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Harb,ŞarktaVeniden Başladı 
Çin şehirleri bombardımane diliyor 
--------~~~~~--~~~~ 

~ 
Bulgaristan ve 

Roma andlaşması 
'b ~dolu ajansının gazetelerde 
S ugun çıkan bir tel yazısına göre, 
.of yadaki Fransız ve İtalyan el

Çtleri, Bulgar Dıt Bakanlığına gi· 
derek, Bulgarelini Roma andlaş
lnaaına girmek için çağrmışlardır. 

Bulgareli, "revizyonist,, denen 
'\'e " ki es andlaşmalan yeniden 
föıden geç:rmek istiyen,, beylik· 

1
erdendir. ltalya'da, vaktiyle bun
ardan biriydi; §imdi, son Laval-

~Usolini huluşmasıyle, eski .görü· 
§Unden vazgeçmiş oldu. 

Fransa ile İtalya: 
''R L· oma andlaşmasında ıöyle 

ır çıkar Yol bulduk. Siz ne düşü-
!l~rsün:üz? ,, diye, bütün revizyo
llıat'leh- d'· .. ı . . 
1-ı-. . .... , uşunce erım soruyor-

d
'LBuniar ~asında Leblilerin ver
l1tle. ka -~ rı rşılrk umutlandırıcı ol-

d 
1ıtır. Macarlarda uyanan 

\lylll 
da ona yakındır. 

ofa Şhndi d~, batk bir revizyonist 

a n. Bulgareli andlaşmaya katıl· 
ın d' 

ttlrk Ye Çağrılıyor. Onun ne kar-

i ip L ~e~eceğini dört kulak kesi- 1 
veklıyeJim. 

Hüseyin Faruk 

~DLiYEDE KOCA· ' 
SJNı TOKATLADI 

JAPONLAR 30 Mil MURABBAI 
TOPRAK ZABTETTiLER 

ÇlNLiLER GENE 
KANLARINI 

TOPRAKLARI iÇlN 
VERiYORLAR! 

Tokyo, 25 (A.A.) - Rengo ajan
sının almış olduğu bir habere göre 
Mançuri kıtaatı, Halumaınias yakının· 
da birdenbire Mongol krtaatmm taar· 
nızuna uğramışlardır. 

Mançuri kıtaatı, birçok zayiata ug· 
ramışlar ise de mukabil taarruza geç· 
mİ§lerdir. Muharebe, bütün ikindi 
vakti devam etmiştir. 

Muharebe mevzii olan Mançurinin 
garb hududundaki mevki, Çinlilere 
karşı yapılmakta olan askeri hareki· 
tm mmtakasmdan çok uzakta bulun· 

maktdır. 

kuvvetlerinin Çin seddinin öte ta
rafına da geçecekleri bildirilmek
tedir. 

Tokyo, 24 (A.A.) - Haknit • 
tan civarında dün yapılan ~11· 
malarda bir Japon askeri ölmüf, 
ve dört asker de yaralanmııtır. 
Çin generali Sung Şeb Yuvanın 
kuvvetlerine ağır zayiat verilmit • 
ve bu kuvvetler mağlub edilmit • 
tir. 

Pekin, 24 (A.A.) -· Reuter 
muhabirinden: Yan resmi bir ra
rapora göre, Japonlar taafmdan 

·bombardımanı a.ırasmda çoğu ıi -
vil olmak üzere elli kişi ölmş 
tür. 

Y uyuan civarında Japon tak -
viye kuvvetleri görünmü§tür. 

,(Dcumı 6 mcı da) 

Bir çamaşırcı karısını 
öldürd·ü; sebeb: 

Karısının ayrllmak istemesi 
Geçenlerde Pa

riste Saint • Ou~ 
en yanlarında 

yeni bir cinayet 
! daha olmut ve 

bir çamaşırcı 

~ dl(OCası tarafmdarı aleyhine bo§an 
a Qı•ası ı 
k açı an Bayan M iiyesser, mah-
enıede k d. . h 

... l en ısı alckında ainr &ö·ler aoy edi... . . o- -

d . gı ıçın kır.aralc kocasını diin 
a lıye k 'd 
T f . • orı orlarında tokatlamı§tır. 

a sıfatı 3 ·· ·· 
----- uncu sayıfamızda 

kendisini hı • 
rakıp g:den 
karısını öl • 
dürmü§tÜr. 

Andre Fav -· 
ro adında olan 
bu çamaşırcı 

koca 32 yaşın • 
da idi. Suzan 
adında ve 28 

"'···· yaşında olan . ' "' ............................... _ ................... _ 1 . d' d 
- ..... _ • " • · karısı ile altı yıldan beri gürü~tü - üzeri evıne ön üğü zaman karı· El O R J j VA süzce yaşıyordu. smm evde huıunmadığmı görmüş. 

Andre, sessiz b!r adamdı. Her Komşularına sorup soruşturduğu Şinıd" k 
ra ıye adar okunan mace- vakit işinde çalışır ve pek seyrek vakit karısmm kendilerine: 
ın ronıanlarının en çok okun- olarak içerdi. Karısı Suzan sa ko· - Ben kocama artık kendisiy-

Utu. en heyecanJısıdD'. casına hiç benzemiyordu. Bumu le birlikte yaşayamıyacağımı söy-

J.i A B E R havada gezer, her sözüniin doğru ledim. Bu yaşayışın sürüp gitme-
olduğunu sanır, her vakit kocasıy• sine artık dayanamıyacağım. Ko-

: Yakında f le kavga etmeğe uğraşırdı. canım kardeşinin ev:ne gidiyo-

1 
ra812 l orına forma ve pa· 
diy <>darak okuyucularına he- Evlendiklerinden heri karı ko- rum .. diyerek çıkıp gittiğini öğ-

e e ecektir. ca Dürantin sokağında küçük ve renınif. 
1 ..\Yrıca .. güzel bir odada oturuyorlardı. Ve Andre ertesi günü arkadaşları-
! hedi uç renkli bir de kapak bu yaşayışlan son günlere kadar na ba .. mdan geçenlerı· anlattrktan ........ Ye edi'lecektir :ı 

......................... .:·--·------· sürüp g:tmiştir. · aonra sözünü şöyle bitirmiş: 
Bet altı gün önce Andre ak§am (Devamı 6 mcı da) 

Ulusla; birliğine giren devletlerin 
bütün diplomatları sul/ı yolunda an
laşmak için, mekik dokıttıorlar. Pek 
ya'. ın bir zamana kadar birbirler·n·n 
can düşmanı olan Fransa ile Sovyet
lerin ve gene Sovyetlerle Romanya
nın dış bakanlanm, yukariki resim· 
lerde dotsça konuşurlarken görüyo-

·------....................................... _..-... 
1 

YERYOZO 1 i . 
İ BARIŞI iÇiN NE 
iDCIŞONOLOYORI 

ruz. U;;tte Laı.1al ile Litı:inof, altta 
gene Litvinof ile TitiUesko. 

Bu mülakatlardan sonra, Laval, 
gazetecilere şöyle demiştir: 

"Bir devletin hakkına bundan son
ra taarruz etmeğe kalkışan diğer bir 
devlet, karşısında, bütün devletlerin 
sullıü muhalaza etmek istiyen birli· 
ğini görecektir.,, 

BULGAR KABİNESİ 
SIYASALARINDA DEGiŞİKLİK 

OLACAK MI? 
Bu sabah ve dün Sofya' dan yeni· 

den ll§ağıdaki telgraflar geldi: 
0 Sofya, 25 (A.A.) - Kral ve Kra

liçe dün saat 13 de müstafi kabine 
reisi Bay Kimon Georgief'le müstafi 
nazırlardan Bay Todorof ve Bay Boa· 
jief'e bir öğle ziyafeti vermiştir . 

Sofya, 24 (A.A.) - İtalya ,.e Fran
sa elçileri dış işleri bakanına giderek 
Bulgaristanı Roma anlaşmalrma işti · 

rak etmeğe resmen davet tmi~lerdir. 

Sof ya, 24 (A.A.) - Polis, dün 30 
kadar Makedonyalıyı tevkif ve bir 

miktar bomba ile revolver müsadere 
etmiştir. 

Sof ya, 24 ( A.A.) - Kral Boris, 
dün akşam, Başbakan General Zlatef 
ile yeni kabine üyelerini kabul etnıİ§· 
tir. 

Be1grad, 24 (A.A.) - Avala ajan· 
sı, muhabirine yaptığı bir beyanatta, 

(Devamı 6 mcı da) 

YALNIZ MUSOLİNİ 
Musolioinin Nazırları Milsteşarlarile 

çekildiler, yerlerineyenlleri geldi 
Roma, 25 (A.A.) -gece yansın • 

dan sonra- Maliye, Maarif, Ziraat, 
Nafıa, Münakalat ve Adliye Bakan
lan istifa etmİ§lerdir. 

istifa eden Bakanların yerine bu 
gün T orino belediye reisi olan bay 
Revel, bay Devecchi, bay Rossoni, 
bay Arazza, bay Benni ve bay Sol
mi tayin edilmi,terdir. 

Roma, 25 (A.A.) - Muhtelif 

Bakanlıklar müsteıarlannm istifa ı 

ları da kabul edilmi§ ve 7erlerinı 
yenileri tayin olunmuştur. 

Hiçbir değiıiklik yapılnuyan Ba. 
kanlıklar bizzat bay Musolininin i
dare etmekte olduğu Bakanlrklardır 
ki bunlar da Başbakanlık, 0Jşbakan
lığı, Harbiye, Bahriye, Hava işleri, 
Dahiliye ve Korporas)".on Bakanlık: 
landa, 
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Fransada 
Görioglo Varşova 
seyyahatı nasıl 

karşılandı • 

Paris, 24 (A.A.) - Berlinden 
gelen bir haber, Bay Göring'in Le
histana giderek kont Potoki tara
tından tertib edilen ava iştirak ede 
ceğini bildiriyordu. Varşovadan 
gelen bir haber ise, bu seyahati tek 

zib etmemekle beraber Bay Görin 
gin Biyelçeva' da Reisicumhur ta
rafından lertib edilen ava gelmiye 
ceğini tasrih etmektedir. 

Maamafih birçok Fran.sız gazete 
feri bu seyahatin siyasi bir ehem -
miyeti olub olmadığını ve bilhassa 
Alman ve Lehistanın Şark misakı 
hakkında kat'i bir vaziyet almak ü 

zere bulunub bulunmadıklarmı tel 
kik etmektedirler. 

Ekselsiyor diyor ki: Bay Görin
gin Mareşal Pjlsüdski nezdinde 

Hitler tarafından hususi bir itle 
tavzif edilmiş olması çok muhte • 
meldir. Şark misakının akdini Ber 
lin ve Varşovaya tavsiye etmit o
lan İngiltere hük:Umeti bu yoldaki 
müzakerelerin bir an evvel ne<Cİ· 
celenerek Fransız hükumetini 

memnun etmesini çok istemekte • 
dir. 

Bu, silahsızlanma konuşmalarına 
tekrar faydalı bir surette başlan • 
masını kolaylaştıracaktır. 

Figaro gazetesi, Bay Göring'in 
yarı resmi bir işle Lehistana git • 

mekte olduğunu yazarak diyor ki: 

Almanya emniyet misakları hak -
kındaki fikirlerini bildirmezse 

Londrada yapılacak olan müzake
kerelerde İngiltere ve Fransa Al. 
manyanm tekrar silahlanmasına 

dair hiç bir karar vermiyecektir. 

Amerika harbinde 
Paragu vaylıl'-' _ 

Jlerliyo. 
Assompsiyon, 24 (A.A.) - Neşro· 

lunan rcsm1 tebliğde Paraguay kuv· 

vetlerinin Karandayti'yi ele geçirdik

leri ve hiq;.ok esir ve malzeme aldık

ları bildirilmektedir. Kapilenda mm· 
• 

takasında bolivyalılar Palmosola'ya 

doğru çekilmektedirler. 
-o-

Fransa, Sardan ge
lenleri kolayca 

almıyor 
Paris, 24 (A.A.) - Sardan 

muhaceret edenler arasına kar -

g3.~alık unsurlarının karıştuılma

sına mani olmak maksadile çok 
ciddi tedbirler alınmıştır. Bu sa-

bcth hududa gelen birçok muha -

drden siyasi mülteci olduk1arıii:"" 

da şüphe caiz ol911yan ancak ye
di kiş\ kabul edilmiştir. 

-o-

Harpte ticaret gemi
lerine rekabet 
Nantes, 24 (A.A.) - Harb 

esnasında ticaret gemilerine re -

kabet etmek üzere bilhas§a inşa 

edilmiş olan bir gemi denize in -
dirilmiştir. Gene böyle diğer bir 

gemi de yarın deni;e indirilecek
t}.r. 

--0-

Sovyet Rusyayı 
tanımıyacaklarmış! 

Riodejaneiro, 24 (A.A.) -
Dıt,~Jer; komisyonu Sovv~1 Rus-
yanının tanınmaması 

tasvib etmiştir. 
raporunu 

100 
Kşi soğuktan 

öldü 
Amerikada btitiin 

yollar kapandı 
Nevyork, 25 (A.A.) - Ameri

kada kar f ırtınalan, ve .sulaı;ııı 
taşması yüzünden· bugüne gelene 
kadar ölenlerin sayuı yüzü geç • 
miştir. 

Vaşington, 25 (A.A.) - Kar 
f ırtmalarının çoğalması, V aşing
ton ve Oregon hükUmetlerinde 
suların t~ması tehlikesini arttı -
rıyor. 

V ankuner tecrid edilmit bir va
ziyettedir. Vıskonsm'da soğuk ıı
f ırdan aşağı 48 derecededir. 

Nevyork, 24 (A.A.) -Ameri
kada hükm süren kar tipisiyle, ya
man soğuklar yüzünden, 9 u Fila
delfiyada, 6 11 Novyor~ olmak 
üzere 80 kişi ölmüştür. 

Sledega, 24 (A.A.) - Ameri
ka· nehirler taşmış ve binlerce kiti 
tecrid edilmiş bir halde kalınıttır. 
Şimdiye kadar yedi kiti ölmüştür. 
Buzlar nehir sularının akmasına 
ve gemilerin işlemesine mani ol • 
duğundan imdad itleri pek zor 
yapılmaktadrr. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Bir 
nehrin sularının t~uması yüzünden 
Missisipi eyaletinde Clarksdalede 
10 kiş'.nin daha ölümü haber veri
liyor. 

Missisipi ovasının sular altm • 
da kalma.siyle, damların ve ağaç. 
lann üzerine sığınan binlerce a .. 
haliyi kurtarmak için motörlü va. 
purlar sevkolunmuıtur. 

Bir çok yerde münakale, ancak 
sandallarla temin edilmektedir. 

Nevyork, 24 (A.A.) - Kana. 
da ve Birleşik Amerikada şiddet
li bir soğuk dalgasından sonra· bol 
miktarda kar yağmıştır, 

Filadelfiyada kar yüzünden 
tramvaylar yoldan çrlanıştır. Mü
nakalat durmuştur. 

Kanada ve Birleşik Amerikada 
t~enler karlar içinde terkedilmit. 
tır. 

70 kaçakçı yakalandı 
Ankara, 24 ( A.A.) - Son yedi gün 

içinde muhafaza te~kilatı tarafından 
birisi yaralı 70 kaçakçı ile 36 kaçak
çı hyvanı yukalnmış, 1790 kilo güm

rük kaçağı, 735 kilo inhisar kaçağı, 
452 aded paket tütün üç tüf ek iki. . ' ' 
tabanca, 7 mermi, 48 mecidiye, 31 
kağıd lira ele geçirilmiştir. 

r 

HABER - Akşam Poıtaıı 

Kalimnos'da 
It.alyanları . denize 

kadar kovalamışlar! 
On ik~ ada hadiseleri üzerine 

Atinada karışıkhk oldu 
Atina, ltalyada yaptığı sak edilmif, ve Jtalyan filosu ka-

tetkik seyahatinden dönen Atina raya asker çıkarmıttır. 
belediye reisi bay Kocas burada- Tayyareler adanın üzerinde 
ki İtalyan mektebinde "ltalya na- dolaşmakta ve halkın harekatını 

. sıl görünüyor?,, mevzuu üzerin- tarassud eylemektedir. 
de bir konferans verirken birta • isyan harketi, İtalya ile Oniki 
kını hadiseler olmuftur. ada klisesini, Rum patrikhane • 

Dinleyiciler arasında bulunan ~inden ayırmağa çalışan Rodos 
on iki adalı bazı Rumlar, ııksık metropolidi Apooto'los aleyhine • 
hatibin sözünü kesiyor, Kalim. dir. 
nostaki vakalardan haberi olup 1 Rodos metropolidi, Oniki ada 
olmadığını soruyordu. klisesinin istiklali lehine balkı 

Dinleyiciler arasından Onilri kendine çekmek için muavınını 

adalı bir Rum ayağa kalkarak Kalimnos ada.ama göndermiıtir. 
hatibe: "Oniki adalardaki Rum· Fakat metropolidin muavını, 

ların zulüm altında bulundukları halktan ve yerli papaslardan yüz 
bir sırada ltalyadan bahsetmeğe görmemiş, bir evde kapanmağa 
utanmıyor musun?,, diye sormuı mecbur kalmıf, misafir kaldığı e· 
sonra da Yunanlılara dönerek vin kapısı önünde de bir bomba 
"Mazlum kardeşlerinize acımı. patlamıştır. 
yor musunuz?,, demiıtir. ltalyan polisleri ve askerleri, 

Dinleyiciler arasında bulunan Metropolid muavininin oturduğu 
Oniki adalı Rumlar, konferansı evi muhafaza kordonu altına al -
kesmek için göz yafartan gazler mışlardır. 
dökmütlerdir. Metropolid muavini halkın ve 

Bunun üzerine Atina belediye papaıların bu galeyanma rağmen 
reisi konferansını kesmif, karga- fikrinden caymamıf, kendisine 
§alıklar çıkmıttır. Yunan zabıta- kartı ıiddetli bir dil kullanan bir 
smın ite karıtması üzerine nyma- Rum papasını döğmüt, kendisi· 
yİ§çiler dafıtıliiiıftıi'. Dl de ııaıyan pbltstenne yalmlat· 

Bu gürültülü hadiselerden mı§tır • Bunun üzerine a<la halkı, 
sonra ltalyan mektebine dinamit bu hareketi protesto etmek için 
atılmıftır. insanca telefat yok • hükUınet konağına gitm1şlerdir. 

tur. Atinadaki ltalyan enstitü. İtalyan polisleri kendilerini da • 
sünün de camları kırılmıttır. ğrtmağa kalkıtınca tiddetli çar -

Atina, _Son haberlere gö • pıtmalar olmuttur. İtalyan aı • 
re ltalyanlarm Kalimnos atlasın • ker ve polisleri sahile kadar sü • 
daki tiddetli tedbirleri devam et· rülmüt, birçok kişi yaralanmış, 
mektedir. Rum papaslarmm tev- denize düşenler bile olmuştur. 
kifinden sonra halkın galeyanı Bunun üzerine ltalyan filosu 
artmıştır. ltalyan askerleri, köy- adaya giderek karaya asker çı -
lülere fena muamelelerde bulun- karınıf ve sokaklarda saatlerce 
mu§lardır. sür~m çarpıtmalardan sonra orta-

Kalim nos isyanının lığı yahştırabilmiştir. Yerli Rum· 
sebepleri lardau birçok kiti tevkif edilmİf· 

Atinada çıkan Proia gazete - tir. 
si Kalimnos adasındaki isyanın 
sebepleri hakkında §U tafsilatı Bay Laval elçimizi 

kabul etti veriyor: 
Kalimnos adası halkı hükômet 

aleyhine ayaklandığı cihetle, a -
dada örfi idare ilin edilmit, hal
kın adadan dışarıya çıkması ya -

Pariı, 24 (A.A.) - Dııarı it -
leri Bakanı bay Laval, bugün 
Türkiye büyük elçisi bay Suadı 
kabul etmiştir. -, 

1 Sabah ~azeteleri ne diqorlar? 1 
"Tiirk kadını anasından er olarak doğar,, 

Kurun - Asım Usun bugün Bul • 
garistandaki Krnlcılarla Cümlıuri • 
yetçüerin çekişmesini ele alarak son 
hükumet devrilmesinin bundan doğ • 
duğunu yazıyor. Ve evvelki kabinede 
Kralcı olanlar Kralla anlaşarak 

Cümlıuri11etçi olanları aralarından 
çıkardıklarını ilave ediyor. En sonra 
da böyle karma karışık bir siyasa i -
çinde olan bir devletin işlerini kolay
ca yoluna koyabileceğine inamlanu • 
yacağını söyliyerek yazısını bitirmiş
tir. 

Cümhuriyet - Yunus Nadi de 
bugünkü yazısında Bulgaristandaki 
hükumet değişiminden bahsetmekte -
dlr. Son günlerde devrilen hük'fıme -
tin ne şekilde iş başına geldiğini ve 
neler yaptığını yazdıktan sonra hiç 
olmazsa yeni hükumetin daha doğru 

ve dalıa dürüst bir şekilde hareket et 
mesini ve verdiği sözde durmasını te
menni ediyor. 

Jlilliyet - Doların son zamanlar
da geçirdiği buhranlardan balısedi • 
yor. Ve bunun tamamen bir Roosevelt 
planı olduğunu söyledikten sonra do 
ların ancak Roosevelt çekilirse yük 
selebileceğini il~e ediyor. 

Zaman - Zaman imzalı yan da 
son Bulgaristan hadiselerinden bah· 
sediyor. Geargiefi bu düşmesinden 
dolayı beceriksizlikle itlıam ediyor. 
Ve becerikli diktatör olmak üzere de 
Bitleri misal gösteriyor. En sonra 
Türkiyeyi darıltmak gafını yapan 
Georgiefe ıöyle söyliyor: 

"A çelebi, bu işi madem ki bece 
remiyecektin, oturamı11acağın yere 
tırmanmak neyine gerekti?,, 

Akşam - Akşamdan 'Akşama sü
tununda Akşamcı kok kömüründen 
bahsediyor. Belediyenin Yaptığı tet -
kikatta bu işt,e sakatlık olduğunu 

anladığını söyledikten sonra yazısını 
şöy~e bitiriyor: 

"Şirketler hemen hemen bedavaya 
mal olan kok kömürünü yirmi dört 
liraya satıyorlar. Yerli sanayii teşvik 
edelim derken hem çok pahalıya kok 
alıy<P"UZ, /:em ecnebi şirketlere para 
veriyoruz. Bu vaziyet karşısında ko· 
lu bağlı kalmak hakikaten büyük bir 
acizdir.,, 

Son Posta - iki yıldız imzalı yazı 
bir ltalyan gazetesinin Türk kadınla· 
rın çirkin oldukları yolunda yanya 
cevab olarak: "TürT~ kadını anasın -
dan er olarak doğar,, diyor 

2~ lldncikanun ~ 

Ha-ıiClfiğ-ırriız 
ilerlemek Jçin neler 

yapılacak 
HükUmetin Türk ha!rcılığırıı İıt" 

kişaf ettirmek için yeni tedbirler 

alacağı, bu hususta Ökonomi B•" 
kanlığımn tetkikat yaptığı haber 
verilmektedir. 

Bu tetkikat bittikten sonra Arı
karada toplanacak bir konıisY0 " 

nun halıcılık etrafında görüşeceiİ 
de bu haberlere ilave edilınekte " 
dir. Diğer taraftan dün haber al· 
dığımıza göre lstanbulda tranıit 
halı tüccarları ile komisyoncular 
da Ankaraya bir heyet gönderıııe· 

ğe karar vermişlerdir. Transit ba· 
lıcıların heyeti yakında gideee1' 
ve Maliye ve Okonomi Bakanl11t1 
ile görüşecektir. 

Dün görü§tüğümüz bir hah ta· 
ciri istedikleri etrafında ,unlart 
söylemiştir: 

"- Halı fiyatları beş. sene ef• 

veline nazaran yüzde yetmiı bet 
düşmÜ§lÜr. Eskiden yirmi liraY• 
olan bir halı şimdi ancak 6 - 7 lira 
ediyor. Bu itibarla masraflatl 
indirmek lazımdır. Halı fiyatla· 
rı dütünce bazı tüccarları ardi1' 
masraflarını bile çıkaramaddaJ'r 
ve iılerini bırakıp gittiler .. 

Bazı tüccarlar da lstanbulu bı • 
rakıp Pireye gittiler .. Çünkü dedİ" 
ğim gibi kazanmak için az masraf 
yapmak lazımdı. Bu ise latan • 
bulun transit ehemmiyetini kı• ' 
men kaybetmeıine ıebeb oldu. f •
kat bu sıralarda alınan tedbirler 
bunun önüne geçti .. 

Rıhtım Şirketinin metre hatırı• 
aldığı yetmiş beı kurut üzerind• 
yüzde otuz tenzilat yapıldı. 

Halbuki halıların dütüklüiil 
bala devam ediyor .. Diğer taraf~ 
tan Rıhtım Şirketi de hükumetiıt 

eline geçmiştir. Yeniden bazı te • 
şebbüsler yaparak dileklerimizid 
kabulünü istiyeceğiz. 

İsteklerimizin başında ardh'" 
ücretinin indirilmesi kazanc ver" 

gisinin halıcılardan maktu ve fa • 
kat daha az bir nisbette almını••1 

vardır. 

Bundan baıka komisyoncularıJI 
diğer bazı dertleri de vardır. Halı· 
cıların heyeti yakın bir zamand" 
Ankaraya gidecektir. 

Zıraat işçileri lçlıt 
kanun 

Ankara, 24 - Ziraat Bakanlıl1 

ziraat itÇileri için yeni bir it k• " 
nunu projeıi hazırlamaktadır. SaJ 
kanun ziraat itÇileriyle çiftlik tş~ 

bipleri arasındaki kanuni vaziyet• 
leri tesbit edecektir. 

Bu kanunun her iki taraf içi" 
çok faydalı olacağı muhakkaktJr' 
Bundan başka kanun çıkar çıJaı1-1 
işçi tedariki için iş büroları kıJrd' 
lacak, bu suretle şimdiye kadşr 
karma kanşrk olan bu işler bir y<f' 
luna konacaktır. 

Manevralarda 
iki Ingillz barb 
gemisi çarpıştı 
Londra, 24 (A.A.) - Bahrİ1~ 

nezareti, saff ı harb kruvazörieriır' 
d 

.. ,,, 
den (Hud) ile (Renovn) un ıJ 
öğleye doğru lspanya açıklarıJJ.d' 

ıı• manevra yaparken çarpıştıkları 
bildirmektedir. 

iki kruvazör, hafif hasara u~" 
I' 

ramıştır. Yaralanan yoktur. f'ler. 

k. · te~r 
ı gemı, manevra proramına r 

d. Je • 
kan Cebelüttarıka gitmekte it 

l 

l 

l 

l 
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elef onla parola 
itıçen ·· 
rıı ~un ahbaplarımdan Rebia-

n '"ın · · da e gıttım. Küçük :;alonun-
lık 0t~rup konuıuyorduk. Bu ara

' e efon çalmağa baıladı: 
- Kalkıp açsana! ... 

- liaYn", hacet yok. 

t
0 

- Niçin? Bir alacaklının tele-
1\ etın . d ea n en mi korkuyorsun?. 
-Hay~ H . l Fon 'l' 1 canım... anı, te e-

di lı 1 fasılalı fasıl ah zırrr zırrr 
Ye çala ' 

°'1td .. r ya ... Ben, bet kere çal-
an once açmam. 

- Niçin? 

"oi; Ç~nkü, ihtimalki kocam pa
\'erıyordur. 

..... Ne paralosı? 
41~tte, bak, zil dört defa zırla

&onra keaildı' ....... 1:' ... ..... 
ıı-.~~İındi, 'kinci defa çalamağa 
'it 1

•• Bu da iki kere zırladı, ge 
•u.tu. 

..... Pek' bun ..... I>u ı, dan ne çıkar? 
1-dı ... B r, bekle ... Hah, gene bat
~'ne u sefer -de üç kere zırladı. 

•ustu. 
..... Ali h 

Adliyede· 
Mahkeme önünde 
bir kavga oldu 
Geçenlerde Lütfi.k adında bir 

çocuk Kuınkapıda oturan Nobar 
adında birini bıçaklıyarak öldür
müttü. Lütfik dün muhakeme e
dilmek üzere ağırceza mahkeme
sine getirilmif, bu sırada orada 
dolaımakta olan ölenin akraba
sından Aznifin üzerine katilin kar 
deılerinden Nersea adındaki genç 
birdenbire atılmıı, tekme ve yum
ruklarla kadını yere sermittir. 
Aznifin bağırması üzerine oraya 
koıanlar kavgacıları ayırmııtır. 

Nerses hakkında takibata giri-
tilmit, Aznif de muayeneye gön
derilmittir. 

Aznifin yapılan muayenesinde 
vücudunda dayak izi görülemedi· 
ği raporda yazıldığından tahsi 
istida ile müracaat etmeleri ken
dilerine bildirilmek suretiyle her 
iki taraf da ıerbeat bırakılmııtır. 

..... N a allah ... Bu, ne demek? 
l~ e demek olduğunu fU def- Tilrklye ile A vustur
d f e gör! -diye Reb· x·· ük" b' 

t ler , ıa, uç ır ya arasında 
~- ,,~~tı.. Bak, (3-2--4) de-
a~·ı Jtiilbaatıları ateıe koyd.urt! Türkiye Turing klübü ile Avus· 

~.,, Ya~h d turya Turing klübü arasınada ça-
'-'ekte a.ne en çıkıyorum. ye- lı!IJla birliği yapmak ve iki mem-
ceiiı ,n IOnra. da sinemaya gide-

'ıı edınek. leket arasında seyyah gidi! gelişi-
- Car· ni uyandırmak için bir komite ku-

IOı, tel fıp fey .. , Bu kadar uzun rulmu,tur. 
ı e on z'II . l 1 1 lr? li 1 erıy e nası an atı- Komitenin Türk ve Avustur-
-. ~buna ne luzum var? yalı üyeleri (azalan) konferans· 

ttır . .ii.i~~e.vere sekiz kurut· lar verecek, nepiyat yapacaklar-
lı ~f ı, zil çalarsınız da kar- dır. 

~~· ~~aa ~et para yazıl· · Komitenin birinci reisi, Avus-
-.l\l~i\. ıçın, hız de, kocamla turyanın Türkiye elçisi Bay Buk

refıııek ij ' l>eı altı yüz minaya lerger'dir. ikinci reisi Türkiye 
Ylr.& ~ere b" l t ı· ' -~ llö, ' ır paro a ce ve 1 Turing klüb reisi Kocaeli Say.lavı 
'"• h'Utd le, konuıuyoruz ! A- Bay Retid Saffettir 

iL d an, kimseye bahsetme... • 
d' -.tıl e tı· Genel katipliğe, Avusturya el-
llıı.. F '-kt ıç kimseye bahsetme- çiliği batkitibi Bay Vinter g eti

"t"'-te..r·~· Yazmamak için ~öz Qlgtrn . . rilmiftir. 
•çın, yazıyorum iıte .. 

b ----....___, Hatice SUreyya 
'•tıaıı 
~~hrnere yardım 

~ilr tör 
1 
ra Yer aaraınbsında za

li·ı en er ı il:t.h ~ Yardım olmak üzere 
~' \'errne1rın lıtanbul tubesine 
4\tıtu, en er : 

~ 
t~elt hayat ticaret mek. 

So M 1 talebeleri tarafından 
Ssı Ş tek.it Bay Said. 

ehrenı· · H 
1 ın. ını . ahmer §Ube-

~ B ı:ı tarafından toplanan. 
16S J •Yan Hasibe tarafından. 

~ul 10 ncu aıektep be 
310 !•nci •nııf (A) kı late.n smı. 

• bu] 10 uncu mek. Sn 
tıs cj &ınıf (B) kısmı 

lte.nbU:t 1 O uncu mek. 4 
30() '11\rf (A) kınnı 

lıte.nbuJ 1 O uncu 
ltıırf (8) '-- mek. 4 So J KISIDI 

.~~nbuı 1 O uncu mek. 4 

Ticaret Odası me
murlarının tekaUd 

sandığı 
latanbu Ticaret Odası memur

ları arasında bir tekaüt sandığı 
kurulmak istenilmit ve oda genel 
katipliği Avrupa ve Balkan Tica
ret Odalannm tekaüt sandıMarı 
yasalarmı ıözden ıeçinnitti. Bu 
it bu günlerde oda "Riyaset Diva· 
nı,, tarafından konutulacak ve bir 
proje yapılarak Ökonomi Bakan
lığına verilecektir. 

Bayan PerJhan 
Avrupaya seyahat ederek ora· 

da akrobatik numaralar yapmağı 
öğrer.en ve Ankaraya dönerek bir 
seneden beri orada gösterdiği nu
maralarla pek beğenilen artist kü
çük Türk yıldızı Bayan Perihan 
Istanbula dönmüıtür. 

lS() l (C) kısmı 
, •tanbut 10 uncu mek. 3 Tayyare ihtifali 

~ Jlllıf (A) '--smı T k T C · · d """'U KI ür ayyare emıyetın en: 
•tanbuı 10 uncu mek. 3 27 - 1 - 1935 Pazıar günü 

1'lo 'jd (B) kısmı yapılacak olan Şehit tayyareciler 
'tanbuı 10 uncu mek. 3 ihtifaline dair neıredilen program

b.. •
1
rnrf ( C} •-....... ~ 11U_._ da aşağıdaki değitiklikler yapıl· 
&tanbuı 1 O uncu mek. 2 mı§tır: 

l~ jınf (A) kısmı 1 - İhtifal 12 den 13 e kadar 
,;:;bul 10 uncu mek. 2 

~ I (B} kıamı 
ltaııbu} 10 uncu mek. 2 

63 İnuf (C) kınnı 
atanbul 10 uncu mek. 1 

8& 'lllıf (A) kısınr 
late.nbu} 10 uncu mek. ı 

~ ._.f (B) la1ı11a 

~ 'ieJnın 

değil, 14 ten 15 e kadar devam e
decektir. 13,30 da herkesin yerin· 
de bulunması lazımdır. 

2 - l§tirak edecek mektepli
lerin ön sırasında Milli Türk Ta
lebe Birliği bulunacaktır. Ordu, 
Tayyare Cemiyeti ve Belediye na
mına söylenecek nutuklardan son· 
ra Milli Türk Talebe Birliği na
mına dördüncü bir nutuk söylene
cektir. 

HABER - Aktam Poatası 3 

ne vac,'ne "°' -.. ~ .._.,~ ~ .-~ 

Bir Vapurcular 
Elli lira alarak ökonomi bakanlığına 

Kttçllcttk bir çocuğu başvurdular 
zehirle öldOrmilşl 1 Denizyolları ile Vapurculuk 

Adı. b'ld' 'ld·~· .. b' Şirketi arasmda mevcut hatların 
ıyeye ı ırı ıgıne gore ır 935 1 

böl" .. .. ak .. 
kaç gün evvel Beyoğlunda bir ka- yı 1 •• ~unu yapm . ıçın 
dın kendisine vadedilen elli lira baılıyan gorilımelerden hır teY 

mukabilinde yeni doğmuf ~ir ço
cuğu zehirliyerek öldürmüttür. 

Beyoğlunda Tarlabatında Yağ 
hane sokağında 33 numaralı evde 

oturan Emine Şükran adlı bu k~
dınm, gene orada oturan, Ihsan 
adlı birinden, evli olmadığı halde 
bir çocuğu olmuıtur. 

Gerek Ihsan ve gerek Şükran, 
bu çocuğun doğutuna hiç de se
vimnemişlerdir. Zavallıyı ortadan 

kaldırmağı dütünmütler ve bu ite 
de Misan kızı Arakıi ile kocan 
Girayeri va11ta etmitlerdir. 

Araksi kadın bu teklif kartı· 
sında önceden biraz dütünmüf, 
fakat kendisine bu iti yaparsa elli 
lira verileceği söylenince nihayet 

razı olarak kocasıyle beraber bul
dukları ilacı çocuğa tırınga ile 
vermişlerdir. Çocuk üç ıaat kadar 

yaıadıktan sonra ölmüıtür. Bun
dan iki gün sonra iti öğrenen za

bıta, suçluları yakahyarak adliye· 
ye vermiıtir .. Fakat adliye tahki· 

katı eksik bulduğundan Jirayer 
ile Arakaiyi tevkifhaneye, evrakı 
da tamamlanmak üzere ikinci ıu· 

beye göndermiıtir. Hadiseden ıon 
ra hastalanan Şükran hastahane
ye kaldırlmıttrr. 

Bir kadın 
Adliyede kocasını 

tokatlıyarak · bayılttı 
Dün adliye koridorlarında Al -

tmcı Hukuk mahkemesi önünde 

bir kadın kocasını tokatlamrthr. 
Mesele !udur: 
Bakırköyünde Mektep sokağın

da 4'l numaralı evde oturan pi
yango bayii Ahmed, yedi yıllık 

kan11 F rndıklıyan hanmda terzi 
Bayan Sehet' Müyeaaeri geçimsiz

lik yüzünden Altıncı hukuk mah
kemesine venni§ ve botanma da
vası açmııtır. 

Dün öğleden sonra bu davaya 
bakılırken piyangocu Ahmed, ka-

rısıyle geçinemediğini söylerken 
onun aleyhinde bazı sözler de 
söylemiıtir. Buna sinirlenen Mü
yeaser, mahkemeden çıkacakları 
sırada Ahmedi tokatlamağa bat
lamııtır. 

Birbiri ardına üç, dört tokat 
yiyen Ahmed de baiırmağa° bq
layınca etraftan yetiıilerek kavga 
ayrılmııaa da Ahmed bayılacak 
gibi olduğundan odacılar, kendi· 
ıini adliye doktorunun odaaına 
götürmüıler, orada tedavi edil
miıtir. 

Vak'adan sonra Bayan Müyes· 
ser hakkında bir zabıt tutularak 

bafmuavinliğe verilmittir. Kan, 
yara ve bere mevcut olmadığın
dan Müyeaser serbest bırakılmıt· 
tır. 

Tttrkdlli araştırma 
kurumunda 

"Türkdili arattırma Kurumu,, 
üyeleri Ankara.da olduğu gibi, 11-
tanbulda da Dolmabahçe Sara· 
ymdaki yerlerinde, her aabah saat 
ondan akıam 17 ye kadar topla
nıp çalışmaktadırlar. 

ç.dmıayınca it Deniz müslef&l'ı Sa· 

dullahm baıkanlıiı altında bir ha 
kem heyetine verilmitti. Bu hey'· 
etin yaptığı toplantıda verdiği 
karar vapurculuk ıirketini gene 
memnun etmem ittir. Hakem hey· 

eti vapurculuk tirketinin bütün 
hatların Denizyollarile ortalama 
it yapmasını ve yüzde 40 vapur· 
culuk tirketinin, yüzde 60 da De· 
nizyollarmm oratklıfıyle sefer 

yapmasını uygun görmektedir. 
Vapurculuk Şirketi her hattaki 
taksimi doiru bulmuf, yalnrz Ka

radeniz hattı üzerinde anlaııla

mamııtır. Bunun üzerine bu defa 

da Okonomi Bakanı Celal Baya
rın halcemliiine baıvur:mağa karar 
verilmittir. ökonomi B~karuna bu 

itte hakemlik yapması dileğiyle 
beraber mesele telefonla bildiril-

mittir. Bu itin evrakı da bakanh

ia gönderilmittir. Celal Bayarın 

karannı yarına kadar bildireceği 
umuluyor. 

Dışardan gelen gra
mofon plAkları 

Gramofon plakçıları Ökonomi 
Bakanlıima baıvurarak 1935 yıl; 

kontenjanında plak getiri~esine 

müae.ade edilmesini Te kendileri
nin bu suretle korunmalarını dile
mitlerdi. 

Plakçıların bu dileği lstanbul 

Ticaret idaresince gözden geçiril

mit ve bir rapor hazırlanarak ö
konomi Bakanlılına gönde.rilmit-
tir. · 

• 
Ökonomi Bakanlığı son kararı 

verecek ve plakçılara bildirecek· 
tir. 

Halk sandıkları 
Müfterek esnaf Mürakabe Bü

rosuna bağlı olarak çalıfmak üze

re Ökonomi Bakanlığı tarafından 
halk sandıkları kurulacaktı. Öğ

rendiiimize göre Ökonomi Ba-. 

kanlığınca seçilen bir komisyon 

bu itle ufratmağa başlamıttır. 

Tramvaylarda unutu
lan eşya bugUri 

satılıyor 
Son altı ay içerisinde tramvay· 

larda unutulan ve sahipleri çık· 

mıyan qya epeyce olmuftur. Ara· 
larmda altın bilezik, kumaı, çan-

ta, foaolraf makineleri de bulu

nan bu etya, bugün tramvay hare

ket müdürlüiünde açık arttırma 

ile satılacaktır. 

Kadıköyde su 
ucuzluyor 

Kadıköy Su Şirketi Tarife Ko
misyonu suyun metre mik'abını 60 

para eksiğine, yani 14,5 kuruşa 

indimıittir. 

~arar Bayındırlık Bakanlığına 

lastik için ıönderilmittir. 
Yakında tramvay tarife komis

yonu da toplanacaktır. 

iki saat uyuyan 
kral 

Son zamanlarda ltalya ile yap. 

tığı ~arpıımalar neticesinde bü

tün dünyada ismi geçen Habeı 

Kralı ayni zamanda bütün krallar 

içinde en az uyumak rekorcusu
dur. 

Habet Kralı günde ancak iki 

saat uyur. Başka vakitlerini hep 

çalışmakla geçirir. Bir çok resim

lerinde görülen köpeği de kendi

sinden hiç bir vakit ayrılmaz. 

~ 
Çaldıran ,oför 

Geçenlerde Sanfransiskoda bir 

hadise olmuıtur. Bir taksi §Of örü 

kendi hatası neticesinde bir çocu

ğa çarpmıt, ve zavallı çocuğu par

ça parça etmi§tir. 
Polisler koımuılar, ıoförü tev· 

kif etmiıler. Şoför hiç bir müma
naatta bulunmamı,, yalnız: 

- Altmıı yedi dolar yetmiı 

sent, altmıt yedi dolar yetmiş sent. 

diye söylenmeğe başlamıf, polis • 

ler ilk önce bu hadiseden bir şey 
anlamamışlar, fakat vaka yerine 

ıelen doktor toförü muayene et -
tikten sonra delirmiş olduğu.nu 

söylemiş, bunun üzerine ~oför tev· 
kifhane yerine tımarhaneye aev· 
kedilmittir. 

Polis memurlarından biri şo

förün yalnız: 
- Albnıf yedi dolar, yetmiş 

sent, diye söylenmesine merak et

mif, neticede kendisinin bakkala 

altmıt yedi dolar yetmiş sent borç

lu oldujUnu ve bu sebebten dola

yı bakkalla. sabahleyin kavga et
tiğini öğrenmit. Bu netice kartı· 

unda doktorlar tof örün buna çok 

müteessir olduğunu ve mütemadi

yen borcunu dütündüğünden yola 

dikkat edemediğini, önüne çocuk 

çıkıb ezince de birden çıldırdığını 

söylemttlerdir . 

Şikayetler, temenniler 

Bu işi soruştur

mak gerektir! 
Haydarpata istasyonu harn

mallarından Mustafa, Kahraman 

ve Mehmed Ali imzsıyle bir mek

tup aldık. Aynen yazıyoruz. 

"Biz Haydarpaıa Şimendifer 

garı hammallarındanız. Bundan 

dört beı ay evvel kahyamız Şaki

ri haklarımızı suiistimal ettiği için 
lktisat Müdürlüğüne şikayet et-

miştik. Müdürlük tarafından gön
derilen Müf ettiı Alaeddin yaptı

ğı araştırmada Şakirin zimmeti

ne 280 lira geçirdiğini tespit etti 

ve kendisine bunun ödenmesi em
redildi. 

Halbuki Şakir aradan bu kadar 

zaman geçtiği halde bir türlü bor

cunu ödemediği gibi üstelik her 
gün esnaf tan beşer lira kesmeğe 

batladı. Kendisini yeniden tiki.
yet ettik. Bunun üzerine kızarak 
bizi itten çıkardı. Baıka yerlere 
yaptığıtnız baı vurmalar da hiç 
bir netice vermedi. 

Cümhuriyet devrinde bu gibi 
haksız işler yapılamıyacağından 
tikayetimizi gazetenizde neşret· 
mek suretiyle alakadar makamla
rın nazar dikkatlerini celbetm .. 
nizi rica ederiz. 

Çıkarılan haınalla1 
namına Mustafa, Kali
rronan, Mehmed Ali. 
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Şahin'in 
•• •• ocu 

' ingilterede 
Sinema konlrolU. 
lngilterede filmlerin daha ya· 

kından sansür edilmesi için, gerek 

Yazan: 1 
Kadircani 

= 
.... ~.~-~! .. -i BÜYÜK DENiZ KORSANI 

Başvekil Mister Makdonald gerek 
f"WN~w .. ,~ ! Dahiliye Nazırı Sir Con Glimor'a 
i 

4 
• bir mürahhaı hey'eti müracaatta 

'--~ ......... 1 bulBunmu~turh.h b , • I ·ı 
v W u mura as ey eh ng1 tere-

Çolak Mehmedin ölümden 
kur ardığı kadın kimdi? 

nin bir çok terbiyevi, içt:mai iler· 
leyişler taraftarı te§kilitmı temsil 
etmektedir. 

Bu gün sinema ticaret ıahasm-

h d b dak. H d T" k k d G .. d'"n ı da çalıtan fakat resmi bir mahiyet Çolak Me me yanı aşın ı em e ur a mı... or u .. . . 1 .. b"' 
.. ak .1 ..... , B d ••w • ve otorıtesı o mıyan sansur uro-

koca Hamzanın omuzunu tuttu mu ıı ıgı. ... un an ne ogrenı· hakk d b' d . l 
· · d' 1 ıu ın a :r şey emem.ış erse 

ve sıktı: nz şım ı • ... d . 'k b'' .. hl'k ... 
- Sanırım ki en sonra yakala-! Hem bir Türkü kurtarab'. ldiği le, g~ttık~;. uy~e~·t: •. 

1 eı:;;n-
dık. .. Onlar da bizim gibi ... Hay. için seviniyor, hem de Şahin Rei· e'?1~g~· a 1 ge e ıgını 1 ır-
di bakalnn sen hemen forsaların sin ardından bir an evvel gideme- mışMe~ ırh.h h , . • . d'k" 

' k . ku l d' v • • • k d ura as ey etınm ş•m ı ı 
yanına in ve küre lerı l anma • ıgı ıçın ızıyor u. h ld · t d' .... · "l • d 

G k d b b. a e ıs e ıgı, ıınema a emın e 
nm yolunu bul! ... Ah, güneş bat• enç a ın, yan aygm ır b" ak . 

· h ld 'd' S 1 d ... 1 .. .. ır araştırma yapın ve tavsıye-
mac' an yetişebılsek !.. a e ı ı. aç arı agı mış, yuzu 1 d b l k .. b" h .. ,_"!. 

Eli . d er e u unma uzere ır uK.u• 
Hem bunu söyledi, heaı de yü- ıolmuf ve sararmıştı. erın e met komisyonunun teşkilidir. Böy 

~ünü b' r ümitsizlik kapladı. l çizgiler ve kan lekeleri vardı. Mos 
lece resmi bir sansür elde etmek 

Koca Hamza forsaların yanma mor kesilmişti. Büyücek bir ağaç 
ülküsüne gittikleri anlaşılıyor .•• 

inen merdivenin başında kaybol • ı parçasına ıım sıkı sarılmıştı. Par· 
Başvekil, mürahhas hey' etinin 

· ~u. maklarıru oradan ayırmak için 
isteklerine yabancı kalmamakla iki tayfanın kendiler:ni epeyce Biraz sonra kürekler işlemeğe 

'-aşlamıştı. 

Yansı havada sallanmakla be· 
raber hiç olmazsa yarısı da deni· 
ze girebiliyor ve gemiyi hissedile· 
·ek kadar ileri atabiliyordu. 

Çolak Mhmedin yüzü ümitle 
l;tarhyordu. 

Biraz sonra o da iki Venedik 
gemisini görebildi. Hatta daha i -
lerde bafka gemiler"n direkleri
nin ucları da ararra göze çarpı· 
yordu. 

- Fakat Amiral gemisi hangi
sidir? .• En arkada kalan bu iki 
tanesinden biri olabilir mi? •.• 

Şimdi umarken timdi kırılıyor· 
.fu. 

En yakın olan Venedik gemi • 
ıine yarım mil yaklaşnu,lardı ki 
karanlık büsbütün havayı doldur
du. Artık hiç b:r şey göremez ol -
dular. Yalnız arasıra sönük bir ı -
tık, dalgaların fosforu arasında 

bir ölü gözü gibi açılıp kaybolu
vordu. 

Fırtına bütün gece devam etti 
ve ertesi sabah denizin her tarafı· 
nı ara§tırdıkları halde hiç bir ge -
mi göremediler. 

Bununla beraber yollarından 
d'önmediler. Çolak Mehmed: 

-Valeryo böyle bir gecede, 
böyle doğudan esen bzr f ırtmaya 
karşı gelemez ve yolunu değişti
remez. Nerdeyse geri döner ve 
1<arşılaşırız. 

Fırtına gittikce yavaşladL 
Ufukta gene gemi göremediler. 
Öğleye doğru Grandi direğin

deki nöbetci bağrrdı: 
- iskele tarafında, denizde 

b. • f 
ır ınsan ..• 
- Den'zde bir insan ha! ..• Her 

halde geceki fırtınada Vene dik 
gemilerinin birinden düfmüş ola· 
cak! ..• Şunu güverteye alalım, bir 
"eyler öğreniriz .•. 

Gemi iskele tarafına doğru dü
'"'ten kırdı. 

Bir sandal indir.idi. 
Sahiden denizde bir insan var· 

dı. Büyücek bir tahta parçasına 
sımsıkı sarılmış, yarı baygın bir 
halde, arasrra başıru kaldıryor, 
yardm dileniyordu. 

- Bir kadın!... 

- Evet ... Bu bir kadındır ..• 
- Sah'.den bir kadın ... 
- Hem de Türk kadınına hen-

~İyor .• Kılığına baksana!. .. 
Çolak Mehmed hem böyle ko

nuşan leventleri duyuyor, hem de 
denizdeki insana bakıyordu. O
nun kadm olduğunu o da görmüş· 

- Bir kadm ha! •.• Bir kadın! ... 

beraber, bu iş üzerinde bir söz ver 
zorlamalan lazım geldi. 

memit yalnız meselenin tetkik e-
, Genç· kadın onları görünce ev· 

vela şaşırdı. Sora kıhklannı gö
rünce ve sözlerini duyunca yüzün 
de en büyük bir sevine dalgası es• 
ti. Kollarını uzattı. 

, Sandala alındığı zaman artık 

büsbütün bayılmıştı. 

Güverteye alındı. Kıç kamara· 
da kalın keçelere sarıldı. Şimdi 

her kafadan bir ses çıkıyordu: 

- Bu, herhalde lnebahtıdan 
kaldırılan Türk esirlerinden biri
dir. Demek ki Valeryo buradan 
geçmiş! .•• 

- Ona şüphe yok ... Fakat ne
den denize düştü acaba? ... 

- Fırtna.da, tutun•ın•m._.bT. 

- Ya elindeki ağaç parçası? •• 
- O, kırdan bir direğin ucu· 

dur .•.• 
- Demek ki Valeryonun gemi

leri epeyce hırpalanmış .•• 
Bütün bunlar Çolak Mehmedin 

de aklma gelmişti. 

Hem gemisile eski yoluna gidi
yor, yelkenleri şişiriyor, kürekci
leri alabild '.ğine çalıştırıyordu. 
Hem de: 

- Şu zavallı çabuk ayılsa da, 
bir ,eyler unlıyabilsek ! .. 

Çok güzel, kara gözlü, biraz 
esmer, sevimli bir kadındı. 

Y anm saat geçmemişti ki yat • 
tığı yerde yavaş yavaş gözlerini 
açtı, başını kaldırdı: 

- Oh! ... Çok şükür! ..• Fakat ... 
Birdenbire yer~nden fırladı. 

- Ben bir Türk gemisindeyim, 
d v•ı '? Onl • •ı '? egı mı. ... ar gıttı er mı ...• 
Onları tutamadınız mı?.. Kocam 
ve çocuklarım ... Ah, onları kurta· 
rın !.. Ben... Ben ..• 

Çolak Mehmed ona bir şeyler 
sormak için hazırlanıyordu. 

Kadm o anda hiç beklenm1yen 
bir söz söyledi: 

- Ben ... Ben Şahin Reisin ka -
rısıyım !... Onu ve çocuklarımı 

kurtaralım! ... Onları göremediniz 
'? mı •.. :. 

Tayfalar biı·birlerine bakıyor -
lardı. Çolak Mehmed cevab ver -
di: 

- Bunu geç haber aldık. Arka· 
larrna düştük. Dün akşam epeyce 
yaklaştık fakat gece gözden kay
bettik. Bu sabah da göremedik ... 
S · z, nasıl oldu da denize düştü-

.. ' nuz ...• 
Genç kadın bir kaç cümle ile 

olanları anlattı. Sonra geminin 
provasına doğru koştu, ufka ba • 
kryor, orada sevgili kocasile 90-

cu.klarım götüren düpnan gemiıi· 

d :leceğine işaret etmiştir. 

Gürültüye karşı savaş 
lngilterede gürültüye karşı ıa· 

va' hareketi üzerine, İngilizce 
Sunday Exprea gazetesi baş ma
kalesinde bilhassa diyor ki: 

Uykuyu kaçırtan ve sinirleri 
bozan gürültüye karp savaşın, 
2000 yıllık bir tar;·hi vardır. Cuv· 
nal isimli bir Romalı fair, Sezar. 
ların idaresi altında Ramada ıey• 
rü sefer gürültüsünün taşkınlığı 
yüzünden uyumak imkanı olma
dığını bir !İirinde yazmıştır. 

"Alışmadığı gürültü insanları 

şaşırtıyor. ~==-===-:'~""-""""'="'' 
"Tatrah, şe :r vesaitı nakliye· 

sinin gürültüsünden uyuyamıyor. 
Şehirli, nakil vasıtalarının gürül
tüsü içinde uyuyor, fakat kuşların 
sesinden rahatsız oluyor.,, 

ni arıyordu. 
Fakat göremiyordu. 

• .. . 
BiR AV, BlR FERMAN 

Çolak Mehmed Valeryonun dos 
doğru şimale, Venedik tarafına 
gittiğ' ni sanıyordu. Zaten onun 
yerinde kim olsa başka türlü düşü 
nemezdi. 

Yelkenleri fora etti ve forsala· 
rı ka.mçılıyarak o da provasını şi
male çevirdi. O gün akşam oldu, 
gece de bitti. Ertesi sabah gene 
hiç b · r tarafta bir tek gemi direği 
göremediler. 

Halbuki VaJeryo eğer şimale 
doğru gittiyse onun herhalde ye • 
ti§mesi lazımdı. Çünkü çok hızlı 
kovalamıştı, Filo halinde yol alan 
bir donanma, hiç bir zaman, hep 
birlikte, Çolak Mehmedin hafif 
gemisi kadar çabuk gidemezdi. 

Çolak Mehmed Valeryonun Ot 
rantoya uğradığını hiç ummuyor, 
onun kendi bildiğinden daha ön
ce buralardan geçt · ğini sanıyordu. 

Daha ileri gitmek için ne er • 
zakları, ne suları, ne de diğer ha· 
zırlıkları vardı. Çaresiz geri dön -
düler. Çolak Mehmed Habibeyi 
avutmağa çahşyordu: 

-Şimdi Lala Mustafa Paşa bu 
işe çok kızmıştır. Bir donanma 
yapar, bütün Vened·k sahillerini 
yakarız. isterlerse Sahin Reis ve ı 
çocuklannı vermesinler, kendile • 
ri zararlı çıkarlar .... Siz hiç üzül· 
meyin ... Sahinin öcü alınacak ... 
Ve bu kancıklık Venediklilerin 
yanlarına kalmıyacaktrr. 

(Devamı var) 

. 25 tklncikAnun t93$ ~ 
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- Soralım bakalım. 
Bayan müdür Mirbanşer1 par -

mağmda yüzüğe benzer şeye sor • 
du. Hepsi konuşulanları işitiyor • 
lardı. 

- Bir harb sahnesi yapmak İs· 
tiyoruz. 

- Ne gibi? Çiçek harbi mi? 
Güzel kokular harbi mi? Şiir, mu
zik, ses harbi mi? 

- Hayır. Toplu, tüfekli, tayya· 
reli, bombalı. 

- Bu ıaydıklannız nedir? Bil
miyoruz. 

Bayan müdür uzun uzadıya to-
pu, dridnotu, bombayı anlattı . 
bir türlü anlıyamadılar. 

Çünkü hiç birini bilmiyorlardı. 
E~oes: 

- Vazgeç, dedi. O sahneyi biz 
pydururuz. Yeni dünyaya da eski 
maskaralıkları biz öğretmi§ olmı
yalım. 

Demin oradan geçen ve yeni a
dı Tuzak olan fıldır gözlü, eski 
dünya diplomatı meğer gizlice 
gelmiş, konuşulanlan dinlemiş. El 
lerini uğuşturarak, kıskıs gülerek 
söze karıştı: 

- Merak etmeyiniz. Ben böyle 
bir harb sahnesi kurabilirim. in • 
aaniyet namına olduktan sonra. 
Mademki bir deli akıllandırılacak. 
insanlık vazifem yardım etmek • 
tir. Nasıl isterseniz öyle bir harb 
sahnesi kurarım. 

Mazhar Osman homurdandı: 
- Biz gerçeğini istemi vcruz. 
- Onun uydurma!ı da Hr zevk 

tir profesör. Hiç olmazsa e3ki hoş 
httıralarımız ... 

!Alma ve başka dıle çev rıııe 
Devlet yuasınca ı oı~ 

f. ~ er sJ 
- Merak etmeyiniz. g ~ 

lr iken azıtmağa başlarsa, ~o 
var: Servelomat makinesı~le 
mağmı çıkarır, yerine bır 
beyni koyarız. 

- Daha iyisi bunu 
haber veriniz. 

-Ne hükômetine? 
- Hükumet işte. t 
- Yeni dünyada bükUJıle 

ki.. 
-Ya ne var? !•t 

d·ıerıır 
- insanlar kend;. ken 1 

dare ederler. 
- Polis yok mu, polis? 
- O bizim dünyada -var~~ 
- Mahkeme, hapisane f' ~ 

•• _1 •• JJI 
- Hayır. Hayır. ÇUDJ'11 ~ 

kemelik bir iş yok. lnsaıılı ~ 
bir yürek, tek bir dimağ olar" 
şryor. d• 

- Amma da iyi bir dünY' ~ 
niden dirilmişiz. Doğrusu ço tı 

··r P 
sudum. Bu işin başı prof es0 

esdir. 
- y alnrz ben değiJiın. se~ 

önce, benden sonra ~elib gid 
de çok çabştıhır. 

Omikro söze kanştı: 
- Omega bile çalıştı. 
Esoesle Zeuı gülümsedilef· 
Güneş bath ve koyu kı~ 

gece doğdu. 

- Bu da nesi? . ~ 
- Koyu kırmızıda iyi ıı1 

yunuyor. Onun için çok g 
dünyanın havasını bu renge 
yorlar. 

- Nasıl oluyor? 
- Bilmem, yeni dünyads 

0 

yan bir şev vok. Göğe bir ce 
veriyorlar, istenilen renge' •-' 

- Bayan müdür! Bunu bura • G d d d "' nıyor. ün üz e, gece e .1. 

dan uzaklaştırınız. Bazı büyük bayramlar geeelrı 
- Ben de hunu düşünüyorum sürecek olursa hemen sun'f f 

profesör. Çünkü geldiği andanbe - ışığı verib dünyayı gündüıl 
ri makineleri karışbrıyor, sana • de bırakıyorlar. 
toryum insanlarını birbirine kat • Omikro sordu: 
mağa çalışıyor, ortalığa pis bir _ Omeganın aklı ne ol 
hava doldurdu. profesör? 

- Yeni dünyada bu gibi duy • Profesör şaka etti: "' 
gular, kapılışlar var mı ki? O d 1 v - na a serve omat ~ ! ~ 

- Yok amma, burası, e5ki dün- ·ı b' k b · ı · · ıı ı e ır oç eynı yer eştır1r 1 
yalılar sanatoryumu. Dirilir diril- ' ş k d' B' ı ıı ma. a a e ıyonım. ıra .. ,: 
mez insan ölü vermiyorlar ki. Es- neyim, ikisini de akıllandıtP' 
ki kafada gitmek istiyorlar. Bu çalışırım. 

sanatoryumun kuruluşu da bunun Bayan müdür sordu: 
içindir ya. Her dirileni buraya ge- - Karnınız aç mı? 

1 tirecekler. Kafalarım, yüreklerini _Bu kadar bin yıl bir fe 
tamir edinciye, yeni dünya zihni- meyen bir insana bu so~ 
yetini kavrayıncrya kadar bura • gibi geliyor bana. Zil çab~Jt 
da tedavi olunacaklar. olmaz olur muyum. Hani şoY~ 

Mazhar Osman güldü: tamini bol bir sebze çorbafJ• 
- Desenize bizde aşağı yukarı biftekli patates pürosu, bit~ 

bir yeni dünya tımarhanesine atıl- da ayran olsa .. Y okmu ya·: , 

dık. - Burada onların hiç b~r 
Azgın delinin yaygarası duyulu - Vay! Aç mı yaş•1" 

yordu: Bunca bin yıl yetmez mi? 1"l 
- Harbe devam! Harbe de · Ona da birkaç damla 1'0 

vam ! Fabrikalarımızda stok si • diler, o da tıkabasa doyd~: jıİ 
ı "'hl h 1 O l B · · · k'2ıor a ar, cep ane er var. nan sa· - unun vıtamını, .,. 
tıb bitirinciye kadar harbe de • zotu nerde profesör? 1, 
vam! Hem diplomat olacaksın, (De~ 
hem ortağım. Ne duruyorsun? __ M_a_k_b_u-le_ta_r_a-fr_n_d_a_n_K_adı~J~ 
Harbe devam! insaniyet namına! ,.;.rıı 1•• :-O tib Sinan mahallesinde Dot> • 1'. 
Fazilet ve barış namına! Yoksa min ı• km azı N 0 s de Mustafll ...ı: , • dB''. 
bu silahlar kullanılıh eskimedik · aleyhine açılan boşanma ~ıeı 
çe, bu mühimmat patlayıb tüke - mütedair davetiyenin ınuıt' ,ıı 
tilmedikçe ortalık düzelmiyecek ! ikametgahının mechuJiyeti~e fet~ 
Öyleyse harbe devam! tebli~ edilemediği mübaşir•Jl )'ıı~ ~ 

m~şrııhattan anlaşılmış ve gı ııV 
Mazhar Osman gene homur - rarımn on l •PŞ gün rrıüddetle 

11 
/ 

dandı: tebliğine ve tahkikatın 25 --;;ı1f 
- Ben hn h~r:fi ah landırIT"ak Pazartesi saat 10 a talikine Jieıı'' 

istemem! Yezid herif bir akılla- rilmiş ve bir nüshası da ın3:11ğııP nırsa bu dünyayı da allak bullak vanhanesine asılmış bulull ·ı-ıı' ~ 
eder. Hem baksanıza! Sanator . muayyen gün ve saatte tahli\·rf:ı 

kimi huzurunda bulunul~aSfbli~ ~ 
yumda bir de eski diplomat var. gün içinde itiraz edilmesı tc·ı~P 
ikisi birleşince burada da hapı kamına kaim olmak üzere 1 

yuttuk demektir! nur. 
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1 Ne demek iıtediğini, arkada§
aıı anlryaınadı. 

Perde aralanmıştı. Bu aralık
~ ha.kınca, Rauf, ıiyah ve tekli
:~. tayin edemediği bir vücud gör-

u. 

Tabancasını perde aralığına 
Çevirerek bir adım yürüdü. 

Titredi. 
Bir .. d O d JL· vucu , uzanmııtı... ra a .•. 

AS:l adnn ötelerinde .•. 
d Buna rağmen, hatırlıyor: Per
e, bir müddet evvel oynatılmış

tı. Gene oynatılıyordu. 
Tereddüt etti. 
Fakat, Vedat, koluna dokunu. 

Yordu. Poliı komiseri bir admı at
~: Perdeyi birdenbire kaldırıver-

ı. 

LAoıba, hareketsiz bir vücudu 
;~drnlattı. ileriye doğru adım at
ı ar. Bol ziyanm altında bir kı
~ldanına oldu. O zaman, Rauf, 
\rudı: 

- Rifat Bey! 
R,:fat •. 1 • d d" ı:.- ' on enn ey ı. 
ı:.lini uzattı. 

b. '""7 Suaun... -diye fısıldadı. Ve 
ır 1taretten aonra: a Yukarıda biri var. 
~a ;ufun bakışında bir ciddiyet 
ret .ı. Tabancaaı, hali, Rifata 
y l'rılın· li 1! duruyordu. 
kttıa uıuıt P<>liı hafiyesi bunun far 

"atarak dedi ki: 

1~ ... rıuu gideceğim sırada dü -
O d 1.U.n ki, bu gece sayfiye boştur. 
t~: ~ın her kimse buraya gelmek 
ı::aa jl\dini alamıyacaktır. Kısa -
1rınr: hlal\\u~ köyden ayrıla.ma-

ka lieYecandan kesilen bir sesle 
nı.ı, l .. UJordu. 
lave etti: 

di ':- içeri giritinİ2:i işittiler. Ken· 
tnı n.. 1 w b" t·· lii k :sı tanıttıracagmıı ır ur· 

kor~•tırernedim. Bir istihfaftan 
ttlad .. Yordum. Burada yalnız ol · 
\' tgırnızı tahmin ediyordum. Ta 
an ar 

lib asında başkaları da var ga-
. ·i ~· .. Hern de, bir değil, birkaç 

!ı olacak. 

ka~hÇıkahm ... Biz, kafi derecede 
a alığız t~v .. ··ıa..:· tm' 

"eli1t1. . cucın guru "' e ı · 

Vedadın .... b 
8 Ylizu unı,muştu. 

· \ asarnakları çılanağa baıladı t. 

Rıfat en .. d .. .. d M d· . • on e Yüruyor u. er· 
l\>enın h 

'1 sa anlığına vardığı za-
a~ fÜtüyütünü yavaşlattı. 

'ı d er on saniyede bir, bir bkrr
UYuluyordu. 

Rıfat 
flr d ' en aon basamağa vardı 

a. l\ durdu. 
Onun k 

heu b• ar asında duran Rauf 
J, ır rn··dd 

di.,, . u et sonra, onun, mer-
enınden av. 1 k . 1· . l' 

·~riid .. .. .. . J. ı ara ' m Jye m ıye 
T ugunu far ketti. 

a"an ar • tanlık i . ~sı, tamamıyle ka -

lstanhul Yedinci İcra Memur
luğundan: 

Mahcuz olup paraya çevrilme
ıine karar verilen 40,000 adet tuğ 

la 31 - 1 - 935 tarihine tesadüf 
eden Perşembe günü ıaat 10 dan 

itibaren Zencirlikuyuda lsma~l ve 
Şemıiye ait tuğla harmanında bi-

rinci açık arttırma suretile satıla
cağından talip olanlarm mahal-

tecen· g bıydı. iki penc-ereden, 
tl!lfı ındhafif ışığı, ancak iki ta· m:::::::=ı:::::.-::::::::::=====:::::::::::: 
"i,otady ınlatacak kadar içeri gi- iİ lstanbulda, Sultanhamamın-Ü 

linde hazır bulunacak memuruna 
müracatlrı ilan olunur. (3842) 

Tetrıka l'io.146 

u. :: da 9 numaralı e: 
lk· :: == fiy,/ ~olis amiri, hususi polis ha :: v e ı t :: pısında Yavuz göründü ve onu 
ını takl'd !i 10 e i! Merzuka ile reisin oğlu takip etti. "~~•kledif:r. •hnezden evvel, hi- l! l! ihtiyar, hiç bir fevkalôdelik 

" ~ıç bir güru··ıt·· · · ·ı . d :: =~ göstermedi. Yavuza dönerek: ~an· u ışıtı mıyor u. ~i nam manifatura mag-azanın adın M 1

Yeler b" J ---- ---------- .. •• - Buyurun, dedi .. Sonra u-1(,,. ' oy ece geçti. K 1 k J :: • .. 
"'·· ~ranlıkta, hiribirlerini aradı ira 1 ya 1 !=:_i=:. Gu· NE R: i:i=:. rada: Bak bakalım, işte sana bir 

l:>a Çengclköyünde Kuleli caddesinde 
l'"' "lld, elini uzattı. misafir get'rdim. Kendisinden çok .... dört odalı kullanışlı müstakil bir •• 

• Ilı bu e d :: ii zevk alacağını umarım. Yanında-' ~UYuldu. sna a, bir tabanca se- yalı gayet ehven fi~tle kiralıktır. ii olmuştur ve aynı caddede bu ~i ki karısı Merzuka .• 
4')"ni Q. d Yaz ve kış oturmaga müsaittir. U lunan 29 numaralı (sabık Kle n Mudarı 
...._ R t•an a, Vedadm sesi: Bahçesi ve kumpanya suyu vardır. ii yanti Hacıpulo) mağazaya nak !i _ Memnun oldum. Fakat ken-~al!/1u ... Ortalığı aydmlat. Görmek istiyenlerin ittisalindeki 79JI! lollunmuştur. '1"elf. 23482. il ... t d 

llltde11 un Parınağı düğmeyi çevir numaralı haneye müracaatları. Ü:w:m:! ......... ,:., ............. - .............. .., ..... dısını anıma ın .. 
eneı Y.en!den ateı edildi. ~38201 ·Sen tanımıyor muaun? .. 

=················· • 1 
5Yazan; • 

1 Rıza 1 
~ Şekip i . ... _ .......... 

- Yavuz .. Yavuz .• 
Murad, farkında olmadan mü· 

temadiyen bu ismi tekrarlıyor ve 
hala tanım.ağa çalışıyormuş gibi 
dikkatle bakıyordu. Gene ayni 
mırıltılarmdan sonra: 

Yavuz mu? diye sordu. 
ihtiyar Haşima Murada yak

laştı ve kolundan tutup sarsarak: 
- Yavuz, dedi. Haydi kucak· 

la sana .• 
Murad donmuş bir haldeydi. 

Bir türlü yerinden oynıyamryor

du. Sanki ayakları toprak yere çi• 
vilenmişti. 

'-:'{ avuz, ağabeysini bu derin te
reddütten kurtarmak endişesiyle: 

- Evet .. Yavuz ağabey, dedi. 
Yavuzun sesi, Muradın kulak

larında çınladı. Derin çizgilerle 
dolu yüzü buruştu. Gözleri yuva• 
larmdan fırladı. Garip bir şekil 

aldı. Sinirli parmaklarını kısarak, 
adeleli kollarım uzattı. Titrek ve 
birdenbire pürüzlenen bir se-sele 

- Yavuz .• Yavuz diye mırıl
da.adı, kuvvetli bir kahkaha kopa· 
rarak yerinde sendeledi ve devri
len bir ağaç parçası gibi Yavuzun 
üzerine yıkıldı. Hala gülüyor gülü 
yor, gülüyordu. 

Merzuka şa§ırmıştı. ihtiyar Ha
şima hiç beklemediği bu hadise 
karşısında ürkmüştü. Yavuz, bü
tün heyecandan tirt1r titrediği 

halde kendini kaybetmemişt rei
sin oğlu onun Y.ardımma koşmuş• 
tu. 

Yavuz~ 

-Ağabey .. Ağabey .. Ne olyor
sun .. Kendine gel.. Benim Yavuz 
olduğuma inamıyor musun? 

Diye söylendi 
Haşima: 

- Yatağına uzatalım.. Biraz 
dinlensin, belki kendine gelir .. de
di. Üçü birden Muradı yatağına 
uzattılar. O hala gülüyor, gülü
yordu. 

Hşima yavaş bir sesle Muradın 
kulağına: 

- Çıldırdı. dedi. 
- Evet çıldırdı. Belki bir kriz· 

dir, atlatır .• 
- Belki.. 
- Azıcık su getir .. Yüzüne ser

pelim .• 
ihtiyar kend'sinden umulmı· 

yan bir çeviklikle fırladı, suyu ge
tirdi. 

(Devamı var) 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ·.·~:::::-=:::::::::::::: r···-···-······oo·kto r 1 
~~ Ali ismail ii 
:: h • b ı · =~ :: Haydarpa§a astanesı ev ıye:: 
5! mütehassısı Ü 
j~ Urologue - Operateur ~i 
ii Babıali caddesi Meserret ote~ij 
B li 88 numarada her gün öğleden:: 
~i sonra saat ikiden sekize kadar.H 
=· .. .:..--..... ·;:::::::::··--··----:::::::;;;:ı 
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8 HABER - :Aktam Poıtaaı 

Bulgar kabinesi 
(Baş tarafı 1 incide) memlekette kabinenin ayni zaman 

Dı~ t§leri Bakanı B. Batolov, hüliisa da ordu içinde vazifesi olan Ge
olarak demi:. tir ki: nerallara dayanmaıı ilkönce ora• 

"Bulgari tnnm" dı§ siyasası, eskisi I da halktan ve hürriyetten korkul
gihi kalmakta<lır ve evvela kom~ula- duğunu gösterir. Dün de yazdıiı· 
riyle olan dostluk bağlarının devamı· mız gibi bugün Bulgaristanda aa
na matuf dur. kere ve zora dayanmıyan bir hü· 

Diğer taraftan, Ba~bakan B. Zlatev, kUmet ve kabine devrilmeğe mah· 
yeni lıükmetin Yugo lavya ile yakla~- kfımdur. 
ına politikasına de' anı edecel;;rini bil- Şu halde hükfimetin birdenbi· 
dinni,.tir.,, re bir kat daha aakerle§meıi ve 

Bu telgrnflarclan anhı§ıldığma gö· bir Generalm başa geçmesi ilkön
re Krnl, Gorgiyefle Todorofu danlt- ce Bulgaristanm korkulu bir de· 
mrunnk, , e ağızlarına bir parmak hal virde bulunduğunu gösterir. 
çalmak için bir yemek ziyafeti ,·erir· Aacaba Bulgarlar ne. korku· 
kcn İtalya siyasetinin neticesi olarak yorlar? Birden bire böyle sıkı ted
Bulgaristan, Roma anla§ınnsmı imza- birler almalarının sebebi nedir? 
ya d' et ediliyor. Diğer taraftan da ye- Sakın bu korku harici bir sebep
ııiden 30 tane l\lakedonynlı cümlıuri· ten olmasın? 
yetçi yakalanmıştır. Komşularını darıltan ve nef· 

Bulgari tanın kabine tahavvülü 0 · retlerini çeken bir memleket ol
} ur olmaz Roma nnla§masını imzaya mak hasebiyle böyle bir şey akla 
da\'et edilmesi çok manalıdır. Bu ha· gelebilir. Ayni zamanda Bulgarİs· 
reket yeni hükumetin belki de İtalya· tanın bütün komşularından asker
nm pannağiyle ba~a geldiğini ishat lik bakımından daha hafif olma· 
eder. sı da kendisini böyle bir korku 

• • • için haklı gösterebilir. 

Bulgaristanda Gorgiyef kabi- Fakat bütün telgraflar kabine 
nesinin birdenbire düşmesi bazı değ'§Mesinin dahili aebeplerden 
yerlercie hayret uyandırdı. Fakat olduğunu ileri sürüyor. Ayni za· 
dnha evvclld vaziyeti iyi bilenler manda Bulgar hariciye nazırının 
l,u dü~meyi pek tabtt buldular. Ni değişmesi de gösteriyor ki bu se· 
tekim ~iz de T takya ve Makedon- bep harici değil, dahilidir. 
ya koa.iteleri h3kkında yazdığı. Bu net:ceye vardıktan _eo_n_ra_ 

mız son yazıda Gorgiyefin düt- şimdi Bulgarları görülmem.it bir 
mesi nihayet bir gün meselesi ol • telata dütüren dahili sebebin ne 
duğunu söylemittik. olduğunu anlatalım: 

Fakat acaba Gorgiyefin düt
mesi, Bulgar sıyasasınm değişece· 
ğini gösterir mi? 

Bunu pek sanmıyoruz. Gene ev 

velki yazımızda Gorgiyefin ph
san hiç bir değeri olmadığını ve 
yalnızca Trakya komitesin:n e· 
mirlerin\ ya.Dan hir luılcla. oldu2u· 
nu söylemiştik. 

Gorgiyef evvela Makedonya 
komitesinin isteğiyle itba§ma gel· 

m:şti. Sonra Bulgaris.tanda dahili 
bir değişme oldu. Kral taraftarla
rı yava! yavaş hafiflediklerini ve 
yerlerini cümhuriyetçi olan Ma
kedonyalılara bir daha ele geçire
memek üzere kaptırmakta olduk

larını anladılar. Ve orduya hiikim 
olan kralcılar gene kralcı olan 

Trakya kom'tesini tutmağa baı· 
ladılar. Gorgiyef te gene kukla 
vazifesine devam ederek " tevkif 
ettir!,, dediklerini tevkif etti. 
"As!,, dediklerini astı. Öte yan

dan da Bulgaristan, :çin için, kay· 
namakta devam ediyordu. Make

donya komitesinden batka en çok 
göze batan kurum olan komünist· 
ler çoğalmağa. ve buankü hüku
mete aykırı bir sıyasa tutmağa 

ha,Iad ılar. 
Bugün Bulgaristanda komü· 

nistlik o kadar yayılmıştır ki bir 
komünist birliğ: olmıyan kasaba 
köy kalmamıştır. İtçilerin, köylü
lerin çoğu bu birliklere girmişler· 
dir. Komünistler mekteplerde ve 
açık fkirli adamlar arasında da 
ileridir. Hatta son bazı hadiseler -açık surette göstermiştir ki komü-
nistl"k çoktan kıtlalara girmi! ve 
askerler arasında yayılmıştır. 19 
Mayısta Bulgar hükfımetini devi· 

rerek Gorgiyefi başa getiren Mi: 
ralay Velçef için de son zaman
larda cümhuriyetçilikten komü
nistliee döndüğü yolunda sözler 
söy1eniyordu. 

Ancak, Bulgar hükumetin"n 
devrilmesi bu sebepten ileri gel
miyor. Kabineye dikkat edilecek 
;)}ursa. tamamiyle askere dayandı-
81, ve bir çok nazırlann asker ol
dukları görulür. Acaba hükfunet 
buna neden luzum 2ördü? Bir 

Son zamanlarda Bulgaristan
da ayrı ayrı iki büyk kurum olan 
Makedonya kbmitesiyle komünist 
birlikleri anlapnak üzeredir. Bun 
larm arasında sürüp giden konut· 
malar çok ilerlemittir, Makedon
yalılar dıf ülküleriıM:len, Komü· 
n\.-ler~e Oijal U'ftie\er\iııaen 

fedakarlık yaparak Bulgariıtanda 
tam manasıy}e §UUrlu bir halk hü
kUmeti bir cümhuriyet kurmak 
fikrinde birle§mek üzeredirler. 
Makedonya komitesi ve Komü· 
nistler aleyhinde yapılan tiddetli 
hareketler bu iki birliği birbirine 
çok ya.klatt.ırmağa sebep olmut· 
tur. Nihayet anlaşıldı ki Gorgiyef 
'ba§bakanlıkta bulunursa bu inki· 
l,ap çok yakın bir zamanda patlak 
verecektir. Bunun önüne geçmek 
için derhal Gorgiyef atılmıf, Mi
ralay Velçefle yeniden bir çok 
cümhuriyetçiler yakalanmı§ ve va 
ziyeti iyi görmed · ği ( !) için Gor· 
giyef te nezaret altına almmıttır. 

Bu son tedbir kralcılann ba.t
vurdukları son çaredir. \:'aziyetin 
birdenbire dıeğiımeıi, Bulgarista· 
na uğur ve saadet getirecek olan 
günlerin çok yakalaımıı olduğu
nu gösteren bir itarettir. 

Bunu da ne zaman halledecek· 
tir. 

Bulgar gazeteleri 
ne diyor? 

Diğer taraftan bazı Bulgar ga
zeteleri kabinen· n dü§mesi üzeri· 
ne fU mütalaayı yürütüyorlar: 

"Bulgarlar iktisaden çok sıkıt
mıştılar. Uluslar derneğine, borç· 
larını veremiyeceklerini bildirdi
ler. Lakin Bulgaristanın ökono· 
mik vaziyefni gözden geçiren u
luslar derneğine mensup .komis· 
yon aksine olarak Bulgarların 
borçlarını azar azar verebileceği 
yolunda rapor verdi. Bunun üzeri
ne Gorgiyef çekildi.» 

ZA )1- İsmime knzılmış mühürü· 
mii ka) hettim. Yenisini alacağcmdan 
e ki milhi.irün lıiikmü yoktur. 

Karagiimrük Öksüz Ich.medpaşa 
cami•i müezzini Fethullah. 

Bir vapur kazası 
daha 

Morokastl'ln battığı 
yerde iki vapur 

çarpıştı 

57 kişiden haber 
yok 

J, Sen Jon yeni Brunsvik, 25 
(A.A.) - 5896 tonluk Amerika 
bandıralı Mohaok vapuru yeni 
Jeraey açıklarında Norveç bandı
ralı T alimıan vapuru ile çarpııa • 
rak batmrftır. 

Yardıma kopn vapurlar, yüz 
altı yolcu ile tayfanın kurtarıldı • 
imı telsizle bildirmektedirler. ,. 

Mohaok vapurunda 53 yolcu 
ve 107 tayfa olduğu bildirilmek • 
tedir. Bunlarm hepsi tahlisiye 
sandallanna bin.mitlerdir. 

Son haberlere göre, içindeki • 
lerle beraber, sandallardan yal • 
nız birisi buluna.munıft.rr. KaP. • 
tan da kayıptır. 

- Nevyork, 25 '(A.A.) - Moha
ok gemis!nin sahipleri bir sahil 
müzesinden aldrklan telsizde. bir 
sandalın imdad istediğini haber 
almıtlardır. Sandal, yeni Jersey • 
de Spruingden bir kaç mil açıkta
dır. 

Nevyork, 25 ·cA.A.) - 'Sahil 
istasyonları Mohaokun batmamıı 
olduğunu bildirmektedirler. Ge • 
mi sahilden altı mil uzakta yan 
yatmıf tır ve su almaktadır. 

Nordlayn kumpanyası on bet 
yolcu ile tayfadan kırk iki kitinin 
akıbetlerinden haberaiz olduğu • 
nu bildirmektedir. 

Çarpıfma, Mohaok ile ayni 
~panyaya, _yani "Nordlayn1 a 
aid olan MorriKu 'in faciaya u • 
radığı Arburipark' dan ıbir kaç 
mil ötede olmuıtur. 

Haber alındığına göre, Moha
ok gemiıi, geçenlerde Florida a • 
çrklannda kayaya çarpan Hava • 
na ge'"misi yerine çalıpMka idi. 

Bir çamaşırcı 
karısını öldürdü 

(Da§ taralı 1 incide) 
- Karıma fenalık yapacak de· 

ğil!m. Yalnız benimle yaşamak 

istemene kendimi öldüreceğim. 
Bunun üzerine arkadaıları a

raya 1irmi9ler, kadmı bulup ona 
iti anlatmıılar, Kadın da: 

- Pek iyi .. Andre ile yaşarım. 
Yalnız timdi oturmakta olduiu· 
muz oda çok fena, bana daha iyi
sini bulıun ! demif. 

Andre de buna peki demif. Ve 
bir aabah erkenden itine ~den 
karısının yolunu beklemeğe bat· 
lamıf. 

Saat henüz altı olduğundan ao. 
kaklar ıyıce aydınlanma • 
mııtı. Sokak fenerleri aönmemiı
ti. Her #an buz tutmut ve insanı 
donduran ıoiuk bir rüzgar esiyor 
du. 

Birdenbire yolun bir ucundan 
Suzan göründü. Tam Andre'nin 
önüne geldiği vakit üç el tabanca 

patladı. Suzan haykırarak yere 
düttü. Andre karanlıkta kaçarak 
yok oldu. 

Tabanca sesine ütüten polisler 
Suzanın göğsünden iki ve yana· 
ğından bir yara alarak derhal öl
mÜ! olduğunu gördüler. Ufak bir 
anttırma sonunda bu iti yapanın 
Andre olduğu anlaııldığmdan çok 
vakit geçmeden polisler onu da 
yakalamıt lardır. 

. -
Habeş hAdisesi ka
panmış sayılmıyor 
Fransa, mutasarrıfı öldürten 
kabilelerin tedibini istiyecek 
Paris, 25 (A.A.) - Bay Laval 

ile müstemlekeler nazın Bay Ro· 
lin buaün dıt itleri ve müstemle • 
keler komisyonunda izahat vere • 
ceklerdir. 

Bay Rolin, Somati ve Libiya sa· 
hillerinde ltalyaya toprak verilme
sinin, Fransız deniz aıırı toprak· 
larındaki emniyet ıartlarını hiç 
bir suretle bozmıyacağmı anlata • 
cak, İtalyanın eski metalibatımn, 
bilhasaa Ciyoti civannda, Roma • 
daki an1atma mucibince, verilen 
topraklardan daha mühim olan 
sahil ve hudud noktalarına aid ol
duğunu gösterecektir. 

Nazır, Roma ve Pariste yapılan 
mesud anlatmanın Afrika impa -
ratorluğu için ne kadar ıefkatli ol
duğunu anlatacaktır, 

Fransız hükUmeti Habetistan 
hududundaki hadiseyi kapannııt 
tanımaktadır. Mütasarrıf Ber • 
nard ile milis askerinin öldürüldü· 
ğü mıntakada aaayif İn temini yo • 
lunda tedbirler alınması için, Ha
beıistan hükUmeti nezdinde mü • 
ıacaatlarda bulunacaktır. 

Hudud, asi kabilelerin taarruz
larından korunmuş bir vaziyete 
getirilmelidir. 

Fransız hükumeti taraftarlarına 
hücum eden kabi1elerin, bir daha 
bu gibi hadiselere meydan veril • 
memek üzere tdibini istiyecektir. 

Pariı, 25 (A.A.) - 17/1/935 
de Romada tesbit edilen Orta Av· 
rupa anlatması projesi alakadar 
waı..-..._.. 1ıııill.llft~•· 

Londra, 25 (A.A.) - Hav•• 
muhabirinden: 

Londraya ıeldikleri v.Jdt, 
Fransız nazırlarına Avrupa siya• 
setine aid kat'i oluak teabit edil· 
mit ve hiç bir yerinde bir deiiti~ 
lik yapılamıyacak bir planın ve • 
rileceğine dair §ayialar tamaı11e0 

tekzib edilmektedir. 

- İngiltere vaziyete göre hareket 
edecek bir tavır takmDUflır. E•: 
velce tesbit edilmit bir dütüncet' 
olmadan siyasi ufku geniı bir ıu • 
rette gözden geçirecektir. 

Kabinenin gayesi, buna liart1 

çıkacak güçlükleri anlamakla be
raber Almanyarun Cenevref1 

dönmesi ite hava ve kara ıilihla • 
rırun tahdidi olarak kalmaktadır 
ve belki de, Seriinin tctriki meeaİ 
arzusu hakkında efkin umumiye• 
ye kar§ı bir "test policy,, teıbit 
etmek istiyeceklerdir 

Roma antlatması, temenni edi
len tasviplere mazhar olmadıi1 
takdirde, Avusturya meselesinİI' 
yeniden ortaya Çıkacağı ve bat 
bakan Şuınig'in Paris ve Londtr 
ya yapmalı tasavvur ettiii ziya• 
reli pek hususi bir tekilde tebarilf 
etmiyeceği noktaıı üzerinde dik • 
kat naz~rı çekmektedir. .. 

Omid edildiğine göre, 1örü1111r 
ler, Avrupa sulhünün en iyi zmı., 
nı kalacak olan noktai nazarlarııl 
biribirlerine uyduiunu teyid edr 
6ktlr. 

Şarkta harb başladı 
(BQf taralı 1 incide) 

Pekinde netredilen resmi bir 
Japon beyanatına göre, salı günü, 
bir Japon alayı ile Çin milisleri 
arasında yapılan muharebede Ja
ponlardan üçü ölmüf, biri yara • 
lanmııtır. 

Beyanatta Çin milislerinin ihti
laflı araziden dağılarak kaybol • 
dukları, yakında Kougan' da mü • 
zakereler olacağını da aöylemit • 
tir. Fakat görünü§e bakılıraa, mü· 
'%akereye mevzu olacak bir ıey 
yoktur. Zira, Japonlar ihtilaflı 

mıntakayı tamamen kontrolleri 
altında bulundurmaktadırlar. 

Pekin, 24 (A.A.) - Reuter A
janıı muhabirinden: Jobul cep • 
hesinde geceleyin ıük6net vardı. 
Pekinde endite veriıi ıayialar do
laııyor. Ancak, Çinliler kartılrk 

taarruza geçmek niyetinde olma· 
drklarından, vaziyetin daha ziya
de vehamet kesbedeceği zannedil· . 
mıyor. 

Japonlarm ileri hareketi Man • 
çukaya 30 mil murabba arazi ka· 
zandınnıtlu'. 

Çin mahafili bu aebepıiz taar
ruzu acı acı tefıir etmekte ve B Hi 

İfgal edi'lme.mi§ti. Fakat bir tr 
rafında Japonlar, bir taraf ınd• 
Çinliler silahlannııt olarak bulu • 
nuyorladı. 

Birıkaç gün evel Jehol Jap0d 
aıkerleri kumandanı, Şahar Çill 
valisi General Sun. Şe - YüeO' 
bir ültimatom göndererek garbi 
Jehol'ü botaltmasını istemittir. sıı 
ultimatom, Şahor'un merkezi bd ' 
lunan Ka1gandaki Japon memurd 
tarafmdan verilmittir. Bundall 

baıka Japon erkanı harbiyeaiıı • 
den gelen bir memur da vali1' 
"aylardanberi kendisine aid ol
mıyan havaliyi itğal ettiğini, vait
lerine rağmen tahliye eylemediV 
ni,, bildirdi. 
Şimaldeki Çinin salahiyettar 11J'6 
kamları Şun • Şe • Yüen'in JelıO • 
holden en küçük bir parça yer bif 
le İfgal ettiği sözünü tekzib edi ' 
yorlar .• 

Japon telgrafları, Japon ordd ' 
sunun Şun - Şe - Yüen orduaııll" 
püskürteceğini, fakat bu had~ ' 
nin mevzuu olacağını bildiriyor• 

rotanın son sulhperverane nutkun ,. · .. • 
•.mı, .. ır. ~ 

Pekkinde bulunan Şun • Ş.' 
Yüen kendi müdafaa hattının 1• • 
rinde hareket etmediğini be~ 

dan ilham alarak Japon ordusu- ----------------
nun gereçkten "kontrol edilemez,, 
bir hale mi geldiğini sorutturmak
tadır. 

Jehol'de Mogol kabtlelerl 
oturuyor 

Jehol arazisinde pek fakir olan 
Mogol kabiteleri oturmaktadır. 

Bunlar Japonyaya menfaat temin 
edebilecek halde değillerdir. Ja -
ponların burasını İf gallerindenbe
ri Dolondorda bir çok Çin • Japon 
hadiseleri olmut ve neticede tehir 

Çallnan keşller .• 
Karagürnrük Nesil§ah mahalletİ' 

de Türkmen sokağında Rasnn, il~ 
Salim taraf mdan kaçak et ketil ~ 
haver verilmi§, ve yapılan ar•I ,. 
mada iki kesilmi§ keçi hulUJllll1llto,. 
Ayni zamanda keçilerin gene ayııİ ~it 
hallede oturan Cavada aid olub ,ti' 
haftadanberi kayholmuı olduklJl1 Jiı" 
la~ıldığmdan Rasnn, Hasan, S• 
yakalanmı§tır. 
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u Doktor Ahmet sım ı~ 

Reçeteler lortaköyŞifaYuf.du!I 
f• ;_, · d N 115 :ı M . . t h 1 a :! . Tramvay yolu, Muallim nacı ca. o : .. .. A ;; U S a Z a r r U Istanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her turlu asrı :: 

. 'ii konfora haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her türlü jj 
!i hastalara açık hastahane. . ~~ 

P f • • • • • :j Yatak fiyatlaq iki liradan ltı haren as a r U rn O r 1 jf Doğum ve kadın ameliyatJar_ıyle apandisit, fıtık, _basur .ve .buna !1 

l benzer ameliyeler için husu.si, fıyatlar, arzu edene fıyat lıstesı ve Es 
bro,ur gönderiJir. Telefon: (42221) ii 

!{araköy Eczanesinüseyin Hüsnü 

lıtanbul, Karaköy caddesi No. 5 

S~FALb 
• Ci;.KMb-K • 
iSWT t;.M b 25 E;N 

BiR 

k:UMBARA 
·~ AL 

Telefon 41252 

""D~P~Q.l•TfQ.K TfCARET· ~ANK~t • 

l::--___1111._llıılliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiililiil-llll-• -. -. -. -. -~ -. -.-~ -~ -.-. -. -.-=rrrrrrr,'r-ııs:+t.an;_ ;ıb;u;ı-ı "TIB;;eşJin;;;cJitic;:;r:;a'1;iMr:;e;;;m;,u~r
I Iuğunoan: Ad • • ktı• dar Galata.da Yenicamide 6 No. ·da e mı ı karyolacılrkla iştigal etmekte iken 

Erkeklerde vakitıiz vilcud Ye zihin yorgunluğu 

1-iorrnobin 
Tabletleri 

Kullanmakla tedavi edilir 

Horrn bin 
\/. Tabletleri 

ücudu ve dımağı kuvvetlendirir. 
1 Yaşamak neşesini iade eder 
~ Her eczanede bu~unur. Fiyatı 150 kuruştur. 
~,-..._. .... __ _.. .... ______ _ 

C:::: lstanbul Belediyesi ııf\nları 1 
tt, Oaltüdar' da Kara~hmed mezarlığında kurumuş olan 100 

lle ıcl'\Pi .. ...ıtı:kl ık arttırma ile &atı) agacı ıartnameıine göre pazarı a aç 

9 ~caktır. Satıt günü olan 30 - 1 - 935 Çartamba ıaat 
?Q!~ 11 e kadar Duvardibi tramvay durak yerinde bulunacak 

lira Ye ıt rt · · ek · ~ · nI · h ·· levazım ltıiid .. .. " :ı-a namesını görm ı ... ıye erın er gun 
lltlllgüne saat 13 ten aonra müracaatlan. (209) 

1IQ111ımııınıınınııuııı1111ımıı"uıııııııınnıııırıı1111nınııımtınfllllnıınllllll'lhlnnmıımın1111111nıınıııı1mı11ıı11 lllllllllld" 
ifil'!.~~--- :;»ebrııııııın eo güzıae o :.rnyuc:.ısu ( 

B•yan MÜZEYYEN( 
Eski LONDRA 

•• 
TURK 

i
l: 

Lo\(anta ve birahanesinde her akıam 

Yeni 

tagaoni etme~tedir. Tel. 40227 f 
lllilllllthını aıııııııııııı111111nuıııı1moıtıımıı1111nıınıııınıınuııımıııu111unıımııııqrı111ınıı~11111uııı111ııııııı llldmmıı~ 

ADAPAZARI 

lürk Ticaret Bankası 
Merkezi: Ankara 

l!~ ~ Oaö;tröO si~rrsi un s ı 
Ji Yenın her yerinde 9ube ve muhabirleri vardır. 

er nevi Banka muamelatı yapar. 
................. lstanbul Şubeai: Telefon: 22042 

Galata Şubesi: Telefon 43201 •••••111' 

elyevm ikametgahı meçhul bulu
nan Diyonis Vlahyoti'ye: 

Y ordan Kaplan oğlu Vekili a
vukat Timistokli tarafından mü • 
ekkilinin bedeli icardan zimme
tinde alacaj' olan 180 liranm te· 
mini ist~fa.ar zımnmda Galatada 
Y enicami Ömer sokağında 17 No. 
lu depoda mevcut karyola imaline 

maiııuı fırının haczi hakkında 
BeJiktat Sulh Hukuk hakimliğin· 
den isti.hsal olqnan 20 - 1 - 935 
tarih ve 935 - 3 No.lı haczi ihti· 
yati kararı üzerine 20 - 1 - 935 
tarihinde mezkUr fırm haczedil· 

mit ve alacaklı Y ordan vekili &• 

vukat Timistokli tarafmdan mü· 
ekkilinin alacağı olan iıhu 180 Ji. 
ranm yüzde beı faiz on avukatlık 
ücreti ve maaarifle tahsili için 
21- 1- 935 tarihinde ta.kip ta· 
lehinde bulu~ularak tanzim olu
nan 935 - 115 No. lu ödeme emri 
ve haczi ihtiyati kararı ıureti be-

" rayi tebliğ ikametgahınıza gönde-
rilmiş ise de ödeme eınri zahrma 
verilen meşruhatta mezkur ika· 
metgahı terkettiğinizi ve yeni ika
metgahınızm da meçhul olduğu 
anla§ılnuş olduğundan yukarda 
yazılı borç ve masrafları it bu İ· 
lan tarihinden itibaren 20 gün j. 

çinde ödemeniz ve borcun tama· 
mına veya biı: kımına veya ala
caklının takibat icru~-lıa~ 
veya ihtiyati haciz sebebine dair 
bir itirazmız varsa icra dairesine 
veya ait olduğu mahkemeye bil
dirmeniz ve hu hususta dairemize 
bir vesika ibraz etmeniz, bildir
med iğiniz ve veıika da ibraz et• 

mediğiniz takdirde ayni müddet i
çinde ve icra ve iflas K. nun 74 n· 
cü maddesi mucibince mal beya. 
nmda bulunmanız lazımdır. Be
yanda bulunmazsanız hapisle taz
yik oluacağmız ve hakikate mu· 
halif beyanda bulunduğunuz tak
dirde hapisle cezalandırılacağmız 
borcu ödemez veya İtiraz etmezse 
niz hakkınızda cebri icraya devam 

olunacağı mezkUr haczi ihtiyati 
ve ödeme emrinin tebliği maka• 
mma kai.m olmak üzere ilan olu-
nur. (400) 
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Yeni teşebbüsler 
''VAKiT,,. Kütüphanesi Yakında 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıyacaktır 

Eski Yunan 'Ve Roma kl&riklerinden dilimize çevrilerek Dün ve Ya· 

nn kollek8iyonumuzao 1935 yılın da basılacak ustaörgii.tlerden başlıca
larını a§ağıda yazıyoruz. Bunlardan lıtrkaçı yakında basılıp çıkıyor, ôte
kfleT de anıklamnaktadır: 

1-0vid 
Evripidea: Media 

2 - Seneka: Medea 
3 -Aristo: 
4-Herodot 
S - Ariıtofan 
6 - Seneka 
7- Homer 

Likürı l 
8 - Plütark: Solan J 

Laıedemonyalılar l 
9 - Kaenofon: cumhuriyeti J 

Atinalılar cumhuriyeti 
Kaenofon: Ajeıilas } 

ıo - Plütark: ,, 

Mariua } 
11 - Plütark: Silla 

12 - Plütark: Büyük lakender 

13 - Plütark: 

14 - Plütark: Antuan 

15- Eflatun: Cumhuriyet 
16 - Virjile: Eneit 

: Sezar 
Brütüı 

Antuan 
Pompe 

} 
} 

Aktay 

Nurullah Ataç 

Hilmi Ziya 
Ömer Rıza 
Peyami Safa 
Burhan Umid 
Şair A.. Hamdi 

Haydar Rifat 

Haydar Rifat 

. . . .. ·~. . '. ~ .. : .~... . '\. ·~ . .\ ~-. . ·:·"' 
' :. d • 

Tl.:.:J Q K iVE 

l 1 RL1LiT 
BANKA51 

ACELE SATILIK ;E>İY ANO 
Almanyanm en iyi markalann · 

dan 3 pedalh yeni Biv Piyano acele 
satılıktır. 

- 'R'' 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babiali, Ankara caddesi No. 60 
T elefon: 22566 

Beyoğlu Aynalı çe~me Emin Ça
mi İbrahim Sokak No. 9 a müracaatı 

. f 3818} --·----~-ııan-mm-• 
Sah günleri meccan~ndir .. 
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Şimdi bu soğuklarda pek mevsimi 

değil amma, bu yılın deniz kOstümle

rinin vücuda yapışık şekilde olmıya

cağı /ngiliz moda gazetelerinde yazıl

maktadır. Buna kar§ılık vücud üze-

rinde sarkan bir şekilde ve yukarıda 

görüldüğü gibi yapılacaktır. Yirmi 

sene önce lngiltere kıyılarında giyilen 

bir deniz kostiimüne de bakını7-. 

Lindberg'in çocuğunu kaçırmak tan. suçlu Alman. marangozu Hauptma
nın mulıakeenısi d<!Vam ediyor. Muhakemenin şimdiye kadar gelen tafsiwtı, 

Haupımanın mahkumiyet karan alaca ğrnı göstermektedir. Yukanki resim

de Hauptmanın höcresi ve ihtimalld o nrı belı:liyen. elektrikli idam sandalyesi 

YENİ ÇIKTI 

Komünizm 
Fia.ti 50 kurut .. 

göriilüyor. 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaası 

Baş ve diş 

eczanede 

H UP D ~ 

23 
25·1·9:,5 

~ 
- . . . - . 

Beşiktaşlıların }{ongresı 
çok samimi oldu 

Klübün hesaplarının mükemmel olduğu arılS 
şıldı. Eski idare heyeti bir daha seçildi 

Evvelki akıa.m Bet:ktaı klübü j küsur azası bulunduğunu, ancak 
tarihi bir kongre topladı. bunların çoğunun b'r kere klübe 

Bu hem ciddi bir kongre, hem yazılıb bir daha klübe uğramayan 
de sa.mimi, cand.an bir aile toplan veya klübde hiç çahtmayıp alaka 
hsı oldu. dar olmıyanlar bulunduğunu, bu. 

Dört saat, genç ihtiyar, yüze nun için 935 senesinde bir tecdidi 
yakın Betiktaşlı, birbirinden he - kayıt yapıldığını, ve bunda ancak 
sap sordu. Klübün hakkını en ha- 179 sporcu ve 83 idareci olarak 
sis b:r hisle aradı. Ve bütün bu it· 262 azanın tekrar klübe yazıldı· 
ler araımda samimiyetten bir an ğını, az fakat öz Beıiktaşlılar kal· 
ayrılmadan, kimse kimseyi en u • dığını söyledi. 
fak bir sözle incitmeden, dostca, Bundan batka 8 futbolcunun 
karde§ce, klübün ilerlemesi yolla· takımda ikilik çıkarmak istemele
rmda mühim kararlar verdiler.. rinden, ve takımı zaf a uğratmaya 

En yakın akrabaların bir aile çahttıklarından, 30 küsur atletin, 
toplanhsmdan daha samimi olma ketıdilerinden aidat alınmadığı 
sına rağmen, bu kongrede, klübün ve bunun için çalışmalan beklen· 
yasasından en ufak bir ayrılık ya. d:ği halde hiç bir faaliyet ,göster
ıaya kartı en uf ak bir laubalilik mediklerinden, böyle yalnız stada 
yapılmadı. bedava girmek için Beıiktaşb ol-

Baba, oğul, torun kadar arala- mak istiyen bir çoklan ile beraber 
nnda ya§ farkı olan 100 Beıikta§· klübden kayıtlarının silindiğ1ni 
h, klüblerinin dün tamam olan söyledi. 
çeyrek uırlık ıerefli mazisine ya- Spor faaliyetlerinde, futbolcu• 
kıtır kararlar verdiler.. ların tam bir randman vererek, 

Ve dört saat serbestce konu§ • klübler:ne layık şerefli bir netice 
duldan, anla§trktan, reylerini kul- ile Türkiye tampyonıu oldukları
landıktan sonra, bu vakur toplan. nr, ve bu sene de şampyonluğu ka
hdan birbirlerine daha bağlan· çırmamak azminde olduklarını 
mış, birbirini daha İyi anlamıı. atletizmde büyük bir iı sıörüleme
klüblerine Clalia büyül< bir itimat- diği, fakat geçen seneki uyutuk-
la hağlanmıt o'arak ayrıldılar. luğun herhalde bertaraf edilerek 

•• .y. 

Kongre reisi Sami, §U gözlerle 
celseyi açtı. 

- Beşikt8.§ rubu asır içindeki 
çalış.maımm bugün ba§ka bir ren
gini güdüyor. 

Geçen ıefer verdiğimiz 
bir kararla 60 - 70 gene sporcu 
arkada§ ve kadmlar1D11z bu sesler 
arasına girerek b:zimle birleşmit 
oluyorlar. Bahtiyarlık hissediyo • 
rum .. Çünkü klübümüz Cümhuri· 
yetimize, inkılabrmıza layık bir 
şekil alımt bu,unuyor. 

bu sene yaza hazırlanılma.kta ol· 
duğunu, eskrim ve güre§ faaliye
tinin me-mnuniyete değecek kadar 
iyi bulunduğunu anlattı. 

Bazı gazetelerde klüb hakkın· 
da yapılan ulu orta çirkin neıri· 
yata da, cevap olarak kanuni yol
lara müracaat edildiğini ilave e
derek raporunu bitirdi. 

Bundan sonra, Bay Nazmı'ın 
teklifi üzerine bir hays!yet diva· 
nl kurulmasına karar verildi. Ve 
bu divan reisliğine Bozyük sayla. 
vı lbrahim azalıklara da lstanbul 
saylavı Ziyaettin, belediye reis 
muav:ni Hamid seçildiler. 

Müessisler arasına iltihak etmiş 
60- 70 azanın da intihap hakla
rını kullanmalarına imkan ver
mek iç"n, eski idare hey'eti, henüz 

• t'h ""dd . b' _J'g"i ~_) ın ı ap mu etı ıbneliı uf'• 
istifa ettiğini bildirmiş old ' 
dan yen:den intihap yapıJdı· 1 

esaıen vakti olmadığı için ,,~ 
mıyan Hulki, Rüştü ile delJ~ 
lerek, Fuat, doktor Emin Ş 
Abdülkadir Ziya, Salahadid~ ı 
Rüştüden ibaret olan eskisi?'~f• 
ni bir idare hey' eti tam bir ıtl' 
la seçildi. . ~ . .,,, 

Bundan sonra çok senıı 
hava içinde eski ve yeni .•~0d 
lar, klübün 25 senelik ma:ıı•111 I 
geçirdiği devrelerden konut) 
Bütün sporcularm hocası, f 
bir gençten daha sağlam bul 
Mazhar hocanın teklifi üı~ 
klüplerine ıampiyonluk ka:t,,.
ranlardan salonda bulunanlı.t 
taya geldiler, candan alkıtl 
lar. 

Ve bu gençlere hatıra ol 
balo hey' eti tarafından biret.

1 zük verilmeslne karar vert 
Bayan azalar tarafından söyle' 

Sonra hep bir ağızdan 1 
sporculuğunun şerefine üç 
(şa, §a, şa) diye bağrılarak 1 

Jantı bitti. 

••• 
Ben de bir klübçiyim. Otı~ 

çin dün Be§iktathlarm çayıJ)I 
kıp, samimi kongrelerini ne ~ 
söyllyeyim kendi hesabınıa 
kandım. 

Be,iktatlılann, kalemle . ~ 
ile anlatılamıyacak, sahtel~ 
çok uzak bu candan beraberi 
rini gördükçe, Türk sporculıJ / 
hesabına iftihar, sevinç du1° f 

Ve mütevazi çalıımasıyle 
ş~kta§ın bugünkü yüksek c:le ~ 
sıne nasıl çıktığının. sırrııı' 
gece daha iyi anladmı. 

Şampiyonlar ortaya çı~ 
alkış mnağa hatladığı ı 
gözleri sulanan ya§lı BetiJctlf 
ra gıpta ettim. ·1'1' 

Ve bu birlik varken, BetJ ~ 
hiç bir maniin yıkamıyııcl 
dün, kendime inandığıın 1" 
inandım .• 

Bu sözlerden sonra hesap mü· 
fetti§leri raporu okundu. Ihsan ve 
Rüştü Beyin hazrrladığı bu rapor
da idare heyef nin bütün hesapla· 
rrnın çok iyi ve doğru olduğu (3) 
kuruşluk masra{ların bile evrakı 
müsbitesi bulunduğu, klübün 
9253 lira sarfiyat yaptığ, 5,393 li
ra varidat topladığı, 4679 lira şe
ref stadına sarfedildiği, klübün 
bugün 2760 l"ra borcu bu!unduğu 
bunun bir kısmının evvelki idare 
heyetlerinden kaldığı bu idare he 
yetinin de stat masrafı da d hil 
olduğu halde 1500 lira kadar bor· 

cu bu!unduğu anlatılıyordu. Klür 
reisi Fuat, hesap müfettişi Rüştü 
sözle başka iz~'at da verd"Jer 
Bay Fuad son Ankara seyahatind; 
idare heyetinin 1500 lira. bo~cuna 
mukabil merkezi umumiden 1100 
lirlık yardım temin ettiğini söy
ledi. 

,. 
··················································································•'' 

Hesab işleri hakkında kafi de
rece görüşüldükten sonra idare 
heyeti ittifakla temize çıkarıldı. 

Bundun sonra klüb reisi idari 
raporu okudu. Yapılan dedikodu
lann bir çoğuna cevab olan bu ra· 
porda, klübün bundan evvel 760 

. Ilavada bir ~e~de sabit dumaalc gibi lıuaıuiyetleri olan otojir . pı • 
lennden bahsetmı§tık. eeçen gün bu tayyarenin yere sarkrttığı bir ,pe,., 

k l . . b "'[ k .,,,,., pa ·et erını og ıyara yulcanya vermek tecrübe edilmi§tir. Rcs11ıı 

tecrübe esnasında alınml.§tır. 


