bir devletin iç siyuaama 
ne de baıkalannın Amerikanın iç 
iılerine kantmak gibi bir müdaha
le ile neticelenmiyecii hakkında 
bir ihtiyat kaydinin konulmumı 

kabul ettikleri haber alnumftır. 

On iki adalarda Italyaya 
isyıin fil} edildi? Karue!:~:oUode 

-------------~---bir Estonyalıyı yendi 
Kalimnoz 

Adasında UrD idare 
tlAn edlldl 

Perhiz ve turşu 1 RiodeJaneiro,23 (A.A)-11 

HükUnıet, bu ihtiyat kaydi ol • 
masa bile ayanın kabul edeceii
ni zannetmektedir. Fakat bu ka
yid üzerine 96 reyden 70 ini, yani 
lazım gelen üçte ikiden fazlasını 
temin edeceğini zannetmektedir. 

ravund döiütülecek bir bolu ...... 

Fransa enfıASYOD ya çında, Primo Karnera, EatoııPıı n - Klaumera ıalib ıelm:ttir. .... 
Atina, 23 (A.A) - 12 adalar· 

dan Kalimnoz Aduına, söylendi
ğine göre, ahalinin umumi isyan 
çikarmıt olmaımdan ötürü, örfi 
idare ilin edilmittir. 

f k t 1 u f kem, maçı 6 ncı ravundda durchı' 
pıyor' a a g z ce • m~':io kiti. dlf itleri bakanı ... 

Sovyetlerde gizil bir 
ticaret evi 

Bir ltalyan harb gemisi Kali.m
noza gitmektedir. 

-0--

Moskova, 23 (A.A.) - Havas L E N İ N 
ajansı muhabirinden: 

Pariı, 23 (A.A) - Hazine bo- ı temektedirler. Bu ise, ökonomin!n 
noları ihrac haddini on milyardan . kalkınma.ama mlni olmaktadır. 
15 milyara yükselten kanun pro - Diğer taraftan her türlü enfliı
jesi dün verilmittir. Metnine ba • yon haberi kat'I olarak tekzib e • 
kıbraa, hunun

1 
aaklanmak iıtenen dilmektedir. Zira, boaolann mü· 

bir enfliayon deiil, fakat aadece kerrer iakontoau, aadec:e lüzumu 
haizneye daha fazla genitlik ver· halinde, bono u.h:blerlnln lnıil • 
mek ve ökonomik faaliyeti arttır· terede olclutu ıibi bonolarının 
mak için oldutu görülür. ıüratle paraya tahvilini kola7la .. 

Tatar ilinin merkezi bulunan HlllmUntın 11 inci yılın 
Kazanda, u bir zaman içeriıinde da hatırası anıldı 
400.000 ruble kazıuıç temin eyle- Moskova, 22 (A.A.) - Lenin-
miı olan sizli bir tabakhane mey- in ölümünün 11 inci yıl dönümü
dana çıkanlmıfbr. münaaebetiyle Moıkova tiyatro. 

Bu IUzum, timdi üzerinde yal· tırac:aktır. Eauen mükerrer iakon 
na alellde hizmetler olan delil, to ndeıi, ticarette oldufu sibi, 
fakat soyaal, akonomik Ye milli kıta olacaktır. 

Maltbndur ki, Sovyetler ittiha- sunda büyük bir toplantı yapıl · 
dı dahilinde ticaretle aanayi deıv-

müdafaa projeleri gibi yükler ta· Bu projenin 1935te1ıGlamU ola· 
tıran hazinenin kantık vaziyeti caktır. HUkGmet, baylece tahkim 
ile izah edilmektedir. muameleıini ppabilir •• hoaola • let elinde olub bunun hillfmda ha

reket edenler tiddetli cealara 
çarptmlırlar. 

--o-
Kafkas petrollerine 

rekabet 
Moakova, 23 (A.A.) - Havu 

ajanıı muhabirindena 
lraktan, Şam Trabluauna ve 

Hayf aya kadar uablan petrol bo
rularmm küpdı, allkadar matbu
atın alıac.t nuarmı ~ir. 
Zira, bu "limanlara kadar ıevke • 
dilen Irak ~trolu, Kafkas petro -
lüne hiç deiilıe Akdeniz havza • 
ımda rekabet edebilecektir. 

-0-

Stavlskl işi Fransaya 
4 7 milyon kayettlrdl 

Paris, 23 (A.A.) - Tahkikat 
komisyonul)un bir sualine cevab 
olarak, adliye nazırı, Staviski itle
rinin Fransız tasarrufuna 47 mil· 
yon 773 bin 736 frank kaybettir. 
diğini ıöylemiıtir. Bunun 17 mil
yon kadarı Bayon belediye bono· 
lanna, üst tarafı da emlik f irketi
ne aiddir. 

-0-

Italya da casuslar 
Roma, 23 (A.A.) - Casusluk 

suçundan açılan yecfi davada, hu· 
ıuıi mahkeme 1934 ıenesinin ikin 
ci üç Ayı İ&inde 21 mahkOuıiyet 

karan vermittir. Cezalar bet ile 
25 sene araaında deiiımektedir. • 
MahkUmlar arumda iki kadm ve 
iki yabancı vardır. 

Atlna Katolik baş 
piskoposluğu 

Atina, 23 (A.A.) - Mezheb
ler nezareti, çıkardıfı bir tamimle, 
papularm, kanunıu olarak ih • 
clu eclilmit bir makam olan Atine 
lratolik bat piıkopoalufu ile rea • 
mi mUnuehatta bulunmalarını 

~ etmittir. 
Matbuat, buna 1ebeb olarak, 

btolUcler tarafmdan ortodokalar 
arumda yapılan din propqan • 
duım ıöatermektedir. 

--0--

Blr komtlnlstl idam 
ettiler 

Bresla•, 22 (A.A.) - KomU
niıt Paul Haluı, Breılav hapiıha
neainde balta ile idam edibiıittir. 

mıtbr• 

Bay Kalenin Leninin hatırau -
nı taziz ettikten ıonra insan ola
rak Lenin'in tarihe karJtbğmı 
fakat Leninizmin mütemadiyen 
inkitaf etmekte oldujunu söyle-

Buhran da vergi ta:hailitmda nn Mile aonundaki pİJUUIDI bu. 
noksanlara aebeb olmaktadır. ,unkUnden daha qaiı dütUrmek 

Nihayet, hükUmet timdi uzun iıtemektecliT. 

mit ve Sovyet R~anm muvaf • 
fakiyeti Leninizmin muvaf faki • 
yetidir, demiıtir. 

vadeli bir istikraz yapamamakta- HUkGmet, para iıtllavı111 mu .. 
dır. Çünkü, istikrar olmıyan vazi· hafua etmek istemekte •• 6kono 

·yet halinde, ta.aarnıf aabiOleri kı- miJi aadece biriktirilen paralar· 
aa vadeli istikraz istemekte ve u • dan İlti(ade ederek canlandır
zwı vadeler için yüksek faizler İs· mak iet•mektedir. 

Bay Kalenin aon iç hldiaelere 
temu ederek dem ittir ki: 

.,Birinoitepin lhtil&linde Zl • 
novief ve Kamenef mücadele ala-
nından kaçmıılardı, ve Lenin 
bunları o zamaD hain ve kaçak 

olarali tavaif etmitti. Bu lizlere 
timdi ancak ıunları ilave edebi· 
liriz: Bunlar ayni zamanda bi · 
rer tedhiıçidir ve bu hareketleri
ni amele ımıfına ve onun mü -
meulllerine kartı yapıyorlar. 
Görülüyor ki, Lenin'in bundan 
1 7 yıl evvel ıöylediii sözler bu
ıün için de canlı olarak yaşa • 
maktadır.,, 

Meksikada 
lbtUAI . ha'Peketlerl 
gittikçe genlşllyor 

Meluiko, 22 (A.A.) - ihtilal 
wkuab artmaktadır. Aıilerin Du
rango yakımnda yoldan çtkanmı 
olduklan bir trene kartı yapılan 

bir taarruz eanaamda uilerden 
aekb, federal ordudan dart kiti 
telef olmuttur. 

Loretao yakınmda ild kiti al
milf ve Uç kiıl yaralanmııtır. Ya
ral.ılar arumda Eaparaıa valial 

-o- de vardır. 

Macar kızıl muha- j o 
hzlarının reisi Marailya suikaıtçilerinden 

Budapette, 22 (A.A.) - Maca 
riıtan kızıl muhafızlann eski reisi 
ve halk komiseri Bay Matyaı Ra
kotinin muhakemesine dUn bat • 
lanmııtır. 

biri mahkemede 
Belırad, 22 (A.A.) - Marail· 

ya ıuikudincle cüriim ortalı olan 
ve Franaa memurlan tarafından 
teılim edilmit bulunan tethltÇl An 

Soğuklar 
Amerlltn • lllta 
UIOmftne seb~b oldu 

Nevyork, 23 (A.A.) --Ameri· 
kada hüküm ıüren ıojuk dalgaaı 
yüzünden 65 kiti ölmllttür. 

Cenuba teaadüf eden tehirler
de bile, ıoiuk dereceai ııf ırdan 
çok ap.jıdadır. 

T ekaucla binlerce meftfİ, so
luktan telef obauttm~ 

o 
idama mahk6m olan 

çoban hacı 
Adana, 22 (A.A.) - Para ile 

adaıa fJldllrmekten ıuçlu phan 
hacı •• onu teıvik eden Durum 
durutmaları bitmlt ve mahkeme 
çohan hacınm &IUm cezuma _sar • 
pılmuma •• Duranın da altı yıl 
Mlcb ay hapeim karar vermlttlr· 

dre Artukoviçin ilk lttlc.abı 1• • 
pılmııtır. 

-------------------------------------:-------------------------------------r 

1 Sahalı ~azeteleri ne diqorlar? 
1 

l 
KURUN - Alllft Uııua bafl'uıka- lıB~tf dava etmlı bulunmalarına 

leti Aıatirklül lıtanl>ulo gelmnin- rağmen bunıua lı'9 bir nm.bd utlt:e 
den w kendilile birlikte gelen dil err verenıiyeceğini ilave ederek makaleyi 
cilmeninin çal1fma1utdan bahaetmek- bUlriıor. 
tedlr. Makalalnln 6afuula Ataıiir· lllLLIYET- Ah11Wtl 81lkrll Eı
kin ldanbullulonı • ...,, ""*k mer bugünkü yazııına "Küçük and
,.retı tıkrarladlkla ıonra Atallri • lafl7ta ,,. Balkan birliji,, NrlfiDlaaauaa 
le blrlW• 9olıftua dil ıllC#lılwnlıdn 1co,,,,.,,,ıur. BOM« anlaıması berine 
Tark~ blr kılavu• luuır,_,.,. ve Küçiik IUlM ve Balkan anltıfnuuının 
flmdl,,. katlar Ud blne ıakul hlllrıe rxııiyetlerini uzun uzadıya tetkik ve 
llln karıılılı bulundulurw, ffllıında teırUı ettikten ıonra bili/ilk harpten 
6u rakan1111 Nf "'"• plracalmı w ga ıonra Avrupada h&ııl olan en büytlk 
ıe~lerln ,akanda h1Jrpln """'°'dan devletlere Wmıgarak Wrbirlerilı an 
bir mlktlannı ,..,,....,.#ini NOÜlde laımıı ve ittUak etmlı oldukları ol· 
Udw edlıor. duğunu ıöylüyor. 

CVllBUBIJ'BT- l'IUIU Natll Btlf ZAMAN - Zaman imzalı 11an Sa-
~ Anwrlka doltır111111 lıı11- nn Almanyaya büyük bir eberiyetle ,,..,,..ki d.,,,udlkleran 6ahNdl • dönmeıinl mevzuu baluederek bunun 
ıor. Doltır111 lıal/1Mffntlea ,,... 40 irin Franaız gazetelerinln iddia ettik 
,.,.,,.,,_. hlt6dmMnlıi _, ,,,,.bl lerl propaganda yapılmadı · llJzlJnlbı 
6orelulann ,,,,.,,. MJ ,.,,,,.,,,.,,. 6orc.. llfllllıı oltlulıuw alylflrlor. BUdklı 

dt111 ku.mılmala" oldulunu .,,,.,.,. Framız ometelerüdn mlJtemadlllen 
Son ramanlarda bir çok kapitaliatk • Sardan bahıettiklerini ilave ederek 
rln tltt giJrdilklrrl zarardan dolayı 1 ~u sözlerini reddediyor. 
,,aklek mahkem,11e mlJracaat ederek ~amana gire l'ranaanuı San k"IJ: 

bnmainin en büyük aebebi Sann 011 

beı HM ınlülMtle ecnebi ifgali altın .. 
da bulunmaaının bir Mtlualdlr. 

SON POB'l' A - B,,,a. •lllUUı l/OP. 
maktan lad alanllırue Pllaltlıluu ,,ar 
mek uterlz,, baflıklı, Oz Tür., baf 
~uuulG ~ ,,..U,,e ...a.tqan Ali 
Raanın EdlrMde bir doluna evi aııl· 
ma1ı N çok çocuklu analara verUıne
ıl için bailfladığı paralan zllo-.. • 

,-.le, bu haberler a •• ,,,.. """"""' ld
%1M 11eldiilnl, Ali Rıza gibUerln ken .. 
tUnl 11etlftire11 toprala karıı 11öıter
diğl ballılığı, zenginle'llmlzin yiJzde 
birinde görmenin bize çok mutlu ola .. 
eağını gazmaktadır. 

AKŞAM - Ak,anulan akftıma ti· 
tununda blz• 110f NbıeeilijUı lrabU 
olup olmadılı mevzuu utlcik edilmek 
te memlebtlmlzüı 11Gf ıebze getiftirl 
dllllnde 601/flk bir luı&Ulyetl oltlulu 
11tuılarok, ltal,,.,.,. ,,. ,,... um,,, 
dlfl 111• inine lıonulmokta .,. llGlllG 
Ue bu ıalıada rekabet ıdebUectlllnQ 
lral/ckdllmsktedlr. 

ltalya büyük elçlıi maçta haSJI' 
bulunmuılardır. 

o 

Almauyadan kaçmıil' 
için garlb bir usul 

Forbah, 23 (A.A.) - Yabal" 
cdar alayına namzed, Sarb bit 
mülteci, F ramız hapiahanelerill • 
de yabnak dilediiini aiSylb'..
avcı kıU.11 kumandan• tecad'" 
de bulunmuıtur. 

Aılı Alman olan ve Forbdt 
dUn ıelen Şarl Kleln admdaJd "11 
adam, yabancılar alayım kaydo• 
mak il•ere, muayene için awcı kir 
laama 18tiirfllmilttii. Orada, ...,
kum yüzbqı Jarrinin yüzüne tld
detli bir yumruk indirmittir. 

Derhal tevkif olunan Klei'ı 
kendiıini bir toplama kararıah .... 
bpatbrmakla tehdid eden ~ 
patronunun höylece elinden kur • 
tulmak iıtedilini Miylemittir. 

ww0-

'P\lmanyadan kaçan 
lar pek çokmuf 
Cenene, 22 (A.A.) - Almatl 

muhacirlerinin itlerine babJI 
yüce Komiaer Bay J. G. Makdo " 
nald, matbuata beyanatta bala " 
narak, timdiye bdar 35.000 ki • 
~nin Filiıtiıı' e veJ& bqb taraf• 
lara yerlettirilmit oldutunu .
çoğu ,pek peripn bir halde ole.O 
claha on binlerce yerl91tirllm• " 
miı Alman millteciıi bulunda..,_ 
DU iliYe etmiıtir. 

Vlyanada karıtıkb1' 
~ıkmasından 
korkulu7or 

Viyana, 22 (A.A.) -Soe1aJill 
lerin ıubat ihtilllinin birfnci ,d • 
dönümü münasebetiyle hazırladılt 
ları e(;ylenen karıııklıklann 8ııil " 
ne ıeçmek için Viyanada •• fİ" 
liyetlerde hU1U1I teclbirler aldl • 
mııtır. · ( 

MDddetlerl uzatılaJI 
anl&1ma 

Ankara, 22 (Haber) - fiıl' 
lindiya ticaret anlqmuı btl 
Huirana kadar uzabldı. 81111 -" 
dan bqka Yusoalavya ve A.-, 
turJa ticaret anlatmalarmm al ~ 
tıp.r ayl. birinci devreleri bit • 
mit, ildel ele albpr a7 daha ..-ı 
tılmıtbr. 

--owww-
Menlmuhakeme 

kararları 4 
Ankara, 22 (Haber) - M-• 

muhakeme kararlannın •~u 
Jizlere teblili hakkmda daı;t, 
yenin IO?UfUD& ŞGra bayi• ~ 
tebliie lümm olmadıfmı, ......ı 
maba1ıem.ı..m :ra1ım ,..,. ıe 
hleriyle mllddel pJa.ıWa;;:, 
linin ldfi P,lecetlnl bil 
tir. 



...,_ ~ lkindkbun 1935 

~ ~iişiüff: ,,.. - ---
ol11ıü.,, Üo karısı 

''dqJ,,! 
~llr&11 de•let baaından bir 
li~l •-.ceaine, nktiyle takriben 

1 derlerdi: 

f~Ptterbuın Alleddin Beyin re-
Öı Aliye Hanımefendi.,, 

~la .. ~Gr~ yazmak ve elkap 
~ arzusuna kapılarak 
' timdi, kadmcatıza ne 

., b-.Juvtlar: 
41ı Ölıniif Alieddinin karuı dul ,..,, 

il. dilde "ölü,, "rahmetli,, 
-:-ı.... batka bafbdır: 
ilıı...._-~Pçada, muteber bir adamın 
t"'lllUiııt,I "men, fevt,, aö:1ü1le, 
~atada "mort,, aöıüyle an.
~lar. "merhum,,, "feu,, ta· 
~ l kullanmak incelilini ıöı 
""'--"'·Onun gibi biz Türkler' de, 
~da Aten yqayan bu in
' 'fiirlc dilinin zenginliii için· 
.... ~~iimiz kapalı ifadelerle 
~ Jolunu bulacaiız. 

e~~eıı bir adamm aramızdan 
~" ayrılmıt oJmaklıimm 
"ıi~rt~lü bir sözle gidertmek, 
\tih;.'111911, elbette Türklerin de 

a· &randan biridir. 
~~.~- ... h ta 
~ ıamını er anıt 

~ ~•bereli, aen de düttürü 
~ \ llbı açıkta kaldm !,, ICiıün· 
~ lraa hafifçe olan bir manevi 
"-~~nıa taklatmakta mi-

ll'ıtı. .. _. ..ı·· "b• ruh '-tb...-;:-"& o um ıı ı u ezen -.. ~-! 
(Vl-nG) 

"Pik . 

Mekteblerde 
yeni usuller 

Alman terbiye sistem
leri tatbik edilecek 

Kültür Bakanlıiı bütün mek
tep talebeleri üzerinde pedaıojik 
tetkiklerde bulunmuı, bu tetkik· 
ler neticeıinde Alman terbiye ıia
temlerinden bazılarının talebe Ü· 

zerinde tecrübe edilmeaine karar 

verilmiıtir. 

Son yıllar zarfında imtihanlar
da dönen talebelerin adedi Kül· 
tür Bakanlığının nazarı dikkat'iiii 
celbetmit bulunmaktadır. Bakan
hk hu talebelerin, ırhbt vaziyetle· 
ri ve okuma kabiliyetleri üzerin
de yapbiı tetkikler neticeıinde, 
talebeleri çabtbn, çok zeki fakat 
tenbel, ıayri tabii o)mak üzere bir 
kaç krıma ayınnıttır. 

Şimdiye kadar mekteplerimiz· 
de takip edil•n teclriı uaulleri 
Franarz pedaıojiıine ıöre yapıl
maktaydı. 

Bu talebeler için Alman tedriı 
uaüllerinclen iıtifade eclilocektir. 

Bu ayn ayn kıumlua aynlmıt 
olan talebeler üzerinde ayn ayrı 
tedriı uıülleri takip edilecektir. 

ücretle çalışacak 
yardımcı hocalar 

. Killıür Bakaqbiı orta tahıil 
mekteplerine ücretli lıocalar ala· 

~: 
'~~Li ... i 4' • caktır. Bu hocalara ait talimatna-

l' 1 M.s.: 
~..--. me b0l1ia ,..JD9kteplm:e ,.ön.derli 

mittir. Talimatname tudur: 

l'~ mektubu ıeç aldım. 
~l ÜZe ittirak ederim. Size 
'1ıla1ı ık ıBaterilmit. Fakat bak· 
' .:.Lo llluuneleyi yapan ada
• ll'l'llllllda 
'iıı- L' &ramahıımz. Eier 
~1 ~leJdiniz, yükaek bir ma• 

• 1 f Jet ederdiniz. 
'1'-11&ıı1ara dair yazdıimı 
"' ilet ede bir cllmleye takdıp ba· 

1 lllektup yazan delikanlıya: 
~ .::-iZ mektup yollamak tık 
'balı ket delildir. Hele ceaaret
>tı~ledip te hnzaıız mektup 
tll~ ? •·· En hafif tabiriyle 
~ .. ttlr·:· Kaldı ki, f,ea, hiç bir 

.. • 1ze temas etmedim. 
............. (V •• N.) 

lfalkevl memur 

1 - Orta tahıil ·olaıUarmda 
açıktan, reımi dairelerden veya 
iıaaual iti olanlardan ücretle tayin 
edilecek J&l'dımcı hocalarda a • 
ranacak vaaıflar ıunlardır. 

A - Yükaek derecede hir oku
lu veya liaeyi veya Hae dereceain
cle bir okulu yahut ta bet ve altı 
yıllık muallim okullannı bitirmiı 
olmak 

B - Hocalıia ma!li hiç bir ku· 
ıuru olmamak 

2 - Orta· ta.hail okullarmda 
reaim elifi dikit biçki, maıiki 
denlerinde birinci macldenia ilk 
fıkraama göre tayin olunacak üc

retli hocalıldara bir mullim oku
lunu veya aanat okullarmdan 'bi-

0 anyor rini bitirmiı veya en az orta talııil 
t~~~eclea aonra çalıpnak ilaere dereceıinde tahıil rCSnnilt olan
' ._ Merkez Kütüphaneei için lardan Kültür Balcanlrtmca, 1'u 
~ ~- alacaiız •• Bu iti yap- deraleri okutabilec"eflne kanaat 
~Jeal9fin birer mektupla ıetirilenelr tayin olunurlar. 
ilt; dı.!.ialiline batvurmalan . 3 -Yardımcı hocalua haftada 

okutacajı her dere için ayda dört 

.Şeller kaçakçıhtı lira ücret Yerilir. Haftalık denleri 

... 11..ı_ . t&hklkatı on bet aaatten fazla bile oı.. ve-
•• 

1 
·...._. rilecek ücret altmıt lirayı ıeçmez. 'lda .. ~'~1e,e ıelen muhacirleri 

ı,._~ Bulıar tekeri kaçakçı· 4 - Ücretli hocalar doinıdan 
"'Plllaktan doğruya Bakanlıktan veya okular 

~~'-r.a-_ •uçlu tannımıt tüc müdürlüklerinin teklifi veya Kül· 
• "4'll Kara Bekir, Süleyman, 
~e ... LL _ tür Mildilrlilitiııiln inhaıiyle tayin •1 °· -nan Sabri, Kadri ve 

.a ı • hlr 1.-- olunurlar. "' -.ahL_.. ~ muhacir hakkm-

ıstanbulda Ziraat Bankası-
secım ışıerı nın buğdayları 
nasıl oldu7 . 

Komisyon, değirmen
Doktor Cemal Tunca ellerden izahat alıyor 

izahat veriyor Ziraat Banbamcla bujday it-
Cümburiyet Halk Fırkuı la- leri hakkında tahkikat d•;•am et· 

tanbul Vilayet Hey'eti Bat.kanı mektedir. Tahkik komiayonu her 
Doktor Cemal Tunca, ikinci mün- IÜD bu iti• alakada: deiirmenc;İ· 
tebip aeçim itleri h~da ıue- ı d n iaahat almaktadır. 
tecilere dün tunları aöylemittir: er ;ahkı1c edilen meıeleler ara• 

ikinci mUntehip aeçimi latan- aında en mühimi Kaaımpap, Haı 
bul tehir ve mülhakat kazaların• k.st Avvanaaraydalri delir-
d b. • i uy ve ı • 

a itmıtt r • menlerde bulunan ve delirmenci· 
Atılan reylerin niıbeti ~1,07 dir. ler tarafından un yapılarak piya-

Reylerin yüzde 48 :zı lcadm, aevkolunan mühim miktar· 
52 ıi erkektir. Bu re;,lerln hepıi ~Jc~ butdaym ne oldutudur. 
Cümhurlyet Halle Fırba nam- B' ·1 k·ı kadar oldu~· 

eti • ilmi • ki '--- 1_,_ ır mı yon ı o & .. 
Z enne Ver ftlr DU par && h • dil bu buid 1 Z' .. • ta mın e en ay ar 1ra-
netlceF-~~lkmuzm. C~hurıyet at Bankaamm Haydarpapdaki 
Halk D"Kaıı pren11plennı ne ka- ·ıo 1 __ ..1 d ı· --' aev· 
d -:ı.. kt L--· __ .... 1. . ..=:. ıı v anuuan e 11'111WU1ere 
ar 3 ... e en .uwnun.-.ı ını •v•· ,_ d'I . '--· d~· __ , . .. ... 

· t• ae ı mıı ve uu 915t11D9111erın -· teımıt ır. 

Seçim rlinlerini ıi• ıazeteciler barlarına konulduktan eonra a· 
'-i ·mı be be d Hal nahtarlan ela deiirmen 1abipleri-u zı e ra r yap. mız. • • 
lmnızm aoıyal ve ıryual itlerdeki ne verilmiftir. Delirmencıler bun 
yüluek duyau ve olrunlutunu ya· dan iıtifacle ederek bu buidayla· 
kmdan gCSrdUnUz. rı un 7apmıflar ve aatarak para· 

Kadmlarmuzın bu ıeçimdeki larmı kendileri almıılardır. Bu 
özenleri çok övençlidir. Otedeıı deiirmenciler buiday tahkik ko· 
beri Türk )'Ul'duna aevıiıi ile ta· miı1onu tarafıncla.ıa aorru1a çe
nmmıt ve kültilr aoıyal y&t&Jlfta kilmektedir. 
çok ileri ritmit olan kaclmlanmı- ----------
zm bu ıeçimcleki ıaıterdiii yük- Eşkıya çarpıtmasında 
aek kabiliyet ıerçekten iftihara maltll olanlar 
deler. 

Fırka her zaman olduiu ıibi 
bu ıeçlmde de hükUmetimizle el· 
ele vererek hükWnete yardımcı ol 
muftur. Seçime ,it bütün itler 
böylece ıünü gününe düzenlen
mittir. 

Fırka teıkilitımı•m bütün ku· 
ramları bu MÇimde de Y&zifeleri-

Efkiya müaademeainde malil 
olan zabitler ve aakerl memurlar· 
la efradm, iktiladt buhran verJiıi 
maafiyetinde, inbiaar etJ&aı aatıp 
iıtif ade huıuılarmda harp mal61ü 

hükmünde olduklarına dair kanun 
Yiliyet ve beledi1eye teblii eclil
mipir. 

ni büyük bir ittek ve inanla J&P- TtlrklUte hakaretten 
miılardır.,, ·suçlu bir kadın 
Belediye bO.dceslnde lıtavrina admda Yugoılav te· 

aıP.Jk var baaıından bir kadm Türklüiü tah 
Y kir ıuçundan dün tevkif edilmit-

Belediyenin 934 malt Mile büt• f 
çeıi varidatmda ıebze hail Ye ıaz ır.Ş 

1 
H d d b" • · ka 

d 1 1 b b•tm d"ğ• • • ar rova a ın a ırının • epo an npa ı e ı ı açın . ş· ı· 
112 000 1• ık h ı ımı..- nıı olan Madam lstavrına, ıt •· , ıra aç :uıu e ıe -r 
tir. Bu yüzden ıubelerce fazla deki evinin br tarafmd~. ?turan 
maaraf yaprlmamaaı allkadarlara celeh lbrahim admda bırının, e-

bildirilmiftlr. vinde hayvan keameainden mui-

Tayyare lhWall prog
ramında değlılkllk 

Aym 27 ıinde yapılacak tay· 
yare ihtifali için tanare cemiyeti 
tarafmdan datrtdan davetiyeler
de ve proframlarda ihtifalin 12· 
den 13 e kadar devam edeceli ve 
Fatihte ıaat 11 de toplamlacaiı 
)'azılmıfb. Görülen luzum üzerine 
bu aaatler deiittirilmiftir. ihtifal 
o sün tut 14 ile 15 araamda ,.... 
pılacak ve aaat 13 te Fatihte top
lanılacaktır. 

Toplu aaat 11 de delil, 14 de 
atılmak auretile meraaim bqlıya· 
caktır. Hava faaliyeti 14 ne 15 a· 
raımda duracaktır. Bütün nakliye 
vaartalan tam 14 de bir dakika 
duracaklardır. Vapurlar ve fabri
kalar tam 14 te düdük çalacaklar
dır. 

ber olarak Türklüie hakaret yol· 
hı bazı aöıler .CSylemekten auçlu
dur. 

Zelzele lelA.ketzede
lerlne yardım edenler 

Hililiabmer Cemiyeti Eminö
nü Kaza Şubeıinden: 

Mannaradaki yer aallantııın· 
elan evleri barkları yıkılarak açık 
ta kalan yurddqlanmıza bir yar
dmı olmak üzere buı iyilik HTen 
ler kazamraa ıelerek para ver· 
mektedirler. 

ilk para verenlerin adları tun· 
lardır: 
Lira 

S Bayan Mari Cı1acı 
5 Bay Şükrü vekil 

r.._d_ -..raza B&flnüdürlüiü tara- t vft d 
~~ Kadına eca z e en Halkevlndekonlerans "-a LL! :ırlanan fezleke evvelki aJtmı•Jık adam 

26 Bay Nureddin Eren "(Evli· 
ya sade) Eaa ve Jtnyat tüccan 
10 Bay Vltali Taranto (Tüc· 

car) 
~~i lhtiau mJddei u- .,, Yarın aaat 17 de Halken mer-
~ •"le ••rilmifti. Sekizinci Şilenin Camiikebir mahalleain· kez aalonunda Onivenite Edebi-
'-tıiıı .:::!.emeai IDilddei umu· den Hadceye bir koyun ağılmda yat Fakülteıl Doçentlerinden Bay S m tetkiki ile llleflUl tecavüzden ıuçlu Hilınü admda Suut Kemalettin t,rafmdan AJ. 
S il'. 8-r nolctalann daha altmıtlrk bir ihtiyar dün alİrceza man profeaörlerinden (Leulnı) 
~ =::;-- ~in meaele mahkmıeıi arafmdan üç ıene hakkında bir konferana Yerilecek 
~ bere Seldz\nci müddetle hapıe ve o kadar da ve eaerlerinden birinin ko;;tran. 
tit., ~iline verilecek- amme hizmetlerinden mahrumiye dGıü yapılacaktır. Bu toplanb her 

1 
le mahlc6m obnuftur. lceae açıktır, 

65 Oniverıite Hukuk fakülteai 
okuyucuları 

110 
Herıün ababtan a)qama ka

dar Yeni postahane caddeıinde 
Ana-niyadi ban·ndaki kaza llleT
kezlmizde para kabul edilecek
tir. 

'ile uae, 'ile (IOA 
.. 79-y8,'i;d;Çeteci 

30 yıl ıonra yakalanan bir çete 
reiıi "79,, yqında olduğu halde 
lnailterede 111 S,, yıl aiır hizmete 
mahkam edilmittir. 

Con Brovn iıimli bu adQS, 30 
yıldanberi lngilterede yapılan bü· 
rük hıraızlıkları idare etmekle it• 

ham olunnıuttur. 
lngiliz gazeteleri, bundan 9 ay 

öncealne kadar bu. 79 yaıındaki 
hayduda, Amerikada bir milyon~ 
re varmıf olan luakardeıi tarafm
dan ayda on ıterlin ıönclerildiğini 
yazmaktadır. 

79 yqında ve 30 ıenedir birçok 
ıuçlar iılemit hayduclla birlikte, 
66, diieri 64 yaıında iki hınız da
ha yakalanmıı, bunlar da mah
kdm edilmiılerdir. 

Con Brovn'in, lnıiltereye, A
merikadan, 30 yıl önce geldifi ya
zılmaktadır. Con Brovn Ameri
kada üç defa mahkGmiyet giymiı 
bulunuyordu. 

• Mekakh bir •tatiatlk 
Otomobil ve tramvay kazalan 

hakkında Amerikada yapılan ıon 
bir ıtatiıtiie ıöre bütün bir yıl 
içinde Amerikada her 15 dakika
da bir adam ezilerek ölmüt, her 
31 aaniyede bir adam yaralanmıt
tır. Son on yıl içinde, Amerika yol· 
lannda kazadan ölenlerin sayııı 
290.000 olarak teabit edilmiıtir. 

1934 yılmda Amerikada 35 bin 
kiti kazadan ölmüt ve 1.000.000 
kiti ayni ıurette yaralamnıfbr. 

1934 71lı içinde lnailterede o
tomobil, otobüı, tramvay kazala · 
rmdan ölenlerin ayuı 7500 dır. 
Ayni ıurette yaralananlarm aayııı 
iıe 250.000 dir. 

1930 sayımma göre, Amerika
nın nüfuıu 122.775.000, lqiltere
nin iıe 44.790.000 dir. 

• Yllanlar ve muzlk 
Geç:Dlerde Lo9Jra hayvanat 

bahçeıinde çok dikkati çeken bir 
tecrübe yapılmııbr. Uyuyan üç 
büyük )'ilanın yanma bir rramo
fon konulmuı, ıramofon çalmaia 
bqlar bqlamaz 7danlarrn üçü de. 
uyanmıılar ve mun.tazam hareket
lerle ll'amofonun etrafında dolat
mağa batlamıtlardır. 

Gramofon ıuıunca ıene liepıi 
yanyana gelmif, kıvnlıJj UfWDUt· 
lardır. 

Hayvanat alimleri yılanlann 
bu hareketini bir pe'Yİ dam olarak 
taıvir ediyorlar. 

• ilk papa• pilot 
Romada genç katolik papaala

rrnclan Covani iaminde biri reımi 
tayyare mektebinde ilk defa ola
rak imtihan vermiı ve pilot diplo
muı almııbr. Bunun üzerine aı
rt papaı, papa tarafmclan tebrik 
edilmlttir. 

• Maka Llnderln serveti 

Olümü vaktile çok gürültüler 
yapmıt olan ünlü komik Maka Lin
der, bütün aervetini timdi küçük 
bir çocuk olan kızına bırakmııtı. 
Makı'ın akrabaıından olan iki 
aile, bu kızı ele ıeçirmek için ui· 
rqıyorlar. Bunlardan birili, Mak
ım vaıiyetnameıinl razarken de
li oldufunu, onun için vasiyetna
menin muteber olmadıf11ıı diieri 
de Makam aklı batında oldujunu 
iddia etmektedir. Netice belli o
luncıya kadar hükUmet Makaın 
aervetinl haciz altına almıtıır. 

Kızcafızm olan bitenden habe
ri 7oktur. B. Pol Bonkur, -haczin 
kaldmlmuı için teıebbüıte bulu
nacaktır. 
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-95-
Şimdi de ingilizcenin bir ta • 

kım küçük, fakat kıymetleri çok 
büyük bir sürü kelimelerin~ geli • 
yoruz. Bunların küçüklüğüne 

bakıb ehemmiyetsiz saymak pek 
yanlıt olur. Bu kelimeler isimle· 

Şahin Reisin adı bile 
Levendleri coşturmuştu 

' re ve zamirlere hakim olan harf • 

Birinci tefrikanın hUIAsası 
Marki Valeryonun lnebahtıya bas· 

kın yaptığı geceden bir kaç gün önce 
Avlonya yeni Çolak Melımed, geleli 
henüz üç ay olduğu, Avloııyadan git
meğe hazırlanıyordu. Çünkü o Nava
rine tayin edilmiş, onun yerine de 
HurlJİt isminde birt getirilmişti. Hur
§it Bey o gün gelir gelmez Çolak 
Meltmed de arkadaşlarım toplıyarak 
gemisine gitti. Onun bu ani hareketi 
Hurşit Beyle yanındakileri §Cl§ırtmır 
tı. "Deli,, diye söylendi. 

Dünya hep böyledir. Herkes 
kendisinin akılJı, başkalarının 

deli olduklarım söyler. Bunun 
için de kimlerin sabiden deli ve 
kimlerin sahiden akıllı olduk -
larını bir türlü kestiremeyiz .• 

Biraz sonra Çolak M~hmedin 
gemisi pupa yelken limandan çık
mış, Cenuba doğru yol almağa 

başlamıştı. 

Korfu ve Pargayı geçtikten 
sonra Prevezeyi karşıdan. sisler i
çi;n.de gördü. Barbaros Hayreddi
nin orada koca bir Avrupa donan 
masın3 ve onun ba,ındaki Ander
yadoryaya kartı kazandı~ zaferi 
hatırladı. O zaman henüz on iki 
yaşında bir çocuktu. Barbarosla 
beraber olan Piyale reisin gemi· 
sinde miço idi. O da bovıından 

büyük bir pa1aY1 kmmdan sıyıra

rak ileriye atılmış, leventlerle be
raber dövüşmüttü. 

Yeniden, sava§ a1'7111anmn §ah 
landığını duydu. Gizli bir ses o
nur. kulağına her an şöyle bağırı
yor gibiydi: 

- Akın!... Akın! .. Batıya akm ! 
Kıç kasarada bir Anadolu ke

çes,nin üstüne uzanmış, hem mavi 
gök yüzünün derinliğine bakıyor, 
hem de şöyle düşünüyordu: 

- Avlonyada yapmak istediği
mi Navarinde yapamaz mıyım? 

Amma Navarin daha fakir ve kü· 
çük bir limanmıf. Bundan ne çı
kar? .. 

Hatta orayı iyi tanıyordu. Altı 

mil genişliğinde limanını. limanın 
tam ağzına gelerek orada tanrı -
dan ısmarlanmış bir kale gibi du
ran Sfaktorya adasını bilivordu. 

Sökat adasının ııarhm~an ce
nuba akarken de, hala bu düşünce 
ve bu dileklerle doluydu. 

Karşıda Kefalonyanın çıplak 

da~ları göründü. Boz kavahldar, 
yalçın bir duvar gibi yükseliyor
du. 

Birdenbire do~ldu. Giiverte · 
nin ort="larına dnf?nı h~i?rrdı: 

- He .. P.v! ... Koca Hamza! ... 
l<oca Ham7;\ onun ~" ivi IP.vent 

}prhıden biri. bir yiğitti. Colak 
M"!hmedin ek~1k olan sol knlunu 
he .. 7.am:\n icin o t amR,.,..1rv,,. .. .l,1. 

K"""' H~.,,,.,.~ 1~o«arak !!eldi: 
- y:..,.,,. .. t ,. .. ;~ '··· 
- GP~;";" hnl'nun11 n .... m1v~ 

C"'""'··· J( .. FalonV"'""' dnğosun -
d.,., fnPl,~htTV& Jl'i~;..,.OT'tl"l. 

Kcr,. J-t,.-... ,_. r .. ;!!;n A~rfo"'""",121 
;1 . .,.., ı, .... 1",1i<H y.., :;t~.,.n .. ..,,. ~- ı..!_ 

R .. ;.,. "'"'" ""'v"; .. : ... ; ı.;t;vot"d11 . O. 
ntm ~;,.,,...1; ,.,:rh fn ... l"•l-ı•Tva p-;t. 
__ , ... •• .. ••L t , ~ _e. ~ . , .. T,.,....,........_, n•mPn ~.,_ - ........ , .. 

J\n1 .. !"'\ft<ttll "~' ... .... r,ıır~~ "'°~:ı.J: va, 1 
emir, emirdir; hemen yapılır! ... 

Koca Hamza gitti ve biraz son
ra geminin dümen zinciri, borda-! 
nm kenarlarında gırıldamağa bat 
ladı. 

Leventler direklerde birer may
mun gibi dolatıyorlar, yelkenleri 
düzeltiyorlar, §İtiriyorlar, geriyor
lardı. 

Güvertede herkes birbirine müj 
deledi: 

- lnebahtıya gidiyoruz. 

- Orada Şahin Reis var! .•• 
- Onu göreceğiz. Ne zaman -

danberi hep adım duyuyorduk; 
hasret kaldık ••.• 

- Şahin Reisin leventleri top
tan zengin olmuılar !. .. 

- Yaman adam doğrusu ... O . 
nun yaptığı akınları, getirdiği 

mallan timdiye kadar kimse yap
mamıt ve getirmemiştir. 

- Onun yanına kapağı atabil -
sek! ... 

Halat yığmlarmın ve kalın di 
reklerin ardından iri yarı bir a • 
dam çıktı. Son sözü söyliyenin o -
muzuna bir tokat att: 

- Üzülme!. .. Bizim reis şimdi 
Şahin Reisle elbirliği yapacak, ve 
bütün balyayı haraca keseceğiz ... 

- Sahi mi diyorsun? ..• 

- Reis mi söyledi bunu1 

- Söylemedi amma, ben öyle 
anladım ... isterseniz sorayım!.. 

- Ah, böyle bir şey olsa!.. Şim 
dİ hemen bayramların bayr~nı 
yapardık. .. 

- Siz burada bekleyin, ben 
şimdi gelirim .•. 

Bunu söyliyen Kora Hamza idi 
Reisin yanma gitti. Bütiin levent
ler onun arkaı-mdan yih·Um"~ler. 

kıc; kasıuııı.va doğru ilerlemişlerrl; 

Koca H;\mzanm :ı.orgı1~·~na Ço 
lak M*'l.me..:fin cevabı şu nldu: 

- iyi anlamı<11s1n !... Rnru le -
ventlere haber verebilirsin! ... 

Leventler zaten OM\cıl..ta icl;l ... ,. 
ve he!)sini dnvmı1!'lfardı. Bird""""'· 
re c:r;ıverteı-le h;r k~vnl'\"lma C'l1An. 

T<iilahlar, kavuklar havaya kalk
h: 

- YM:ısm!... Yaşasın 
M~hmed!... 

Çolak 

Sesler, rüzg5.rm ye1ken ar~la
nnda çaldığı ıslıklara karıcıh. Son· 
ra bütün bn !tP~1erin üstünde yeni 
bir ses, gürledi: 

- Yaşasın Şahin Reis! ... Yaşa-

sm!. .. 

Güvertede oyunlar, çalgılar g11'-

1a gitti. Bir kemençenin nağme · 

lerine ayak uydurarak hoplıyan 

leventler ellerini birbirine vura
rak arkadaşlarmı, büsbütün çoştu
nıyordu. 

Gemi, coqfmn bir hayr~m hava
sı içinde Kefalonyanın doi?usnna 

geçti. Gün doğ~ rken Misalonki · 
nin karşısında idiler. 

Rüzgar hafiflemiş, doğudan 

esmeğe başlamıştı. Pek yavaş yol 
alıyorlardı. 

Misa1ankide bir kaynaşma ve 
bir korku vardı. 

Bunun manasını anlıyamadılar. 
.(Devamı var), 

lerdir. Meseli şu cümlelere bakı 
nız: 

( 1) The cat is un der thıe table. 
Yani "Kedi, masamn altında -

dır.,, 
(2) Jack is sitting on the table. 
Yani "Jak, masanm üzerinde 

oturuyor.,, 
(3) The cattle are in the field. 
Yani "Da varlar, tar ladadırlar .,, 
Bu üç cümlede geçen under, on 

ve in kelimeleri, kendilerinden 
sonra isimlere hakimdirler. Yani 
onların mevkileri ne ise onlara o-
nu vermekte; bu isimlerle ayni 
cümlelerde kullanılan isimler ara-
undaki münasebetin neden ibaret 
olduğunu göstermektedir. 

Birinci cümleyi göz önüne ge
tiriniz. Burada bir kedi ile bir ma-
sadan bahsolunuyor. Bu iki isim 
arasındaki münasebeti bize un
der kelimesi gösteriyor ve kedi • 
nin masa altında bulunduğunu 

anlatıyor. 

ikinci cümle ile üçüncü cüm • 
le de böyledir. Bunlarda da kulla 
nılan on ile in de bize ayni ıekilde 
bir şeyler öğretiyor. 

isimler veya isim yerine kulla
nılan kelimeler arasındaki müna
sebetleri bize böylece gö!teren ke 
limelere Preposition = (Pri posi
şen) denilir. 

Bunları sınıflara, kısımlara a -
yırmağ:a lüzum yoktur. Çünkü bun 

la.rın hepsi de vazifelerini ayni ıe
kilcle yaparlar. 

Sonra bunlan ifade ettikleri 
manalara göre de ayırmağa ihti -
yaç yoktur. 

Çünkü bunlardan her birinin 
kendine göre manası vardır. Ve 
o manasını muhafaza eder. 

Yalnız bunlan tekillerine gö -
re ayırmak imkanı vardtr. Onun 
için: (in, on, at, by. to, through, 
from) gibi" harflere bas\t harfler, 
oubide, inside. upon, into. within 
gibi harflere de mürekkeb harfler 
diyebiliriz. Çünkü bu mürekkeb 
harfler ikişer kelimeden mürek -
kebtirler. Fakat doğrusunu is -
terseniz bu taksime de lüzum yok. 
Çünkü bu mürekkeb harfler de ar
tık birer kelime sayılıyor. bununla 
beraber ingilizcede bazı i~im fail
lerin de harf olarak kullapıldığım 
hatırlamak lazımdır: 

Mesela: 
( 1) Considering the drcums · 

tances, Helen was bucky to get off 
so bightly. 

Yani "Şerait nazarı itibare a
lınınca, Helen bu kadar hafif kur
tulmakla bahtiyardır.,, 

• • 
Biraz da nida harflerinden bah

sedelim: 
İngilizcede nidanın mukabili 

interjection = (interjekşen) dir. 
Mesela sevinç sözü olan Hurrah ! 
teessür sözü Oh! yahud Ah! gibi 
lafızlar bunlardanthr. 

İngilizcede bazı nidalar kısa 
birer cümlenin muhtasarıdır. Me
sela Allaha ısmarladık! mukabili 
olarak kullanılan: Good - bye, şu 
cümlenin muhtasarıdır.: 

God be with you ! 
Yani "Allah sizinle beraber ol-

sun.,, 
Sonra: Good morrıing. 
Yani "Hayırlı sabahlar,, fU cüm 
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- Evet. Yeni dünyada, eskisi 
gibi yemek patırdısı ve boğaz kav 
gas1 yoktur. Bu damlaları kokla • 
mak bir ay tok yafamaktır. Bura • 
nın bir ayının ne demek olduğunu 
demin anlattım. 

Nefis bir koku kokladılar ve ka 
rmlarımn tıka basa doyduğunu 
hissettiler. Bayan müdür panna· 
ğındaki yüzük gibi teye gene bir 
şeyler söyledi. Mazhar Osmarun 
aranmasını ve getirilmeaini rica 

etti. . 
Zeuı meraketmİ§tİ, sordu: 

- Bize yemek getiren insan o 
kadar güzel de zavallının ağzı 
çok büyük. 

Müdür gülümsedi: 
- O eskiden iman değilmiş. 

Şimdi insanlaşmış. 

-Eskiden neymiş? 
- Orangotan maymynuymuş. 

- Ne söylüyorsunuz? 
- Evet. Eskiden Darvin diye 

hiç bir ıey bilmez, ahmak bir f ey 
lesof türemiş. ) insanlar maymun· 
dan geldi) dem=ş, bir çok budala· 
ları kandırm~f· Fakat yeni dünya 
ispat etti ki bu yanhıtır. Uydur
madır. insan maymundan gelme
mi§. Maymun insandan azmış. 

Maymun aslında insanmış. Dün
ya bilginleri diyorlar ki bir iki bin 
yıl sonra ağızları da tabiileşecek 
o vakit insandan farkı hiç kalmı· 
yacak. 

- Maymundan gelme olduğu
nu bilmiyor mu? 

- Biliyor ama, sorduğunuz gi· 
bi yanlıt bilmiyor. Maymundan 
gelme olduğunu değil, inaanbktan 

insanlıktan ğbe m 
maymunluğa geçtiğini ve insanlık 
düzelince gene insanlığına dön
düğünü biliyor. 

-Bir şey daha sorayum: Demin 
Sanfilovizyonda gördük ki birçok 
balıklar caddelerden gelip geçi· 
yorlardı. Den· zin balığı karada 
nasıl gezebilir ? 

- Eski dünyada gezemezmiş. 

Yeni dünyada tabiat dahi düzel
miş, ilerlemiştir. Nitek'm insanlar 
da balık gibi saatlerce denizin di· 
binde dolaşıyorlar. Ben de önce 
çok şaşmıştım. Şimdi alıştım . Gay 
ri tabii denen hiç bir şey yokmu§. 

Mezarında (M) harf ne benzi· 
yen kanbur, koca kollu, çirkin o. 
mikro gitgide düzeliyordu. Kan· 
buru büsbütün kaybolmuş, kolları 

insan koluna dönmüş, yüzüne tat
lı bir esmerlik gelmiş, güzelleşmiş 
ti. Handise {1) harfi gibi dimdik 
ve dosdoğru kesilecekti. Ötekiler 
konuşurlarken bir kulağıyle din
liyor ve başını göğsüne dayadığı 
koca Omeganın alınını, saçlarını, 
yüzünü okşuyordu. Deli hiç ses 
çıkarmadan, bu okşanıştan keyif 
duyuyor gibiydi. 

Zeus her yüzü yeni bir şaşkı 
(hayret) ile dinliyordu. 

Profesör Esoes: 
-Ben insanlık için yalnız bir 

fey aradım, onun için ömür törpü
led 'm. Halbuki yeni insanlık ken· 
disi için her şeyi kendisi bulmuş. 
Yalnız ölüm gene var. Gene var. 
Neyse ben buradayım. Bu ilerle· 
yiş ortasında işimi daha kolay so
na getir"rim. Onu de büsbütün 
kaldırırım. 

lenin muhtasandır: 
God give you good moming ! 
Yani "Allah size hayırlı sabah-

ı . ' ar versın .,, 
.(Devamı var). 

!Alma Ye başka dıle çev ıa>t 
Oev Jet yuasınca ~ oıu~ . 

Jıı~ 
Diye dütünüyorken bulu~ ~ 

lan yerin havasında birse• " 

du: ~ 
- Bayan Müdür! Bayan 1 

dür! Mirbanşeri sanotoryo~ııd~ 
Bayan Müdür parınagıo .Jıll' 

yüzüğümsü şeyi hemen dud 
rına götürdü: 

- Evet. Burası. Beniın· Ne 
ti yorsun uz. . 

S .. l d"... . • yeti - oy e ıgımz ınsannı /' 
bulduk. Abidesi yerin 56 ısı si 
derinindedir. Altında da Jile J 
var. Mezarı seksen . ~ 
metre derindedir. Gövdesı ~ti 
memittir. Biraz şi§manca bir 111 sJ' 
görünüyor. Kaşları gözleri ~.ıo. 
Burnu kartal burnuna beoıır 
Sevimli bir insan. ~ 

-Evet. Ta kendisidir. Ne f 
çıkanlacak? d 
-Büyük operanm ikinci per 

bitmeden orada bulunacakU1'' 
- Büyük operada ne var 1 
-Ata Türk. 
- Kaç perde? 

- 1935 perde. Ata Türkiill 
tün hayatı, yaptıklan, ve iıı 
.. b .. 1 . . • -·1~ gm ugun~ ge mesı ıçın nP"' 
bştığı gösterilecek. 1935 perd 
sonra perdeler dünya ve iıı~ 
ğın sonsuzluğuna doğru sır' 
devam edecek. 

Bayan Müdür yanmdsJı'.I 
döndü: 

- Ata Türkü dinlemek 
misiniz? 

- Nasıl istemeyiz? 
- Allo, allo ! Bana Ata 1~ 

sesini veriniz. 

Der"nden gelen, içe dola1" 
nüllere ferah veren gür bir te' 
yuldu; Ata Türk söylüyordıl: 

- Ey Türk genci! F azilelı 
sanlık, evrensel barıt için 6; 
mün bütün emeklerini yerio0' 
zamanında verdim. Dünya d 
lecek, insanlık kurtulacaktJt•, 
ülküye varabilmek iç· n gii~liJı 
ıenli, bilgili, yılmaz ve u&I-" 
olmak gerektir. Da~arlarıJJ1ı ~ 
asil kanda bunların hepsi fi J 

Vaktiyle: (Ordular! 111' ~ 
fin"zAkdenizdir, ileri!) d~ 
tim. Şimdi de: (insanlar! J1 · 
definiz insanlık ve barıştıtı j 
ri ! ) diyorum. Uluslar bir lef~ • ~p 

hudutlar b"rle§meli, kinler ,01" 
li, gerçek fazilet, gerçek ~ 
gerçek insanlık doğmalı. Ef .. 
genci! Büyük devrimi ve b~ 
C.. h · · t etİ um urıyetı sana emane r\I 
gibi, bunları da emanet edif

0 ~ 
Bana on b · nlerce yıl sonr3 b" ( 
rı nasıl koruyup başardığıı>• "I 
ter. Ben, milyonlarca yıl ~~/ 
ve seni bekliyeceğim. 011'~1 
yenilmez ordularımdır, iJer• 

Havada bir uğultu koptıJ• 
- Bu gürültüler ne? .. ı 

- Yeni dünya Ata Töt1'1' 
kı§lıyor. 1 

ıı · 
- Her yerden işitil"yor ,ıs ~i 
- Evet. Evrenselofon rtJ' 1 

leri her yere bu sesi duyort'(ı~ 
terse yirmi bin, elli bin yıl 
olsun. 

- Nasıl oluyor bu? ıJ' • 
- Ben de pek bilmiyof11 ~ 

gördüğüme, 1şittiğime göreli 
··Jş 

oluyor: F ono - AküJ11° J,ı' 
varmış. Bir çok bin yıllsr . ' 

.. 1 • .. 1 • _.ıer' .~ ce soy enmış soz erı, s~ ti" 
yorlar, buluyorlar, zabt ~e 'lef 
ediyorlar, dosyalarına k0~'/ot1' 
mı,. istenilince hemen ~e~,r) 

.(DevaJ111 
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- Rif at Beyi phsen tanımaz 1 Nauf, onları, yolun ortasına 

lllıydınız? doğru yürüttü. 
- Hayır ... Asla... Komıumuz - lıtaıyondan geliyorum! -de· 

~tif Bey onu bana tavsiye etti. •• ı di.· Tren· n giditine baktım. Rifat, 
Zıra, buna benzer bir vak'ayı or- I giden yolcular araımda yoktu. 
~Ya çıkarmıı usta bir poliı ha· Diler taraftan, Dirayet Hanımdan 
fıyeıiymiı. öğrendim ki, Rif at Bey Latifin 

- Ya ... Lif f Bey tavsiye etti tavsiyesi üzerine buraya getiril
deınek... T eıekkür ederim... Hof, mit 
bütün bunların o kadar ehemmi· Vedat Bey: 
Yeti yok ya .. Yalnız, doıyaya koy- - Görüyorum ki, faraziyeniz· 
lllak için... den hali vazgeçmediniz r 

l\taiı indi. - Fakat, unutuyorsıyıuz: Ri-
Dııarda, bilhassa, yav&f yürü· fat Bey, lhlamurköyünden bu ge-

lllek dikkatini göıterdi. ce hareket edeceğini söylem',şti. 
Karanlık bir sokağa g!rdi. - Belki fikrinden vazgeçmiş-

"-Ya ... Demek ki, Latif Rifa- tir. Yahut da trenden başka bir 
tı buraya getirmif ••. O tavıiye et· vasıtayla gitmiıtir. Ben de onun 
lllit?... Ben, zaten kendisinden yerinde olsaydım, bu iti parmağı· 
t\iphelenmiyor miydim... lkiıin- ma b"r kere doladıktan sonra, hal
den de tüpheleniyordum.,, !etmeden Jhlamurköyden ayrıl· 
li Fakat, Vedat Beyin de ıeıi ha· mazdmı. 

kulaklarında çmlıyor: Sayfiyenin önündeki yolda yü-
.. _ Senin kUTduğun nazariye rüyorlar. 

laçnıa, azizim!,, Rauf, cevap verdi: 
. Arkaduı, itirazlannı nazarı - Kuvvetli bir araba, yanımız-
tt'L- "-T 1111U"a almamıttı. dan geçip gitti. 

.. . . . . . . . - Farkına vardım. 

Hınlannda yı ldız ışaretı olanlar fiıer 
erinde 2t J de muamel~ törenler. 
dir Ra am'ır 1r .apanış Oıtlanrıı röstenr 

rtukut (Sat.,) 
• Londr1 617, • Vtvıaa ~" -
• l'\nyork iti\, - * Mıdrfı 18, -
• Pırls 170. - * Rrrltn 48,-
• MlllDo ?13, - • Varşova 24, -
• 8rtitaeı 1(8, - • Radıpeşte ':6, -
• Atlna i 4 , • Btıkreş 17, -
• Cenent Rl6, • • • Rel~ıt :ç4, -

• ~of:yı H , - * Yotehımı 35, -
• AmJterdam s.~. - *Alna 947, -
• Praı 100, - *Mecidiye 4t, - ı 
• C:tokho'ın 8 ~ .•• • R-akıoı ' 40. -

Çekler (kap. aa. 18):ı 
• Londrı o t8 • • Stothlm 3.1~75 
• NeYyork 0.7918 • Vlyanı 4.1314 
• Parlı 12.04 • Mıdrfr 5.8075 
• Mlltao 9.!93 ~ • Rerlla 109780 
* l'rOtse 3.40ı!• • VarşoYı 4,tJ -
• Atin• 83.8782 • Bodapeşte 4,2615 
* Cenevrt 2.4~~0 • Rütrq 79,1575 
• Soryı 67,~8$ • neırrar 35.07t l\ 

1 

• Amıtrrdam 1.1748 • Yotohamı t.789" 

• Puı 18,9975 • Moskon ıo?O -

ESHAM 
ı, Rınkası ıu.- rrımvıy ~ı.•o 

• Anadolu 26. • Çimento u 18.0S 
Reji t.20 l'ayoa Del -.-· 
Slr. Hayrtn IMO Şart oeı. -.-

Merkez Raatuı 67,7S Rafya --
U. Sl~ona Şart m. ecza •• -.oo -.-
Rom on ti 11,95 Telefon -.-
istikrazlar tahviller 1 

• ı 91JTlrk Bor.I 80.5rı Elıttrlt -.-•. . . O ~.H Tramvay sus • • .. • m 29.40 Rıhtım 17,M> 
Tstıtrlzı Dahlll t 94,t5 

• Aadolo ı 47,80 
• ıtrrıııı ısm:ruı 97.- • Anadolu il 47,80 

19t8 A Mil. -.oo Aaadota 111 46,-

HikAyeai 

Meıhur avukat Suat Beyin et· 
rafını bir hürmet halkası çevır

mit ti. Onun anlattıklarını büyük 
bir zevk içinde dinlediler. Dağı

hrlarken, herkes: 
- Şayanı hayret! -dedi.- Bu 

adam, ne zeki, ne nükteli ... 
Ya,lıca bir kadm: 
-Yazık iri evlenmiyor ... -dedi. 
Biri cevap verdi: 

- Jale Hanımla flirt ediyor. 
Batka biri: 

-Jale Hanım da esprili bir ka
dın itte, ikisi birden büfeye doğ
ru yürüyorlar ..• 

Suat Bey, 45 yaşlarında kadar
dı. Zeki, yüzünden akardı. Adli
yedeki mevkii pek yüksekti. En 
hürmet edilen ve en zengin avu
katlar arasındaydı. Parmağına 
sardığı davayı kazalll1'dı. En u· 
mulmadık bir zamanda verd iği 
bir hazır cevapla dütman tarafın 
sutmı yere getirirdi. O söz söy
lerken dinlemek, değil yalnız sa· 
miinler ve arkadaşlan için, batti 
hakimler için bile bir zevk olurdu . 

KencHsi benim pek hürmet etti 
iim bir zattır. Onu ne kadar sev
diğimi ne kadar takdir ettiğimi 

geçenlerde Saadet Hanıma da an· 
lattım. Hiç cevap vermeyip so

bir de onu benim ıahsiyetime yü· 
rüterek dinleyin bakalım ..• 

- Jale Hanımı nasıl buluyor· 
ıunuz. 

Saadet, dudak büktü: 
- Bilmem vallahi ... Ne beğeni

yorum, ne nefret ediyorum ••. Ken
disine kartı lakaydım ..• 

Sesinin perdesi dikkatimi cel• 
betti. 

Saadet Hanımdan ayrıldıfım 
ıırada, onu, zihnen, Jale ile mu· 
kayese ettim. Jalenin çarpıçı gü• 
zelliği karıısında, onda öyle ince 
ve fevkalade bir iç güzelliği var
dı ki, ilk tesadüfümüzde, bundan 
avukat Suade de bahsetmekten 
kendimi alamadım. 

Kadının ismi geçer geçmez, a· 
vukat biraz sarardı: 

-Sen benim dostumsun!- de
di. Sana her ıeyi açıkça aöyliyebi· 
lirim: Onu, ıenelerden beri sevi· 
yonım ... Eıkiden evliydi, sonra 
dul kalı!ı ... Atkım devam edip dur 
muıtur. 

- Kendisine bundan bahsetti-
niz mi? 
-Hayır. Onun kartısma gelin· 

ce, bende harikulade bir değiıme 
oluyor. Hoıuna gitmiyecek bir söz 
söylemekten korkuyorum. 

. -20-
Rauf, ilk defa olarak, randevü

)e leldi. Diğer polisler, yani Meh 
~ ile Davut, hemen derhal ar· 

daıı Jetiıti. 

- Oteki ıokağın sonunda yü-
rüyütünü yava9lath. Bir kaç met· 
re gittikten sonra, bütün fenerle
rini söndürerek kumlar üzerinde 
durdu aanırım. 

liiiiii;;;;;;ıliiimiillliiiiiiiiiiii;;iiiiöiiiiiiii;;iii;;;;iiiiıiiiij;iiiiiiıiiöiiiiiiii.~ 1 murttuğunu görerek: 
RıPdat. - .oo • l\1tl•est11 " ~'-"l\ 

~ 
- Halbuki, Jale ile nekadar 

iyi konuıursunuz ... Onun yanında 
ne kadar hop gidecek sözler söy· 
lenin iz. 

Gece, ılıktı. 
1c. .Ay yükseldi. Fakat, rüzgara 
la.~~f bulutlar da var ..• Bunlar, 
--.ıı zaman, ayı örtmektedirler. 
--~~de beride, gezintiye çdant 

1
" •llsan1ar görülüyor. 

t° PAtotörü kuvvetli bir araba geç-
ı. I" . ".re doiru yürüdü. 

I .Polisler, bu kotan ıtddarı göz· 
etiyle takip etti. Fakat, yolun ao

~da •tıklar birdenbire aönüver-

it Buna rağmen, otomobil, bütün 
lllh.ları ıönük olarak, yavaf ya· 

.... 1iirüd·· u. 

1 Polisler, bunun denize muvazi 
;~n kuınıu sağ sokağa saptığı in· 
1 aına kapıldılar. 

Birdenbire sükat . avdet etti. 
Beklediler. 

--'Vedat Bey yanlarına geldi. 

- Bu cihet pek entreıan. Daha 
yavat yürüyelim. 

Rauf komiserin koluna doku· 
nup ona sol tarafı gösterinceye ka 
dar hiç bir söz söylemediler. 

- Latif.Beyin evi. 
- Duralım. 

Durdular. 
- Zemin katında l'flk var. 
- Bir müddet tarauut edelim. 
Kımıldamıyorlardı. 
Önlerinde, elli metre kadar i

lerde, artık, manzara görünmüyor 
ıibi. .. 

Parmaklıklara kadar, gürültü 
etmeden yürüdüler. Dirayet Hanı· 
mın sayfiyesi önüne gelmişlerdi. 
ilk içeriye ı:ren Rauf oldu. 

- Ev, güç görünüyor. 
-Evet. 

(Devamı ıJaT) 

RADYO 
BugUn 

lSTANBULı 

il 

18: frauaıca elen, 11,IO: jlmautUr. ... 
Um &rn ~ 19: Dam mnıdklal, plak. 

19,SO; haberler. 19,tO: Umm lıa!M, .-ıa pi• 
yano De blrllkt.e. IO: Baflf muaUd pWr, :zo. 
80: Balalayka orkeııtnaı. ı1,11: 100 haber -

ler. -bonalar- 21,80: radyo orkeııtruı, U: 
radyo ve caz ve tanıo ork.,..trast, 

na Km. V ARŞOV A. 1"5 m. 
U: Pl,Jaao -keman 80D&tlan. - •onle • 

nu. 18,SCI: Koro kouerl. - 8POI'• 11,11: 
one.tn kouert. 19,Uı •oe1....._ Mı 1111'

lalar. ıo:'6 ilkler. il: pWr, n: cı.opbda • 
-'tırbaclea komer. - Konlerau. (Almaa

ea). D,'8: Lell prlalan - ekler. ta,11: 
l&lon mualldal. M,OG: dam. 

6f6 Kils. BUDAPICŞTS, l50 m. 
U,30: clasene orbatraa. ıt: kOllfenn&. 

19,N: amele .. ı. I0,30: BudaPtıfte opera • 

..... naklen opera tıemaOL n ,ao: ......... 
Itır. IS,80: Badıman ..ıon orke8tn& M,P~ı 

Kabvebaae ıu:•rtı komerl. 1,0I: Sena...,.... 
Itır. 

- Siz de öyle bulmuyor mu
sunuz? -diye sordum. 

- Hayır... Onun sözleriyle 
Jale Hanımın pek oyalandığım 

ve net' elendiiini uzaktan görüyo
rum. Y anlanna yaklqıp ben de 
dinliyorum. Fakat, itte o zaman, 
pek te allkayı calip bir söz söyle-

diğini ititemiyorum. Hepsi bamıa 
kalıp, yabancı lakırdılar ediyor. 
Hatti kendiıinin hot sohbet oldu· 
iuna dair medh ve senalar itilerek 
onunla bafbqa kalmak tecrübe
ıinde bulundum. Bazan IUShı; 
daldı. Her aizmı açtığı ıırada da, 
saçmaladı. 

-Hayret .•• 
- Tiyatrolarda, alkıf, galeri· 

den kopar. Alkıılanan ıey de in
sana güzelmit tesirini yapar. işte, 
Suat Beyin etrafına bir galeri top 
lanmııtır. Onlar alkııladıkça ıize 
ve diğer münevverlere de Suat 
Bey zeki tesirini yapıyor. Fakat 

Suat, eliyle sinek kovar gibi 
bir itaret yaptı. Yüzünü buruıtur· 
du: 

- Jale... Adam sende... Ona 
aldırmıyorum ki... Hop gitme
mek J>eni alakadar etmiyor ki .• 
Aklıma geldiği gibi konuıuyorum. 
Halbuki, Saadetin yanında mute
na kelimeler, güzel nükteler an· 
yonım... Bulduklarımı beğenmi
yorum .•. T elita düıüyonım ..• Her 
cümlede biraz daha aptalla§ıyo-

nım ••• . . . . . .. . 
Bu muhavereyi Saadete anlat

tığım vakit: 
- Sahi! -dedi.- Bunu ben de 

farketmittim. Onun zeki ve çok 
değerli olduğu halinden bellidir. 
Bana niçin hislerini anlatma
mıt? ... 

Nakleden: (Hadice Süreyya) 

Şikdgetler, temenniler 

na IDls. llOSKOVA. (Stalln) 111 ... 

11: lloUat.ler &aralmdaa oda ......... il, 
ao: ''Yedi dakika,, a.tm11 ~ 

111 KD. BtrKBq. 111 m. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yarın akşam SARAY Sinemasında 

Şehir tiyatrosunda davetiye ticareti ti.il sftnclGz pWı •tıtrl7atı. u oıkedra 
kemeri. u Haberler. lt,ıı llıı:Ollllel'tll .... 
mı, 11,30 den. ıo,ıo koaıenu. ıo.11 p.,. 

JOSEPHINE BAKER'ıo pek muvaffakiyetli eaeri 

T epebqındaki Şehir Tiyatro
~1Uı, her Salı aünleri, parasız 
: aı._~ faydalı bir p!yeı temıil e
d eceı. ıazetelerle din edildiğin
den lS-t-35 tar'hli Sah rünü 
-~a aktamdan tiyatro kapısı ö
p .::e epeyce ahali toplanmııdı. 
._ t, kapıda bekliyen bazı me-
._"rların d t' . k. . iç • ave ıyesız ımseyı 

.,:nye bırakmamalan yüzünden 
zı fahıılann davetiye satarak 

h}'ri •-ru t• 1 • "b· Çİrlc. - 7s , ıcaret etme erı g ı 
111 'l>ir hal zuhur etmiıtir. 

Da•etiye'erin ne günü hangi 
::::ıe, nereden ve kimler~ verile
ıilcro e .. elce ilin edilmediğinden 
fu blunan dave nameler"n bir ço 
hi ' ._ ~Yle hi11i edebi mevzularla 

ç oır al"k kluJc a .. ası olmıyan kimselerle 
'te hu ~uıun e11erinde görülüyor 
tiıt1 zuınreden bir kıunı da ar· 
l'oa er •e tevabii gibi ıehir tiyatcli!: .ınenıupları taraf mdan ken· 
))ı ,t:;e Yerildiğini aöyliyerek ka
~ı· unde ve bet on kuruş muka· 

•ilde d"J d"kl . ._._ e ı enne davetname 
'•Yorlardı. 
ltt. ha • l .. .L • • 

le, ate ~r~ v~yet sebebıy-
1'e, den berı tehır tiyatroıunun 

Yeni temıiline para verip de-

vam eden ve ancak yeni olan bu 
"zehirli kucak,, temsiline heves 
göıtererek gelen bir çok kimae: 
Tiyatro kap111nın önünde bir ta 

derik latmll Lebar'm opereti, baberler. z u z u 
filmini bUton İstanbul halkı g&rmek iıteyecelctir. 

JOSEPHINE BAKER Z UZU filminde pek nefıı ve baş 
d6nd0r0cli ,arlolar ta2'anni edecektir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1nr..na•Amul11o•İllillliilioi~·=tmwora™i11 raftan: uzorla mı gireceksiniz, 1 
dayak mı isti.'\. rsunuz? K"mlere 

1 
Haydarpafa laa.tanai bevliye , 1 YARINDAN ıTIBAREN 1 PEK SiNEMASINDA 2 

davetname verilmiıse yalnız on- mütehaum Miıilıiz bir derecede kuvvetli 2 büyllk film birden 
lar ıirip ıörebilir !,, diyen memur :. Urologue _ Operatear 1 y M 

1 
k B • K al ~~ 

lann itip kakmalarına maruz kal- lh . Babıali caddesi Meserret ote- {j t- a e ıra r l ;; 
mqlar ve bir taraftan da kalaba- ı b 88 numarada her aün öğleden ft ~ § 
lık arasında isted "ğine davetname d sonra saat ikiden seki7.e kadar. iJ Baıtaa nihayete kadar kahkaha - kahkaha ;~ 
••tan kircıların bu hal!erini tees- •· ::"ı:::···-- n = s d E 1 ı • = = 
:~erle ııörerek geri dönmüıler· --== -~;:·::;:--g 2- tu yo ğ ence erı fi 

Bütün koltuk ve •andalyel~ri Dr. ~Ükr ·· Ertan i: Paramount şirketinin en ırOıel dansözlerinin yaphğı bilyük film. ~~ 
numaralı olan tehir tiyatrosunda Babıali, Ankara caddeıi No. 60 ~~ Flatlarda zam olmıyacaktır. Hu proğram;; 
iyi görmek için arzu edenler diğer 

1 

Telefon: 22566 =~ da hUSUSf davetiyeler muteber değildir. ~~ 
günlerde nasıl tems"I saatinden Sah günleri meccanendir.. • ıııırı111111rınrı111111rıırrırıııırrıııııııı l''""""'ll''ııııııı11111ıııııı111ııı•ıııııı111 111ııııı11111ırıııı111111 ııımıı11111ıııııı1111ıı•rıırııu11ııııııı1 • 
bir kaç ıaat evvel bilet aldmyor· •-•·•-•••••••••• ı111111ıııır11 11111 111111 111111ıı • •ıııuıı . nıı1111ırı rı11111rııııııu111ııı• ıı11 1111ıı•11ııı11rıı111rırıı111ıııı11111111•nııı11111ıı1111ı111111ıııııı1111rı 

larsa para11z gösterilen görmedik çirkin hadiselerin ve bot yere bek 
leri temsiller için de gene ayni fe· lemelerin önüne geçilebilirdi. 
dakirlıkla ilin edilmi§ olan vakit Halkın bot yere izzeti nefisle
te g' dip bu girme kartlarından rin" rencide etmek için tehir tiyat· 
alabilirler. Ayni zamanda. hacmi rosu çevirgenliği ve alakadar olan 
istiabisi malOm olan bu t iyatroya mercilerin nazan dikkatini cel• 
böyle müstesna gecelerde kart da hetmek üzere bu mektubumun 
hi dağıtılmadan vaktinde gelen ne§rini dilerim. 
ethasm muayyen miktarı idhal e- Kasımpaşada, Cam'ikebir ma
dildikten sonra udolmu9tur,, kay- l1 hallesi Fotinciler sokak 8 numara 
d:yle kapılar kapanarak da bu Feridun Cotkun · 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 ertip 4. cü Çekış 71. Şahat 1935 dedir. 

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

ler ve 20,000 liralık mük8.f at vardır. 
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Milyarlık servetinin aslı 
(Ba§ taralı 1 incide) ehemmiyetsiz birkaç bin lngilizi 

le objektifin içine bakmaktadır. ödersiniz! dediler. 
Gazeteler, işin aslını anlatmaz. "Sonra, efendim, otomobil, mo-

dan evvel, dünyanın dört tarafın- bilye, ıato, radyo, sair l\,ilu eıya 
da bu meseleye dair muhabirleri- komisyonculan etrafımda mekik 
nin gönderdiği tahkikata dayanan dokudu. 
telgrafları neşretmektedirler. "Batolara davet edildim. Bir 

Mesela: büyük terzi, bütün mankenlerini 
Ojen Pari'nin babası, böyle bir önümden geçirdi. Bir ihtiyar dü

servetten haberdar olmadığını bil şesten tebrik mektubu aldmı. 
dirmiştir. "Bana, bir günde tam üç° bavul 

Delikanlının konukomşusu, bu mektub yol'addar. Arzular, çeşid 
servete inanmamaktadırlar.. çe§id ! Mektublarm bi; tanesinde 

Fakat, Parinin on altı yaşında! bir amele bisiklet istiyor. Obürün
iken Amerika ya giden ve cenub 1 de, iki sene evvel dul kalımt bir 
braf brında bir müddet uşaklık 1 kadın üç ay evvel çocuk doğur
yaptıktan sonra içtimai mevki de- duğundan bahsederek' imdad diye 
recesinin izini kaybeden bir am- haykırıyor. Bir başkasında, pat
cası vardır. Bu adam, ayni za- tonunu dolandırmıt bir kasadar, 
manda, Öjenin is!m babas.ıdrr. açığını kapatmak için on hin frak 
Acaba, o mu milyarder oldu? istiyor. Onu kurtaracak benmi-

Fi lhakika, bu adam, dört sene şım. 
''Hulasa, bu sayede insanlığm evvel, Fransada son defa olarak 

bütün zayıf ve kötü taraflannı öğhir s;özükmüt; kırk beş milyon bi-
riktirdiğini söyliyerek geri dön- rendim.,, 

Bu beyanattan sonra, "Milyu • 
müştür. Amerikaya avdet edince, 

der,, §UDU ilave etmiıtir: 
amcanın öldüğü haberi çıkmıştır. 

- Fena uydunnadun, değil mi? O sıralarda, gene bir milyonluk 
Pek ala oldu işte ••• Şimdi, buma

miras dedikodusu duyulmuf, la -
cerav bir roman yahud bir film 

kin, Öjen bunu tekzib etmiştir. 
haline getirmek istiyorum. 

Dört sene sonra, bu haber na· -:--,;;;;;;=::;:;:::::::::;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==;;-

~~:;~yor da yeniden baı göste -~ !• L i ~ T ı j 
Amerikadaki muhabirler şöyle 

diyorlar: Sarhoşun marifeti 

"Burada, Pari isminde zengin Dün gece sarhoş bir halde Is • 
bir toprak sahibi ölmüştür amma, tiklal caddesinde ~ezen ,Zeki is. 
mirasının Fransaya gittiğine ya • minde biri tartılmak makta.dile 
hud gideceğine dair bir şey yok - Himayeietfal kantarlarından biri· 
tur. Mirası, burada kalmıftır. ne binip kırk para atmq, •fakat 
Hem, bunun o Pari ohıb olmadığı kantar bozuk olduğundan kendi·· 
da malfun depil r,, ıini tartmadıir için J>ir yumrukta 

En iyi malumatın gene kendi • yere devirmtf, ve camlarını b • 

sinden anlaşılacağım öğrenen ga .. mı§, yakalanmıştır. 
zeteciler, Öjen Pariyi bulmuşlar - Afyon bulundu 
dır. Delikanlı, o sırada kahka . Beyoğlunda Emel{f'emez ma .. 
balarını atıyordu: hallesinde oturan berber Hami· 

din evinde yapılan arattrmada af 
-isteseydim, iki yüz bin frank- yoİı çıkmıştır. 

lık bir dolandırıcılık yapmak iş- Terk edilmiş c;ocuk 
ten bile değildi! demiştir. Beşikta§ta Dikilit&f camii av-

llk cümlesi böyle olan Ojen, bi. !usunda terkedilmi§ bir halde 40 
kayesini şu suretle anlatmıştır: günlük bir çocuk bulunmuı, Darü 

- Ben bu oyunu iki maksatla !acezeye kaldırılmıttır. 
oynadım. Birincisi veremlileri ko· - - ------,.-------
ruma cemiyetine reklam yapmak 
için! Çünkü benimle mülakatta 
bulunan bütün gazetecilere o ce
miyeti methettim. Servetimin bü
yük bir kısmını oraya bırakacağı
mı bildirdim. Onlar da söyledik-
lerimi yazdılar. • 

- Niçin cemiyeti reklam etti
niz? 

- Çünkü karım, sanatoryumda, 
o cemiyet sayesinde tedavi edil -
mektedir! 

- Peki, ikinci ıebeb? 
- Biraz alay etmekti... lki, üç 

arkadaş, bir akşam bir lokantada 
şampanya açtırdık. Bunun sebe
bini soranlara da, milyarhk ser

vet masalını uydurduk. inandık
larını görünce, cebimizde bulunan 
birkaç bin frangı, ben, yalancık -

tan, ahbablara dağıttım. Sonra, 
usulla gene toplıyarak, bir daha 
dağıttım, 

"Kasabanın gazetecilerinden 
biri, bunu haber alarak, diğer ga
zeteleri atlatmış ... Ertesi günü, bir 
de ne göreyim? Bütün Paris gaze
teleri ayni haberden bahsediyor ... 
Muhabir muhabir üstüne ziyareti
me geliyor. Hiç bozmadnn. Bo· 
yuna, veremliler cemiyetini rek
lam ettim. 

"1§ böyle büyüyünce, bankala
rın murahhasları bana geldi: 

"- Size alelheaab para takdim 
edelim... Müşterimiz olunca bu 

Ihrac edilecek ma
denlerin · dlivizi 

Ankara, 22 (Haber} Şirketle• 
rin Dividant karıdığı çıkaracak • 
ları Milli mahsulat ve madenlere 
aid proje Batbakanın buraya dö
nüşünde görütülecektir. 

Çıkarılacak madenlerin yüz
de 50 dövizlerinin hariçte hıra . 
kılmasına müsaade edileceği tah· 
min ediliyor. 

Cemal Reşid Mosko
vaya gidecek 

Marbn batında Sovyet Rusya
da muazzam bir sinema f estivali1 

yapılacak ve bu festivalde birçok 
memleketlerin sanatkirlan ve •İ· 
nemacdarı davetli olarak buluna· 
caktır. 

Memleketimizden de bazı sa• 
natkarlar bu festivalde çağrılmıı
ın. 

Bunlardan batka Konıervatu• 
var muallimlerinden Cemal Reıid 
de büyük bir senfonik orkestraYl 
idare etmek üzere Moskovaya da. 
vet edllmi,tir. Şubat sonlarında 
Sovyet Rusyaya gidecek olan Ce
mal Ratid kendi eserlerini çala
caktır. 

Sovyet Rusyada ilk def~ vaki 
olacak bu musiki hidiıesi büyük 
bir alaka uyandıracaktır. Konser. 
radyo ile Sovyet Ruayanrn her ta
rafına yayılacaktır. 

HABE~ - Ak§am Poataaı 

Loid Corc 
(Bt;ıı tarafı 1 incide) 

iki ay içinde, bu akını memleketin 
her tarafına yayacağım söylemek
tedir. 

Kendi teklifleri dahilinde hare
kete geçebilecek bütün f rrka a· 
damlarını uyandırmak istiyor. 

Bu suretle herke~in, kendi pla
nı hakkında ne dütündüğünü öğ· 
renecek ve bu planın ne derece 
u~labilir ıey olduğu hakkında 
fikir edinecek, göreceği himaye
nin derecesini ölçecek. 

Fakat lngilterede fırkaların 
aıyasası Loidcorcun bu yeni planı 
na kulak vermeyip te eskisinde 
kalmağı tercih ederlerse ne yapa
caktır? Loidcorç "bu vaziyette de, 
bu düşünüşlerimi gelecek parla
mentoda temılle çalışacağım,, di· 
yor. Loidcorç 72 nciyıl dönümünü, 
lngilterede b6yle bir hareket U• 

yandırmağa çalışmakla mera.im· 
liyor. · 

lngilterenin sanayi muhitlerin
de, lıkoçyada, Londrada bir kaç 
nutuk daha söyliyecek. Fakat Lo· 
idcorcun planı, bugünkü İngiliz 
hükUmeti mahafilinde pek parlak 
görülmediği gibi, bazı gazeteler
ce de "hiç bir yenliği olm.ıyan 
plan,, olarak telakki edilm.İ§lir. 

"Küçük ve müphem bir proğ· 
ram,, diyenler vardır. 

Diğer taraftan, Loidcorcun nu
tuk verd\ği gün lngiliz Baıvekili 
de bir başka yerde nutuk söyle
mi§ ve diğer fırka liderlerinden 
de, kendi tnyasalarını anlatır nu
tuklar söyliyenler olmuştur. 

Loidcorcun proğrammda lngil 
tereyi çoktandır işgal eden mese· 
lelerin kaydedildiği görülüyor. 

Memlekette oturulabilecek ev
lerin kifayetsizliği yüzünden bir 
iskan proğramı hazırlamağı dütü· 
nüyor. 

Ağır a1<ıak giden nakil vaaıta
lan için yapılmı§ olan bugünkµ 
lngiltere yollarının, bugünkü hızlı 
harekete kat'iyyen uyamadığını 
söylüyor. 

Kurak geçen ınev· 

ıim, pek ala göaterdi ki su teda
riki sistemimiz de kifayetsizdir.,, 

Loidcorç bundan sonra, topra
ğı layıkıyle kullanamamak yolun
da bugünkü gerilikleri anlata. 
rak, bilhassa ziraat bahisinda du
ruyor ve ziraat ıahascına 1,000,000 
kiti daha salıvermek suretile !İm· 
di yekunu ~ncak bir milyon olan 
zürraın saysJll.I iki misline çıkart· 
mağı dü!ünüyor. · 

Senede iki bütçe tanzimi, bir 
"refahı dahil istikrazı,, yapmağı, 
gümrük tarif el erini bugünkü yük .. 
sek halinde ve diğer memleket .. 
leri bir mücadele ıili.hı olarak tut 
m.ağı ve hele kabineye, tq>kt eski 
harp kabinesinde olduğu gibi hu· 
".inkü iıtisnai vaziyette de mev

cut en ehil adamlardan bet kişiyi 
seçerek, bunların gerek iç gerek 

dıt sı:yaşa üzerinde devamlı top
lantılar yapmak suretiyle çalıt
malarının teminini ileri sürmekte
dir. 

lngiliz Ba§vekili Makdonald 
da ayni günde nutkunu söyler
ken, bugünkü kabinenin yapmak 
istediklerine temaıla: 

"işler atlıyarak yapılmaz. Ce
miyetteki yaradıcı kuvvetlerin de 
vamlı tekamüliyle ve siate1)1atik 
bir proğramla bunları meydana 
koyaLilirain'.z. 

"Siz bu akideye yabancı değil
siniz. Ben ise hiç bir noktasını de 
ğ:ştirmedim .. ,, demittir. 

"Deyli Herald,, gaeztesinde Lo· 
itlcorcun yeni proğramı için ez
cümle §Öyle deniyor: 

" Bu, vadedildiği gibi, bugünkü 
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Bulgar kabinesinde 
değişiklik 

( Ba~tarafı 1 inci de) 
liariciye nazırr: Batalof, iktisad 
nazırı Mollof, adliye nazırn Ka
lenderof, demiryollan nazın: Za~ 
haryef, maarif nazfrı: General 
Radef, maliye nazırı: Alreykof. 

Yeni kabinede hariciye, ikti -
sad, demiryollar nazırı eıki; da • 
biliye, adliye, maarif ve maliye 
nazırları yenidir. Yeniden kabi • 
neye giren en mühim §ahsiyet Ka· 
lenderof'dur. Eskiden radikal par 
tisine ve Muıanof kabinesine men 
aub olan Kalenderof, Muıanofla 
birlikte Türkiyeye gelmitti. Ken· 
disi Bulgar efkarı umumuyesi ta. 
rafından çok sevilmekte ve Kimon 
Gorgiyef hükumetine muhalif sa· 
yılmaktaydı. Yeni kabinenin de 
qağı yukarı eski nazırlardan te· 
rekküb ettiğine bakılarak Kalen
derofun yeni hükWnete girmiş ol
ması büyük bir hayret uyandır

mıştır. Bu ya Kalenderofun aki· 
delerini terkettiği, yahud da yeni 

hükumetin eskisinden farklı bir 
hattı hareket tutacağı şeklinde tef
sir edilmektedir. 

Yeni hükumet işe başlar baş
lamaz ilk it olarak Sofya poliı 

müdürünü azlederek yerine Sofya 
merkez kumandanı Kanoksiyi ge
tirmittir. Y ~ni polis müdürü son 

zamanlarda serbest bırakılan bir 
çok Makedonyalıların Protogerof 
komitesi azalarının ·derhal tevkif 
edilmesini emretmittir. 

Zlatef hükômeti ele aldıktan 
sonra ecnebi gazete muhbirlerini 
davet ederek aşağıdaki byanatta 
bu1unmuttur: .. 

''Yeni kabinenin de esas ga • 
yesi 19 mayısta hüktiıneti devi • 
rerek iş haıma gelen Kimon Gor • 
giyef kabinesinin yolunu takib et· 

mektir. 
Dahili ~iyasette kabine dev • 

let otoritesini tam bir surette yük · 
seltecektir. Bütün vatanperver te
tekküller devlete yardım edecek
tir. Gayemiz toplu ve kuvvetli 
bir hükumt kurmaktır. 

Harici siyasette gene eyvelki 
hükumet gibi hareket ederek kom
,ularla iyi geçinmeğe, iktisadi an
latmalar yapmağa çalışacağız. 

HABER, (Saat 14) -Telefo1I' 
la Sofyada çıkan UTRO "Saı-b,, 

"y· 
gazetesini aradık. Aramızda t0 

le bir konutma cereyan etti: . 
- Allo ... Nereıi? 
- UTRO gazetesi. 
- Burası İstanbul Halier gast-

tesi. 
- Ne dediniz? Ne dediniz? 
- Haber gazetesi. 
- Haber gazetesi mi? 
- Evet.. 
Bir gürültü oldu. Telefonun ~· 

hizesi yere bırakıldı. Yarıın daJı;· 
ka sonra birçok hafif heyecan ' 
konutmalardan ıonra kalın "'' 
dik bir ses telefonu aldu 

- Ne iıtiyoraunuz? 
- Yeni Zlatef kabinesinin or•· 

da nasıl kartılandığmı ve gaı:et" 
lerin fikirlerini öğrenmek iıtiYo' 
ruz. 1 

- Ya? Demek haber aldınJS• 
Yeni kabinede tunlar var: Bat " 
harbiye nazırı .•• 

- Biliyonız. Başka bir babet 
var mı? , 

- Dün Zlatef saat ı f de ecnebi 
gazete mubbirlerini davet edere1'·· 

- Onu da biliyoruz. Baıka 1" 
ni bir §ey? 

- Bütün gazeteler vaziyette~ 
memnun.. Yeni hükiimetten 11' 
§eyler llekliyorlar. 

- Onu da tahmin e"diyor'duı"' 
Başka? ' · ' 

- Peki siz si>yleyin, ne lstiyo~ 
sunm? .,. 

- Yeni liUktimetin li'aricl stf'' 
seti nasıl olacak? 1 

..... 

- Kimon GorgiyeJ lia'6tnesJn~ \ıl', 
liariciye nazm Batalo·f mev)Jiil)\ ~, 
muh·a·f aza ediyor. 

- Peki, acal:ia yeni 1iüldirnel 
liomitecilere ı<artt naıd liareliel ~ 
·cı k' ~"' •;;"lf'!7r t~_,..~_. ece . 

1 - BulgansfanCla arbl( liomtfee 
lialmamıı olduğunu bilmiyonuıı~ 
galil>a.. ._ - - · • -.-· . 

- Affedersiniz, l>ilmlyordııİ" 
Çok memnun olduli, teıekkür edl' 
ri~ ~ ~ 

Son aakilialar·da alman nıalO ' 
mata nazaran yeni kabinenin ııı•,' 
liye nazırı Obroykof istifa etıdit 
ve bu nezareti de eline mu~; 
ten Kalenderof almıtfn'. 

Sarhoş tavuklar 
- Hıruz var, yetiıin, ta~ (Baıı taralı l incide) 

ki serseri bir gece önceden biraz 
buğdayla arpa ahb bunları rakı i
le kaynattıktan sonra ertesi giinü 
Münzevi ile Ni§aneı arasındaki 
kırlarda dolatan baııbot gezen ta. 
vuklarm y~nına yaklaıırlsr ve: 

- Geh bili bili bili... Kı§ kıt 

kıt! .• 

Diye bunları tavukla.nn önleri
ne serperler! 

Zavallı semiz, yağlı tavuklar
la babacan horozlar da bunları iş
tahlı İ§tahlı atııtırdıktan biraz son 

ra kafaları tütsülenib sağa sola 
yalpalamağa, iki serseri de zaval
lı hayvanları yakalayınca ellerin· 
deki torbalara tıkıştınnağa baılar-

. lar. 

Tam bu aralık bu hali gören 
bir mahalle çocuğu feryadı basar: 

Ekonomik 11kıntının köküne ka· 
dar nufuz eden büyük ölçüde an
latışlı bir proğram değil, belki te
melinden küçük ve gerek v~iye
te, gerek daimi okon~m~k mesele
ye niıbetle gayri mühim bir proğ
ramdır ... ,, 

hırsızı var! . 
Bunun üzerine malialleliden bit 

kısmı evlerinden dııarı ujrar, ~ 
seriler ellerindeki totbalan ,tı J 
Edirnekapıya doiru tabanları )il 
dırırlar. i 

Hırsızlar önde, tavuk sahibi~ 
ve çoluk çocuk arkada hey
bir kovalamacadır meydan al~· . ., 

Serseriler yakalanmamak ıÇI, 
yollannı deği!tirib kendilerini 'f', 
n bellerine kadar çamurlu bir ti 

haya atarlM: Artık: . d'9 
- Tutun, yakalaym, 1a9aiS ti• 

ıapın, mezarlıktan önlerini Jeti 
rin ! 

,tı' 
Bağrıltdar araımda bu k~f ,ıJ 

maca bir çeyrek kadar •ürdU_l'llı'' 
sonra nihayet çocuklardan bıf ~, 
çı baıka yoldan koıarak ~:,,.. 
devriye gezmekte olan ~ami• J fi 
darmalarmı haberdar ederler f' 
jandarmalar kestirme yold-1' dit' 
derek tavuk hırsızlarını taJll ~ Jıl' 
nekapı me;ıarlığı arasında 1" 1"' 
farlar. Adliyeye teslim edilıJ1 ~' 
iki serseri bakalım mahkeıned0 
cevab verecekler? 

• 

• 
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Sultanahmed Sulh Birin Hukuk 

Hakimliğinden: 

Mithad'ın Betiktaş Serencebey 
yokuıunda tair Nahifi Bey soka
ğında 26 No. da Kadri zimmetin
de 180 lira alacağı olduğundan i-

lanen tebligat ve gıyap kararları 
üzerine mahkemeye gelmemesin· 
den gıyaben yapılan duru§mada 
180 liranın tahsiline kabili temyiz 

olarak 31 - 12 - 934 tarihinde 
verilen karark borçlu bir hafta 
zarfında temyiz elmediğt takdir
de hüküm kesbi kat'iyet edeceğini 
ve hakkı temyizi· sakit olacağını 

mübeyyin başkatip ihbarnamesi 
ilanen tebliğ olunur. (3831) 

HABER 
Akşam Postas. - - --lDARE EVl 

IST ANBUL ANKARA CADDESi 

rctgraı Adresi: l81'ANBUL BAISl:.H 
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Huıfdıtı rerı (VAIUT) Hatbumı 
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HABER'i 
Tercih etmeniz lazımdır . ... . ... .......... . 

Viyanada çocukları eğlendirmek için onlara mahsus bir kostümlü balo tertib olunmuıtur. Bu baloya 
türlü türlü kostümlerle İ§tirak eden çocuklar, bilhaua yaptınlan kızaklı bir gemiye bindirilmi§ler, 
bindikleri geminin buz ii%erinde kayıfı, çocuklann pek hoıuna gitmi ıtir. Resim, bu çocuk balosu veri-

lirken alınm1ftır. 

Geçenlerde yazmı§tık: Badapqtede bir banka bcukına uğramqtır. Siyahlar giyinmiı iki adam, bir sa 
bah ıaat ona doğru içeriye girmiıl er, rovelver çekerek bankadakileri tehdid etmiıler ve kaıayı soymağa 
giriımişlerdir. Fakat, bu sırada banka memurlanndan bir kaçı da ta banca çıkarmağa muvaffak olmur
lar, kar~Jıklı kurflln atılmııtır. Ne ticede poliı yetiımif, bcukıncıları ölü olarak yere serili bulmuılardır. 
Banka memurlarından ela biri ölmüı, ikisi ağır mrette yaralanmııtır. Resimlerden birisinde ölen banka 
memurunun, önce polis tmalından suçlulardan biri sanılarak parmak izinin alındığı, diğerinde de bu 
memurun cesedinin tabutla morga götürmek üzere cenaze .. otomobiline konulduğu görülüyor .••• 

__ E_s_n_a_f _v_e-iş_ç_i --ı Türk Tıb Cemiyeti 
Mecmuası 

Memleketimizde seksen yıldan
beri çalışan Türk Tıb Cemiyeti
nin çıkarmakta olduğu "Şark Tıb 
gazetesi,. bir müddettenberi çık

mıyordu. Yeni ve eskisinden daha 
mütekamil bir şekilde ve "Türk 
Tıb Cemiyeti Mecmuası,, adiyle 
tekrar neşrine karar verilen bu 
mecmuanın ilk sayısı çıkmıştır. 

Mecmua şimdilik ayda bir çıkarı
lacaktır. 

Bu iş tetkik 
edilmeli 

Kadın işçiler 
erkeklere is bı-

Şoförlerin dedikleri doğru 'rakmıyorlar mı? 
ıse hem halka, hem onlat a Sirkecide Ebussuud caddesin • 

yazık ! •• de 53 numaralı evde ohıran ma • 
Belediye. Bakırk~;y hattında kineci Mustafa, matbaamıza bir 

iıliyen otobüslerde de tek ıoför mektub göndererek şöylece müra
kullanılmasım kabul ettiğinden caatta bulunmu§tur: 
Bakırköy hattında iıliyen otobüa 
aahibleri otobüslerindeki ıoför ~ 
lerden birer tanesini çıkarmı§lar -
dır. Belediye, Eyüb - Keresteci· 
ler ve Sirkeci. Kocamustafapaşa 
hattında işliyen otobüslerde çift 
ıoför çalışması esasını kabul et
miıtir. 

Dün matbaamıza, Bakırköy 

otobüslerinde işlerinden çıkarı -
lan ıoförlerden bir heyet geldi • 
Bu şoförlerden "Kolaylık otobüs
leri,, nden açığa çıkarılan şoför 
İsmail vaziyeti şöyle anlatıyor: 
"- Bir kısım hatlarda otobüs

ler ikişer şoförle Çalışırken biz
de, cumartesi günündenberi. be
ı~diyenin emriyle, şoförler ikiden 
bire indirildi ve biz ctçıkta bıra
kıldık. Belediyenin bunda ileri 
sürdüğü mütalea kışın Bakırköy 
hattında işin az ohnasıdtr. Hal· 
buki, belediyenin gönderdiği bir 

Trikotaj fabrikalarının hemen 
telanil işçileri kadınlardır. Triko
taj fabrikalarında bulunan maki
neleri idare edebilecek hakiki bir 
usta olduğum halde bir senenin on 
bir ayında işsiz kalıyorum ki, bu-

ve 
ım'ar içia 

en tesirli 

na da fabrikalarda kadınların ça- vardır. 

lııhrılmaları sebeb oluyor. A l 6 o D N 
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·d· H k. ır·k t • f b ·k mek istiyorlardı. 1 gı ıyor: an ı ı o a J a n a- • 
·· t t (K d n al Beledıyeden gelen heyet bu ama muracaa e sem: a ı ı-

) b · ı B işi anladı veya anlamadı. Gelen yoruz ceva ını verıyor ar. en 
1• • .b . v• ? raporunu her halde patronların ve emsa ım ne yıyı ıçecegız .. ·~· . . 

1rtJU1m1l1t1t.,ır.Hlllffllmtlltl'llllmltlnıtt11ttUllHUlllHlllt"llllutlllnfllllll1lllUlllntllrlllnlflt heyete gosterdıgı va21yet1 aynen 
heyet bu hatta tetkikler yapar- kabul ederek verdi ki, bugün bu 
ken, manzara görülecek bir hal halle karşılaştık. Bakrrköy hat -
teıkil ediyordu. O gün ptıtronlar, tında bir şoför günde be, - altı 

şimdiye kadar Bakırköy hattına sefer yapar. Şoförler istirahat ne
yedi dakikada bir k:'llkan otobüs- dir görmediklerinden insan kılı
leri 15 - 20 dakikada bir kaldır- ğmdan çıktılar ve uyuyarak ça
dılar. Bu suretle: hşıyorlar. Belediye bu hali eör-

"- l§te, bu hatta it yok. De- miyor mu?,, 

Ozbckistanda binek ve nakil vaıntası olan at ve eşeğin ::;. 
yavaş yal'"§ otomobil tutmaktadır. Otomobiller gittikçe çoğal ~ 
ahali bunlardan pek hoşlanmaktadır. Fakat, bunlardan ancak ol 
ca muntazam yollu sahalarda istifade edilebilmektedir. I'' 

Resimde ö::htk çocuklarını otomobilde görüyorsunuz. ilk tİ, 
bindikleri otomobille gezinti yapmaktan ne kadar hoşlandıkları, 
lüşlcrinden belli/ 

Sar reyit'imının Almanya lehine neticelenmesi Almnayanın hef j 
rafında milli bir bayram şeklinde kutlulanıyor. Almanyanın "'I· 
her şelırindc bir sokağa "Sar sokağı,. adı verilmektedir. işte ••S 
ismini alan bir sokağın leı;I ası değlştirlllyor. 

Yılba§ından itibaren Japonyada Tokyoda ıeyyar ooıta ~ 
ih:las edilmiıtir. Halkı poılahaneye kadar gitmek veya ıo"41.,J\ 
posta kutusu aramaktan kurtaran bu yeni usul çok rağbet gör~~ 
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BayanMÜZEYYE~ 
Eski LO NDRA 

•• 
Yeni TUR K ~ 

Lo~anta ve birabanesınde ~er akf' J 
ta<;Taoni etmektedir. Tel . 40227 /) 
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SPOR 'POST ASii 
Memleketimızde ve ecnebı memleketlerinde bütün sP0~ıl 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe Yerilmesı laıırı> ~i,ı' 
yenı şel<iller hakkmdakı yaıı l arı muntazaman takip etil1elı 
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