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4 ler nıisakı Fransaya 
neler kaybettirebilir? 
"Fransa, bu misaka Sovyetlerle Kilçllk 
anlaşma, Balkan anlaşması devletlerinin 
dostluklarını feda ederek girebilir ! ~ 

Bu sabah Politikanın bir 
makalesi Dışişleri 

Bakanımız Roma anlaşmasından sonra bü
tün dünyanın gözü Londraya 

Belgraddan ekspresle döndü. 1935 senesi sulh gözünden 
şehrimize geldi iyi §eyler ba!arılarak başlamıştı. 
Dış işleri Bakanımız Tevfik llkönce Sar plebisti yapıldı. On

Rüşdü Aras bu sabah saat dokuz· dan sonra da Fransa ile halya an
da ekspresle Sofyadan şehrimize laştı. Vaziyeti iyi gözle görmek 
gelmittir. lazım gelirse Roma anlaşmasını 

Avusturya Başvekili 
tehdid ediliyor 

Bakanı Sirkeci istasyonunda va· .sulh için iyi bir adım saymak 
li ve belediye reisi MuMddin Üs- mümkündür. 
tündağ, fırka reisi Cemal Tunca, Bundan sonra bütün gözler 
emniyet müdürü Fehmi Vural ve Londrada toplanacak kongreye 
diğer birçok kimseler tarafından çevrildi. Çok yakın bir zamanda 

. ~ Fransa Başbakanı Flenden'le, Dıt 
karıılanmış, hır kıta asker selam . 1 . B k L 1 L d · 
durmuştur. Tevfik Rüşdii Aras ıf erı a anı (Dava oıno rayad g)ı .. 

• • • • evamı uncu a 
Park otelıne gıtmışbr. 

:::::=-:-:--~~~~~~~~~ 

Belgrad ve Sofyadan 
ge4ierken 

Belgrad, 26 (A.A.) - Türki· 

- ,... 

Türklüğü 
tahkirden 
suçlu 

mı 

Gelen bir habere J 

ı k göre bitmiş 

1

. o aea Tokyo, 27 (A.A.) - Rengo 
ajansından bildirildiğine göre, 1 
Hsinking ve Peiping' den gelen : 
heslJ'li t &leraflal". l e.hol hacli~e- i 
ıinın D])&ndığım haber ver-1 
mektedir Sung. Şeh - Yuan'ın ! 
kuvvetleri geriye çekilmiı, Ku· 
an - Tung askeri makamatı ile, 
iti dost~asına bitirmek üzere 

ye Hariciye Vekili Bay Tevfik 
Rüttü Aras, Sofya tarikile An -
karaya hareket etmiştir. Kendisi 

Sofyada Bay Batalof ile konuta. Kibrit Şirketi MUdtlril 
cakbr. Gazetecilere beyanatta . bu sabah muha-
bulunan Bay Tevfik Rütdü Aras, k 

'.\'· 
Chto ·;~dan İngilizce "News 
i . ''-ı tile "ıı :o-~"'""'OJ1ııç ı.ıhıta ıhıı 

doJct l&re, Avusturya Bqvekili 
b orş .. L 
ltla Ufnıgın nayatını tehdide 

ce p lnıılar ve Viyanada yüzler-
011- '-tu . . . d 
~u su ıçerısın en Baı -

vekili hayatını tehdit yollu yazı· 
'-· ':ı" .... ı ... : . .. ı.ı- ~.ı ..... .,,l& ... 

Bunu, Sar reyiimmdan sonra 
Naziler tarafından yapılmakta o
lan yeni akmın son bir hareketi o

(Dcvamı 10 uncu da) 

l\ttisabaka 9,30 dan 
Yarıma kadar sürdü 
:irinciliği, kızl8rdan Bayan 

Ybeküm, erkeklerden Bay 
Cüneyt kazanmışlardır 

ı.,r a Güzel ve gürbüz çocuk m~sabakamıza ittirak eden küçük
~aaı.nda derece alanlar bugün öğleden evvel seçilmittir. 

dokuz 1•m ve ayırma Beyoğlunda Saray sinemasında sabah saat 
fsnı.,n uçukta ~oktor Operatör Kazım İsmail, Dittabibi Suad 
altı ' Çocuk Esırgeme Kurumu idare heyetinden Tevfik Amir, 

ncı noter Gal"b B' .. dir r ı ıngol, reaaam Midhat, ressam Cemal Na-
fi~ easam Nurullah Cemal, eski harbiye nazırı Ziya Pap re-
N~~ ~7.Y~reci Sami refikası, İstiklal lisesi müdüresi Bayan 
Nuredd· uru~sulu Bayan Meziyet, lskender Fahreddin, Vi.la 
ba•la ın, Fıkret Adil'den mürekkeb bir jüri heyeti huzurunda 

:r ınıştır M" b k . cuğu . • usa a amıza girenlerden 49 erkek ve 42 kız ço· 
•eçıme gelmitti. 

He · · 
lt"r ar P•ıdayrı ayrı cihetlerden güzel ~e sevimli olan küsük-

aıın a d . 
hediye h erece alanlardan batka hepsıne gazetemiz birer 

K ~e atıra verecektir. Netice !udur: 
Say c:z ~~- arasında birinl!iliği: Deniz hastahanesinden eczacı 
i>Partın ını 1~ kızı Aybeküm, ikinciliği: Kadıköy Kurtuluş Zafer 
ri.Hüğü:a~~ı ~a. 1 numarada oturan dişçi David kızı Selma. üçün
kaıanın 

1
1 alıahıner müfetti!i Bay Baha Kavur kızı Neylan 

1f ardır. 

\' l Erkekler arasınd b. . ·1· ... . K b S , .. .. M d' 'n i sol k a ırıncı ıgı: a ataşta e~ustu, er ı· 

ikincili :~. ~ 3 numarada oturan kaptan Bay Zeki oğlu Cüneyt, 
teker t .. gı. uınkapıda Tav,antaf Mekteb sokak 5 numarada 
Sa'- uccarı Bay S"lı'h "I C h'd .. .. ··1.. ... .. I'_'f b' d T "ak 5 ... og u a ı 1 uçuncu ugu: :-ıar ıye e a§ 
:-.... numarada t h f. . . ... "'4lflard u a ıyecı Bay Necatı oglu Nuran kazan-

ır. 

Musa bak 
'-hın d aınızın tafsilatını resimleriyle beraber yarınki 

ız a Yaz .. acagız .. 

: bir murahhas tayin olunmuıtur. 
................................................. ·-········ 

Bay Yevtiç ile alelade noktai na- eme edildi 
Türklüğü tahkirden suçlu ki6-

zar -ve malumat teatisinde bulun -
mut olduklarını söyledikten son
ra Bulgaristandaki son hadiselere 
sözü naklederek Bulgar gazetele 
rinin yapılan tebeddüllerin Kral 
Borisin izhar etmif olduğu arzu 
üzerine icra edilmİJ olduğuna 

(Devamı ı.o uncu da) 

rit. 'fİNeti ikinci müdürü Goman. 
sın muhakemesine bu sahah saat 

onda asliye üçüncü ceza mahke
mesinde bakıldı. 

Suçlu gelmemitti. Avukatı, ka
rar verilmeden önce, bazı dilek-

(Devamı 10 ncuda) 

Bulgar krallığı lehine nümayiş mi? 
London R h t h 

lngillzkruvazUrtiVar- U Sa SIZ CCZ8 ane-
naya niçin gitmiş? } •ı A ı• 

Bu sabah gelen lngiliz gazete- er l a c Vermeme l 
leri aral!nda "Deyli Herald ın ,, ' 
Sofya muhabirinden bir tel yazısı 
aldığı görülüyor. Bu tel yazısında, 
muhabir, Sofyadaki son kabine 
değitiklikleri ile İngiliz kruvazö· 
rü "London,, un Vamaya uğrama 
sı arasındaki gözetilen dedikodu
lu bir münasebetten bahsetmek • 
tedir. 

(Dernmı 10 ncuda) 

Tavvar~e 
Şehitleri bugilo 
hürmetle anıldı 
Bugün memleket havasını mu

hafaza uğrunda canlarım veren
. )erin, "Kırık kanatlar,, ın günü
. dür. Yurd müdafaasının bu saha
sında en yüksek f eragatı gösteren 
fehid tayyarecilerimiz için bugün 
yordun her tarafında ihtifaller ya 
pılmaktadır; onların hatıralarını 
anmak için herkes bir dakika sü
kut etmiıtir. 

Bugün, tehrimizde, tayyare ıe· 
hidleri ihtifali Fatihte tam saat 
14 de baılamı.ttır. Fatih parkında 
abidenin etrafını çevreliyen yüz • 
lerce kiti göz yatları içinde aöy • 
lenen söylevleri dinlemiştir. 

(l)e,·anu 10 ncuda} 

Geçen gün sinamekili müshil 
alan bir kadın az daha ölüyordu 
I l 

Ruhsatsız eczahanelerin bulunduğu Mııır ~ar§ııı 

Halkı iğfal ederek para!ını çe
ken bir takım falcılar, büyücüler, 
bakıcılar, üfürükçüler Cümhuriyet 

kanunlariyle ortadan kaldırıldı. 
Fakat, nadiren görülen mutabbib 
ferle, diplomasız eczahaneler hali 
serbest ticaret yapıyorlar. Baha-

rat satan bazı dükkanlar ·da for
mülü belli olmıyan bir takım mÜI· 

bil ve kuvvet ilaçları satılmakta
dır. 

Bunların sabldığından ıahsen 
müşteki değiliz. Fakat, hali. baı 

ıne\·amı 10 ncudal 
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Soğuk ve 
fırtına 

Ingllterede ve Lehls-1
1 tanda mühim 

zararlar yaptı 
Londra, 27 (A.A) - lngiltere· 

nin her tarafından, ıon fırtınanın 

yapmıt olduğu zararlara dair ye
ni malumat gelmektedir. 

No.rthumberland' da, Blyth' de, 
dalgalar, iki klaruz gemisini ıü-

rüklemiştir. Bunların ne olduğu 
malum değ:Idir. 

Man adası havacılık meydanın 
da, rüzgar bir tayyareyi yerden 

kaldırıb, dıvara çarpmıt ve parça 
lamııtır. 

Varıova, 27 (A.A) - Boris -
law'da müthi! bir fırtına olmuı -
tur. Petrol madenlerinde 20 kule 
yıkıLmıı, fabrikalar, evler, yollar 

ve telefon hatları hasara uğramış 
tır. Münakalat durmuştur. Zayiat 

500.000 zeloti tahmin edilmekte • 
dir. • 

Anadoluda 
Karaköse, 27 (A.A) - Soğuk -

lar eıki tiddetini kaybetmİ§, na-

kıs 35 ve 40 dereceye kadar düşen 
hara;et timdi gündüzleri nakıs 15 
ile 20 arasında, geceleri ise 25 ile 
30 arasında değişmektedir. 

--o-

Marmara havzasın
daki zelzele 

Adana, 27 (A.A) - Marmara 
yer oynaması felaketine uğrıyan 

yurddatlarnnıza yardım için şeh -
r~miz orta okullarmdaki okurlar 
yer· nde ve çok güzel bir kalkınma 
yapmışlardır. Okullar arasındaki 
söz birliğine göre, her okur gün -
deliğinden dilediği kadarmı bu 

iyi iş için ayıracaktır. 

On iki adada reyiam 
yapılması istenecek 

Havanada 

ıs 
Bomba atılarak 
hücumlar yapıldı 

Havan, 27 (A.A.) - Şiddet 

hareketleri artmaktadır. Mitral 
yöz .~ zorbi'llar Lahavan yt"Jnmn • 
da bir trene hücum ederek bin 
dolar soygun yaptıktan sonra kaç
mışlardır. 

Dün akşam Santiyago' da birço
ğu kiliselere kartı olmak üzere 13! 
bomba patlamıştır. Bir banka ha· 
sara uğramıştır. 

-o--

Berllne giden Inglllz 
lordunun ı·esmi va

zlf esi var mı•/ 

... _. Kalimnos ...... i 
HAIA abluka altında İ 

bulunuyor J 

Amerikada 

2 yılda 
Atina, 26 - Atina gazetele· ff" k "" tt •ı 

rinin Rodostan aldıkları tel - U ume en mı yon 
grafnamelere göre Kalminos a )arca lira çalınmış 
dası hali. abluka altında bu - V · t 27 (A A ) N a§ıng on, . . - a-
lunmaktadır. fia idaresinde suiistimal itini tet-

Adanın mu haf aza kuvveti kik etmek üzere hususi bir jüri 
arttırılmııtır. Adada bir tayya· heyeti 6 Şubat tarihinde toplan . 
re filosu da bulundurulmakta - mağa davet edilmiıtir. Son iki se-
d~r. ne zarfında B. Ruzveltin itıizlikle 

Atina gazetelerinin netriya. mücadele programı bütçesinden 
tına göre Milli Yunan teşek - hükiimet aleyhine milyonlarca do 
külleri İngiltere ve ltalya hüku lar çalındığı bildirilmektedir. 
metlerine müracaat ederek hal Müddeiumumi dört milyar ke-
kın mukadderatı hakkında fi . tifli olan T eksaı kanalı inşaat pro 
kir ve mötalealarını söyleme - jesi hakkında tahkikat açılmasını 
leri için on iki adada ve Kıh- emretmİJtir. 
rısta reyiima müracaat edil • Bazı yüksek memurların met • 
mesini isteyeceklerdir. haldar oldukları bir suiistimal hak 

L d 2 ( A A ) B ····················································----···· on ra, 7 . . - azı --------------
kulağı delik mahafilin haber al - isyan m 1 ? 

kında deliller mevcud olduğu bil
diriliyor. 

dıklarına göre, Lord Ailen of Hur • 

twood'un Berlin seyahati nim res- Amerikanın bir vilA-
mi hiç bir mahiyeti haiz olmıya- ti d Jt t• id 
caktır. ye n e ur 1 are 

Deniyor ki, Başbakan Makdo _ ilAn edildi 

Toplanmağa da~et edilen husu
si büyük jüri heyeti 1929 da eski 
iç iıleri bakanı Fall'in hapıedil • 
mesiyle neticelenen mahud reza. 
lettenberi toplanmağa çağırılan 

bu neviden ilk jüri heyetidir. 
naldın siyasasına devamlı bir it . Batonruj • Luizyanada, 27 (A. 
tirakten sonra, Lord Hurtwood, A.) - Luizyana valisi burada ör- -o--
geçenlerde, ulusal kabine ile her fi idare ilan etmiştir. ökonomi bakanlığının 
türlü rabıtasını keserek, onun si- Valiye göre, bunun sebebi ıid- mühim bir bildirişi 
yasasını akisler yapan liir risaleae .:ı"" '""'"''""'''"" ~-~ •"'-'ı..n ... -"".;..r.t..._ ..-un.-..... , """" ~:s7'S~,.~ oAV

şiddet]e tenkit etmiştir. halli iki siyasal kurum arasmda nomi Bal<anhğı alakadarlara gön:• 

-o-
-0-

Fransızlaran teessUrU 
Ankara, 26 (A.A.) - Mar -

mara adası ve Erdek havalisinde 
ki büyük yıkıntılara sebeb olan 
yer sarsıntıları yüzünden ulusu -
muzun uğradığı ve geçirdiği acı 
ya Fransız hükumet ve ulusunun 
da iıtirak ettiği tehrimizdeki 
Fransız büyük elçisi tarafından 
hükiimetimize ulaştırılmıttır. 

Yüksek sıhhat şurası 
toplanıyor 

§iddetli bir mücadele mevzuu ba- derdiği emirde, takas kıymetleri· 
histir. Valinin mensup olduğu nin üstünde değerleri göıterilen, 
fırka, bu fırkanın muhasımları ta· yahud tiiccarlarca düşük de • 
rafından, Luizyana' da hakiki bir ğerle satılan malların Borsa piya
diktatörlük tesis etmiş olmakla it- sasındaki tesirlerinin önüne geç -
ham edilmekte ve bunlar bu ted- mek için hakiki aatıf değerlerinin 

Fransız hükumetinin bu vesile 
ile gösterdiği alakadan dolayı 

Cumhuriyet hükumetinin pek mü 
teşekkir ve mütehassiı olduğu bü 
yük elçiliğe bildirilmiıtir. 

-o-

Yunanistan yeni harb 
gemileri yaptıracak 

Atina, 26 - Burada çıkan mu-
vafık Vradini gazetesine göre 
Yunan hükfımeti, 1930 senesinde 
imzalanan Ankara itilafnamesi 
ahkamına tevfikan bir zırhlı, ıe
kiz torpido muhribi ve kafi mik
tarda denizaltı gemileri yaptıra -
cağını Türkiyeye bildirmiştir. 

Pesmazoğlu Parlse 
gidiyor 

Atina, 26 (A.A.) - Para it -
1eri bakanı Bay Pesmezoelu, Pa -
ris ve Londraya gitmek üzere ha 
•elCet etmiıtir. 

--o-

Bir general tevkif 
edildi 

Paris, 27 (A.A.) - Katiyet kes
beden altı aylık bir hapis cezası-
na çarptırılmış olan sabık general 
Bardi dö Fortu, tevkif edilmiıtir. 
General dö Fortu, Staviskinin ma
hud f irketlerinden birinde idare 
reisi idi. 

Ankara, 26 (HABER - Yük
sek Sıhhat Şurası daimi encüme
ni toplanarak hıfzıssıhha kanunu 
mucibince üç senede bir kura ile 

çıkarılacak üç azayı te5bit etti. 
Kur'a, General Besim Ömer, Ge-

neral Mazlum, Kilisli Say Rifata 
isabet etti. Ancak kanun kura dü 
ıenlerin yeniden seçimlerine ce -
vaz verdiğinden bunların yeniden 
şuraya memur edilmeleri Bakan
lar Heyetine teklif edildi. Sıhhat 
şurası şubatın yirmi üçünde top -
lanacaktır. Ruznamesi tesbit edil 
mektedir. 

birlere kuvvetle mukabele edecek 
lerini bildirmektedirler. 

Batonruj - Amerika, 27 (A. 
A.) - Zabıta kuvvetleri, saff ı -
harb nizamında, ayandan Longun 
tayyare meydanında toplanmıı 

yüz kadar hasmına kartı koymuş

tur. Bu adamlar, önceden ellerin· 
deki silahlarla, dayanmak niyetin
de olduklarını söyledikleri halde, 
zoru görünce birdenbire teslim ol
muılardır. Hepsi tevkif olunmuı· 
lardır. Bir tek yaralı vardır. 

esas tutulmasını,satışların mutlak 
kontrolünde genel satış fiyatları· 
nın gözönünde bulundurulması, 
umumi takas anlaşmalarının bu 
yolda yapıldığını, ihracatçının çı· 
karacağı mal ile temin edeceği dö-
vizlerden fazla değerde mal itha
line müsaade edilmiyeceğini ihrac 
kıymetlerinin satı§ vesikaları dün 
ya piyasa fiyatlarile mukayese e • 
)ta piyasa fiyatlaril miıkayese e -
dilmesini ehemmiyetle bildirmiı • 
tir. 

r Sabah ~azeteleri ne diqorlat? l ______________________ ..... ______________ .... 
"lstanbul şehri nasll tarif edilebilir?,, 

KURUN - Asını Us yazmı§ oldu· 
ğu başyazuuna "lstanbulun anlatmu,, 
serUivlıasını koymuştur. Burada ls
tanb ı!u şöyle tarif ediyor: 

"lstanbul altı yüz bin nüfuslu bir 
şehirdir. Başka ülkelerde bu kadar 
büyüklükde olan bir şehrin bir ucun -
dan öbür ucuna bir iş için gidip gel· 
mck bir saatte olabilir. Jstanbulda ise 
sabalıtan akşama kadar bütün bir 
günü gözden çıkarmak gerektir.,, 

Bundan sonra misal olmak üzere 
Bostancıdan Yeşill•öyüne gidecek bir 
insanın ne kadar miişküUit çekeceği· 
ni sayıyor, ve hiç olmazsa bu iki kıyı 
arC1$ında doğru postalar yapılmasını 
tavsiye ediyor. 

COJJJHURIYET - Yunus Nadi, bu 
günkii başyazısında, buğday koruma 
kurumunu11 düzeltilmesi gerekliği baş 
lığı ile buğday işlerinde son yapılan 
araştırmalarda, işi büsbiltün aydınla
tılmış olmamakla beraber bazı püriiz
lere rastlandıiiını fak at bu arada ban 

kanın buğday i!;ini idaredeki büyük 
nıuvaff akıyetini kör/etmemek lcizını 

geldiğini belirttikten sonra bu ışın 

pek te kolay bir iş olmadığını, ihtısas 
işi olduğunu yazmakta ı·e yazısını 

şöyle bitirmektedir: "Buğday alım sa 
tınıı üzerindeki son dedikodular pek 
beğenilir şeyler olmamakla birlikte 
eğer bunlardan sangu olarak bu bü
yük işin yürütülmesini düzeltecek 
sağlam bir·kurum çıkabilirse gene iyi 
diyeceğiz.,, 

lJJILLIYET - Ahmed Şükrü Es
mer "Soyadları,. başlıklı başyazısın -
da son zamanlarda yııddaşlar arasın· 
da soyadı alma faaliyetinin bir cep -
lıesini tenkit ediyor. Ahmed Şükrü 

Esmere göre mütemadiyen ôztürk, 
Aksoy gibi soyadlan almak doğru 

değildir. Bu suretle yüzlerce aile ay -
ni ismi alabilir. Bunun önüne geçmek 
için ciddi teşebbüsler lcizımdır. 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı son 
Vda - Galatasaray maçı miinasebe-

tile ı;ukua gelen facialardan bahıet· 

tikten sonra sporun alılôki ı:e bedeni 
faydasının kaybolmasından dolayı 

böyle spor istemiyoruz, diyor. 
AKŞA.Y - Dışarı ıebze satabilmek 

yollarını araştırarak kuru ve yaş en 
çok sebze ih rac eden memleketlerden 
ltalyayı öne sürüyor ve istatistikler • 
le onun ihrac tutarını gösteriyor. Fa· 
kat onun sattığı memleketler bizim 
de komıunwzdur, biz de onlara sata
biliriz ... Anc«k "kendi memleketimiz
de soğanın kilosunu altı kuruşa alır
sak, dışarda müşteri bulmak hulyası
na tabiidir ki düşemeyiz .. ,, 

Bugünkü "Akşam,, başyazısı böyle 
bitmektedir. 

SON POSTA - "Köylümüzün eski 
köylü olmadığı, gözü rok açıldığı, 
çünkü eskiden gırtlağına kadar borc 
içinde olduğu,, etralında izahlı bir 
yazı yazarak, "Yurdun büyük ülküle
re kavuşma.sını tezleştiren,, bu darlık 
tan kurtuluş vaziyetini ıevincle kar
şılıyor. 

. . ' 
--' . .. ı u-. a.au.&..uUU .l· '~'~ 

Varşovada 
Oörfogin ziyareti iç111 

hususidir deniliyor 
Varşova, 26 (A.A.) - Salibi· 

·ıı 
yettar mahafilde Bay Goeriıtl1 

yakında buraya yapacağı :ıiyare 
tin hususi mahiyette olduğu be 
yan edilmektedir. Ancak ınunıa • 
ileyhin ne zaman ve nereye gele· 
ceği hakkında hiç bir şey söyle· 
nilmemektedir. 

Bay Goeringin Berlinden ta1 
yare ile gelmesi ve Varıova):' 
200 kilometre mesaef de kain B•: 
alowieza yakininde yere innıet• 
muhtemeldir. 

Muhaliflerin naJİri efkarı, ret'lr 
mi mahafilin ketumiyetinden hl 
settikten sonra fÖyle diyor: . 

Bay Göringin seyahatine huııJll 
bir mahiyet izafe etmek için keti 
disinin çok meraklı bir avcı oldıı 
ğu ileri sürülüyor. Fakat çok iyi bl 
tırlardadır ki, mumaileyh Alro•" 
yada Bajvekillik etmiı ve birço~ 
defalar kendisine siyasi meın\111' 
yet ve vazifeler ihale edilınittif• 

-0---

6 bliı Inglllz liraB1 

denize düştü 
Londra, 27 (A.A.) - Dün ff 

riıten İngiltereye uçmakta olıJ 
bir tayyarenin taşımakta olc1°~ 
6000 lngiliz lirası kıymetinde 
külçe altın denize düşmüştür. 

Tayyare, Manf denizini afi" 
ken fırtınaya tutulmuş ve E•~ 
eyaletinde karaya indiği zaJ11•.,. 
yük bölmelerinin fırtınadan pt.f 

çalandığı ve içinde bulunan al~ 
. d d . dü .... iif 

vesaır etyanın a enıze f"" 
olduğu anlaşılmı§tır. 

-0-

Pragdaki esr..-rıa. 
cınayerı yapan 

'kim mlş_?
1 

· 

Viyana, 27 (A.A.) - ''Te1" 
raf,, gazetesine göre, mühendİf' 
F ormisin katillerinden bi~i, ltt~~ 
nihten aldığı talimat üzerine . 
aahte bir pasaportla, 1933 ıeıı' 
sinde birkaç ay Linzde ve Vi'f': 
nada oturmu§, Ba vyeradaki >, 
rusturya lejiyonunu teıkil ede11 , 

Ierden, Hitlerci Rauter'in en 1' 
kın arkadaşıdır. 

--0--

Troçkl artık milbiıJI 
bir adam değildlt 
Moskova, 26 (A.A.) - Ha"" 

Ajansının salahiyettar meınbal-' 
dan aldığı haberlere göre, Sof: 
yet hükGmeti çıkan rivayetler fıt~ 
lafına olarak Troçkinin, Kirof"-
katlinde tahrikatta bulundui"" 
gösteren bir beyaz kitab nefret; 
mek fikrinde değildir. unıu~. 
kanaata göre T roçki, dolayıf~ 
de olsa, artık Sovyet Rusyşt' ~ 
siyasi hay~tında herhangi bir ~' 
si tesir yapabilecek vaziyette 
ğildir. 

-0- , 

Fransa HabeşistsJJ 
dan tazminat ııı• 

istiyecek ? · Jı" 
Pariı, 26 (A.A.) - Son1ah 1 

dudunda Fransızların öldiiı-01:3• 
ai meselesi hakkında Fransız 
kumetinin bir nota hazırlaıı1~ıt' 
olduğu ve Habetistan hükilıı1e • 
den tazminat isteyeceği söyle~ • 
mektedir. Habeşistan hükUll1:;, 
nin de bu tazminatı venneYe 
de olduğu anlaJılıyor. 

······-·· .. ·································· .. ··· HABER 1,., 
lstanbulda en . çok ~~}.· 

gazetedir. ilanlarını t' v 
d ıer· BER,, e verenler kir e er .. .............••............................. 



~lncikft.nun 1935 

~ 'l&iişiim: -Sovyetlerde 
tııiisavatsızlıklar 

d Geçenlerde, Bolteviklerin Prav 
\':t R~et~ıi, "Sosyalizm ve müaa-
8 ,, 111llıyle bir baımakale yazdı. 
aru, Y

1 
flnız Şimal komtulanmızın 

rırr a.r • • d 
al~k 1 ıçın e değil, dııında da 
le~ a. uyandırdı. Bir çok gazete
r· er, buna dair dütünceler yürüt-
\.!, 

ltri Ma.~ıe_ ~uh~r~iri,. Sovyet na
ol Yecıl~rının fıkırleıne tecüman 
bot~,dıyor ki:"Umumi müıavat, 
dıt ~ftır. Öyle tabii farklar var· 
dlll) ' kaldırılamazlar. Erkek ka
ltta.ğa. et değildir. lkiıini et yap
tttrn a. k~lkıflJlak, insanlığı mah
~ ektır. Sovyetlere göre, meıe
o~erdlerin tabii hususiyetlerini 
..... 1 ~a.n kaldırmak değil, müsavat 
·•c ıgın • · 
lıt ıç.tınıai temel:ni yıkmak-
-O· 

1
1934 ilkkanunda Stalin, ıöyle 

)' enıi•tir· · 
cc 2' • • 

'İını- Müsavat sözüyle, mark
te ' ferdi ihtiyaçları ayni aevi-
0~ indirnıek istemiyor; ıınıfları 

M a.n kal~ırmağı arzu ediyor.,, 
htı &kalenın muharriri, müstak
't\t &oaya.liıt cemiyetinde de müaa· 
terı rn olınıyacağını söylüyor. Bin 

ttl~~ra, §Öyle bir hedefe ula-
., 1§: 

,~erkeıten kabiliyetine göre 
"erın k herkese ihtiyacına göre 
lltı e !,, Kimi keman, kimi de 
te, ~·dalgalı saç ister! ..• -lt-

B .. •Ye budur. 
~ b~n, Sovyetlerde imtiyazlı 
~ )' J- vatandqlar vardır. Ba
)\~~ daılar, Nijni-Novgorod'da 
l\~ lzı F ord otomobiline binerek 
atı.~ klübüne gidebilmektedir. 
~.... 

1
da, kalabalık otobüslere, 

~l?'ı..: &!'a tikUm tıklım doJmak 
llıııf · Böylelikle bir imtiyazlı 
)'ot. ~ey~ana gelmiı gibi görülü
'e~ ~ı tereyağıı ve turfanda 
~~e~Ye~ilmekte, ötekiler yiye-

' .. 'dır. 
2li1t dlibı fabrikalarda, " Udar-
f ,, e 1 
lıl, . ilen ere, yani vasatiden 

ti •rn j çıkaranlara mahsus birin
tiııti 1 

lokantalar vardır. Bu bi
f~1 ';:1ıf lokantanın ötekilerden 
~l "'~ :r~da,. yemiıin biraz daha 
()~a. rtulerın biaz daha temiz 
•-- ••dr M·· ~ıı· · uaavataızlık bunlarda 

1 eder. 
latc· 

ltt d ın, hl uf ak mü11avatsızlrk-
~ea~11 ~ na.dir olduklanndan, her· 
lıit ~ '2&r-ında ehemmiyetlidir. 
~I d..ıı:.ene evvel, Rusyada istih
~ObiJ i t·~z olduğu, meıela oto-

h· lok 
1 1 a&I edilmediği ve hiç 

t..... a.ntad .. t•• l 
~l.l&a.\>a.t a or u o madığı için :i, ~1.'

1;;;.~la~~ dah~ azdr. Şim: 
e, İaf h umuzdekı yıllar için-

) 1 &al ... ı 
~Yt 1 çoga ınca, insanlann 
~ii).aY!c:~~raıında farklar daha 
. ~t hiJ& t ır. Meıeli bazı adam. 
~tekiler ;aınvaylarda giderken, 

~~et :~~et "for~,, ları yerine 
'tl~J Yıler,, ıne binmeğe 

So ardır. 
tft._ "l'etlerde h-•-. 
"ftJı.: B .. !U a.K:kat anlatd

)a. uaun vaaat · . . 
tı -ıl)anların b .. ıevıyeden ıyı 
• llde.n t.a ogazmdan ve sır-
~lilini t a~ruf ederek umumun 
ı, eının nı·· k" 
F l>dnıa.aı ik . unı un değildir. 
'~~e.Jııttırar~za eden; istihıali 

\>iyeıini Y .. k ' unıuınun Ya§ayıf 
b· ?ç he ~ •el·t~bilrnektir ! 

lll1J> bi ! ın kıtınin otomobile 
ll'ı'ı' l\tnenıeıinden b: 
li) ·~esefe b"t" r §ey çık-

'lını dü j u un rnernleket nak 
bJ ze l.nıektir. 

~ QQ fe9·kı 
Cter ı_ ı er de, bug·· h . d ı ııeın d . . un, em 1§ •t. 'I'.-., c ımtıya f k · c.aer · .. 2 ar , var-
~h,.._ •! ucretini az ala d 
t~ ... qlı ,.. k n a am 
ı, ' hrae a:.~o ~lan imtiyazsız 

'l'llt.,, oJ .. y aFbır Yatyış yakm
.. or ak t • b · a , 1f unun ak-

Ayasofya 
avlusunda 

Eski eser araştırma
ları yapılacak 

ıstanbulda 
• 

50 
Yıl sonra kadastro 

tamamlanacak "Alman eski eserler Enstitüsü,, 
Müzeler idarem:zle birlikte Aya· 

İstanbul kadastrosu, yeni kaıofya avlusunda bir taknn kazı .. 
dastro kanununun, meriyet mev· malar yapacak ve eski eser arat· 

tıracaktır. kiine girmesiyle, evvelki günden 
itibaren yepyeni bir yolda yapıl-

Ayaaofya müze olduğu vakit bu- mağa batlanmştır. 
ralara taş mezarlar konacağı için, Şimdi lstanbulda yedi kadaa· 
şimdiden bu yeri açıp araştırmak tro postası çahtmaktadır. Bunlar. 
uygun bulunmuştur. dan ikisi Langada, ikisi Kapalı 

Bununla beraber, ne zaman işe çarııda, ikisi Balrkpazarında ve 
baılıyacakları belli değildir. biride Bayezitte kadastro yapmak 

Bundan b&Jka Boğazköyde ay· \ tadırlar. Dikkate değer ki Kapalı 
ni enstitünün yaptığı toprak kazı· çarımın ve Balıkpazarmın kadas· 
malarında da çok mühim şeyler trosuna baılanalı tam dokuz ay 
bulunmuıtur. olmu§tur. Fakat bu iki yerde ka-

Bunlardan biri T utankamonun daatro ancak günde bir arpa boyu 
dul kalan kanımın Eti hükümda- ilerlemektedir! Çünkü burada her 
rma gönderdiği mektuptur. adımda Evkaf, kadastronun kar· 

Boğazköy, Eti'lerin idare mer- tısına dikilmektedir. Evkafın her 
kezi olan ıehrin yeriydi. Milattan hissesinin bulunduğu yer kdastro 
2000 yıl önce yapılmıt büyük ta· için bir dava mevzuu olmaktadır. 
rayları olan bu tehrin bir parçası Kadastro mahkemelerinin uğra§· 
çıkarılmıt ve hükümdarların mü - tğı bathca iti Evkaf dava.landır. 
hürleri bulunmuttur. Bugünkü tartlar içinde daha on 

Tutankamo'nun karısından yıl kadar kadastro postalarının 
hükümdar Şuppiluluonata'ya ge- Kapalı çarımın içinden çılanala
len mektup hükümdarın oğulla- rına imkan görülmemektedir. 
rmdan biriyle evlenmek isteği ü- Kadastro daha hep İstanbul ta.-
zerinedir.. rafındadır. Beyoğlu, Üsküdar Bo-

Bu delikanlı sonra Mısıra gi- ğaziçi kadastrosu henüz yapılmıı 
dince entrika yüzünden öldürül- değildir. Bütün lstanbulun kadas
müştür. 

Asrt ambalaj sergisi 
Türk Ofiı İstanbul Şubesinde 

·~·ı ....... .,..,...1 ....... an.balaj Jc"llolc•i• 
yonları ıergisi dün aktam kapan
mıftır. 

Üç gün içeninde bu sergiyi ye
di yüz kiti gezmiıtir 

Modem ambalaj kolleksiyonu 
Ankarada da gösterilmek üzere 
bugün Ankara Türle Ofis merke
zine gönderilecektir. 

maam:mmmmnıaıınımııwwı1W'lllllll111J111U111IDllflllUllllll•WWllW9 

si iıe, farklar çoğalıyor. Bununla 
beraber derhal kaydedelim ki, 
milyonlarca adamın, eğer bir şey
de imtiyazı yokıa, ötekinde var -
dır. 

Rütvet, ihtikar, sui!stimal gibi 
cezalar, §İmal komıulanmızda 
şiddetle cezaya çarphrılıyor. Fır
kanın bir kararıyle, bugün filanca 
yerin en yüksek memuru olan bi

ri, bütün imtiyazlarmr kaybede
rek filanca imalathaneye amele 
diye gidebiliyor. Bilhasaa, Pravda 
ya gönderilen ufak bir mektup 
bütün suiietimalleri meydana çı. 
karabiliyor. Asıl ehemmiyetlisi, 
Sovyetlerde istihlak maddelerini 
herkesten fazla olarak eline geçir 
mek mümkünse de, istihsal pm11r
larmı yakalamağa ve kendine has 
rebıneğe imkan yoktur. 

. . . . . . 
Şimal komşumuzu tanımak 

çok faydalı olduğu için, Lu gaze
tesinde rastladığım, New,york'ta 
Nation' da vePariste L'EuropeNou 
velle' de çıkan yazılardan hüli.sa 
ederek, kendimin de bildiklerini 
katarak, Sovyetlerin büyük muam 
malarmdan birini aydınlatmak is
tedilm. Filhakika, ne zaman Bol
şevikl:k ismi geçse "beş parmak 
bir mi? Bütün insanların nıüsavi 
olması kabil mi?,, derler ... Görü
lüyor ki, onlar da, müsavatı beş 
parmağın bir olması şeklinde an
lıyorlar. 

(V:i • tlQ) 

trosunun yapılmaaı için iti bilen
ler şöyle toparlak bir vakit göı • 
termektedirler: Yarım asır!.. 

Türk dili yolunda 
çalışmalar ilerliyor 

Türk Dili Aratbrma Kurumu 
Merkez Hey'eti, dün, Dolmabahçe 
Sarayında yerinde toplanmış, a
rattırmalarda bulunmuşlardır. 
Şimdiye kadar, 1500 den yukarı 
yabancı kelimelerin Türkçe kar§ı
lrklan bulunmuıtur. Bulunan bu 
kelimelerin ilk parçası Mart baş
langıcında basılacaktır. 

Bunların birden basılmamasr, 
araıtırmaları daha geniı bir çev
re içinde yapmak, yabancı keli
melerin en uygun kartılıklarını 
bulmak isteğindendir. 

Türkçe karşılıkları bulunan ya
bacı kelimelrin, az vakit sonra da 
ha iyileri bulununca, öncekiler 
bırakılmakta ve bu en iyi olanı 
alınmaktadır. 

Yeni sözlük çalıtmalarındıı, 
hundan önceki Tarama dergisin -
den ı:İe yardım görülnıektedir. 

Seyyah geliyor 
Resolute isimJi seyyah vapuru 

Perşembe günü öğleyin 300 Ame
rikalı ve lngiliz seyyahla tehrimi
ze gelecektir, Cuma günü, bütün 
gün seyyahlar şehirde gezecekler· 
dir. 

İkinci seyyah vapuru, önümüz
deki ayın 13 ünde gelecektir. 

Musiki sanatkArları
nın kongresi 

"Musiki sanatkarları cemiye· 
ti,. kongresi toplanmış yeni reis 
ve idare hcy'etini seçmi§tir. 

Cemiyet, ulusal musiki yolun
da sıkı bir çalışmaya girişecek
tir. 

Memurların maaşı 
Memurların Şubat maaşları ge

lecek cumartesi günii verilecek
tir. 

Afyon 
inhisarında 

Afyon alışverJşine 
başlanıyor 

Bu yıl hiç afyon almamış olan 
uyu§turucu maddeler inhisarınm 
piyasadan ham afyon alması iç:n 
teşebbüslerde bulunmak üzere An 
karaya gitmiş olan afyon tacirle
ri hey'eti dün Ankaradan dön
müttür. 

Uyuşturucu maddeler İnhisarı 
Müdürü Ali Saminin de bulundu· 
ğu Ankara temaslarında Ökonomi 
Bakam Celal Bayar inhisarın 

derhal satın almağa başla.maşı yo 
!undaki buyruğu imzalamıştır.Dün 
Uyuşturucu Maddeler İnhisarına 
bildirilen bu buyruk üzerine uyuş 
turucu maddeler inhisarı idare 
meclisi, Ali Saminin başkanlığı al 
tında, toplanmrı ve eldeki parayla 
afyon ahtı yapılması kararlaştı

rılmıştır. Aht, verilen karara gö
re, bugün derhal ba§lanacaktı. Bu 
nun için dün lstanbul borsasında 
hararetli afyon muameleleri gö
rülmü§tür. 

Aldığımız malumata göre af-· 
yon inhisarı 800 sandık afyon a
lacaktır. Haziranda inhisar büt
çesine 1,5 milyon liralık tahs:sat 
ilavesi kararlaşmıştır. Ondan &on· 
ra da mübayaata devam edilecek· 
tir. 

Dün afyoncular da Ticaret bor· 
sasında bir toplantı yapmışlar ve 
timdiki durumu gözden geçinnit
lerdir. c~ 

Hiçbir mahsulün 
stoku kalmadı 

Öğrendiğimize göre memleke • 
timizde hemen hemen hiç bir mah 
sulün stoku kalmamıştır. lstan
bulda çok az miktarda tift:k, tü
tün, yapağı ve Adanada da pek 
az olmak üzere pamuk stoku var
dır. 

Pamuk ihracatımızın çok iyi 
olması köylü ve müstahsil borçla
rından tamamiyle kurtarmıştır. 

içinde bulunduğumuz 1935 yı
lında ise ihracatımızın daha çok 
artacağı umulmaktadır. 

Şehir Meclisi 
toplanıyor 

Şehir Meclisi önümüzdeki cu
martesi günü, saat on dörtte topla
nacaktır. Azalara davetiyeler gön 
derilmekted ir. 

Meclisin bu devresinde yeni 
belediye zabıt J :ıı talimatnamesi, 
1935 büdçesi, 1933 kat'i hesabı 
konuşulacaktır . 
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Taksi ile 34 gün 
Amerikada Manitoba şehrinde 

oturan Miçel isminde bir adam ge
çenlerde bir taksı otomobiline 
binmif. Şoför: 

- Nereye gid~ceğiz? diye sor· 
duğu zaman Miçel soğuk kanlılık· 
la: 

- Los Ancelos'a ! demiş. 
Şoför de soğuk kanlıhkta Mi

çelden atağı kalmadığı için hiç 
ses çıkarmamış. Taksi saatini in
dirdiği gibi Los Ancelos yolunu 
tutmuş. 

Eski masallarda anlatıldığı gi
bi az gitmişler, üz gitmiıler, dere, 
tepe düz gitmitler ve 7000 mil ka. 
tettikten sonra Los Ancelosa var
mışlar. 

Seyahatleri tam 34 gün tuttu
ğuna göre taksinin ne kadar yaz
dığınr siz hesab edin! 

~ 

Jan Dark'ın kardetl! 

Geçen gün Pariste mecliı rei
sinin kapıaı önünde garib bir ha
dise olmuıtur. Gayet tık elbiseli 
ve ciddi tavırlı bir adam kapınm 

önüne gelerek meclis reisini gör· 
mek istediğini söylemi§. 

- Neden dolayı görmek isti· 
yorsunuz? 

- Ben, meşhur Jan Darkm kar· 
deşiyim. Buraya memleketi kur
tarmak için geliyorum. 

Kapıcı bu kurtancının gözleri
ne bakınca oynattığını anlanııf. 
Fakat hiç belli etmeden ceval:; 
vermit: 

- Meclis reisi bu saatte Ruen 
yolundadır. Hemtireniz öğleden 
sonra orada idam edilecektir. Şim· 
di 12, 15 de bir tren var. Acele e
derseniz idam edilmeden yetişebi· 

lirsiniz. 
Zavallı adam bu cevabı alınca 

tefekkür etmİf, ve 12,15 trenine 
yetişmek için koşa koşa gitmiştir. 

<> 
Altın akını 

Londradan gelen son telgraf
lardan öğrenildiğine göre bu aym 
20 sinde Londradan Amerikaya 
20 milyon dolar değerinde altın 

çubuk gönderilmiştir. Bu altınları 
Nevyork bankaları son aylar için
de satın almışlardır. Ayni banka· 
lar bir -hafta sonra Amerikaya ye· 
niden 30 milyon dolar değerinde 
altın çubuk göndereceklerdir. 

Sovyet ressamlarının 
sergisi 

Güzel San'atlar Akademisinde 
açılmı!' olan Sovyet San'atki.rları 
resim tergisinin kapamasına bet 
altı gün kalmııtrr. Fakat, açıldığı 

günclen beri gördüğü rağbet dola
yısiyle, bir vakit daha açık kal • 
maı:mr. ihtimal veriliyor. 

Sergiyi, hergün bir çok kişiler 
Şerefiye resmi iyi gezmektedir. 

toplanamamış Diğer taraftan Milanoda a~ı-
Belcdiye, altı aylık varidat iş- lacak olan uluslararsı tezyini, 

lerini tetkik etmiş, şerefiye geliri· san'atler sergisine çağrılmamız 
nin hiç mesabesinde olduğunu dolayısiyle, güzel ıan•atlar Aka -
görmüttür. demisi tezyini, kırımında hazırlık-

Son zamanlarda yapılan istim 1 Iar ilerlemektedir. 
lakler yüzünden bu gelirin artma
sı icabederken ta ~:sil atın yapıl· 

maması, memurların çalı~madığı· 

m göstermektedir. Şerefiye res
minin derhal tahakkuk ettirilerek 
tahsili bildirilmiştir. 

Dağcılar Polonyaya 
çağırıldılar 

Dağcılık klübü Polonya baş 
konsolosu tarafından Polonyaya 
çağrılmıştır. Klüb bu çağrılışı 
kabul etmittir. Şubat içinde gi
dilecektir. 

ölttm 
T essürle öğrendik: Cerrahpaıa 

hastanesinin değerli baı doktoru 
Bay Rüşdünün valdesi Bayan Zi· 
ba vefat etmiştir. Cenazesi bu 
sabah saat on bir buçukta Aksa
rayda Valde camiinden kaldml· 
mıf, Edirnekapıda Otakçılar me
zarlığına gömülmüttür. 

Değerli dostumuz Bay Rütdü· 
ye ve ailesi efradına en derin acı
yışlamnızı bildirir, merhumeye 
Allahın rahmetini dileriz. 



4 HABER - ~Jqam Poıfan 27 Ddnclklnun 193~ __.,,,-
~~~;~----~~~~~~-W =======-====-~~~=~~~~~~~=========-=-

Şahin'in ~~:~r~ı~~~!~ T • S.QQO 
Jerek azaltıldı 

• • • • __ .. ,.... ocu ................. , 
1 ~a~an:I i No. 
•••• ;~;~::1 sovoK DENiZ ROMANI L .. ~ ....... w 

Venedik gemisi on dakika içinde 
denize gömülmüştü 

Çolak Mehmed düşman gemi
sine bakryor: 

- Neden ate! etmiyorlar? Bi
zim manevrayı çaktılar mı aea -
ha? .. 

Bu sözleri henüz bitirmiıti ki, 1 
dütman gemia'nin bordasmda on 
iki top birden patladı. Alevler 
parladı. Küme küme dumanlar, 
sonbahar rüzgarına karıı büyüye 
büyüye dağıldılar ve geminin tek· 
nesini yarıya kapadılar. 

Koca Hamza o anda dümeni 
aa.ncağa, gemının provuını doı 

doğru Venedik gemisinin prova • 
ıma. dikmitti. Böylelikle h.em avı
nın üıtüne daha çabuk varacak, 
hem de düıman topları eğer um • 
duklarından daha yakın düterae, 
hedefi küçültmüf olacaktı. 

Manevra ekıikaiz bir surette 
yapıldı. 

Dütman gülleleri Türk gemisi
nin bet on adını ilerisinde mavi 
sulara gömüldü, su aütunlan hava 
ya fırladı ve köpüklendi. 

Çolak Mehmedin sesi, topların 
bili bitmiyen akislerine kanıtı: 

- Hamza! ... Dümen yarım iı-
keJe ... Dikkat ... Topçular!. Gülle-
ler su kesiminden yukarıya atıla
cak. Batırmak değil, avlamak iı· 
tiycmıs. 

yan yattı. O zaman dü§man ge
misinin güvertesi Türk gemisinin 
güvertesinden aıağı düşmüıtü. 

Çolak Mehmedin hem canı ıı • 
kılmıf, hem de sevinmitti. 

Canı sıkılmııtı; çünkü avını ar
kasına takarak Navrine öylece dön 
mek ihtimali azalıyordu. 

Sevinm~tti; çünkü dütman ge· 
misinin güverteaine girmek için 
merdiven kurmak, uğraşmak li • 
zım gelmiyecekti. 

Nitekim leventler bir hamlede 
dütman ıemiıinin ıüvertesinc at
ladılar. 

Genit ağızlı Türk palaları, 

Türk balta ve topuzları, gür bir 
bqak tarlasına giren orak gibi i,. 
liyorlardı. 

Şimdi bir kelle, omuzların üs
tünden yana fırlıyor, kanh dö§e· 
melerin üıtünde dilini çıkararak 

ıöz kırpıyor ve sırıtıyordu. Şim
di hatsız bir gövde rasgele sağa 
ıola kılıç aavurJyor ve yüz üstü 
yere kapanarak sar' ası tutmu! gİ· 
bi çırpınıyordu. 

Bir levendin baltası bir Vene· 
dik kafasını parça parça ediyor, 
bir tövalye, göğaüne giren kılıcın 
keskin ağzını yakahyarak kendi
ni kurtarmağa ç.alıııyor, fakat el· 

!:'.ıielt ......... -~.- .... ...._ .. .l-

Yalın kılıcını havaya kaldırdı. kopan iıkeJet gibi yere yıkılıyor -
Yeniden dümene doiru bajır- du. 

dı: Haykıranlar, bağıranlar, inli -

- Atef eder etmz provayı düt-
. . . ' ı . bak' man gem11ıne çevır .... yı .... 

yenler birbirine karıııyor, bütün 
bunlann üstünde kılıç, baltalar ve 
topuzların kalkanlara çarpmasm

87 hamalbaşlle 87 
kAtib açıkta kaldı 

Hamal hölüklrinin birleştirilerek 
yeni bazı te:.kilıit yaprldığmı evvelce 
yazmıiltrk. 

Belediyece yapılan hu te~kilat hi· 
tirilmi§, hamalba§ı ve katibler kadroısa 
da yeni baştan yapılmı§tır. Bu t~ki· 
Iat münaschetiyle 37 hamalha§t ve 37 
katih de nçığa çıkardmı:trr. 

Cemiyetin umumi kitihi bir mu . 
harririmiıe ~unları eöy1emİ§tİr: 

- Hamallar bölükleri araemda ya· 
pılan te§kilat tamamlanmı§tır. Bu 
tefkilata ~cheh de, he~ altı dükkanm 
bulunduğu hir piyasa yerinde dört, 
he§ k.İfİ hir araya ı;elmi~ler, b§larma 
bir ele kahya geçirince bir bölük kur· 
mue lardrr. Bir piyasa yerinde muh· 
telif eokaklarda ayn, ayrı hamal hö· 
lükleri hulunınasma karar verilmi:tir. 
Bu suretle dört, be§ hamalın günlük 

kazançlarından ayırarak hamalba§ı ve 
katihlere verdikleri paralar kendileri· 
ne kalını' olacnktır. Ayni zamanda 
tüccarın malı daha emniyetli bir ıu· 

p• t .. ta~ınacktır. 

r cmi~ ve ch·arrndaki her iskelede 
bulunan bölükler ıöyle yerle~tirildi· 
ler: 

Yal<lehan, Bnhkpuar, Helvacı ıo· 
kak bir iskele, Tütün gümrük, Sün· 
gcrcilerden bir kısım, Zahireciler bir 
iskele, Haeır iskeleei, Hasır mağazası, 
Çöplük bir iekcledir. 

Arclkapı ile Çardak bir]eflirilmİ§· 
tir. Sabun böliiğü, un, 11nk bölükle
ri, Yoğurthane sokak, Arka ç.ar§ı da 
hir iskele olmu~tur. Unkapanı müs· 

reste ,.e Ayakkabı birleftirilmif, Ke· 
reste bölüğü namı verilmi,tir. Pera

kende, Araba npunı, Körfez hamal· 
]arı da bir bölüğe ,·crilmi~tir. Su, Şa· 
rah iskeleleriyle Y ağkapanı da bir· 

Sonra buraya, bnim yanıma!. Gö
reyim seni! ... 

l~tirilmietir. 
dan çıkan korkunç aealer yükseli- --------------

Sözüne aralık vermeden hava -
da tuttuğu kılıcı birdenbire yere 
indirdi ve bütün kuvvetiyle hay • 
kırdı: 

-At ....... HH !. .. 
On bet top birden, dütmana 

yıldırımlar attı Beyaz barut du
manları, bir an parlıyan alevle • 
rin etrafında kocaman kümeler 
yaptı. Birkaç ıaniye için Vene -
dik gemisinin yalnız direkleri, bir 
de kıç kasara ile prova ının yal • 
dızh ıüsleri göründü. Venedik ıe
misinin güvertesi karııtı. Bir di
rek yıkıldı. Bordasında birkaç 
delik açıldı. 

Ayni zamanda forsaların yan· 
lanndaki bütün leventler, palala· 
rmı sıyırarak, balta, topuz, ok, ne
leri varJa, i ?p birden alarak gü
verteye fırlamıılardı. 

yordu ... 

Çolak Mehmed, Koca Hamza i
le omuz omuza döğü,üyor, çolak 
koluna taktığı küçük kalkanla bü· 
tün hücumları geri tepiyor ve yak
laıanı yere ıeriyordu: 

- Haydi aslanlar!... Vurun! ..• 
Vur Hamza!. Hasan, arkana bak! 
Mustafa, Durmu,un yanma ko, ! .• 
Çabuk .•. Bak, üç gavurun ortasın
da kalmıt ! ... ileri!. .. Vur!. Vur!... 

Leventler, coıkun bir sel gibi 
ileriye ıaldırıyor, önüne çıkan her 
ıeyi yıkıyordu Şövalyelerin bü ......... 0 ---· .... - ......... --...... 

yük bir kıımı büyük direğin di - timdi can kayguıuna dütmii§lerdi, 
binde kılıçlarını yere atmıılar, el - fakat itiıten geçmiıti. 
lerini havaya kaldırarak yalvarı - On bet, yirmi levent hep bir • 
yorlardı: den direje dayanınca büyük bir 

T 1. f T ı· r çatırdı duyuldu. - es ım . ... es ım ... 
Direklerin sahanlıklarmdaki Saha~lıktaki okçular birer ar • 

mud gibi denize yuvarlandılar ••• bet Venedikli hi.li. güverteye ok 
atıyorlar, ikide bir Türklerden bi
rini yere yıkıyorlardı. 

Şimdi gemiyi tamamiyle elleri • 
ne geçirmiılerdi. 

Fakat ne oluyordu? ... 

rto. 79 
Yazan: 

Aka GUndUz 

Nuıl ve ne maddelerle yapıl
dığını dütünelim. Bakır madenle
ri, demir ocaklan. ki~li mmta· 
kalan, pamuk çiftliği, melenit di
namit aanayii, ağaç sanayii vesai
re ne olacak? Bunları yapan ye· 
tittiren müe11eİeler, insanlar ne 
ile doyup yaııyacaklar? insaniyet 
namına dütününüz. Yüz milyon 
mu her ıün ölsün, on milyon mu 
bet altı ıenede bir kere ölsün? 

Zırdeli sıçradı avazı çıktığı ka
dar haykırdı: 

- Bravo! Bravo! Horra ! Hip· 
hip horra ! Eviva ! Vivlager ! viv ! 
viv! 

Eski dünya diplomatı bir köte· 
ye büzülmüf, bunlan dinliyor, bir 
noktayı gözden kaçrrmıyor, ince 
ince ıülümaiyordu. 

Aktörler son rollerini yaptılar: 
Aralannda kavga çıktı, konaey 
dağıldı ve yalandan bir şrazete o
kundu: Umumi harb hazırlığı 
var! 

Aktörler çıkarlarken zırdeli, al
kıtladıiı diplomatın yanına -
sanki kimıe ıörmiyormut ıibi -
yaklaıarak fıskosa b-.ladı: 

- Siz bir dahi diplomabınız. 
- Siz kimainiz? 
- Harb levazımı yapan fahri· 

kalarm bazılarının sahibi, bazıla
rının komisyoncusu. Beni tanımaz 
mıamız? Ben meıhur diplomat( .. ) 
nun ortağıyım! Fakat aramız açıl
dı. Bununla beraber sizinle anla
tabiliriz. 

- Yüzde yirmi alırım. 
- Pek çok. Emin olunuz. Aziz 

------ ---- ...----!.- -~--·-
ki bana bile yüzde ondan fazla 
kalmıyor. Çünkü daiıtacak yerle
rim çoktur. Size heli.lmdan yüz
de on veriyorum. 

Aktör rolünü iyi bellem itti: 
- Müe11eaelerinizi ıörmeden 

bir teY ıöyliyemem. 
Oradan öteki sahneye geçildi. 

Buraıı da bir tiyatl'o sahneıinde
ki gibi fabrika taklidi idL ltçiler 
gidib geliyorlar, tl!.htadan, mukav· 
va dan makineler iıliyor. 

Zırdeli hepsini anlattı. Aktör: 
- Peki, dedi, yüzde onu kabul 

ederim. 
- Fakat çabuk harekete geç-

meli. 
- Vereceğiniz avama göre. 
- Bet milyon yeter mi? 
- Şimdilik yeter. 
Gene yalandan gazeteciler gel

diler. Yalandan gazeteler okun
du: Harb batlamıt ! 

Üçüncü aahne bir harb manza· 
ruı idi. Yalandan tayyareler u
çuyor, toplar patlıyor, insanlar ö
lüyor ..• 

!Alma ve baıka dıle çevıı me· 
Devlet y111aaınca ~oıuludur 

- Yeni dünyada elbise -~ 
ae yoktur. 

- Yeni dünyada mı 1 ., 
E B . d" .rad11' - vet. uruı yenı un,-

Biraz dütündükten aonr~ =. dit" 
- Demek ben yeniden dırıl 
- Evet. v· 
- Hatırlamağa bqladılll·. ~ 

mumi harbin sonun:la tiddetli ... 
uyuz haıtalı'iına tutulub ölrrıüt 
tüm. . 

Profesör sevinçle arkadatl~, 
na göz kırparak, yavaıça 111ıtl 
dandı: 

- Akıllandı gibi .. 
Deli ile konutmağa baıladı: , 
- Siz eıki dünyada ne it 1' 

pardmız? , 
Dütündükten sonra ccvab pi 

di: K" "k b. k . u idil - uçu ır omısyonc 

- Silah komiıyoncuau JllU? tİ 
- Hayır, hayır, hayır! Bir• 

yem vardı, ipek mendil, kadıll ~ 
rabı falan yapardı. Ayrıca d• , 
hafiye üzerine komisyonculuk 
derdim. ı 

- Diplomat ( ... ) tanır nıı•..,.-· 
Birdenbire irkildi. Kendini t"J 

madı: 

- Ne münasebet? Onlar bii~ 
adamlardı. Ben "Beynelnıil~ ~ 
saniyetçiler Cemiyeti,, nin kiW" 
bir propa.gandacıaıydım. 

do .. ~· 
Prof eaör arkadaılarma 

rek: ~ 
- Artık gidebiliriz. Yalnd 

rakalım. 

Ayrıldıktan aonra batın• e.I 
--11---~ ...&-...1!. 1 • 

- Bana öyle ıeliyor ki, aıoJll 
dırdıjıma iyi etmedim. 

- Neden prof eaör? :, 

D'kk d' • • Lalı' - ı at etme ınız mı JJP.J 
ae? ! Daha akıllandığı sani!J 
kurnazca, dalavereli konu'? 
bqladı. Ne· olur, ne olmaz, ~ 

dünyada birdenbire tanınnı-1' 
temedi. .. ıl 

- Bu, tam akıllandı'ğmı göl 
mez mi? 

- lıte burası kötü ya. ~ 
geçmi~ini saklamasaydı, y~ 
insanlığa kavuıtuğuna inan ~· 
tım. Fakat ne olur, ne olnıal 
ye saklayınca... f 

- Neden kutkulanıyorlUJl.ı' 'I 
- Yeni dünyanm batına dı il 

çorab örmeğe kalkıtmuındaJ' 
kuyorum. • 

- lnıan oluncıya kadar ""' 
toryumda kalır. 1 

- Yinni bin yıllık Kani 
mu Yani? ~ 

- Bedbin olmıyahm. Bu )it 
ilerlemit bir dünyada bir ı,Jı 
bir ıey yapamaz. 

d 
d 
1 
)j 

Koca Hamza hali. dümende 
dutuyor, dütman gemisine rampa 
yapmak için manevra yapıyor, ay
ni zamanda yanıbaıında duran çe 
lik kalkanla kılıcı kapmak, ileriye 
atılmak için sabırsızlık gösteriyor
du. 

Diifman gemitinin direk sahan-

Türk okçuları bu tepeden inme 
belalara karşılık vermeğe çalıtı -
yorlar, fakat kalın ağaçlarm ar • 
dına ıinen dütmanlar, kolay ko -
lay avlanamıyorlardı. 

Venedik gemisi hızla alçalıyor
du. 

Koca Hamza: 
8 . ' - atıyoruz reıı .... 

Diye bağırdı. 

Delinin gözleri fırladı. Kaskatı 
keaildi. Ağzı sarı aan köpürdü. 
Tatlı tatlı seyrederken birdenbire 
pat diye dütüb bayıldı. Hemen 
kaldırdılar, bir yatağa uzattılar. 

Profeaör: 
- lliımeyiniz, dedi. Ya tam a· 

kıllı ayılacak, yahud tam zırzır ka 
çık olarak kalkacak. 

Bayan müdür hatırlattı: ~ 
- Bu akıam timal kutbUI' dt( 

menekıe balosuna davetli ol ~ 
nuzu unutmayınız. Birazd.ıt / 

, çıkarsanız on, on bir dakiıı.P 
cak varabilirsiniz. .,ıt' ~ 

Profesör Mazhar Oım&O 
t•f ırarak: 1 

- Simal kutbunda balo ~Ji" 
1ıklarmdan ok atılıyordu. 

Leventlerden birkaçı güldüler. 
Çolak Mehmed mınldandı: 
- Gene sinekler uçmağa bqla. 

dı. 

Türk ımiıi güzel bir dönüt yap· 
tı ve dü9man gemiıine davandı. 

Koca Hamza kalabalığı yarmıf, 
~oktan bap ıeçnıitti. 

Cüllelerden biri su kesiminden 
qafrya vurmu9 olmalı ki Venedik 
ıemiıi, Türk ıemiıi tarafma ve 

Çolak Mehmed ağır bir küfür 
ıavurdu: 

- Vay köpoğluları ! ... Şimdi de 
bunlarla mı uğra~aeağız be? ... 

Birdenbire yanıbatında, direğe 
tırmanmak için atılan leventlere 
bağırdı: 

- Çabuk fU direği keainiz !... 
Haydi, baltalar itle.in!. .. 

Baltalar iki taraflı itlemeğe bat 
)adı. Bir iki ıaniye sonra direk ya
rı yarıya keıilmiıti. Okçular da 

Güvertede ellerini havaya kal -
dıran ıövalyeleri önlerine kattılar 
ve hemen dütman gemisini bırak
tılar. 

Fakat oradaki insanların hepai 
bu kadar değildi ki. .. 

Şimdi ambarlardan dı~arıya fır 
lıyan esirler, yolcular, ~incirleri 
kırılan forsalar, çılgm gibi etrafa 
dağılıyorlar, Türk gemisine gir· 
mek için can atıyorlardı. 

(Devamı var) 

Epeyce beklediler. Neden son
ra deli gfö~lerini aralık etti. Kıpır
dadı. Gerindi. Ayıldı ve vatağın
da dofnılub oturdu. Profesöre 
ıordu: 

- Ben neredeyim? 
- Evinizin yatak odasında. 
Dört yanma baktı. 
- Hayır. Bu benim odam değil. 
Sonra birdenbire çırçıplak ol -

dutunu görüb utandı. 
- Elbiıelerim yok. 

- Evet. Y dda iki kere ~ct1 
- ~enelqeıi ne oluyor?~ 
- Şimal kutbunun toP .~ 

pek güzel menekte yetitt• ~ 
Yılda iki kere mahsul veriY0t 

- Ya buzlar? Buzlar! ~ 
- Ben bir kere gittİJ'O• 

muz kalmamıf, enfes bir yel' 

- Buzlar kalmamıt h• ! .ıJI 
- Bazı içkiler için ıııak• 

buz yapılıyor. ,, 
(Deoant' 
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~lzahr, hakikaten uzak görül- ı Hiç bir şey söylemezsem beş yüz 

medı _., .... · d · B d ,, ·••I • lira verecegını va ettı. en e 
1 Sen de kabul edersin ki, uzak- bunun üzerine sustum. Cürme iş
a~•ia kalkışması hayli pahalı- tirakim ancak bukadardrr ! -diyor 
Ya bı 1 , 
I · a olurdu. F a'kat, öyle hile- du. 
~~ına davarandı ki, §ayet a- Müstantik bu izahı kabul et-
~ lözlülük ederek onu yakala· medi. 
t 1laaYdrk, elimizden derhal sıy- Zaten mantıksızlık ortada de-
1 

1
rd1, ğil miydi? Eğer Rifat şeriki cürüm 
Vedat Bey, cevap vermedi. olmasaydı, Latif, onu, ne derneğe 

erı Ukin, ertea: gün, sabahleyin beraberinde getirdi? Bunun mi.
fi '~nden, Rauf, hususi polis ha- nası var mıydı? 
o"e eri cemiyetine telefon etti. Haydar babanın çok münase-
'-;•dan öğrendiği ~u oldu: Rifatı belsiz bir zamanda gelmesi, 

l tanımıyorlar! planlarının muvaff akiyetle neti-
tıı ~~rk, İ§in arkası, çorap sökü- celenmcı ine mani olmuş. Hele Di-

itbı geld!: rayet Hanımın avdeti, büsbütün 

• Londra 021. - * Vhana :l4. -· 
* NeyYork 126. ~o * l\tadrlı 18, -
• Parls 16'3. - * Berlln 46. !O 
* l\11llno 16, - * \'ar şova 2.f, -
* Brül.:se ı tR, - * Budapeşıe ~ô. -

· * Atln:ı .4, - • Bilkre~ 17, -
• Cencvrr 816, ·- • Relgraı 
"' ~orya ~4. - * Yokebama 
* Amsterdam 8:1, - *Altın 
• Prag ıoo. - * Mecidiye 
• ~to\"ho m ... Renlmor 

Çekler (kap. sa. 18) 

* ı.ondra olO.- • Stokhlm 
• NcV} ork 0.7858 .. VI} ana 

1 • Paıis 12 114, • !\ladrh 
• l\1114no .:ıo - • Rcrlin 
* Rrllksc 3.4065 • VıırşovJ 
• Atln1. S3 IJ7 I • Audapeştc 4, 6 

1 * C:cncvıe Q.4~1 • Riıtrc 
* Sorya <ıi,Sn!i .. Bc1grat 

78,<l65 

* Anıstcrda:ıı t.174~ ~ Yokohanıu 'l.77~0 

ı ,1)7.J2 • !\toskm•a fOlJ -

Rif at h · · · f t• D' · ı · · bozmu•tu ~tt li , er §eyı ıtıra et ı. ıra- ış erını :s • iş Banka , ıo.- 1 ram\:ıy 
~llt. annnın köşkündeki facia, Hüli.sa, Raufun önceden tah- An:ıdol • 6. - • Çimento as 

lllrı .. ç_ıplaklrgwıyle ortaya çıktı. minleri tahakkuk ediyordu. Reji ? .• o Cn}on De~ 
t f .. Slr. ifa\ rıye 1 :o.1'0 ark De~. 

)tt a ~ , Paraca, çok sıkışık vazi- Cesedin orada bulunması, muc- Olcrkcz Bankası fi4, 5 ı nh·a 

~i ehıtı. Mücahit Bey isminde ri.mler icin müthiş bir tehdit hali- l'. :;ıgort ı ~aık m. ceza 

'r lengin adamla tanıtmış. Bu ni almı;tı. Dirayet hanımla ailesi l'.~~l'o"::'m=on_ı_~-------~:"'.'"l~cl~c:~ro,..,.,n,--=== 
'!atı t.1, deniz kıyısında bir sayfiye evde otururlarken cesedi ortadan 
ke :~ .iatiyonnuş. Latif Bey de, yoketmek mecburiyetinde idiler. 
"l rıd 1•ıne, bir sayfiye gezd!rmeği "Ne yapalım? Nasıl yokede-

etrnif. Jim?,, diye düfiinürlerken, Latif, 
E\' j,.· h'b· d' b' 1" Cüzamlılar mezarlığmm eskiden iar ~•n, ev sa ı 1 ye ı ın ıra 

d 1Y0rınu9 ama, eğer bin lira el- orada bulunduğunu düşünerek on 

f stikrazlar tahviller 
11 1933Tıirk Eor.I S0.75 Elektrik 
* . . il 29,\0 Tramva> 
~ • .. 111 29.65 ltıhtını 

lstlkrAzıDahlli 1 94,!!i • Anadolu ı 
* [rgani lstllı::r:ız.ı 97.- * Anıdolu il 
• 1928 A l\lı.:. Anadolu 111 

Rddat. 

-.-
31.75 
17, •O 

47 80 
47,20 
46,
~!\ 40 

Komünist fırkasının merkez bü
rosu azasından Kuibişef öldü 

Sovyet Rus Komünist Fırkası 

merkez komitesi ve siyasi büro a
zasından Kuibişef yoldaşın Arte
rio ·- lklerozdan öldüğü Moskova 
dan bildirilmiş ve bu ölüm dolayı
sile dün, şehrimizdeki Sovyet kon
solosluğunda yarıya kadar bayrak 
çekilmiştir. 

Moskovaya taziyet telyazısı 

~ör.derilmiştir. 
Verilen mallımata göre yoldaş Kui • 

bişef Leninin en sadık müridi ve Stalin 
le mücadelesinde en iyi bir arkaıl; şı ol
muştu. 

Kuibişef 1888 de doğmuş, 1904 de 
siyas: faaliyetine başlamış, Lenin pıı-ti 

sinin azasından olmuş, ve bütün haya • 
tınca ona sadık kalmıştır. 

ihtilalci faaliyeti Omıkda amele top 
lantrları arasında propaganda yapmakla 
başlar. 1905 de Pctcrsburgda bol!levik 
teşkilatında ihtilalci mesaiyi idare et 
miştir. 

1918 den 1920 ~c kadar Kızılorduda 
bulunmuş amiral Kolçak ile eınperya • 
listlerle çarpışmıştır. 

tı;rı &öıterilirse bet hin liraya sat- dan istifadeyi düşünmüş. 
1
11& d · · b·1· · O Onları korkutmak için bütün tt" . . aır ımza vere ı ırmış. -

,.~~•çın, latif Bey, Mücahit Be- çarelere baş vunnuş. 
Cenaze merasimi yapılnıcaya 

=-=--~-====-=======-~! b•dar bayrak böylece kalacaktır. 
R A D Y Q Bundan başka dün Sovyet kon-

Dahili harpler bittikten sonra Bu • 
haraya Sovyet Cumhuriyetinin siyasi 
mümessili olarak gönderilmiş, 1922 de 

Sovyet Rusya komünist fırkaıı merkez 
komitesi katipliğine tayin edilmiştir. 

1923 den 1927 ye kadar Sovyet hüku • 

m7ti7e l;;;;;;ü;;irlfırkası t;;;f;;d;; k';;. 
münist fırkası teftiş merkez komitesi 
başına ve amelelerle köylüler teftiş ko
miserliğine getirilmiştir. Kuibişef ismi, 

Çeliuskin heyetini kurtarmak işinin kah· 
ramanlığı ,rasında anılmaktadır. Bu 

kurtarma işini tertib ve idare eden odur. 
(Devamı var) 

"'rı ;- Yanınızda bin lira bulun
· -d-· Beşiktaş l~ra dairesinden: 

=..!!.::===========.;..:...:::;.J solosluğunda bir toplantı yapılmış 
Bugün 

Kuibişefin ölümü bütün Rusyayı de
rin bir mateme &evketmiştir. 

Oto~ .... ,. 
lt.t\ mobile binmişler. Bu taraf
\\f: doğru gelmitler. Sonra, La-

d,"- .-,.,, rla. ba•ka bir sayfiye 
~·,. -.,.,, Orasını da gezelim! -de 

Mahcuz olup paraya çevrilme
sine karar verilen iki manto, bir 
tane yarım konsol masa ayna, bir 
beyaz karyola 40 metre açık kah· 
,.,o -*'onai ,.,..,;ı.tsıTT'IPI ~usa.mh.a bir 
yeıil kadife müstamel kariape ve-

's· sairenin 3 - 2 - 935 tarihine 
ili• •ıin. hana asıl tavıiye ettiği- müsadif Pazar günü saat 10 dan 

...._ ~-. hu değildi, değil mi? 
~ li 12 ye kadar ihale ve pul ve resim-
4 . ayır, bu değildi. leri müıteriye ait olmak üzere Be-

''lı.. tıf, ınahsustan, ba,ka bir 
"rıı yoğlunda Abanoz sokağında 3 No bi)d· n adresini Mücahit Beye 
1"'1· lu hanenin önünde açık arttır-

tle 11· Baıkasına söylerse iz 

lSTANBUL: 

JS Otel Tok&Ui)andan transmisyon ça;> 

satı • telııl7.ca:r;, 19 Jlmnaııtlk Selim Sırrı 

Tarcan. 19.SO Haberler. 19.46 lUaylstro 

Goldenbcrg lrnro hl'yeti. 20,10 Karı ık mu iki 
(Plak , ;?0.10 llavnynn kltar (Zel•c • :ı. \'c 
nt:)<ada.&ları), 21,15 Son Jı:ıberler, borsalar. 
~1,SO Buyan EmJne lhsnn ıan. Radyo ve caz 
tango orkestraları ile birlikte. 

228 Kh7~ \'ARŞOVA, lHa m. 

16.15 Ork~tra, ıKızler. 17.20 l'lii.k, çoouk 
çocuk neşriyatı. l8 Dans pl!Udarı. 19 Radyo 
Uyntroıııı, 20 Hant musiki, 20.2S ReklAmlıır, 

sözler, 21 Şen program, haberler, 21,5.l Skala 
dl l\lilllnodan Mascagnl'nlıı Neron opernsmı 

a~ . d" ma suretiyle satılacağından istek-
......_ li esın ıye... }ilerin hazır bulunacak memuruna 645 lthz. BUDAPEŞTE, MO m. 

~\Ll &ydj öyle ise, buraya da 1 ·ı· l (3845) 18 caz orkestrası, 19.10 Sözler. 19,"0 Ko· 

nakil. 

~ ı müracaat arı ı an o unur. .. 
"'de"'~ ... Haricen manzarası fe- ro konseri, 20 .. so SV:ı.Jer, 21 Operetlerden p:ır-

lh&l ... Sultanahmcd 3 ncü Sulh Hu- talar, 22,80 Spor. 22,ıso Çingene orl•estrası, 
le ... l~~urköydeki köşke girmi,- kuk Hakimliııinclcn: 21 Bachmanıı orke.stnuıı. J,06 Haberler. 

d atıf Budapeıte (Kısa dalga), HAS 19.;;2 m. tk1• • ' Yanında, Rifat ismin- Davacı Zıhni tarafından Beya-
l lpt ka lG Haberlçr, tmre Mngyarl, Çingene or-
'\~ en zıktan kurtulma ar- zıtta, Tavşantaşı Kürkçübaşı so- keı;trası, 16 Nl'şrlyat sonu. 

:•nı da hulundurmuf. kağ~ 2 numaralı evde oturan F e- 80 Kh:r:. BF.RLIN, 8:;7 m. 

d•~l rkadatlarından birinden al- rid Suphi aleyhine açılan (100) l9 Spro, 19,SO Mozartın eııerlerlndı·ıı par· 

dllt~tı 0 tomobili biraz ötede dur- lira alacak davasında müddeia- çalar, 20,so Aktilallte, 20.40 fü!I ııporları 
1 .. ,Utla E • h h ld (Partcn Kırchen'dcn nakil), 21 Kliçlik rad • a.. r. vveli kumlukları fa- leyhin ikametga ı meç ul o uğu 
1 "4' lel · yo orkestrası, 22 l'IAk, 2%,SO Hambıırgdan 
İltte n1?•tler. Sonra da, üçü bir- mübaşir tarafından verilen meşru- naklen pbscrıenıen mllrekkep konser, 28•03 
lt 1: ~rayet Hanımın sayfiyesi- hattan anlaşılmş, müddei vekili- Haberler, 2s l\IUnlhten Spor hnbcrlerı, 2s,ss 

~ l'nlıtler. nin talebi üzerine 15 gün müddet- Dans. 
...._ lte11 1.. =~=·====-====:u:==m::::::::::::::::: 
"''•. b ı> an, önceden hazırlan- le tebligat icrasına karar verilmiş :: l b ld S l h :: 

"T our d :: atan u a, u tan amamın-:: 
'-li.... ka. an, Mücahit Bey, sağ olduğundan muhakeme günü olan ii d 

9 
I :: 

'q çı :: a numara ı :: 
ltif anııyacak ! 13 - 2 - 935, saat 10 da mahke- :.".! .i:.· 

,.., . -t Bey .. . . k . ... . b' 1 . h t b' ve 1 t ·• 'ilk& . , cunne ıthra ethgı- meye ızzat ge memz vey~ u ır !i i! 
~il t r edıyordu. Hatta Latif Be- vekili kanuni göndermeniz lazım si ı o e ii 
"llrıı,~'~"•urlarından haberi bile geleceği aksi takdirde muhakeme i! ii 

lgını S" l w b d L J : :: ......_ F' oy emege vardı. nin gıya ınız a icra Ki ınacağı Si nam manifatura mağazanın adı:: 
':at hak"kati öğrendikten tebliğ makamına ikaim olmak u- Si •• :: 

~"t ~hak~ ıükUt verdi. zere ilin olunur. (3850) il G UNE R il 

~ ~ALE Eılti MULENRUJsaıonunda ~ ıı olmuıtur ve ayni caddede bu-İl ,., o N •ı R N U R E O D 1. N GÜR SES El !~ lunan 29 numaralı (sabık Kle·i~ =:.: ~! yanti Hacıpulo) mağazaya nak ii 
30 l == !i lollunmuştur. Telf. 23482. ii .. sk ç a:: •• •• .. " arşamba akşamından itlbaret \;i ::::::::::::::::m::::::::::::::::::::::::::::::=::u 

M 'k· ~ uaı 1 •'venlHe unutulmaz saatler yaşalacakhr. := ..... 

~sarlar U. Müdürlüğünden 1 
~ .. _ •ct.renıizde daktiloluk . . .. . . .h .. .. 
~ "'Ura ıçın mu racaat etmış ve ımh an gunune 
"'e~ caat edecek olanlar 28 1 935 pazartesi günü saat 1 O da 

'diJ~,ltt~ tubemize srelmelidirler. Gelmiyenlerin müracaatları İptalı 
ır. (353) 

suiistimali 
a bitti 

Bu işten memleketin kaybı 2,5 
milyon lira tahmin ediliyor 

Uzun zamandan beri süren ta
kas meselesi üzerinde tahkikat 
bitmit ve gümrük müfettişlerince 
hazırlanan fezlekenin bir sureti 
gümrük ve inhisarlar bakanlığına 
gönderilmiştir. Yakında fezleke
n:n birer kopyeleri de Ökonomi 
Bakanlığına ve ihtisas mahkeme
sine verilecektir. • 

Takas komisyonunu kuran 14 ki· 
şiden bir kısmı ihmalden, bir kıs
mı da suiistimalden suçlu tutul
maktadır. 

Suiistimale alet olduğu sanılan 
Eksper Remzi ile onun namına 

kağıtları imzalıyan oğlu Faik te 
suçluların başında gelmektedir. 

Takas tahkikatının başında tev 
kif edilen limon kralı Diyamandi 

ile tüccar Mehmed Kasım, komis· 
yoncu Perikli Lazotis, komisyon
cu Fadıl, Yusuf Ziya, Armant Ko 
ro da sahte beyanname yapmak
tan suçlu tutulmaktadırlar. 

Tahkikat evrakına göre; ke
reste takası komisyonu harice ha
rice gönderilecek kerestelere pek 
fazla değer biçmiş ve keresteleri 
görmeden beyannameleri imzala
mıttır. Meseli, metre mikabı alt
mıt lira olan ceviz kerestesine 
1700 lira değer gösterilmiştir. 

Bazı tüccarlar ~a dııarıdan 

mal alabilmek için, kereste gön
dermedikleri halde, sahte beyan
name yapmıılardır. Takas komis
yonu da keresteleri görmeden be
yannameleri lastik etmiştir. 

Yapılan ve lastik edilen beyan
namelere göre üç yüz bin adet ke
reste çıkması lazım geldiği halde 
ancak altmış bin kereste ihraç e
dildiği tespit edilmiıtir. 

Bu gümrük kaçakçılığı ile ala
kadar tacirlerden Hristo Ninidis 
ile Vehbi Cemil Hariri tahkikatın 
ilk başladığı sıralarda diğer mem
leketlere kaçmışlardı. Yalnız Hris 
to Ninidis kereste takas suiistima
linde kendisine bir milyon lira 
menfaat temin etmiştir. Takas sui 
istimalinde ise memleketin kaybı 
iki buçuk milyon liradan fazladır. 

Bundan başka daha yedi tacir 
hakkında da sahte beyanname çı· 
karılmasına yardım noktasından 
tahkikat yapılmaktadır. Fakat bu 
tacirler, üzerinde sahtel:arlık ya
pılan bu beyannameler:n kendile
rinden çalınmış olduğunu söyle
mektedirler. 

Bütün bu işlerden anlaşıldığına 
göre takas komisyonunun suçu, 
beyannameler üzerinde yazılan 

miktar ve fiyatı aynen kabul et
mek, yani hem ihraç edilmediği 

halde, beyannamede ihraç edildi-

ği pzılan, keresteleri görmeden 
lastik etmesi, hem ~e Türkiye ve 

dünya piyasasından yüksek ola
rak gösterilen fiyatları kabul et
mit olmasıdır. 

,__ YILDIZ Sineması 

Bugiinden itibaren 
Bugünün karozosu olan 

Josef Shmit'in 
En son yeni eseri 

il~~a~ar ~ar~ısı 
Zevk, Neşe ve Müzik Filmi 



,. HABER - 'A1'ıam Postası ~ 
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rHABER'in 
Hiklyesi Kimi seviyor? 

, 
'-'Ahmed ... Karde§im... - Bak, ne düşünüyorum, azi· I Çocuklarını birer birer 

- Söyle Mehmedciğim... zim: Hangimizi hakiki bir aşkla 

- Ben seni ne kadar severim, seviyorsa, o, onun yanında kalsın. I öldüren canavar anne! 
biliyorsun. Oteki artık muhitini değiştirsin. 

- Bilmez miyim? Başka memlekete mi gidecek, ne BU 
- Seninle ayni sene doğmu- yapacaksa yapsın ... 

şuz. - Peki, bunu nereden anlıya-
- Kırklıymışız. lım? Hani, Nasrettin hocanın 

Kadın Dostu ile Birleşmek için O Gece Kocasın 
Sonra da Çocuklarını Ortadan Kaldırmış 

bf 
man yedi yatında idim ve o)lll1 t - Ailelerim:z komşuymuş. "mavi boncuk kimdeyse benim 

- Ayni iptidai mektebe gittik. gönlüm ondadır!,, Siyaseti var. 
- Liseye de beraber devam et- işte, Sabihada, bize karşı o siya· 

tik. Sınıf arkadaşıydık. Sonra, seti takib ediyor. 
diplomalanmızı ayni sene aldık. .. • ş·· l 1 t · - oy e yaparız... ş e, o, ıçe-
Ayni mesleğe başladık ... Eğlence 'k" d ·· wJ k tt 
~ . . . . . . . rı ı o aya og e uy usuna ya ı. 

alemlerımızı bırhkte tertıb ettık ... , K k·ı·ıı d' "K' b · V "h apıyı ı ı e ı. ımse enı ra· 
e nı ayet... . hatsız etmesin!,, emrini verdi. Bu 

iki arkadaş, birbırlerinin gözü d 1 kt b' k tu . . h . h . b k ra a, ya ancı an ır avgaya -
ıçıne, azın azın a tı: 

Mehmed: tuşuruz. "Senin olacak, benim o· 
lacak !,, diye bağırdıktan sonra, 

- Nihayet. .. -dedi.- Sabihaya 
t] d k iki el silah atarız... Göğsümüze ras a ı ... 

_ Ah S b:h h ı şu kırmızı mürekkep şişelerini ön-
, a · a a "· d b k nk' 

Ah d · - · h t 1 ce en oşaltara , sa ı yaralan· 
- me cıgım, a ır arsın... 'b' I . . b 

ılı ·· b · t . ld mış gı ı, el erı;;ıızde la anca, yer-Konce, o, enım me resım o u... d 
S . t'k l . V 'h e yatarız ••. onra, sana m ı a ettı... e nı a-

Son gelen gazeteler Transil • 
vanyada Lugos şehrinde geçen 
çok acıklı ve tüyler ürpertici bir 
hidseyi anlatıyorlar. 

Vak'a şudur: 

Bundan on gün kadar önce 
Transilvanyada Temes nehrinin 

yanında devriye gezen jandarma· 
lar, uzakta nehrin yanında siyah 

bir örtüye bürünmüş olan birinin 
durmakta olduğunu görmüşler. 

Hava çok soğuk ve karlı olduğun-

dan böyle birin· n nehrin kenarın
da durması jandarmalan kuşku • 
landırmış, kendisine doğru ilerle· 
meğe baş'1amı§lar. 

yet evlenmeeğ kalkıştınız ... Ben, "Tabii, gürültü üzerine, Sabi· , Jandarmaların gelmekte oldu-
ha, odasından çıkar ... Bizi böyle J w •• ··1 d d h ı k tana: 

"- Yapama bu işi ... O kadın 
evlenilir mahlUklardan değildir! 
-dedim. 

l gunu goren go ge e er a en • 
yer erde yatmış görünce, birimiz- disini Temes nehrine atmış. Jan. 
den birimiz üzerine "ah, sana ne .. .. 
ıd ? d' t 1 K' . .. .. darmalar bunu gorunce koşmu§lar 

o u.,, ıye a ı ır... ımın ustune b · d 1 ak 
t ld d h k 

. ve esasen u mevsım e a ç a· 
•·o· nletemedi.m. a ı ıysa onu a a ço sevıyor . • • . 

demektir ... ötekine, artık, çekilip kan neh:rden kendısını kurtara-
"Fakat, sen, dinlememekte hak 

I ; .. ın. Çünkü, herhalde samimi 
konuşmadığımı anlamııtın. Ben 
de Sabihayı seviyordum... Onun 

gitmek düşer ... Kabul mü? rak en yakın karakola götürmüş -
- Kabul! ler. 

·sana geçmi§ olmasına içerlemiş- Dan .. ~ 
tim ... Aranızın daha fazala kay- Dan ... 
nap1asına mani olmak için böyle iki el tabanca atıldr. Ahmedle 
bir tıwsiyede bulunuyordum. Yok Mehmed, yere yuvarlandılar. 
sa, bizzat hen de onunla evlenme- Kapı açıldı. 
ğe haydi haydi razıydım. Sabihanm batı uzandı. "Kan-

' 'Krsacası, sen, beni dinleme- ları,, ve "hareketsiz cesedleri,, bir 
d . E ı d' · B · • · müddet gözden g,..,.irdikten son-ın... v en ınız.. ennn ıçım içi- ~:r 

me geçiyı>rdu. ra, yatak odasına baıını çevirdi: 

"Bilhas~a, ~unun içindir ki, ıe- w• - Artı~ dolaptan çrk, Recebci
nir.Ie evJen~iği gece hile, Sabiha, gım ! -dedı.- Saklanmana hacet 
benimle flirt etmekten kendini a- 1 kalmadı ... Çünkü, çok §Ükür, iki
lamadı. si de öldü ... Birbirlerini gebertti-

"B . . k d enım ıse, ar a a§mrn kan· 
sıyle, hem de senin gibi bir arka -
datnmın karısıyle, hiç bir alakam 
olmamalıydı. 

"Fakat, onu öyle seviyordum 
ki. 

ler. 

Nakleden: (Ha<lice Süreyya) 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve erkek 

terzisi 

Bu, on üç, on dört yaşlarında 

bir gene kızdır. Biraz sonra ken • 
disine gelmit ve ağlıya ağlıya ba: 
şından geçenleri anlatmıştır. Din
liyenlerin yüreğini oynatan mace· 
ra şudur: 

- ismim Lydia Savu'dur. On 
üç yaşmdaymı. Annemden kaçı· 

yordum. Çünkü böyle yapmasay
dım anncnı oıcıureıı.;e'KU. Da.\Jcuıu 

ve iki kardeşimi öldürdükten son· 
ra sıranın bana geldiğini sezmiş -
tim. 

Babam Lugos istasyonu memur· 
larındandı. Bundan on yıl önce 
daha biz pek küçükken b'.rden 

bire ölmüştü. Büyüdüğüm zaman 
babamın neden öldüğünü kimse-

nin bilmediğini öğrendim. Her ne 
kadar babamda hafif bir kalb ağ· 

rısı var imişse de bunun öyle öl
dürecek bir derecede olmaclığmı 

söylüyorlardı. 

Korasıyle iki çocuğunu 

zelıiı /iyen kadın 
~'' ~ 
"" 

Annesi tarafından öldiiriilccekken 
kurtulan kız 

~ 

Bundan sonra bize dayanılamı
yacak derecede zulüm yapmağa 

ba§ladılar. Günde ancak bir defa 

yemek veriyorlar, kar yağdığı ve 

hava gayet soğuk olduğu halde 

bizi buz gibi odada yatırıyorlar -

dı. ihtimal böylelikle hastalanıp 

"Nihayet, olan oldu: Karın, 
metresim oldu ... Bunu, sen de his
settin ... Fakat, öyle seviyordun ki, 
ondan ayrlamıyordun ... Benim de 
halimi anlamaktaydm... Çünkü, 
küçüklüğümüzden beri birbirimi
zin hal eti ruhiyesini biliriz ... 

iki arkadaş iç geçirdiler. 

Bütün şıklar hep 
orada giyinirler 
Her keseye ve 
arzuya uygun el
bisenizi ancak 
orada yaphra
bilirsini:ı. 

lstanbul Yeni
postahane kar
şısında Foto Nur 
yanmda Letafet 
hamnda. 

Fakat biraz büyüdükten sonra 
bir gün annem dostu ile münaka§a 

ederken işin iç yüzünü anladım. 
Annem dostu ile rahat yaşamak ölmemizi beklemekte idiler. Biraz 

sızlamrsak cevab olmak üzere bi- Peki, şimdi ne yapacağız? 
-Doğrusu, ikimizden birinin 

ortal'fan çekilmesi lazım! -diye 
düşii.'lüyorum. 

- Ben de o fikirdeyim. 
- Öyleyse? 

---~-------------------------

Almanyada geçenlerde bir bira haftası yapılmış, bu hafta zar
fında muhtelif müıabakalar tertib edilmiftir. Bu müıabakalar ara
sında birbiri arkcuına en çok bira içmek müsabakası gibi olanları da 
vardır. Garson kızlar arasında da bir seferde en çok bira kadehi ge

tirmek müsabakcuı yapılmıf, yirmi kadeh getiren bir kız birinci 
~muftıır. 

için babamı arsenikle 
rek öldürmüştü. 

zehirliye-

Babam öldükten sonra Lugos • 
dan ayrılarak Begamonostor' da 

bahamdan kalan bir ç1ftlikte otur 
mağa başladık. 

Bizimle beraber annemin dos -
tu olan Vasil Opresko ismindeki 
adam da gelmişti. Bu adam eski 
bir orman korucusu idi. Babam ta 
rafınchn akrabalarımız bize hiç 
gelmiyor!ar. ve bu adama anne
min pek çok para yedirdiğini söy· 
lüyorlardı. 

Annem dostu ile, biz anlamıyo· 
ruz zannile, gayet açık konuşuyor 
du. Bir bün bizi "Baba,, diye hi
tab etmeğe mecbur ettikleri Op • 
resko anneme açıkca şunları söy -
ledi: 

- Bu çocuklar varken biz hiç 
b"r zaman rahat yaşayamıyaca • 
ğız, bunlar her gün rahatımızı da· 
ha fazla bozacak!ardır. 

Annem ilk vakitler bizi müda· 
faa ediyordu. Fakat gün gerdikce 
o da düşüncesini değiştirmeğe 

ba§ladı. Nihayet Upreskoya hak 
verir oldu. 

zi dövüyorlardı. 

1 S'l9 senesinde o vak~t 6 yaşın
da olan M~ron adındaki kardeşim 

birden bire öldü. Böyle buz gibi 

o~ yatarken soğuk almıştı. 
Annem ona bir çay pişirdi. lçdik
ten bir gece sonra öldü. Ben o za-

ten şeyleri pek iyi anlıyorduıtl·. 
lesi günü doktor gelip kardeşı 
muayene ederken birdenbire 
taya çıkıp hakikati bağıra ba~ 
söylemeğe karar vermiştim· . bJ 

nem vaziyeti anladı ve benı ~ 
odaya kapryarak korkuttu; bet1 
bir şey yapamadım. ~ 

Bu esnada Opresko seyah• ~ 
idi. Kardeşim öldükten bir ha 
kadar sonra müthiş sarhoş ola.ti 
geldi. Anneme: 

- O çocuğu uçurduk! ŞiJJI 
de sıra kıza geldi! diye bağırJı· 

Ben bu sözleri duyar duY1'1; 
avazım çıktığı kadar ağlaJ1l18 
kendimi yerden yere atmağa b• 
ladım. Annem ile Opresko bl 

ı·~ ağzımdan burnumdan kan ge 1 

ciye kadar dövdüler ve bir od• 
kapattılar. Ve ertesi gün de L\1 
timarhanesine gönderdiler. 
b d b .. t.. b'ld'kl · • o··~ıe ura a u un ı ı erımı s ı 

dim. Fakat deli diye kimse alJ~ 
madr. Bir buçuk yıl kaldıktarı f 
ra amcam beni çıkardı ve ys11 ~ 
aldr. Fakat malesef burada da. 
hat <!demedim. Amcam gayet af 
surette hastalanarak hastaııtj 
kaldırıldı. Bunun üzerine bell 
tekrar annemin yanına dörıııı" 
zaruretinde kaldım. 

Tahammülsüz hayat yeııİ~ 
başladı. - l 

ısır gün gene annem kendi 
bırakmak istiyen Opresko ile ~ 
ga ettiği sırada bir cinayet J 
işlemiş olduğunu öğrendim. 

timarhanede iken annem 0P1 
kodan bir çocuk doğurmu§ ..,e 
dürmüştü. 

f 
Artık on iki yaşında idili' f 

çocuk değildim. Annemin gı i 
tabii ve müterdi bir yaradıllı 
olduğunu anlıyordum. J 

Bir gün vaziyet birden bire b 
ğişti. Annem evde olmadığı"'. 
sırada Opresko bana §İmdiye y 
dar asla yapmadığı bir muh3i 
göstermeğe, beni sevmeğe 0 ~ 
mağa başladı. Ben birşey a~l:ı~ 
yordum. Fakat bana annemı 4 
receğini ve benimle evlenectJ~ 
söylediği anda herşeyi aolll eı 
Kendis'.ni şiddetle reddettif11• / 
sefer de annem benden !üph~. 
meğe ve bana tuhaf tuhaf ba jf 

ğa başladı. Beni Piyer Krista tı'' 

minde 50 yaşında zen~ıı' 
çirkin bir adama para mukab

1 
JI 

de vermek istedi. Ben bu"",: 
reddett'm. Bunun üzerine baıı~;· 

- Biz müşkül vaziyette ~al f 
Bizi ancak sen kurtarabilirıırı· ti~ 
ğer o adama varmayı redd~.cl~~tii' 
seni de kardeşlerin gibi ol 

· rüm, dedi. I' 
ıııt 

Artık hiç bir ümidim )<a ~ı( 
mıştı. Bu şekilde ölmektense 
mayı daha İyi buldum. ıı' 

B .. 1 .. . . de.rsı>'. r u soz er uzerme 1an 1ı 
derhal iş başına geçerek arırıe 1"' 
le Opreskoyu yakalamışlar ..,~eti~1 bası ile kardeşlerinin ceset eO 
de muayene edilmek üzere. 
tıb dairesine göndermişle~.~1~l 
Diğer taraftan vak'ayı 0~acıl~ 

köylüler de tevkifhaneye I el 
.ı ~ a ·ı 

ederek bu kfltil ruhlu a~tt·. e1'1ı 
navar dostunu linc etmek ;slı:i~ır 

··c" 
lerse de jandarmalar, go 
bunun önüne geçmiılerdir• 
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,-...,.... wırn ıs a_.wrnıumaa-

lnınastik için vakıt 
bulmanız lôzımdır 
Bir kere başladıktan sonra bıa 
rakmak size güç gelecektir 

olan bir bqka odaya geçiniz. De
rin derin yirmi dakika nefes alıp, 
ciğerlerinizi boşalbnız. 

m = n • = 

1 

Bu i,; şöyle yapacaksınız. A· 
yaklarmızı biraz açmız. Tapan· 
lafınız yere yapıtık olıun. Sonra 
ayaklarınızm ucunda yükselirken, 
hir tar" f tan da kollannızı önden 
yana dotru mümkün olduğu ka
aar genit bir daire çizerek açar-
ken, batmızı geri atarak. yalnız S nema artistleri Klodet Kolber 
bumunuzla derin bir nefes alınız. ( sağda ) le Marilayn Miller 
Bu it bittikten sonra, ellerinizi in-
direrek ağzınızı açınız, ve ,iddetli ( solda ) in iki kürk modeli 
bir hohlayıtla ciğerlerinizdeki ne----- -----------------------------------
fesi botaltınız. 

Bu hareketi yirmi dakika ya
pananız, jimnastik yapamağa 

batlamıt olursunuz. 
Bu harekete bet on gün devam 

ederseniz, on birinci gün artık iı
teseniz bile bırakamazıınız, aht
mıt olursunuz. Zaten daha ilk 
gününden itibaren kendinizde bir 
batkalık duyacağınız için bırak· 
mak ta istemezsiniz. 

Daha sonraları, bir sabah, bu 
hareketleri yaptıktan ıonra, cesa
retinizi ele alınız. Ayaklarınız "' 
daima birbirinden açık olduğu 
halde, dizlerinizi bükmeden, elle
rinizle yere dokunmaia çalıtınız. 
Birinci günler belki bunu yapa
maz, yani yere dokunamazsınız. 
Zaran yok. Yav&f, yavat. Müm
kün olduğu kadar fazla eğiliniz. 
iki üç gün ıonra muntaz•man ye-
re dokunursunuz. Bu hareketi de 
beı, on ,onbet, yirmi defa, daha 
doğruıu yorulana kadar yapınız. 
Y oruldujunuz zaman, genit bir 
nefes alma. hareketi yapınız, ıe-
çer. 

Bu da bitti deiil mi? Şimdi ıi· 
ze bir üçüncü hareket ıöyliyeyim. 
Daima ayni ve tabiati muhafaza 
ederek, yani aydlannız açık ol
duğu halde durunuz. Ellerinizi 
omuzunuza götürün. Sonra yuka
rı kaldınn. Ayaklannız yere mıh
lanmıt gibi bir vaziyette durmak • 
prtıyle vücudunuzu, biletiniz ü
zerinde sağa döndürün •. Mümkün 
olduğu kadar, sonra da sola. 

- Vallahi kardet, her sabah Bir model: Elde yapma günden 
kal(Qnca jimnastik yapmadan bir taggör, Baak biçimi ceket ve şapka. 
türlü rahat edemem diyebilirsi-
niz. Doktor Stgsra içmek 

fena mıdır? 
Ekseriya sigaraya, oldufundan 

fazla ehemmiyet vererek zararla
nndan bahıederler. Pek tabii her 
,eyin f azlaıı fenadır. Suyun, ek
meğin olduğu gibi. 

Yalnız, günde bet alb sigara 
içiyorsanız, bunun 11hhatinize bir 
fenalığı olmaz. Şu var ki, dokto
runuz "içmeyiniz,, derse içmeme
lisiniz. 

Kestane şekeri 
iyidir ama 

Yeni bir saç modası 

Yeni çıkanlan bir saç modaaı: Alnın üstünde kdhkiil bırakmak .• 
Çok siyah saçlara pek yakıımıgan bu saç ıekli gözelrl daha büyük 

Süıenıa tla 
ar U Cin Harlu'nun evimlen bir kö~ .. 

Keıtane tekerlemelerinin 100 
gramında 350 kalori vardır. Bir 
kestane tekeri 30 gram kadar ge • 
lir yani 100 kaloriye yakındır. 1 -
ki kestane şekeri yemekle 100 
qram biftek yemit gibi olursunuz. 
Keıtane tekerleri · nsanı çok tit· 
manlabr. Az yi~niz. • 

göıtermektedir. Onde bir kôhkiU halimle alına doğrıı uzatılan saçlar 
nısede kabarık bir vaziyette toplanmaktadır • 

• 
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Karuzo öldükten sonra1 r . 

Bu 

bir banka soydu! 
vak'a 
garib 

şikagoda, fevkalade 
bir şekilde oldu 

Tekirdağında Mardin gittikçe büyüyor 
Bulgarlstandan gelen ' 

Şikagodan "Noyea Viner Jur
nal,, a yazılıyor: 

Karuzo ile arkadaşlannı~ elle
rinde 3 tane tabanca şimşek gibi 
parladı: "Eller yukarı!,, kapının 

yanıbaşında duran memurun biri 
sezilmiyecek derecede uf ak bir 
hareket yaptı; elinin orta parma
ğiyle duvarda bir düğme araştırı
yordu. iri yarı herifin, yani Ka
ruzonun gözünden bu sezilmez de 
nilen hareket bile kaçmadı; za
vallıyı bir yumn1kta yere serdi. 
Öteki iki memur donakalmışlardı; 
ellerini yukarı kaldırmışlar, olanı 
biteni seyrediyorlardı. 

muhacirlereyapılan ve güzelleşiyor 
yardım ıııu, 

d,n 

Raçman ve kumpanyası adlı 
bankanın önünde iki büyük F ord 
otomobili durduğu zaman, banka
öğle paydosuydu. Otomobillerde 

altı kişi vardı. Bunlardan beşi çokı 
şık giyinmiş kimselerdi. Araların
da bir de şıklık bakımından er
keklerden hiç de geri kalmıyan 

gayet güzel ve sarışın bir genç ka
dın vardı. 

Haddinden fazla makyaj yap -
mış olan bu yolcuların, daha ilk 
görüşte tiyatro artisti oldukları an 
!aşılıyordu. Şoförün yanında o -
turan yaşlıca adam, otomobilde -
ki sinema makinesini çıkarıb yer
leştirmek için sağa sola direktif -
ler vermeğe başlayınca, bankanın 
kapı önünde duran bekçisi büyük 
bir saygı ve nezaketle yardım ~t
meğe koştu. 

Çok geçmeden bankanın önüne 
yüzlerce kişi toı>!andı. Kalabalık 
o dereceyi buld.u ki, nöbetçi polis 
düdüğünü ilttürerek kendisine da
ha ij-:; arkadaş çağırmak mecburi
yetinde kaldı. 

iş gittikçe büyüyordu. Opera
törün polise söylediğine göre, fil
mi çevirecek olan artistlerin daha 
serbestçe hareket edebilmeleri ve 
ayni zamanda fonun da filme da
ha güzl alınması icab ediyordu. 
Bu vaziyet karşısıni::la etrafı kor • 
don altına almaktan başka bir ça 
re kalmamı§h. Polis, artistlere 

Karuzo birkaç saniye içinde 
banknot paketlerinin büyük bir 
kısmını yerleştirebileceği yerleri -
ne koydu, arkadaşları da memur
ları salta d•r-rluruyorlardı. Sahne 
bitmişti. Memurlar hala elerini 
k:.idırmış bekliyorhırdı. Meşhur 

artist kasa dairesinin kapısını ka
pıyarak çıkmıştı. 

Karuzo dışarı çıktığı zaman ar 
kadaşiyle sevgilisi arasında geçen 
sahne henüz sona ermiş bulunu
yordu. 

Operatör polislere dönerek: 
"-Öteki sahneler atelyede çev

rilecek!,, diye bağırdı. Artistler o
tomobillere yerleşerek, 'IOn hızla 
yollarına devam ettller. Mizan -
senden üç saat sonra itin farkına 
varıldı. 

Kasa dairesinde kapanmış ve 
boğulmak üzere olan memıırlar 
kurlarılmı br. Pb • , 'b çetenin 

içinde, eskiden bankada çalışmış 
olan bir memurun bulunduğunu 

lazım olduğu kadar yer ayırttı ve sanıyor. 
~~~~~~~~~~~~~~ 

kordon altına aldı. Burada oyna- Amas ada bir k d 
nacak oyun, Karuzonun yaşayıtı- Y 8 101 
nı şerid üzerinde tesbit eden bü- k6pek ısırdı 
yük bir filmin bir parçaamı teşkil Amasya, 20 (Hususi) _ Amas-
ediyordu. yaya bir saatlik mesafede bulu -

Operatör filmi çekmeğe başla- nan (Boğaz) köyünde Haşim is -
dı. Çok heyecanlı bir sokak sah- minde bir adamın köpeği Nazire 
nesi sahneyi canlandırmak için o- ismindeki kadını ağır surette ya • 

raladı. peratör alabildiğine bağırıyor, di-
~ektifler veriyordu. işittiğime göre vak'a şu şekilde 

cereyan etmiştir: 
Silindirli iri yarı adarn Karu -

Haşimin a~lesi yufka pi"irecei!i zonun arkadaşıdır; sarışın güzel 'l:' ~ 
için yardıma komşusu Nazireyi 

kadın da meşhur şarkıcının sevgi- .. 
)isidir. çagırmış. 

Karuzonun arkadaşı, sevgilisi
le saraydan çıkarken (banka ka
pısı Barok mimarisinde yapılmış 
bir saraydır) karşılaşıyor ve ona 
Karuzonun kendisine hiyanet etti
ğini söylüyor. Bu sıralarda Karu
zo malikanesi olan sarayın içinde 
bulunuyor. 

Nazire ise kendisinin de evinde 
iti olduğunu, yardıma gelemiye
ceğini söylemiştir. Fakat komşu 
sunun israrına dayanamıyan Na -. 
zıre: 

- Peki gelirim amma ben si • 
zin köpekten ç.ok korkarım köpe -
ğin'zi bağlay~ da geleyim diye 
cevab vermif. 

Biraz sonra He_ş:min karısı ço· 
cuklarını göndererek köpeğin bağ 
lanclığmr, artık gelmesini bildir -
mi§tİr. 

Nazire g:tmek için evinden çı -
karak Haşimin evine 15 - 20 a. 
dım kala: 

Tekirdağ, 21 (Hu. Mu) - Ye· 
di aydanberi Trakya toprakları-

nın Romanya ve Bulgaristandan 
gelen göçmenlerle dolmakta ol

duğu herkesce duyulmuştur. T e • 

kirdağ eline gelen göçmenlerin 

çok muhtaç ve fakir olanlarına 

dağıtılmak üzere vilayetimiz Hi • 
laliahmer cemiyetine 300 don, 

300 gömlek, 300 metin yelek,"'450 
metre şerid ve 450 çift çorab gel -
mi§ ve dağıtılmağa başlanmıştır. 

Bunlardan başka bu gibi yoks~l -
lara-;rakkabı alınmak üzere vila
yet emrine (500) lira nakid par~ 

verilmiş ve bununla da göçmenle

re ayakkabı sipariş edilmittir. Bü
tün Trakya alanındaki göçmenler 
kendilerine ayrılan evlerde yerleş 

mişler ve tohumlarını ekmişler~ 
dir. Göçmenler arasında bulaşık 
hastalık yoktur. 

Göçmenlere ev yapmak idn da· 
ğrtılmak üzere Menin ve Tarsus· 

tan üç bin m. 3 kereste satın alın
mıştır. Keresteler bu hafta içinde 
Trakya alanındaki iskan mm taka 
larına getirilecektir. 

Trakya peynirciliğini 
himaye 

Son bir kaç sene içinde Trakya 
daki bazı peynircilerin menfaat 
hırsıyle hileli yollnra sapması 
TraJ<ya peynirlerini iç ve dış pa
zarlarda rağbetten düşürmüştür. 
Bu ticari meseleyi ehemmiyetle ta 
kib eden Trakya U. müfettişliği 
peynirlerimize eski kıymet ve şöh 
reti verdirmek, mandıraları fenni 

bir şekilde ıslah etmek, iç ve dış 
pazarlarda peynirlerimizin yeni • 

den revacmı temin etmek maksa • 

dryle ve bu sene tatbik edilmek 

üzere bir talimatname hazırlamış 
tır. 

F1rlrada 
Vilayetimiz C. H. Fırkasına 

~azrlan bayanlar günden güne ço 
galmaktadır. Bugüne kadar Tekir 
dağ içinde Fırkaya yazılan bayan 
Iar (1700) ü bulmuştur. 

Çocuk esirğeme kurumu 
Bu ayın 25 inde şehrimiz çocuk 

esirgeme kurumu genel toplantı· 
sını yapacak ve bu kongreye her 
kazadan birer murahhas çağırı1a· 
caktır. Bu genel toplantıda bir 
yıllık hesab tedkiki, yeni büt-
çelerinin tasdiki ve üye seçimi ya· 
pılacaktır. 

Tekirpağ Halkevinde 
Bu haftadan itibaren Tekirdağ 

Halkevinde her Cuma günü akşa-
mı saat 20 de Zehirli gazlar ve 

korunma çareleri hakkında kon • 
feranslar verilmektedir. Konfe. 

ransları memleket hastanesi baş • 

Bu aralık, genit omuzlu adeti 
Hergüle benziyen adam hakika· 
ten ortadan kaybolmuf tu. Onunla 
birlikte daha iki sinema artisti de 
meydanda yoktu. Operatör bu 
küçük sahneyi filme çekerken asıl 
biiyük oyun içeride oynanıyordu. 
Karuzo ile öteki iki arkadaşının 
bu bankaya ilk defa girmedikleri 
besbelliydi; artistler, dar bir kori
dor sonunda bulunan ve tuhaf bir 
tesadüf olarak açık kalmış olan 

Haşimin köpeği koşarak gel· 
miş kadıncağızın üzerine saldıra
rak bir kaç yerinden ağır surette 
yaralamıştır. 

Ahmed: Amasya 
·hekimi Dr. 1. Hakkı Kutkamış 
vermektedir. 

kfü;ük bir kapıdan demir parmak- --------------
lıldar arkasında para saymakla 
m0!5gııl olan üç banka memurunun g::m:m·Urolog - Operatör ·~::::::::;i 
c:alı"tıklan bir daireye girdiler. ii Doktor ~i 

Bundan sonra ornanan roller ~i Kemal Özan ~~ 
yıl~ıtnn hıziyle birbiri arkasından f~ Karaköy - T opcular caddesi s~ 
~elıyordu ve koskocaman sahne • ij No. 34 :: - ~ ııin oyunu birkaç saniyede bitiril - :::::::;::::::~. Telef. 41235 ~::::::::::::::: 
mitti. 

A. ~ilı:-ii Yücebaşoğlu 

Amasy11da zelzele 
Amasya, 20 (Hususi) - 18 -

1 - 934 Cum~rtesi gecesi saat 
b:rde uyanık olanları heyecana 

düşürebilecek oldukca şiddetli fa 
kat kısa bir zelzele olmuştur. 

ı\h~: Amasya 

Şehirde eğlence ihtiyacını kar ~~i 
şıhyacak hiç bir şey yoktur 

Mardin orta mekteb talebesi mekteplerinln önünd' 
)ıl 

tl' t\h Mardin, (Hususi) - Diyarbe- Geçen yıl başında açılan ° b' tıı 
kir - Elaziz yolunun kıt münase- mektebde iki yüzden fazla tı.le ) e 

'f betiyle kapanması yüzünden,-yol vardır. li~ tel 
cular gene eskisi gibi Mardinden Mekteblerde sınıflar muhte t()' 
geçtikleri için, şehrimiz yeniden tir.Tedrisat mükemmeldir. Halııt', il 
kalabalıklaşmıştır. okuma hevesi gittikçe artmakt' i de 

Elaziz - Diyarbekir şimendifer dır. Etraftaki köylerden, 1~ r: 
hattının açıldığı gündenberi ileti - mektebler açılması için bi~~f le 
sadi ehemmiyetini kaybeden Mar · müracaatlar vaki olmaktadır.1'0 .\ 

dinde öteden beri kaçakçılık ha - lüler: ~ 
diaeleri ek.sik olmazdı. BirJaraL "Ali~ .sizden azı olsun .. t 
tan Irak, diğer taraftan da Suriye cuklarımızı okutup adam edi1 
ile hemhudud olan vil5.yetimizde sunuz !,, . r 
hamdolsun son zamanlarda hiç Diyerek, değerli muallimJerı.-Sr 
bir kaçakçılık hadisesi olmamış - zi daima takdirle alkışlamakt•d' 
br. Sınır dışında kaçakçılığa ha • lar. ~ 
zırlanan bir takım yabancılar, şeh Muallimler Birliği, geçeJ1 f 
rimizde yataklık yapacak kimse olduğu gibi, bu yıl da, hava~r; 
bulamadıkları için, teşebbüslerin- çılınca Diyarbekire bir tetkik 
de muvaffak olamamaktadırlar. yahati yapmak fikrindedir. ıe 

Çalışkan valimiz Bay Talat, vi- Vilayetimizde memnuniY~tJ' 
layet merkezinde ve mülhakatta a kaydedilecek hadiselerden bir•,,41 ~() 
sayişi temin ve ticaretle meşgul o- Midyat kazası civarındaki dal~ 
lanlar, kaçakçılıktan hiç bir men- açılan gaz kuyulannı müsbet ,.J ~I 
faat beklemelnekte olduklarım iş faydalı neticeler vermesidir. ,.,. ~ 
!erindeki ciddiyet ve doğrulukla defa yapılan sondajların verd~~I ~I 
anlatmışlardır. neticeler derhal Ankaraya biJdit' ~~I 

Vaktile küçük bir tepenin üs - miştir. t ~~! 
tüne kurulmuş olan Mardin şehri, Havalar yumuşayınca Mid1;, 
kale dışındaki eteklere kadar in- taki faaliyete devam edilecefıl , ~ı 
miş ve büyümüştür. Şehit' günden Burada hükUınetin yaptırdığı t~ ~ 
güne de büyümekte ve nüfusu art- sisat oldukça mühimdir. J,ı'ı ~ 
maktadır. Şehirde on beş bine Dağda su bulunmadığıJ1 f'Jt ~ 
yakın ev ve otuz iki binden fazla gaz kuyuları için lazım oJaıı ~ ~() 
nüfusu vardır. Suriye hududlarından, alU 1, 

kilometrelik mesafeden boruf,ı'. 11 
Şehrin ortasından uzun bir cad ıı" 

de geçmekte idi. Vali Bay Talat getirtilmiştir. Midyat çok y~~· 
mühim bir ticaret merkezi ol• 

bu caddeyi genişleterek yolun iki 
tarafına beton dükkanlar yaptrrt- tır. .11,6 

Mardinin irtimai hayatı P~ it 
mağa başlamıştır. 3" tı'Y 

nüktür. Buraya, para kaıaıı 
1
r 

Şehrimizin en büyük ihtiyaç • istiyen bir sinemacı gelse, beıı' lı" 
larından biri elektrikti. Valimiz hirdeki sö~üklük gider, he111 de dİ• 
bu ihtiyacı da bu yıl içinde tatmin işi yapanın cebine para giret" , 
etmeğe hazırlanmakta ve yeni Muallimler, memurlar ve eğl~ iıtı 
projeler yaptırmaktadır. mek ihtiyacım duyan yerJiJer ·~~~ 

Mardinde en ziyade göze çar· hemen hemen vakit geçireCei' 
pan faaliyetlerden biri de, kültür bir yer yok gibidir. r111il 
sahasındaki hamelelerdir. Çok ümid ederi:.: ki, va 

1d,~ 
Mardinde bir muallimler birli- şehrin bu ihtiyaciyle de yş}<ıt' bİ' 

ği vardır. Buradaki mualimler, 'alakadar olacak, ve buna dı 
memleket maarifinin ilerilemesi çare bulacaktır. • ti 
yolunda elbirliğiyle ve geceli gün Muallimler Birliğinin bat l") l 

düzlü çalıtmaktadırlar. savvuru vardı: Bir {Teınsil .~~e1' ~ 
Orta mekteb müdürü Bay Fa· kuracaktı. Bu tasavvurun ,oı dl~ 1-r 

zıl genç ve çalışkan muallimleri • fiil sahasına geçmesini ca1' 
mizdendir. Mardine geldiği gün • dileriz. 
denberi arkadaşlariyle birlikte ~
lışıyor. 

:z ı. 
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C'. :~A·N·~-,: BAHiSLERi -, 
Şehrimizde geçen 
lıaft.aki konserler 

1 Lôstracılar, elleri oynayın
ca neden ldfa başlarlar? 

'hafta 
i haınınm. 

• Çolc zengin
•e l.! 

ii.,.. uıze çok 
~t •erd' 

ı. 

~an bi
~ Bay Or. 
... - keman 

1 
yadan yeni ıelen ağız .azları ho· 

· caları da kendilerini tanıttılar. 

Bayan Nimet Vahid, nefes alı • 
tında çektiği zorluk müıteına, 

düzgün ve temiz farkı ıöyliyen 

küçük aeıli bir artisttir. Memle • 
ketimizde kanto (teeannt) artis
ti nadirdir. Mevcutların arasında 
en kuvvetlisi Bayan Nimet Vahit· 

Koca Londrada ancak kırk 
ldstracı kalmış! 

~idi. 10 

~~un Sa. 
~ aıktamı Viyolonist 

p lun daki Bay Orhan 

Tiyatrosunu mu • 
~ ra:JcJıJarı doldurmut. her • 
~ la: le~:talini veren ıenç ar • 
' endıni ıöıtermesini bekli -

IJI ~~ Orhan, proıramına Grig· ' a:: damgalı Sonatiyle bat
' le tekir Cemal Retid piya· 
\ eııdiı;ne refaket ed:yor • 

~ ilk seslerde Orhanın ke
l ,_kıtıklı bir T onaliteyi 

t, )a Ya)d&Jtığı belli idi. 

hld, ~ ne de olsa daha dört .bet 
~r Çt)ıtan Orhanın kemanda 
ıı...... :~et Peyda etmesi beklene • 
. ""qı. ~· \fflJci ıtekim adamakıllı mu • 
~ l'etJe çalınması için lazım 
~·,_ "ia.i:reti Orhan Apaaiona -Sde ~lnedi, buna kartı biraz 
~~!Yano ile keman arasın • 
'S..~'un ıüçlüklerini muvaf 
~ attı. Eserin bazı geçit • 
l. . iıadar güzel eda etti lri, 
~~ İmatoama bir az daha 
~ ~-seydi cidden güzel ça

lı ~ilebilirdi. 

~'İnin sol minör sonatının 
~ ~ hatlar batlamaz, 
~~kazası geçirdi. Fakat 
~Lir idare ile bu kazaya e • 
~ ttt.~ •enniyerek konsere de
~~iıı· 1• Fakat ne kadar olsa 
~t ~ ~buk toparlıyamadı. E· 
ili; ~ ~ ıelen hareketi vereme
'-ctlfı duziün ve tem· z sesler çı· 
\.c1.._ halde mütereddit gözükü-

l. l'~in· · 
·' ının bu Sonatında bana 
~' 411erro kon fuoko daha 
~lt:lınnıatıydı. Fakat bu 
-.ı t~i.,._ larıoya öyle bir gü -
"'ad·kı, takdir etmemek elden 

~· 
-._ ~İeQ· rı11 en ehemmiyetli kıı-
""-- "' 

1
••·'-,·• • R . ·· k l-, :d . ._ nın emınor on. 

~ b · 1
• Belli idi ki, Orhan bil-

~tı;.. llıl• çalıtnııttır. Beatekirm ........ eae .. 
'r:tlrJt rını tafılacak derecede 
k~h •e diizıünlükle çaldı. 
, Ronıanaı bir az daha 
'•l etae İci' 
~ o~ ı .daha çok muvaf • 
~~dı '· .Z?ngarayı mükem • 
~~ •e' lerı .hareketlerdeki te • 
~ eıahte herkesin dikkat 
h., Çekti. 

ı tir. 

Bu artistten büyük dileğimiz 
konservatuvarda bize kantocu 
(muganni) artistler yetittirmesi • 
d:r. Kendisi çalıtıraa bu iti bata • 
rabileceğini Resitali bize isbat 
etmittir. 

Bay G. Erneıt flütle Herdelin 
bir Sonatını çalmıttır. Flütçü 
muntazam nefes alamıyor, Staka
tolarında c!ıtarı nefes veriyor ve 
sazını plümc kıamında notaları 
güçlükle uzatıyordu. 

Piyanıo konıertoları ıçın 
yazdıiı Kadanılarla methur olan 
Raynekenin Korno ve Obua için 
yazdıjı bir triyoyu da Komc mu· 
allimi R. Aydler ilL Obua mual -
limi J. Kobliyer çaldılar. 

Bütün ıayretlerine rağmen ça
lınması güç bir az olan Korno -
nun yüzünü Aydler aiartamadı. 

Sesler takılıp kalıyor, notalar 
temiz ititilmiyordu. Buna muka • 
bil Obua muallimi Kolinıer bat • 
tan &fllğı vazifesini batardı. Hele 
Şkeraodaki Obua ile Komonun 
Dialoaıında sazım çok güzel kul • 
landı ve fterkekin takdirini çekti. 

Me11med ele \üyük bir muvaf
f akiyetle piyanoda artistlere re • 
fakat etti. 

Ertesi Cuma günü Kaza Dital
yada Bayan Adrine Saleryan'ın 
piyano resitali vardı. Kendiı'nin 
Napoli konservatuvarından me • 
zun olduğu programda yazılı idi. 
Fakat ben ayni zamanda Madam 
Voıkof'tan da derı aldığını öğ • 
rendim. 

Konserin batında yetitemedi • 
ğim için Hendel'i dinlemedim ve 
Bah - Vivaldin!n Org konserine 
yeti,tim. • · 

Andantenin batında piano p · a· 
nodnn F ortiıimoya yükselen genit 
akordlara tamamiyle piano piano 
olarak bqladığından kısa bir za • 
manda F ortiye vardı ve F orti ile 
F ortiıimo ile birb:rinden ayırd 
edilemedi. Finalin bqlanğıcında 
sol eldeki metodu sağ elin hare· 
ketiyle kapalı kaldı ve iyi ititil • 
medi. Maamafih Finalin ortaları· 
na doğru iki elin Dialogu çok gü. 
zel oldu. 

Bilmem ayakkabılarınızı kaç 
günde boyatırınız ! ? 

Ayakkabı boyatmakla bir hi • 
kiye okumak arasındaki benzer • 
liği hiç ıezdiniz mi? 

Luıtracı, sizin ayağınıza fırça
yı değdirir değdirmez, hemen ba
tından geçmit bir ıeyi, yahud o 
dakikada aklına sızmakta olan 
bir dütünceyi incelemeğe anlat -
mağa giritiyor ... 

Bunu aize ıöylemeae m:.ıhak • 
kak yanındakine aöyliyecektir. 

Siz, aykkabınız, sabunlanmak
tan, '-"ıılanmağa, karalanmak· 
tan ciyak ciyak bir takım sesler

le par!amağa. "ayna r ibi,. olma • 
ğa batladıiı v:ıkitl•r, b;r yandan 
da bu, anlatmasını pek te iyi be -

ceremiyen ustanın, daha ziyade 
kendine saklaması gerekken ma • 

ceralarını, - orada kaldığınız i -
çin - dinlemek zorundasınzdır .. 

• * • 

ı 
Diz çöküb bağdat kurmağı yal. 

Aklı p~raımdan çok b~r tanıdı- nız farkta beceremediklerini sa • 
~ı~, amokınl.e • ru!an de~I d.e ~ ge- nan bu reımi görünce, böyle ak • 
lıtı ızel derıden ıakarpın ııyıle • batik daha n=ce ustalıklar yapa· 
bileceğini buldu. ~~leceklerine bir daha kendileri 

Bu oldukça büyük bir ökono -
· midir. Fakat bu sizi, sene luıtro • 
racının elinden kurtaramaz. 

Smokinin altına rugan yerine 
geliıi güzel deriden giyeceğiniz 

da inanır ..• 
Fakat bu duru§ gerçekten ıı • 

kıntılı bir çalışma duruşudur. 

"Hemen fU iti bitleyim de bir 
kalkayım .. ,, demek adamın aklın. potinin, o "ciyak ciyak,, seslerle 

daha çok parlayıb, bezlenib kadi- dan geçer.. bak 1 
Gelin biizm yana.. ın, ı • 

felenmeıi gerekir ki, bu bulutu tanbul luıtrasılan bunlardan da • 

adeta kimse sezemeıin. ha ne kadar akıllı davrnmıf, ken
Hiç tüphe yok ki, lıtanbul lus- dilerine küçük, hatta altında göz 

tracılan, geliti güze) bir deriyi 1 d' 
bulunan bir - sanda ya e ın • 

parlata parlata, rugana yüzde yüz mit, dııard~ ise boya sandığına -
çevirirler. hatta bir boya müessesesinin rek-

Hele paçalarınza bir az benek lamını falan da yapabilmeğe pek 
dütmütae onu da, fÖyle bir kau • kulak asmaksızın _ aynalı, kak
çuk gibi parmaJdryarak, atağı malı "le pırıl pırıl yanan bir "be • 
doğru çekerek yahud bir fil baca· dii,, kılık vermit. rahatça çaht -
ğını tımar eder gibi nasıl fırçalar!. maktadır. 

lskarpinlerinizi boyarken, ço • Salonda çalıtıyorsa, bazan, bir 
raplarınıza, canım çoraplarınıza 

de radyosu vardır. 
bir kaza gelmeıin diye iki yana Fakat bana kalına, kendisini 
çok kullanılmıt bir kurutma kiğı- itte bu kadar rahata veriti, it gö-
dı halini alan, kulak gibi bir fey· .. k .. d .. d ki 
1 k rur en yuz e yuz, ya yanın a • 
er tı ıtlırır. h d b' .. .. . 

F k . • .. .. .. d b ne, ya u ır az gozu ısırırsa, ıı -a at ıızı gorunur en yana u ak 
kadar koruyabilen gözeten luıtra- I ze, hemen dudaklarını ayırırar 

. ' . uzun uzadiya "lakırdı ikram et • cı uıtaıı, ellerı oynarken hır türlü . b . 
. . K d mes.ne,. se eptır. çeneaını tutamıyor. onuıma an .ıJ: .ıJ: .ıJ: 

yapamıyor. 

Ben, lakırdı ve keyif benzeriy
le itin karıtmasına · bir kere pek 

dayanamıyarak, bir lustra salo • 

ma bir ihtarda bulunmak iste • 
dim: 

- Kardeıim, konufmayı bırak 
ta ıu iti ıör, çabuk ıideceiim .. 

Ne dese beienirainiz ! 
Luatracdarda bulduium bu 

pürüz düzeltilecek ıibi dejil •. 
- itimi yapıyorum, dedi. Sen 

keyfine bak. Benim ajzrm konu
tuyor .. Amma, ellerim oyniyor .•• 

••• 
Londra tehrinde, fU yukarda 

ret.mini ıördüiünüz biçimde im· 
tracılardan yalnız kırk tane kaldı· 
ğmı ıöyliyorlar •• 

Bu, biraz da ahaliden çoiu • 
nun kendi ayakkabılannı kendi 
evinde boyadıklan içindir. 

Fakat evde boyanan bir çift a· 
yakkabı, ne o ıüzel parlaklığı a • 
lrr, ne de biz.. - hem aklımızı 
da muhafaza ederek - o "cryır 
cıyır,, parlatma sesini çrkartabili-. 
rız .• 

Jıtanbul luıtracıları, elleri oy. 
naymca hemen konupnağa batlı· 
yorlarlar, elleri oynarken muhak
kak konuıacak, konuturken ateki 
.._rlan da buna yoldathk ede • 
cekse, bana kalına, - bizim dai
ma acele olan ziyaretlerimizde a· 
yakkabılarımızı boyarken konu • 
pcaklanna - bot vakitlerde, 
kendi aralannda konuıurlarken 
ellerini oynatımlar ••• 

q'it .. 
' uıı lconae bo ~ 1\ dört uf r JUnca bundan 

Bu teferrüat müıteına eser u -
mumiyetle fazla hiıle çalınmııtı. 
Bafı ise en az hiı kaldıran beste • 
karlardan biridir . 

Yukarıya bir resmini koyduğu. 
muz ayakkabı boyacılarının, Is -

tanbuldakilere pek benzemiyen 
durutlan bilmem gözünüze çarp
tı mı? Bunlar, Londra hisaracıla. 

nunda, ayakkabılarıma o balı)(. ..ıııııı,.-----------... ııı.. 
pırıltısmı andırır canlı ve seıli 
parlaklığı vermeğe çalııan ada -· .;"tet •e .ld-!' P&rça ile konsere 

tık..~- --i ... • 
11 1

• Cemal Retidin . 9Ji "l,... n miik 
~ ~eie ha ~mel olduğunu 
-. .•. Bur~ ~ bıle olmasa re-
1....)etİttirena le rhan kadar Orha • 
~n 8 onaervatuvar hoca-
~' ter~~ ~ Sezaiyi kutlula· 
'~)a Or~· 1 Ata doğrudan 
'"-' tİbi h anla iftihar edebilir. 

OCalar ke•ki olıa 
·~; T ••• 

~ ..:! ·lcinunun 17 · · p 
'~"llii de k ıncı ertem-

. °"lıı Jco 0 Daervatuvar hoca • 
>t.. lıa ~ llaeri Yardı. 
~"t ~ ~ claba ziyade Bayan 
'~·~in reıi~i idi. Arada 

tatıfade ederek Alman • 

F orenin Tem ve Variaıionnu 
çok donuk çalmdı. Parça güçtü . 
Art' atin çok sıkıntı çektiği anla • 
!ılıyordu. Nitekim sonlara doğru 
notalar araarnda egalite bozuldu. 

Ben A. Saleryan de Şopen tek. 
niği bulamadım. Çaldığı üç etüd. 
ten Op: 25 damgalıaını çok &=11i 
çaldı. Sonradan "ihtilal,, adı ta • 
kılmıt olan Op. 1 O damgalıımı da 

doğrudan doğruya büyük bir brio 
ile çaldı. Bu Etüdün ilk ve ıon a • 
taklarını ıitardanto ile batladı ki, 
bu tarz notalann eıal'teaini boza. 
rak cümlenin edumı kolaylqtrr -
mıt oldu. Etüdler aüzel çalmdı. 

rıdır. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Fakat bana Şopen tadını tattırma- ı Listin 104 Sonettosu güzel çalm· 
dı. dr. Fakat "Dalgalar üzerinde yü· 

Rene Balonun Diman§ dö Pak- rüyen St. Fransa, dö Pol,, adlı 
ı zaten tasviri bir eserdi ve güçtü; parçada pedalların idareli kulla -
pek muvaffakiyetle çalınamadı. nılmaması yüzünden muvaffaki • 

Albenize gelince, bu beıteki. • yet daha az oldu. 
rrn bestelerine renk vermek zaten Adrine Saleryan - Bu konaeriy· 
müıküldür. Evokasiondan ıonra le bize çok ha11as ve iyi teknik sa· 
çalınan Triana'da iki elin hareket· bibi bir art!st olduğunu iıbat etti. 
leri b:rbirine karıttı; ıeıler ayrı Kendisinden ileride çok feyler 
ayrı ve temiz ititilmedi. bekleriz. Hem kendisini, hem de 

Bu eserlerden sonra Spentiari- yetiımeıinde büyük i.mil olduğun
an admdaki bir batekirm iyi ya • da ıüphe olmıyan Madam Voıkof
zrlmıı aiizel iki parçasını dinle • u kutlularım. 
dik. S. Kar.eI 
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Ruhsa sız ecza ane- . (Baştaralı~lnclde) vekili tehdid 

e lehıne nüma• derekMa.kDonaldveSırConSay 
ler l•ıa.A c vermemelı yiş mi? mon ile görüşecek. Bu görüşmele- ediliyor 

rin neticesi acaba ne olacak? Ga- (B al 1 ıııd'') 

(80§ taralı 1 incUle) 
ağrıyınca, nazara değmiı diye, ÇÖ· 

reotu tütsüsü yaparak yahud ka· 
hız olunca sinameki veya buna 
mümamil uydurma ilaçlar alarak, 
doktora gitmekten çekinen kim· 
aelerin mevcud olmadığı iddia e· 
dilemez. 

Baharat ve sair kocakarı illçla-
rile kendilerini tedavi eden ve bu 
yüzden Mııır çarıısındaki baharat 
mağazalarına veya mahalle aktar
larma başvuran safdiller az mı· 
dır? 

İf te ıize bir vaka: Pangaltıda 
yakından tanıdığımız bir ailenin 
büyük bayanı, hahıettiğimiz bu 
diplomasız eczahanelerin bir 
müshil tertibi yüzünden bir ölüm 
tehlikui geçirmittir. 

Admm zikredilmemesini rica 
eden büyük bayan, çoktanberi ka
ba çekmektedir. Bir miaafir ba
yan kendisine ıinameki almuını 
tavıiye ediyor. Bunun üzerine ge
çen gün Mısır ça11ııma inerek: 
"- Oğlum! Bana bir tertiplik 

müıhil ili.er verir misiniz? Amma 
içinde behemehal sinameki bulu • 
nacak ... ,, 

(Ba§tarafı 1 inci de) 

ld V.. d ... 

1 

İngiliz muhabirinin yazdığına 
rı ım. ucu um morarmaga .. .. .. 

. . gore, London kruvazoru V amaya 
bqlaymca aızı çağırmıılar.) " .. . . . . . . 

M t hl'l 1.. .. huıusı hır vazıfe,, ıle gıtmıttır. acunu a ı e uzum gorme - . . . 
d. D d ı · · d k I f Kral leh:ne olan yenı kabıne de • 
ım. e e erımız en a ma or - .. . . . .. . . 
··ıı l 1 k · kul gıımesını begenenler, lngılız ge -mu er e yapı an ve e aenya - . . . 

1
. . d .. .. 

ı ı .. t .. . . mısmın ge ıtın en memnun gorun anan arı mezara go uren, nıçın . 
·'ld" ..... d b ti b 11' 1 mektedırler. Bundan hotlanmı-
o usıu e u IUJ'e e e ı o mıyan l b . k · · b' 
b. k ki l · kull d ki b yan ana u zıyarete artı ıyı ır 
ırço mıe erın an ı arı u ... , . . . .. ı tavır takınmı§ degıllerdır. 

nevı ıllvlar her bunyeye yarama· H 'k" t f d İ ·ı· kru . • .. d k f• er ı ı ara ı a, ngı ız va· 
dıiı 1~,n yuzde o san men ı ne· .. .. .. V .d .. d . 
• x.; •• h . d' zorunun arnaya gı ıtın e ııya • 

tıce verece6 • fUP esız ır.,, I b' .. ... 
B .. · d f d k sa ır mana aranamıyacagına u mevzu uzenn e maru o -
1 f .k. 1 · • ... inandırmak güçmüf .. tor anmızın ı ır erını sonnaga . . 

1.. ·· ·· Ç"nk" k' · Bu manalı ıezıntıler, daha çok uzum ıomuyoruz. u u es 11- •
1 1

. k 
1 

.
1
. k .. .... 

t . dl t · · it d k la k ı er ıyere , ngı ız ruvazorunun 
ıya ann eıın a ın a a ra . . . . 
h·ı· h d h d d dl · Varnaya gelııını, kralcı Brıt.aya • a a acı an, oca an er erme . 
'f l "b' b h d m nın Bulgariıtan krailğma bır ıöa-

tı a uman ar ıı ı; a ar an, a· . . . .. 
d b be t hl.k ı · terıt mahıyetınde gorenler vardır. cun an ve una nzer e ı e ı . . . İ 

.1... ki I .. kull kta mah Gerek gemıdekı Amıral m 
1 aç ter p erını anma · , .. .. 

·· · k hh ti · · k d' Thurn un sozune, gerek sonradan zur ıormıyere ıı a erım en ı . . . . . 
11 · 1 t hl'k k b' k lngılız gazetelerının Londradakı e eny e e ı eye oyan ırço • . . 

ki l d resnıı mehaf ılde yaptıkları tahkı· 
mıe er var ır. . . k l L d kat nehceııne ba ı ıra, on on 

Evvela hunlara, sıhhati bozul
duiu zaman - paruı yokaa bi· 
le - haıtahanelerimizin meccani 
kıliniklerine gitmelerini tetvik et
meli, hu gibileri doktora, eczaha
neye ıevketmeğe alıttmnalıyız. 

Ondan ıonra, üfürükçüleri, bü· 
yücüleri, bakıcıları nasıl icrayi sa
nattan menediyorsak, böyle diplo
masız mütatabbibleri, diplomasız 
eczahaneleri de halkın aıhatiyle 

oynamaktan menetmeliyiz. 

kruvazörü diğer İngiliz donanma· 
sı gemileri gibi, gezintileri esna • 
sında diğer ecnebi limanlara nasıl 
uğra yorsa, V arnaya da öyle uğra• 
mıştır. Altında siyasi bir maksat 
veya "monartiıt bir gösteri§,, dü
şünüşu yoktur. 

İngiliz gazetesinin yazdığına 
göre, London kruvazörü timdi 
Korfu' dadır. Oradan Malta' ya 
dönecektir. 

Diğer taraftan, Sofyada, yeni 
kabinenin it ba§ına. geçtikleri ak· 
ıam kralla birlikte yemek yedikte 
rinden ve biiti;n gazetelerin birin-

yesi nedir? Bakın Belgra~da çı-
kan Politika gazetesi bu it için ne 
diyor?. 

"Bundan bir iki sene evvel İn
giltere Bqvekili Mak Donald Ro· 
maya. bir seyahat yapmıı, ve Mu-
10lini ile uzun uzadıya görütıııüt· 

af tar ı 

larak göstermektedir. 
Tehdit §U yoldadır: dfP 
"Geçen yılın kan ~1111'° 

meı'ul olan timdi ölmüt b~ iiJlf 
B. · · · · d 1 t 00 yor. ızım ıtunız, a a e . ,,. 

onu değil, onun yerine geçeııı 
tinnektir.,, ·Jd'İ 

tü. Bu görüpneler neticesinde "Olmüt bulunuyor,, . dedı ~ 
her iki Ba.Jbakan gazetecilere her öldürülen eaki Batvekıl Do 
noktada mutabık kaldıklarını ve Dolfuı'tur. Catk 

bütün dünyaya ebedi wlh temin Şimdiki Batvekil doktor il"', 

edecek bir dörtler anlqmaaı vü- nigin karıımın mektup kutd•~ 
cude getirmek iıtediklerini aöyle· dan da sahibi kim olduğu b.e~ 
mitlerdi. O zaman bütün dünya bir çok tehdit mektuplan çd'~ 
gazeteleri uzun uzadıya bu dört - tadır. rot" 
ler misakından bahsetmitler ve Bu mektuplarda hem koeaJ _..4 
Almanya, Franaa, İngiltere, ltal • hem on yaımdaki çocuklsl'P" 
yadan mürekkep olup diğer dev - hayatını tehdit eden satırlar r;:. 
Jetlere hükmedec~k olan bu dört· Jıdır. O kadar ki, mektuplar f tJ 
ler anlaşmasını tenkit etmi~lerdi. di polisce gözden geçirilın~ 

Sonra Avusturya, bilhassa Al - Bqvekilin karııma verilmeJll 
manya hi.diıeleri bir müddet için dir. JI' 
bunların anlatmaıına mani oldu. Batvekil Şutnig, Harbiye~ 
Fakat Hitler yavat yavaı Alman- kanlığının bir dairesinde otu .. , 
yayı ele aldıktan, Almanya İüku- tadır. Doktor Dolfusun öldll,,ı
nete kavuıtuktan, ve Franaa ile düğü vekalet dairesinde old,, 
anlatmak isteklerini gösterdikten gibi, burası da gece gündüz ' 
sonra dörtler anlaımaaı tekrar di- surette göz altındadır. Dı!ard . ., 
rilmeğe batladı. Şimdiki halde da süngülü asker ve makineli til 
Fransa, lt.alya, İngiltere araların- fek beklemektedir. ~· 
da uyuımuşlardır. Geriye bir Al· Fakat krallık taraftarları,. d' 
manya kalıyor ki Mak Donald ya- vuıturyanm Nazi tehliketıll _J 

rı tehdit, yarı biraz menf aa.t göı • makineli tüfeklerle değil, -ı;;. 
termek, ıilihlanmaıma müsaade Prenı Otto Hahıhurgun AVU ,J1 
etmek, borclarmdan vaz geçmek, yaya dönmeaile kurtula.cağ111ı 
biraz müıtemleke ve arazi vermek lemektedirler. , 
ıuretile bunu da aralarına alaca • İngiliz ıazeteai Viyana J!l' 

Diyor ve baharatçı dükkanla -
rmdan birinden hu ilacı alıb gi -
diyor. O gece yatarken, kendisi -
ne verilen sinameki tertibini içip 
yatıyor. iki saat sonra müdhit bir 
sancı ile uyanan kadıncağız, eğer 
imdadına doktor yetitmemit ol -
ıaydı, öbür dünyayı boyluyacaktı. 

Kendisiyle görüten muharriri -
mize, bayanı tedavi eden doktor 

Vesikalı bir ditÇiye, ditimizi 
çıkartabiliriz. Fakat, diplomasız 
bir doktora, diplomasız bir ecza· 
haneye - çünkü bunlar da bir ne· 
vi eczahane rolü oynuyorlar -
aıhhatlmlz\ tee\\m edemeyia. 

ima emindir. birinin yazdığma göre, Bat ~ 
Dö 1 · k taka ·· etti"' i · · P Şt h b rl ci yapraklarında Kral Boriıin fo • rt er mııa 1 rrur g muavım rens ar em e. d 

akd. d F . d. kadar a b" bu d '' .. 11"'" toğrafı çıktığmdan bahıolunuyor. t ır e ranıa Jım ıye g ya ır parça utunce)'l 

fU izahati vermittir: 
Macun ve ıinameki devri çok

tan tarihe karıtmıştrr ... 

Bu da :mhalı .. ,...ıwyor. "Çünlril . ~-. cok cıii~~iii . ~ostları._.._olan.+,Jiyonn . ••• .. • • ..,r 
Gorgiyef rejimi zamanında kralın Ruıya, Kuçük Jtıla~ ~e Balkan ~a~ıler ve komunııtlenn ç i/ 

- Bu yaşta bir insanın bu kadar 
kuvvetli bir müshil alması daima 

resmi gazetelerde çok seyrek gö. andlatmuı devletlerını feda ede- dıgı rıvayetler, Doktor Şut" 
cek demektir. yakında çekileceği yolundadır• 

Küçük İtilaf, bilhaua Yugoı - Onun çekilmeıinden ·~~ --------- ----- rünürmüf ... 

~~ı!~::raı.~~;diç~~:!~·i';h; Türklüğü tahkir Dış işleri Baka-
ç.o~ ~ayıftı. .~ununla beraber al· (BQf taralı 1 incide) • 
dı~ı ılaç da.uç defada -:_Imacak nimiz geldl 
ınıktardan bıle fazla oldugundan, leri olduğunu ve bunları yazı ile 
barakları tamamiyle tahrif etmit- mahkemeye vereceğini söyledi. 
tir. Tehlike atlablmıt olmakla Talebnamede, Gomansm ahlaklı 

beraber, bu gibi vakalara sık 11k ve terbiyeli bir adam olduğu, Türk 
tesadüf etmekteyiz. lüğü tahkir etmediği, şimdiye 

lavya bunu sezmittir. Bmıdan do· Prens Ştarhembergin Başvekıl~, 
layı o da hareki.bnı buna göre geçeceği ve Habsburg tahtını ; 
teıbit edecektir. Diğer taraftan muı için Prenı Ottonun ça;rıl 
küçük devletlerin çok aleyhinde ğı ileri ıürülüyor. 

(80§ taralı 1 incide) olacak olan bu döı-tler anla§ması 
Yent ne$rlvat· dair teminat vermekte bulunduk- ihtimali kartıaın.da Küçük itilaf 

Geçenlerde buna benzer bir hi kadar böyle bir auç işlemediği bil· 
diae ile daha kartdattım. Matbu· diriliyor ve Gomansın iyi ahlaklı 
ata akaeder de Sıhhiye müdüriye- olduiunu da birçok kimselerin 
ti bu diplomaaız eczanelere de bildiği serdediliyordu. 
ııla bir kontrol koyar, ümidiyle 
anlatmayı faydalı buluyorum: Bir 
gece henüz yatağıma girmittim. 
Kapı çalındı: (Hastamız ölüyor, 
aman doktor, uzun boylu giyin • 
meyiniz!) diyerek pijama ile ev -
den çıkardılar .. 

Otomobile biner61< Aksa • 
rayda bir evin önünde durduk. 
Beni hastaya çağıranlar doıtum • 
du. Hasta yinni bq yqlarmda 

Bu arada General Pertev, Cer
rahı>&§& haatahaneıi operatörü 
Burhaneddin, Gureba haıtahane
ıi doktorlarından Osman Şerafed 
din, elektrik tirketinden Hqim ve 
diğer bazı tanınmıt kimselerin 
müdafaa phidi olarak dinlenmesi 
isteniyordu. 

T alebname okunduktan sonra 
reiı avukata: 

larmı ıöylemiş ve ili.ve etmiıtir: 
Bu hal, iyi bir hüküm vennek 

için kafidir. Zira Kral, Boriıin 
komıuları hakkındaki niyet ve 
tasavvurları malUındur. 

Türkiye Hariciye Bakanı, ıö • 
zünün ıonunda önümüzdeki Bal-
kan anlaımaaı konf eranamm ma 
yıı ayında Bükreıde toplanacafı 
nı beyan etmiıtir. 

Sofya, 26 (A.A.) - Türkiye 
Dıt itleri bakanı Bay Tevfik Rüt
tü Araı, Sofya iıtaayonundan ae
çerken Dıt itleri Bakanı Bay Ba -
tolof ile Dış itleri bakanhğı genel 
katibi ve yüksek memurları, Tür
kiye ve Yunanistan orta elçileri 

b. d l"ka 1 Y'" .. 1 - Gösterdi~niz kimseleri mah· ır e ı n ı.. uzu mosmor 0 - 51 ve Yugoslav maslahatgüzarı ta. 
tu K ıh. k k 'b' ... kemeye 0 etirebilecek misiniz? di. muı · a ı opaca gı ı r-r - • rafından selimlanmııtır. 

pıyordu. Derhal bir Vilkanfre ye sordu. Avukat isimleri verilen 
İki bakan, tren durduğu müd

ımnguı yaptıktan sonra hastayı kimselerden rogu" nun gelmesini te 
7 detçe gÖrÜ!mütlerdir. 

dinledim: min edebileceklerini bildirdi. Bu---------------
(Doktor! Beni ayıplamayınız.. nun üzerine muhakeme 16 Şubat 

Nuılsa kapıldım. Bir arkadqım cumartesi günü saat ona kaldı. 
bana, kullandığı bir kuvvet macu D•yak atmaktan aufjlU deniz 
nundan çok iıtifade ettiğini aöy· memuru 
ler dururdu. Bir ıün birlikte Mı· Bu ıazah aıliye üçüncü ceza 
sır ça1111ına gittik. Bir küçük re· mahkemesinde Süleyman Sırrı ad· 
çel kavanozu içinde bal ile yapıl· h birini dövmekten ıuçlu Eminö· 
mıı, nefiı kokulu bir macun al-

nü merkez memuru Hazrmın mu
dım. Bet gündür aabah akp.m 

hakemeıine bakıldı. Bazı tahid
yatarken bir kahve kaıığt alıyor· 
dum. Bu gece yatarken biraz ıar· ler dinlendi. Bunlar, merkeze git· 
hottum. Galiba birkaç kaşık bir- tikleri zaman arkada,lannı oda· 
den yedim. Biraz sonra içimde, dan, gözünü üzeri morannıt bir 
dizlerimde ve kollarımda bir ke- halde ve ağlıyarak çıktığını gör· 
siklik hi11etmeğe baıladım. Bu düklerini, fakat dayak atma ha
kesiklik beni uyuıturdu .. Sünepe· diıesini görmediklerini söylediler. 
lettirdi. Kanapenin kenarına Jav. Muhakeme on bir Şubata kaldı. 

Tayyare 
sehitleri 

(Ba§ taralı 1 incide) 
Merasime ahide önündt!ki boro-

zanın kumandaaı üzerine bayrak • 
ların yarıya indirilmesiyle batlan
mııtır. O esnada Beyazıd kulesin· 
den verilen bir itaretle bütün bay. 
raklar yarıya indirilmittir. 

Bir taraf tan atılan toplarla, te
hidlerin hatırası selamlanırken, 

limandaki bütün vapurlar da dü -
dük çalmıt ve herkes yerinde bir 
dakika durarak ıükdt etmittir. 

Merasim devam etmektedir. 

ve Balkan andlqmaaı Ruıyaya 

biraz daha yaklaımıtlardır. Ruı • 
y ile Romanya arumda yapılan 
aon uzltmalar bunun en açık bir 
delilidir. 

Kııacaaı Fransa dörtler miaa • 
kma ne kadar yaklqırıa Küçük 
İtilaf da ondan o kadar uzak • 
!atacaktır.,, 

Bulgar - Yugoslav 
münasebatı 

Sofya, 26 (A.A.) - Baıvekil 

Bay Zlatef, dün Yuıo1olavya ıefi
rinin Belgrada hareketinden ev • 
ve1 kendisine yapmıt olduğu ziya 

retten sonra gazetecilere beyanat
ta bulunarak demiıtir ki: 

"Yugoslavya ile mukarenet ıi
yuetine yeni Bulgar hükumeti de 
devam edecektir. Bulgar Ba.Jve· 
kili bazı meıelelerin, ve bu meyan 
da iki memleket demiryollarmm 
iltiaakını temin etmek, paaaport 
muamelelerini kolaylattırmak, ve 
hudud üzerinde yeni hudud nokta 
lan vücude getirmek i,lerini tacil 
etmeli tiddetle arzu ettiğini söy 
lemiştir. 

Boğazkale nahiye 
merkezi oldu 

Aukara, 26 (HABER) - Or
haneline bağlı sipahiler ve ıipa -
biler köyleri Bursaya bağlandı. 

Sungurlunun Y ekpas nahiye mer 
kezinin Bofazkale köyüne kaldı
nlarak admm Botazkale olması 
kararlqtı. 

---nm--• Yalanın kudreti uf 
Kültür Bakanlığı M. T. T .. f. 

}erinden ve çok tanınmıt eık~ 
zıcılarımızdan Bay Ki.zrm .~ 
Norveç güzel yazıcılarmm o~ 
lerinden Johan Bojer'in bu e . 
ıel bitiğini dilimize çevinnit:I 

- Yalanın Kudreti - : 1' bJ 
bir köyde büyük bir aevgi "10 ~ 

hlık içinde bir arada y~~y~ 
rın insel duyı;ulannı .. Bırbırl ; 
korumak ve yardımlaımak ,, 
tüncelerini; ıonra bir kötü •d ~ 
bir yabancı yüzünden bu caS! ~ 
ve ılık Y&J&Yııın naııl allakbıal,of 
geldiğini anlatan çok yükJe1' 
aal bir yapıdır. . ,t 

Bu değerli biti ği Retiıl' ...Jf 

Basımevi basmıttır. Oku~6' 
rımıza birer tane edinmelerill' 
ğütleriz. 

Sanat felaefea1 b~ 
lıtanbul Üniveraiteıi Ed~~ 

fakültesi E,.tt-tik ve 1&11'at ~Mİ~l 
doçendi Bay Suut Keınaio:
yazdığı çok değerli bir hiri~'i;Jt 

Lise Okurlarile Ünivert~ 
rin; bütün okur yazarlar ""'' 
bilgilerini arttıracak ve bu .J 17i1 
f imdiye değin pek az yaıılııı•f 
bitikt!r. "'' 

Reıimliay Basımevinin ı,ş 
bu bitiği özenle öğütleriı_;_....... 

Musa dağ kitabı 1' 
Ankara, 26 (HABER)~ 

aadaf lımindeki kitab~ dl'' 
girmemesi yaaağı güınruk 
ınurlarma bildirildi. 



11 

• !Dün ve Yarı~ 
H E R k E S i N B E G E N D 1 G 1 VE H E R K E S 1 N A R A D 1 G 1 

MUHTI 
TAKViM • 

1 

-ALI 
RAGIP 

1935 Yılına 12 Yaşına Girdi 
Geçen yıllarda olduğu gi~i bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 
ve heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de . 

içinde bulundurur. Ay başlangıçlan ve sayıll ulusal günler 
ıstanbul rasathanesinden alınmıştır 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 

Kanaat Kütüphanesi 
....., 

l)tn ala ve en nefis Abdülvahit 
~h . 

rızadenin markasını kulla-
llıııız • M ht .. ·ı . . · u erem mu,terı erımız 

• IMllUı"NI 8ULAN,. • 
lllQAHIY(. VERİLi~ 

• *i WJ/ata .Xolunen soJcag• 'i. 
lif. 1<rmen1ı~ HAJıaHw ,.. .., .............. 

Adetli hir kuruşa kadar 
'- verilir. 

~r~~~~,~;:;ı:;;~~ 
·i K .. k E . ıj anı;u czanesı 
İ Müstahzaratından 

Pelesenkli Kanzük 

~ııııı~~ 
ı, Olçü üzerine 
~ Fenni Kasık Bağları 

1 ~ ~ide, barsak, böbrek 
1 düşkünlüğüne 

~---~~~--~ Fenni 
ı Korsalar 

ıic~LE S TILTK P.1Y O - Istiyenlere 
.\tın » ~lçn tarifeli 

da anyanın en iyi markaların · J gönderilir. 

8 

11 3 Pedallı yeni Biv Piyano acele 1 Eminönü 
•h]J.kt1r lımir soka~ı 

ll ~ IJ Tel. 20219 
ıtı.· İh~oglu Aynalı ç~ıne Emin Çıı · t ZAHARYA 

1 
rahim Sokak No. 9 a müracaut J Oreopulos 

(SSlB) IJ l'?klitçilerden 
"ın 4 ın ı nız 

~ııııııuıımıııııuıııııımıuıı.. 

'----~~~~~~~~~~ 

SAÇ LOSYONU 

KOMOJEN KANZUK 
Kepekleri izale ve sa~ları 

besliyerek dökülmesine mani olur. 

Ademi iktidar 
Erkeklerde vakitsiz vücud ve zihin yorgunluğu 

• 

Tabletleri 

Kullanmakla tedavi edilir 

Horrnobin 
Tabletleri 

Vücudu ve dımağı kuvvetlendirir .. 

Tercüme Külliyatı 
SAFO 

Alfons Do de - !Jaydar Rif at 
100 ~ 

Aile Çemberi 
A. Maurois - 1. H. Alişan 

100 K~ -------· -----== 
Ticaret, banka, borsa 

:kt. Dr. Muhıis Etem 
75 krş 

Devlet ve ihtilal 
Lenin - Haydar Rifat 

75 k~ 

Sosyalizm 
K. Kantsky - Sabiha Zekeriya 

75 k~ -). Rasın Külliyatı l 
Ahmet Reşit - H.Na:nm 

75 lc1"3 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rifnt 

60~ 

Ruhi hayatta laşuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

60 k~ 

Gorio Baba 
Balzak - Haydar Rifat 

] 00 lt1'3 

Deliliğin piskolojisi 
Dr. Bernard Hard - lzeddin 

50 krş 

ilkbahar Selleı i 
Türgenyef - Sami z. Süreyya 

75 krt 

Engerek düğümü 
F. Moryak- Peyami Sefa 

GO la-ş 

Yeni teşebbüsler 
''VAKiT,, Kütüphanesi Yakında 

1 Yaşamak neşesini iade eder~ il 
Her ec:r:anede bulunur. Fiyatı 150 kuruştur. 

~, ................................ .. 

/. Rasin Külliyatı fil 
Ahmet Reşit - H. Naznn 

75 kr11 ·----r-
Samimi saadet 

T olstoy - l. H. Alişan 
60 kr~ 

KLASiK 
Eserleri Neşre Başlıyacaktır 

l'tıı :;~ l'~nan ve ~oma klasiklerinden dilimize çevrilerek Oün v~ Ya· 
Zcırın le~yonumuzda 1935 yıltn da bcısılaca7' tcstaörgütlerden ba§ltca-

ı Q.CI ~ 
kiler "agıda yazıyoruz. Bunlardan birkaç• yakında basılıp çık"1J/Or. ôte-

clc anıklanmaktadır: 
1 - Ovid: 
2 _ Evripidea: Media 

Seneka: Medea 
3 - Aristo·. 
4 -Herodot 
5-A· 
6 

.. rııtofan 

- Seneka 
7-H oıner 
8 -Plütark: 

Değişişler 

Aristit l 
Kanton J 

Aktay 

Nurullah Ataç 

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

Haydar Rifat 

9 _ K L"asedemonyahlar f 
ıenofon: cumhuriyeti Haydar Rifat 

K Atinalılar cumhuriyeti J 
lO - •enofon: Ajesilas } 

Plütark: 
ı " 1 - Plütark: Marius 1. 

12 - Pt·· Silla J 
utark: Büyük lakender 

13 
- Plütark: Sezar 

14 - Pı·· utark· A t 1g · n uan 
' '- Eflat • · 
16 - v· ··uın. (;uınhuriyet 

ırıı e: Eneit 

Brütüı 

Antuan 
Pompe 

} 

Haydar Rif at 

1 

Tl::J Q K iVE 

l 1 Q~l\T 
BANKA51 

.DARA 
BiRiKTiREN 
RA~T-b06Q 

I 

istatistik 
Andreles - Suphi Nuri 

801~ 

Çocuk düşürtenleT 
H. G. Menusier l. F. Rasim 

1----· ilim ve Felsefe 
Moris Şilk - Hilmi Ziya 

30 kuruş 

1 

Cemiyetin Asılları 
Frederik Engels - Muhiddin 

100 kuruş 

Yeni ilmi ZihnılJef 
Bacherlard - H. Ziya 

75 kuruş 

50 kuruş -----=-= 
~----·· Komünizm 

-
Lenin - Stalin - Buharin 

Haydar Rifat .. 
50 kuruş 

Günün iktısadi işleri 
Prof. Dr. Suphi Nuri 

Fiyatı 60 Kr. 

Dağıtma Yeri: 

VAKiT. Matbaası 
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tllnlarınızdan fayda bekliyorsanız 

HABER'i . 
T ercib etmeniz lazımdır . 

........... ············-····---··----··--·-

Sar rq8nnnda laıllanılan rey pualaları malaalma altında Ce
neoreye •ötiirülmiiftii. Bu pumlalar Ceneorede bir heyet huzanıntla 
yalnlmalıtatlır. Ramimiz bu ana Ja çelıilmiftir. 

• ( : j 
1 

Okuyucularımızın soy 
adlarını neşrediyoruz 

GUngördU- İR· 1 Kayar - Telgaraf muhabere me-
tanbulda 55 yll· muru Fehmi. 
dan beri lurahne Tunalı - Merkez kltibi Mustafa. 111•• t ili.lis~-..119c 

ı araa r 
da şöhret a mrş Mete - Taharri komfseri 0 1ffet. 
olan Eminöniinde 
V alde kıraaatanesi Saygıner - Polis Celal. 

hJbi Abdullah Ergün - Polis Mehmed. 
sa Ergun - Polis lbrahim. 
c:avuş ve damadı Ozer - Polis Tahsin. 

Jl!i~"··tJ bu soyadım almış- (rzer - Polis Selim. 
......,,,.~ .. --.~ lardrr. Altay - İnebolu, Evrenye, güde 

okutanı Hasan. Abdullah 

büzgen - Eminönii Ankara 
n 56 numarada saatci Celll. 

Çeneçarpan - Posta Telgraf ve 
Telef on fabrikası ustalanndan kasacı paza· 
Ham. 

llı.y - Asliye Beşind Hukuk Baş 
yazganı Bay Halli ve kardeşi Bayan 
Ferhunde. 

Yarclakul - Tophane Boğazkesen -
de Boetaniçi çıkmazıda N. 8 Ali. 

Oeal - Harbiye mektebi 1715 Ham 
Erzincan. 

Aksoy - Tekirdağ vtllyet mektup
c:asu Şevki. 

Sezener - TekirclRğ emniyet me
muru Celil 

Çelld - Teldrclat başmühendisi 
Kiznn. 

Pekel - Teldrdat C. H. F. reisi 
Ekrem. 
Balım - Tekirdağ Ziraat midllril 

Cevdet. 
Kutkaml§ - Tekirdağ doktor ı. 

mail Hakkı. 
SU.er - Tekirdağ incecik nahiye 

mUdtirfl Nuri. 
Cildi - TekirW Malkara maarif 

memura SelAmL 
Erotlu - Tekirdağ naffa fen me • 

maru ŞükrU. 
Ataman - Tekirdağ fen memuru il 

hami. 
Dingil - Tekirdağ fen memuru şı. 

•asi. 
Gökgönül - Tekirdağ fen memuru 

Vedad. 

Caltıravuk - Kasacı İbrahim. 
Torlan - Kasacı M. Rical • 
Karakanad - Kasacı Celil. 
Tozkoparan - Tesviyeci Mustafa. 
Anak - Tesvlyed Ali. 
Maytok - Tesviyed Cemal. 

Bağatur - Ankara caddesi umum 
gazete bayilerinden 48 Kaspar. 

Karabulut - Beşiktaş, Türk Ali 
mahallesi Camgiz sokak 14 numara· 
da Ihsan. 

Usman - Akay işletmesi baş me· 
maru Osman Kemalettin. 

Batı - lstanbul gümriiğil anbar 
baş memurlanndan Ali Riza. 

Sönmez - İstanbul gümrüğü baş 
memurlanndan M. Tevfik. 

Tıpı - Ahçı Faris. 
Barlas - Necdet Çenkelköy. 
Ayteoman - Muzaffer ,, -
Ünsal - Şfikril EsldşehJr. 
Gürler - Abdullah Sanyer. 
Ateş - Bülent Edirne. 
Din~y - Haydar lstanbaL 
Savtekin -Topc:alar eaddesi 65 

numarada Sarraç Muspfa Said kan· 
sı Münire Sevinç, oğullan Zeki De
mir, Sabahattin, kızlan Bedia, Seher, 
Sevim, damadı Maslahaddin Dündar. 

Anıl - MeyvahOf tüccarlarından 
Ali Mehmed. 

Erdem - Tekirdağ fen memuru S Er B 1 ı..--: tab ·ı Halit. ayım - ey er.n;;7 ı sı 

Yapakçıojlu _ Tekirdağ tahsil me- · bqmemuru Hüaamettin, valdesi 
muru Osman. Hadice, kızı Esma, zevcesi Nadi-

Yalrnay - Balıkesir A)gören ma· re, oğlu Ertugan, kardeıi Sali.hat
hallesinde 1 numarada komiser mil· tin, zevcesi Fatma, çocukları Ali, 
tekaidi Sadık. Nedim, Maide ve Macide ve kü-

Atakan - • afra baş makinisti lb- ··k k d • C )"I ·ı · N ·be rahim. çu ar etı e a aı eıı es· 

Al'Slancan - Muallim Haydar. 
Ur:ıl - Munlllm Ekrem. 
Güngör- inşaat mttteahhidi Hak· 

kr. 

(Saygrner) soy adını a1mrılardrr. 
Çamlrbel - Aktam m'\thaaıı 

kitab kısmı dizicile~inden Huaa
meddin.. 

KUPO" 

25 
27·1·9~f 

Şimdi Aorupaıla lıq ıporlan ineuliminin en hararetli zcımanıdırtlır. Bu aralarda Daoa'Ja 
hokey ıampiyonaa maçları yapılıyor. ltalya, Lehiıtan ve Almanyayı yenen Fraıtaz talıam& 6u 
Ja Jömilinale lıalmqtır. Yulıtinki relim Almanya - Fransa maçıntlan bir görünüıtür. 

o ESNAF VE 
Marangozlar 
Seyyar işçilerden 

yana derdll ! 
Kutucular cad

desinde Hallaç 
sokağında (1) 
numarada ma • 
rangoz ve doğ

nmacı Tahir di
yor ki: 

- H:ç it ya
pamıyorum. Se
bebi şudur: Ba
zı seyyar doğ· 

ramacıılarm met-

re mürabbaı hesabiyle yaptıkları 

iti ucuza yapmalarıdır. Sağlam 

yapsalar neyse öyle de değil. 

Meseli: Bir kapı doğraması 

metre mürabbaı 350 - 375 ara

smda yapılıyor ki bu fiyat bizim 

gibi sağlam itçilerin masraf ınr bi· 
le korumaz. 

Bundan maada bazı ıeyyar işçi· 
ler daha vardır ki bunlar elli ku-

rut yevmiye ile çaltııyorlar. Müt· 

teriler de tabii böyle kelepir du
rurken bizim kapımızı çalmaz ya! 

Benim günde lir lira dükkan mu 
rafpn Yardır. Dükkig ,.kirası. ka
zanç ~ergisi, bu çıktıktan sonra 

al"caiım para icaz..._ ol~ 
tır. 

Terzinin derdi: 
Alacaklıların para 

vermemesidir! 
Saraçhanebaşmdıa terzi Naffa 

diyor ki: 
Varımı yojumu satıp lıtanbu

la ıelerek fU dükkanı açtım. Ve
reıiye it yapa, yapa bu hale gir
dik. Borçlular, borçlarını vermi
yorlar. 

Üç seneye y~ın bir zamandan 
beri haklarında icraya müracaat 
ettiğim bir çok kimseler var ki 
onlardan hali alacaklarım alına
madı. Bazı kurnaz borçlu memur
lar vardır ki mutlanna bqkaları 
tarafından haciz konması için ana 
babalarını nafaka davasına tqvik 
ederek karar aldınyor ve icraya 
verdirip maaşlarını onlara kesti· 
iyor. Bu yüzden aııl alacaklı hab:
re bekliyor. Bu vaziyet ka11rsmda 
ben ve emsalim in hali ne olacak? 

Kutucular neden iş 
yapamıyorlar? 

Tahtakalede Kutucular cadde
sinde kutucu Hafız Kadri diyor 
ki: 

Bu günlerde ahı verit kesatlı
ğı ':)üzünden ala~bların biri ıi· 
dip diğeri ıeliyor. Alış verit ol
mamasına yegane sebep halkm 
mala decel'İni vermemesidir. 
~eıeli: Bir tel dolabı bize 

ili ye m&l 01111-or. Halbuki müt-

limbane 
nmda 

lan aparbmanlard&ki ki · 
tar -· 1-·ıp ··erli malı 

Bu yüzden para ka 
iır. ~ ı ı..:. ı cıı.kkanımız da 
edilmek üzered:r. 

Acaba buna bükemet 
bulamaz mı? Bizim gibi 
lerce itçinin yaptıkları ç • 
lerinden gayri ecnebi 
memlekete ıirmesine 
maz mı? Etkiden on k:lit 
yor ve ferah, ferah geçio 
F al~-ıt timdi otuz kilit 1• 
mizde kalıyor. 

teri bunu bir liraya almak bi 
pahalıya satmamızın aebe 
restenin pahalı olutudur· 

Eskiden bir kunaiı oO 

yapardık. Şimdi dört ~ 
yoruz. Nasıl geçinmekte 
ID1IZU ıb keatiriniz! 


