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Gürbüz ÇoCuk Müsabakanıız 
Yarın saat 9,30 da 

yapılıyor! 

M üsabakamıza, Başbakanımızın 
kızı Özden İnönü de giriyor 

Yarın saat 9,30 
da Beyoğlun· 

.......................... ................. -..... 

Kral ~oriş (ortada) en sağda hattaki, yeni Bulgar MaşvekHi General Zla tef Varnada 
Inail:z kruvazörü London'u gezdikleri vakit... Şehrimize de gelen Vis Amiral lm-Thurn kralın 

da Saray sine • 
maıında mem • 
leket çocuklan • 
nm gürbüz yetit· 
tirilmelerini teş• 
vik düşüncesi .. 

solunda görülüyor. 

BULGARiSTANDA KABiNE DEGiŞiKLiGI 

N ovr··· .. Dlıif .. --gaz .. eieSiiide·· çı-
kan fotoğrafların manası? 

le tertip ettiği -
miz beş - on 
yat1an arasrn • 
daki küçükler 

---------~~~~~~---~---
~ IBulgaristamn (Gizli el) i VelÇef 
Bulgar elinde güçlü nasıl bir pl8n 

müsabakası bir 
jüri heyeti hu • 
zurunda yapı· 

lacaktır. Müsa • 

, . beğlik kurmuştu? 
dik~11l0fılıyor kl, Bulgarelinde ılm· 
itle~ kabine, kralın eline işleri ver
lert • dflha doğrusu, onun elinden ir 

bakamızın, mem 
leket muhitin • 
de, bizi cidden 
ıevınce dütü -

l\o.J.rruımak tçin kurulmuştur. 
layı 1~lar, Velçel adında bir mlra
~ llltııtarak blr kı§laga kapatıl· 
llill' bildlrlunrlardı: bu miralaya 
~ ı el., demekteydiler. 

~Di elçeı uzun yıllar savaf okulunun 
diır?~'!liüt (harbiye mektebinin m.ü
""IJ "Oilnü,. yaptığı lçln, bütün genç 
>"iı1c;."klan (zabitleri) arkasından sü· 
ller;'llebiliyordu. Böylelikle Georgi-

.A de iş başına o getirmiştir. 
ilk ~.coJc, o, cümlıuriyetçidir. Şimdi· 
lın' c!_ltn.huriyeti korumasa bile, kra· 

~cün;; hiçe saymak isteğindedir. 
kabı en.i başkan Zlatef, Georgiyef 
"e tıesı 4:bakanı iken yeni kabine-
111 • e8kis' 
'1ıt ınden pek az bakanlar seç-
ı-u:İ Öbür bakanlıklara, büyük buy-

arı Yetirmiştir. 
8" bağı o:lelikle, Bulnarellnde, krala 

tlat:f lr kabine kurulmuş oluyor. 
caıc • uzıın Vakit işbaşında kalmıya
dık; ilerini l1e ülküsünü sağlamlaştır· 
zt110':: ıonı-a Çankora vereceğe ben· 

Bizim dU Y• • 

lanı blt e~z, ll_ulgarelinde sağ-
dog~r baş aormektir. Sağlam bmı, Uyu .. ~ 

rirıtn.ek i ~or~cek, komşularla iyi ge-
beylikler~ıtı, ıçerdekl çetecileri dere 
cekt. ını demir yumruğuylc eze-

ır. 

Kolonel Damyan V elçef 

Japonya 
Yeni bir deniz anlaş

ması istiyor 
Japonya, Vatıngton deniz and

latmaıını bozduktan sonra, silah· 
larını arttırmak niyetinde olmadı
ğını anlatıyor. Japon dı1 itleri ba· 
kanı Bay H:rota, Tokyo' da böyle 
söylemittir. 

Japon Hariciye Nazrrmın söy
lediğine göre, Japonya yeni bir 
deniz andlatması istemektedir. 

~ Hüseyin Faruk (Devamı 6 rncı da) 

llaiil Lô.tfiyi tehdid 
eden Şevket 

~tin eve gireceğini Abdul
r-_...._---::::==.,ııah gidib merke-

Atatorkon ze haber vermiş 
Qezıntısı 

D .. 
baJı un akıanıa kadar Dolma
b çe la.rayınd ı 
~eiıic.. h a mefgu olan 
e.L unı ur Kemal Atatürk 
l'l:!aın •. • , 

•erle . :erı refakatlerinde ya· 
l'et: :ıh ulunduğu halde Hürri

"" ed· '- h. •Ye tepesine kadar kı-
ır gezint• 

Son Posta gazetesi ıabiblerin· 
den Halil Lutfinin evine bir ak
fam saat yedi buçukta yanmda 
Abdullah isminde bir arkadaşi1e 
g· derek siyah saplı bıçaklarını çe· 
kip para istemekten suçlu Şevke • 
tin muhakemesine bu sabah onda 
aaırceza mahkemesinde devam E ,, 

Bulgaristandaki son kabine de- recek, bir alaka 
litikliğini anlatan bir yazı, bu aa- He kartrlandığı • f 
bahki posta ile gelen lngiliz gaze-

nı görüyoruz. He 
tesi "Deyli HeraJd,, da çıkmıfbr. le, Ba,bakan Is· ı 

Sah gün ü -o.t Allı.do. Corgi1ı::f met 1nonünun. 
kabinesinin istifası ve yeni batve- küçük yavrusu, 
kil, Kral Borisin dostu ve kuvvet- Özden lnönü _ : 
Ji taraftan General Zlatef olacağı nün de müıaba- i 
bildiri'ldikten birkaç saat sonra da 1 
Bulgaristanın "Gizli el,, i diye a- kamıza girme· ıUii.sabakamız yanndır. Bugiin JOR olıırak milsabah~ıza 1 

si, gösterilen a • 1 b k I / .. ... .. k ö d ndan Kolonel Velçcf ve şeriki Sof- 1 i~ti. rak eden Baş a an smet nonu nun ı Zl z en 
ya pol:ı müdürünün tevkif edildi- likaya tam bir ı lnönü'nün resmini koyuyoruz. 
... ·ı" d·tm• t" örnek olabilir. gı 1 an e ı 1§ ır. ---...... .......... - n•-·· --·-

so .. vl d.... ·· b · b·· ı Batbakanmıızın sevimli kızının le girmitlerdir. Bu yüzden bu §e • .r en ıgıne gore u yenı u- 1 
ktlmet darbesi uGizli el,, Kolonel ' da iıtirak ettiği Gürbüz çocuk kilde ittirak edenler jüri huzurun• 
Velçefin bir planının anla§ılmaşı müsabakamıza 160 küsur memle- da bulunamıyacaklardır. D'ğer • 
net;cesidir. ket çocuğu itfrak etmittir. Bun • leri, davetiyelerini almıt bulun• 

''V elçef, Bulgar Kralı Boriıi lardan bir kısmı Anadolu dan yal- dukları için yarın, kaydettiğimiz 
(Devamı 6 mcı da) nız resimlerini göndermek sureti· saatte, hazır bulunacaklardır. He-

Hariçten gelecek 
paralar 

25 liradan fazlası için izin almak 
mecburiyeti kaldınldı 

Ankara, 26 (Telefonla) - Heyeti VekiJe kararile memle· 
kete idhal olunan 25 Türk lirasından maada paranın idhali için 
maliyeden alınacak mezuniyet kaydı refedilmitf r. Maliye ge· 
rek yolcu ve gerek posta gelen Türk parası ve ecnebi parasının 
bilakayrt ve tart serbest bulunduğunu Gümrükler V eki.letine 
bildirmitt:r. Bu karar bugün gümrüklere tamim edilmiştir. 

nüz davetiyelerini alma.mıı bulu• 

(Devamı 6 mcı da) 

Mühim bir 
mahkeme 

Vatana hıyanet, 
sahtekArlık 

1919 da Macaristanda kısa biı• 
vakit için it batında kalmış olan 
kom ün· st hükumetinin kültür ba· 
kam Matyas Rakosi'nin muhake-

ı..----------------··--------ııı11 mesine Budapeşte'de baılanmıt

Almanyada 
hükünıet 

yeni bir 
şekli 

Naziler eski Roma usulü bir 
senato kurmak istiyorlar 

Berlinden lngiliz gazetelerine 
yazıldığına göre, Nazi tefleri Al· 
manyada yen! bir hükUmet tekli 
ile uğraşmakta ve bu işin son ker
tesine yanaşmıt bulunmaktadır
lar. 

Bu senatonun kurulması, bu
günkü Rayştag'ın ortadan kalk
masına sebep olacaktır. 

tır. 

Rakosi 1926 da muhakeme e
dilmit ve sekiz bucuk yıl hapis ye
mişti. Bu vakit biter bitmez yeni
den yakalanmış ve şimdi vatana 
hiyanet, sahtekarlık ve yirmi yedi 
öldürme suçuyle itham edilmek• 
ted 'r. 

te. la. 1 Yapmıtlar ve ıon • 
raya dönınütlerdir. dildi. Eaki Roma usulü üzere, bir ıe-

--.....-..._.....,_...., _____ _\l Suçlu Şevket jandarma muha· nato kurmak ve buna "60,. aza 

Almanyanm parlamento geç
mişinin de bu faydasız ve inanıla
mıyan parçasını da böylece ara
dan çrkaracaklan,, yazılıyor. , 

Vatana hiyaneti, İ§başmda 
oldukları vakit "kanunu esasi,, yi 
altüst etmit olamaları, öldürme 
ıuçu, gene onların zamanında ku
ru 1 an bir mahkemede yirmi yedi 
kişiye ölüm cezası verd:kleri için
dir. 

Sahtekarlığı, işbaşında olduli
ları zaman banknot basmaların .. 

,(Devamı 6 mcı da) seçmek dütünülmektedir. 
Almanya yirmi ayn parçaya ay· 

(Devam· 6 mcı da), dan geliyor. ... 
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Avusturya L 1 Ankara telefonu 
Almanya ile birleş- - -
mek istemediğini Talebe ucuz 

tekrarlıyor gezebilecek 
Viyana, 25 (A.A.} .. Havas Ajan- Tevfik au·· ştu·· Aras Soğuk Ankara, 26 (Telefonla) _.,,. 

sı bildiriyor: Bay Starhemberg, son " Devlet Demiryolları, talebenin ta-

zamanda vatanpen·erler cehhesi te~ B I dd y 1 a Q til zamanlarında memleket içinde 
Jcilatmda söylemi§ olduğu bir ıöylev- e g ra a u g o 51 av h Ü kamet ıeyahatlerini temin için tenzi1itlı 

de §Öyle demi~tir: d 1 .
1 

. . bir tarife hazırlıyor. Talebef' 
"Biz, Avuı,turyanm daimi surette a am arı e gorüşmeler yaptı Kişinin ölümüne yüzde 80 tenzilat yapılacaktır. 

iftiklaJine sahih olmasından ba§ka sebeb oldu Ceza gören gUmrUk~Ulel' 
hir §CY istemiyoruz. Biz her türlü Belgrad, 25 (A.A.) - Türkiye Belgraddan lstanbula doğru yola Ankara, 26 (Telefonla) ...,.,. 

A ı 1 f 'k · · dd ı· Dışarı işleri Bakanı Bay Tevfik rıkacaktır. Nevyork, 25 (A.A.) - Kar fır- G'' "k B k l d• n c ı uss ı rını re e< ıyoruz. 3' umru a an ığı ıon üç aY 
C Rü•tu•· Ar'"• b I · b Bel d 25 (A A ) T tınalarından Amerikada o"Jenlerı'n ana kıyan düşmanlarla u~laıına :ı - uraya ge mıı, u • gra , · · - ürkiye ı49 memuru cezaya çarptınnıttlf• 

yapmaya uğraşmak çok hü)ük bir ha gün saat 13 de Baıbakan Bay Yev- Dışarı lı1eri Bakanı Bay Tevfik ıayısı ı80 i bulmuıtur. Bu ıayıya, Bunların üçü müdür, 39 u ınuaY" 
tndrr. Ne hen ne de bir tek Avustur· tiç ile görüşmüıtür. Bundan sonra Rü§tÜ Ara11n Belgrada muvaaa • Mi1aiıipi nehrinin taımasmdan ne memuru, 14 ü idare erkanı b\I" 
yalı, taarruza uğranuı ve canavarca Tevfik Rüttü Aras, saltanat na. latından bahseden Pravda ıaze • boiulan 25 kiti de dahildir. lunmaktadır. 
k akrtıl 1 D ıf hi h. ibi Prens Paul tarafından kabule- teıi, bu akıamkı' nu"ıhaıında Bay Vafinıton, 25 (A.A.) - Kar k eti anı mı§ o an o ussu ç ır An arada bir Franaız h•Y 

dilmiııtir. Te f'k R"' t" A B l dd fırtınalarının ,.oialmuı, Vatino • zaman unutmayacağız. Günün birin :ı- v 1 U§ u raıın, e ıra an • • Ankara, 26 (Telefonla) .,,.... 
d B T k b. ·· n -ı dd ton ve Areoon hükametlerinde ıu· e cinayetlerini daha iyi tahakkuk ay evfik RüftÜ Aras öğle geçer en ır gun oe gra a te • • Fransa Ökonomi Bakanbiı naJOI' 

· kkuf b' h ı· · l ların ta•maıı tehlikesini artınyor. ,, __ 1c 
ettirebilmek için vatanperverler ceb yemeğmi saltanat naibi Prens Pa- va unun ır anane a mı a • :ı na tetkikat için iki kitiden miır-· 

ı ·ı b' ı k d h ı 1 i · V ankuver tecrid edilmit bir vazi • hesine girmeye çalı~anlarla hiç bir u ı e ır i te yemi§ ve Baıbakan masın an ası 0 an umum sem- keb bir heyet buraya oeldi. Bloke 
· y · d t' · .. kt ı yettedir. Viakonaen'de ıox..·k sıfır· • ....1 vakit uzla§amayacağlll. Avusturya i. evtıç e yemekte hazır bulun • pa ıyı gorme en memnun ° aca- 5

"' paralar irin Akre Bakanlı"İ1•1 
ğ b d. p d b dan aıağı 48 derecededir. :r :r ıs 

çin mücadeledeki azmimiz inhina ka muıtur. mı eyan e ıyor. rav a u mü- görüıtü. Bugünlerde, heyet, Ege 

b 1 
nasebetle şunları yazıyor: Marka· Amerika, 26 (A.A.) -

u ebnez.,, Bundan ıonra bay Tevfik Rüı- K ld mıntakaaına giderek temasta bil -
Lo d 

Bay Tevfik Rüııtü Aras bu fır· o vater çaynun taımuı, bir bu 
n ra, 25 (.A.A.). ·Havas Ajan tü Araı Türkiye elçiliğinde Ro. :ı- lunacaktır. 

d Lo d 
sattan istifa ederek Baıbakan Bay çuk milyar dolarlık zarar vermiı • 

em an: n raya geldikleri vakit, manya, Fransa, Arjantin elçileri • · Resmi otomobiller 
F bak ı A ı Y 

Y evtiç ile umumi siyaseti ve Bal- tır • 
ransız an arma, v:rupa siyasa e unan maslahatgüzarının zi • 5 k' b Ankara, 26 (Telefonla) -' kan ittihadını alakadar eden me- 2 ıti oğulmuıtur. 18.000 ki· • 

sma ait kat'i olarak tesbit edilmi§ ve yaretlerini kabul etmİ§tİr. 11• de tehlı'ke altındadır. Şimdiye kadar reımi dairelerir bio 
hi b. d d ıeleler hakkında noktai nazar te-

ç ır yerin e eğiıiklik yapılmaya Akıam, Türkiye elriligwinde bir nek otomobilleri yalnız Ford'dtS' 
k b. ııı~ ·ı w :r alisinde bulunmuştur. • 

ca ır p a.nm \'Ul ecegine dair ıayi ziyafet verilmiş, ziyafette baııba- Denı·z facıas,~ alınmaktaydı. Vekiller Heyeti bit' 
1 -•--· ed lm :ı Gazete, bay Tevfik Rüştü A • a ar tamamen tCA&ıp i ektedir: kan bay Yevtiç, Dışarıi•leri Ba • kararla başka markalardan da o· 
1n ·ı · h :ı raım, uluslar kurumu konıevinin 

Sl tere, vazıyete göre areket ~ - kan muavini Bay Purir, Roman • ,,. A merlkada blrPOk tomobil alınabileceğini bildirnıİt' 
d b 

. :I" içtimaından sonra vuku bulan bu '>' 
ecek ir tavır tak.mllll§tır. O, evvel ya ve Franıa elçileri hazır bulun· • kişinin hayatına tir. 

b d 
seyahatinin Roma anlaşmaları ile 

ce tes it e ilmiı bir düıüneeai olma· muıtur. Hukuk fakültesine deva"' 
d ve ıark misakı akdi meseleaile de maloldu 
d

an sryasal ufku geııiı bir surette göz Bay Tevfik Rüqü Aras yarın alakadar olduğunu ilave ediyor. Ankara, 26 (Telefonla) -' 
en geçirmeyi istemektedir. Nevyork, 26 (A.A) - Mohavk Ankara hukuk fakültesinde de • 

Kabinenin amacı, buna karp çı Soyadı kanununun Devlet fabrikaları gemisinde 14 kitinin daha cesed - vaın mecburiyeti bu sabahtan iti' 
kacak güzlükleri anlamakla beraber, leri bulunmuıtur. Bununla, ölen - haren tatbika başlanmıştır. Yal• 
Almanyanriı Cenevreye dönmesiyle tatbikatı ~lr idarede olacak lerin sayııı ıs otuyor. nız memur talebeye müsaade "'e • 
hava ve kara eilihlarmm tahdidi ola Ankara, 25 (HABER) - So- Ankara, 25 (HABER) - Ku - Geminin üıtünde kalmıt olan rilecektir. 
rak kalmaktadır ve belki de Berliniıı yadı kanununun tatbikinden bu - lnğıma çalınan bazı haberlere gö- süvari, remi ile beraber kaybol • 
çab~ma birliği arzuıu hakkında ef. ribıe kadar Ankara nüfusuna mü- re inhisar idarelerine bağlı fahri· muıtur. Gemi, 7 metre derinlik· 
Un umumiyeye kartı bir 'teat poli racaat edip ıoyadlarını tescil ettir- kalarla, Sümer Bank idaresindeki te yatmaktadır. 
ey" tcsbit etmek isteyecektir. mit olan)arm ıay11ı 1700 Ü geç - fabrikaların birleıtirilerek ökono - Çarpıtma eınuında Moha'.vk • 

:mmra anua nııuıı, temennı ecınçU miati• .t...ı..--1- ı.-ı_ __ ·•~ı..--1• -~ ı-ı.--'·•-- h.:;.1. -1-.k_w....... dan ilc.i .cremici Wlmiatir. 
tu\iplere mazhar olmadığı takdirde ntJarın çoğu bu kaytlananlar ara- bir "Devlet fabrikaları kuru • Vakit geçtikçe kaybolm~-u"'-ı,....o_,1-an 
Avusturya meae1eainin yeniden orta undadır. mu;, adı altında bir teıekkül yapı- 32 kiıiyi bulmak ümidi ıittikçe a -
ya çıkacağı ve Baıhakan Şuınig'in Nüfuı umum müdürlüğünün lacağı söyleniyor. Bu duyuflarım zalıyor. Yolculardan çoiu uzun 
Paris ve Londraya yapmağı tasan'Ur bastırdığı soyadı müracaat kağıt • üzerine iJk önce Ökonomi Bakan- müddet denizde kalmıt olmaktan 
ettiği ziyareti pek hususi bir ~ekilde ları Ankarada bitmiıtir. Bunun ye· lığı müste§arı bay Faik Kurdla muztaribdirler. Elleri veya par -
tebarüz ettireceği noktası üzerine rine belediye muhtarlık idareıi görüştüm: Bay Faik Kurd bana makları donmuı olanlar vardır. 
dikkat nazan çekilmektedir. :müracaat edenlere Tayyare cemi. Bakanlık mahafilinde böyle bir ta- Çarpıtma olduktan ıonra ıemi-

Ümid edildiğine ı;öre, görüşmeler, yetinin bastırdığı ve tanesi 100 savvurun mevcud olmadığını, de panik çıkmamış olmakta bera· 
Avrupa sullıünilıı en iyi zmıam kala· paraya olan soyl\dı beyannamele- Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı her birçok yolcular denize atla-

ak ı k rinden vermegw e ba•lamı•tır. Müsteıarı bay Adil de bu dütün - mıtlardır. c o an, no tap nazarların hiribir 3' :ı-

N 
cenin muhtemel bulunmadıg"'ını Çarpı•maru 1 ld ... b' ]erine uyduğunu teyid edecektir. üfus umum müdürlüğü vila· :ı n naaı o ugu ır 

\.merlkada 9 milyon 
işsiz var 

Vaşington, 26 (A.A.) -lı ba
kanı, Bayan Perkina, Amerikada 
şimdiki halde 9 - 10 milyon ka -
dar i1ıiz bulundufunu ve ıs ya -
şmdan aıağı 7.400.000 çocuğa hü. 
kumet tarafmdan bakddıiını söy -
lemittir. 

Kallmnos adasında 
isyan yokmuş! 

Roma, 26 (A.A.) - Stefani a
,Ülnıı, yabancı matbuatın Kalim. 
noı adasında karıtıklıklar oldu -
ğuna, bunun İtalyan bahriyesinin 
müdahalesini ve örfi idarenin ili . 
nını icab ettirdiğine dair verdik • 
leri haberleri tel<zib etmektedir. 

Zavallı Habeşistan 
Londra, 26 (A.A.) - VaJval 

ihtilafı üzerine Habetistana açık 
bir sempati gösteren efkarı umu • 
miye Somalide Fransızlarla olan 
hadiseye kartı daha ciddi bir va • 
ziyet takınmı§br. "Di Ekonomist,, 
tunlan yazıyor: 

"Yarın, Habefiıtan: uluslar der
neği azası aıfatiyle ıiyasl menfa
atlerden ancak ulusal mevcudiye
ti ve hükftmetinin ıeviyeıi alelu
mum dünya seviyesine yükseltirse 
iıtifade edebilecektir. 

yellere gönderdiği bir emirle bu söyledi. Sümer Bank umum mü - muamma olarak kalnıaktadır. 
ay sonuna kadar nüfus idarelerin- dürü bay Nurullah Esad inhisar i· Norveç bandıralı Taliamanın 
de yapı1mı§ soyadı tescil sayJSının dareleri fabrikalarHe, Sümer Bank süvarisi, Mohavk'm birdenbire dö
g8nderilmeıini iıtemittir. fabrikalarının ayrı ayrı itler gör- nerek kendi gemisinin bat tarafı

Kadın saylav 
namzedlerl 

Ankara, 25 (HABER - An -
karadan gösterilecek kadın saylav 
namzetleri arasında, Ankara ikin· 
ci seçicilerinden bayan Melek la • 
mail Hakkı ile lnönü okulu bat 

düklerini söyliyerek haberin ma • na bindirdiğini iddia etmektedir. 
nasız ve aaılsız bulunduğunu ila • Mohavk'dan °kurtulan1ardan bi -
ve etti. ri, çarpışma olmadan geminin dü • 
_....., .... ,"""'"'""1WIQlllW1iliHWRUiilihl••ımtttmırmtnrmıtmfttlltll ..... 

muallimi Bayan Zehranm buluna· 
cakları ıöyleniyor. Bayan Zehra 
İstanbul kız muali111 mektebi me • 
zunudur. Uzun zamandanberi mu 
allimlik yapmaktadır. 

meninin çalı~adığını, el düme -
ninin kullandabilmesi içni makine 
dairesine iki adam gönderildiiini 
söylemiıtir. Fakat çarpıpna ol • 
mut ve el dümeni kutlanılama -
mııtrr. 

[ ~bahta~_t_e_k_r_i_n_e_d_ı~~-o~rl_a_r?~] 
" ltalyadaki nazırlar neden 

KURUN - A11m Uı bugünkü baf 
yaZUJında ltalyadaki ıon kabine de
ğişikli/derinden bahsetmektedir. Bu • 
nun sebebi olarak da ıu mütaleayı i • 
leri sürüyor: 

"/tolgan Başbakanı Musolinl bir 
yandan da Faşist partisinin yüksek 
şefi olduğundan ltalyada kurduğu 
yeni rejimi saglanılaştırmak için her 
alanda kendi adamlarım yctiJtirnıe -
ğe çalışır. Arasıra belli başlı bir ge· 
reklik yokken bakanları yerlerinden 
kaldırır. }'erlerine başkalarım geti -
rlr. l şte bir kaç gün evvel Roma kabi 
nesinde olan değişiklikler de buna 
benzer bir düşünce ile olmuştur deni· 
le bilir. 

ClJMHURIYET - l'unus Nadi 
"l stanbul adliye konağı nerede ve 
naınl kurulacak,, ıerliiı;/ıalı yazısında 

adliye için ayrılan şimdi lstanbul vi· 
ldyeti olan eski Babıôlinin ast yanın· 
da vaktile Det'let Şurasına ve lstan -
bul polis miidürlilğüne konaklık et -
miş olan Tomruk yerinin çok nıüna • 
sib olduğunu yazıyor. 

MiLLiYET - "I .. ondrada neler gö· 
rilşillr.cek,, serldvhalı yazı Fransız 

Başbalmnile Dış işleri Bakanının 
Londm seyahatinden balıscdiyor. Ve 
bütün bu görüşmeler neticesini~ Lon· 
drada kat'i bir şcl•ilde bağlanacağını 
yazıyor. 1.,ondra konuşmasının eıJas 

maksadının Almanyayı Roma itUafı -
na ı·eya şark misakına sokmak oldu • 
ğunu söylüyor. Yazı şöyle bitiyor: 
"Burıürıkü siyasal gidişin amacı 

Avrupayı ikiye ayırmak değil, stnir • 
lan rJe genel barışı kollcklif yani hep 
bir arada çalışma ile peklcştirmektir. 

değiştiler?,, 
Bunun içindir ki Sar işinin bitüği bu 
günlerde Avrupanın aigaal gidifi1UU 
yeni bir dönüm yerine geldiği ıöyle • 
nebilir.,. 

ZAıY AN - Eski posta ve telgraf 
miidürü Fahrinin mahkeJMye gönde
rildiğini yazarak eskiden çok yüksek 
memuriyetlerde bulunan kim8elerin 
böyle ağır suçlarla muhakeme edil· 
mesinin çok fena bir ıe11 olduğunu 

yazıyor. 

AKŞA!d - Trakya umuml miif et· 
tişliğinln beyaz peynirlerle ciddi ıu • 
rette uğraşnıağa başlamasından beğe 
nerek bahsediyor ve peynirlerin her 
vakit bir cins çıkanlmaaına dikkat e • 
dilmesinden, gıda kuvvetini kaybet
meden bizim elimize gelmesini temin· 
den bahsediyor, hilekarlara hiç acı· 
mamak ldzım geldiğini söylüyor. 

Pragda 
Uldilrillen Alman mil' 
hendta PAQuQ wnu tdlf 

Prag, 26 (A.A.) -Di.iu ... u,• 
katledilen Alman mühendisi fot

misin oduında 50 metre dalga 11• 

zunluğunda gizli bir telaiz posı.f' 
bulunduğu hab • i teyid ediliyor• , 

Çek P. T. T. idaresi bu telsift 
23/ 11/934 tenberi arıyor ve b" 
hafta içinde araıtırmalarınm bit 
netice vereceğine emin bulunuyor-
du. • 

Prag, 26 (A.A.) - Çekoılo'f~ 
matbuab, Alman mühendisi fot' 
misin, sığınAna hakkında kartı ol• 
rak, gene Almanlar tarafından ı;l· 
dürülmüt olmasını büyük bir nef· 
retle tefıir ediyor. Gazetele' 
Leıing'in katlinden sonra bu •" • 
çun böylece ikinci defa iş1endlif 
olduğunu yazıyorlar. 

Bazıları, diyorlar ki, Ştutl_,c 
radyo istaıyonu müdürü bulu~. 
F ormiı, uçan tayyare motörJerİSI' 
hava dalgaları vaaıtasiyle durdıJ -
racak yeni bir keşifle meşguldü ti 
bu ıuretle Alman milli müdaf .- ' 
sının mühim bir sırrına vakıf bıJ -
lunuyordu. • 

Yapılan tahkikat, katilleri.o e( 

nayeti iıledikten sonra Alınan1'• 
ya kaçbklarını meydana çıkarıtııf 
tır. 

--0- ' Ankarada açılacak co§r•N 
FakUlteai ..,..., 

Ankara, 25 (HABER) - ,.. . 
tür Bakanı bay Abidin özıııe~ 
pazarteıi günü burada bulunOS' Iı 
bekleniyor. Ankarada açılıa"ı
coğrafya fakültesi i~ile BakaJl 

111' 
ratmaktadır. Bay Özmen b~:,C. 
döndükten sonra bu husustaki 
kiklerinin neticesi anla§ılacaktlr' 

Genç Sarlılar , 
Paris, 25 (A.A.) -Genç S~ 

ldardan mürekkep yeni bir y•~. 
cı lejiyon atayı yapılmıyae3 

1 
, 

Harbiye bakanı bu hususta do " 
tan ıayiaları tekzib etmiıtir. 
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~qıitüşiün: 
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ransızca kelime 

· ve 
UI11stararası kelime 
1 l!te size kıldan inca fakat kı
~ keskin bir fark! 

Bizd b" "trd e ır rarpldatma cereyanı 
ki ~·Fa.kat, ayni zamanda, Tür· 
di~uın bugünkü rejimi milletçi-

t, 

Batı aı'l · · • • k 11Ak' t•d . eıı ıçıne gırme , ıa ın o-
~ ~ taaıyetimizi korumak . mec
tıyetindeyiz. 

lı~unun içindir ki, Türkçeye a· 
"e alınacak olan uluslarara

•t {b ihr eYnelmilel) kelimelerde çok 
Yatlı davranmalıyız. 

İ~j ~Yle kelimeler vardır ki, bir 
dlh atf değitikliğiyle üç beş ve 
kıııt fazla Avrupa dilinde birden 

l't anılır. Bunlar arasında: (lns
ı llt Ek 

)1>)' o?omi, Gramofon, Rad-
ti Y'u ınısal olarak gösterebili· 

t~ ~adyonun Öz Türkçesini a
~of ia luzum olmadığı gibi, gra· 

onun da yoktur. 

\iJct ~, Arapçasından vazgeç· 
~en IOnra, Öz Türkçesini bula-

ka!1ll1~ nıefhumlarıın Fransızca 
"'"tt ı" . tltt h' llnı benimsemek kadar saç 
l' ıt tey taaa.vvur edilemez! 

Jıır) ~t da, (randıman) de, (bon· 
il e, ( orövvar) de ... 

"'u, ol\\r İ§ değildir. 
oır ul 1 • 

a12 teı- ua ar arası kelimeyi, Fran 

lli "1~f~zuna göre almak da, ay· 
t-.._~ e, beynelmilel aile içine, 

~1;,; lllt- ll vaailiği altında girme· 
anaa d (l ına ır. 

Londradan Istanbula otobüs 
Diş hekimleri' 
Diln "Ettbba oda
sı,,nda toplandılar 

Asfalt 
Yol yapılınca 

işliyecek 
"Diş hekimleri kongresi,, dün 

Etihba Odasında yapılmı~t!X. Bu iş üzerinde 
Kongre reisliğine Şemseddin, görüşülmlye başlandı 
katihliklere Edib ve Kemal seçilmi§· Memleketimizi Orta Avrupaya 

tir. bağlıyan.kara yolunun yapılmak-
Rıza idare heyetinin altı aylık fa. ta olmasından wnutlanarak, bir 

aliyet raporunu okumu§, üzerinde ha· yabancı tirket Londradan timdi 
zı münaka~alar olduktan sonra kabul Viyanaya kadar olan otobüs ser
edilmiştir. visini lıtanbula kadar uzatmağı 

Bundan sonra cemiyetin her han· krarlaştırmıştır. 
gi bir suretle ticaret yapamıyacağı ve Şirket bunun proğrammı ha· 
iki müssese ile yapdmış olan muka· zll'la.mı§ ve şehrimizdeki seyahat 
velelerin bozulduğu, cemiyete başka acentalarından birine daha şimdi. 
bir suretle varidat temini hakkında den acenteliğini vermek istiyerek 
Sıhhat Bakanlığından gelen tezkere bu mevzu üzeı-inde muhaberelere 
okunmuştur. Bunun üzerine hayli gö· girişmiştir. 
rü§meler olmu~tur. Londradan lstanbula kadar 

rn, tababeti mektebindeki röntgen otobüsle seyyah getirecek olan bu 
cihazından bütün diş tabihlerinin kum~nya, her seferinde otobüsü
gönderdikleri hastaların istifade et · ne 26 kişi alacaktır. Bu otoliüsler, 
meleri istenmiş, Kizun Esad buna Londradan lstanbula geldiği gibi 
cevab vermiş, zaten lıer gönderilen buradan da Londraya sefer yap
hastanm röntgendeµ. istüade ettiğini, mak ve yollar bittiği vakit munta

hatta son zamanlarda ücretin bile u· zam bir servis dahilinde çalqmak 
cuzlauldığmı söylemiştir. isteğindedir. 

Mecmuanın iyi bir §ek.ilde çıkarıl· Otobüsler, içerisinde her türlü 
masr her ay ilmi toplantılar verilme· konfor vasıtaları bulunan en yeni 
sini,' ilk mekteblerdeki talebelerin çeşitlerdendir. Gerek lstanbul-

h 11 d · ı dan, gerek Londradan kalkacak 
diı:ılerinin tedavi meselesinin a e ı · 

~ olan bir seyyah, bu otobüs içinde 
mesi de karar altına almnıı~tır. 

radyo, yazıhane yatacak ve dinle· 
necek yeri kolaylıkla bulabilecek~ 

Kibritler 
Aceba neden çok 

bozuk çıkıyor 
Bizde kibrit tirketi it başına 

geçtiğinden beri vakit vakit piya
aaya fena ve bozuk kibritler çı

karmak moda oldu. Bundan bir 
vakit önce de mühim miktarda 
kibrit hepsi bozuk olduğu için 
kullanılmadan yok edilmiıti. Son 
zamanlarda piyaaada &ablan kib
rit kutularının içinde de mühim 
bir miktarı ucundaki eczaları dö
külmüı birer çöp halinde çıkmak· 
tadır. Bir kısım da eczası olduğu 
halde yanmamaktadır. Öte yan
dan kutuların yanlarındaki yakrcı 
kısımlar da bu kutudaki kibritler 
bitmeden yakmak hassasını kay
betmektedir. 

Tttrk - Yunan 
hakem mahkemesi 

Ttirk · Yunan muhtelit hakem malı· 
kemesi Salı günü Ege vapurile İzmi· 
re gidecektir. 

Mahkeme, 30 İkincikanun per· 
§embe günil İzmir ağırceza salonunda 
bazı da\'alarm §ahidlerini dinliyecek 
ve oradan Pireye gidecektir. .Mahke· 
me Pire, Atinada da ba21 şahidler 

dinledikten ve tetkikat yaptıktan son· 
ra İstanbuta dönecektir. Mahkeme 
heyetinin dönü~te Selaniğe uğraması 
da muhtemldir. Türk· Yunan mah· 

Garib bir 
muhakeme 

Geçenlerde Londrada garib bir 
muhakeme cereyan etmiştir. Da· 

vayı açan F orly isminde bir ka· 

drndrr. Dava edilen de koca11. 

Kadmın iddiası §U: 

~ 4Kocam eıkiden çok ıigara içer 

di, Fakat bir gün benim yanımda· 
artk sigara iç.miyeceğine and içti. 

Hakikaten ilk zamanlar sözünde 

durdu. Ağzına bir tek sigara al· 

madı. F~at aradan bir ay geçtik

ten sonra tekrar sigaraya başladı. 

Halbuki ben ıiıaradan nefret e

derim. Bunu kend!sine de bir çok 

defalar söyledim. Mademki kocam 

sözi.inU ve taahhüdünü tutmamış, 

tekrar sigara içmeğe başlamıştır. 

Şu halde kendisinden ayrılmak 

ve tazminat istiyorum.,, 

Dava büyük dedikodular do· 

ğurmuş. Neticede bir adamın ken 

di kend!ne verdiği sözden dönme· 

sinin bir suç olmadığı ve evlendik 

teri zaman adamın sigara içmekte 

olduğu göz önüne almarak ayrıl .. 

malarına fakat tazminat iddiaaı

mn reddedilmesine karar verilmi§ 

tir. 

Fakat kadın mutlaka tazminat 

istemekte ısrar ederek temyize 

müracaat etmiştir. 

~ 

Yurdumuza gelmek 
isteyen seyyahlar 
Bu yıl otomobille hususi suret. ı · "-titut) . . lllleyi F' dıye yazılmı, hır ke-

fuı ed;.,.. ~ızlar (enstitü) telif· 

27 yaşındaki ge.miler 
nasıl alınmış? 

tir. kemesi elinde kalan 80 davayı Hazi· 
rana kadar bitirmiş olacaktır. te gelmek istiyen seyyahların sayı-

sı göze çarpacak kadar çoktur. lllali\l'l 0
'" diye:. l>izim de öyl~ yuzı V c.purcululi !İ~kPtinin yeni sa· 

l.tıl1.tt1~'1ı tıianasızlığmr defalarla tın aldığı Güneysu ve Aksu vapur· 
~!dı"' Son günlerde de sanayi larırun içlerinde bazı değişiklik· 

Halk evinde konlerans Bunlar, bilhassa eski eserleri tet

!lteıin lh olarak (endüstri) keli- ler yapılmaktadır. Şirketin bu ye- Yaralanma 
J;'r-.

11
, e rastlıyoruz ki, bu da, hila ni vapurları hakkında bazı iddia- Tophanede oturan sabıkalı kah 

l.~ ~. liıcanı h il' • d lar ortaya atılıyor. Bu iddialan e- veci Ali dün gece sa.at 23 de ya-
·~ıh n ars vas ığın en çı· 
!lte~t 11 Pek çok vatandaşlarımız sas tutan bazı şilepçiler kendileri- nmda Ahmed, Celal, Mustafa ol .. 
t llt old " nin de ayni haklardan istifade et· duğu halde Necati Bey caddesin • 
l}>or. Ugunu bize esefle anla- tirilmelerini istemektedirler. de ıarhot olarak dolaşırken Cela-

t""el- Ueri sü.rldüğüne göre şirketin lin üstüne hücum ederek küfür et-
.-.ı,C-.... a, beYnelmilel kelimeler ikisi ayni model olan bu yeni va· meğe baılanıış, bu esnada devri • 
1 ll•ı di 
1.rı -.ıhl Ye sırf Franıızca olan- purlarr tam 27 yaşındadır. Halbu- yeler yetişmiş, Ali de kafasını 

llt' "n-lr. ki eldeki talimatname on beş ya- dükkan kepengine çarparak ya • 

~ele~l1kciabi de, beynelmilel keli- şından yukarı vapur alınmasını ralanmıttır. 
, a. ull · k yasak etmiştir. Otomobil devrilmesl 
1 ~ lelaf f en:r en, onları, F ran öte yandan bu iki vapurun ya- Y · h il d 
rı~rfJ .. r· Uzuna göre değil, bizim . em ma a e e oturan Pavli, 
'I .... ın ok pıldıkları vakit ilk tecrübelerinde Dimitri, Yorgi, Tanaş dün gece 
e •o~ah. unuşuna göre Türkce- 13,5 mil yapmışlardı. Vapurların ıaat 24 de 2408 numaralı Mehme· 

ve temsil 
Pazartesi saat on sekizde Halk 

evinde merkez salonunda Selçuk 
San'at mektebi Müdürü Bay Ah
med Aımı tarafından (Çocuğun 

amelt hayatta erken yetittirilme· 
ıi) hakkında bir konferans veri· 
lecektir. Herkes gelebilir • 

Gene Pazartesi günü saat 20 de 
Gülhane parkı içinde Alayköş· 
künde temıi1 tubesi tarafından 
(Beyaz kahraman, mürebbiye ve 
Figaro), piyesleri oynanacaktır. 

Bu temsilin davetiyeleri her 
gün ıaat 17 den sonra Alaykötkü 
lçitleri Çevirgenliğinden alınabi
lir. Sun b şimdi ancak 11 mil yaptıkları söy- din otomobiline binerek Sarıy' er 

l'q u, İr d "'I k d 
1 ~. kiın ~·ı· ~gı açbr söylüyo- lenilmektedir. Şilepçiler "ma em Manafos tepesine çıkmaktalar Açıkta ciğer ve 
'tttıa.ii.. •bır aç kete daha an· ki on be11. yıldan eski vapur alını- b l b 

c::. ... ça ) 71 iken otomo i İr hendeğe yuvar· i k b t l a ayacağız. yormu11., o halde biz de alalım,, ş em e sa an ar 
-..____ ~ lanarak devrilmiı, Pavli hafifce 

ı (Va- no) demektedirler. I Belediye a~ıkta Ciğer, işkembe 
ıcıt başından yara anmıttır. 
·~ llnbul klüb •• ba§ gibi ,eyleri satanlan sıkı sıkı 
Qftoı u Gayri mübadillerin H.rsızhk arattırmaktadır. Böyle olduğu 

kik isteğinde olan okumu' gezgin 
ferdir. Tuva, Efes harabelerini 

kafile halinde görmek istiyenler 

çoktur. Bunlar, daha ,imdiden 

şehrimizde seyyah işiyle uğraşan 

kurumlara mektuplar göndennek

te ve bunun ne kadar masraflı o

labileceğini öğrel\Illek istemekte

dirler. 

Bu yolda tetkikler yapmak isti

yen seyyah kafilelerinin yüz kişi

liğe kadar çrkanlan vardır. 

Otomobille memleketimizde 

Arkeolojik tetkiklere çıkmak isti· 

yen bir büyük kafile, ~doluya 
gitmek üzere acentalarm b'rinden 

yol sormuş malfunat istemiıtir. 

Musul petrolları 
merasiminde bulunan 

Fransız 
l);:n ış Yaşında i"-leri Beyoğlunda Calib dede cadde- hald k . k 

lltr " Ostanbul kl''b·· y e gene açı ta cığer ve iş em· 
~! ffl\cı Yıld" .. u u} nün alt· Gayri mübadil1erin işini gör- sinde 581 numaralı Ressam Moni· be satmaktan bir türlü vazgeçmi- Musul petrollerinin Akdenize 
ı.._l.ıb\jn 1' ak 0.nurnij olduğu için, mek üzere kurulan komisyon bu kin dükkanının kapı camlannı kı· yen ciğercilerin ciğerleri şişirip geçirilmesi merasiminde bulunan 
~. ~··d·· sunde, Osmanlı Ban- hafta i•e baAlıyacak ve ilk rarak içeri giren Muılu Betir oğ.. bit beze aardrktan sonra maalle Fransız müre.hhası hey' eti reisi ve 
~~l- u ur}ij"" b. 71 71 S 1 F ka 
t ·~ı.qa. k d g~ 1nasında dörtten İ§ olarak, mallann satı'ı ile uğ- lu Sabri, birçok eşya1ar toplayıp aralarında sattıkları görülmekte· Radikal osya ist ır: sı Genel 
Q' .... l a ar aza.y A d '-- · k.. 'k d · ı d K"t'b' B P 1 B t'd d" k t· "'arııa b" a ve azanın ah· raşacak ve 150 kadar osyayı ıuı. gıtme uzere ı en evrıye er tara- ir Son günlerde böyle açıkta ci~ a ı ı ay 0 as 1 una şam-
ıı- S tr çay · f · · · d f d ·· ·· h d h 1 T k · 1 hr • anı· . . zıy etı verilmıı- sa bir vakit içinde göz en geçire· m an curmu meş u a inde ya· ğer ve işkembe satan bir rok cı- ki oros e spresıy e şe imize 

ltnı bır ·· • -~ssiö;;;;;:;=gun geçirilmiştir. cektir. kalanmı§txr. ğerci yakalamruıtır. gelmiştir. 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

loııdra ile 1 
•tanbul araıında ifliyecek olan otobüsler yukanda muhtelif kısımlarının resimlerini gördüğünüz neviden olacaktır. Bu otobüsler bilhassa Amerikada 

yolcu nakliyatında çok kullandır. Bizim Eyüb otabüslerine hiç 'benzemiyorlar değil mi?, 



~~4~~~~~~~~~~,~~S~c~~~t~ 
Şahin'in Fatihte eaıatara-

• • • • sında otobüs 

HAB!R - 'A1işam Postası 

O C U Kadıköyü ile Bostancı arasın· 
Yazan:\ r No~·m da itliyen otobüslerin açıkta kal· 

maları üzerine bu otobüslerden 

•K.~d~~~an BÜYÜK DENiZ ROMANI ı_ .. ? ..... ..J.11 dördü, beti Fatih ile Ramiı ara-
sında sefere batlatılmışlardı. 

Ç• olak Mehmed bağırdı: "Şu Ve- GeçendeRamisveTopçulara-
halisi belediyeye baş vurarak bu 

·nedik salapuryasını yakalamah!,, otobüslerin hiç olmazsa arka yol-
lardan Beyazıda kadar işletilme-

Habibe bu sözleri kızgın bir 
halde ıe11izce dinliyor, a.ruıra bir 
kaç damla gözyaıı ıolgun yanak
larından yuvarlanıyordu. 

Venedik tarafına bakan ufuk -
larda gözlerini gezdirerek sevgi • 
lilerden bir iz anyor, lakin ıonsı· 
bir denizden, dalgalı sulardan bat 
ka bir ıey göremiyordu. 

Hava güzeldi. 
Ak§AIDa doğru direkteki no""bet

~i bağırdı: 
- iskele tarafmda, üç mil u

zakta hir gemi var!. •• 
Türk "denizcileri iç!n denizde 

1>ir gemi görmek, bir sevgiliye ka· 
YUfmak kadar ıevincli bir §eydi. 
Eğer bu gemi bir Türk bayrağını 
ta.§ıyorsa yalnızlık içinde birdenbi 
re yoldaılara raıtlamaktan çılgı • 
na dönerler, hemen o tarafa k°" 
!arlardı. Fakat eğer bu gemide, 
bir Venedik, bir Papa veya Cene
viz bayrağı varıa, daha çok ıevi • 
nirlerdi ,çünkü aavq meydanmda 
bir av yaka&mıı oluyorlardı. 

O zaman geminin içi kaynar, 
silahlar kuıanılır, toplar yağlanır 
"'e herkes i§İnin batına koşardı. 

Çolak Mehmed yerinden kalk-
tı. Geminin bulunduğu tarafa 
\aktı: 

- Hem de bir V enedik gemt-
·.n f. •• Tam zamanıdır!.. Tam za • 
manıdır. Geçecek yer mi bulama
dı bu miskin! •.• 

Diye söylendi .• 
Dü§man gemisi orta boyda bir 

kadırga idi. Bütün yelkenleri fo • 
ra ebniş, çala kürek ıimale doğru 
~idiyordu .• 

Her halde onlar da Çolak Meh
medi görmüt olmalılar .•• 

Çün'kü yelkenler biraz sonra 
daha fİtmit ve kürekler daha hız
lanmıttı. Çolak Mehmed de oldu
iu yerde güverteye dönmüı, ku • 
'landalannı veriyordu: 

- Heee ..• y ! .. Koca Hamza! •.• 
Dümene geç ve bizi dos doğru 

fU Ven~dik ıalapuryaamm üstüne 
götür!.. Göreyim ıeni •• Gün bat • 
~adan yakalamalı! •• 

Yelkenlerin ipleri geriliyor, 
dümen zinciri boydan boya gırıl -
dıyor, tayfalar direklerde birer 
maymun gibi gizlenerek ipleri dü
zeltiyor, geminin dönüıleri ıçın 
lazım olan manevraları yapıyor -
lardı. · 

Bir taraftan da toplar yağlanı
yor, güllere konuyor, kollarım 
ııvayan lentevler lombar delikle
~nin başında hazır duruyorlardı. 

Şimdi Çolak Mehmedin gemi
ıi iskele tarafından geriye doğru 
dönmüı, dü§ım&D. gemisiyle bir hi
zade, fakat hem gittikçe yaklaşa
cak, hem de kaçırmıyacak şekil • 
-le bir yol tulmuftu. 

Dütman gemisi daha ziyade 
\rzlanıyordu. 

Onun güvertes=nde, direk ve 
yelkenlerinde büyük bir hazırlık 
görülüyordu. Hem de yaklaştık -
ça, biraz önce sanıldığı gibi, pek 
~ak tefek bir feY olmadığı, yük
sek bordasmda top namlulannm 
günete kartı parladığı görülüyor· 
du. 

Vakit geçiyor, fakat bir türlü 
ona ate§ edebilecek kadar yakla
tamıyorlardı. iki geminin arasın • 
da amansız bir yarış başlamıştı. 

Çolak Mehmed forsaların ya • 
nma girm:ı onlara: 

- Haydi bakalmı !.. Asılın!. •• 
Daha hızlı! ... Eğer bu avı yaka -
lanak size bu akıam bir şarab 
ziyafeti var. Yedi atanızın görme
diği bir ziyafet .•• Haydi .• 

Diye bağırıyordu. 
Bazdan buna sevinerek son 

kuvvetleriyle küreklere sarılıyor • 
lar, bazılan ise burun kıvırarak 
kendi bildikleri gibi iJ görüyor • 
lardı. 

Fakat kırbaçlar yan Çtplak 
omuzlarda, yüzlerde, enselerde 
rastgele faklaymca onlar da yola 
geliyorlardı. 

Çolak Mehmed bu işin yürü -
miyeceğini anlaını§tı. 

Bir oli gibi güverteye fırladı: 
- Heey !.. Beni dinleyin! .• 

Topçulardan başka bütün levent· 
ler forsaların yanma!.. Haydi! •• 
Art! ... 

Herkes aşağııya koştu. Çolak 
Mehmed onlann arkasından tek
rar tekrar bağırıyordu: 

- ille top ı-tle.r pa.1:1-- .U.
verteye ko§mah ! .. Haydi! .• Şimdi 
kürek başına .• Göreyim sizi.. Bu 
zincirli m~ıkinler, kırk yıl uğraş -
salar bizi hu Venedik gemısıne 

raça ettiremiyecekler ! .•• 

Yalm kılıçla ıağa sola koşu • 
yor, kumandalar veriyor, her to • 
pun batma giderek hazırlığım gö
rüyor, çolak kolunu hızlı hızlı kal
çuma vuruyordu. 

Koca Hamza, dümende, iri 
kollarını sıvamıf, gemıyı genç 
bir tay gibi oynatarak ileri sürü
yordu. 

Leventler hep birden kürekle -
re sarılmca gemi ileriye atıldı • 

Çolak Mehmed 9imdi merdi -
venden aşağı inmi9, onların bü -
yük gayretle kürek çekişlerini sey· 
rediyordu: 

- Haydi! .. Biraz daha hrzb ! .. 
Haydi aslanlarım •. Gün batma -
dan yakalamalı tunu .. Daha hız • 
lı .. Daha hızlı, daha çabuk!. 

Sonra birden yukarı koştu. iki 
geminin arasında ancak iki yüz a
dnn katmıftı. Çolak Mehmedin 
gemisi avına yakJaşan bir arslan 
gibi şahlanıyor, ıağa, sola köpük
ler saçıyordu. 

Düıman gemisinin güvertesin
de kılıçlarını sıyrran Venedikli 
askerler, 9övalyeler vardı. Topla
n, birer canavar ağzı gibi dos 
doğru Çolak Mehmedin üstüne 
çevrilmitti. 

Çolak Mehmed: 

- Topçular!.. Gözünüzü iyi a
çm !. .. Kulaklarınızı bana verin! .. 
Kumandaya iyi halnn !.. Evvela 
dütman ateş edecek ve sonra biz .. 

Diye bağırdı. 

Koca Hamzanm yanına koştu: 
- Daha çok yakla9ma ! .. Hatta 

biraz daha arayı aç! .. oğru §İma
le .• Ayni aralık ne azalsın, ne ek • 
silıin ! .. Önünü keselim ve o biz • 

lerini dilemişler, fakat şimdilik 
belediye buna razı olmamıfh. 

Ramiı - Fatih otobüsleri şiın
dilik o kısa hatta işlivedursunlar; 
beri taraftan Balat, Fener ahalisi 
de kendi semtleri ile Fatih arasın
da otobüs işletilmesini istiyorlar. 
Bu adamlar §Öyle diyorlar: 

- Balat ve Fenerle Fatih ara
sında işliyen ne tramvay vardır, 
ne baş}fcl bir taşıma vasıtası... O
nun için her gün Balat ve Fener· 
den Fatihe, çıkmak ve Fatihten de 
Balat ve Fenere inmek istiyenler 
yaz, kıt bu yolu karadan tepmek 
zorluğunu çekiyorlar. Sonra bu 
yol lstanbulun en işlek yolların· 
dandır. 

Her gün Fener, Sultanselim, 
Çarıamba, Fethiye, Drraman, 
Kesmekaya, Sultanbamamı, Te • 
kirsarayı, Eğrikapı, Balat, hatta 
Ayvansaray taraflarından Fatihe 
ve Fatihten bu saydığıma taraf
lara yüzlerce insan gidib gelmek-

tedir. Bu yolda iıletilecek oto
büslerin ıehrin diğer nakil vaaı
talanndan hiç birine katiyen ve 
zerre kadar bir ziyam olmıyacağı 
gibi esasen Balatla Fatih arasında 
düzgün bir parke cadde olduğun
fhn burada otobüs işletilmesi bu 
cıvar nu t~'llır"''!r ~-'- -'-

cak ve şehrin Balatla Fatih gibi 
en kalabalık, en büyük iki sem· 
tini birbirine bağlıyacak, bu su 
retle de birçok itçiler, esnaflar, 
mektepliler hem yoldan, hem va
kitten kazanacaklardır. 

Balat ve Fenerli okuyucuları
mızın yukarıya yazdığımı'Z fikir
lerini biz de çok akla uygun gör
oük. Çünkü Sirkeciden, Sultanah
metten, Beyazıddan Edirnekapı 
tramvayına atlayıb da Fatihe ka
dar gelen Çarşamba. Sultanselim, 
Balat, Fener, Sultanhamamı, E~· 
rikapı, yolcuları oradan ötedeki 
otuz beş, kırk dakıkalık volu hep 
karadan gitmek ve sabaMarı da 
gene oralardan Fatihe kadar ka
radan gelmek mecburiyetindedir· 
ler. Yolcular için hayırlı olacağı
nı sandığımız bu itin yazması biz
den ..• Biz yazıb işi ortaya koyduk. 
işin öte tarafını da ali.kadarlar 
düşünüb bir tatlıya bağlarlarsa 
çok güzel olur. 

Gezgin Haberci 

.... ,..." ........ ·-----··-· .. ·--·---······· 
den evvel ateş etsin! .• 

- Peki reisi!.. Anladım •• 
- Ne anladın? .• 
- T oplarmı bir daha doldu -

runcaya kadar aralığı yan, yarı -
ya azaltmış olacağız! .. 

Sonra hep birden ateş!.. ve 
rampa!. .. 

- Ya9asm!. •• 
iki gemi bir hiza.da şimale gi

diyorlardı. 

Çolak Mehmed merdivenin ba
şından aşağıya haykırıyordu: 

- Daha hızlı!.. Daha hızlı! .. 
Biraz daha ! .. 

Gem· nin kürekleri bütün hı -
ziyle kalkıyor ve iki tarafa saçı -
lan köpükler çoğalıyordu. 

(Devamı var) 

·. T. s.ooo 
Yazan: 
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- Ne bileyim ben? Bilsem Ö· 
hür dünyada yapardım. Şimdiden 
sonra öğreneceğiz. 

- Ortalığa ince, nefis bir ko
ku ile tatlı, işitilmemit bir muzik 
sesi yayıldı. Gece konseri verili
yordu. 

- Çok mükemmel bir radyo. 
- Ne radyosu? Radyo madyo 

yok. Onlar yirmi bin yıl geride 
kaldı. Bu bütün dünyayı kaplıyan 
bir sestir. 

- Ya ben dinlemek istemez -
sem? 0 

- Kolay, fU düğmeyi çeviririz, 
başka §ey dinleriz, veya hiç dinle
meyiz. 

- Ya kitab okumak istersem? 
- Masanın üstündeki küçük 

camı alırsınız. Köşesindeki düğ -
meye basarsınız. lstediğini:z kita 
tabı söylersiniz. Bir an sonra ca -
mm üstünde her yaprağını satır 

satır okursunuz. 
- Kitab parası yok desenize? 
- Para denilen ıey yok ki, ki· 

tab için harcansın. 
- Banka da yok mu? 
- Şaka ediyorsunuz sanırım. 

Tabii yok. 
- Eski bankaların yerlerini bu 

lamaınışlar mı? 
- Parayı, bankayı, borsayı, to

pu, tüfeği bilmiyorlar ki arayıb 

bulsunlar. 

- Desenize, benim Cağaloğ -
lunda gömülü paralar gitti gürül 
tüye? 

Hepsi gülüttüler. 
- Bana göre hof. Ben istedi -

ğim, ülkü edindiğim dünyaya ka 
vuştum. 1 eter bana. Amma aöi -
tor Bay Celal Muhtara acıyorum. 
O dirilse de bunu işitse, hemen 
oracıkta bir kere daha can verir -
di. 

ProfesörEsoes: 
- Kim bu doktor? 
- Sen eski dünyaya henüz doğ-

mamışken o hekim doktoru idi. 
Birinci umumi harb başlamadan 

epey önce hekim doktorluğunu hı· 
raktı, para doktorluğuna başladı. 

Dünyayı ve insanları para ile dü· 
zeltmeğe çalışan iyi yürekli bir 
insandı. 

- Çok safmı§. 
- Eh, biraz öyleydi. Amma 

kendi hesabı kitabı için pek cin 
fikirliydi. Arkadaşlar! Yeni dün
yanın her şeyini bir solukta öğre
nemeyiz. Once §U iki zavallıyı a
kıllandırmağa çalışalım. 

Bayan müdür: 
- Omega için söylediklerinizin 

hepsi hazırlandı. 
- Öyleyse gidebiliriz. Omega 

bu mu? Amma da gürbüz, güzel 
insanmış. Hadi gidelim. 

Profesör Mazhar Osmanla 
Profesör Esoes uzun boylu uğraş
tılar, çalıştılar. En son Omeganın 
aklını yerine getirdiler. Getirdi -
ler amma, gelen akıl, aşının eski 
yerine gelmedi. Baınbaşıka ve 
yepyeni bir yere geldi: 

O mega geçmişi hiç h ~lmiyor -
du. Unutmuştu. Ne Zeus enıtitü
sunu, ne umumi harbi, hiç bir 
şey .. Akıllandığı andan beri yeni 
dünyaya uymuştu, sanki doğuf -
tan yeni dünyanın insaniydi. Çev
resinde olanlara bitenlere, yeni 
yeni işidib öğrendiklerine, hiç bi
rine şaşmıyor, heps:ni pek tabii 
alıyordu. 

Omikro kuş'kuya dönmüştü: A 
caba akıllandı mı? Fakat Esoesle 
Mazhar Oıman tam akıllandığm.ı 

!
Alma ve başka dıle çefıılJJt' 
Devi et yıs2sınca ı oı u ~ 

ıöylüyorlardı. Esoes: f 
- Bu biçimde akıllantOaır, dı 

ni dünyaya hemen intibak e ~ 
vermesi olsa olsa doğuşundatl ~1 
temiz bir insan olduğundall 
Geçen feyler ona sonradaD f 
geçmİ§ şeyler geliyor. 

Öteki profesör de: . . f 
- Evet, öyle de olabıJır. 

akıllanmamış olsaydı seni, Ze 
profesörü, göderisini hatırlaY1f 

··o• nıyabHir miydi?. Yalnız iiçu 
tanıyor. Sizden başkalarını tsJI 
ması, hatırlıyamamuı da sS1' 

• te iyiliktir. Taptaze bir insa.Jl ı§ 
Daha ne istersin? ~ 

- Bizi de burada tanuıııfı 
rada büyümü§ görünüyor. . 

- Bu daha iyi. Sizi de tJP~ 
taze, mayadan temiz insartl3r 
yıyor demektir. 

- Acaba komisyoncu d• 
le mi akıllanacak? 

- Bilmem. Son bir de01~ yapacağım, ya bunun gibi ıJıı 
nacak veya büsbütün zi-vaJJ' 
çıkcak. Çünkü yaradılışları ~ 
aında çok fark var. Bir d"' 
ımda çok fark var. {)1JJei1 

damla mukattar ıu gibi do~ · 
yaşamı,. Halbuki ötekinin 
mayası bozuk. Kerata doi1' J 
değil de, ana karnına dütıı> 
önce berbatmıf. Hele balı' 

1 
O da geçmişi unutmuı olar~ 
kdlanırsa ne mutlu! Yeni d 
bir Y.eni insan daha kazanısııf 
Iur. 

- Ya akıllanmazsa? 
- Ne yapalım. Mendebıır 

tık hiç ölmiyecek de. Yeni d~,I 
.l- L! ..... ahı uructı. Lıc: YllrS~ 1 

sm. 
- Son denemeyi ne vakit 

pacaksmız? 

. - Hemen timdi. . 
Hepsi hazırlanan yere gitl 

Burası üç sahneliydi. Birin'~ 
ne bir salonu gösteriyordu. 
da yef il bir masa vardı. Çets' 
de kara ceketli adamlar otll~ 
lardı. Çoğunun tek gözlüği.İ ~ 
dı. Bunlar yeni dünya aktör! 
di ki, eski dünya diplonıatl 
gösteren bir oyun oyn:yaca1'!,~ 

Bir aktör ayağa kalktı. f~ 
sesle: ,1 

·ııt - Diplomasi müzakeresi 
çıyorum! f 

Der demez, azgın delini" 
leri açıldı. Dikkat kesildi. 

Bir başka aktör ıöz aldı: ~ 
- S:Iahlan kaldrrma1'111' 

sanlığa yakıtmıyor. 

Bir başkası haykırdı: (ı~ 
- Sizin memlekette sili~ d 

rikaları yok d :ye böyle &Ö1Jıf 
aun. I'"' 

•'(! ır 
Azgın deli bu sözleri s01• ti 

'bl ne kar91 (Hakhsm) der g , ' 
finı sal'ayarak gülümse~d b 
taklit diplomatlar araıJJ1 ' 
münakaşa baş!adı: 

- Silahları kaldırmabf11' 
- S "lahları indirmel"Yiı· Jıl 
-Deniz harbi olsun, J<af-

bi olmasın. 
- Kara harbi olsun, 

harbi o !masın. ~· 
- Baylar r Realist olalı1"' ~ 

zim memleket harp levaı•";'1 ~~ 
• . 1 k • ld ~ jçı" jf• nayu meme etı o uğU ,?' 

lemiyorum. insaniyet ~ ıı' 
.. ı·· H 1 .. a Ll~ soy uyorum. arp o ur.. ,fi 

milyon insan ölür. Fakat b ;9'! 
vazımı kalkarsa yüz oı:IY0~, tvf 
işsizlikten açlıktan ölü~· ~ıJft . 
ği sadece tüfek diye, b~~ ifel} 
yalnız kurşun diye gorıı' "' 

(DeıJal11' 
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Mezarlığı 

Cenupta 
HalA eski gllmOş 

paralar kullanılıyor 
Halk bundan pek 

sıkıntı çekiyor tiUyUk zabıta romanı nakleden : va - no 
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Gaziantep muhabirimiz yazı
yor: Rauf, eğildi. 

Vedat Bey, arkalannda duru
J'ordu. Rif at, solda ve tabancası 
~İnde ..• 

Rifa.t: 

S - Gidip Mehmedi göndereyim. 
ılıht yardım yollasın. 

Vedat, ona baktı. 
- Evet, bana lambanı ver. 
Rauf, merd:vene doğnı yürü

~ü. Sonra, yan yola gelmifken ge 
11 döndü: 

- Vedat, kardeti~, sen de be
ııinıle beraber gel. 

._ Konıiserle Rifat, yalnız kaldı

..... latif, bir ıeyler mrr.i:lanıyor; 
l&yıklıyordu. 

Vedat: 
- laabet ki vurmamazltk et

llled' . d" lltiz, kurtununuz bota gitme-
ı ..• 

- Evet, fakat bili anlıyamıyo-
1'\aıı. latif Beyin burada yalnız ol 
..... Ilı& A o s ta, mana verem.yonmı... on-

bu ceıet ••• 

,. - Ben de hiç bir feY anlıyamı
oııuıı. 

it.; l~timal ki 1:'tif Bey, yarma 
ı.. llr olnıez de bıze bir feyler an
~bilir. 

- Zannetmem. 
1 it.uf ile Vedat yukarı çdana
ll ;-.•adılar. 

aralınm yanma vardılar. 

'-uf: 
~;::- ! aralıyı apfı indirmek tec
--lnde bulunalım! -dedi. 

Sonra, komisere dönerek: 
..... .\ydınlatır mısınız? 
l&r fin yüzüne dolru etildi. 

' Oınuzlarından tutup kaldı
tıQd ilJlı. Davut, •en de bacakla

llll tutanm. 

Sonra, baıını Rifata çevirdi: 
~ ~uzum, Rifat Bey, batını 
,;:_~ İç'n bana yardım eder mi-
"41tı? 

l aı:,ltif at, bir 1&niye tereddüt etti. 
1c0,;ncaıını ceblerinden birine 
)'j 11

• Kendisinden istenilen te-
Yaptı, 

bııı ~rn '•erin yanmdan geçti Sır
llıd •vuda çevirdi. U.kin, Da
dı ' •ıçradı; Rif abn üzerine ahi· -.e iki 
lad kolunu knkıvrak yaka· 

ı. 

- Bu komedi nedir? Olur fey 
delil... -diye aöylenmeğe batla· 
dı.· Maksadınızı anlatın kuzum. 

Aıağıdan bir ae8: 
- Doktorun adanılan geldi ••• 
Yaralı artık kımıldamıyordu. 

ihtimal, ölmüftü. 
iki ceset, nakled:Jdi. 

Tevkifinden sonra yapılan ilk 
iıtintak esnaıında Rifat, kendisi
ne ıorulan bütün ıuallere cevap 
vermekten geri durdu. 

Cebinde bulunan kiiıtlar, İl
minin Cemil Pertev olduğunu an• 
)atıyordu. Fakat, huıuıi polis ha-
fiyeliği ettiği =çin müıtear bir iıim 
kullanmaaından da tabii bir ıey 
yoktu. 

ilk yalnız kaldıklan zaman, 
Vedat, Raufa tePeddütle sordu: 

- Sakın yanılmıyalım •.• 
Bu tereddüt, Raufa, tamuniy

le minaıız göründü. dedi ki: 

- Cesedin damdan indirilmesi 
için Latife kim yardım etmit ola
bilir, bunu bana izah eder misin? 
lıte bak, hadiselerin nasıl cereyan 
etmiı olabileceğini sana anlata
yım: Rif at, bizim yukarı çıktığı
mızı ititti. Mahvolduğunu anla· 
mıttr. Son kozu oynadı. 

" Sayfiyede bulunutunun ıebe
bini izah ederek i te hqlıyacakb. 
Nitekim öyle yaptı 

(Deoamr oar) 

B:r müddetten beri Habere gan 
derdiğim mektuplardan da anla
tıldığı üzere, saltanat devrine ait 
olup memleketimizin münhasıran 
bu hvaliıinde eaki gümiif meciye 
ve eczası, buralarda oturan vatan
datlan çok zarara aokmuftur. Çün 
kü: Bu para piyaauı hemen her 
gün değitecek niıbete karanızdır. 
Meıeli, bundan b:r ay evvel (54) 
giimüf kurup geçmekte bulunan 
bir kağıt lira bugün ( 44) kurup 
kadar dü1mü9tür ki, daha dütmi· 
yeceğini kimae temin edemez. E
sasen bu karanızlık yıllardan be
ri devam edegelmek ıuretiyle yurt 
dqlan pek mütkül mevkilere sok 
makta bulunmuıtur. Bir lira kağıt 
para (62) kurut gümiif delerin· 
deydi. 

Bu banlaıotun elli dörtten kırlı 
dörde dütmeıi her ıınıf halkın 
maruz kalacağı zararın büyüklü
ğü açrktır. Memur, bir banknot 
batına on kuruş gümüt zarar et
miftir ki, bu, yüz lira maat alan 
bir kimse için yirmi bet liraya ya· 
kın b~r zarar demektir. 

Diier taraftan tüccar pek acık
lı bir vaziyettedir. Bu yüzden ıer
mayeıi yüzde elli ekıilmiıtir. 

Bu havalide aht verit gümüt 
para üzerinedir. Bakkal, kasap 
veaair sa tacılar verd 'kleri etY• 
karıılıiı daima ıümüt para ister
ler. saaen bu eıyanm fiyab gümüt 
para üzerinedir. Bu ıebeptendir 
ki, bir memur aldığı maatı gümüt 
ile değittirmek zaruretindedir. 

tSTANBUL: B=r banknot elli kurut gümüt 
ıs: Fransızca ~rs. ıs,ao: Bayan .bade: iken vereıiye yapmıt bir tacirin 

Jlmnaatlk. ıs,so: dana IDUlltldıll plh ile. bu vereıiyeıi kiiıt para 44 de 
ı9,ao: Haberler. ıuo: Spor (Eltret Şefik) 
ıo,ıo: Orkestra plAk l!e, I0.60: Bayan NI- düttüğü zamanlar tahıil ettiği tak 
met Vablt ean piyano ile. Zl,16: ~n haber- dirde uiradığı zarar lllf:Ydanda 
ıer. borsa 11.ao: Bayan Bedriye Ruam Ti- olduğu gibi kağıt para yükselince 
ztın şan rad70 caı. ve tanso orkNtraalle bir-
likte. de vereı ·ye yapanın zaran mey-

us Kii&. VARŞOVA, 1m m. dandadır. 
18: Piyano - prkı konııerl. - knnfe - Bu karaıızlıkta Türkiye; güm-

rana. - Sözlflr. 19,15: Opera pllklan. -
86zler. ıo: Vlyolnnııel - piyano kOD9flrt. _ rüklü veya kaçak ıuretiyle etya 
spor. haberleri. !1: t'lllkt operetlt'rdfln pa~ yollıyan Suriye tüccarlarının par
lar. - Raberlt'r. H: franınz eııt'rlP.rlndPn M'll· makları olduğu. ıöylendili gibi bu 
fonlk koMf!r. Sözler. !S: Dana. - Sözler. 
u:sıs: elana. ralarda türemit bir kaç meçhul 

543 Khz. BUDAPEŞTE. MO m. phım ve bilhasaa bazı ıarrafla-
ıs: Fllda Raea tarafından .. r1o1ar. ıs. rın ali.kalı bulunduklan anlaııl-

16: tıöı.ler. 19.05 opPra orkf'9traııı. !G,19: lllz-
lf'r. ıo.40: pllk 11,ıo: atndyndan bir kome- maktadır. Geçenlerde bu para Ü· 
dl. ıs: haberler. ıuo:- Cbart1 01lodrto cıaz zerinde ihtikar yaptrklan anlafı-

V orkeatnun. H.lO: ~rtl ~ff'ne orkNtra& lan üç ıarraf hakkında müddei 
b edat taban . k 1,05: 10n haberler. 
"ı·f ' caamı revırere ·ı·k tak'b ı •tı tehd· . T 116 Kbz. :-tOSKOVA, 1114 m. umum ı çe ı at yapı mıfsa da 
~lerı ıt . etti; Rauf ta ke!ep- ı uo: sıızı .. r. 18.SO: Kızdontn kin aonat bunlar muhakeme neticeıi beraat 

0 nun bıleklerine geçirdi. kon•rt. 19.SO: Kolkcw n,..rtyat. !1: S..nf• etmitlerdir. 
Ceh!er· • nok kontlf!r, H : MııhWlf d'Ul'rde llfltrlyat. 
Rıf ?1ı aramağa batladdar. 8%S Khz. BUKREŞ, SM m. Bizim paramız, hükiimetin ka-

tı le at, hır müddet çabalayıp kar lS-U onnctttz pllk nf!!Jrtvat. 11 z_..... bul ettiği mübadele vasıtası kig"rt 
OJdukta k llııı • n sonra, afa tutma- eell mn'llkt, 19 hahf'rlf'f, 19.15 k.,n ... r1n dfl- para olduğuna ve memleketin her 

lh&ı·.iıltkinıızlıiını anladı. Sakin· vamı, !O dPra. ıuo plAk. 
10'45 

lronfprama, köteıinde böyle kabul edildı'ğ'ıne 
~ !1 caz, H ıılzlpr, !%,!5 ııalon orkf'!lrtraıu, U: 

lr-··········-~R:a;hf';rt;P;rt~. t:l~J;~~n;~;~;~;n;m~~;;~;·~ ~~ı~~ftU~~~ ~ liıinde bu paranın adeta geç.miye-

TARZ ı\ N' dan KUVVEfLl TR,\ 1 ~ek .. ye~ine aa~~at hükümetine a-
1t gumut mecıdıye ve eczasının te 

DER HORN'dan mQthiı • Buı ı davülü caiz bir it midir? Sonra, 

' la iklimlerin duhnı • Aşk!an • 1 bu memleke•e ait bu para gene ay 
Heyecanla dolu merakla ha· I ni memleket içeriı'nde dütüp 

katlamalı mıdır? Bu, görülmilf bir 

E 
yatları hidiıe delildir. Hükiimet geçen-

$ K İ M Q lerde bir mecidiyeyi (38) kurut 

!==~!!!~•-.;;. • .;.;. • .;. • .;~ •• .;~.... kiğıt paraya mukabil olarak ka
l'r~~~~~::::::::::::::::::, ~nilb~ii ~~ ~~ 

Dünya yüzme tam.Pironu JOHNNI WEISMOLLER'in mecidiye (4S) kurut kiiıt paraya 
kadar fırlamııtır. 

en güzel filmi 
Hepimizi, bütün vatanda9lan r ARZAN ve SEVG r"Lfsı· pek yüksek •urette zarara ıokan 

- bu paranın piyasadan büsbütün 
MILU SINEMA'da büyük muvaffakiyetle toplanmaıından batka doğru ça-

N devam ediyor.. j re yoktur. Çünkü takdir edilen iti-
~~11 dikkate: Bu filmin son iki gününden iat'fade ı bari kıymetler, üç bet gün bile tu-

"""11~-·-ıİİnİızİİ.İBİn:a~···:..::~:...:~ .. =··:: .. ;. •••••••• ıı tu H"kA- • - ve yann aon gunu ur. namıyor. u UJDetım0

zin yeni 
aümiit paralar butırclıiı ıu ura-

• 
Her parçası ayra bir beyee&Dla okuucak macera. 
lnskancbk. kavyet, qk Ye seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
yetrıka no.147 

Haıima kendisinden istenen su 
yu getirdiği zaman Yavuzu, Mu· 
radm üzerine eğilerek göğıünü a• 
çarken buldu. Murad, tamamile 
çıldmnıt bir haldeydi. Sık sık ne
fes alıyor ve Yavuzun göğıünü aç 
masına mini olmıya çalıtıyordu. 
Bir ara, Yavuzun kendiıine fena· 
Irk yapacağını l&DIDJ! olacaktı ki 
olanca seıiyle baiırdı: 

- Çekil, çekil diyonım sana •• 
Bana fenalık yapmak ıçın mi 
geldin .. Sen mi Yavuzıun.. Hah, 
hah hah hah! ... 

Bu çılıın ıülüt Merzukayı en • 
diteye dütürmüttü. Yavuzun ya· 
nma yaklatarak: 

- Yavuz, Hqimanm getirdiii 
auyu yüzüne serp .. Al ıu bezi. O -
nu da, ıılatarak kalbinin üstüne 
koy. 

Yavuz, Merzukanın dediklerini 
yaptı. Fakat bundan da bir netice 
çtkmadı. 

Müthit bir kuvvet aarfediyor • 
du. Yavuz, Hatimanın yardımı 
olmasaydı, belki zapt bile edeaıi
yecekti. 

- Sdo tut Haıima. KoUannı •. 
Kollannı •• Elimizden kurtarır1& 
bizim için felaket olur. 

Filhakika, Murad, korkunc bir 
tekil almıftı. Böyle birdenbire 
deiiımesi, müvazeneıini kaybet • 
meıi inanılacak teY delildi. 

Murad, bir kaç defa o kadar 
tiddetli baiırmıftı iri, köyde bu 
yüksek sesi işitenler koşup kulü-

benin önüne yıfılmıtlardı. 
Dııanya frrhyan reiı oğlu, kim· 

senin gürültü yapmamasına ve da 
ğılmalarma çalıımıfb. 

Dört kitinin, Muradı teskine 
çahımaları yarım saatten fazla 
ıürdü. Nihayet Murad, bitkin bir 
halde uzanıp kalmıf, kuvvetli kuv 
vetli nef eı almalannda devam et
ti. Az sonra da tamamile kendin • 
den geçti. 

ihtiyar Haıima Yavuzla Mer
zukayı kendi kulübesine gönder • 
dikten ıonra sabaha kadar Mura
dın yanında kaldı. 

. . . . 
Muradm kurtulma11 ümidi yok· 

tu. Hqimanm anlattığına göre 
daha pfak ıökmeden uyanmıı, 
gene 1&pık sapık konutmalarında 
devam etmiıti. O, sayıklamaları • 
na bakılısa, YaVJJzu öz kadeşi di· 
ye karıııma çıkardan biri diye te
lakki etmif, kendiıini aldatmak ia
temeı~nden dolayı Haşimaya düt· 
man kesilmiıti. 

- Ben, biliyoum. Hem çok iyi 
biliyoum. Benim kardetim Yavuz 
öldü. Bunu bana hem bulduğum 
kağıt, hem de aabaha k&l'fı bura· 
ya ıelen babam söyledi. 

Şimdi ben babamın sözüne i • 
nanmıyacaiım da size mi inana • 
cağım .• 

Beni aldatmaktan ne kazana • 
cakımız. Haydi •. Haydi itinize ıi· 
din .• Beni de kendi halimde bıra
kın •• Hem o adam, kardetim Ya • 
vuz olduğunu ıöyliyen adama 
söyleyin .. Bir daha kartıma çık • 

I~:::~ 
1 
1 Şekip 
lı---

~ıte Muradm hezeyanlan hep 
buna benziyordu. 

Sabahleyin, kulübenin kapısr 
nı iyice kapayarak Yavuzun ya· 
nına gelen Hatima böyle ıöyliyor 
ve kurtulması ümidini beslemiyor
du. 

Yavuz: 
- O halde Hatima, timdi ne 

yapacaiız, onu bu halde bırakıb 
yerime dönerim. 

- Bilmiyorum. Ne yapabilece
iimizi bilmiyorum. 

- Acaba birkaç gün kendi ha
linde bıraksak mı dersin? 

- Zaten öyle olmıyacak mı? •• 
Onu aramızda ıerbeat bırakmak, 
tehlikeli olub olmıyacağını timdi
den kestiremediğimiz için ihtiyat
ıızlık olur. 

- Evet.. Bekliyeceğiz. Belki i
ki gün ıonra kendiıine gelir •• 

- Bekliyelim .• 
ihtiyar Hatima ümidıiz o1mak· 

la beraber Yavuzun ümidini kır• 
maya çalıııyor. 

( DetJamr tJar) 

.Şikaqetler, temenniler 

Haklı bir şlkAyet 
Okuyuculanmızdan Zeki imza. 

siyle aşağıclaki mektubu ald1k: 
Kadıköyün Hünkarimam, Kur

bağalı, Kızı ltoprak, Kuvuba§ı ve 

mücaver semtlerin Fikir tepesi 
namiyle tanınmıı güzel bir gezme 
yeri vardır. 

Şehrin usanç veren uğultulu ya
f&Yıtından kurtulup velevki haf· 
tada bir gün olsun dinlenmek için 
kendini kırlara atarak biraz te
miz bava almak ihtiyacını duyan
ların tek eğlence ve dinlenme ye

ri olan bu güzel yer ne yazık ki 
buğün bir çöplük halini almıttır. 

Dört tarafı denizle çevrili olan 
bu yerin çöplerini atmak, daha 
doğruıu yakmak gerekirdi. Bü· 
tün mahallelerin çöplerin? buraya 
atmak buraıını öldürmek demek
tir. 

Halkm ıağhiryle iliıiği olan 
belediyeden ve Kadıköy Kayma
kamlığından 9ehrin sağlığı, temiz
liği ve iman namına bu iı:n önüne 
geçilmesini dileriz.,, • 

--o-

Tayyare lbtlfallnde 
sporcular ve talebe 

T. I. C. I. lstanbul Mıntakası 
Başkanlığından: 

27 - 1 - 1935 tarihinde ya. 
pılacak tayyare tüh edası ihtifali· 
ne tehrimiz ıporcularınm ift'raki 
kararlaıbnlmııtır. lhtif alin ıureti 
icraıı hakkmdaki malWııat alaka
dar makamat tarafından gazete • 
lere verilecek teblile gör~ mınta• 
kamıza menaub ıporcu arkadq • 
lann ba merasimde hazır bulun • 
malan iıteiimiz bild'rilir. 

• • • 
maıın.. HilH Türk Talebe Birliii Ge-
-=====~~====~~ı nel yazganlıimdan: 
larda bu.havalinin batma bir be- 27 - t - 935 tar'hinde Tay. 
1~ keıi!en eıki gümüt mecid~yele- yare lhtifall vardır. Birlik Üyel• 
~de pıy1&dan kaldırması lazım. rinin saat (15,5) ta Fatihte Birlik 

• j baJl'aiı albnda to2ı.nmaln. 
~Enver. · 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Altın 
nıadeni 

Halil Lütfiyi teh- Molisonlar Almanyada Bulgaristanda 
did eden Paraları olmadığı için 

artık rekor uçuşu 
yapamıyacaklar 

hükumet şekli kabine değişinıı 
Sartta bulunan ma

den çok zengindir 
Galatasaray liseıi fizik Te kim

ya asi.atanı Sabahaddin Kapancı, 

Okonomi Bakanlığına Salihliye 
tabi Sartta bulunan altın ınaden
lerine dair mühim bir haber ver
miştir. 

( Baştarafı I incl de) 

fazaşmda getirildi ve yerine otu • 
rur oturmaz Halil LUt:fiye: 

(BClf taralı 1 incide) (BClf taralı l incide) 
rılcak ve bunlann her biri bir vali tahtından indirmek ve kendisi dik 

- Halil Lutfi davandan vazgeç 
dedi. 

ile idare olunacaktır. tatör olduğu halde bir faşist cüJll• 

Hitlerden sonra gelecek adam huriyet kurmağı dütünüyordu,, de

Bakanlığm büyük bir alaka 
ile tetkik ett · ği bu haber Sartta 
Bozdağı mmtakasında zengin al • 
tın madenleri bulunduğunu göı • 
termektedir. 

Verilen malU.mata göre 1913 se

nesinde bir lngiliz grupu tetekkül 
ederek, o sırada o havaliyi kasıb 
kavuran Çakıcı Efenin mmaadssi
le bu havalide keşifler yapmış ve 
bir takım iptidai vesaitle biraz al
tın da elde edilmiştir. Köylüler 
de ara sıra bu madeni hududlıyan 
bir dereden altın çıkarmaktadır

lar. 
Bu maden servetiyle ıne§hur 

hükümdar Kresus zamanında işle
tilmiştir. Kr~us'ün şöhretini te
mineden de bu altın madenidir. 

Merkez Bankasında 
savuşturulan bir 

kaza oldu 
Merkez Bankasmm Galata fU· 

besinde bugün ıaat on ikide ikin
ci müdürler odasında tavandaki · 
siva ve kireçlerin mühim bir kısmı 
büyük bir gürültü ile dütmüştür. 

Tatil zamanı yaklaıtığmdan o
dada yalnız ikinci müdürlerden 
Bay Nazif bu1urtuyordu. Bay Na
ıifin yazıhanesi üzerine tesadüf e
seri ~larak bir ıey düşmemiıtir. 

J>üşen parCQ.}ar Üç p&l'nıak ka
lu\lığında büyük parçalardrr. 

Hadise bankada müşteriler ve 
memurlar arasında i.nt bir korku 
doğurmuştur. Tavanların hemen 
her tarafında büyük çatlaklar gö
·üldüğünden yeni tamir edilen bu 
bina üzerinde tekrar esaslı tami· 
rat yapılmak lazım geJecd<tir. Bu 
hadisenin ufak bir kazaya bile ae· 
beb olmaması bir tesadüf eseridir. 

- - o---

Tramvay şimetinde planton 
Ahmed ıahid olarak çağrıld. Şev
ket kardeti olduğu için şahidlik 

edemiyeceğini söyledi. Şevketin 

hemıiresi Makbule çağırıldı. Şa • 
hidlik edeceğini söyledi ve: 

- V&:k'adan malumatmı ıoktur 
dedi. 

Bu srrada suçlu Halil Liltfiye 
tekrar bazı sözler söyledi. Reis 
suçluya şiddetli ihtarda bulundu 
ve bir daha mahkeme önünde böy 
le hareketler yaparsan çıkartır, ka 
nuni takibat yaptırırım, dedi. 

Avukat lsmail Agah dinlendi: 
- Vak'a hakkında malumatım 

yoktur. Bir gün Şevket yazıhane • 
me geldi. Kendisinin oteJci Meh· 
medi öldürdüğünü, §İmdi hapisha 
neden çıktığ.~m söyledi. Para iste· 
di. Bir lira verdim. Aldı gitti E· 
minönünde Valde hanında Tüccar 
Tevfik Yılmaz da Şevketin ken· 
disine gelerek para istediğini ve 
bir lira verdiğini söyledi. Şahid 

Faik h:ç bir §eyden malumatı ol· 
madığını ·beyan etti. 

Şahid Refet Şevketin mezbalia· 
ya gelerek.kendisinden iş ve para 
istediğini, bir vapur parası vere
rek savdığını söyledi. Eczacı Ha
san Şevketin kendisinden para iı
tediğini, dört lira verdiğini söyle· · 
di. Halil Lutfinin kardeıi Hüsnü 
Tabiat matbaası müdürü Mithat 
vak' ayı . Türkofiıte memur Faik
ten itittiğini bildirdi. 

Sıhhat müdürlüğünde §Oför 
14PD&ll .,öyle if-.de verdh 

- Şevket 1bir akşam Cağaloğ
lunda dolaşıyordu. Saat on buçuk 
vardı. Aldmı, evime götüır·düm. 
Çünkü kayınbiraderimdir bir ak· 
şa.m gene gördüm. Halil Lutfiyi 
mi bekliyorsun dedim. Cevab ver· 
medi. Bir kaç gece daha evimde 
baktım. Sonra ~undan bundan ası• 
larak para isteyince evimden kov 
dum. 

Pangaltı merkezinde ü~üncü 

ihracı serbest komiser dinlendi: 
"- Şevketin arkadaşı Abd~l-

Madam Moliaon 

Son Avusturalya - lngiltere 
yarııından sonra lngiliz tayyareci 
Molisonlardan, Bayan Molison 
artık rekor uçuşu yapµııyacağmı 

şimdiki halde, hiç bir iıi olmaığı • 
nı, tasarlaığı bir stratosfer uçuşu 

için de parası bulunımaığı söyle • 
miştir. 

Y ardrm edecek birinin de bu -
lunmadğını söyliyen Madam Me • 
lison: 

- 200.000 kıdem yükseğe çı • 
kabilsem, demittir, durğun ve te
miz havada çok ileri bir ıüratle 
uzun mesafeler alabilirim. Fa.kat 
böyle bir uçuf hususi bir tayyare 
ve levazım ister. Bunlar pahalı 
şeyler ..• 

Baıka mem1el(etlerde yardım 
edecek bulmak daha kolay oldu • 
ğu halde ne kocam, ne ben, dışarı 
çıkmak istemiyoruz. 

Dışarda rekabet daha çoktur .. 
Tayyare nıue .. eaele"i't hlrbinlerly-

Je adeta döğüş ediyorlar, Burada 
(lngiltere) ise, rekabet hemen 
hem~n yok gibidir .. 

Bu vaziyette ne yapabilirim. 
Bir ibürqda çah!amam. Tamamen 

başka bir yaşayışa alıştıktan son • 

ra bu pek üzücü olur. Bana açık 
hava lazım. Ve kırasıya iş .. Böyle 

bir iş bulmak ta cidden zordur.,, 
Bay ve Bayan Molisonlar, sa • 

atte 200 mil yapan Comet yarı§ 

tayyarelerini de 5.000 Sterline 
satmışlardır. 01 an m 8 d deler lah bir gün merkeze geldi. Şev-

Ankara, 25 (HABER) - lm- ketin zengin bir akrabası varmış. Fra sada 
Bana; evine gidelim, tehdit ede· tiyazh şirketlerin faiz ve dividant-

larının harice ne suretle çıkarıla. lim, para vermezse biraz bıçak 150 bir linç 
bileceği hakkında, Maliye ve Öko· kalını dedi. Ben namuslu bir ada-

.seçilecektir, 

Diğer taraftan Sar meselesinin 
bitmesinden sonra, Almanya için 

ikinci bir Sar İ§İ olduğu yazılmak
ta ve Alman. gazetelerinin dütün
celeri ileri ıürülmektedir. 

ikinci Sar mesele•i olarak gö
rülen §ey, Menel'dir. Şarki Pnıs· 
yanın ıimal çizgisindeki küçük' 
bir arazi parçası olan Mene), harp 

ten aonra, Almanyadan almmıı 
ve 19'23 de Litvnya'ya verilmişti. 

Sar ııneselesi bittikten sonra, 
Almanya şimdi şark hudutlarına 
dönmektedir. 

"Cenevre için ikinci vazifenin 
"Nahtosgale,, gazetesi Menel' de 
hadiseye sebep olan amilleri orta-

dan kaldırmak,, olduğunu ileri 
sürmektedir .. 

Alman gazetelerinin, Menel 
arazisinden asker tahşid edilme· 
sinden şikayetine karırhk, Litvan
yalılar da Şarki Prusyadaki tahki
mattan bahsetmektedirler. 

Gürbüz çocuk 
musaba kamız 

(BClf taralı 1 incitle) 
nanlar da yarm ıabah aut 9,5 ta 
Saray ıinemaıma geleıbilirler. 

Jüri heyetinde doktor, renam, 
muharrir ve idare adamlarımız 

vardır. Bundan bafka Kadmlar 
birliği ile Çocukları eıirgeme kuru 
mundan i:ki§er hakem bulundur
maları rica edihni§tir. 

Müsabaka nasıl 
olacak? 

Müsabakaya iştirak edecek o• 
lan küçüklere birer numara veri
lecek, erkek ve kız olmak üzere 

bunlar arasında iki seçim yapıla
caktır, Bu seçimde kazanacak o-

lan erkek ve kızlardan birinci, İ· 
kinci ve üçüncü seçilecek, birinci· 
lere gazetemizin evvelce vadetti • 

~i ellişer lira, ikincilere yirmişer 

ve üçüncülere de onar lira verile-

cekti. Bundan batka ayrıca on ye· 
di kıza ve on yedi erkeğe birer he
diye tevzi edileçektir. 

Para ve hediyelerin verilme 
günü ayrıca ilin edilecektir. 

nomi Bakanlıklarınca müşterek mım. Size haber veriyorum dedi. K6ylüler bir zenciyi 
bir proje hazırlanarak Bakanlar Ertesi günü tekı-ar geldi, Bu ak • öldürdüler J d 
heyetine gönderi'lmiıtir. şam eve gireceğiz dedi. lçerde ve aponyanın e-

Bu projeye göre; halı, kilim, dııarda tertibat ·aldık. Şevketle Paristen İngilizce "News Chro- niz anlaşması 
gülyağı, kitre, mazı, palamut, zey. Abdullah içeri girince arkalarm • nichle,, gazetesine bildirildiğine 
tinyağı ve canlı hayvan ihracı ser- dan gittik. lçerde Şevketle Abdul göre, Kahor'a yakın Kastelno dö (Btlf taralı l incide) 
best olacaktır. Bunlar karııhğında lah sivil memurlar tarafından ya- Manratye adlı köyde,. köylüler De Andlatmada silahların azaltıl-
Türkiyeye döviz getirilmesi mec- kalanmıştı. Ellerinden birer bıçak ha isimli bir zenci delikanhımı maıı tart kotulacağı gibi, Çin ile 
huri olmıyacaktır. . alınmı§.,, linç ebniılerdir. de "samimi bir it beraberliği,, ile-

lmtiyazlı ş:rketlerin Türkiyede Zenci, &0nradan kurtarılmı• ve ri sürülecektir. 
Bundan sonra Sop Posta sahih- ır 

faiz ve dividantlardan birikmiş 1 · d ag"ır yaralı bir halde hastahaneye Japonya, İngiltere ve Ameri-
erın en Selim Ragıb ve Zekeriya 

paralarının Tümü 7,5 milyon lira d ı kaldmlmı•tıı·. ka ile deniz konuıı.nıalarmdan in endiler. Bunlar hapiıhanede ır r-
kadar tahmin olunuyor. maksadı, tecavüzi ıilahların büa-

tanıştıklan Şevketin kendilerini Zenci, Fransız kolonilerinde 
yeni proje ile ıh· ketlerin Tür • ziyarete gelen Halil Lutfiyi çok eskiden vazifesi olan efendisi De- bütün kaldırılması, yahut pek pek 

kiyede birikmi! paralarının çık • taciz ettiğin!, Şevketin hapiaten kan ve karısı Madam Dekana hı- azaltılmasına bir yol açmak, için 
ması kolaylattırılacağı gibi yerli olduğunu söylüyor. Böylece, her 
mamulat ve mahsullerimizin de çrktıktan sonra gene gelip para is çakla :saldn-mak ve yaralama.okla kuvveti, başka bir kuvvetin tehli-
dış pazarlarda daha kolaylıkla ıü- tediğini söylediler. Vak'a gecesi suçlandırılmıştır. kesinden korumak istemektedir. 

niyor. 
Bulgaristanda iç vaziyetiniıı 

bir zamandır zaten gergin ve J16' 

zik bir hal aldığı yazılmaktadır· 
1934 darbesinden sonra kuf1l• 

lan ve hakiki kuvvet askeri aınir• 
lerin elinde bulunan hükômet, şon 
zamanlarda, içinden ikiye ayrıl " 
mı§ bulunuyordu. 

Bir yan, Kralı tutuyordu. Bu " 
nun batında General Zlatef var : 
dı. Öbür yan faşist cümhuriye~1 

taraftaTıydı. Bu da Kononel \Tel• 
çef cephesiydi. 

Eski başvekil Kononel Gorgi • 
yef bunun ikisi arasında niüvaze " 
neyi temin için hayli güçlük çeki " 
yordu. . 

Fakat Bulgariıtanın "Gizli el,, 1 

diye a.nrlan Kononel Velç.ef, ıne.
ki kabul etiniyen, ne§rİyat y&P" 
maktan kaçman bu adam, nihayet 
bir karara geldi. Ve yrlbatmda hil
kfunetin yarı resmi gazetesi olaı'l 
"Novi Dini,, nin büyük ıa~11nd• 
halkı ıaıırtan bir şey yaptı. 

Bu gazetenin bu ıayısınm bi " 
rinci yaprağında üç fotoğraf göıe 
çarpıyordu. 

Solda Ba§vekil Kononel Got " 
giyef duruyordu. Sağda o zaıııall 
harbiye nazın olan General Zla " 
tef görünüyordu. Ye ortada _,,,. 
Hayır, Kral Boriıin remıi değil _,,,. 
Bulgaristanın gizli eli sayılan I{O" 
nonel Velçefin kendi reımi göı" 
çarpmaktaydı. 

Gazetenin hiç bir yerinCle Jiı'Ş" 
lın resmi yoktu. Hem bu hi.diıeı 
hükOmetin gazetesinde oluyordu-

lngiliz gazeteıi "Deyii Heraldrt 
bu hadiseyi "fotoğraflarla açıhnJf 
bir harb,, ve "Kralın, büsbütün yr 
rinden edilmese bile,, bazı f a§itl 

memleketlerdeki krallar gibi bit 
mevkide tutulacağına ip.ret,, şelV 
linde tefsir etmektedir. 

Kral bundan ıonra JienCli tarsf' 
tarlarını tetkilatlandmnakla ıner 
gulken, Kononele açıktan açıl~ 
baıvekillik teklif edildiği hivadi•• 
kulağına çalınınca, hükUınet ıııet' 
kezi dıtmdan, krala daha yakıJ't 
ukeri murahhular gelerk KoııO" 
nel Velçef taraftarı hazırlığını b01 

mut ve Kononel Velçef, tertib ": 
dilmekte olan hükUmet darbeıİ1'1 

ba§arınağa fırsat bulamadan Kr,l 
galib gelmiıtir. 

Şimdi ne olacak'! 
.., ı· 

"Deyli Herald,, Kononel Ye 

çefin tevkif olunma.smdan .arıt' 
da, onu takib edenlerin, liderais ~ 
larak, çalıımalarmda devam e~ 
bilmelerine ihtimal veriyor... 

1 

hu, krala karşı hazırlanan darbe' 
nin dahili bir harbe başlangıç ti' 
labilmesinden bahsediyor. • iıt 

Şimdiki halde bu vaziyet ıÇ , 
orduda bir hal sureti bulunduğıııı., 
inanılmaktadır. Ve öyle söyletıl 

.,.,.,,,. 
yor ki, ordunun büyük bir kı51111 JJ" 
bilhassa taşra garnizonları kul11s 

a;.>111 
danları- Kra1dan yanadır. P" 

evde tertibat alan polis Asım din- M d Del ld ~ 1 
rülmesi temi~ edilmit bulunacak- lendi. Muhakeme bazı f&hidlerin dan :lm:tür. ~n, a ıflı yara ar- Japonya dıt itleri bakanı, Ja• -<>- • 
tır. getirilmesi için başka güne kaldı. ponyanm bugünkü siyasetinde di- H t ' h ket11el' 

iıe, Kral kazanıyor ... 

Bilhassa dünya ökonomi buh - Zenci, zehirli oklar atmak su- lediği gibi yerine gelmesi için, op man ın mu a 
ram yüzünden büyükaarsıntılar ge- retiyle mahalli jandarmayı yanı- çok ihtiyat gerektiğini söylemiş Flenıington, 25 ( A.A.) - İd_diaır;~: 

Erzincanda ikinci k v" çiren halrcılık ve palamutçuluğu - na ya laştmnamtf, fakat bir ha- arkasından Japonya uluslar der- hidlerinin dinlenmesi bitmiştıt·. bıJ 
muz bundan büyük faydalar gö • müntehib seçimi uğma atılan poliJ kurıunuyle ye· neginden çekil.mi~ olmasına doku· uptınan'm avukatlarından birisJ, . dl 
recektir. Erzincan, 25 (A.A.) • Vilayeti . re dilşmüş ve işte bu sırada köylü- narak: davanın mahkemenin salahiyetler• 

1 
Yeni projenin önümüzdeki haf· mizde ikinci milntehih r;e~iıni bitmiş ler kendisini yakalamıılardı. "Bu suretle daha büyük bir mes- §mda olduğunu söyliyerek mabke~, 

ta içinde bakanlar heyefnde de tir. 62 kadın ve 330 erk k olmak üze Mösyö Dekan bu zenciyi, bir uliyet mevkiinde bulunuyoruz. Fa nin, jüri heyetine bu yolda ta'·e;ı', 
görütülerek karara bağlanması re 392 müntehih ıniittcfikan rey al· kızı almaktan vazgeçirmeğe çalı- kat yürüyeceğimiz yol çoktan biti- de bulunmasını istemiştir. l\Jah1'"' 

• di....--~---~ .... 1..-..dır"""".-------~---'-"'-'""'""''"""""'""'-'-------------.....:....:r=il::.::m=i ~tio;;.r;u,,..;.d=..;e::;.:m=i ~tı.:.::.r.:..• ~--------L....:m=e-=h::..::u isteği kabul etmemiştir· 

• 
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~rem Bnlsnnıin 
....._Kanzük-
y e~ane ciddi gü
zellık kremidir. T e-
ninizin daimi taze-
ı·"". •gıni Krem Balsa-
tninile koruyunuz. 

Knnıü~ öksürü~ 
suru~u 

Bilcümle ökıürük, göğ'üı neı 
leleriJe hat ve mOzmin kasaba\ 
iltibablarında, zatüreye ve zatiil
cenb ve boğmaca 6kıürüklerinde 
çok faideli bir ıuruptur. Göğüs 
leri 11yıf olanlara da ayrıca tav· 
ıiye olunur. Her eczanede bulunur. 

ACELE SATILIK PİYANO 

Almanyanm en iyi markaların -

dan 3 pedallı yeni Biv Piyano acele 
eatılıktır. 

Beyoğlu Aynalı teşme Emin Ça

mi İbrahim Sokak No. 9 a müracaat 

(3818) 

~ 
··~ z 

-""..-.....·~BE Q 
:::::::: •• ıımnwwıw aıımmzaw._ıı: 

. . . , . 
dır. İsmine dikkat ediniz. Her 
yerde arayınız. 

Ademi iktidar 
Erkeklerde vakitsiz vücu~ ve ıibin yorgunluğu 

Hornıobin 
Tabletleri 

Kullanmakla tedavi edillr 

Hornıobin 
Tabletleri 

Vücudu ve dıma~ı kuvvetlendırir. 
Yaşamak neşesini iade eder . 

Her eczanede bulunur. fiyatı 150 kuruştur. 

________ __:. _____ ~ Doktor ı 

~-~~~~~~~~~~ Ali is~ail 1 
5 Kuruşa ~m Wr Roman ilH~~a~~~~,~~-------------•-••••• 

s· ı,. kaç saat hoş 

Kara 
vakit geçirmek için 

Gölge I
:.! uro10';,,~1·"ıu;;P:aıeur l. linhisarlar U. Müdürlüğünden 1 

. i Babıali caddesi Meserret ote-ı 
. li 88 numarada her gün öğleden Lise ve orta mekteb mezunu oluh da idaremize nıeınurjyet için müracaat 
i· sonra ıaat ikiden ıeki7.e kadar... edenlerin ve imtihan gUnüne kadar müracaat edeceklerin imtihanları hu 
ib :iia:ı.a:aıwı. =m:::::rii ayın 27 nci vazar günü saat 15 de Sirkecideki inhisarlar memurin kursu bi-

~0bıanlannı okuyunuz. Son zamanın en büyük zabıta vaka
•İtıden ~ilence]j bir tarıda'hikiye eden bu meraklı roman seri -

er ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap neırolunur. 

8
. Her lıitap lam bir romandır ve liah yalnı~ 5 lmruıtur. 
ll'i . 

ııcı kitap· B. M··ı . c· tw • • ır u 11m ınayet Neırolunmuıtur. 
~•lata . it p. Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta neırolunacaktır 
trGtiıPhanelerden, müvezzilerden ve tütüncillerden arayınız. 

Büyük 

layyare Piyangosu 
1~ • 
u. cı 7 
b., e,.tip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. 
OlJ ••k J 

'l.. Yu kramiye : 25.000 Liradır 
~'"•ca 10 O 

l · 00, 4.000, 3.000 liralık ikramiye-
er ve 20,000 liralık mükô.f at vardır. 

ı .. -•ı~~-~~----• nasmda yapılacaktır. İmtihanlara İıı:ti rak etmİ) enlerin müracaatları iptal 
Göz Hekimi edilecektir. Namzetlerin muayyen gün \C saatte hazır bulunmaları. (333) 

Dr. Şükrü Ertan =·~-mrı:::.-:::::::::::n::::::=::::::::::=::::::.-:::ı::::::::::::::::ı::zw - ı s.11111m111111111111111nı 
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110rtaköy Şifa Yurdu~ 
HABER 

Akşam Postasa 
tDARE EVi 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 
( -rcıgraı ı\dreıtlı l8TANBUL BAlllCI& 

reıeton VllZlı l3R'7! ldanu 141"0 

············································•···. 
·ABOrlE ŞARTLARI 1 

ı ı e 1.2 ara i 
l'tlrldyeı lJO 151 llO lUO a.... i 

lienebt: 160 Mo &IG ııtt 1 
ıl.An TARiFESi i 
nc&re& llAA1anDm •lln u.M : 

BeamJ lllUılar 10 bınlftm. r ------·---.... ·-----Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

Hıunldıtı yer ı c V Al\n) MaU... 

H ~ 
:S Tramvay yolu, Muallim Nad cad. No 115: :i 
ft lstanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türlü asri ii 
- -H konforu haiz çok temiz, ffyatlan çok eh,·en ,.e kadın erkek her türlü ii 
:: hastalara açık hastahane. ii 
!! Yatak fiyatları iki liradan itibaren Si 
" -H H Ü Doğum ve kadın ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur ve buna :: 
!j Lenzer nmeliyeler için hususi, fiyatlar, arzu edene fi)·at listesi ve il 
i: bro,ur gönderilir. Telefon: (42221) !! 
H n 
uın::::::::::::::::::::::ı:::::::::::ı::::::::::ı:::::::::::m::::::::::::::ı:ı::-.:::::11w .. wwmı-•1•--lii 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecneb ı memleketlerinde blltnn spor •e 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe yerilmesi lizım gelen 
yeni tekiller hakkındaki yazılara muntazaman takip etmek lıte

yenler mOnb11ıran S P O R P O S T A S 1 nı okumahdırlar. 

Her yerde fiah 5 kuruştur. mutlak okuyunuz 



lllnlarmızclan fayda bekliyoru.ms 

HABER'i 
Tercih etmeniz lbnndır. 

Galatasaray - Vefa maçı 
bir facıa oldu! 

2 -1 kazanan Galatasaray, ikinci 
devrede 7 kişi ile oynuyordu 
Selahaddin'in ayağı kırlldı, Avninin yüzü 

parçalandı, Nihad sakatlandı 
Dan Kadıköyibıde oynanan Gala· 

taaray-Vefa maçı bir facia oldu. 
Rakibini 1 - 2 yenmesine rağmen, 

Galatuaray takımı dün bir felakete 
uğradı deme yeridir. 

Merka muhacim Selihaddiniıı ke· 
miği dıtan lırlıyacak bir 4'ekilde ba
calı kmldı. 

Kaleci A vninin bir çarpıpnada ytl· 
d ve bap yarıldı. Taknnm belkemiği 
Nihad, eol dis kapağmdan, belki de, 
.bndieini birkaç ay top oynamaktan 
alakoyaoak bir tekilde sakatlandı. 

L6tli, Kadri, Fahir, Fazıl gibi o

ymıcalarm da evvelden ukatlaımıq 

ve hata olduldan diitfbıWGr ae, dfin 
de llç gkbebeği OJUDCUIUDU hastaha
neye yolbyan Galatuaraya bu galibi
yetin neye mal olduğu anlaıdabilir. 

Bitin bu facialara, kud lehed ol
du, denemes... Galatasaray §8D1ızdı. 

Rakib taraftan bir kitinin bumu 
hile kanamadığma bakıbru, oyunun 
aertliğinden siyade, Galataaaraym kö
ıtl talihine ldlmıeei limm geliyor. 

T--.. sahaya çıktı1 lan zaman 
Galataaray taknnmm Ltltfi ve Falıir
den mahrum olduğa, müdafaada 
Suavi ve Omıanm, sağ muavinde Be
k.irin oynadığı göriilflyordu. Vefa 
her umanld kadrosunu muhafaza et· 

mİ§tİ. 

Oyun batlachktan birkaç dakika 
eoııra, Galataaraym zayıf g6riinen ta· 
kımmı ukqtumağa ve bilhuu müda
faa toplan uzaklqtınlmağa batladı. 

Ancak 10 uncu dakikadan sonra 
htlcama geçen GalatuarayWar birkaç 
gol fınab kaçırdılar.. Sonra tekrar 
nkqmağa baıladılar. Birden topu ka· 
pan Vefanın eol içi Enver kaqumda· 
ki mtldafü geçerek Aminin elleri lla· 
tinden ulu bir tütle glbıflıı ilk golfl· 
ntl yapb. 

Bu gol GalatasarayWan canlandır· 
dı. Ve rakiblerini tazyike baıladdar. 
Topu kapan Sellhadclin, gfhıel bir 
IJ)rdqla Vefa mtldafaaamı geçti ve 
Mnberlik l8JlllDI yaptı. 

ile çarpıtb. Ve ıol dizinden aakat· / teeoir olurlarsa olsunlar, Galataıaray· 
lanarak oyunda açıktı. (9) kqi ka· lılar dün (7) kitilik takunm hemen 
lan Galatas81'ay artık tamamen ııkq· bfltfln bir devre, çok kuvvetli rakibi· 
mağa başladı. Bu sırada bak.em hae· ne gösterdiği kahramanca mukave· 
mma eert bir çık.q yapan Necdeti de metle iftihar etmelidirler. 
dqan attı. Ve Galatasray (8) kiti Dün ean kırmızılılarm azim ve 
kaldı. irad<:Si, akıl ve kuvveti mağltlb etti 

Galatasaraym Belirekt reiei heniir demek doğru olur. 
tanzim olunmamıttı. l=eı Muhiddin 'APAK 

Daha devre ortalarına gelmemiıti. Gençler 
iki dakika geçmeden, topu kapan A•· Gençler maçmda, Galatas81'ay, Ve-
ni, pddetli bir prj yapan Muhtetem· fayı, o - 2 mağltlb etti. 
le çarpqtı. Yilzil ve kafası patlıya· (B) takımları 
rak oyunu terkeıti. Hastahaneye gön· 
derildi. Kaleye Osman geçti. ( B) takunları maçmda Galatasa· 

Artık Galataaray (?) kiti kalımı· r11y çok hakim oynamq ve Vefayı 
b. 

B8f&a tbralıim olmak lbere hiitfln 

GalatasarayWar ditini tırnağına ta • 
brak canlı bir müdafaa oyunu oy · 
namağa bqladılar ... 

Vefa, bu yedi kİ!İDİnt gösterdiği 
enerji ve mukavemet kaqumda, ıa· 
tD'llllf gibi bir ıey yapamıyordu. Dev· 
re eonlarma doğru hakem Vefadan 

kaya kadar bütün uğrapııalarma rağ
men Vefa takunı bir gol yaparak 
mağltlbiyetten kurtulamadı. Oyun da 
l - 2 Galatasaraym galebeeiyle bit· 
ti 

• • • 
U"gradıklan fa1aket1e ne liadar mft· 

1 aksım Atanınaa 

O - 5 yenmi,tir. 

Yaralıların vazl1etl 
Yarab oyuncuların vaziyet

lerini bu sabah aorduk. Alman 
hastahanesinde yatan AYDinin 
yaralan dikilmittir. Ve hutaha • 
nede yatmaktadır. 

Nihadm tol diz kapalı au top
lamak tehlikesine maruzdur. Bu-

ptlacaktır. 

Aiır yaralı Salihattin, Şiıli 
Sallık evinde yatmaktadır. Dün 
rece ayalı Dr. M. Kemal tara -
fmdan bir aaate yakın ir uirapna 
neticesinde alçıya almmıt, kırık 
kM"11c1P.T verl,.st;rilmi.ıir. 

lstanbulspor - soıev
maniyeyl 1-0 yendi 

Gençleştlrllmlş Sflleymanlye takımı iyi 
bir oyuun oynadı 

Geçen hafta Fenerbahçeye kar- , 3.-rhan faülle kesti. VUl'Ufu a&• 

tı takım çıkaramayan Süleymaııi- mi yapb. Kale önüne gelen topu 
yeliler ezeli rakibleri latanbuls- F a.hri çok ulu bir tülle Süleyma
porun kartısma çıktılar. Oyun niye kalesine sokarak oyunun ilk 
hakem Bay Subhinin idaresinde ve ıon aıyııım yaptı. 
oynandı. Bu ıayı Süleyınaniyelileri da-

lıtanbulspor: Hikmet, Samih, ha canlı oynamaia aevketti.. 
Ati, Necmi, Hasan, Rarıb, Orhan, Ve oyun mütevazin bir ıekil aldı. 
Nnzad, Sami, lsmail, F ah - Devre böylece O - 1 lstanbulıpo-
ri... run galibiyetiyle bitti. 

B11Ddm IODl'8 Galatasaray mtlda· Buna mukabil Süleymaniyeli-
laumm hataeı yflsiinden birkaç mii· ler de töyle bir taknn yapmıılar
him tehlike geçirildi.. 

ikinci devre lıtanbabponm da
kikalar geçtikçe oyunun deiiıtiii 
ve Süleymanıyenin daha ağır bu
biı ıörülüyordu. 

dı : Necati, Ruhi, Sabri, Receb, 
Avni gtisel kurtanflar yapıyordu. Zeki, Burhan, Şakir, Muharrem, 

Bu aralık top Vefa kalesi önilnde do· S • Al" H l"d aman, ı, a ı •• 
lqtığı bir urada, müdafi S•minin aya· latanbulspor Litfi, Sabih, Re -
iiyle lel't bir çıkıp penalb cesaema ıad, Enver, Selahaddin, Süieyma • 
aebeb oldu. Münevver gibıel bir niye de kaptanları Necdetten mab-
pıtle plibiyet golfinfl yapb. ramdu. 

İtte b1111dan eonra itin feci tarafı Oyuna 2,45 de lstanbulaporun 
batJadı. Biraz lonra Vefa kalesine İ· hücumiyle bqlandı. latanbulıpor
nen Sellhaddiııin, topa çıkan kaleci lular ilk anlarda bir tefler yapıp 
ile lel't bir çarpqma yaptığı ve Seli- ve son sayısını yapb. 
haddinin bacağı bnlarak oyunu hı· Sal ve sol açık!an vurtuiyle 
.rakbğa görWdft. Galatasaray 10 kiti muntazam hücumlarla Süleyına -
blmqb. niye kalesini tehdid ediyorlar ... 

Devre sonuna kadar böyle devam Ruhi bu hücumları yalnız bqına 
....t,Jdi. \'e devre 2 - 1 bitti. güzel ve sert çıkqlarla kırıyor. 

İkinci devrede ilk akmı yapan Ga· Oyunun ilk ve son sayısı: 
lataearay, tekrar ııkıpnağa bqlacb. 7 nci dakikada latanbulsporun 
Oyan lel'tlepni§ti. Topu uzaklqtır- saldan Orhari ._ııtuiJte yapbiı 
m.k :itti7m N"ıhad, bir nkib oyqca bir lriicumu Süleymaniye sol hafı 

Ali tek baıma lıtanbulspor 
müdafaumı sarsıyordu. Süley • 
maniyenin bu tazyiki neticeyi de • 
iiıtirmedi ve oyun letanbW.porun 
O - 1 galibiyetiyle bitti. 

F. eoroy 
Beylerbeyl

Kasımpaşa 
Taksimdeki ikinci kiline ma • 

çında Beyler.beyi ile Kaamıpaıa 

k&rtdaımıfb. 
iyi bir oyun OJDIJ&D Beyler • 

beyi rakibine iki gol yapmq, fa -
kat ikinci devrede penalbdan iki 
gol yemittir. 

Neticede 2 - 2 beraberlikle 
bitmiftir. 

Şeref alanında 

Fenerbahçe-BeyKo 
9 - 1 yend.i 

Beıkoz mUdafaa•ı nı, ••• ,. durdurmıy• ..... ,. 

Fener gollerlnden blrl•I 
yapıhrken 

Dün Şeref aabumdaki maçta 
Fener bahçe, güzel bir oyun oynı-

puvana malik taJnmı Anad 
tınordu ile kartılatmıtbr. 

Niıbeten genç oyunail 
haya çıkan Anadolu AlbDO 
azimkir oyunu karıısmda 
devreyi O - 1 mailUb • 
ancak ikinci devrede 
aayumı yapmı, ve netice 1 
berabere bitmiıtir. 

mıaı -Topka 
Kadıköyündeki ikinci 

maçmda Topkapı ile Hilll 
lqmıf.. Bu iki dost ve 
Jnmm maçı hiç beldenmiyd 
netice ile bitmiıtir. 

aau.ıılG ç amıyan 

Lüzumsuz bir deiitikl 
kibinin karııama pkan To 
ldar, Hilll~I Ye c:anb 

büyük ıım a "3. ~ --, ıibi bit 
IGbiyete utradılar .. bir ıayı farkiyle yendi. 

Takımlar sabaya §Öyle çıktilar. 
Fener: 

Huıameddin, Y qar, Fazıl, E
sad, Ali Rıza, Lebib, Niyazi, Na
mık, Muzaffer, Şaban, Fikret. Bu
na mukabil Beykoz çok zayıf. Rıd
'f&D, Şahab, Nebi, Sedad, Sekia 
Mehmed, Behçet, Said yok. lldn-
ci takım oyunculariyle tabiye e
dilmit bir takım.. 

ilk dakikadan itibaren F e • 
ner çok bakim.. Fikret . 5 in • 
ci dakikada Beykoz müdafilerini 
arkada bırakarak güzel bir gol 
attı. Bundan sonra Fener 3, Ber 
koz 1 gol yaptı ve ilk baftaym F e
nerin hakim, Beykozun canlı oyu
niyle 4 - 1 bitti. 

ikinci haftaym kar111mdaki 
takımı zayıf bulan Fener, hasret 
kaldıiımız oyunlarından biriani 
çıkanyor. 

Esasen eksik olan Beykoz ta • 
lamından hakem ıol hafı çıkar • 
dıiı için sarı ıiyahldar 9 kiti oy • 
uuyor. Fener bu vaziyetlerden 
istifade etmekte, ilesi penalbdan 
olmak üzere 5 gol d.tıa. atb Ye 
oyun 9 - 1 Fenerin galibiyetiyle 
bitti. 

Beykozlulara çahtJDalanm tav
ıiye ederiz. Bir zamanlar çok iyi 
dereceler alan bu takım buıünler
de bir sarsıntı geçiriyor. Temen
ni deriz ki, eski yaziyetlerini bul
ıunlar. 

Ş. Tezcan 
(8) takımları 

(B) takımları maçmda, Fener. 
bahçe Beykozu O - 7 mailib et
miıtir. 

Anadolu - Altınordu 
Şeref sahumdaki ikinci küme 

maçmda ikinci tdimenin en fazla 

ilk anlarda iki taba 
birbirini yokladıktan IOlll~ 
Win bir hücumu.da, Top 
aol müdafii, topu kartı 
tedL Fakat ıolil kendi 
JapWt •undan 10nra mal 
ten llatUluaak için rakib 
kqtuaulta bai1ıJan T 
muhacimterin, topu fazla 
tutmalarında ve pmızl 
bir teY yapamadılaİ-•• 

Fakat Hil&lin ant bir 
da, gene 10I mtidafaa 
dine ikinci golü yapb. 

Bu gol Topbpınm, m 
tını çok lı:ırmıftı. ilk devre, 
bir sayı yapılmadan O - 1 

ikinci devre hatlar 
Hilllin sol açılı teri bir 
takımmm üçüncil ve biras 
da 4 üncü ıollerini yaptı. 

Dene ortalannı çok ı 
Topkapı (S) inci ve (8) Det: 


