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Fransa ile Italya anlaşamıyacak ! 

LAvalancak,Avusturya,Sarve 
müstemleke işini halleden 

---· 
bilecek 

1 
Musolini dört 

devlet dil<tatör-
1 üğünü istiyor 

Milletler cemiyetine 
bağlı devletler bun

dan memnun olamaz! 
Bugün Fransa Dış işleri Baha

m La val Roma da bulunuyor ve 
Mussnlini ile görüşüyor. 

Bir vapur ikiye 
bölündü 

Bu görüşme, dünyanın her ye· 
rinde tefoirlere uğramaktadır. 

Bilhassa Fr~ ı !.mn dostu ve 
müttefiki olan mill~tler "Acaha 
Fransa İtalya ile ne görüşecek?,, 
diye rıerak ve alalta ile bekle • 
rnekted·rıer. Faliat, Bu kuvvtli 
d.ostun kuvvetini bilhassa mütte· 
fiklerinden aldığını bilmekte ve 
Fransanm, müttefiklerini bir ,e· 
ye feda etmiyeceğini gene kendi 

5 kişi kayıb~ 20 kacrar yara~ı var 
Nevyork, 3 (A.A.) - Nevyork 

limanına menauh Leksingtnn va • 
puru ile, S.OCO tonluk Jone Kris • 

mutsa da, mürettebat çok iyi dav· 
ranmiş!ardır. Hatta, korkuya ka
pılan yolcular tahlisiye yelekleri -

menfaati iktizası saymaktadır • 
lar. 

tenson vapuru çarp:fmı§'ard r. (Devamı 6 mcı da) . (Devamr 6 mcı da) 

Jone Kriıten3on'un pruv~ıı, B •• hl A t 
Leksington'a.d~rin suret;e t~~'an-1 ugun ma U olmı-
mqtır. Her ıkı vapur bır muddet 
vu vaziyette ka 1mışlar ve bu sıra· V kt 
da~eksington'dab~'unan130yol- yan yag yo ur 
cu ıle mürettebattan 52 k·ş:, ö~ür 
«remiye aktarma edilmi~lerdir. 

urette1:attan 5 ki§İ kayıp~ır. 
20 kadar yaralı vardır. 2=::::::::=:=:;; 

Kazadan kurtulanların ifadesi· 
be göre, çarpI§ma O kadar §i:JdetJi 
olmu§tur ki, Nevyorktan Provİ· 
dansa gitmekte ohn Leksington 
vapuru hemen ikiye biçi'miştir. 

Vapurda büyük b·r telaş has?I ol-

Markasız 
çalışan 

h·amallar 

Sıkı bir surette takib' 
edllmiye başlandı 
iki günden beri İstanbul bele· 

diye hududları içindeki iske!e •er· 
de markasız olarak çahıan ha· 
mallann zabıta memurlan tara· 
fmdan ırkı bir aurette takibine 
batlaıımııtır. 

Meyvahoıta sebze halinde ka· 
çak olarak çalııanlar ekseriyeti 
tetkil ettiklerinden bunlar yük 

(Devamı 6 ıncı da) 

5532 lira 
Tramvayda bu kadar 
bir para bulundu ve 

merkeze teslim edildi 
Ortaköy - Aksaray hattında 

itliyen bir tramvay arabasında 
&,ir poliı memuru ile bir biletçi 
heiy.at Mr para bulmuşlardır. 

Belediye ani bir baskın yaptı, 
yağlardan nümuneler aldı 

Belediye dolitorları tarafın · 
dan bakkallardan ve toptancılar
dan alınan bir çok yağların ka · 
rı§ık ve sıhhate muzir olduğunu 
anlaıılmı§tır. Bakkal toptancılar, 

mıntaka doktorlarını tanıdıkları 

için, onların tedbir almasına 

meydan vermemek üzere, son 
tedbirde tanmmıyan doktorlarla 

(Dev:ın-· 6 ma da) 

TayyCITe Cemiyetinde toplanan bayanlar •• 

Tayyare cemiyetine yardım 
Bayanl~r dün toplanarak çalışma 

programlarını hazırladılar 

Lirdoerg'in foc::ğ:.mu ilaçırmalı .,e ölaurmeliten suçlu Hapma •• n. 

Şehir mahşer gibi 
Muhakemeye başlanıyor, 
çocuğu nasll kaçırmış 

Flyenungton'da ba§!amışhr. 
Kaçırma vakası şöyle olmuı • 

tu: 
(Devamı 15 met da). 

Amerikalı1ann asnn en esrar· 
lı ve gürültülü muhakemesi diye 
tavJif ettik ari Lindbergin çocu· 
ğunun katli muhakemesin~ dün 
--------------~-·----,...-......::.....::~------------~- ---

Arnavut Kralı Ahmed Zogo 
kız kC1Tdqiyle beraber •• 

Arnavutluk'ta 
isyanın mahiyeti 

neymiş? 

Kar.şık"ık oıdu~u tekzlb 
ediliyor 

Tiran, (3 (A.A.) - Arnavut· 
luk matbuat idaresinden bildiril
diğine göre, karışıklık §ayiaları, 
Bayraktar namında biriainin, po
lis~e aranılan bazı §ahısları Olm· 
işte köyünde ıaklayıb, hükümete 
teslimden imtina ebnelerinden ile· 
ri gelmiştir. 

Hükumet, ortaya çıkmıyan Bay. 
raktra kar§ı tedbir a1mak mecbu· 
riyetinde kalmııtır. 

(Devamı 6 mcı da) 

........... H .. A··a··E·•RHm-•n••· 
lstanbulda en çok satılan 

Yugoslavya 
nasıl şampi• 

yon oldu? 

Ortaköy - Aksaray hattında 
İf liyen bir tramvay evvelki gün 

(Devamı 6 mc.ı da) 

Dün saat on beşte Tayyare Ce: 
miyetinde kadmlar bir toplantı 
yapmıılardır. Bu toplantıda 
Gazale Selim, Refika İsma·ı, 
Hakltiye Emin, Vecihe Ziva, Me
lihe Avni, Fatma Feridun, İren 

Sürenyan, F asurin Aram, Ester Al 
fotons, lortaranto, Olga Bostan. 

yanlar bulunmuşlardır. Bu suretle 

tayyare Cemiyetine yardrrn temi
ni için bir kadın dcmeği kurul
muş olmaktadır. Bu dernek balo 
verilmesi, müsamereler tertip, 
Tayyare Cemiytine kadın aza 
kaydı ve zengin ailelerin cemiye
te yardım etmelerini temine ça
htacaktır. Dünkü toplantıda ça • 
hşma programı hazırlanmı§tır. 

gazetedir. ilanlarını ~ "HA· 

!~:~::..:.::::~~:.~~.:: ~~~:=~--

YugoalavlC1Ta verilen kupa 

Belgradda çıkan Politika ga • 
zetesi Atinadaki Balkan kupaaı 

maçl;ırı hakkında aldığı tu tel • 
_(Devamı 2 inci del 
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1 Anka~a T el,~f(;nu 1 
Türk şeker 
fabrikaları 

Bir elden idare edil
mek ilzere birleşiyor 

Ankara, 3 (Telefonla) - Al· 
pullu, Uıak, Eakiteh"r ve Turhal 
şeker fabri.kalarmm bir ara.da ve 
anonim bir şirket halinde çalışma 
ları kararlattırdmıştır. (Türk şe

ker) ismini alması muhtemel olan 
bu f İrketin kurulmaaı esasları ü • 

zerinde bir anla§ı'Dla yapılmıştır. 
Bu ıuretle teker fabri'kalarının 

idare masrafları azalacak ve fab· 
rikalar aruında anla,amamazlık 
olmadan Türkiyeye yet:fecek şe· 

ker bir elden ıatııa çıkarılacak · 
tır. Nizamnameıi hazulanan tir· 
ketin batlrca gayelerinden bir'ıi • 
ni teker fiyatlarını indirmek teş • 
k;J etmektedir. 

Birleıecek fabrikalardan Al pul 
lu ıermayeıinin kıgmı mühimmi 
lt Bankaama ait olan Trakya ıe· 
ker ,~rketinin, Uşak fabrikası Su
mer Bankın, Eskiıehir fabrikası 
it Bankumm, Turhal Ziraat ve iş 
Bankalarının malıdır. 

Iran Hariciye Nazırı 
geliyor 

Ankara, 3 (Telefonla} - lran 
Hariciye Nazırı Kazrmi Han bu 
akşam latanbula hareket edecek • 
tir. 

Gelen muhacirler ~o§ahyor 

Anhra, 3 (Telefonla) - lçlt· 
leri Bakam Şük!il Kaya verdiği 

bir beyanatta geçen Hazirandan 
bugüne kadar memleketimize ge· 

len muhacir adedinin 25,000 k~şi 
olduğunu söylemiştir. Hnlbu'ki ge 

çen sene bütün 12 ay zarfında ge
len muhacır adedi ancak 15,000 
di. 

Soy adları 

Ankara, 3 (Telefonla) - Soy 
adı nizamname&· nin tatbiki ıçın 

Dahiliye Vekaleti vilayetlere e • 
mir g5ndemıitfr. Soy adlarını 

kaydettirmek için herkea nüfuı i · 
dareleri tarafından verHen beyan 
nameleri dolduracaldır. 

Ortaköyde yakala
n'ao afyon kaçakçıları 

Uç gün evvel sabaha karşı Or
taköy iskelesi önünde gümrük 

muhafaza te!kilatı memurlarının 
ateıi neticesinde yakalanan afyon 
kaçakçılan gümrük ihtisas mah-

Balkan andlaşması 
ökonomi konseyi açıldı 

Atina, 3 (A.A.) - Balkan ant
la§«naıı Ökonomi Konseyi bu sa• 
hah açılma celses:ni yapmıftır. 

Elen Drı itleri Bakanı M. Mak .. 
simos, Balkan antlapnaıı iatitari 
ökonomi konseyin :n ilk celıeıini 
açarken, milletlerin hayatında ö · 
konomi meselelerinin ehemmiye
ti.ni kaydetmit ve demiıtir ki: 

"'- Atina paktımn imza11 ile 
memleketimiz için açılan yeni 
devreye g'rerken, paktın tabak. 
kukuna çalııanlar, dört devleti • 
mizin bütün ökonoıni kuvvetleri • 
ne, gayretlerimize iltihak ede • 
rek tecrübeleri ve dehaları ile 
kuvvetli tefriki mesailerini iıte • 

mekten batka bir fey yapamaz ~ 
lardr. Biz, mevcud olmadıkça bü
tün gayretler:mizin petinen mu -
hakkak bir akamete mahlrum ola· 
cağı itimad ve tesanüd havumı 

ha.zırlamağı bildik. Şimdi, uzun 
müddettir isted'kleri refahı temin 
için milletlerimizin muhtelif fa • 
aliyetleri araamda yeni müna • 
sebetler kurmak Ü.zere bu itima • 
dın nasıl kullanılırµaaı icab edece· 
ğini göstermek ıize düter, niha.i 
olarak Ankarada müzakere edi • 
lerek gelecek 1 O Mayısta Bükret· 
te Balkan antlatmaaı toplantısına 
aned:Jecek raporun esaslr:ını ha· 
zırlıyacakıınız ! 

lngiliz polisleri sarhoş
luqu aguka çıkardılar 
Aşağıki telgrafı okurken a.k

Jmııza mütareke günleri geldi ve 
bu inıa.nlarm içmeden dolaıama · 
dıklarına hayret ettik: 

Sarbrük, 3 (A.A.) - Dün va
zifede naffedilen 6 polis memu
runun arrf sarlioşluktan dolayı 

azledildiklerini beyan eden bir 

Gandigen~ 
sahnede 

Dombay, l - Çoktan ·beri 
kendisinden bahsedilmiyen Ma -
batma Gandi yeniden ortaya çık
mıt ve 200.000 grevci Hintlinin 
b&fına geçmittir. Bunu kııa bir 
ajans haberi olarak yazmıttık. 

Bu grevciler Ahmedabad 
mensucat fabrikasının i9çileridir. 
Grev yapmalarına ıebep te men
sucat fabrikatörlerinin zaten fev 
kalade atağı olan yövmiyeleri · 
ni yeniden yüzde on nisbetinde 
azaltmalarıdır. 

l,çiler grev ilan ettikten •oıı
ra Gandiye müracaat etmitler, 
Gandi de i§çilcrin haklı olduğu. 
nu ilan etmittir. 

Grev hala devam ediyor. Ga.n· 

tebliğ nefredilmİ§tİr. 
Bu tebliğde, evvelce haber 

veliren muhtelif hadiselerin hep 
aarho§ kavgalarından iharet ol -
duğu ve Sarlui civarında arbede
ler vukuuna müteallik ıayiaların 
da asılsız bulunduğu ili.ve edil • 
mektedir. 

Antakyada şapka 
fnkılAbı 

Antakya - Bundan bir ınUddet ev· 

veI bir yubaz camide vaiı verirken 
"ppka giyen Türkler gavurdur." di
ye bir takıırı sözler söylerrılş ve cami· 
dekileri genç Türklere hücum ettir· 
miş ve neticede bunlardan beşi yara
lanmıştı. Bu hadise üzerin~ bütün 
Antakyalılar şapka giymeği kararlaş

tırmışlar ve bu kararlarını tatbik 
mevkiine koymuşlardrr. 

Bir haydud öldürüldü 
Kırklareli, 3 (A.A.) - Şaka

vet ve ıoyguculuk yapan Vekli 

oğlu Hasan jandarmalarımız tara• 
fında.n öldürülmü§lür. Bu zorba, 
926 da ıakavet yaptığından dola
yı sınır dııına atılmııtı. 

di itçilere ha.klarmın verilmesi i· 
çin fabrikayı tiddetle protesto 
etmittir. 

Romanya heyeti reiti M. Ta • 
bacovici dem ittir ki: 

"- Umumi 'bir anlatma için 
•apılan gayretler akim kaldığı i

.tin, bütün memleketler, kendi ik • 
tidarlarını aşan müşkülleri ma .. 
halli tedbirlerle hal iç~n botu bo • 
şuna çalıtmaktadırlar. Fakat bu 
mfrtküller, anlayıf lı ve gen it bir 
tefriki meaai ile halledilebil:r.,, 

E&ki Maliye nazırı ve Y unaniı • 
tan banka•ı ikinci müdürü B. Var
vare1101, konaeyin bu toplantısı • 
na r~iı teçilmittir. 

8. Tatacovici, B. Hasan, B. Sa.· 
ka ve B. Belibanov·ç ikinci reis ıe
çilmit lerd ir. 

Amerikadaki 
harp 

Bollvyanın notası 
Bolivya, Milletler Cemiyetine 

bir nota vererek, kendinin cemi· 
yet prensiplerine riayetkar oldu
ğunu, bu feraiti Par&guaym boz· 
duğunu bildirmiştir. 

Harp bittiği evvelce ya.zıhnış· 
sa da, 30.000 kitilik Paraguay 
ordusu hücume geçmiştir. iki 
düşman da, hareketin kendi leh
lerine inkitaf ettiğine dair tebliğ 
neırediyor. 

-0-:-

Sltroen Jfl4stan 
kurtuldu 

Paris, 3 (A.A.) - Citroen ima
lathanelerinde üç bin İtÇİ tekrar 
ite alınmıttır. Pazart~i günü da

ha birçok işçi i~ alınacaktır. Bir
çok iıçilerin itbafına gelmek üze· 
re f abrika1ara tehacüm etmesine 

rağmen hiç bir hadise olmam•! -
tır. 

Haber- Stroen otomobil fab· 

rikasının çalıtmasmı Fransızlar 
bir ıeref meseleai telakki ettik • 

leri için iflasına gitmemitler ve 
alacaklıla.rı f edakarlrkta. bulun • 
mutlardır. HükUınetin de yar -
dım ettiği Fransız sazetelerinde 
okunmuıtur. 

~~ ~i~~~~r-~~-----------~-~---~~~-~~~~~~~~~~~~~-
meye verilen!er lsma:ı, 1lyas, Ke· C" b h l • d • l ? 
:;~:::,:,1~~::t:;,;~~~~::.d:: . ,.;,a a f(azete erı ne ıyor ar. 
Kemalin bundan evvel de gene 
afyon kaçaıkçrlığından doku~ ay· 
Irk mahkUmiyeti olduğu tespit e
dil.mittir. 

Bu kaçakçııların bugün gümrük 
sekizinci ibt' ıa• mahkemetinde 
muhakemelerine ba1lanma11 muh· 
temeldir. 

Tekzlb 
Londra, (A.A.) - Arnavutluk kra

lının bomba ile yarıılandığr hakkında
ki haberin dotru olmadığını Londra· 
daki Arnavutluk maslahateüzarı bil
dirmektedir. 

LondradaJd Arnavutluk mahafili 
bu şayianın Arnavutluğun dahili in
kişafı için Holanda ve hvtçre ban
kalarından yapmafa çalı9tığı bir mil
yon lngtllı: liralık l!tikrazın men'ine 
matuf olduğunu bildirmektedirler. 

İstikraza karşılık olarak Arnavut
lufun tms etmek tasavvurunda ol
duğu tütün inhisarı karşılık gösteri· 
lecekU.. 

KURUN - Asım Us bugünkü ya· 

zısına "/talyada olan deği§iklikler,, 
scrlavhasını koymuıtur. 

hlusolininin müstemlekat nezareti
ni de eline aldığını ve miUtemlekat 
nazırı General ·Bonoy'u Afrika mili· 
temlekeleri unıumt valiliğine tayin 
ettiğini söylüyor ve diyor ki: 

"Musolininin bu hattı hareketi l· 
tal!Jada hemhudut olmıyan ltalyan 
müstemlekelerini hemhudut yapmak, 
bunun için de B abeşistanı ifgal et· 
mek lazımdır . ., 

Bundan bQfka •on ıaamnlarda 
Fransa ile ltalya araainda ~imendifer 
ihtilafını ela mevzuubaha etmt!kte ve 
ltalyanların Fransadan Cibuti -
Aditabr.ba ~frncndifer f:crlt:nı satın 

almak istediijini yazmaktadır. 

CIJMHURIYET - Yunus Nadi 
"Tiirk buğdayını llkönce niçin, sonra 
da nasıl koruyacağız?,, ıerlavhuıyle 
yazdığı yazıda Tiirklerin, daha doğ· 
rusu insanların belU baılı uıtlaaının 
e';..mek oldul/unu, bunun da buğtlQlf" 

dan eld~ edil di4inl v~ bundan dolayı 
buğdayın hiç bir zaman kıymetini 

kaybetrnlyeceğini iddia edl11or. Ye 
bUhaua 1imdiki buğdaymuzın ancak 

bire altı verdiğini ralbuki bu ni.8betl 

hiç olmana bire on beıe çıkarmaklr 
ğınuzın müinldln olduğunu ıöylUyôr. 

MiLLiYET- Ahmet Şükrll Eı· 

nıer bugünkü ııazıaında Fra1t3a ile 
ltalya araaında ureyan eden görü,
melerden bahaetmektedir. 

Ahmet Şükrü Esmere göre bu gö
rüşmelerin en mJlhim noktaaı Avus· 
turya meselesidir, ltalyn Roma."lganın 
bu misakı imzalamasını istememesi
nin sebebi, Romanyayı, ·Yu.goslovya 
Çekoslavo.kya ile birlikte te,kll ettik· 
leri kUçük itildltatı ay•rmaktır. 

ZAM AN - Zaman imzalı uazı öl
çilnlln ehemmiyetinden V6 gilçlüğün· 

den balıaetmektedlr. Bu m1lnasebetle 
bardak ~ kadehlere lfaret 1contnt1.1ın• 

dan bahaetlerek bu karann çok ganlıf 
ve 11a11rıkabtıl tatbik oltlulunu ı8ır 

lfivor ve ölç/J.let mJJdiJriyetln.ln bunu 
~vvtlce dUfUfılriüi oltnait ldzımoeldl· 
ğtnl ildiJe •diyor • j 

AKŞAM - '"Almanyada neler o· 
l11gor?0 bafl•klı ve llçyıldız imzalı 11a· 
zı. fiıtlerln kapltöll•mi diriltmek 110· 
lunda 11aptığı &?n çalıfmalardan ve 

hücum taburlarını ldğvetmek, ve nU" 
f u.u.nu hilkfJnıetin reomı ordusun(! i$

tinat ettirmek istemesinden bahset· 
nıektedlr. 

Netice iki sual üıerinde f:alıyor: 
I - Acaba Nasyonal So3yalist 

partisinin blr parçası o!al'f bu bölül~
le'r lroltwta dağılmağa boyrm efjecek
ler midir! 

2 - En uilclü parçaaını ka11bettll•
ten sonra aıranın k4ndisine gel,ceğint 
parti tuılanaaµl'cak. huna kar,ı dur
mak islenıirtecek mi'! 

SONPOSTA - lki11ıldız imzalı yrr 
.n 1935 yılma glrırken a1rottlfn çol: 
lccınşılt ve karar~t.r oldullumt ~1$11ll1te
rek bu 11ılırı bir Mnf uzlı olmaıını te
menni edtror • 

• •• .ı ~-

-
Yugoslavya 

nasll şampiyon 
oldu? 

< lfo~ taralı I incide] 
grafı ne9retm;1tir. Aynen ne§r\?. 
diyoruz: 

Atina, 2 - Dün yapılan Yu • 
nanistan - Bulgaristan ve Ro • 
manya - Yugoslavya maçlariy
le Balkan şampiyonası bitmiş ve 
§ampiyonluğu Yugoslavya milli 
takımı kazanmı9tır. 

Saha.da tam 20000 kiti vardı. 
ilk maçı Yunan ve Bulgar milli 
takımları yaptılar. Eğer neticeyi 
Yunanlılar kazanırsa 9ampiyon 
olacaklardı. Biitün Yunan gaze -
teleri neticenin Yunanistan le •• 
hinde olacağından emindiler. 
Fa.kat oyun hiç te beklenilen ne· 
tiyeci vermedi. Yunanlılar c'; ha 
teknik oynamalarına rağmen 

Bulgarlar fevkalade enerjik bir 
oyun çıkardılar ve maçı 1 - 2 
kazandılar. Oyun bilhasaa her İ· 
ki takımın birer ıolle berabere 
bitirdikleri haftaydan sonra çok 

' sertletmittir. Zaman zaman ha • 
kem oyunu durduruyordu. Yu • 
goslavyadan gelen seyirciler 
Bulgarları fevkalade bir t~kilde 
tqyi ediyorlardı. Neticede ikinci 
haftaymın ortalarına doğru Bu•· 
garlar bir gol daha yaptı, sonra 
sıkı bir müdafaa oyunu tatbik 
ederek neticeyi oyunun sonuna 
kadar ayni şekilde muhafaza et· 
ti. 

Yugoslavya - Romanya ma • 
çı da çok heyecanlı ve sıkı ol • 
mu§tur. Yugoslavlar bu oyunu 
muhakkak kazanmak maksadiy
le Belgraddan iki oyuncu getir · 
mi§lerdi. Maç Romenlerin gale • 
besi veya beraberlikte bittiği 
takdirde şampiyonluğu Romen • 
ler kazanacaktı. 

Oyun batlar baılamaz Yugos· 
lavlar bir hamlede Romen kale • 
sine hücum ettiler. Betinci daki
kada birinci ve on beşinci daki • 
kada da ikinci gollerini yaptılar. 

Bu iki golden sonra Romenler 
biraz canlanır gibi olmuşlar.
da bir şey yapamamıslviln · Bu 
~mıda halK Alo Romanya diye 
Romenleri teşvik etmi!lerse de 
bu fayda vermemiı ve haftaym 
biterken Yugoslavlar bir gol da· 
ha yaparak 3 • O vaziyetine gel ·. 

mitlerdir. 
ikinci haftay da ayni suretle 

cereyan etmiş ve Yugo~ • .vlar 

santraforları vasıtasiyle bir gol 
daha yapmaya muvaffak olmut · 
lardır. Bundan aonra oyun tel1 • 
rar Yugoslav hi.kimiyeti altında 
geçmİ§se de gol olmamış ve maç 

bu tekilde bitmiştir· 
Maçtan sonra Yugoslav takı· 

mı kupayı almıf ve maçı aeyret
mek için Atinaya gelen Yugos • 
lavların omuzlarında sahayı ter· 

ketmittir. 
Maçların resmi neticesi ıu • 

dm: ~ 

Yugoslavya: Üç maçta 2 ga • 
1 

libiyet, ı mağlubiyet, O berabere 
ve 4 puvanla birinci. Att.ığı gol, 

9, yediği 5. 
Yunanistan: Üç maçta 1 gali· 

biyet, ı mağlubiyet, 1 berabere 
ve 3 puvanla ikinci attığı Kol 6, 
yediği 6. 

Romanya: Üç ınaçta 1 galibt· 
yet, 1 ma.ğl6biyet, 1 berabere ve 
3 puvanla ikinci. Attığı ıol S, ye. 

diği 8. 
Bulıariıtan: Üç maçta 1 ra 

libiyet, 2 mailubiyet, O beraber• 
ve 2 pıwanla dördüncü attığı gol 
.,, vediği 8. 
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Ekrem Reşid ve 
Cemal Res~d ,, 

Kim ne dene desin, c:ı:ret i -
iinde bu iki karde3 bir canlılık 
gösterdiler. 

ilk büyük muvaffakiyet şu -
dur: 

Ahalinin sinemalara bukadar 
rağbet gösterdiği, sahneden bu 
derece yüz çevirdiği bir devirde, 
her piyesleri ay ölçüleriyle her 
gece sırayla gösteriliyor. Halk, 
buraya tıklım tıklım doluyor. 

Biliyorum, hemen katlar çatı
lacak; diyecekler ki: 

- Adam sen de ... Doluyor da 
ne oluyor?.. Bir fey mi istifade 
ediliyor sanki? ... Sudan teyler .. 

Basma kalıp itirazın böyle o -
lacağı muhakkaktır. 

Sudan bile olaa ... Türk suyu .. 
Karakulak gibi hafif, hoş •. Holi
vud suyuna tercih olunuyor 

Hele bu garp ınusikisi propa · 
gandası devrinde, bunun kadar 
fayda temin edici bir v::.uıta az 
bulunur: Garp tekniğinin en ha -
aiti, en kolayı, alaturkaya en ya
kını, en olgunlaımamıt dimağ -
larda bile yer edicisi bu çetit o · 
Perctlerdir. 

İki kar det in esaılı sırrı fU ol · 
ıa R erektir : 

Odalarına kapanarak, ilham 
Perisinin kendilerine emrettiğini 
Yaa:r.ıııyorlar; bestelemiyorlar ... 
bilakis hangi aktörlerin ne gibi 
kabiliyeti vardır? Onu hosaph -
Yor!ar. Bunlardan istifade edi • 
Yor. 
Yorlar. 
lit yaplya~. Vıult, bur1\uy a zur
na çal:n~sını beceriyor. Bedia, 
R~.,,ca Kemal Almanca biliyor. 
F erihanın 5esiyle Semiho.nınki ne 
gibi hususiyetleri haizdir? Hep 
hanları göz önünde tutarak, bu 
unsurları, mozayıklar gibi yan -
yan3 getirerek bir tablo tetkil e
diyorlar. 

Lakin, acaba, üçüncü. beşinci 
operette muvaffak olduktan ıon
"'&, çoraklıkla kartıla9mıyacak · 
lar mıcııır? Mesela, Acem, Laz, 
Yahudi, Rum, frenle taklitleri ya· 
pddı. Her halde, önümüzdeki.o -
perette Hi.zımm ne taklidi yapa
cağını timdiden kestirebiliriz: 
Kayserili yahud Kürd ! 

Ya ondan ıonra? ... 
Eğer operetimiz bu taklitçilik 

çenberini kırar da yakında onun 
dıtına fırlar ve halktan gene ay
ni rağbeti görürse bravo iki kar -
dete ... Belki bizde de bir :1ev doğ
nıu,, Avrupa sahne tekniei için· 
de yapmağa ba,lamı' aayılabi -
lir. 

Hayır, aleyhde bir §ey ıöy
lemeğe hazırlanmıyoruz! 

Şimdiki tekilden de memnun 
olabiliriz. Bu itin ba~xıda cla.n -
lar, garp u:sulü çah-:·;-a çeşidini 

temsil ltli!e·scıemize yerleıtir -
mitlerdir. Geçen aeneler içinde 
sahnede acemilikler gösteren ba
zı artistlerin bu. yıl, birinci unsur
lar derecesinde ınuvaf fok olduk
larını görüyoruz. Kıaacası bir 
kalkınma var. Her istidadın kı
mıldanıtından istifade yolunu 
bulan iki kardeften, bu yeni beli· 
ren mozayıklardan yeni tablolnr 
yapmasını bekler?:r.:. 

Kısaıcaaı: 

Sırf taklide iıtinad eden fr 
yatr .::i, orb. oyununda ismi geçen 
nıilktlerin sayııı kadar piyes ya
ı-atır ... B:r de boıcak ve jigolo ti · 
Pİ .. Sonra dama der. lki kar de · 
tin bu dt.irei f aıi~ eye y&kalanmı
Y~c;ıklarını umarız ! 

( Vl·NO) 

Liman şirketinde yolsuzluk mu 
Şehrimizin 
misafirleri 

Irak ve Iran dış işleri 
bakanları burada 
görilşeceklermi? 
Şehrimizde bulunan Irak Dı~ 

İJleri Bakanı General Nuri, dün 
sabah İstanbul Vali ve belediye 
reisi Bay Muhiddin Üstündağı 

ziyaret etmittir. 
Öğleden sonra, ölen Irak Kra · 

lı birinci F eyıalın şehrimizde 

bulunnn kardeşi ve lrakın eski 

Türkiye elçisi Emir Zeyyid'le 
görüşmüttür. 

Eski .elçi Emir Zeyyid, Gene -
ral Nuriyi, Perapalas otelinde zi
yaret etmiş ve bir saatten fazla 
göriitmütlerdir. 

Bu sabah, lran Dıt itleri Ba
kanı Bay Kazimi de şehrimize 

gelmi§ bulunacak ve Perapalas 
oteline inecektir. 

Ayın on birinde Cenevrede 
Milletler Cemiyetinin toplantısı -
na ittirak edecek olan her iki Dış 
işleri Bakanının Cenevreye git -
mezden önce burada görüşmele -
ri muhtemeldir. 

Irak Dıt lıleri Bannı Gene -
ral Narl, tiayramın birinci günü 
Cenevreye hareket edecektir. 

lran Bakanının ne zaman ha
reket edeceği henüz bf'Jli olma -
makla beraber, Sar reyiamından 
önce toplanacak olan Milletler 
Cemiyeti konıeyinin bu toplantı
sında mu1iaKıta't< bulufl11ıak tite· · 
re, şehrimizde bir iki gün kaldık· 
tan sonra hemen aynlma:n bek -
lenebilir. 

Okuyucularımızın da bildiği 

gibi Milletler Cemiyetinin tap -
• lanbsında Irak - İran hudud 

meselesi gtirütülecektir. 
Dün Perapalas otelinde Irak 

Dış !~leri Bakanını. Irak Türki • 

ye elçisi Bay Naci Şevkel de gör
mü!tür. Irak Elçisi, Irak Dış İtle· 

ri Bakanının Cenevreye hareke -
tinden bir müddet sonra tekrar 
Ankara ya dönecektir. 

Tütünlerimiz 
Gec;en yıldan ytızde 

70- 80 yDksek 
Bu sene memleketimizde tü

tün fiyatları geçen yılın fiyatla
rındaıı yüzde 70-80 derecesin
de yüksektir. Dün İzmir mınta
kasından Türk Ofise gelen ma
lumata göre rekoltenin hemen 
hemen hepsi sntılmı,tır. Yalnız, E
ğe mıntakasında 300 bin kilo 
kadar satılmamı, tütün kalmışM 
br. Fiyatlar yüksekliğini muha
faza etmektedir. 

Bu Yılın en büyük müşterisi 
Amerika ve Almanyadır. 

-o--

in kıJAb dersi eri 
inkılap küsrüaünde dün Bay 

Receb Peker ders vermiıtir. 

Büyük Ulus Kurultayı Batka
nı General Kazım Özalp, dün ak 
şarn, Taksimde Sıraservilerde 

Güne9 klübünü teırif etmi~ler ve 
klüpte asılı kendi fotofrafileri -. 
nı: 

"Değerli Güneller2 üktüler di- . 
ler,, söziyle imzalamıılardır, 

Bir heyet 
Tahkikat yapmıya 

başladı 

Şirketin 300 da
vası varmış 

İnanılacak membalardan og
rendi ğimize göre Liman Şirketi
nin tasfiyesi işiyle meşgul olan 
hey' et bu şirketin yıllardan beri 
devam eden muamelelerinde mü
him bir takım yolsl!zluklar yapıl
dığı zanniyle karşılaşmıştır. 

Şehrimize gelmiş olan Ma
liye Bakanlığı Müsteşarı 
Bay Faik bu işle meşgul olmak
tadır. Maliye Bakanlığı eski Li
man Şirketinin doğrudan doğru
ya ve bir yandan da İzmir Liman 
Şirketi yoluyle yüzde 98 hissesi
ne sahip olduğu için tasfiye hey
etinin meydana çıkardığı bu yol
suzlukla yakından alakadar ol
maktadır. Bay Faikin bu hususta 
yeni Liman Müdürü Bay Ali Rı
za Çevik de hazır bulunduğu 
halde liman tasfiye heyeti refoi 
Bay Fikri Altaydan izahat aldı
ğı anlaşılmaktadır. Alakadarlar 
kat'i bir ketumiyet göstermek -
tedirler. Söylendiğine aöre 
bu yolsuzluklar yersiz sarfiyat, u
sülsüz mü.'bayeat ve füzuli masraf 
lar şeklinde olmuttur. Tasfiye 
heyeti bu hususta eski !İrket mü-

dürü Bay Hamdi ve §İrket katibi 
Bay Reşat Yılmazdan izahat al
mıştır. Ayrıca şirket mürakipleri
nin de.malumatlarına müracaat 
edilmiıtir. 

Bu arada Liman Şirketinin 
muhtelif mahkemelerde 300 da
vası olduğu da anlaşılmaktadır. 

Tren altında •• 
Haydarpatada deponun önün

de amele Erzurumlu İbrahim ça· 
vuf Ankaradan gelen trenin ö -
nünden geçmek isterken altında 
kalarak ikiye biçilmiş, ve derhal 
ölmüştür. 

Tirvakl hnsızl 
Tahmis caddesinde Kuı:ukah

veci hanı sahibi lhsnna aid bir 
çuval çiy kahveyi çalan Mustafa 
yakalanmıttır. 

Manqal hrraızı 
Koskada Saraç İshak mahal -

lesinde otur::ın fladicenin bir 
manğalını çalan Ruhi adlı bir ço
cuk yakalanmıştır. 
Uydurma memur 

OrtakHyde oturan Nusret de. 
niz ke11at ında dolaşırken güm -
rük muh:ıfaza memuru Şakir 

kendisine neden ora •.1 a dolaştı -
ğını sormuş, Nusret "Ben deme. 
murum,, diye kendisine memur 
süsü vermiş, yakalanmıttır. 

-0--

Adananın kurtuluş 
gllntt şehrimizde de 

kutlulaııacak 
Yarın Adananın kurtuluş gü -

nüdür. Şehrimizde bulunan A -

danahlar ve T oros gençler birli
ği yarın aaat on dört buçukta 

Halkevinde bir toplantı yaparak 
kurtuluı sıününü kutlılayacaklar-
~-

Berberlerin 
ehliyetnamesi 

Belediye, yeni bir ta
mimle işe ehemmiyet 
verilmesini bildirdi 

Belediye tarafından dün bütün 
şubelere berberler hakkında bir 
tamim gönderilmiştir. Bu tamim
de denil"yor k!: 

lstanbuldaki bütün berbeı-le· 

rin sihhat cüzdanı ve ehliyetna
me almaları mecburi olduğu 'hal
de .mevcut berberlerin çoğu eh)i
yetnamesiz dir. 

Halkın h 'hhatini şidcletle ala-
kadar eden bu işe şubelerce ehem

miyet verilmesi ve hemen sıkı 

teftişlere haşlanarak 5ihhat cüz
danı vı? ehliyetnamesi olmıyanla
rın Beyoğlunda Bursa sokağında
ki Berberler mektebine sevkedil
mesi lazımdır. Mektepten ehliye
ti olmıyanlara ise kat'iyyen mü -
saade edilmemelidir.,, 

Şube müdürlüklerince bugün
den itibaren bütün berberler tef
tişe tabi tutulacaktır. Bu arada 
dükkanların u:;tura ve diğer leva
zımatının tem:zliği de gözden ge· 
çirilecektir. 

Tercümanlar yeniden 
ehHyet vesikası 

alacakler 
Bu yılın seyyah mevsimi baş • 

lamadan önce, İstanbul tercü • 
manlarının tehir tarihi üzerinde
ki bilgilerini kuvvetlendirmek 
üzere açılan yeni kursun bet inci 
derai, dün, ayak üzeri, Ahırkapı
da verilmiş~ir. 

Dersler, tarihi yerleri gezmek 
suretiyle ve aynen bir seyyaha 
malumat verir gibi verilmekte -
dir. 

Diğer taraftan, seyyah mevsi
mi Şubatta başlamaktadır, Şu · 
batın ilk günlerinde birinci va · 
pur gelecek ve bunun ardı sıra 
hemen her haf ta veya on bet 
günde bir seyyah vapuru limanı
mıza gelecektir. 

Bu yıl da, gene geçen yıl oldu
ğu g!bi bir kaç vapurun ayni 
günde limanımıza geldiği ola • 
caktır. 

Tercümanların genel tutarı 
biraz artını~, yeni bazı gençler 
ve dil bilen orta ya;lıbırdan da 
bu işe girenler görülmüştür. Bu 
yeniler de tercüman derslerine 
devam etmektedir. Sonunda 
imtihana gmp kazandıkları 
takdirde, bu yıl faaliyete geçebi· 
leceklerdir. 

Biitün tercümanlara yeniden 
ehliyet vesikabrı verilecektir. 

- o-

Adliyede stajiyerlere 
iş yok 

Şimdiye kadar Adliye daire -
sinde münhal vukuunda tayin e · 
dilmek şartiyle, bir çok stajiyer 
katib ve daktilo çalıştırıldı. Bu
nu mahzurlu gören Adliye encü · 
meni, bundan böyle stajiyer ola
rak kimsenin çalıttırılmamasını 
ve mevcud stajiyerlerin de Adli
ye dairesinden uzaklattırrlmala -
rını karar altına almıf, bu k•ra -
rını evvelki günden itibaren tat
bik mevkiine koymuıtur. 

3 _., 

$efıicde 
...,wwws ~-------.--------------.. 

KerestecilE r·Eyüb 
otobüsleri 

Evvelki günkü (Haber) de 
Kerestecilerle Eyüp arasında iş -
liyen otobüslerin pislik ve İnli -
zamsızlıklarmdan bir şikayet 
vardı. 

İstanbulun hiç bir hattında 
eşleri olmıyan bu otobüslerin 
halini size biraz da ben !lnlata • 

yım: 

1 - Eğer seyrisef er memur • 
ları ogün veya o gece yolda, tef· 
tiı üstünde değillerse bu otobüs
ler için adet meselesi yoktur, 
yolcuyu içlerine öyle tıka basa 
doldururlar ki, ayakta bile kı • 
mıldanacak, nefes alacak yer 

kalmaz 
Seyrisefer memurları yol üı • 

tünde teftişte iseler o zaman bi • 
)etçilerin hepsi tetikte ve hepsi • 
nin kulağı kirittedir, yolda ara • 
balar karşılaştıkça birbirlerine 
parola verirler, o zaman gündüz 
olsun gece olsun içerideki fazla 
yolcu~u yolun ortasına indirip 

bırakırlar. 

2 _ Bunların çoğu benzinle • 

rini yolda alırlar. Meseli henüz 
durak yerinde nıüıteriıiz, bom -
buş beklerlerken benzinleri~~ al
mazlar da içeri hıncahınç mu§te
ri ile dolu giderlerken Unkape: 
nında, yahud Balatta durup ~en: 
. 1 bu suretle mütterılerı 

zın a ır ve 
dakikalarca bekletirler. 

3 _ Akşamları saat bet.ten 

k. stalarda Kerestecıler sonra ı po 
durak yerinde biletçiler: 

_ Haydi ef endinı Eyübe ka • 
E .. beka -

dar!, haydi kalkıyor, ~ • • 
dar! Haydi bir kiti, haydı hır kı· 
ı:ı.i Eyübe ltadar ! 
:J" aK ~ Ul.ilV 

Diye bar bar bağITar a a • 
balarına Ayvansaray, D~~e~dar, ~~ 
Eyüp müşterileri aldıkları bald~ 
bir çok otobüsler Balatta stop e 
dip daha ileriye gitmez ve Ay • 

E ·· ol vansaray, Defterdar, yup Y • 

cularını: 
_ Arkadan gelen arabaya 

aktarma! 
Diye orada zorla otobüsten 

indirirler· 
Halbuki bütün bu otobüslerin 

sefer yapacakları yol nizamen 
Keresteciler - Eyüp arasıdır. 
Böyle iken bunlar naaıl oluyor 
da akşamları betle sekiz araaın -

d 
. 1. otobüsler yolcuların a ış ıyen . . . 

bir kıı.-.mını yarı yolda ındırıp ar· 
kadan gelen arabaya aktarma et
meğe mecbur bırakıyorlar! 

4 _ Bu arabaların içinde çok 

k·ı · ·· ·'kleri vardır ki bunes ı erı, çuru 
lar ara sıra yağmurlar, karlı gece-
lerde yarı yolda bozulur ve müt· 
teriler iceride titreye titreye so
kak orta,sında uzun boylu taınirat 
yapılır. 

5 _ Arabalar!nın bir kısmın~ 
içi cidden pis olduğu gibi!taonrakı 
seferlerde ıbunlann hemen hep· 
sinde yem:, yemek, sigara içmek 
serbesttir. Öyle ki lbazan bu cıga· 
ra yüzünden cıgara içmeyen ka· 
dm yolcular öksüre ökeüre lbir o
lur ve haklı haklı söylenirler; fa· 
kat sözlerini k'mıeye dinletemez-

ler. 
6 _ Gece ıeferlerinde hazan 

kerestecilerden herhangi bir ara• 
baya doldurulan halk neden son• 
ra arabanın çah~madığı, yani 
mctörün işlemediği görülünce bu 
soğukta, ayazda o arabadan indi· 
rilip başka arabaya bindirilir ve 
sonra tam bu yeni bin:len araah 

(Liltfen aayıfayı çeviriniz) 
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yok ki mümkündür. O zaman on· 

Aka GiJndliz rto.61 

Denizde bir çocuk yüzerek 
gemiye doğru geliyordu 

lara interro gative adverb (sual -Kalan kisini de birer gün a· ler .. Bir auapusluk .. 
zarfları) denilir. Mesela: ra ile sen kend'n yaparsın. Caddelerde işliyen yalnız~ 

(1) When does the next bus le· Zeus göğsünü kapadıktan ve evlerin'n beyazlı larmızıh ar,lı' 
formülle~·i cob!ne yerleştirdikten Iarı. 

Gemin=n baştarafındaki nöbet
çi, Ali Reia!n bulunduğu tarafa 
doğru seslendi: 

- Denizde bir insan var ... Bir 
çocuk! ... Bize doğru yüzüyor ve 
bağırıyor ... 

Orada sah 'I ıssız ve kayalıktı. 
Y a1{mda ev ; alan da yoktu. Bu 
zamanda denizin burasında bir ço 
cuğun ne işi vard!? Ne arıyordu? 
Niçin onun gemis'ne doğru yüzü
yordu. 

Ali Reisle ar'kadaşları geminin 
bordasına dayanarak .nöhetçin'n 
gösterdiği yere baktılar. 

Sahiden orada on iki yaşların· 
da h:r cocuğun başı görünüyordu. 
Hızlı bzh bir 'balık gibi yü

züyor, g:ıttikçe yaklaşıyordu • 
- He .... yyy !. .. Geri ve dön! ... 

Nereye geliyorsun? Ne istiyor· 
ıun? ... 

- Beni de alm! ... Yoksa h:ç 
geriye dönmem ... 

- Boğulursun! .. . 
- Boğulayım! .. . 

Ali Re'oı;in ar'kada~ları arala
nnda lrnnu~tular: 

-Gördün mü yumurcağı? ..• 
Hem de ne güzel yüzüyor .. 

- Hiç döneceğe benzemiyor ... 
--Onu almalıyız! ... 

- Asıl gönüllü buna derler ... 
Al: Reis yolda oyalanmak, he

le gemiye bir çocuk almak istiyor
le gemiye bir çocuk almak istemi· 
yordu. Bu yumurlağm da yorulun 
ca ve gemiye giremiyeceğini anla· 
ymca geriye döneceğini umuyor· 
du. Bunun i9i aldırmadı. 

Geminin durmau, yahut çocu· 
ğa yaklaşması için h:c bir emir 
vermedi. Sadece, onun yüzmesini 
seyrediyor, heran ümits'z bir hal
de geriye dönmesini, sahile çıkma 
mu bekliyordu. 

Fakat gemi ilerlediği ve onun 
lıizasmı geçtiği halde yüzmesinde 
devam ediyor, bir taraftan da eli· 
ni uzatarak: 

- Ali Reis, A11aha'1tma beni 
al! .•• Alın beni!... ltinize yara· 
rmı ... Günabmıa girmeyin, geri 
Ciönmiyeceğim ve s:zin yüzünüz· 
den, boğulacağım! ... 

Diye bağrıyordu. 
Gemi gidiyor ve o arkuından 

geliyordu. 
Kara Yusuf: 

- Reis, alalım lbu yaramazr ! ... 
Şakası yok bunun ... B'raz daha 
denizde 1:alırsa yorulacak ve ibo
ğulacak ! ... 

Dedi. 

-. l!lfflımtlltt11ınlfllllUll1lıtımdıımtıınııf11ftımmınu111ıtımı 
kalkarken ötek'nin de işlemeğe 
lbaşlaıdığı görülünce haydi te.lrr:ır 
müşteriler ikinci defa bu araba· 
dan öteki ara'baya nakledilir, 

itte s~ze Kerestecilerle Eyüp 
arasında i§liyen otobüslerin ha· 
linden bir kaç manzara ... 

Amma 'bu manzaraların iböyle 
olmasında !ke: a at patronların 

mı, şoförlerin mi biletc'!erin mi· 
dir bilemiyorum! Ha!. Bir de ha· 
ni öteki hatlarda birer kontröl 
memuru vardır, bunlar ik=de bir 
yolda arabalara atlayıp lbiJet ve 
yolcu adedini kontröl ederler. Bu 
ltatta coktan Leri 8yle bir şey de 
yokturf 

Gezgin habere 

Diğerleri de bu sözleri tekrar 
ettiler. Hatta ayı Mustafa bile ne 
za.ınandan beri ilk defa dile gel· 
di: 

-Reis! ..• Leventlerin yaraları
nı dağ!arken benim işime yarar ... 
Alalım şu yumurcağı! ... 

Gemi durdu. 
Çocuk b'r hamlede kürekler· 

den birine uçradı. Sonra boylu 
boyunca kayarak geminin tekne
ı' ne kadar geldi. Bir ip attılar.ipi 
tutmasıyle bir ıansar g1bi güverte 
ye fırlaması bir oldu. 

ave here? 
Yani (daha sonraki otobüs bu· sonra profesöre sarıldı. Sonra O- Ve yaralılar akın akın. 

megaya sarıldı. Profesör mumya-
raclan ne zaman gider?) !aşmıştı. Omega gözleini silmek Zeus enstitüsü savaş çevretİ' 

(2) How do you knew that? :çin güderisini aradı, bulamayın • en ya.km olduğu için çabuk dold' 
Yani (şunu nasıl biliyorsu • ca serçe pannağ.:::nı gözlerine gö • Profesör Esoes her yaralı 

nuz?) türdü. ayrı ayrı iliş'kli oluyor, fakat lı! 
En belli baılı sual zarfları şun· Zeus heyecanlı heyeranlı gü- birisi ile uzunca konuşmuyor~ 

lardır: lümsüyordu: Ne aöyliyeceklerini aşa yukarı ti 
(1) When (ven) ne zaman -Tıpkı .. Tıpkı .. Büyük annem sarlıyor, b'liyordu. Yaralıyı~ 
(2) Where (ver) nerede de böyle git.mişmi!·· Annem söy • letmek, her sözünde bir gez d.I> 
(3) How (hov) nasıl lerdi. Rüyük Zeus ulu~lu yükümü· yara'amak olduğunu kendiıı6 
(4) Why (vay) niçin nü yieitçe yapmış. Şimdi torunu çok denemi~ti. Onun için koııol 
Bunlar bilvasıta ıuallerde kul· küçük Zeus da yapacak. maları kısa idi: Nerede yaral-' 

lanıldıkları, yahut b'r cümlenin Alandaki tayyares'ne bindir· dm? Kaç saat, kaç gün oldu? S• 
ba~ma gedi:lderi zaman onların diler. crn var mı? Ağrı yavafladı ti 

b
. t f · · 1 • Adın ne? Nerel' •ı'n?. ır a ı a veya ısmı mevsu vazı • Be~ dak'ka sonra profesör bü - ... 

fel"rin~ de yaptıklarını görürsü • tün ıalonları, lfıhoratuvar!an göz Bu be~ en sorgu prfesöre bt 
Ali Reis onu görünce ıaıakal- nU.. B"lhassa zarfların al!fe ola. den geçiriyorrl11. Operatörle, dok- işi, her c:\urumu anlabnağa yt/J 

mııtı: rak kul!anrld~~ları pek çcktur. to•ar, muavinler, hastahakıcdar yordu. 
- A ... Sansar Osman!... Ulan Mese'a: yerlerini almışlardı. Enditünün Yaral!ların iç;nde sorm.ad,ı 

Üstünden başmdan !ular a:ka· 
rak Ali Reisin kar§ısında, dimdik 
durdu. 

sen miydin? ..• Ne diye haber ver· (1) Can you teli where 1 ahali damı, bütün geniıliğ"nce hemen söyliyenler ~e vardı. Onları dal 
medin? Ş:mdi annenle deden seni find John? hasta evi rengine boyanmıştı. Be· rakıyordu. Ne biliyordu k' söY~ 
aramazlar mı?... Yani (bana söyliyehilir misiniz, yaz kırmızıyı gören tayyareler hu mek İsteyen yaralıyı ıustunııal 

_Onlara söyledim ben... nerede, Jonu bulacağım?) raya ilişmiye~eklerdi. Uluslar a - Önu gönlünden yaralamaktır. 
_Ne •öyledin?... (2) Let me teli you how it hap· rast toplantılarmda böyle konu • Saytldayan yaralılarm .ı;yl• 
-Eğer gönülleriyle bırakmaz- pene:l? ~ulmu~tu. Ama, her yere yayıla· d:~derini hastabnkıcılara not etti 

laras kaÇ<p gideceğim! söyledim... Yani (hırakm heni söyliyeyim h"len zehlrli hcmbalarm kulakla- riyordu. Bu "ıi hü \;n hasta ef~ 
Siz beni almak istemediniz amma, size nasıl oldu?,, n beyinleri ye~ ki o konuşulan· rine bir bild!rikle ö~ütledi. 
ben gene geldim. (3) This is tbe time when lea· 1arı işitsin. Ertesi gün öğleye doğ· Bu sayt'klamalar =çinde öf?rel'1 

-Almasaydım den'.zde boğu· ves d:e. ru ilk ağır yaralı otc1büsü geld~. lip yapılması inıanlıaa yükO' 
laca.ktm!... Yani (yaprakların döküldükle· Ya.km sınır gnmizonunda ilk olan sözler çcktu. Belki metili 

- Olsun! ... Ölürüını ... Halbuki ri sıra bu sıradır) ate~te yaralanan bu dört kişinin keline, ailesine bir §ey söylenıJ 
köyde kalmak ölümden daha zor!. Bu sebepten do~ayı bu zarflara ikis' zabit, biri onbatı, biri de ne- ister!erd'. Be!ki son nefeslerind 

iri yarı leventlerin ortasında ula zarfları,, den'lir. ferdi. bir dil~
1

eri olurcl'1. Rr.ınları pt 
büyük bir sevinç ve saadetle gi:.· Diğer zarflar:ın hepsine aimple AmeHyat masa1arı i~lemeğe 1 etmekve içlerinde prlması gerJ 
lümsüyordu. Ali Reis kaşlarını ça yani bns'l zarflar denilir. b~ladt. Profesör her yaralının olanlar varsa yapılması insanV 
tarak onun kulağını tuttu: Zarfların bir çoğu sıfatlardan başında bulunuyor ve ameliyat tr. 

-Annenle dedenin ıözünü din imal edilir. Keyfiyet aıfatmın başlamadan: Snğ kulağının arkasından erıİ 
lememek iyi bir şey değildir. Ben sonuna "ly,, ilave ederelC zarf - Bu, n b; yüre • dinç - sine ve oradan &01 küreğ'ne do,. 
on!arm yerinde olsaydım seni iyi- yapmak mümkündür. Yalnız zar· leştiren formülümdür. Kafeinden verevine ve derin bir kılıc yarı! 
ce ha~1ardrm. fın sonunda y harfi vanıa bu bar· iyidir. ahın bi.r yaralı acılarına b~1' 
-~ni nerede bulacaklar?... fi iye çevirh-?z ve ly ilave ederiz. Diyerek d'rim formülünü şırm· rak anlattı: 

Nasıl olsa dönüşümü bekliyecek· Me5eln pTetty güzel, zarif demek· ga ediyordu. - Beni yağı (düşman) vunt'I 

ı tir. Buna Jy ı"le.ve edelim·. prettı'ly, Artık o, istediği g'hi deneme· d B · ..ıı c..:ı er... 1• enı an~ aşımız. olanların v-

- Burada da benim ve bu le· manası (zarafetle) olur. lerin' sürdürebilecekti. Ve bunda kumandanı vurdu. Sırtta :dik. p1~ 
ventlerin sözlerini dinlememezlik Sonra ful harflerile nihayet bu· hiç bir fennlrk görmüyordu. Son kinelimin başında kar_1a<Her• • 
yaparsan vay haline! ... Dört tara· lan sıfatlar vardır. Graceful, aw· kedi denemesi ona derin bir gü • te~ ediyordu.'ll. R.:- ... ,aı[K yüz ı 
frmrz deniz olduğu iç'n elimizden ful gibi. Bu kelimelerin ~onunda venç vermi~ti. Öyle olrn ...... ,..ı. drm onumüzdeki yolun döneme 
de kurtulamazsın! ... Gözlerini ve bir 1 vardır. Bunlardan zarf yap· Zeus'a da Y ~ar m:ry:dı? cinde b'r kalabahk gördi!ım. B~ 
kulaklarını iyi aç, cHlin~ tut ve sa· tığımız zaman bu 1 ler çift olur. Ze115 !. Onu anınca salonları lar değne1de yürüvebilen ibtif" 
na ne söylenirse onu yap! ..• Anla· Onun için gracefuly, awfully bıraktı, ve çok yorgun b'r halde bası bozuklar, çıplak çocuklar fi 
dm mı?... deriz. odt\sına kapandı... de1 irmi~e <lönen kadınlardı. iki J 

Sonra :Ll ile biten sıfatlarda 1 Neler oluyor? Varlık ve insan- leş arasından ka~ıp 81;rınacak ~ 
-Anladım reis! .. 
Onun denizde yüzüşü, kürek· 

lerden bir :nin üstüne 11çrayışı, ip· 
le güverteye çıkııı, zaten herkesin 
hoıuna gitmişti: 

- Yaman bir gemici ola<..ak! ... 
O gece çok iyi geçti. Sansar 

Osman geminin her tarafını dola
şıyor, vardiyanm tokmak ıesleri, 
forsaların küreklere uılışlan, on· 
da derin bir heyecan yaratıyordu. 

Direklere tırmanıyor, gem'nin 
ucunda enginlere dalıyordu. Vak· 
tiyle oralarda Şahin Re'sle bera· 
her dolaşan babasını düşünüyor, 
onun ş;ır..di boşalan yerini doldur· 
mak hulyasıyle doluyordu. 

Salbah erkenden Zanta'nm 
garbına varmışlardı. Venedik kal 
yonu, bıraktıkları g 'bi duruyor
du. Topları ve gülleleri taşımak, 
güverteye yerleştirmek için akşa· 
ma kadar uğraştılar. 

Güneşin batmuıyle beraber 
ş=male doğru yelken açtılar. 

(Devamı var) 
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harfi çift olur. lık nereye süri:k1enip gidiyor? arıyorlardı. E~n ateşi kestim. ~ 
Loca} (:=mahalli); continual K:.m kazanıyor, kim eziliyor? B'· 'htiyarlarla çoluk çocı.:~clar yJ 

(devamlı) demektir. len yok.. Bildiren yok. Her ülke idiler. Neme gerek, yağı olsıı' 
Bunların zarfı locally, continual kendi yakasını kurtarmağa u~ra• Daha yüz admı kc~abilirse dötıe' 

ly olurlar. ~ıyor. Devlet gruplarım birb'rleri· me::i kıvırıp kurtulacaklardı. O 
Şayet sıfatın sonunda çift 1 ne saldırmı§, habire öldürÜ§Üyor- nun için ate~ ketstim. B'zi andlı( 

varsa bunlara full (dolu) kelime· 

1 

Iar... ~ımız olan bir kıt' anın buyruğıı J 
sinde olduğu gibi ya yalnız (y) ila Telliler, te1si~ler, beyaz evleri bna verm=şlerdi. Arkamda dili1' 
ve ederiz ve o zaman zarf fully o~ 1 hep ordular için işl'yor. İnsanlar anlamadığım bir ses i§İttim. Soıt 
lur, yahut ondan zarf yapmaktan kon'!.lşma!dan, di.'!jüncele~mekten, ra tercüman söyled': 
çek'niriz. Small kelimesinde ol- hatta selamlaşmaktan vazgeçmi~ o (Devamı var) 

duğu gibi. Bu kelimeden zarf ya· roort kullanılır. 
pılmaz. 

One cr~ir), two (iki), three gibi 
sayı sıfatlarından, zarflar yapılır. 

Bunlardan gelen zarflar once, 
(b=r kere), twice (iki kere), thri
ce (üç kere) dir. 

Sıra sıfatlarından da zarf yapı· 
lır. Sıra sıfatları first (birinci); 
ıecond (ikinci), th'rd (üçüncü) 
dür. Bunların da sonlarına ly ila· 
ve ederiz. O zaman firstly, ıe· 

condly, thirdly olur. 
Keyfiyet zarflarının sıfatlara 

benz'yen bir hali de onların da 
üç dereceli olmalarıdır. Bu husus· 
ta sıfatlardan hiç ayrılmazlar. 

Onlar da er, est ilavesile yapılır. 
Kısa kelimeler için böyledir. U· 
zun kel:me)ere a-elince more ile 

ln"iliz1er, zarfları, yalll!z zarf 
olarak kullanmakla kalmaz. Yu· 
karıda gösterclin:miz gibi ona is· 
m: mevsul işin yaptırırlar. Buka· 
darla da kanmaz1ar ona ahfe işi· 
ni gördürürler. Bu da yeti~miyor· 
muş ona preposition vazifes'ni 
ifa ettirirler. 

Şu near (yalnn) zarfınm ba§ı -
na gelenlere bakın: 

(1) llike the nearer of the two 
better. 

Yani 'kisinin daha yakınını da· 
ha fazla severim. 

Burada the nearer isimdir. 
(2) l he aeroplane neared the 

landing place. 
Yani (tayyare, karaya inecef!i 

yere yaklaıtı.) Burada neared bir 

fii!dir. 
(3) The near neigh. bour ~ 

good. 
Yani (yakın komşu iyidir.) 
Burada near sıfattır. 
(4) The house is somewheı' 

near. 
Yani (ev ıuracıklarda yakııt' 

dır.) 

(5) The school is alwayı ne~ 
the honse. 

Mektep da;,ma eve yakındır. 
Burada (yakın near bir pre.P°' 

sitiondur. 
Bir kelimenin hem iıim !be#' , 

fiil, hem s!f at, hem prepositioıtı 
hem zarf olarak kullanılması o' 
nun ne ka ar çok =ş gördüğiit1d 
anlatmağa ye~er. 

.(Devamı vaf) 
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Sağ elini kaldırdı. Ancak bu 
eli kullanabiliyordu. Zira, ıolun· 
dan muztaripti .. Müphemlik ifa
de eden bir tarzda boynunu bük· 
tü. 

- Hayır ... Odanın bu köıesi 
çok karanlıktır. Li.kin, bana fev
kalade geni§ göründü. 

- insan olduğu ıeklinden an
lqılıyor mıydı? 

- Evet .• Belliydi. Lakin, yü· 
ziyle kolu •• Lakin, her halde ör • 
tülere bürünmüştü... Şeye benzi· 
yordu. 

-Neye? 
- Kefene bürünmüt gibiydi.. 

Örtülüydü •• 
Bu sözlerden ıonra, uzun bir 

ıüktit hüküm ıürdü. 
Komiser, Rifat Beye döndü: 
- Beyefendi.. Zatıaliniz, 

Nuh Bey yaralandığı zaman ne · 
rede bulunuyordunuz.. Noktan 
noktasına söyleyin: Nerede? 

Rif at, sükunetle cevab verdi: 

- Size söylendiği üzere, ko· 
ridorun sonuna doğru yürümüş • 
tüm. Daha vazih söyliyeyim: Ta· 
van arasına giden merdivenin 
ağzına kadar g~lmi§tİm. Nuh Ee· 
yi p~k müphem olarak cörebili • 
yordum. S:?sinde de acaip bir per 
de vardı. Sonra, içeri g'rdi. He· 
men derhal, ateı edildiğini işit -
tim. Yere sukutunu duydum. E • 
Jimde ıilah yoktu. Odama kadar 
kO§tum. Tabancamı yanıma al
dnn. Buraya geldim. 

- Siz de kendinizi tehlikeye 
koymuı oluyordunuz. 

iki adam, birbirlerini ıü~dü. 
- Evet ... Tehlikeye koyuycr 

dum. Lakin itin içine kanşma • 
mak hakkını kendimde bulama -
mııtmı. Eğer bu ce:aretimi gös -
termeseydim, ıüph::siz ki, beni 
ilk tenkid eden siz olacakhmz ! 

- Şüphesiz. 
- Lakin bu odaya girdiğim va· 

kit, burada yalnız Nı·h Bey bulu· 
nuyordu. Baygın bir halde, p : n • 
receyle yatağın arasında yatı • 
yordu. Mütearrız kaçmı~tı. 

- Lakin nasıl? .. r'nsıl kaça· 

b·ı· ? ı ır •. 
- lıte orasını ben de kestire -

miyorum. Bu sırada, Drayet ve 
lff et Hanımlar yukarı çıkıyor -
du. Bütün odalnrı, bu meyanda 
tavan arasını muayene ettim. 
Öyle dü~ünmü!tÜm ki, mütear -
nz ancak odalardan birine sığı -
nabilir. Bunun için de, benim la· 

bancamı almak için odama gir -

mit olmamdan i&tifade etmi~tir. 
"Lakin, tahminim boşa çıktı. 

Zira, odalardan hiç birinde kim· 
aeyi bulamadım. 

"Bu iti ancak bu tekilde iz~h 
edebiliyorum: Odaya girdiğim 
sırada, mütearrız, Adnan Beyin 
odasına sığınmıfbr. Oradan da 
bahçeye athyarak gilmi§tir. 

"Biliyorum: Bu, dört metre 
yüksekliğinde bir yerdir. Lakin 
bir kere tetkik ederseniz, bura -
dan atlamak pek imkan!ız aıc. 
değildir. Önunde, kumlu bir yol 
var. 

- Bu takdirde kumlar üze -
rinde iz kalması lazımdt. Gidip 
muayene ettiniz mi? 

- E.ttim. Hiç bir iz bulama -
dmı. Fakat, kaçan adam, ihtimL".l 
ki bu izleri silmek zekasını da 
göstermİ§tir. 

Komiser: 
- Bunu pek az ihtimal d.ıhi

lind e buluyorum! · dedi. 
Sonra, yeniden, yaralıya dö -

nerek: 

- Nuh Bey, geceleyin sizde 
garip hayaller mi gördüni!z? 

- Evet ... B:lhç:nin sal taraf
larında, es!ii mezarhfrın yerind=. 

- Biliyoruz .. Bunlan, halanız 
bana anlattı. Bunu gören ~de 
aiz deuilmitsiniz ... ilk c!efa ola -
rak bu hayall!ri Latif Beyle bir 
likte görmü~sünüz. Sonra da Ri -
fat Beyle birlikte .. Bunları tek -
rar ettirmek suretiyle sizi nahak 
yere yoracağım ... Bu beyler, si -
zin vereceğiniz bütün tafsilatı 
verebilir. 

Ayağa kalhtı. 

Nuhun önüne geleli. 
Sonra, yatağa yoı.kla:arnk: 
- Nrh Bey, çabı·cak iyileı • 

menizi dilerim! - dedi. 
Sonra da Rif at Beye döndü: 
- Rifot Bey, sizden b:ızı te -

ferrüat dah:ı öfirenmek isterdim. 
S::ı.bna indiler. 
Drayct Hanım, yanlnrındo.y -

dı. 
Sordu: 

-ihtimal ki, burada bl'lunmam 
l~zım gelmez. yanınızdan çeki· 
leyim mi? 

- Rica ederim, böy .e şeyler 
söylemeyin. Fa!mt, h::r şeyden 
evvel, bana bchsettiğiniz o mek· 
tubu verin ayni zamanda nıendi
li de g5mıck isterdim. 

Drayet Hanım, dışan çıhm -
ca Rifata dündü: 

(DeYamı var) 
........................................................................................... 

Yüzde yüz Amerikalı genç kız re erkek tipleri, nas:ldır? Amcri/:a. 
d bu cilıet arc§tırılmış, Amerika yü/:sck nıcktc:;lcrindc ol:u• an bin-

HADER - Ak~am Poata11 

:Bica!lda ala<} Şikayetler temenniler 

Dış işleri bakanlığının 
nazarı dikkatine 

Dı, l~Jerine bir foti • 
ela vererek Yugoslavyadaki çift• 
liklcrindeki h:ıklarının müdafaa
sı için müracantte bclundukları· 
m söyliyen aşağıda isimleri yazr 
lı karilerimiz bu istidalarından 
hala bir cevap alamadıklarını 

yazıyorlar. Bunu, adreslerinin 
Vekalette kaybedilmi§ olmasına 

hamlediyorlar. Yeni adresleri ile 
işlerinin takibini muhterem Hari· 
leri &kan lığına hatırlatırız: 

insan öldükten sonra 

Kadıköy Tavus sokağı Nu· 
mara 5 Noter izzet Kutay 

.yasıtasiyle Mahmud, Hasan, 
Hüseyin .. 

RADYO 

Yalandan ö!en bir aşık - Kendi evinde fer yad ve 
f gan - Sevgilisinin ev:nde çifte telli - labulun 

iç~nde hoholo hayaylah ! 

Bay (Loran) adlı birisi Pariste ı haz:n, feci, deh§etli bir mern!c 
bir ölüm denemesi yapmı~: Ben iç'nde kızın evını gözetleme(!e 
öldükten sonra bakalım, cfostlarmı hatlar. Fakat penlereler hep açrk 
düşmanlıırım ben'm için ne yapa· olduğu halde ne için sevgilisi mey 
caklar, na"'ıl ağlıyaca.klar, nasıl danda yok? Yoksa uzaktan cena· 
aevinece!der? diye yalandan öl- zeyi gördü de 'çeride düştü bayıl· 
mü! ve bir delikli tabuta girip dı mı? Cemaat biraz daha ilerle
cemaatle mezara kadar g"tti!rten yip eve yakla,mca bizim işdun 
sonra gene tıpı§ tıpı§ evine C:ön- lrulağına kıvrak bir çalgı ses~ ge• 
ımiis... lir. Ret on ad!ltll sonra bakar ki 

Bay L>ranm bu ölüm dener.:ıe- bu çalgı sesi sevgilisin'n evinden 
si bana cs!ciden, on, on beş yıl ön• geliyor. O zaman tabutun içinde 
ce yazmı' olrlu;rum bir hi.1(ayeyi b'raz daha doğrulur, kapağı biraz 

ISTANBUL -~ugün hatırla~tı. Bakınız, o hikayeyi daha araltk eder, ve tam cenaze 
Saat 12,3ı da karışık musiki pltık, şimdi size kı2ca b!r daha anla· kızın kapısına gelip te içeriden 

18 de çay saati otel 'ı"'olratliyandan 1 tayım: ut, keman, el fakırtısıyle karışık 
nakil, 19,20 de çocuk hikayeleri, 19,50 Bir gene aşık vardır. Fazla sevgilisinin güzel aes'ni duyunca 
<1~. h~~crJer, :-0 de Bayan Sabahat melankolik: fazla mera!dı, fazla 0 da hemen kapağa bir tekme 1&• 
Husnu Şan pıyano ile, 20,M da ifa - • .-'-,.a..,en .,.

1
... tak ~· t k d tez canlı olan bu gen; a:;I.K., ıev- vurarak ayağa kalkar: 

,, • ..... r ımı oıre ve ar a aş- . .. · d 
hm, 21 f{emnn solo viyolonist .ı. 'ejnt, d ği krun 8.§kıyle hergun b!raz a - Ulan, madem ki ıiz ben'm 
21,20 de Son haberler - bn -ılar, 21,30 ha kavrulup kebap oldukça ae- ölümümün kartısında çalgı çalrp 
da radyo orkestrası, 22 clJ radyo caz r"n1eme1c için boyuna havai deni· türkü ıöylüyoraunuz; fU halde 
,.e tnn~o orkestrası • zine dalar ve en sonunda bir yaz ben ne duruyorum? Bari ben de 

PARIS, (ltısa dnlga) 19 m. AA •• .. •• 1 • • b' b !il L--
14 Konser. 15 Hnberler. 15.30 tngi- gunu, guez ' !a1rane r su a~ın· göbek atayım! deyip baflar tavu.• 

llzcc habcr'cr. 115.40 Deniz habcrlı-rı. l5,50 da, söğütlerin altında ~eker ka- tun içinde çiftetell! oynamağa! 
RcvU. 16 Pariıı eğlencclerL 16.10 Parih fayı çe!<er kafayı baslar o daldt· Parı' ... te1,.

1 
Bay Loranın kulakla• 

hayatı. l!I 16,30 Karı~ık orkeııtra kon.9CrL ' ' ~ ~ .. 
sı ı l\hr. nEnUN. 356 m. ğı enn-in havzılı deniz-'e kulaçla· rı çm!asm, kend!si yalandan öl· 
17 Orkcatra. 19,80 Rlchard Straussun maya ... Derken efen~!:..m, ku!açla· du .. , .... en sonra cenazesi~ geçerken 

eserlerinden prkıtar. 20 'Mizah. 20,40 Ha- kul 1 J l ·r · • •~ · 
berter. 21,10 IEtn Hauptmann ercbert daıı ya eç.aya a. wna tevgı smı sevdik!er'n:n ve sevgililerin;n ara• 
Bııchl skcc;. 2 Yeni Alman besteıcrt. 23 denemek gc1ir. lçin:!en, acaba ımda ya böyle çifte~elli çalan'ar& 
Haberler. 23,30 Thcodor Fontanenln haya- der ben timdi ölsem sevr,ilim be· y k tı haltkmda. ' • rastlasaydı, ne yapacaktı c sa 

6111 Khz. BUDAPEşn:. 550 m. n'm için nasıl ağlar, nasıl karalar 
0 

.ıa ı''-tiyarlrg"ına, pinponluğuna 
ıs Spor. 18,40 Clmbal konlM'rt. 19 to ba"l b 1 1 {l 'il 

Stcnogrnn. 19.40 Spor. 20 Gitar musıkfst. rı ar, saçını a~mı yo ar, nası bnkmadan b;z:."ll r:enç i:~ık g;bi 
21 Konferans. 21.SO Keman konwrt. 22,15 sararıp aolar, nasıl göğsünü dö· b k · tacal tabutun iç'nde gö e mı a t• 
Haberler. 22,35 Opera orkestrruıL 23,50 ver, nasıl deliye divaneye döner? 
Pltı.k. 24,20 Salon orkestrası. Kafa dl•ımanh ya... Zihn:nde tı? 

• • •• • 
IHI'! Kh:ı:. \1VA~A. 150'7 m. }d 
18,20 Amerikan musikisi. 19 10 Spor. kurduğu bu hazin ''e hazin o u• 

S6zler-. 20.o:s Haber'er ve aaıre. 21.05 ğu l~adar kendisi için tat!ı hulya 
O!lVald Kabastanm ldareıılnde bllyUk sento- g:ttikçe onu e.arar, sardr!rça iti 
nlk k onser. 23 ,20 Orkeııtra. 23."lO Haber- -
lcr. 23,50 Konserin devamL 1 Kuartet süsler, püsler, büvÜtÜr; n;hayet: 
konseri. -Ne o'ursa o1sun, l::en ş;mdi 

838 Kbz. PRAQ, 470 m. 
18 l{un.rtct konacrL 19, sıızıer 19,10 yalan.lan ölür ve cenazemin kar• 

Amele. 19 20 A'manca neşriyat. Haberler. şısın:!a ıevci'11""in a1acağı ~ali, 
20,10 Romıınıı havaları. 20,30 nans. 21 ' .. •• takm:ıcanı !e!di gözüm.e goru· 
Kun.rtet. 23 Haberler. 23,15 Pllk. Ruaça b ~ 

Haberler. rürn ! 

1 

BORSA 
l l r?.1'arınd:ı vı'dız işııretı olanlar üur 

lerinde 3 t de n uame1e f,örcnleı· 
cJ r Hakam' ıır k .ap :ı nış lıaılarıı ı ıı:ö ,rerır 

• l.o dıa tı l9 • VI\ na ~.ı. --

D"y"p dalrra ile orac·,da ölür. 
Da 1ga bu ya! .. Evt!e!dler başucu
na ÜŞÜ"'ÜP feryadı salıverirler, 
ar'·asmilan ortaya tene"ir, kazan, 
tt"~but gelir. Daha sorra hısım, ak· 
raba, cern .. at. imam kapıya yığı· 
Jrr ve b=r s::rü ağlrmal .. .,., in1eır.e-
Jer. ulumalar, arn::mıcla cenaze 

* ~CV\Ort 
• 1 :ırı s 

125 -
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• f\1-•lrlı 17 - ka!1·1r. 

• f\ llAno 
• llrlihe 
• At on 
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• 1 f.IJ! 

• <:ııoklın m 
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* l'lerlln 47, -
• \'ar •ov• ! .a. -
• lluJ pcşıc . 8. -
• llulc rc 18. -
• llelgraı S6, -
• Yu~ uhıma 36 -
• Altı rı 9 ~8. -
• Mecidiye 4 2, -
• n nknnı 

Çekler (kaiJ. sa. 18) 
"" l.onllr ı 
• l\t\)Ork 
• P:ııı 
• 1\ llAno 
• rr nı. se 

• At n~ 
• Cer t\ re 

l 11, - lr:ım ,·:ıy .~ • o 
~imcnı n u 13'. -

Te-1~u~t n 'r.int1en 1:-u mı-.nz:ırayı 

sevre,ıen biz:m P.:enç a~·km asıl 
nklı fi1·.-i ~·::n:li ııevg'l'sndedir! 
A.cn ba bu m:ın"'t'ra kar!;ısında 
!:meli o neya~acak? 

Sevr.'fö:;in:n evi i'e ~·endi evle
r'n,'en biraz ilerde-:lir, beş da1·"ka 
sonra cen=.ze orndnn geçerken 

1 
sevgili hamn acaba nnsıl pence· 
re·•e ko .. acnlt. ~ :T1all".a:,:tan gözle

j ri kan ro.nafYJ ı~il i pı:'!n::ereden ta-
b t'l: n ilz~ıine ı\~c:ı nasıl atıla

r ca1·? 
Uzo.tro TT!'~lım 'J.ı-cn-Ii öff .. ;'nü 

' 
me·mra ... ~· üren cemaat tevs'linin 
ev'ne vrl.1:-ı;m-a p,e-r- P"" 1c u!ul
ca vp t~ı ;:; ı 1•e-·1 en c',..;r,...lur. t-i'-ıu

tun kapa5mı b=raz arafo.r; cidden 

• • 
Sırası gelmi~1.ten size h'ra.-'a 

kııa bir (yalandan ölüm hikaye• 
ıi) daha anlatayır.n: 

Vaktiyle gecel' gündüzlü zum 
gezenlerden biri b!r yaz ge:esi 
oldum olasıya çeker pırnayı, olur 
tam bir küfelik ... Artık b'r okka 
mı i°çmiı, bir buçuk mu neyse ... 
Gece yarısına doğru sokağın orta• 
ımda düıer, kalır. Neden ıonra 
bek i falan gelip bunu kaldrrır-

1 çfakat bakarlar k' herif ken• 
ar, . d 

dinden geçmif, gövdesın e can 
kalmamıf ... Ertesi gün öğleye ka· 
dar gene kmnıldanmadığını gö
rünce ö'müt deyip güzelce yıkar
lar kefenlerler, tabuta koyup me-

, '"u"rür gömerler. Gömerler zara go. , . . . 
amma, serin topra;:;...n ıç nde, bır 
kaç saat sonra ber:.ki ayılır, baş
lar l::nğırmo.<a ... Ne:,en son~~ ora· 
dan gecen b;r yolcu kc!'ar, ışı me-

l ~ haber vcr'r Mezarcılar 
zarcı ara • 
ge'ip mezarı acarlar, bir_ de ne 

.. "n'er icer<"eki küfelık mezar gorsu , • d 
cı,nrı me' hane aı-hıdaşı sanıp :ı 
on,ara ç1krşmaz rnı: 

-Ben böyle saak~nn hc~lrn• 
bunJ\ e"ek sakası ~erler, mrm. 

hayrH alcy i-:'n retirip beni bura· 
ya t•k •nrz f - ' at f zc-r"Me bu tc-!>• 
ra;;.ı ne ıi••e ö .. •~i;n'"7i P~ ar, ... ~"' 
s•r ... ~mda t· en burada dcnacak de 

nildim ya! 

Osman Cemal GA YGISIZ ~!I o 
H O 

c:ır l 11\·rıv~ ı co 
r'm o n ile~ 
"nrk ile ?. 

-.. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -.-
,.~----Yeni çıktı-----... , 

: DUn ve iii~··;~kFv;i;;ı~u .ayısı 1 
Moritz Schlrc.'<. - Hilmi Zil}a 

\1cr~t7. Ranhsı '4 
I'. 'lı:orı -.oo 

ıtatva 

ark m ecu -.-
rcı cron - .-

tahv"lfe,. 
., 193 Turk 1 or.I 28 f> f: cl trl~ 

" • il 2 7 l "' 1 r:ım\'IV 
• 111 ?7. ~ llıhıırrı 

l a talebe arasında bir kı=la bir delikanlı, yüzde uüz Amerikalı ti-
erce . d. ll l L b. • "l ü 
l l ilmessill olaral:a seçilmı)er ır. ur. arın ,.er ınne mu ;c at 

P n n m d" _, t' ıal . k A 

olarak biner dolar verilmll, aurıca un11a ıeycuıa ı uapn arı wı ·wıı 

temba olunmuıtur. 

lstltrbıl'alılll 1 Q~ o d 
•• • n~ nlu 6 ., 
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Erj!anl ıstllrazı ç7 • 
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Şehir mahşer gibi 
1 B1~ tarafı • ıncıde) 

HABER - Akşan1 Postıuıı 

·-Fransa ile ItaJ-ya-- -

anlaşamıyacak 
Ma~kasız· 
hamallar 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) (Bat tarafı 1 inci de) 
la§ımaktan menedilmişlerdir. 

4. fkincikanun 1935 

5532 Lira 
(Baş taralı l incide) 

1932 senesinde bir akıam sa· 
at dokuz buçukta çocuğun dadı -
sı bir gençle gezmeğe çıkmışb. 
Rodriguer v~ Müller adlı iki kişi 
Haptman ile birlikte villanın 
yakınında durdurdukları otomo
bilden çıkarak bir kaç gün ev -
vel Haptmamn yaptığı merdive . 
ni çocuğun odasının duvarına da· 
yadılar. MüJler etrafı kollıyordu . 
Hapman yukan çıktı ve hayret 
edilecek bir sür'atle çocuğu alıp 
inmeğe koyuldu. Çocuk kolunda 
olduğu halde inerken bir tarafı 
sökülmüş olan çoraplardan biri 
merdivene takıldı. Ve Haptman· 
tutunmak için uğraşmışsa da ka· 
yıb altı metre yükseklikten ço
cukla beraber yere düştü. Zaval
lı bebek Ha.uptmanın altında ka· 
lıb ezilmişti. 

lanıp Long lzland' a götürüldü ve 
bir kurşunla boynundan vurul • 
du. 

Bu işe bir şekil vermek lazımdı 
Winklerin aklına çocuk hayatta 
imit gibi babasından para ko· 
parmak fikri geldi. 
. Lindberg'in temas ettifi ce . 
miyete mensup iki adam ıakiler
le te~aılarmın neticesini Lind • 
herge bildiriyorlardı. 1ıte bu sı -
rada, Al Capone çocuğun ölü • 
münden haberdar olduğu halde 
kaçıranları tutacak olana 10.000 
dolar vereceğini söylemittir. 
Sonra, beyhude yere arattnına · 
lar yapıldı. 

F ranıız siyaseti; timdiye ka· 
dar bir Milletler cemiyeti yarat• 
mnğı ve dünya itlerini o merkez
den tanzim etmeği takib etmiıti. 
Bütün ortanca ve küçük devletle
rin bu çorbada tuzu vardı. ltalya 
ise, kendi diyarında kurduğu 
diktatörlüğün bir benzerini bü • 
tün dünya üzerinde de yaratmak 
yolunu tercih ediyordu. Yani, 
"Küçük devletin ıözü dinlenme
sin, biz dört büyük devlet bir a -
raya gelerek i§leri idare ede • 

Markasız çahfan bu hamallar 
işten menedilince vilayete ve be· 
lediye iktısat müdürliiğUne birer 
istida ile müracaat ederek, bir 
kııım hamallarla aralarınd-. çı · 
kan ihtilaf üzerine iıten geri bı
rakıldıklarından tiklyet . etmit · 
lerdir. Belediyece hunların müra
caati haklı görülmemittir. 

' saat on birde Salkım Söğüdden 
geçerken birinci mevki arabanın 
gerideki ııralarmdan birinde bi • 
letçi bir paket görmüı, almıştır. 
Tramvayda sıraların gerisinde 
ayakta duran bir zabıta memuru 
da biletçinin bir paket bulduğu • 
nu görmü,tür. 

Bunun üzerine pakete bakıl • 
mıı, içinde para bulunduğu aıö • 
rülmüıtür. Biletçi parayı depoya 
götürüp teslim etmesi lazım gel • 
diğini söylemişse de zabıta me • 

Bir bacağı kırlan Haupt· 
man ile birlikte yalnız yaralı ol • 
duğu sanılan çocuk otomobile 
götürüldü. Polisin takibi korku · 
sundan baı döndürücü bir sürat
le koıuldu. 

Nihayet kendilerini emin 
ıandıkları vakit otomobil durdu
rularak çocuğa bakıldığı zaman 
ölmüı olduğu görüldü. Haupt · 
man da ayağından muztaripti. 

Rodriguer çocuğun cesedini 
götürüp yolun kenarında çalıla · 
ra koydu. Bir demir bastonla 
çarçabuk bir çukur kazdı, ölü 
bebeği toprak ve çalılarla örte
rek gömdü. Otomobile dönmek 
için uzaklaımaktayken çocuğun 

çamaşırını almak hayırlı olaca -
ğmı düşünerek geri döndü. Çu · 
kuru açtı ve sonradan fidye is . 
temit olanlara delil diye kulla · 
mlmıt çamaıırı aldıktan sonra 

cesedi tekrar örttUğü halde oto· 
n1obile geldi. Yola düzüldüler 
ve Nevark'a gelindi. Yaralıyı e . 
min ellere teslimden sonra Rad · 
riguer ile Müller yola devan ede
rek çocuk getirilince bunu alıb 
Fladelfiyanm bir köyüne götür . 
mek vazifesini alan adamın 
Nevyq,_rktaki evine gittiler. 

Fakat burada üç haydut ara· 
smdn kavga çıktığından reis bağ-

Almanyaya kaçan Müller'in 
paylaştığı Linbergin elli bin do • 
larmdan .sonra, yeni ıüpheler u· 
yanmağa batladı. Araıtırmaları 
güçleştirmek maksadiyle cinaye
ti kendi İ§lemiş gibi bulunabile -
ceği yeri göstererek timdiki if -
şaatı yapan Burns, polise mek · 
tub gönderdi. Yakalanarak üç 
ay hapisten sonra geçen sene ille 
Teşrinde memleket haricine çı • 
karıldı. 

ifadesine göre Haupbnan ile 
bunun dört arkadaşının Ameri 
kada tevkifi hunun İfşaatmm ne· 
licesidir. Muhakeme devam ede. 
<'ektir. 

Flemington "Amerika,, 3 (A. 
A.) - Bayan Lindbcrg, Haupt · 
man ile bugün ilke defa karııla · 
şacaktır. 

Dün, yüzlerce halk, adliye da
iresinin dıtında ve içinde yıgıl · 
mıştr. Sokakta, ayak ıatıcdarı, 
fotoğrafiler satıyorlardı. Lokan
ta ve kahveler hıncahınç dolu ol
duklarından, garsonlar yetiıe -
mez olmuşlardı. Bot evlerde u · 

muıni yatakhaneler kurulmuıtu. 
Bu dava, Flemington ka • 

sabası için bir nimet sayılıyor. 
Flemington, "Amerika,, 3 (A. 

A.) - Lindberg'in çocuğunu öl· 
dli,müş olmakla maznun Haupt· 
man davası, 6 erkekle 4 kadm • 
dan mürekkep üjri heyetinin İn· 
tihabını müteakib, talik edilmiı· 
tir. 

Mahlut olmıyan yağ yok. 
(8a!J tarafı 1 ir.dde) 

ıımmtırlar anzısm dükkanlara gi· 
rerek nümune almışlardır. 

Bundan haıka hilesiz yağ sa
tanlardan bazıları Balıkpazann
da bir kaç büyük toptancmm 
dükkanları ve mağazaları üze · 
rindeki hususi imalalianelerde 
iyi yağlarla fena yağları karıştır· 
dıklarım haber vermişlerdir. Be· 
lediye bu ihbar üzerine kanuni 
takibata geçmİftir. 

Dün karışık yağlar ve hu ima· 
lathaneler etrafında takibat yap
tık. Şu neticeyi aldık: , 

t ırma ameliyesi bittikten sonra 
bu yağlar güzelce dökülmekte i
çine biraz da koku versin diye 
e.cımış T rahzon yağı konduktan 
sonra halis Trabzon yazı diye sa· 
blmaktadır. Hele bu yağlar so • 
ğuk havada donunca halis Trab
zon yağı süsünü vermektedir. 

imalathanelerde atok olarak 
mahliit yağ bulundurulmakta, an 
cak bakallar, lokantacılar tara -
fından istenince hemen yapıl • 
maktadır. 

Bu işte mahlut yağı yapanlar 
kazandığı gibi bu yağlan halis 
Trabzon yağı diye satan mahalle 
bakkalları da kar temin etmekte
dirler. Lokantacılar da ucuza te· 
nıin ettikleri için mahlut yağını 
bir çok yemeklerde kullanmak • 
tadırlar. 

Mezbahadaki iç yağlarının bi
rinci müşterisi toptancı yağ-cılar· 
dır. iç y~ğlarınm yüzde yirmisi
nin mumculara gittiği, müteba · 
kisi ise yağcıların aldıkları anla· 
tılmıştır. 

Belediye, lstanbulda bir yağ 
meselehi olduğunun far~ına var· 
mış bulunuyor. İstanbul halkının 
sıhhatini pek yakından alakadar 

lstanbulda pek fazla rniktar • 
da mahlut yağ satılmaktadır. 
Bu karışık yağlar ise haricten 
gelmeyip lstanbulda yapılmakta· 
dır. Senelerden beri mahlut yağ 
yapan ve hu yüzden binlerce lira 
kar temin eden hususi imalatha
neler vardır. Trabzon, Urfa, Di· 
yarıbekir yağları hariçten temiz 
olarak alınır ve Lu imalathane · 
lerde vejetalin, don ve iç yağlar, 
susam ve pamuk yağları ile ka • 
rıştırılarak ortaya mahlut yağ çr 
karılır. Mahlut yağların içinde 
Trabzon yağının niıbeti yüzde 
15 tir. Yüzde on beti de sudur. Su 
bilhassa donyağında bulunmak 
tadır. 

Huıusi imalathanelerde karış· ı! eden bu işin kısa bir zamanda 
neticelenmesi lizımdJr. 

lim !,, fikrindeydi. 
Bir kere dütünülsün: Küçük 

devletler kimlerdir? Bilhassa kü· 

Sebze halinde halen marka· 
lı yetmif, Meyvehoıta iae marka· 
h doksan hamal çalıımaktadır. 
932 senesinde belediyeden ve 
riln bir emirle markasız hamal 
çalıtması kati .surette yasak edil
mit olmaıına rağmen bir kısım 
hamallar aralarında tetkilat ya· 
parak kaçak olarak çalıtnııılar· 

dır. Bu tene batından itibaren 
artık bu kaçak çahtmalara kati 
bir netice verilmeai kararla9mıt 
ve hemen takibata geçmiılerdir. 

muru bulunan paranın merkeze 
götürülüp verilmesi icap ettiğini 

hildirmiıtir. Tramvaya binen bir 
kontrolla polis memuru parayı 

çük itilaf, Balkan andlqması 
devletleri değil mi? Bunlar, hep 
ltalyan siyasetine aleyhtardırlar. 

Bunların dıtmda ancak ltal • 
yanın peyki olan Macaristanla 
Avusturya kalıyor ki, bunlar, l · 
tal yanın teklif inden kendi men · 
f aatleri iktizası memnundurlar. 

Ajausın verdiği telgrafl!\r, va
ziyeti vazih olarak gösterıl'.ekte· 
dir: 

Bilhassa aıağıki telgraf çok 
manidardır: 

Paris, 3 ( A.A.) - Fransız. 

matbuatı Bay Laval'in Romayı 
ziyareti kartirını ~oıkunlukla 
karıdamakta ve buna büyük ü • 
mitler bağlamaktadır. 

Ancak "Eko dö Paris., gaze
tui bazı ihtiraz koyuyor ve di -
yor ki: 

"Bu seyahat dqarda bir ~ok· 
ları taral-ından dörtler andlcq • 
maıına avdet suretinde telair o· 
lanacaktır. Hal.buki bu andlcq · 
madan müttefiklerimi: ue ıerik

lerimiz ıidcletle nefret etmekte • 
dirler . ., 

İngilizler, ahvalden memnun· 
durlar. Zira, her ne suretle olur· 
sa olsun, bir Avrupa zabt ve rap· 
tı, onları d19arda~ menfaatle • 
rinde serbest bırakacaktır. Dııar· 
daki tehlikeler daha büyüktür. 

Londra, 3 ( A.A.) - T aymu, 
Bay Laval. ile Bay Mu11oliniyi 
te,riki meaailerinden doltıyı teb· 
rik etmekte ve lngiliz siya.etinin 
buna yardım etmiı olmannc da 
ilave etmektedir. 

Gazeteler Bay Muasiliniin gö· 
rüılerinde büyük değifikler ola • 
cağını kaydetmektedirler. 

GeleJt telgraflardan Macaris· 
tan ile A vusturyanın da memnun 
olduklarını okuyoruz. Zira, bun
dan, diğer küçük devletler züm. 
relerinin zayıflaması netice.ini 
umuyorlar: 

Budapqte, 3 ( A.A.) - Ma • 
car Aanıjı büdiriyor: 

Bay Laval'in Romaya ıeyaha
ti haberi Macar ıiya&a mehalilin
cle büyük bir alaka uyandırmq -
tır. Bu melaalil Franaız. - /tal· 
yan yakınlQ§mtuıtıı hararetle se • 
tamlıyorlar. Çünkü bu, Macaris -
tanın laerkeain büdiği banf mak
aatlanna tamamiyle uygundr.ır. 

Laval - Mussolini mülakatı· 
nın gizlenmiyen, açıktan açığa 
bildirilen ıebebi ise şudur: 

Paris, 3 ( A.A.) - Havcu A· 
jansı bildiriyor: 

Avusturya istiklalinin temi • 
nat altına alınması haklunJa 
Fransa ile ltalyanın yaptığı an • 
laıma bir protokol ıeklini ala · 
caktır. Ve Fransız · ltalyan ,allf
ma beraberliği tedricen geni§le·· 
tilerek, Avrupa kıtcuındaki eli • 
ier devletlere de te,mil oluna • 
caktır. Bu protokol iki ay içinde 
rneriyete girecektir. 

Müıtemlekelere gelint:e, Tu -

Bu arada köprüdeki ve diğer 
bazı iskelelerdeki bölükler de 
grup grup birleıtrilmiı, bölük 
teıkili.tı daha muntazam ve da
ha kuvvetli bir hale getirilmiş -
tir. Meyvehoftak:i hamallar kah· 
yası bu hususta dün ıunlan ıöy
lemittir: 

- Meyvahoıta hamallar ara· 
sında döğüı olduğu ve ihtilaf 
çıktığı haberleri yalandır. Te,ki• 
lit hamalhlrı da her hangi bir 
meaele için vilayete müracaat et· 
mit değildir. 

Meyvahotta ve sebze halinde 
marka.sız, cüzdansız olarak it 
yapanlar senebaımdan beri za • 
bıtaca arkı bir surette takib edil· 
mektedir. Son günlerde bunlar · 
dan da zaten tüccar ıikayet et • 
miı idi. Aralarında kahya seçe • 
rek İf gören bu hamallar kıtın a· 
zalır, yazın çoğalırlar. Ekseriy~t

le yazın kazandıklarmı kıtın 
memleketlerine gidib yerler. Vi· 
layete müracaat edenler bunlar · 
dır. Bu ıabah gene kaçak çe.lışan 
bir kaç hamal yakalanmııtır. 

nuata oturan l tcJyanların vaziye· 
tiyle Somalıdaki Fransız imti -
yazları hakkında ela.ha ba.:ı ta• · 
rihatta bulunulması İcab ediyor. 

Diğer taraftan, Lavalin bu ıe· 
yahatte bir iıti~ gösterdjği ıöz
den kaçmamaktadır. 

Fransız Hariciye nazırının 

Sar meselesinin halli tarihi olan 
Kanunusani 13 ten önce, ltalya 
ile işini bitirmeğe veya ayın 11 
indeki Milletler Cemiyeti toplan· 
tıımdan evvel bir karar elde et -
meğc çalıtması dikkati celbet • 
mektedir. 

Bu isticale hususi bir mana 
verilmektedir. 

M. Laval Romadaki göriiıme· 
!erinden r., ... nra belki Londraya 
da gidecek ve İngilizlerle de ay· 
ni zemin üzerinde konuıacaktır. 

Şimdi yeni bir fikir olarak, or
ta Avrupa meseleleri ettafmda 
bir lngili:ı: - Fransız - İtalyan 
uyuımaiı temin ederek, ionra • 
dan buna ittirak etmesi için Al · 
manyaya bir teklifte bulunmak 
mevzuu bahaolmaktadır. Bu fik
re göre Almanya, buna ya itti • 
rak eder; yahud dıtarda kalma· 
nın ;;bütün meıuliyet ve avakibi· 
ni,, üzerine almak m~buriyetin
dedir ••. 

Fakat Fransa ile dost devlet· 
ler Mussolinin ''Dörtler andlq · 
maaına,, benziyen bu tarzı bot 
görmiyeceklerdir. Ve uasen 
Fransa da işi bu tekle tabiidir ki 
dökmi7ecektir. 

Eminönü merkezine götürüp tes· 
lim etmişlerdir. Merkezde paket 

açılmış, içinde 5532 lira bulun • 
duğu görülmüştür. 

Parayı unutan ise poliı mute
metlerinden biridir. Bu zat daire
ye gidince paranın · bir kısmını 

dütürdüğünü görmüt ve hemen 
merkezler keyfiyetten haberdar 
edilmittir. 

Bu arada Eminönünü merkezi de 
haberdar edilince merkeze böy • 
le bir paranın getirildiği bildiril
miı, paranın mutemede aid oldu· 
ğu meydana çıkmııtır. 

it anlatıldıktan ıonra paralar 
mutemede verilmiıtir. 

Arnavutlukta 
(Baıtaralı 1 inci de). 

Londra, 3 (A.A.) - Lonc:lrada .. 
ki Arnavutluk mahafili ihtilal f&• 

yialarının Arnavutluğun dahili in· 
kip.fı için Holanda ve İsviçre ban
gerlerinden yapmağa çah,tığı bir 
milyon lngiliz liralık istikrazm 
menine matuf olduğunu bildirmek 
tedirler. 

latikraza karıılık olarak Arna
vutluğun tesis etmek tasavvurun-

da olduğu tütün inhisarı kartılık 
gösterilecektir. 

Tiran, 3 (A.A.) - Arnavut • 
luktaki kantıklık ıayialannm ta· 

mamen uydurma olduğu burada 
beyan ediliyor. 

Tiran, 3 (A.A.) - Arnavut. 
luk matbuat bürosu Kralın sara· 
ymda bombalar patladığına ve 
Arnavutlukta ihtilal hareketi 

çıkhğma dair yabancı kaynak • 

larm verdikleri haberleri kati 

olarak tekzib etmekte, içeri va • 

ziyetin normal olduğunu vr Kra· 
lın da yeni yıl dolayısiyle yanın. 
da prensesler ve maiyeti olduğu 

halde kendi ismini taşıyan hasta· 

haneye giderek orada bir kaç ıa· 
at kaldığım yazmaktadır. 

Bir vapur ikiye 
bölündü 

(BB§ taratı ı nclde) 

ne ıarılrrlarken, ıeminin orkeat • 
ra.ıı ~almakta devam etmitlir. Ka

rada. derhal 11hhi bir imdad mev
kii kurulmuıtur. Lekıington va
puru batmııtır. 40 kadem derin· 
liğinde yatmaktadır. Bacaları, ıu• 
yun yüzünde görülüyor. 

Kaza, General Slok'un vapuru· 
nun 1904 Haziranında 1021 yolcu 

ile beraber battığı noktadan biru 
ötede olmuıtur. 

Çarpışmadan 1 O dakika sonra ba· 
tan Lekıington, 1240 tonluk bir 

gemi idi. Süvari, kazanın bazı 

yanlıı işaretlerden i'leri geldiğini 
zannediyor. 
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Mağaz11ında Butuour. 
Galata TUnel civarında ZUlfarfs sokaAında Lacivert han 

...... 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden j 
Yaprak tütün imalathanelerimizde mevcut nümunelerinin a 1 

olınak üzere bet adet Çırganamn pazarlığı 5/ 1/ 935 Cumartesi g::ü 
•aat on bette yapılacağından taliplerin % 7,5 muvakkat teminat a· 
n.lariyle birlikte Cibalide Levazımve mübayaat tubesine müracaa:.a. 
rı. (8731) 

---
Akay işletme Müdürlüğünden: 
Şeker Bayramına tesadiif eden ikinci I< Aaun 6 7 -e 8 · · ' .. ıncı 

Pazar, Pazarleei, Sah günleri Kadıköy - Haydarpaıa _ Adalar_ 
Aandolu hattında .Cuma tarifesi tatbik edilecektir. (55) ' 

l'i""!~ ~oktor -ııaııııııı~~I ·7 50 liraya 
1 H~::l~~~::s~n 1 . ·S.~~Jı~~ ;~~~~ '· 
1 dahUiye mütehassısı 1 "El:evm .. o.~ lira kira getiri;· 
il L&leli Lütüf Aparbmam saat kar~ır butun evsafı havi ve 
1 ;,,:7 e kadar Telefon 22459 ~ yazıhane yapılmağa elveritli· 
~ ıımıııııııııınmııınııılilBlıtunııııınınmıııııım aııııııımııı11ııııımı...Ö dir. Galata da. F ermeneciler Ha-

YENi ÇIKTI 
ilkbahar Selleri 

Fiatı 75 kuruı 
Dağıtnıa yeri • Vakit Matbaası 

cıfoti ıokak numara 7. Konuş. 

mak istiyenlerin Galatada Şir . 
1 keti Hayriye üstünde kö§ede 

1 

berber Avni beye müracaatları. 

(3613) 

.......... , .... illi ................. ~ 
BEst 

\~ıAA l><tQ"' 

-
• DUnyanın 

AIBD 
Şapkası 

beş kıt'asında en fazla ra~bet 

ŞAPKADIR 
Beyoğlu üçüncü sulh Hukuk 1 

Hakimliğinden: 

bulan 

7 

''•ıııımıııtm :ııııumıuııııılluıııuuııııtııııııuıuııı•ıtııııııııımıııı;ııııwıııffl"lllll""""" ) 

· iN ı-
Ne hediye seçelim diye düşünmeyiniz: 

BE S L'E R 

Y ernek ve f atlı Kitabı 

' Türlü türlü yemci\ 
tatlı, pasta liste !eri 

\'e ~ apılışları ile 
doludur. 

lnkllab Kitabevi 
Ankara caddesi 157 

Cılth 125; ciltsiz 100 kuruş 

• - ~.. 1 • • J h.. . 1 • • -' • • ~ 

Devren satılık 
dükkan 

Bakırköy İstasyon kar~ısında 

Bahar kıraathanesi içindeki te
lefon, Sen marten markah bilar· 

Jo, ve sair eşyaıiı}e devredilecektir. 
lstiyenlerin içindel<i müsteci-

rine müracaatlan. (3664) 
Telefon No. 16101. 

, •. HABER' 
Akşam Postası 

idare Evi ISTANBUL 
ANKARA CADDESl -felgraı Adre.I: l8'l'A !\"BUL flAISMt 

reıeton Yazı: ıss1ı idare: '!11'"0 

ABONE ŞARTLARI 
t il U ayYUı 

l'Urklye: 120 S!50 fl60 12ii0 Kr1-

E'k.nebl: 15<1 Uo ıuo 1610 

iLAN TARiFESi 
flr.arct U!lnlaruuu satın l.2~l 

ttesmJ UAnlaı 10 L-uru~tuı 

Sahibi ve Neşriy-at Müdürü : 

HASAN RASiM US 
üııaddıtı yerı (\'ARIT) Matbaaaı 1 

1'l 

TLJQKiVE 

l l·Rlı~T 
BANKA51 

-DAQA 
BiRiKTiQEN 
QAı-IAT-[;Ot;Q 

Cemile tarafından Alpı,llu ı HERkES N BEGENDIGI VE HERKES 1 N ARA D 1 GI 

MUHTIRALI 
Vi .. p 

ıeker fabrikası sabık vc.z~c~~n 
Halis Sakıp aleyhine 934/ 1534 
dosya numarası ile 37 lira 77 ku • 
nıt alacak davası açılmış olup 
müddeialeyh namına gönderilea 
davetiyede halen il.:ar.ıc~g5.h.ı 
meçhul bulunduğu anlaşılmakla 

istek veçhile ilanen tebliğat icra
sına karar verilmit ve muhake . 
ınesine 12 - 1 - 935 Cumartesi sa
at 1 O da bakılacağından mahke
me günü gelmediği ve tarafın • 
dan bir vekil gönderrııediği tak • 
dirde gıyabında bakılacağı da -
vetiye tebliğ makamına kaim ol· 
nıak üzere ilin olunur. (3729) 

1935 Yılana 12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu Yll da en özenti ve en doğru takvim 
ve ~~yet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de 

ıçınde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayılı ulusal günler 
lstanbul rasathanesinden alınmıştır 

Buiunmuş köpek 
'iyi cim bir köpek bulunnıuı · 

tur. Arayanların Tahtakalede 
293 nunıarada a,çı Fatma Hanı -
tna gelmeleri.. (3726) 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 

Kanaat Kütüphanesi 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 
--------

KUPJ>fl 

367 
4·1·9 .. 5 

1 Güzel ve gürbüz çocuk mü~a!,.~~asıJ · ~~!~ 0:9,, 3E4 
0~~~!!~, 

Frnn~i Dö/p7J al Nn ! 24 

141- Yorgi •• 
Güzel ve gürbüz ç.ocuk müsabakamıza giren küçükler 

koyuyoruz .. 

143-Ergon •• 
den üçünün daha resmini bugÜn 

---1 50 Y ADLARI 11 ....... E_~s_n_a_t_v_e_iş_ç_i ... ______________________________ ...,.. ________________ __ 

Okuyucularımızın soy B~rberlerin . 
adlarını neşrediyoruz! ehhyetnamesı 

ASYA - Adana erkek lisesi 
edebiyat muallimi Aril Nihad, 
karısı Nazan, oğlu Oğuz. 

Çapa - Çapa Marka fabrika
sı sahibi M ehmed Nuri, karısı 

Nafia Hicran, oğlu Germi, Vec· 
di, Cezmi, kızı Sevim, Semra .. 

Biraderi Edib, karısı Maz:ıl -
ler, oğ!u Faruk, Şinasi, kızı Müj
gan, Nezih, halaları Behfoe, 
yengeleri Hamide, yeğenleri Be· 
di, Şadıman .• 

AY KUT - Erkanı Harbiye 
Yüzba§m Said karısı MünetJver, 
kızı Yıldız, Erkô.nıharb yüzba§t
sı Fahri karısı Makbule, kızı E • 
mel, oğlu Yüksel, Çapa marka 
labrika$1 katibi Mahmud Attila 
karısı Adalet oğlu Adnan, hem
ıiresi Zehra .• 

Onar - Avukat Münir, ken -
d~sinin bağlı oldukları ile kendi
sine bağlı olanlar. 

Algöz - lzmir - Alaçat Muallim 
İsmail Hakkı 

Üzker - Ticaret odası tahkik 
memuru F ebmi. 

- Erman - Harp malullerin
den mütekaid binbaşı Şevket ve 
kardeşi Türk Tayyare cemiyeti 
müfettişlerinden Emin Ali, karısı 
çocukları. 

Yurdaşrk - Bursa Dörtyol lo
kanta sahibi Cemal, kardeşi Is -
tanbul Liman şirketi dosya şube· 
ıinde Saffet. 

Kılrç (~) - flasköy albn mo· 
tör sahibi Yaşar, kardeşi lstan • 

.-.ıa1w11;;Mt1i1Mtrlll"'"1mDRmlfffWJAf1ilMfiMlllltMll""',,,...IF -1""1tt 

bul Liman şirketi asansör me -
muru Burhanettin. 

Aksoy (:t-) - Fatih yangın 

söndürme çevirğenliği ha~ çavu -
şu Riza. 

Dincel - Fatih yangm sön • 
dürme çevirgenliği çavuşu Ziya. 

İpar - Fatih yangın söndür· 
me çevirğenliği şoförlerinden 
No. 1 Saim. 

Güç - Galata sahil sıhhiye 
tephirat Fen memuru Tahsin. 

:t- ~ ~ 

Kenarları ( ~) iıaretli soyaclla 
rı evvelce '·askaları tarafından a 
lınmı, isimlerdir. Sahiplerinin de· 
ğiştirmeleri faydalı olur. 

. . . ~ . . . " . ~ ' . 

Bayram~ık 

Eşyanızı, 

Hediye!erinizi 

Sümer Bank 

Yerli 
Mollor 

Pozorlorın~on 
olınız 

Sağlam, Güzel, Ucuz 

Fazla para ile veril
memesi lazımdır 
Kadıköy Y eldeğirmeni Kara· 

kol caddesinde Berber Bekir Sıt
kı diyor ki: Ben bu berberlik 
san'atimle altı nüfuslu bir aileyi 
beslemekteyim. Biz meslektaş -
lar son zamanlarda çok müşkül 
vaziyetteyiz. Kazancımız iptidai 
şekilde ancak gıdamıza kifayet 
etmektedir. 

Çocuklarımızın elbise ve a -
yakkabı ihtiyaçlarını muhakkak 
perakende suretiyle temin ede • 
riz. Elzem ihtiyaçları da borçla 
temin edebiliyoruz. 

Bu borcu da ödemek ;çin ge -
ceyi gündüze kattığımız halde 
bir türlü kurtulamıyoruz. Emin 
olunuz ki, bütün meslektaşlarnn 
bu ~ekildedir. lstanbulda dört 
bini mütecaviz berber işsizdir. 

Şimdi bir de ehliyetname al • 
mak mecburiyeti kar ısında kalı
yoruz. Bu da 350 ve 500 kuruş gi· 
bi fahiş para ile temin edilmek -
tedir. 

Hele şimdiki bu mfü:kül anı -
nımızda bu fazla para ile elde e· 
dilen ehliyetname meselesi az 
bir para ile ve yahud pul parasi
le elde edilmiş olsaydı ~imdiye 
kadar ehliyetnamesiz hiç bir yer 
kalmazdı. Ehliyetname almama
mız kanuna riayetsizlikten değil, 
sırf parasız olduğumuzdandır. 

Bu kere ehliyetname almıyanlar 
para cezasiyle ve olmadığı tak -
dirde dükkanları kapablmak su
retiyle tecziye edilecektir deni • 
liyor. Bu vaziyet karşısında bi -
zim gibi çoluk çocuk sahibi her 
herler ne yapsınlar? Cemiyeti -
mizin bu gibi işlerle uğraşması 

lazımken aldmş bile etmiyor. 
Mi~hterem gazeteniz vasrtasi· 

le salahiyettar makamların dik • 
kat ve merhamet nazarlarım cel· 
betmenizi rica ederim. 

'~ ~!.'i'&. 

Biz:m için hayati mesele, mem!eketle~ine mütesaviyen tJ 
hepsinden mühim olan mesele sim edilirse, bütün bu memleııf 
harici ticaretimiz:n inkisafıdrr. ler srkıntr ic'nde kalacaklar' 
En müh'm rakibimizi 1919. da or· . Faakt farzediniz'ki bu sanayi rD' 
tadan kaldırarak hu işi hallettiği- leketlerinden birisi ortadan .
mizi zannetmiştik. Almanyanın e- krvesin, ötekiler hemen rahat ~ 
linden t'caret gemilerini aldık, nefes alacaklar, faaliyetleri at" 
müstemlekelerini, ecnebi memle- cak dünyanın ist.!hlak kaıbilif 
ketlerdeki teşebbüslerini aldık, nefes alacaklar, faaliyetleri aıtl 
Tuna, Balkan ve yakın şark yolla· istihsal kab'liyetine yaklaşaJ 
nnı kapadık ve eline, hariçten ge- buhran halledilmeğe yüz tutad 
lecek pek az ecnebi dövizini de Amerikalı sordu: 
harp tam!ratı diye alıyorduk. F~- -O halde 1919 da olduğu~ 
kat maalesef, 1924 te, siz Ameri - Alman sanayini ortadan kalcl' 
kalılar büyük bir kabahat yaptı- mak mı istiyorsunuz? 
nız. Kısa vadeli kredileriniz :le, İngiliz itiraz etti: 
Almanyaya, borçlarını dolarları - - Kat'iyyen haşmetlu lng'fl 
nızla ödemek fırsatını verdin:z ve re kralının hükUmeti böyle harbi 

'illik .. ( '::&11C{Jı"" ·~··
1

ljı ........ -.~~~ '"' 

Umumi harbin zahiri sebeplerinden sayılan Princip suikasdi bö,I 
olmu§tu ..• 

ona bir devir sermayesi yapmak l ca bir hare.b et di'.şünrnez. 
fırsatını verdin:z. Daha f en·ası, u- 1 Bir dakika su·stu. Sonra iI!~ 
zun vadeli ist]crazlarla ona, fab • etti: 
rikalarmı rasyonalize etmekte - L5.kin e~er Fransız!ar bu~ 
yarclım ettiniz. yapm~c · sterlerse .... Fazediniı 

Ameril:ah cevap verd! : Fransa Hariciye r!nzareti AJDlsl 
-Siz de ona para verdiniz. yaya, heı· türlü inkişafına mani' 

- Evet. Çünkü Almanya, ibiz'm lacak bir zmıan misak! tekl'f ti 
en tehlilkeli rak'•hlıniz olmakla be- s!n ve H:t1er bunu kabul ebne5ist' 

• . . Eğer bun :lan bir harp çıkarsa, bt' 
raoer ayni zamanda en ıyı müşte-
rile6mh::den •b'risidir. Bollu& za- rakır ve karışmayız. .J 

- Pe~ti amma Lckamo sizi 1' 
manmda, her!{es için siparişler ol· daha!eye meobur etmiyor mu? 
duğu vahit müş~erinin kıymefni •fi - Şüphesiz hududu müteart1 

biliriz. Faıkat mahrecler kapanın- karşı ınüc1afaaya me:ıburuz. f; 
ca, re~cabetten nefret ederiz. Bu kat mütearriz hangisi olacak?~ 
gün, hem siz· n hem de bizim ka- tün Alınan matbuatı ela müteşrt 
bahatimiz yüzünden, dünyada Iu- zİn Fransa olduğunu iddiada s.~ 
zumuntlan fazla rn~den işleyen j şiddeti gösterece!rtir. Bu ik! id~; 
fabrika, kimya fabrikaları ve ı karşısında lngilterenin teredd 
elektrik merkezleri var. Gittikçe 

1 
etmesinden tabii ne olab'lir. 

azalan siparişler bütün sanaJ.İ .(DevatnI ~) 


