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Köyleri yıkan yeni zelzele 
OZ TORKÇE 

Din Bayramı 
ve 

Ulus Bayramı 
Birkaç saate kadar bayram bi· 

liyor. Bütün Türkiye, bu yıl da bu 
tnüalüman bayrammı kutladı. 
Beylik kapıları, kurumlar, gazete· 
ler hep kapandı. 

Türkiyede, laiklik vardır. 

MARMARA NAHiYESiNDEN ı -
--HABER YOK~! 
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g Telefon ve telgraf muhaberesi ~ 
kesildi. Olenler var. Hiialiahmer f 

: para ve çadır gönderdi. ~ 
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lstanbul dün de sarsıldı 
Öyleyse, niçin bütün Türkiye· Balıkesir, 7 (A.A.) - Güç- 1 suna dü§müştür. Asmalıdere 

de hu müslüman bayramı tutulu- lü sarsıntılar yüzünden halk a- lto"yu·· halk d h' k · 

Berlinde liderlerin mühim toplantasından bir görünüf 
d k 

A ı a na ıye mer ezı o-
Yor? Bu~·;,,1<Ü anlayısla, bu i•in rasın a çı an umumı telaş az 1 M k k : an ~.\'marava açara canla· 
anl ~ılrnı su ol!a gerel tir: zamanda yatışmıştır. Zelzele rn ku t .1 d M 

b k d k 
ı r armış ar ır. armara 

Yurtda .. larımız . . d k' u mer ez e yı ıntı yapmamı• h" . d d • ht • : ın ıçın e ı su : na ıyesın e bütün yapılar ha- iN • f k kharışma.mış müslümanlar, şeker tdır. Yal?ı~ bet on ev hafifçe ze· sara uğramıstrr. Bir kadın ve azı ır asın a l l• 
ayramını isteye isteye, seve seve elenmıştır. Vilf.yetc ge!en reı · bir çocuk yıkıntılar it d k -

kul vor. Ba ıbos dü!'lüncelt olan mi malumat~ göre zelzele en laı-ak ölmü,tür. Hal: a~~ıc::.dı~. laA .e mı?. Hı·tıere 
Jnüslüman çocukları da, ken- çok Erdek cıvarmda göze çar· Çıka f rt .. ·· d E d k J. n ı ına yuzun en r e 
di küçükliiklerini gözönüne geti- pacak yıkıntılar yapmaktadır ·1 M 

• 
1 e armaraaraıındatelefonve t kk•• ••? 

riyor. Seker bavramına görenek E~.deği~ Ma~~~ra nahiyesinde ie-!graf konufmaları kesildiğin· eşe ur m U e 
Yolile bağlı oldı klarını duyuyor· G~ndogan k?!u hal~ı motörlere den artık Marmara nahiyesinin 
lar. Valdile sevindikleri bu güzel sıgmmış, dıger hır kısmı da akibctinden malumat almama· - -----·------
gün;i bi .. tekmede yıkmak istemi- yağmurlardan korunma kaygu· mıştır. (Devamı 10 uncu da) Bütün Alman liderleri opera bina-
yorlar. Hiristi~~Ma,Y~udikreg~,~~K~~~~~~~~~~~~ Slnda t~plandılarve konuştular 
lince, her birinin ayrı ayrı düşün- ıbrıslılar Sar' da 
cesini sorun ... Bunların coğu alı, Memleketimizden Bitler ıs kanunsanide nutuk mu sUyllyecek 
veritci kimseler olduğu için para Altı yerli po)fs 
kazanacaklarını düşündüklerin- mal alıyorlar tevkif edildi 

Berlinden gelen bir habere 

den bayramı müslümanlar kadar Kıbrııın bir çok müesseseleri 
iple çekiliyor.... son zamanlarda memleketimiz- { 

işte bu yüzdendir ki, müslüman den mal alma~a. başlamışlardır. j 
bavramı, kutlamyor... Bu arada Kıbrıs ıhracatçıları biz-

Biliyorum, !Öyle diyeceksiniz: den tereyağı, tuzlu balık, kuru 
N l lb k h meyva, deri, zeytinyağı, sabun, 

oe , yı a§ı, pas alya, amursuz. 
Bunları tutan müslümanlar yok ceviz ve yün ipliği almaktadırlar. ı 

Kıbrısın alacaklarını bizden 
l'llu? .. Var .. Demek ki, ödeşiliyor .. 
Arada ufacık bir değişme ile: alması yakınlığı itibariyle iktisa
M.. l di bakımdan çok uygun gelmek-

us ümanların bayramını, ILüslü- tedir. 
l'llan olmayanlar, para kazanmak ·-------------
Y01ile kutlayor. Müslümanlar ise, 
hiriatiyanlarla yahudilerinkini pa
ra harcıyarak ••• 

Bu gülümsetici sözden sonra, 
1unu diyelim ki, ne dinde olursa 
olsunlar, bütiin Türklerin en birin 
ci bayram1arı u1usal olanlardır 

(V3·rt0l 

Bilgin casus 
l>ilşman telgraflarını 

açmakta meharet 
gösteren bir adam 
. londra, 7, (A.A.) - lngiltere

nın büyük alimlerinden mühendis 
VEe ~anyatizma eksperi Sir Alfred 
Wıng ölmüştür. 

d .. M. Ewing, muharebe esnasında 
Utman telgraflarını açmak husu· 

jUnda çok büyük i,ler gönnüş o· 
an meıhur kırklar meclisini orta

Ya çıkaran adamdır. 
rna 1914 ilk kanunundan sonra Al
har:ra açı~ deniz filosunun bütün 
havadetlerı bu meclis teşkilatmca 
rr ile d~hl!nan düşman telgrafla· 

M I' .I\! malum olmuştur. 

de 
'dec ısın çalıcma tarzı bugün 

Cl d" b' ~ . sırd 1 •~ surette saklanan bir 
ır. 

Mecl' ı ıınd Altsçe :\Çı an telgraflar ara· 
z· a man}'a haricive nazırı Fon 
A~m.kma1· n ttıraf ından ş!.mali 
h'l' edrı aM"·a kar!ı bazı şartlar da· 

ı ın e ek ·T • "f k . de sı,raya 1ttı a teklıf " 
rı telgraf da vardır Bu t 1 f 

Anı 'k fk • e gra ın 
erı a e arı . . .. "l"f 

J 
um11ml'ıes1n1 1tı a 

evle l • · 
D" er•mn vanıbasında harbe 
'"'J"JTI k . • 'k )'il e ıcın 1 nA h •s 1c: ında en bü-
tef"kl'ol l oynadığında herkes müt" 

ı t r. 

Çin kadınları 
Yeni den esaret za
manına d6ndüler 

Araba çeken Çin kadınları 

Çinin bir çok yerlerinde kadın
ları muhtelif haklardan mahrum 
eden kanunları protesto yollu, ka· 
dın mümessillerinin teşebbüse 
geçtikleri haber veriliyor. 

Çin kadınları, bugünkü vaziye· 
te göre bir "esir hayatı yaşama· 
ğa" mecbur tutulduklarını söyle· 
mektedirler. 

Yeni kanunlara göre, kadınlar 
erkeklerle banyo yapmamalı, er
keklerle raksetmelidirler. 

Sigara içmek, garsonluk et· 
mek. bacaklarının görünmesi, kı
sa bluz giymek, yalmayak gez
mek, kocasile bir lokantaya git
mek, sokakta kocasile bir hiza· 

(Devamı 10 uncu da) 

Sar polis müdUrU Hemesai 

Sar' da altı yerli polisin, polis 
nüdürü İngiliz binbaşısı Henessi 

tarafından tevkif edilmesine dair 
tafsilat ve yeni bazı haberler gel
miştir. 

göre Nazi fırkası liderleri Hü -
cum kıtaatı, gizli polis ve siyah 
gömleklilerin ileri gelenleri, or -

du ve deniz kumandanları hep bir· 
den, Baıvekil Hitler de hazır bu
lunduğu halde Berlin operasında 
top1anmışlar,bu toplanış heyecan· 
la ikar§ılanmış, sonra birçok dedi· 
kodular şayi olmağa başlamıştır. 

Berlin opera binası öğleden 

sonra ansızın boşaltılmış ve bir -

Bakır fiyatları 
Düşkünlüğün önüne 

geçmek için bir kon
ferans yapılacak 
Uluslararası bakır konferansı

nın hu ayın on beşinde Nevyork
ta toplanacağı haber verilmiştir. 

Aldığımız ma!Uınata gö• ~ bu 
konferansa memleketimiz de iş

tirak edecektir. 

Bu polisler, siyasi sebeplerle Dünya bakır piyasasında 1934 
yapılan bir kavgada nazilerin ta· yılı başından beri görülen şimdi 
rafını tuttuğu için yakalanmış ve ye kadar hiç görülmemiş düşüle . 
vazifeden ~lıkonmuşlardır. lük bakır müstahsili memleket· 

ler arasında anlaşmayı mecburi 
Sarbroktan 12 mil ötede Pu· bir hale getirmişti. Fiyatların 

tingen nazilerle yapılan bir müca- muntazam bir şekilde düşüşü ve 
deleyi haber alır almaz, binbaşı bu dü,üşün devamı Amerika dı
H~nessi hemen vak'a yerine git· tındaki bakır müstahsillerinden 
mış ve yerli polisin, vakayı sorup bir çoğunun vaziyetini güçleştir
soruştumıadan, ihemen nazilerin diğinden birleşme arzusu doğ
tarafını tutup diğer taraf kavgacı· mu§tur. Bu konferansın dünya 
larına yüklendiğini görmüştür. bakır istihsalatını yüzde 20 mik-

s l 
tarında azaltacağı muhakkak gö 

ar po is müdürü, altı polisin 
d h 1 

rülmektedir. 
er a tevkifini emretmiş, sonra • Bu yılın sonunda faaliyete ge-

bunlar bir kamyona konularak çecek olan Ergani bakır maden
Sarbroka getirilmiş ve tahkikat leri ile dünya bakır müstahsili 
başlamıştır. 

(Devamı 10 uncu da) 

:··· ........................ . i H A a··E .. R ............ . 
İ Istanbulda en çok satılan 
i gazetedir. llanlarını • "HA. 
~ BER,, e verenler kar ederler. 

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

memleketler arasına karışacak o-
lan memleketimizin bu tahdidi 
nasıl karşılıyacağı henüz malUın 
değildir. 

Konferans müşterek bir fiyat 
kontrölü tesisini, istihsal ile istih
lak.in birbirine uydurulmasını ve 
baılıca i' olarak birle§İk Ameri
ka bakır istihsalatının tahdidini 
istihdaf etmektedir. 

biri ardınca, Generallar, amiral· 
lar, Hücum kıtaları liderleri, giz· 
li polis şefleri, ilah .. otomobiller· 
le akın etmeğe başlamışlardır. 

Toplantıya Her Hes reislik et· 

miştir. Her Hes nutkund&, bu 
toplantının Hitlere karşı bir ıük
ran tezahüründen ibaret olduğu· 
nu söylemiıse de, dışarda ecne • 
biler arasında dolaşan §!lyialar, 
Nazi fırkasında ihtilaf olduğu 

yolundadır. (Devamx 10 uncu da) 

Habeş-italyan 
Anlaşabilecekler mi 'l 

Habeşler uysal 
görün il yor 

llabeş pi11asasında bir köşe 

Habeşistanla ltalya arasında· 

ki geçen hudud hadisesi, uygun 
bir ıekilde bitmek üzere midir? 

Habeşistan ltalyamn istemek· 
te olduiu tamiratı verecek mi? I 

Habeşistanın Uluslar kurumu· 
na son gönderdiği tel yazısına ba.
kılırsa, iş neticelenmeğe doğru 
gidiyor gibidir! .. balya son zayi· 
at dolayısile Habe,lerden birta
knn tamirat istemekte ve buna 
ilaveten, hadisenin geçtiği yerde 
ltalyan bayrağına selam resmi 
yaptLmasmı ileri sürmekteydi. 

Habeşistan Uluslar kurumu 
genel yazganlığına gönderdiği 
bir tel yazısında ltalyanm bu is· 
telderini yerine getireceğini bil .. 
diriyor • 

(Devamı 10 uncu da)' 



HABER - Akıam Poıtaıı 
-

Marsilya 
suikastı 

Bazı Macar memur.;. 
ları ceza görecekler 

• -

Budapeşte, 7 (A.A.) -Alınan 
malumata göre Uluslar derneği· 

Fransa ile Italya anlaş-
nin isteği üzerine, Marsilya sui· 
kasti mes'uliyetleri hakkında ya· 
pılan tahkikat neticesinde, ekse· 
risi polis müdüriyeti pasaport dai· 
resi memuru olmak üzere bazı Ma 
car :memurları hakkında cezalar 
tesbit edilmi§tir. 

masının esasları 
Anlaşmada iki tarafın Afrika müstemleke

Macaristanm Ulus1ar arası der· 
neğindeki murahhası Bay Tibor leri hakkında mühim noktalar var 
Deckardt bu husustaki dosyayı 

Uluslar arası derneği konseyine 
vermek üzere yarın Cenevreye ha· 
reket edecektir. 

Amerikan murahhası 
ve deniz sllAhları 

Nevyork, 7 (A.A.) - Buraya 
gelen M. Norman Davis, Lonçlra· 
daki deniz konuıma]armın yeni 
bir top]ant~ esasını hazırladığ;;;' 
ve bu topJnr.tıda bir uzlaıma ya· 
pılmasının kabil olduğunu söyle· 
dikten ııonra demİ§tİr ki: 

- Ümidim bundan ibarettir. 
Çünkü ge; en konferans ne bir mu 
vaffakiytl~1 ne de bir muvaff akı· 
yetsi?.lik!c neticelenmemiştir. Yal· 
nız fikirlerin açıkça ortaya dökül· 
mesine bir meydan teşkil etmi§tir. 

Samsunda bazi yer
leri su bastı 

Sam:ıun, 7 (A.A.) - Birkaç 
r.ündü .. durmaksızın yağan yağ
murlardnn ötürü ırmak caddesin· 
deki baz! evleri su bastı. Beledi· 

yenin yardımiyle evlere giren su· 
lar boşaltıldı. 

-0---

Barselona lhtllilll 
suçluları Madrldde 

Barselon, 7 (A.A.) - Kom· 
panis ile Katalonya hükUmet aza· 
sı gece otokarla Madride getiril· 
mi~lerdir. Eski Başbakan Ozana 
da bu gabah Barselondan Madride 
ht.1reket etmiştir. 

Bir Yapur kurtarıldı 
Seattle, 7 (A.A.) - Dalga· 

lara tutularak idaresini kaybetmiş 
bir halde denizde çalkalanmakta 
olan ve içinde 37 kişi bulunan 
"Langlee - Crag'' vapuru, imdadı-
na yetişen "Langlee • Jeeck" va· 
purıa · tarafından İngiltere Kolom· 
biyasındaki Viktorya limanına 
doğru çekilmeğe başlanmıştır . . 

Çin denlzlerJnde 
bir korsanlık 

Hongkong, 7 (A.A.) - Hon 
Kongtan 20 mil açıkta cüretli bir 
korsanlık yapılmıştır. Korsanlar, 
Macaoya giden Çin sahil muha • 
fızı Onting vapuruna saldırıp 
yağma etmişler ve üç Çinliyi be -
raberlerinde ahb götürmüşlerdir. 

Merkezleri Bias • Bay olan 
korsanlar, son günlerde sıkı bir 
nezaret altında oldukları için az 
faaliyet gösteriyorlardı. 

--o-

Tevfik Rüştü Aras 
Dış işleri Bakanı Bay Tevfik 

Rü~tü Araıs pazar günü Ankara· 
dan şehrimize gelmiş ve bu ayın 
on birinde toplanacak Milletler ce 
miyeti konseyinin toplantısına. işti" 
rak etmek üzere Cenevreye hare· 
ket etmiştir. 

-0-

Roma, 7 (A.A.) - Bay Laval-1 
in Romada ikametinin ikinci gü-

nü iki hükumet arasında henüz 
kati bir anla§mayı temin edeme

miş olm~kla beraber yeni mühim 
terakkiler mÜ§ahede edilmesine 
imkan vermİ§tİr. Avusturya istik
lalinin muhafazası ve Tuna mın-' 
takasının ökonomik inkişafı için 
pronııip itibariyle anlaşmanın 

şimdiden temin edilmiş olduğu 

malumdur. Proje Afrikada 
Fransız - İtalyan ihtilaflarının 
hallini d.erpiş etmektedir. Müte -
hassıslar bu hususta bir anlaş -
maya varmak için çalı9makta • 
dırlar. 

Öbür taraftan, İtalya henüz 
tesbit edilmemiş ve fakat her 

halde 1965 ten evvel olmıyacak 
olan bir mühlet zarfında, T unuı-

taki ltalyan tebaasının 1896 an -
)aşmalarına göre malik oldukla
rı imtiyazlarda verdiği faydalar-

dan vazgeçmeği kabul etmekte • 
dir. Buna karşı Fransa da 1916 
anlaşmasına dönmeği kabul et ' · 
mektedir. 

Fransız hükumeti halyaya 
Trablusgarp cenubunda ve Ti -
besti istikametinde - fakat te • 
had gölüne mahreci 
zın - geni§ bir arazi 
cektir. 

olmaksı • 
terkede -

Fransa, Somalide sımrlarm İ
talya lehine düzeltilmesine anta· 
Je bulun.maktad!r ve Eritre sınırla 
rının uzaması, ltalyanın Habe • 

§istan ihracatının yolu olan Ci • 
buti şimendiferinin itletmesine 
iştirakini kolaylaştıracaktır. 

Meselenin kcırışıklığına rağ

men, bu şekil anlaşmanın iki ta
raf için de hakkaniyetli ve müsa
id olduğu kanaati mevcut ve ka
ti metinlerin bugün imza edilme
si beklenmektedir. 

Anla~ma metinleri ezcümle 
şunları ihtiva edecektir: 

1 - Genel siyasasının başlıca 
meselesi hakkında görüş birliği -
ni tesbit eden bir zabıtname. • 

2 - Avusturya - Macaristan 
imparatorluğunun varisi olan 
komşu devletlere, hudutlarına ri

ayet etmek ve iç işlerine karış • 
mak için mütekabil bir mukavele 
aktetmeleri hakkında Fransa ve 
İtalyanın bir tavsiyesi. 

Hangi devletler anlaşmaya 
C'jağırb1acak? 

Bu devletler şunlardır: 

Almanya, Avusturya, Maca -
rislan, Çekoslovakya, Yugoslav -
ya, Lehi~tan ve Romanya. 

3 - İstİ§ari bir anlatma. 
Fransa ve ltalya bu nntla~ma ile, 
Avusturyayı t,.hdit eden hadise· 
lcr vukuu halinde birbit leriyle 
istişare de bulunmağı teahhüd e· 

~~~lin.!!!ln ~ğ!"!.! ;!~~!;!~·db·. 
Turinden bildirildiğine göre Almanya, Macaristan, Çekos-

ltalyan Batvekilinin oğlu Bruno lovakya, Yugoslavya, Lehistan 
Mussolini kızak kayarken sol ha- ve Romanya hu diplomatik bel • 
cağım kırmı§br. 1 geye iştirake davet edilmişler • . . 

........................................................ 1 

Anlaşmanın 
ana hatları 

Bunlarla birlikte, iki hükume
tin dışarı siyasasının bazı hususi 
meseleleri hakkındaki hattı ha -
reketini telif eden protokollar da 
bulunacaktır. ROMA, 7 (A.A.) - Reuter 

muhabirinden: Zannedildiğine 
göre Fransa ile ltalya anlaşma· 
sının ana hatları şunlardır: 

1 - T unusdaki İtalyan teba
asının tabiiyeti iki nesil için da· 

• ha muhafaza edilecekleri, 
2 - ltalyaya, Tibesti' de Mad 

dif'in şimalinde 800 mil kadar 
genişlikte bir arazi parçası ile, 
Fransız Somalisinde Babilmen· 
deb boğazı cıvarında 40 mil ka· 
dar uzaklıkta bir arazi verile· 
cek, fakat bu son araziye Obak 
limanı dahil olmayacaktır. 

3 - ltalya Cibutiile, Addis, 
Ababa deniz yolundan iki üç 
bin hisse ~atın alacaktır. .................................•....................... 

dir. Fakat Almanya ile Macaris. 
tanın kabul etmeleri JÜphelidir. 

4 - Şimal Afrikasında Fran
sız - İtalyan müstemleke mese
lelerini halleden bir muka-.ele. 

Birinci belge matbuata hemen 
verilecek ve fak at öbür üç tane
si daha sonra neıredilecektir. 
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Bal}ramda olup bitenler 

Dışarda 
Makdonaldın nutku 

Başbakan l\fakdonald yeni yıl mü
naı:;cbetile millete hitaben bir nutuk 
söyleyerek hükumetin bir yıl içinde 
yaptığı işleri saymış, "yeni yılın AY· 
rupanın rahatı için büy.ük terakkiler 
kaydedebileceği ümidinde" olduğunu 
söylemiştir. 

"Japonyanın Vaşington antlaşma· 

sını bozması mühim bir hıidisedir'' di· 
yen İngiliz Başbakanı "fakat biz de 
boş durmayacak, dünya sulhunu bo
zulmaktan kurtarmağa çalışacağız" 
diye ilf1Ye etmi:. tir. 

Fransa·italya 
Röyter ajansının verdiği bir habe

re göre Fransa - İtalya antlaşması· 
na Romanya ıle Polonyanın da gir· 
melcri ihtimali Yardır. Ha,·a~ ajansı

nın verdiği bir habere göre ise bu ant
laşmaya dair Romadan gelen haber
leri nerlin gazeteleri e;;efle karşıla· 
maktadrrlar. 

Cenubi Amerlkada harb 
Paraguay kun•etleri J{apircndo'yu 

zaptetmişlcrdir. Boliv) alılar gar be 
doğu ric'at ediyorlar. 
Bulgaristand a af 

Kral Boris yüzlerce adi mahkumun 
ve memleketi müdafaa kanununa gö
re mahkum olan SO ld ı;:inin cezalarını 
tam:ımile affetmiştir. 

Amerikada işs izler 
Vaşington - Reisicümhur Ruz

velt i~ izlere yardım usuliinü değiş

tirmek dii~iincesincledir. Şimdi heş 

milyon işsize para yıırchmı yapılıyor 
hunun yerine meml<'kette geniş bir 
nafia pltmr t:ıthiki surctile i~izlere 

ic: çıkarmak mümld indiir. Bunun i ı:in 

kongreden dört milyar dolar tahsicat 
is fenccck•ir. 
o :zli tUnel 

Japon membalnrından gelen hir 
hahı>re ~öre 1\Iaıv·ukoııun şark hudu· 
dıında Mançul\n tnprakl:lrını Sovyet 
topraklarile hirlcştirm gizli bir tünel 
bulunmuştur. 

Roma miHAkahnın neticesi 
Fransa ile İtalya arasında anlaşma 

Romadakl ziyafet 
Roma, 7 (A.A.) - Dün ak • 

şam Fransa Büyük elçiliğinde 

Bay Mussolini şerefine verilen 
ziyafeti takib eden kabul mera -
simi esnasında yapılan tebliğata 

göre genel siyasa işinde olduğu 

gibi müstemleke meselelerinde 

de Fransız - İtalyan anlaşması 
tahakkuk etmiştir. Bay Mussoli • 
ni ve Bay Laval anla~mış olduk • 
larım ve diplomatik belgelerin 
de bugün için imza edilecekleri • 
ui bildirmişlerdir. 

Suvare, iki memleket müna • 
sebatında tarihi bir ehemmiyeti 
haiz olmaktadır. Filhakika Bay 
Mussolini yalnız dördüncü defa 
olarak Fransız Elçiliğinde veri • 
len bir kabul merasiminde hazır 
bulunmaktadır. Fakat evvelki üç 
merasimde bulunuıu tamamen 
meslek icabı diplomatik bir ma
hiyette idi. 

Ziyafette Bay Mussolini ve 
Laval'den başka Mare§al Badog
liyo, Büyük Amiral Thaen di Re
vel, Kont V olpi, Baron Aloisi ve 

bir çok şahsiyetler Fransız - 1 • 
talyan müzakere heyeti azası ve 
ziyafetten sonra yapılan kabul 
merasiminde bütün hükumet a • 
zası ve Roma siyaseti hazır bu • 
lunmuşlardır. 

Papanın nezdinde 
Vatikan, 7 (A.A.) -Papa Bay 

Laval'i kabul etmiştir. 
Tan'ın makalesi 

Paris, 7 (A.A.) - Lö Tan ga· 
zetesi baş makalesinde dün aktam 
Roma da verilen ziyafette Bay La· 
val ve Bay Mussolini tarafından 
irad edilen nutuklardan bahsede· 
rek diyor ki: 

"Bu nutuklar Fransız - hal· 
yan müzakerelerinde elde edilen 
neticelerin doğurduğu en iyi ve Ü· 

mide uygun bulunmaktadr. Bunlar 
Avrupada mühim bir akis bula
caklardır. Zira orta Avrup!da ni· 
zamın muhafaza ve takviyesi, her 
türlü tehlikeli sergüzeşte mani ol
mağa ır.üsait yaşar bir hakikat ol· 
muştur. 

Almantar ne diyorlar? 
Berlin, 7 (A.A.) - Alman si· 

yasal mahafilinde Fransız - ltal· 
yan görüşmeleri hakkında büyük 
bir ihtiyat muhafaza edilmektedir. 
Alman matbuatı açık tefsiratta 
bulun.maktan çekinmektedirler. 

1ı1ınn111ımnıı1111ınıurnııını•n.mnımı t1•ınnııımm11ıtmıııuuııunııı1tııııınm ... ııımııı..-

hasıl olmuştur. Verilen bir ziyafetten 
sonra ~lussolini ve Lrn·al karşılıklı 

nutuklar söylemişlerdir. Anlaşma mu 
ka vclesinin Çcko lovakya, Yugoslav

ya, Macaristan ' 'e Almanya tarafın

dan da imzalanmasına ~alışılacaktır. 
Fnk:ı.t bilhassa Almanyanm bu mukn
,·eleye girmes i şiiphclidir. 

Şuşing'in seyahati 
Avusturya Başbakanı ile dış işleri 

bakanının yakında Paris n~ I.ondrayı 
ziyaret edecekleri ı-öylenmektedir. 

Memlekette 
Havalar unıunıiyetle 

yağışlı geçiyor 
Ankara, 7 (A.A.) - Ziraat Ve

kaleti meteoroloji enstitüsünden 
alınan malUmata göre yurtta gc· 
çen 24 saat içinde hava gidişi u· 
mumiyetle yağıştlı çeçmiştir. Ya· 
ğış oda ve doğu Anadolusunda 
kar, diğer yerlerde yağmur halini 
almıştır. Orta Anadolu tamarr-en 
karla örtülüdür. En fazla kar i~ti" 

faı 29 santimetredir. Doğu Ana· 
dolusunda kar irtifaı Knrflta 35 
santimetreyi bulmuştur. Akdeniz 
kıyılan fazla yağmurlu geç.mistir. 
Adanada 23, Dörtyolrla dolu ile 
karışık 38 milimetrelik yağır.ur 

düşmü~tür. Gii.ndüz ~ıcaklıkla • 
rı bHtiin Anadoluda sıfırın 

iistünde 1 ifa 5 derece etrafında 
oynamıştır. En fazla 51cak yapan 
yer Dörtyol olup gündüz sıcaklı· 

P,ı 14 derecedir. Gece sıcalr~-ırı 
ise bütün mıntakalarda bazı yer 
hariç tutulmak şartile ekseriya sı· 
fırın altmda 1 veya 3 derece etra· 
f ında de'?iı1iklik 2ö~termistir. En 
fazla soRuk yer Eskişehir olup ge· 
c;e sıcaktr~ı nakıs sekize kadar 
clüşmi ~!!.tÜr. 

Edlrnede kar 
Edirne, 6 (A.A.) - Mesvi • 

min ilk karı müthiş bir tipi ha • 
linde Edirne ve civarına yağmak
tadır. Soğuk gittikçe tiddetini 
arttırmaktadır. 

Flanden 
Fransanın kalkınması 
için bir plan hazırladı 

Yakında Fransız hükumet 
mehaf ilinde Amerikanınki ka • 
dar mühim ve durmaksıı:m dil-

lerde dolaşacak bir hadisenin 
meydan alacağından bahaedi • 
liyor. 

Amerika Ruzveltin Cümhur -
reisi olmaaiyle yepyeni bir kal • 

kınma planını tatbika girişti. In
gilterede, şimdi eskilerden Loid 
Corcun kalkınma ve düzelme 
planı hazırladığı haber veriliyor. 

F ransanın da, 46 yaşmdaki 
yeni Başvekili Flanden de Fran-

sa için yeni bir plan hazırlamı§ 

olduğundan bahsederek: 
"Memlekette sanayi tekamülü 

tahdid etmez; bunddn başka da, 
kabiliyetsiz oğulların, baba· 
!aade etmemeği; ve gelirle yaş ı· 
yan zenginlerin de bir iş görme
si lazım gc!diğini,, düşündüğü • 
nü söylemiştir. 

Flanden, Fransanın ne faşizm, 
ne de diktatörlüğe ihtiyacı olma· 
dığını ilave etmiştir. 

-o-

Necla Necmeddln Sa
dık, V edad Mazharla 

nişanlandı 
Ak~am refikimizin sahip ve 

baş muharriri Sivas meb'usu Nec· 
meddin S dığın kızı Bayan Necla 
ile Üsküdar ceza reisliğinden mü· 
tekaid Bay Mazharın oğlu Bay Ve 

dadın nişanlanma merasimi, dün, 
Perapalas salonlarında pek güzel 
bir şekilde yapılmı§tır. 

Meclis reisi Kazım Özalp. Dış 
Bakanı Tevfik Rüştü Ar as, Öko· 
nomi Bakanı Celal Bayar, Vali 

Muhiddin Üstündağ b ir çok meb' 
uslar ve şehrimizin birkaç yüz ta· 

nınmış simaları, bu merasimde 
hazır bulunmuşlardır. 

Necmeddin Sadık, bileği kırıl· 

mış olmasına rağmen, kızının bu 
kutlu gnüünde güler yüzle hazır 
bulur..muştur. 

İki tarafa da saadetler dileriz. 
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Falcıhk 
Geçen !ene F ransada çıkan 

''Vu,, mecmuası bir palavra sa -
vurdu. Asri müneccimlerden hi -
tine bir makale yazdırttı: 

"1934 senesinde neler ola -
cak?,, 

Münc:cim, hu suale cevab 
Verdi. Hülasas'nı HABER'e de 
tercüme etmiştik. Okuyucuları -
rnıza, ' 1Külli müneccimun kez -
:ıa.'b,, yani bütün müneccimlerin 

Yalancı olduğunu habrlabnıştık. 
~~nu, sırf eğlence için nakletti -
R•ınizi de ilave etmiştik. 

Tesadüfün garipliği: "Vu,, 
da.ki palnvrncmm söylediklerin -
den ekserisi çıktı: Bir takım sui -
kaatler yapıldı. Bir kaç meşhur 
adam öldü. Buhran devas:ı etti. 
İnsanlar, sinirliliklcr etti. F ran -
ada rezaletler ortaya çıktı ... 

ilah ... 
Bütün dünya hayrette: 
- Aman efendim, ne bildi, 

2Je L•fd' ;Ql ı ... 

Fakat, aklımda olduğuna gö-
l'e, bir de şöyle mücevher yu -

tnurtlanmıttı: 

- Hindistanda, Eylul ayında 
lrıüthiş bir h:ı.staltk çıkacak. Bu 

hastalık, doğrudan doğruya Tür
kiyeye atlıyacak. Orada, ortalığı 
'.kınb geçirdikten aonW'.a Avrupa • 
Ya sıçnyacaktı.. Bu hastalık, 

Harpten sonraki İspanyol nezle· 
si gibi harab etmedik yuva hı -
rakmıyacaktı; afet, Veba ile Ko
lera ortası bir şeydi. 

Çok şükür böyle bir şey olma
dı. Fakat, Falın öz mevzuu buy -
du. 

Batıl itikatlara inanmak iıti -
Yenler, "Vu" nun tefeülünü, son 
~erece muvaff akiyetli addetmit-

, (ler ... Öyle ya: işte, suikastler ol-
u ... Buhran devam etti ... 

- Aman efendim, ne bildi, 
)le bildi 

Her sefer olduğu gibi, hu de -
~~ _da, falcıların lehine olarak 
ılınenlere "Ma~allah,, bilinmi -

Yenler hasır altı ... 
b Dahası da var: Ayni falcı, ik-
1. al ınevkiine çıktı .•. Tefrika ha • 
•nde saçmalamağa başladı. Diğer 
Razete ve mecmualar da ondan 
~ağı kalmamak irin remil dök -
~ 1 ~ , 

et Yolunu tuttular. 

. Hatta, içlerinde, ha,vekille -
l'~n, nazırlann, tanmmıf ediple -
l'ın hile fikrini soranlar var: 

- Önümüzdeki yıl neler ola -
Cak.,, 

l:»ı r nbii, ekserisi, bu suali fırsat 
... ~erek fırkanın yahut rejimi-
·•111 , 

l::::;>agandasını yapıyor. 
. Yalnız bir lngiliz muharriri -

llın a·· 1 . 
b oy edikleri hoıuma gittı ve 
u , .. ı 

k . 02 er, tıpatıp hakikate mu -
arın göründü: 

- llkb h . çekler a n ar gelince gene çı -
Son çacak, lru§lar ötecek ... 

ra, aıcakl ya... 
1 

ar basacak, sonra 
gmur ar Yag h 'dd ı· .. ~ la 1 §ı et 1 ruzgar-

r esecek D ... 
c k ... erken ka! vaga -..... 

Ve tab· t . d ın ' seyrınde devam e-
ecek .•. 

- içtim " "h Cak? aı cı etten neler ola -

- Oooo T b. · 1. • ... a ıatın o azamet· 
1 itti • • d : er ıçın e, bi">ı"m m· • • • "k Ce:rn· ~ ınımınıcı 

'- ıyctimizin ne olaca... .. I 
nem • • • . • gı oy e e-
" ·ı rnı:yetsızdır ki. lafını etmek 

t o de~ez •.• 

1 _ Devede kulak kabilinden iş _ 
l.Cr ola k H d ltula.... ca ..• em e devede pire 

gı... Belki zelzelerden bir 

e: 

Yeni bir Hitler 
Son zamanlarda Çinin bütün 

Rıhtım 
artık 

olmıyan yer er en 
ücret alınmıyacak 

büyük şehirlerinde yeni b:r milJi 
ve ahlaki kalkınma h:ssedilmek -
tedir. Bu hareketin batında meş
hur Çinli General San-KRy -Şek 

bulunuyor. 
Çinde yeni bir hayat yaratmak 

istiyen bu parti, ilk iş olarak 8 
maddelik bir nizamname hazırla
mış ve neşretmiştir. 

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

Kabotaj 
Seferlerin tanzimi 
için mllzakerelere 

başlanıyor 
Okonomi Bakanlığı Kapotaj 

müdürü Bay Ayet yakında ~eh -
rimize gelecek ve vapurcularla de· 
niz yolları arasında kapotaj se -
ferlerinin tanzimi için yeniden 
müzakerelere başlanacaktır. 

Bu müzakerelerin neticesin • 
de, 935 yılına mahsus olmak üze
re, 11 aylık kapotaj tarif esi tea a 

bit edilecektir. Yeni tarife, va • 
purcuların mevcud seferlerinin 
yüzde kırkını alması esası üze -
rinde olacaktır. 

Vapurculuk şirketinin yeni al
dığı iki vapurun yeni tarife yapıl· 
madan evvel sefere ba,lamalarına 
imkan görülmiyordu. 

Vapurculuk • !irketi mevcut 
ııisbeti bozmadan bu iki vapuru 
de. gelecek haf tadan itibaren se
fere çrkarmağa karar vermittir. 
Bu suretle şirkete aid diğer va -
purlann tamiri kabil olabilecek
tir. 

Eğer yeni yapılacak tarif ede 
Vapurculuk tirketinin yüzde 40, 
deniz yollarının yüzde 60 esası 
üzerinden sefer yapmaların -
da iml<anı bu1unamazsa o 
vakit 'Öko'nomi Bakanlığmm ha. 
kemliğine müracaat edilecektir. 

Yun Distana lhrac 
ecrı ecek Tilrk 

kömürleri 
Aldığımız malUnıata göre Yu

nanistanda Türk kömürlerinin 
aabtının çoğaltılması için bazı 

te§ebbüsler yapılmaktadır. Bu 

teşebbüslerin ba,langıcı Yunan 
Okonomi Bakam M, Pesmezoğ -
lu'nun Ankarayı ziyaretinde baş· 
lamış ve bundan &onra da devam 
etmiştir. 

Yunan menbalarından çıkan 
malumata göre Yunan hükUnıeti 
de Türk kömürlerinin Yunanis -
tanda revacı için bazı esaslar tes· 
bit etmiştir. Bu şekil Türk - Yu
nan hükumetleri arasındaki mü
tekabil anlaşmaya uyğun gel -
mektedir. 

Yaptığımız tahkikata göre 
934 yılında Yunanistana giren 
Türk kömürü miktarı 110.000 
tondur. Türk kömürleri geçen 

Eski şirketin 
bu usulü 
kaldırıhyor 

Yeni Liman umum müdürü A
li Rr.za Çevik lıtanbul rıhtımla -
rında yaptığı tetkikleri ikmal et
miştir. Bu tetkikatın bitirilmesin
den sonr:ı memleket iktisaJiyatı
nın kalkınması bakımından çok 
mühim ve yerinde tedbirlerin a • 
lınmasına karar verilmiştir. Bu 
tedbirler daha ziyade eski rıhtım 
ıirketinin iktisadiyatımız için bir 
yıkım mahiyetinde telakki edi -
len sistemlerinin kaldırılması 
şeklinde olacaktır. 

Bunun en batında latanbul 
rıhtım ıirketinin senelerden beri 
rıhtım olnııyan yerlerden rıhtım 
ücreti almak gibi ancak soyğun -
culuk ~eklinde ifade edilebilen 
hareketi gelmektedir. lstanbul 
şehrinin biitün sahillerine çıkan 
eşyadan rıhhm şirketi şimdiye 
kadar hep nhtım ücreti diye bir 
para almıştır. Hatta şirltet son 
senelerde daha ileri giderek de
niz ortasmda vapurdan va
pura nakledilen yüktetn bi· 
le bir baç şeklinde rıh· 
hm \icreti aLmağa başlamıştı! 
Şirket bunun için sadece eski ve 
tabii kıymeti olmıyan bir ferma • 
na istinad etmekteydi. 

Yeni liman idaresi memleket 
iktisadiyatma bilhassa dahili ti
carete çok zararlı olan bu rıhtım 
olmıyan yerlerden rıhtım ücreti 
almak usulünü kaldıracaktır. 

Rıhtım şirketinin imtiyazında 
Haliçte iki köprü arasında rıh -
tım yapmak mecburiyeti de tah -
mil ediliyordu. Eski şirket bunu 
yıllardan beri muhtelif vesileler
le sallayaral< yapmamıştır. Hal -
buki bu kısım şefırin iktısadi 
merkezini teşkil etmektedir. Ye
ni şehir planı için verilen proje
lerin hepsinin de bu kısımda rıh
tım yapılması tercih edildiğin -
den buralara rıhtım yapılması 
diişünülmektedir. 

Yeni liman idaresi şimdilik 
liman vasıtalarının asrileşmesi i
çin yeni tesisat yapmayarak şeh
rin alacağı yeni vaziyete kadar 
beklemeğe karar vermiştir. 

Yeni tesisat, ancak Ökonomi 
Bakanlığında tetkik edilen İstan
bul limanının inkişafı projesine 
göre tanzim edilecektir. 

yıl Yuna~'.s~n~. ~i~~n kömürl.er ı ~ AL 1• JI T ~ 1 
arasında uçunculugu almakta 1 -~ W ' ti 
di. Yunanistana bir senede giren _____ .,.. ______ __.. 

630 bin ton kömürün 240 bin to- Bir kavga 
nunu Sovyetl~r yollayarak birin. Üsküdarda Gümdoğum cad _ 
ci ve 12 bin tonunu lngilizler it - desinde oturan sabıkalı Habib 
hal ederek ikinci gelmektedirler. Fahri ile Hamdi adlı biri arasın
Bundan ba~ka Yunan harp ge - da kavga olmuş neticede Fahri 
mileri ve limanlar idareleri hariç· bıçakla Hamdiyi bacağından ve 
ten her yıl 160 bin ton kömür al· bekçi Hüseyini de parmağından 
maktadır. Anlaşıld1ğma göre yardıyarak kaçmış, çabuk ele 
Türk kömürleri bu kısımda yer geçirilmiştir. 

alacaktır. Rakı meselesi! 
Snlkunsögy ütte Mehmed ve z,· -- tdtfıl ıwttt'f tp "6waz:tflllr! 

kaç ~ehircik batacak, belki bir ya adlı iki arkadaş arasında bir 
knç dc\'letçik yıkılacak.. Fakat rakı meselesinden kavga çıkmış, 
asıl ehemmiyetlisi, muhakkak bunlar kc.vga ederlerken ayırma
mev~imlerle geceler ve gündüz - ğa gelen Ali adlı birini Ziya bı -
ler birbiı·ini to.kib edecek... l çakla omuzundan yaralamıJlır. 

Hatlice Siire)'1a Ziya yaka!o.nmı!tır. 

Köylümüz 
Tütün ekimine bu 

ehemmiyet 
veriyor 

yıl ı1 Çine yeni bir hayat ve istika -
met verecek olan bu sekiz madde 
şudur: 

Bu yıl muhtelif sebeplerle tü
tün mahsulümüzün 1923 }'llından 
beri görülmemiş derece )Üksek 
fiyatlarla satılması, bir çok mın

takalarda mahsulün geçen sene• 
kinden yüzde 70-80 hatta ha
zan yüzde yüz fazla fiyat alması 
müstahsili tekrar tütün ziraatine 
doğru meylettirmİ!tİr. Bu yılın 
verimli satııı tütün ·ekiminin en 
karlı bir zıraat olduğu yolunda 
bir his husule getirmiştir. Bu iti
barla gelecek yıl müstahsilin lÜ· 

tün ekimine daha çok fazla sarıl
ması ve bunun neticesi olarak sa
tılmıyacak derecede bir mahsul el 
de edilerek bir buhranın doğma
sı ihtimalini nazarı dikkate alan 
Türk Ofis derhal harekete geç~ 
miştir. Ofis böyle bir vaziyetin 
har.ıl olmasına meydan verme
mek için alınması lazım gelen 
tedbirleri tespit edecektir. Müs
tahsile bu yılki fazla satış ve yük
sek fiyatın sebepleri anlatılacak 
ve muvaffakiyetin çok istihsalde 
değil iyi kaliteli mahsulde oldu
ğu bildirilecektir. 

Çeşmelerde sakalar 
halkı bekliyecek 
Son zamanlarda umumi çeş -

melerde sakaların, mevcut emre 
rağmen, halktan evvel su doldur
dukları, bu yüzden halkın müte
madiyen sıra beklediği nazarı 

dikkati celbetmiştir. 
Belediye, bu hususta, kayma· 

kamlıklarm nazarı dikkatini cel
bederek bu hale meydan veril -
memesini bildirmiştir. 

-o--

Cihangirde yapılacak 
kanalizasyon 

Bu yıl yapılacak olan Cihan • 
gir kanalizasyon tesisatının bir -
leşeceği F mdıklı sahil kanalizas
yonu Tophaneye doğru ilerle -
mektedir. Yeni kanalizasyon bir 
ana boru ile Salı pazarında de -
nizle birleşecektir. Bu suretle Ka
bataştan Tophaneye kadar olan 
kısmın da kanalizasyondan isti -
fadesi temin edilec~ktir. 

· - 0---

Geceleri l!ilrül~il 
yaılanlar 

Geceleri gürültü etmenin ya -
sak olduğu saatlerde kış satıcıla
rı olan yoğurtçu ve kestanecile -
rin gene mahalle aralarında ba -
ğırdıkları görülmektedir. 

Bu saatlerde polis devriyele -
rinden ba~ka vazife başında za
bıta memuru olmadığından bele
diye bunları bekçilerin menetme
sini kaymakamlıklara bildirmiş -
tir. 

1 - Dün ölüm için çalı§ıyor -
duk, bugün hayat için çalışaca
ğız. Bunun için dünün bütün ha
diselerini unutacağız. Ve yeni ve 
hür bir imparatorluk kuracağız. 

2 - Memleketimizi kurtar • 
mak için lazım gelen şeyleri yap
mak üzere bütün mesuliyeti üze-

rim ize alıyoruz. 
3 - Bunun icin emirlere ve 

kanunlara itaat etmek, !adık ve 
namuslu olmak lazımdır. 

4 - Elbiselerimiz, evlerimiz, 
gıdalarımız, temiz, basit ve iyi 
olacaktır. 

5 - Vatan uğrunda ne laımr.a 
her şeyi yapacağız. 

6-- Hayatnmz temiz ve leke-

siz geçecegtir. 
7 - işlerimizde cesaretli ve 

seri olacağız. 
8 _ Bütün taahhüdJerimizi 

bir vazife bilerek yerine getirece-

ğiz. 

Çinde bu yeni partiye dahil o
lanlar sık aık konferanslar veri • 
yorlar ve kendilerine miıal ol· 
mak üzere Almanyadaki nasyo • 
nal sosyalizmi gösteriyorlar. Ve 
General Şan-Kay Şek Çinin 
Adolf Hitleri olarak göıteriyor • 
lar. 

~ 

Yüz yaşındakiler şerefine 

lsviçrenin Nöşatel kantonunda 
yüzüqcü yaşına basan heaııeriler 
şerefine şenlikler yapılması ana-

nesi vardır. 
Bu gibi hallerde Kanton reisi 

ile bütün devlet memurları ve 
halkla birlikte ihtiyarların evine 
gidilir. Uğur ve tebrik ni,anesi 
olmak üzere kendisine muhte,em 
bir koltuk hediye edilir. 

Nöşatelin nüfusu ancak 120 
bin olduğu halde son aylar zarfın
da bu merasim tam beş ki!i için 
yapılmıştır. Bu beş, "yüz yıllık,, 
tan biri erkek, diğer dördü ka
dındır. Kadınlardan üçü ev
!cnmiş ve çocukludur. 

Yü-ı yaşındaki l!latmazel, ken• 
dis:ne karşı yapılan bu me:raıim· 
den fevkalade müteha!lsis ol
muş ve ihtisaslarını bir gazeteci· 
ye: 

"Diiğünüm yapılıyor zannet• 
tim .. kelimeler1 ıle !fa~e etmistir. 

Afyon mahsulümüzün 
ıslahı için 

Uyu§lurucu maddeler iuhisarı 
müdürü Bay Ali Sami Hilnliah -
mer gazetesine beyanatıa bulu • 
narak af:yon mahsulümüzün cin
sini ıslah için esaslı tedbirler a -
lındığını, Türk afyonunun inhi • 
snr kurulduktan sonra yüzde elli 

-<>- fazla fiate satılmağa başlandı • 
Ji""uat Köprülü Parise ğını söylemiştir. 

gidecek 
Edebiyat Fakültesi dekanı ' Erenköyilnde yangın 

Bay Fuat Köprülü, Parfo Oniver- ı Pazar gecesi Erenköyünde bir 
sitesinin bir daveti üzerine, ya - yangın olmu,, Erenköy sanator • 
kında Parise rıiderek bir konfe - \ yomunun c;amn~ırhe.neıi yandık 
rans verecektir. tan ıonra söndürülmü§tiir. 
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- sını kaldırmak zamanı lk• • k•t b 
Ali reisin muvaffakiyetleri Vene- gelmiştir ıncı ı a 
d•kt b.. .. k t I""" d t Gaziantep, (Hususi) - Bu ha· Uçüncü genel savaş 

1 e UYU e 8Ş Uyan lrmlŞ 1 valide eski gümüş ınecidiyelerin ikinci genel savaşın sonu bi • 

lbni Ahbasm üstüne hücum et· 
mek, hüriyetini istemek ıçm 

yerinden fırladı. Fakat buna im· 
kan var mıydı?. Çoktan ayakla· 
rma zincir geçmiş, göğsüne b:r 
yafta asılmıştı. Artık o, satılık 

bir hayvandan farksızdı. Kim bi· 
lir hangi memlekette, han.gi boy· 
rat insanların elinde oyuncak 
olacaktı?. 

Yerinden f ırlamasiyle olduğu 

yere çökmesi bir oldu. Güzel yü· 

zünü avuçlarının içine alarak hün· 
gür hüngür ağlamağa haıladı. 

lbni Abbas onu avutmağa ça • 
!ışıyordu 

- Stella!. Ağlama yavrum!. 
Senin için parlak bir istikbal var. 
Bu kadar güzellik olduktan sonra 
'.daha ne istiyorsun!. Şimdi kapış 
kapış alacaklar seni.. Esir deyib 
'1e geç.me !. Senin gibi esir kızlar· 
dan saraylara girenler, padişah· 
larr parmağının ucunda çeviren
ler var. Osmanlı ıarayındaki en 
büyük sultanlar da vaktiyle senin 
gibi böyle birer satılık kız idiler .. 
Hem senin de öyle olmayacağını 
kim söyliyebilir?. Doğru lstan -
bula götüreceğim seni, yahud 
Mısıra ... Fakat l stanbula götüre
yim dahıı iyi.. Öyle değil mi?. 
güzel kızın değerini orada daha 
iyi bilirler ve daha çok ... 

lbni Abbas: 

- Para veriyorlar!. 
Diyecekti. Fakat genç kızın 

yüzüne kar§I bu lafı tekrar etme· 
yi doğru bulmadı. Malını ürküt
mekten çekiniyordu. 

Stella bu baykuş sesli herifi 
<Jaha çok söyletmek istemiyordu: 

- Sus!. Yeter artık. Biliyo
rum ki çırpın.maktan fayda Y.ok •. 
Kend:mi taliin eline bırakmalı • 
··nn !. 

- Aferin, aferin!. Böyle ol· 
malı .. Tali sana parlak bir istik· 
bal hazırlıyor.. Sende bu güzel -
lik olduktan sonra ... 

Gene kız, güzelliğinin böyle 
zeng"n bir allm madeni gibi mete
dilmesine de kızıyor, yüzünü gö· 
zünü t!rmalamak ve elini kolunu 
çarpıtmaktan kendini zor tutu • 
yordu. 

lbni Abhasm ondan ba,ka se· 
kiz esir! daha vardı. 

Stellaya hep:sinden daha iyi 
bakıyordu. 

Glorya ismindeki,V enedik kal
yonunun ambarında, es!rlerini bir 
köfeye sıkıştırarak oturmuştu on· 
ların yanlarmdan hiç ayrılımıyor -
du. 

Bu kalyon, üç sıra üzerine kırk 
sek:z çift kürekli, yüksek ve ko -
caman bir gemi idi. İki yüz ka
dar tayfası tepeden tırnağa kadar 
~ilahlanmıştr. Bordasında sıra 

sıra topların parlak namluları gö
rünüyordu. 

Hele son günlerde Ali reis is • 
minde b:r korsan'n lnehahtı açık· 
larında bfr kaç Venedik gemisini 
avlaması, Venedikte telaş uyan· 
dırdığı için silahlarım artırmıştı. 

Aynı zamanda Vened·k hükU· 
meti, bu korsanlığrn öni1ne geçil
mesi, sulhun bozulmaması için 
Osmanfr fliikaımetine b!r nota ver 

"""' Ali re"ı, hele bu notaya çok 
kızmış: 

- Gavurun hatırı için Allahın 
denizini de hana yasak mı ede -
cekler .. Kafam kızarsa Osmanlı
yı da dinlemem.. lnebahtıdan 
başka liman yok mu? Yeni bir li
man kurarım ! . 

Demişti .. 
Daha olmazsa Cezayirde ha • 

basİnın eski yerine giderdi. Ora -
da onun yoldaşları vardı. Elbet 
Ali reisi korurlardı. Bundan baş· 
ka şeyh Ebüssaidin de büyük ba
bası olduğunu çoktan öğrenmiş· 
ti. Babaaiyle dargın imi§ ama, 
kendisile de darılacak değildi ya. 

Bununla beraber kıı gelmeden 
Venedik üzerine yürümeyi de la· 
zım buluyordu. Zaten bir ay i -
çinde yedi düşman gem~sini vur· 
muş, yoldaılarmı zengin ettik -
ten ha9ka lnebahtı halkının da 
yüzünü güldürmüştü. 

Bu bir ay içinde levendler ona 
karşı öyle derin ·bir sevgi ve inan~ 
la bağlanmı!lardı ki: 

- Gemileri karadan yüri;te · 
cek ve Viyana üzerine gideceğiz .. 

Deae h:ç düşünmiyecekler ve 
§U cevabı vereceklerdi: 

- Hepimiz senin yoluna kur -
ban oluruz .. 

Tam zamanıydı. 
Gemisine bol bol erzak, barut 

ve gülle aldı. Bir sabah şafakla 
beraber yelkenlerini güzel bir lo· 
doala ş~şirdi. Şimale doğru yola 
çıktı. 

Kalbi heyecanla çarpcy:ordu. 
Hiç bir yerde durmadan Dal • 

maçya sahillerinden geçecek Ve· 
nediğin kar§ı 5ahilindeki küçük 
adaların arasına g:recekti. 

Gemi Cenova biçiminde idi. 
Türk sahillerini geçince hem Ce -
nova bayrağını çekecek, hem tay· 
faların büyük b '.r kısmı, avlanan 
gemilerde bulunan Venedik ge -
mici elbiaeler=ni giyeceklerdi. 

Glorya Kalyonu cenuba doğru 
yoluna devam ederken Şahin de 
ona doğru gidiyordu. 

Ali reİ!! Korfoyu henüz geçme
miıti ki birdenbire hava bozuldu. 
Sert bir fırtına yelkenlere abanı
yor, çarpıyor, gemi bir sağa bir 
sola yatıyordu. Deniz gittikçe ar
tan bir köpük içinde tekneyi dö
vüyordu. 

Yelkenler aarıldı. Fakat kürek
ler de çok zaman havada aallanı
yor, gemi aksi tarafa yattığı za· 
man, denize ~eğmiyordu bile ... 

Bir gün böyle geçti. 

Ağır ağır, rüzgar altında, şima
le sürükleniyordu. Sasen burnu 
hizasında fırtına büsbütün arttı. 
Zaten yelkenlerden bir kaçı yır· 
tılmıı. ipleri kopmuştu. On dört 
kadar kürek de kırılmıştı. Ayrıca 
güvertede bazı ufak tefek ziyan
lar vardı. 

Ali reis arkadatlarma: 
- Avlonyaya uğrasak iyi ola

cak. Bu fırtına umulmıyan bir 
şeydi.. Orada hem havanın du
hulmasmı bekleriz, hem de ufak 
tefek eksikleri tamamlarız .. dedi. 

Bunu hepsi de doğru buldular. 
Avlonya beyi Hurşit beyin 

cesur, lıab~c;ı:1 bir adam olduğu
~u da iıitmişlerdi. Venedikliler· 
le Osmanlılar arasında sulh var 
diye Ali reise zorluk çıkarmasını, 
onu yolundan alıkoymak istiye. 

tedavülde bulunması yüzünden rincinin üç katı idi. Devletlerin 
maruz kalman zarar, heni böyle, ısınır çizgileri gene karmake.rı,ık 
hemen her gün bir mektup yaz- oldu. Yer yüzü, uçsuz bucaksız 
dırtacak derecede mühim, çok bir salanaya döndü. Sağ kalan -
mühimdir. HükUm.etimizin bu gü- lar ölenlerin derilerini yüzüp 
müş mecidiyeyi (38) kurut bank- kağıd para yerine kullandılar. 
not mukabili olarak kabul ve ilan Y enilenh•r yok oldu ve yenenle • 
etmesine ve muhtekirlerden bazı- rin ön dişleri insan kemiği ke • 
larınm mahkemeye verilmesine mirmekten çürüdü. Diplomattan, 
rağmen, gümüş para p;yaısası he.. pusat fabrika cinsinden ve kay -
men hergün yükselmektedir. pak kom;syoncudan başka hiç 

Bu luıı-arsrzhk memleketin me- kimaeııin barındığı yerde yemek 
mur, e~naf ve yerli bütün halkını sofrası kurulmuıyordu. Politika 
büyük zararlaı·a sokmuş ve sok· ve kazanç adamları ayaklandı: 
maya devam etmekte bulumnu§· _ insanlığı kurtaracağız! 

tur. Dediler. Vilsonun, Cenevrenin, 
Bir ülke dahilinde mütedavil bir kırklar misakının yapamadıkla -
paranın gene ayni ülke içerisin- rını biz yapacağız! İkinci genel 
de düşüp kalkması görülmüş b:r savaı, var;. yoğu alt üst etti. Ev -
hadise değildir. Alış ve satışın gü rensel Larıt için çalıtıyoruz ! Ye
müş para ile yapılagelmesi dola- ni bir uluslar kurumu kuracağız. 
yısıyle !bir memurun hu yüzden insanlık hiç üzülmesin! 
maruz kaldığ[ zarar, hiç mübali· Bu ikinci uluslar kurumunun 
gasız, maaşının üçte bir;nden faz. nerede kurulması gerek olduğu • 
la.dır. yüz lira maa~ alan bir kiım- nu arayıp kestirmek için yapılan 
seyi d"i~ünelim: Bir bankont elli komisyonlar yıllarca çalıştılar. 
dört gümüş kuruştan kırk dört gü• Bir aralık gene lsviçrenin bir 
müş kuruşa tenezzül etmiştir ki, bucağında kurulmaaı düşünül • 
beher not ba§ına on kuru§ gümüt dü. Fakat ortada İsviçre yoktu 
para zarar edildiğine göre zarar ki ... iki g~nel savaşt~ da bitaraf. 
yüz notta hin gümüt kuruıtur. Bin hk eti.iği için pek çok kazanmıf• 
gümüş kurut ise yirmi be§ liraya tı. Bunu görenler İsviçreyi kıs • 
yakın bir para eder. Ayrıca notun kanmııJar, kazancı ile dağlarım, 
tenezzülü yüzünden ~na.f da (top göllerini pay edivermişlerdi. 
tancılaı-dan böyle alıyoruz) diye 

Avrupa direktuvar ·kurumu 
her nevi eşyaya bir buçuk kurut başkanı altıncı Staviski, uluslar 
zammeylemiştir ki, zararın yeku· kurumunun kendi ülkesi içinde 
nu üzerinde durulmaya pek muh-

toplanmasını istedi, sert sert a • 
taç bir vaz'iyet ar:r:eder. _ badı. Amerika bu işe hiç gele • 

Bu hal, aynen, tüccar, esnaf ve mezdi, çünkü orada insanlar; 
halkın da zararınadır. Tüccarın canları istediklerini ve birbirle • 
sermayesi hu gümüş mecidiye yü· rini linç etmek sporuna dalmış • 
zünden yüzde 50 ekailm~§. halkın lar ve dokuzuncu lnsul'ün kana • 
kuvveti pek zayıflamııtrr. Bir ay dı altına sığınmı~lardı. Afr\ka; 
evvel (54) ve bu gün (44) gümüt çapaklı gözlerine üşüşen kara si
kuruşa geçmekte bulunan bir nekleri bile kışkışlıyacak güçte 
baknotun daha düşmiyeceğini değildi ki, ağzını açıp (A) laTı 
kimse temin edemez. Bunda Tür-
kiyeye gümrüklü veya kaçak ıu· 

çatlatarak, kalkaleli bir laf di · 
yebilsin. 

retiyle efya idhal eden Suriye yalnız Asyadan bir ses gel • 
tüccarlarının da parmakları oldu- di: 

ğu ıöylenmekted:r Kalkuta İmparatoru ikinci 
Dünyayı şaşırtacak kertede hü Gandi Zenda ortaya bir söz attı 

yük inkilaplar yapan Cümhuriyet 
ve sözünü onayladı: 

Hükumetimizin dikkat nazarını 
~ Her yer karmakarışıktır. 

ehemmiyetle cedbeder ve bu ha· 
ikinci uluslar kurumunun üzün · 

vali halkırı, şark ve cenup vila· 
tüsüz çalıııp insanlığı barışa ve 

yetlerimizdeki vatandaşları bu 
kurtuluşa ulaştırabilmesi için an

gayri müstakar paranm müthiı 
cak bir yer vardır. Bu yer orta 

zararından kurtarmasını dilerim. 
Afrikadadır. Çat gölü çevresini Bu da ancak gümüı para ve ecza-
bitaraf sayalım. Leman gölü kı • 

ın için sabit, müstakar bir fiyat 
yılarmı yeni sahiplerine bırakatakdiri yahut ta (ki en doğrusu) 

ıbu paranın piya•adan büsbütün hm. Çat gölü yahlarında toplan
sınlar ve uluslar arası işler sıkı -kaldırılmasıyla mümkündür. 

ceğini ummuyorlardı. 

Ali reisle arkadaşları limana 
girerken Glorya kalyonu orada de 
mirli duruyordu. F ırlınayı gö
rünce bir gün evel hemen buraya 
yanafmıştı. 

Avlonya o zamanlarda Vene
dikle Akdeniz arasında İ!liyen 
gemilerin başlıca uğrağı idi. Bü
yücek bir şehirdi. Kalab~lıktı. 

·Hele çarşısı meşhurdu. Burada 
bütün Arnavutluk civarının ihti
yacı alınıp satılırdı. A vlonya be· 
yi oraya mümkün olduğu kadar 
çok gemi uğraması için ne lazım
sa yapmak üzere emirler almı!tI· 
Bunun için harp halinde olmıyan 
ecnebi devletlerin gemileri kor
kus..uzca ~ğrarlardı. 

' ' (Devamı var) 

şınca oraya bildiril:ıin. 
Bu onaylama her yanda ok<ı.y

larla karşılandı. Gazeteler bü -
yük harflerle alkışlandılar. Ve 
hu itle alay edenlerle bu işe inan· 
mıyanlar gene sık boğaz edilip 
susturuldu, aforoz edildi ve ki -
mi$i de jnsanhğın güveni, kurtu
luşu adına ipe çekildi. Yeni dip
lomatlar eski beyindaşları gibi 
hazırlandılar. Çevrelerini gene 
müşavir, tercüman katib, müte -
h!l.ssıs denilen alay alay parazit -
ler aldı. Bankalar yüzde kırk 

payına hol bol döviz!er dağıttı. 
Paspor diplomatikleri kapı~an · 
lar gümrük kaçağı doldurmak i
çin boş bavullarını sırtlandılar. 

Biftekler, rozbifler, havyar -
lar yenildi. Medoklar, kiyanMer, 
şampanyalar, viskiler içildi. Ka-

Alma ve başka dıle çevirme! 
Devlet yasasınca koıu!udur. 

natları altın kakmalı, güınilf 
tayyarelere, platin vagonlara, f~ 
dişi otomobillere binildi. 

Kahramanlar kahramanı '' 
insanlığın baş azizlerinden Va• 
şingtonlu Alkaponun torunu •: 
!aylarını yola dizdi. Mekkeb 
Lord La vrensin yeğeni kar§•Y' 
sıralandı. Avrupa direktuvar! 
kurumu başkanı altıncı Stavis1'1 

parlak bir söylev verdi. Evren • 
tel barış marşları, hip hip hurr,.. 
lar, alkışlar içinde uğurla.dnı. 

Ve insanlar buna da inandı • 

lar. 
Y ahud inanmış göründüler· 

Ve yahud inanmış görünme1' 
gerek olduğunu anlıyacak kadat 
güçsüz, esensiz, bitkindiler. Bat 
larmı politika İpinden kurtara • 
mıyacakları için (inandık, peh • 
peh !) dediler. Bununla berabet 
insanlık içten içe kayniycr, dit 
gıcırdatıyordu. Şöyle bir aza • 
cık gücünü, esenini elde edebil • 
se, yapacağını biliyordu. 

ikinci uluslar kurumu Çat gÖ" 

lü yalılarında yerleşti. Bütün İ§ • 
lerinin bütün doyumları altınc• 
Staviski kanalından geçiyordıJo 
Onun için Avrupa direktuvar k&I' 
rumundan ne çıkaraa insa.nlat 
yalnız onu okuyup biliyorlardı. 

Bankaların kasaları dolmuş
tu. Ismarlanan yeni hoı kasala' 
yapılıncaya ve doluncaya kad~ 
krediyi kestiler. Direktuvar bs.f 
kanlığına gelen bir telyazısı üoıe' 
rine bütün ehli hayvanlar koope
ratifleri paçaları sıvadıln.r ve n• 
kadar kasaplık sığır, dana, ko' 
yun, tavuk, hindi varsa yok pa"' 
hasma ve insanlığın kurtulutu ~· 
dma topladılar. Hepsi Afrikayt 
gönderilmeğe başlandı.. Aradaıl 
biraz geçince Çat gölü ulusla' 
kurumundan müjdeler geldi: 

Burada beyaz insan eti yiyeO 

yamyamlara kilosu otuz dol~ 
gibi az bir para ile sığır, dana eti 
satılarak vahşilikten kurtarılma• 
larına çalışıyoruz. Malary:ı çolı 
olduğu için her yerli kabileye b': 
şer şiline birer tek kinin komprı• 
mesi dağıtılarak insanlığın sağ .. 
lığı korunmaktadır. Japonya uı 
Çin arasındaki ehemmiyetsiz iş • 
lerin konuşulmasına önümüzde• 
ki yıl olmazsa daha öbür yıl toıı• 
larında başlanacaktrr. Puıatlntı 
azaltma komisyonu ne vakit tcp
lanacağınt kestirmek için ikinci 
bir komisyonun kurulmasını dil -
sünmek fikrini beslemek niye .. 
tindedir. Pirene dağlanndal<i 
Andora ülkeainde çıkan bir nıi
zah gazete.!Si insanlık ve evrensel 
harıl' uğruna verdiğimiz emek -
lerl; alay etmek ister yollu yazı -
hır yazmağa ba!!adığmdan bul1" 
ları yaz~nlarm yaya olarak Ti ' 
bet taraflarına sürülmesi evr~n • 

• 1 • 
eel barış komisyonunca dıre.<tu 
vardan istenilmi~tir. 

Habeş imparatorunun büyii1' 
d M .. ş donanma topları altın a ısıtı 

ve Sicilyaya ordu çıkanlme.sıi 
Çat gölü uluslar k11run1unu ilişi1'• 
lendirn· ~z. Çünkü ortada siyassl 
ve genel barışı bozacak bir şe1 
yoktur. Habeşlikrin ordu çıkrr: 
maları ile Sicilya statükt>:;u bO 
zulmuş olmıyor. Kurumumı:zu~ 

. ., bıf 
sağlık komısyonunca ven.en 
rapord:ı deniliyor ki, "Gerek tos• 
p3rator, g~rek Habeş ulus-a ~ 
mevsimlerinde biraz zorluk çd'1" 
yorlar. M::ino. ve Sicilya.nın hs -
vaaı yumuşaktır. <Devamı var) 



HABER - Aktam Poıta11 

Cüzamhların-~- 1 Radyo 1 
BugUn 

l:sl'A~Bl ı. -: M eza r lığı l ıs Almanca ders. 18.30 Dans plAklan, 
10.30 lla1'E:rlcr, 19.40 Bayan Rlta Mahmud 
taraf m'fn piyano refakatiyle şarkılar, 20,lO 

Nakleden : va - no 1 Tiyatro musikisi plO.kları, 20.40 Studyo ha -Büyük zabıta rom::ını 

-62- fif m ıs!KI orkestraşı, 21.20 Son haberler, 
21.30 J!aılyo orkestrası. 22 Radyo caz ve 

"S!z de benim gibi şu neticeyi ı 
çıkaracaksınız: -

"1 - Eğer Murad Bey köşkten 
derhal uzaklaşmışsa, Nut Bey, 
dışarı çıkarken, Dirayet Hanımı 
korkutmuş olabilir. 

11
2 - Eğer, bilakis Murad Bey 

uıaktaşmamışsa, bu rolü, Nuh Bey 
ileri doğru geçtikten sonra yapa· 
bilir. Ondan sonra da, kendisine, 
bahçenin ortasında yaklaşmış bu
lunabilir. İşte su noktalı hattı ta
k'b ı ederek ... 

- Öyle olsun .... Sunun bir im
kansızlığını göremiyorum ... Lakin 
hu yüzün pencerede görünmesine 
ne nıana veriyorsunuz?.. Dirayet 
lianımı korkutmakta ne mana 
ne mana var? 

Rifat, gülümsiyordu. 
- Bunun b;r cüzamlı yüzü ol

duğunu düşünüyorum .. Fakat... ay 
ni zamanda, aklıma başka şey de 
geliyor ... Bir adam, yüzünü bir ıs· 
lak Wlbentle sararak o hale gel-
nıiş olabilir ... 

Komiser cevap vermedi. 
Derhal Rifat devam etti: 

Hanım, yolda bir kanlı mendil tango oriteotraııı. 
223 Kh:r.. BOIUU~Ş. SGl ııı. 

buldu. Bu mendil camurla da bu- 13 - 15 PlAk ve haberler, 18 P!Ak. 19 

lanmıştı. Böylelikle, oraya gece- Pl)ano cnzı, lD.15 Habcrlcr,19.35 PlAk, 20 
Konferans ve saire, 20,20 lt0nferans, 21,05 

leyin dü~ürülmü§ olduğunu otra· Radyo orkestrnsı. 22 Konferanıı, 22,15 Sen -

ya koyuyor. Mendilde bir harf fonlk konser, 23 Hıı.berlcr. 
var. 1115 Kh:r.. Bt;DAPEŞ'fE, 550 m. 

1 

18 Ojera orkt-strruıı, 19 Denı, 19,30 çimbal 
Bu sırada, Dirayet Hanım ka- tı.lcUylc konser,20 Sözler. 20,45 Şarkılı oda 

pıyı açtı. muslldsı, 21,lO Tiyatro, 22.40 Haberler. 

- Mi'tereddid durd su Kh7~ BF.RI.t~. ssı nı. 
~ . . u. . .. .. 18,30 Pirano musikisi, 19 05 Alman dans-

H ususı polıs hafıyesıne dondu: ıarı. W.30 Sesli fılmlerden ve operetlerden, 

- Rifat Bey, Rifat Bey! 20,30 Sozler, 20,40 Hııbcrlcr, 21,15 Stuttgart-
Ef d' tan na.kil, 22 Senfonik konser (Mozart), 23 

- en ım. Haberler, 23,20 Kcıııun konseı f, (Mozart>. 
- Mendil yok. 24 PIAk. 

- Nasıl yok? 9.>0 l{hı. HRF, 1.Al'. srn m. 

- Yaz ıha nenin ocağı üzerinde 19 Sshrammeı musikisi, Sözler, 20 Ecne-
bi dansları, 21 Halıerle!', 21,15 Milli neşriyat, 

durmuyor muydu?· lşte orada 22 Org konseri, 23 Haberler, 23,25 Sözler, 

yok. 23,35 Dansmusiklsi. 

Rifat, kolu kanadı kırılmış gi- 223 Khı~ ,. \P. ()\ "· 1845 m. 
ıs Plô.k Sözler. ı ,35 Şarkılar -

biydi... Sözler. 19,15 Plllk. 19,45 Edebiyat. 20 
Dirayet Hanım: Şarkılar (Piyano rc!ıı.kattylcl AktUalile. 

- Hizmetçiyi istintak ettim! 20,30 Pi ık Sözler. 22 Pl!k ile bir ope-
rn. 23,30 RekU'lm ltonscrl. Sözler 21,05 

- Dedi. - Fakat saat onda ora· Dans 

larmı topladığı halde mendili ye· ı---------------ı 

rinde görmemiş. 
Rifat, komisere döndü: 

- İşte bu olur iş değil! 
Dirayet Hanım, polislere yak

laştı. 

Vedad Beye dörde bölünmüş 
bir kağıd uzattı: 

- Mevzuubahı mektub işte .. 
-Dedi.-

Polis komiseri mektubu ala- 1111•••••••••••••-.J 
rak seri surette gözden geçirdi. 

Rifat, sordu: : 
EV KADINll 

- Hizmetçinize bazı sualler 

- Devam ediyorum: İki saat 
sonra, harabelerde saklanmış o

lan Nuh Beyle ynnyana bulunuyo
rum .. Eurası, cüzamlıların eaki 
mevkii ;di. Gayri tabii bir halin o· 
lacağına dair icimde emniyet var
dı. Bu işi bir nihayetine erdirecek 
ipucunu artık yakalayacağımı u
muyordum. 1 sorabilir miyim? 

Ne pişireyim? 
diye dü~ünme: 

"Zannedersem, siz de 
yeri.mde olsaydınız, ayni 
hareket ederdiniz. 

benim - Onu şimdi buraya getiririm. 
suretle Rifat, komisere yaklaşarak: 

- Dirayet Hanım, bu mektu· 
1 

"Yarım saat kadar bekledikten 
sonra, önümüzde oldukça· vuzuh
•uı bir gölge gördüm. Müphemdi. 
Fa.kat hu gölge bize yaklaşıyor· 
du. 

~ "Yanımda silah vardı. Kendi
mi ınesru mUdafaa halinde hisset
tim. Ateş ettim. 

"N h h u Beyle ben, asmımızın , 
düştüğü intibama kapıldık. Sol 
tarafınızda olan bir yere gizleni-

bundan bana bahsetmemişti. 
- Tavan arasında buLmuş. Ne

reden zuhur ettiğini bir türlü izah 
edemiyor. 

Polis komiseri, mektubu hafi
yeye uzattı. Rifat, onu alakayla 
okudu. 

- imza okunaksız.. içindeki 
yazılar da pek o kadar alakayı 
calib görünmüyor. 

(Devamı var) 

"e.rdik. • ••• -.-~--~-~ .... ----·-
11Tekrar doğrulduğumuz za· 1 YILDIZ sineması 

~a~, bize görünen hayaletten hiç. ~ 
ır 1 Z kalmamıştı. 

!k :n ziyalarından vmbc cvmbz ccs 

Bayram mitnasebetile 
zengin pro~ram 

.. u muvaffakıyetsizliğe bir 
lurl" b k u oyun egemezdik. Fakat, o 
l ~dar düşünüyor; o tayf şeklinde
tı Cİ1'tni İzah edemiyorduk. 

~ayet bu sabah, Kadriye 

DÜŞMAN ELİNDE 
ESİR 

DOUGLAS FAIRBANK Jr. 
tarafından aık - ihtiras ve 

ser~üzett filmi 

' 

Yarın akşamdan itibaren 

MELEK sineması 
ROSE B A R C O N Y 

WOLF ALBAHRETTY 
Ye G E O R G A L E X A N D E R 

tarafında temsil edilen 

Aşktan kaçılmaz 
pek neş'eli filmini göstermeğe başlayacaktır. 

Bu film herkesin hoşuna gidecektir. 

--~~--------~~~~~ 
[ Devlet Demir yolları ilanı~ 

S.m-a • S..• lnlmına mah!U5 
3 ~ 60 YC Bandırma - Manisa k15mana mahıns "- 50 

1 Mart 1935 sonuna kadar denm edilecektir. 

tenzillta, 
{57) 

Yeni çıkan 
Alaturka ve 

Alafranga 

Yemek ve f atlı Kitabı 
Turliı türlü yemek 
tatlı, pasta li tderi 

ve yapılıştan ile 
doludur. 

lnkıllb Kitabevi 
Ankara caddesi 1.57 

Cıhli 125; cilbiz IOOkuruş 

Satılık piyano 
Çapraz demir kadranlı Alman 

Piyanosu ucuz satılıkdır. 
Beyoğlu Tarlabatı caddesi 
109 haneye müracaat 
4077 4 ( 5558) 

No: 
Tel: 
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1"11 ri yapılır. EminönU, Emlak ve f 

am Bankası karşısında İzzet bey \ 

nı. ' 
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romam 
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Murad, günlerdenberi, dört 

gözle beklediği kurtuluş yolu -
na kavuşmuş gibi oldu. 

Uzaklardan, ta uzaklardan 
kulaklarına çarpan bir insan se
siyle titredi. 

Bu ıssız ormanda, kulaklarına 
çarpan bu sesin sahibi kim olabi
lir diye düşündü. 

Filhakika bu bir insan sesiydi. 
Amma vahşiydi. Kendisinde hiç 

de müsait bir tesir uyandırma
mıştı. Ne de olsa, kendisindendi 
bir insan sesiydi. 

İmdat istiyen, bir sal ortasında 
denizde çalkalanan bir kaza zede 
gibi bütün sesiyle bağırdı ve koş

tu. 
On, onbeş, yirmi dakika belki 

hiç durmadan dinlenmeden koş

tu. Nereye geldiğini iyice görebil
mek, etrafı gözden geçirmek için 
ormanın ortasında yapayalnız 
durduğu zaman gene kendisini 

buldu. 
Sesine cevap veren olmadığı 

gibi görünürde de kimseler yok

tu. 
Tekrar bağırdı. Bir dakika 

fasıla ile bağrışını gene tekrarla
dı. Aldanmış mıydı? 

Kulaklarına çarpan ses bir ha
yalden mi ibaretti. 

Aldandığına inanamıyordu. 
İ§ittiği bağırışın muhakkak suret
te bir insan hançeresinden çıktı
ğına emindi. 

Bulunduğu mevkiin sonnuna 
yürümeğe daha elveri§li gördüğü 
için oraya saptı. Bir müddet de 
bu cihete uzandı. Önüne çıkan 
büyük bir ağaçın göğdesine sırtı

nı vererek durdu. Gözlerini, a
ğaçlar üzerinde gezdirdi. Sık dal
ların kapadığı görüş zavjyesinde 
yorgun gözlerini iyice yordu. 

Kulaklarına çarpan bir su şı

kırtısından adeta ürktü. 

Korkak mı olmuştu? 

Su aygırından, timsalarm hü
cumundan sonra sudan adeta 
korkuyordu. 

Az sonra kendisine geldi. Bu-

.................. . 
~Yazan: 

~Rıza 
~ Şekip 
················· 

rası nehir olamazdı. Onu geride 

bırakmıştı. 

llerledi. 
Daha yirmi adım ilerlememiş

ti ki, su kenarlarında yetişen bü" 
yük kamışlarla karşılaşmıştı. Al~ 
danmamıştı. Şimdi önünde serı
len ağaclar arasında uzanan su 
durgundu. Üstünü büyük yaprak-

lar kaplamıştı. 
Murad, bu durgun suyun ge· 

niş bir göl olduğunu anlamakda 
geçikmedi. Fakat şırıltı ya~an 
suyun bir durgun su olmasına ı~
kiin yoktu. Murad bu düşünce ıle 
etrafına bakındı. 

Gözlerine inanamayacağı geli-

d Gölün kendisinin soluna ,yor u. , w 

düşen tarafında birinin yıkandıgı 
.. "ştü Bu siyah bir adam· 

nı gormu · • 
dı. Sacları kıvırcıktı. D~zgün v~-

d .. .. uya hayret edılecek hır cu unun s 
alışkanlığı vardı. O kadar güzel, 

o kadar )'J\tkm yüzüyordu. 
Murad evvela kendisinin mev

cudiyetini hissettirmekten kork

muş gibi durdu. Sonra: 
_ Hey! .. Diye bağırdı. 
Adam cevap vermiyordu. O, 

hiçbir şey yokmuş, hiç kimse ses· 
lenmemiş gibi yüzmesinde devam 

ediyordu. 
Oldukça yaklaştığı bir sırada 

tekrar bağırdı: 
_ Heyyy ! .. Bana bak .. 

Yabancı adam, Muradın bu 
kuvvetli sesini işitmiş olacaktı ki 
birdenbire yüzmesine nihayet ve

ı·erek başını cevirdi: 
Ona anlamadığı bir dilde ce-

vab verdi ... 
Murad anla~amıyacağmı kes· 

tirince işi işaı ete dökerek yanına 
çağırdı. Siyah adam hiç çekinme 
göstermeden kendisine doğruldu. 

Birkaç saniye sonra yanıntla 
bulunuyordu. 

(De\ aım var) 
~~:_~~~~~~~~~~~ 

Hakiki, saf, lcati tesirli ASPiRiN, EB marka
sını taşır. Ağrıları çabuk ve emniyetle gider
mek için başvuracağınız deva, dünyada 
meşhur .. ıao,.- "müstahzarı olmalıdır. 

lsrarla tASPİR • 
2 ve 20 komprımellk ambalaııarda bu unur '-'-&~~ .... 

~="' ..... 
Am.balajlarda ve kompri-
melerin üzerinde EI'.) 
markasının mutlaka 
bulunmasına dik
kat ediniz! 
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300 kışi birden Kafkasların 

en yüksek dağına nasıl çıktı ve 
bir1rıın bile burnu kanamadan, 
en yüksek tepeden Karadeniz 
ve T~rkiyeye kadar nasıl görtlü
ler .• 

Elbrus adlı bu dağın ı 863 se
nesinde ta yukarısına kadar bir 
İngiliz çıkabilmiftİ. 1890 yılında 
bir Rus coğrafyacısı çıkmağa mu 
vaff ak oldu. 

almışlardır. Bu filmi seyredenler, 
filhak'ka çok yüksek bir mesafe· 
de tayyareden dağcılara kavun 
atıldığını görmüşlerdir. Sonra kü· 
çük bir ayak incinmesinden dola
yı azadan biri hemen tıbbi tayya· 
reye bind"rilmİf ve son hızla en 
yakın hastahaneye götürülmüş· 

tür. 
Elbrus'a çıkarken, teknik vası-

talardan hiç birini unutmamışlar· 
Ondan sonra gene Ruslar tara dır. Radyo, dağın ta tepesine çık· 

r Pldan bir kaç defa en yüksek tıkları zamana kadar durmaksızın 
noktasınaı:!ek tırmanılmış olan çah~rştır. Bu suretle, dağa tır· 
ss:s ~etr~ yüksekliğindeki ~u manmakta olan 300 kişi de sar • 
daga şımdı 19 zu kadın olmak u· fett'kleri bütün zaman içinde dün 
zere 300 kişinin hem belH başlı d b•t · .. ha"dı·selerı' ya a o an 1 en ııyası 
b~~ .~sul dahilinde tırmandığını 1 kulaktan takip edebilmişlerdir. 
goruyoruz... Ayni zmanda radyoyla hava de • 

Sovyet Rusyada bu dağ tırman ... . 1 d ·ı· d . . gışme rapor arı a verı ıyor u. 
masım hır usule tabı tutuyorlar. B. • l · t 1 f ku 1 t B ... .. .. • ır te sız e e on ru muş u. u-
Dag sporuna vucudu musaıt ol- 1 d M k h h n . . • nun a a oı ovaya veya er a 
mıyan ıştırak edemıyor. Çıkan- . k h' l · t d'kl · . I gı mer ez te ır e ıs e ı erı za • 
lar, muhtelıf kollara ayrılıyor. .. k 1 t · d b"l. man muna a e emın e e ı !yor • 

Ve dağın yukarısına ayrı ayrı 1 d 
noktabrdan saldırıyorlar, her I arDı.. k .. 1 . • ağa tırmanma uezre ayrı an 
kolda doktorları, yıyeceklerı ve d ku k ld h b' · d b' 

A • o z o an er ırın e ırer 

hatta taze meyva ve havadıs ge· ı d kt d b k ·· t'k · ·· ) • d o or an af a, Jımnas ı mu -
tırmek uzere tayyare erı var ır. 11. • d b 1 d H k · a 1m1 e u unuyor u. er esın 

Bütün bunları, b"lhassa dağ . ·· d k ı f 
l d k k 

.... 
1 

sıhhatı, hergun o tor ar tara m· 
brmnnma arın a sr sı goru en 1 . · 

h 1 ki h 
A •• 

1
.. I . .. .. dan yoklanıyordu. Bır kaç hafıf 

asta ı eı.r atta o um erın onune 1 • • I L. • t • 
1 

• • d" ıncınme er ve gayet enemmıye sız 
gecM0 t ıç·n ır. ı h I k I . • . l ~ Elb d ... 

1929 1 
d azımsız ı eser er! ıstıına o unur 

HABER - Akşam Postası 

Diye paçaları ııvamıf lar ve 
genç kadınlan bu gibi sporlardan 
soğutacak ne§rİyatta bulunmuş • 
lardı. 

Mis Wray'ın göğsünde uzun 
yol yiirüme ve süratli ko~ma net1-
ceıinde bir inhina husule gelmesi
ni tabii bulmıyan dahiliye profe • 
sörleri: 

- Mis Wrayda zaten gogus 
darlığı vard!. Kaburga kemikleri 
ince ve mukavemetsizdi. Miı 
Wray yarı§laki muvaffakıyetini 

dizlerinin çevik!" ğine medyun • 
dur. • . rus ~gına . yı ın an sa, "kimsenin bumu kanamadan 

ıtıraren ahalı grup halınde çıkma 5595 metrenin son santimine ka- Cevabiyle iki tarafı da sustur· 
ğa ba~ladı. Her yıl bu tırmanıcı- d ki h mak istediler. 
l k

,. 'h 
300 

dar crkılmıştır,, eme e ata e -
arın re unu artmı§, nı ayet d"l : I F k "O f d 5 .. b 

1 
ı mı§ o maz. a at ne x or treet,, ya· 

zu u .muftur. T . . k · ı d k d ı . ırrnanmaya ışhra etm!Ş o- rı§Çı arı, ne e a m an müesse -
.... 5595 metre yüksekliğ'ndeki da lanlarclan biri de bu dan cıkımm· seler·ne çekmek istiyen san'atkar
ga tırmanan üçyüz kiş;nin doktor· da gündelik programı şöyle anla- lar bu davada kendilerini haklı 
larmdan biri diyor ki: "Tırmanan tıyor: görmekten vaz geçmediler. 
)arın hepsi bu işte meharet kazan "Tab'atile bazan dei'H~iyordu. Kadınların tuvaletlerine çok e· 
mış değ.idiler. B'r çok defalar, sabahleyin 4 de hemmiyet veren ve (vücut tenasü· 

Fakathepsi de vücutça sağlam kalkıyor, karların içlnde yürüyor bünden ziyade çehre güzelliği la
d.ı. _Ve .yüksek b!rer ıpor madalye ve beden terbiyesi yapıycrduk. zımdır!) tez'ni müdafaa eden Mis 
ıını haız bulunuyordu. Bu ~adal· ' Sabah kahvaltıaı 7 de alınıyordu. ter Wally bu meseleden bahseder 
yayı almak için 15 muhtelif spor Yürüme zamanı havaya ve yolla· ken diyor ki: 
tecrübesi geçirmek ve onlarda mu ra göre belli olu;ordu. "- Atelyeme gelen kadınlar 
v~ffak olmak lazımdır. "Her dört günde bir dinleniyor· içinde çok çirkinleri de yok değil· 

"Dağa tırmanma, 9 kol üzer'n· duk. Dinlenme gününde fenni kon di. Fakat, bunlann h!ç birisi çeh
Clen başladı. Her kolda 30 kişi ka· feranslar veriyor ve konuşmalar • re çrkinliklerini kapatmak için, 
dar -vardı. Her biri yün çamaşırlar da bulunuyorduk. Aarmızda mü • deniz yarışlarına koşmayı hatır • 
giymiş, ve üzerine spor kostümü tefenn·nler de vardı. Tırmanma lanna gefrmediler. içlerinde çok 
ayağına dağ ayakkapları geçir· esnasrnda tntün içmek memnudu. iyi yiizme bilenleri de vardı. Yüz· 
mişti. Gözler·nde kara gözlükle- Ancak sabahları ve aksamlan i ... j. lerini biraz daha(cazibeli göstere· • :t 

ri, çantalan her §eyleri tamamdı. lebiliyordu. Cıkışın sürdüğü bir l b'lmek için, bizim makyaj san'a • 
Çantalarınm ağırlığı 16 dan 18 av içinde m;~kemmel bir dis'plin tonıza sığmmaktan başka care bu-
kilo~ama kadardı. altında hareket edildi. 9 kolun her laımadılar. Kadınların -itiraf et-

En çok çadırlarda yattık. Her birinde eli! çıkışın yasasına herkes ....... wwwıwwwıuuımuııuııııımaı-•""'""''"""' ... "u --

radırda üç ki•i vardı. Yiyecekle- b e"'cl. retinde kalıyorduk. -:r ::r oyun g ı •... ,, 
rimiz kutular =cinde ve kısmen ş;md' bu krır1t\r besa~h ve zevk "Ö31eden sonra i'cte cltt~ın te • 
teKsif e:Iilm:ş haldevdi. Et, pata· 1i surette here!iel ebne-len sonra, pes:ne varmşıtık .. Kafh•.!ların bu 
tes, peynir vec:aire heosi 1revcnt- ne elde e•~'1.:1erini ve claP.yn tepe • kar kaplı dammdan büyiik ve 
tu. Gün e üç ö;:;iin yiyord k. Yü- s;ne varc1 1kları zamf'n ne'er gör· muhteşem bir manzara önümüze 

rü-lü~ümüz ımiiddetçe, çikoJ ta, dii1 lerini ve duyduklarını anlata- , serildi. 
tekerleme, ve koyu s:;t yiyip :,.ti· lım... Tü kiyeyi, Karadenizi gördük 
ğimiz oluvordu. 4000 ve 5000 Ayni ,.t .. ~cı anlatmasına fÖyle ta uza1da Hazer denizini gördük. 
metre yilksekli :1e,...?e tne mevva devam e..liyor: Ve bu, dağın en yüksek, en yüce 
bile aMığımız olcl 1. Mevvalar, "Se aha ·m:z:n ~on safhasına tep"snie çkmak ze,.ki ! !.. Bunu 
tayyarelerden paraşütler vasıta- tam iki gün bekle·'ikten sonra gi- sözle an1atmağa imk~n yo'dur. 
sıyle atılıyordu. rebild;k. Yağmur ve ırtma, bizi Bunu an"ak ya~am--k lazımdır ... 

"Evet .. Bu gibi !eferle,...le tay· her ç:k•şnnızda tekrar ça.Jırları • I Bu noktada fazla k--1 -amı •n.rdu. 
yareler de işe yarıvor.. Her şe· mIZa dönme~e D"e:.bur ediyordu. Bir co~urrıuz 15 20 r1rk''·a k-- a" 
y;rniz tan'lamdı. A .. larımız. e~e't· 4 200 me .. rede sa1'a.hley·n saat 2 durab'Jdik. Fakat c'a a r·ayamk
ler'miz ve tavvareler:miz .. Ta~a de harel.:et etfk. Te.m 18 saat hiç lılar bir saat kat1ar ka1 ılar .... , 
rele!'den b·ri tr1-ihi •n~l'\da ln111a- d d kt k ilk l kt v E11 ; 5 .. 5 1 urma an ı.;ı ı . yo a çı ır,ı· ' rus un 9 met ,.e it csek-
nı1ıyor, öbürü fenni saha..1a ve bir mız saatte kar ve buz arasında liğinden in":ş cıkıştan bira'!! Z"r o'· 
üçüncH Ü de bize muntaz""rnan yolumuzu yordamhyarak yürüyor muştur. Kamnlara o a "ıı.m bir<le 
yiver:P1< ve gaze•e terlar:k e..linor· duk. Falrnt 6 da güne do~du ve dönm;•şlerdir.. De' s .. tli sure.tt 
du. 4500 metrede k(mdimiz bir yüriivüş daha kolavla§h. Ama rüz ı yoraun clü .. milı:ı1er , f.,kat zaferi 
tayvrırc rnevd nı yaptrk.., ~ar biitün şidcle .. ;Je es·vor ve biz andıran övfe bir tecr'" enin ver-

Ka.fk21."l~rın en yi'l•cı"'~ rlAğrna başlarımızı yakalarımızın içine diiH zevk, bu vorıw:nnl ı~un "1h~tte 
çıkılırken bır yandan da sinema ı kısmak, yüzümüzü kaJ>.amak zaru f ıızılarını azaltmak lazım gelir •• 
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Sağda, yukarıda: lflüsabakadan 
sonra hastalandığı iddia olunan 

Mis Wray 
Aşağıda: Yüzme müsabakalarile 

r/izelle§til•lerini iddia eden iki ıUi 

• .-• • .. • .. .: : <: -... .~,,. • 

meli ki.- .yüzde sekseni çirkindir ı kadınlardan -iddia edildiği gi .. 
ve bu çırkın kadınlar vücutlarında bi- yüzde sekseni çirkin ise "'e 
dan ziyade evvela yüzlerini dü • bn ç;rkin kadınlar o müesseselere 
zeltmeğe ve güzelleştirmeğe çalı· gidip güzelleşiyorlarsa, sokaklar
şırlar. Müessesemizin heryıl biraz da gördüğümüz boyalı kadınları 
da~a artan faaliyeti de bunu gös- çirkini ettiren kimlerdir? Ben açılr 
terıyor. .dd" d b·1· . k. b. . " ça ı ıa e e ı ırım ı, ta ıi çir ' 

Eddison Wight ism'nde bir ga· kinliklerine yavaş yavaş ahşbğı .. 
zete mu~~rriri bu iddiayı, büyük mız kadınları büsbütün çirl,inleş· 
gürültülerden sonra çürütmeğe tiren ve bazılarmı panayır palya· 
çalışmı~tır. Mister Wight fikirle- çolarına çev?ren san'atkar1ar ( !) 
rini izah ederken: hep bu makyaj müesseselerinin a· 
"- Kadınların güzelliği mu - damları dır!,, 

haf aza müesseseleri) ne gitme le • Bu me .. ele daha fazla büyürse, 
ri pek te boş ve manasız değildir. lng'lterede bulunan kadın teşek. 
FRknt, acaba bu müesseselere gi· küllerinin de bu sonu gelmez da· 
den her çirk'n kadın, giizeUefİyor va ile aPkadar olacakları !anıl -
nıu? Ecer cemiyet içinde yaşıyan maktadır. 

lnqiltercde Aldcrshot şelırinde yapılan bir geçit resminde bir bb· 
liik asl·cr orta kurun zamanına ait kılıkla uiirilr iiş ııapnııştır. ı.Uütare· 
ke zamanında lstanbulun i§flol kuvvetleri kumandanlığını 11apmış olan 
Ccncral Haringlon, rcsmimizde, bu C18kcl'leri telli§ ederken görülüyor~ 



ihtiyar kaplanın kızı 
çeleri san bir ekin tarlası gibi kav -
ruktu. Halbuki, Eliziyerin sesinde, o
luklarla dökülen altınların sesi vaı· -
dı. 

E1iziyeri, bir '\ratansız bile olsa içe-

Yazan 

Kenan Hulusi 

. Yukarı A vrupanın en itlek ye• 
~If pazarlarına dünyanın en i· 

>:. Portakal çeşitlerini yetittiren 
tuccar Eliziyer, Antakanm bir ta
r~_fını baştan aşağı kaplıyan bü
Yük portakal bahçelerinde dün -
Yanın en güzel kadınlarını da ye
tiştirirdi. 

riye almıya mecburdular. 'llllttıuıı-llllU11tllllfflllllllllltt11tHlllflllllllıaultlftlllllll~ 

T üccar Eliziyerin büyük por - r 
t k 1 f b "k d" niyet altında yaşayabilsin! .. 
:ı a a rı ası unyanın en . . .. 

.. k 
1 

. Elızıer henuz oturmamıştı. Sena-
Tüccar Elizerin anadan doğma 

bir Yahudi olduğunu söylerler. Fa
kat hiç bir vakit Elizierin yüzün
de bu anlatılamazdı. Tıpkı bir 
Arab İf adamında olduğu gibi 
karmakarışık saçları, pis ve yağ
lı sakalı, Elizierde her feyİ kapa
llıı§tı. Bütün bunları karan1ık bir 
nıaske gibi yüzünden qağıya çe· 
kecek olsanız bile, hal:s bir yahu· 
di kanı taşıdığını gene meydana 
koyamazdınız. 

guzel porta a ambaJajla'rı ıle en tonun en ihtiyar adamı Tanjo hic bir 
cins portakal ickilerini vermefe baş· vakit verinden kıJııidamaya bile· Iu-
lamış. Antakya altınlara 1tömH1müs - '.. · k .. • . . . . zum gormıyere : 
tu, ı;ıehır yava~ yavaş dırılıvordn. El" · d d. - -·'- belkı" . . . • • - ızıer, e ı, aşagı J un.arı 
BıTtlP~bıre, Elızıyerı senato içinde . · .. ı·· F k t ı b' · t' az .. d"l ıyı soy uyor. a a • nası ır ım ıy 

gor •0 e~. hakkı taleb ediyor Elizier? 
~ımflwe kR.dtır vrlhk to1llanh ının- El' i T • - d b d • " · ız er anJonun agzın an u a-

lerın Pn h:ı~kıt. tek hir v;ıfanrl~<:m hi- k'k 1 b kl' d 
l d . .. ı a arı e · ıyor u: 
e a mnnr :ı tmak cesaretini ~ostere- c;? d k · ti k · di e 
"·~ - • ..,unu eme ıs yorum ı, y 

mt- , .. , ~P"~tnva. vııhınd::ıc;; olmlvan t ld A tak d El' · •· ıt n • • a ı ı; n ya a ızıer m a ı 
F.h.,,ver. krıllnnr ~:ı.llıva sallrva ~eli- • 1 • 1 ~ b 1 b··ı·· · sermayesıy e ış emege aş ryan u un 
vorıltt: ilc-Hin,lp kıınh111' ı:tTTftTil a~an 

portakal ' 'e içki fabrikalarını işletme 
htr Tl"lel'ı"n v~rdr •. ayak1arTni'"kı· c;;~n-" .... hakkınr do~rudan doğruya Eliziyere 

Eski Antakyanm Asi nehr"ne 
dayanan en işlek çartılarında E
lizierin aslını araştıracak olan

lar, büyük bir karanlıktan 
başka orada hiç bir şey hulamı
Yacaklard ır. Yirmi sene evvel, 
Antakyanın Bilan kapılarında 
tüccar Elizieri görenleri dinle
mek lazım gelirse, ayaklarında 
yırtık bir pantalondan başka hiç 
bir şey yoktu. Topal bir eşekle 
seyahat ediyordu; parmak1arı a
ralarında biriken kirler bu yaban 
cı serserinin yanma hiç kimseyi 
sokmıyacak kadar iğrençti. Fa
kat her şeyden ziyade Elizier öl
mek üzereydi: - "bir dilim ek
meğe bir etek!., diye inildiyor
du. Antakyalılar, Elizierin topal 
eteğine iki tane san altın vermit
diler. 

Elizier bu karanlık günlere a

it yaşayışını, kendisinden öğren
mek istiyenlere: 

- " Ben, derdi, dünyaya geldi
ğim zaman ancak otuz yqmda 
bulunuyordum.,, Ve, otuz senelik 
lcoea bir hikayeyi birdenbire bu

ra.da kesiverirdi. 
' Ne demek isterdi Elizier? 

Sadece Bilan kapılannda, An
takyalılara birdenbire gözüktü
iü aç ve susuz dakikalarını an

latmak istediği muhakkaktı. 

ıfa.11-ırla il-ıha 7iya"e bir Roma1TYa 
hPTI'7İ'•" .. d....,, Ne istiyet,.kti ı:ı,.,,~to

rlıın .. n;1+;1., haşlar, vatansız Eliziye
re <1~ .. .,..1idii: 

- A"fakv~Mar! dive h~cılarlı Eti'ıi 

"f'r: v~fl'ntfaq olmtvan Mr yabancr
nm AT!f"!P•nda yacıam~cırnı icıterrıivor
hırm1cı. Hl\kl:tn var Antakyalı1arm. 

'Kentti m""' lE'ketlerine ~recek ya· 
hant1lllra lcarsr senato farafrndan çr
kar,lrnrcı hir lrnm1nnn Elirlver kin de 
tathiJd M'71mih: fal<at senato bunu 
vapmaifr: kendi vel'di"i emirlere gene 
kP.n~icıi karsı l"elcli: ~u halde, Antak
~·ahlar ar:ıcunda yabancı va~rv:m be
nim irin. bu en mfiqkiil (faki1mda. se
mıimmn ne düşUndüğünü öğrenmek 

isterim. 
Ser<=eri F,liziver. karanlık yüzü a -

ra~mıfan. ftifeta bir perde aralıyor ıti· 
hi, ııtö71Prini kırpT~fTTarak bakıvordu: 

- Hakkı '\'ar Eliziverin: seqleri 
\·ük;;eldi .. Eliziyere ntandaşlık hak
km1 11ermelfviz_ 

- ~nnu İ!lltt'mivorum. diye atıMı 

ElizivE'r: hu viikc;;ek ıı:eref bel'd hic . ... . . 
bir vakit herı im haldom <leföl. Sena • 
toıfan istecli<Yim ı:ıey, hiitiin bu dediko
duların h:ılkm a~zmdnn gerive alın

mMrdTT! ~enato hunu yapamıyacak 

olurı:;a, F,fü:h·er fabTikalannı yıkma· 
yı, ve alhnfannı derhal geriye çek
mecıini bilecektir. 

Eli7i)erin fE'hdicH bir blöftü. Sena
tonun, her~eye rai!men. vatandaı:1lık 

hakkı verete~ini bilivordu. Zaten. se· 
natonun c:mfları ara~ında dolaı:;acak 
olanlnı, Eliziyerin fnhrikasımlaki bü
yiik tkare! foT)fanblarında, onlara bi 
rer birer rast gelı-reklerdi: Eliziyer, 

Elizierin yaşayışına gelince altın oluklarım senatoya coktan aç-
bu d d T 1 .... • "k" mu~tr. 'Yalnız, .:enatonun daha \istüne oğru ur: opa eşegım ı ı · 
•arı altına sattıktan sonra Antak- cıkabilmck j<:in, '!ı<'rşeyden evvel va • 

tanda~lık hakkını koparmak lazım 
Ya içerisinde onu birdenbire kay- geliyordu. 

hetnıiştiler; Ve bir gün, topal bir Eliziyerin son sözleri, senatonun 
eşek yerine, serseri Elizier arka- alaca aydınlığındaki du'\"arlarma ya
sında altın yüklü bir sürü kar- ltn bir kıhc gibi çarptı; ve Eliziyer, 
~anla gözükmüştü: senatodan hiç bir cevap beklemiye-

s · . . . d' k rek. büyük sükOnetin ortasında, gel _ 
- ıze ış getırıyorum ıye ~ , rti O-i gibi birdenbire çıkıp gitti. 

nuşuyoru Eliz"er, yarından tezı 1 D 
l'ok Anta.kya vı fabrikalarla dolu aha ertesi günü, Eliziyerin se 
IÖreceksiniz; · Antakyanıza yol- natoda bir kırbaçla gözük -

lar Yaptıracağım; köprüler kura- tüğünü söylemeğe mecburum. Bii -
racağ1m; mektepler açacağım; tün senato üyelerinin kılıçla • 
has t h . · .... rını dış kapıda bırakbklan se • 

e a aneler ınşa ettırecegım. natoda, Eliziyer bir krrbaçla ne de • 
Elizier böyle konuşuyordu. Bü mek icıtivordu?. Daha sonra, senato -

tün şehirlerin yüzüne kapalı kal- da, Eliziyer bir üye bile değildi. Fa • 
dığı serseri Elizier, arkasındaki kat, içeriye bir üye den daha sa1ahi -
altın yüklü ki.rvanları unutmuı yetle giriyordu; söyliyecekleri vardı 
IÖzükmeğe mecburdu. Eliziyerin: 

lE -Senato, bana vatandaşlık hak -
li~iyerin Bilan kapılarında. kını vermekle, benim icin ne kadar 
gozükür gözükmez altınları- yerinde dfü:ıündüliinii ispat etti; bunu 

nı ol k · B 1 be tığı u _ _ıarıa Antakya içerisine akıt- unutmryacağnn. unun a raber 
sin t g~nler. Antakya küçük bir ummam ki senato üyeleri, 'Antakva 
~ 0 11.e idare edilen bir şehlrcikti. icin lıer~evin bittiğine inanmış olsun-

is . SYanın bir tarafında ''Yirmiler,, ı~r. ~en~to, bugün için ne yapTYor?. 
t·~ı verilen senatonun emirleri üs- Senato kanunlar çıkarTYor, senato e· 
,.~ne ~.ıkahiJecek hiç bir şey yoktu; mirler veriyor, senato biit~eyi tanzim 
J:(h~~~ bir Yunan "site,, sinde olduğu edivor! fakat ı:ıenato, 'bir şev tek bir 
b~· "k titUn sehirli vatandaşlar, en sey yapmryor: Senatonun dünva ]>i -

1 
uyu hir hürriyet kinde ,·aşıyordu_ yasa.o;;ından haberi yok. Şu halde Se

t~~: S~dece, Senatonun en. dikkat et - nato. AntaJcvavı vas.-ıtan ve altın o
r~~~ f?ev. dı~rclan gel etek. yabancıla· lTTYd:ır akrtan fıtlm1rnlarm üzerinde, 

arsr uvanrk durmaktı. Elirl~r'in yanataf!ı Jtarek,.tlere karı:rr, 
l'tn~,ın~mla hernher Antakve kapıla • nacırl hir kontröl lmkkr ilan edilebi· 

a brr zamanı •• - lir?. Rn vaziyet karı:m~mda Sen:ıto-
lı:en ar ar ve sm:ıuz gozu· 
lır;ı ~~l'~Prl F.Hzi,·er, h"tiin hu uyantk· nnn yanataih yttlnTZ bir ı:;ev vardtr: 
c. r <'n htre a ltiist etlfvermfc:tl. Bütan AJtt~kya iiııerlnde ~lizier'e bir 0"h., tn ... 1 · k. Ta l 1 S t . ,.arasız ık İt'indeydi. Antak • lmtfva7. ftakkı verme . a t , ... enn_ o, 
'alrıa t 1 - · ' bU k bl · 'r nç 1 ar. Büyük portakal bah- gelecek günlere karşr, yü r em· 

vereceksiniz. 
Halbuki. fabrikaları işletme hakkı 

Senatoya aitti: 
- Senatodan bunu istemeğe mec

burum dive aldı yürüdü· Eli"'ier; 
Renatomın fahrikalar iizerinde eli ol
d11k<>a, bilfön ic:lerin ltic bir '\'akit i); 
gitmivece!nni hi1melisiniz ! 

lhtivar Tanjo: 
- Pek ala, dedi: Elizier. hazine"·e 

yüzde kn~ hrrakın:ıi'Ft taahhüt ediyor! 
- Eliziver mektebler yapmayı ta-

ahhiid edivor. 
-Bu Renatonun vazifesidir. 
-Va7.if~qitlir fakat yapmamı~tır. 

- Elizier'i bövle konuc;maktan me· 
nederim; vatandac;lar Senatoyu an -
cak Senato dıc;mda ve J,llık top1an
malrırıfa tenldt edebilirler. 

-Şu hnlde. dedi Efüier. bütiin 
serm::wemi Anfakrndan derhal çek
me;;.e heni mecbur ediyorsunuz. 

Bu söz Elizier'in, her vakit icin Se· 
natova frr'..,taca"'r !'fon !'IÖzdi.i. Ve her

kes, naha rli.in oldu~u gibi, F,li:ier'in l 
Senatoyu derhal bırakıp gitmesini 
beklivordu. 

Elizier bu sefer kımıldamadı: 
-Ilu imtiyazı istiyorum Senatodan 

diye .haykırdı: Renato, bu hakkı bana 
vermeğe mecburdur. 

Bes dakikalık dinlenme zili çalmış· 
tı; siyah mantolu Senato azaları kü
çük toplantılarla ötede beride konu
şuyorlar, Elizier"in adamları, taş deh 
lizde fıs1ltrlarla gidip geliyorlardı. 

Beş dakika sonra, Senato yeniden 
toplandığı zaman, bir silah gibi ara 
yerde pathyan Elizier, en büyük bir 
siikfmetle koltn•{una çekilmişti. 

Baskanın titrek sesi işitiltti: 
-Elizier'in ta.lep ettiği imtiyaz hak 

kr için. Senato iiyelerinin ne düşün
diiklerini öğrenmek isterim? 

İhtiyar Tanjo bir kaplan gibi atıl
mıştr. 

- Öyle 7.annederim ki, <ledi: bu me 
s:ele,·i yeniden miinaakc;;ava koymak
la, Senato, kendi kendini fe.::hetmeğe 
karar vermicıtir. Ciinldi, Elizier'e böy
le bir hak nrmek Senatoyu kapat
makla mfü:avidir. 

Fnbt, daha ayni dakikada. ~ürül
tüler ihtivar Tanioyo l>irdenbirc susı
turuvordu: - Elizier'in hakkr var. 
Y~pı1an her ~ey AntakYanın menf~ati 
için yapıhY,,or. Elizieı:in fiklıİerini ka
bul etmiyecek Jıir Renat~ üYe~. ancak 
bir vatansız olabilir • 

Erte~i gün, Senatonun Türk üye~i 
Tanioı-u, Senatonun kapısmda vurul
.,,.,.,., }''•lduklannı söyliyeceğim. 

E lizier'in büyük porta _ 

kal fabrikasını, A.si neliri 

nin eteklerinde bırakan şato du
varlan sabahın ilk aydınlığım al
mak üzereydi. Elizier, gerine ge
rine balkon kapısına doğru yü~ü
dü. Yetil damların üzerinde hiç 
bir hareket gözükmüyor T orosla
ra açılan yol üzerinde, Antakya 

yavat yaV&f uyanmağa başlıyor

du. 

Birdenbire 'duvarların en al
çaldığı bir set üzerinden aşağıya 
bir kadmm atladığını gördü. 

Elizier Tanjonun katl! ıriinün
den &onra ba!a geçmisti. Sinato -
nün kapısına uğrayacak olanlar 
"kiralık,, levhasından başka ora-

Tarihi Hikdye 
11nııııııııı111u1111ıııııııq1111lllfll""'"'1tımıuM""'lhııı_...11111ııııııııı111111111ıııınııı111111111ııııınııı1111 

da hiç bir şey göremiyecektiler. Fabrikanın taş ambarr, bahç~ 
Artık Elizier, her vatandata fab- nin nihayet taraflarında.. sık a
rikada bir Mısırlı gibi aç ve ita- ğaçlar arasında kaybolmut bir sürgün 
atle çalı!ması için kanunlar çıka- eviydi. Eliziyere her hangi bir ıebeble 

karşı gelen siyasiler büyük iıkencelerle 
rıyor; kadınların kırpaç altında buraya gönderilir; demir parmaklıklar 
fabrikaya götürülmesi için emir- arasında günlerce mahbuı bırakılırdı .. 
ler veriyordu. Bütün bunlara kar· Bununla beraber, Tanjonun katli günün 
fi Antakyalılar, toprak altında a- C:enberi Eliziyerin buraya uğramadığını 
kan bir nehirde olduğu kadar ha 1 tiraf ederim. Daha sonra, Eliziyerin 
reketsizdiler; tıs yoktu. siyasi hasımlan, Tanjonun katlinden 

• • ıonra başlarım ka1dıracak bir VllZİyette 
Elızıer, balkonun taş parmak· de değillerdi. 

lığından aşağıya doğru eğildi; . . .. .. . _ 
k d ... 1 d b' l k Elızıyer, surgun evıne dogru şa· a ın agaç ar arasın a ır ısı ... 

. . tosunun kapısını açtıgı zaman, karan-
gıbı. kay~olmuştu. Fakat, daha lık, hiç bir gözün nüfuz edemiyeceği 
aynı dakıkada, yatak odasından kadar orada birikmişti. Bıı §iddet1i ka· 
büyük sofaya açılan kapının ö- ranlık içinde, kulaklarını yavaş yavaş 
nünde ayak sesleri birbirini kova gezdirdi. Hiç bir inilti, bir ses, en kü
ladı; genç bir kadın, uşakların çük bir fmltı işitilmiyordu. 
arasından fırlıyarak Elizier'in 0 • Fenerini yaktı. Demir kapmrn a· 

d · · d nahlarını çevirdi. Islak yerlerde küflü 
asına gırıyor u: ı· El' " - · . • . . . . rutubet kokuları ge ıyor, eu.o:ı~·er şa· 
- Elızıer, dedı, Elızıerden ış tosunun korkunç mazgalları kımıldar 

İstemeğe geliyorum; halbuki, üç gibi görünüyordu. Fenerini, taş bina· 
gündür kapıdan içeriye ;\dım bi- da rutubetin yava§ yavaş sızdığı tarafa 
le attırmıyorlar. çevirdi. Ağzı tıkanmış Yalın ay, bir 

- Bakıyorum ki Elizier'in kır- mumya gibi snn sıkı orada yatıvordu. 
paçlarını henüz daha tecrübe et- Elizier! Yazık! .. dedi kendi kendine, o· 
memişe benziyorsun? Elizier'in nu içeriye alabilirdim! 

Elizier bekardı. 
fabrikası orada her çalışmak is -
tiyene açıktır. Ertesi günü Yalın ayı Elizierin 

karşısına çıkardıkları vakit birdenbire 
Kadın bir pars gibi konuşu-

değişmi' buldular. Kadının her şeyi gö-
yordu: - Evet, fakat aç olarak ze almış hırçın tabitinde bu tehlikeli ol
hiç bir zaman!. malda beraber bir hakikatti. Ellerinde 

Eliziyer - Dışarı çıkarken, de çivi yaraları gözüküyor, ayaklarının çıp 
di; fabrikanın anbarına götürü- laklığında toprak1a açdrnış nasırların iz
nüz. Huysuzluk edecek olursa el- leri duruyordu. 

lerini halatlarla bağlay!Dız; ka- Eeliziyer - Babanı hatırlıyorum, 
zığa çaktnız; kırpaç atınız. diye konu,tu. Hiç bir adamm bana 1/l 

Kadın: _Canavar, diye hay- pamryacağı fenalığı yapmak istemişti. 

kırdı; katil canavar; bana Yalın Fakat Antakyada t~k bir kadı.nı so-
d l l 'hf j kakta bırakılmasını 11temem; ıhtiyar 

ay .er er; genç ya ınay; 1 ıyar 

1 

Tanjonun kızını fabrikama ahyorum; 
Tanıonun kızı Yalınay. Ne oldu- Ona istediği gündeliği de verecevim. 
.., k'" k' y· . g gunu unutuyorsun ope · ırmı Sadece, Tanjonun kızından istediğim 

sene evvel topal eşekle Antakya- şey fabrikanın nizamlanna itaatten bar 
ya geldiğini unutuyor musun? Ca ka hiç bir §ey değildir. 

navar adam; bana iş ver!. 
iki u~ak, ihtiyar T anjonun kı

zını taş merdivenlerde siirükliye
rek indirdiler. Sesler yavaş yavaş 
kısıldı. 

Tıpkı Yalın ayın yüzünde olduğu 
gibi, Eliziyerin tabiatindeki bu deği§ik
liği de hiç bir '·akit anlıyamaclıklannı 
söylemeğe mecburum. Tanjoyu sina -

(Devamı 8 incide). 
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Hediye kazananların iZi s• • • ki 
tonun kapmn~~aı.~=~=· :.:;ci~:ı?, ıvrısıne er ve çok 

isimlerini neşredilJoruz 
1 

gelmez daha ertesi günü kurtuna dizdi- bu·· y.u·· k zararları 
ren Elizier Antakya kadınlarını kır· 

baçlar altında çalııtıran Eliziyer, Kurt 

20 - 12 - 934 tarihli resimli bul
macamız: Ağacın üstündki sansar idi. 
Doğru halledenlerden Beşiktaşta 

Muradiye caddesinde 29 Bay Hikmet 
Necabettin 1 inci Ni§&ntaşxnda Kadri
ye Nurullah 2 nci hediyemizi kazan • 
mışlardrr. 

Kakao kazananlar: 

3 - Pangaltı 5 Maide - 4 29 ncu 
m!k. 21 A. Kemal, 5 - Beyoğlu 66 Ko 
lacı lzrail, 6 K Galata Saraz L. S. 2 832 
Sedat, 7 - 44 ncü mek. 389 Macide, 
8 - Sultan Selim 19 Şadiye, 9 - Çar
şamba ıs nci ilk mektep. 428 Hüsnü, 
10 - ,Fatih 13 Hayrettin, 11 - Kurtu· 
luş 64 Naci, 122 - 21 nci mek. 1 Le • 
man, 13 - IS nci mek. 544 Mürvet, 
14 - Davutpa. 272 Nadir, ıs - Be -
yoğlu 354 Salih, 16 - Fatih Tramvay 
duralı 1 Raziye, 17 - Ameli Hayattan 
29 Naciye, 18 - Pangalb 5 Malike, 
19 - Vefa liseıi 701 Attili, 20 - Ka
dıköy Yuva mektebi Metin. 

Bisküvi kazananlar: 

21 - Pangaltı 8 Semra Kadir, 22 -
Sultan Selim 19 Sabbek, 23 - Merzi -
fon istiklal mek. 25 Bezmin, 24 - E • 
yüp Halit, 25 - Beylerbey 6 Saba -
hattin, 26 - lıt. Liıesi 590 Asım, 27-
Harbiye K. B. Apartıman Malik, 28 -
Fatih Atpazan 16 Hikmet, 29 - Ka • 
dıköy Kız orta mek. Ihsan, 30 - R. 
Kavağında 58 Necdet, 31 - Samatye 
54 Naciye, 32 - Cağoloğlu Acımusluk 

so. 22 Hadiye, 33 - Haydar 63 mek. 
242 Hatice, 34 Fatih 18 nci mek. 211 
Nevzat, 35 - Ortamek 82S Sabiha, 
36 - Pangaltı Poyraz S., 37 - Pan • 
galtı 3 Bedriye, 38 - Kurtulu, Boz -
kurt! C. Suzan Adil, 39 - Sultan Selim 
19 Handan, 40 - Kurtuluş 64 Güzin. 

Kitap Kazananlar: 

41 - Galata Arap cami A. 13 Meh • 
met, 42 - 1 s. erkek liseai 177 Orhan, 

' 43 - Üsküdar S Nuri, 44 - Vefa er~ 
kek L. 475 Tayyar, 45 - 45 nci mek· 
lep 100 Behzat, 46 - 41 nci mek. 58 
Necdet, 47 - Samatya 15 Doğan, 48-
Betiktat 603 turban, 49 - Cümhuri -
yet orta mek. 215 Ozcan, 50 - Eyijp 
26 Şevket, Si - Haydar P. Nebahat, 
S2 - Beyoğlu Y okutu Aysel, 53 -
Şitli 19 Suzan, 54 - Fatih 20 Cemal, 
55 - 19 ncu mek. 125 Ayten, 56 -
Beyoğlu 150 Sabri, 57 - Kantarcılar, 

79 Sadık, SS - Kadıköy 413 Nejat, 
59 - Ortaköy 39 Mükerrem, 60 -
Samatya Toprak ıokak 54 Naciye. 

Defter kazananlar: 

61 - IS nci mek 1 den 793 Belkis, 
62 - Kabataş 201 Bülent, 63 - Balı • 
kesir 398 Sait, 64 - 1 skender Pata 1 
Rü§tÜ, 65 - Beyoğlu 2 Dimitro, 66-
Şi§li 24 Nubar, 67 - Oımanbey 17 
Feza, 68 - 16 ncı mek 765 Selma, 
70 - Fenerde Vaporidis. 

Kart kazananlar: 

71 - Eınaflar cemiyetinde Bakiye, 
72 - Edirnekapı 78 Ahmet; 73 - lst. 
Kız orta mektep Perihan, 74 - Çar • 
,amba 13 Netet, 75 - Kadıköy 16 Gü· 
zin, 76 --= Adana 12 Adnan, 77 - E • 
yüp 27 Zehra Ahmet, 78 - Ist. 4. cü 
vakıf han Müveddet, 79 - Beyoğlu 

330 Macide, 80 - İnebolu Hüseyin, 
81 - İstanbul Hocapa§a 34 Hikmet, 

82 - Vefa erkek lisesi Hikmet, 83 -
Eyiip 11 Bedia, 84 - lıtanbul. 44ün· 
cü ilk mektep Kenan, 85 - Fatih 11 
Cemal, 86 - Beyoğlu 66 Bensal, 87 -

• Kabala§ erkek lisesi Şefik, 88 - latan· 

bul Kitaphanesi Kirkor, 89 - Aşıkpa· 

,ada 9 Şükriye, 90 - Gelenbevi 8 Hil
mi, 91 - Vefa lisesi 820 Muharrem, 
92 - Kaıımpap. 6 Halise, 93 - lıtan· 
bul Kadın biçki yurdunda Nebiha, 94-

Kadıköy 16 Hamdi, 9S - Büyükdere 
12 Süzan, 96 - lat. erkek lisesi 1120 
Kemal, 97 - Sa3ık Bey oğlu Ali Saip, 
98 - Beyoğlu 496 Y ako, 99 - Ankara 
Ata Türk lisesi Faruk, 100 - Piyerlo
ti 35 Sühotü, 101 - Kadıköy 147 irfan, 
102 - Göztepe 363 Osman, 103 - Ak
saray 16 Nuran, 104 - lst. erkek lise
si Kemal, lOS - Ulayolda 45 Nimet 

Baki, 106 - Beyoğlu 144 Ali Riza, 
107 - Kadıköy 2 Kazım, 108 - Edir 
nekapı 61 Hamdi, 109 - Küçükmusta
fapa§a Güzide, 110 - Kasımpaa§ 43 

Necdet, 111 - Bakırköy 16 Servet, 
112 - Buraa 4 Ziya, 113 - Çenberli· 
ta§ 18 Bedi, 114 - Beyoğlu Tünel 20 
TeVfik, 11S - Yediku)e 108 Neriman, 
116 - Taıkasap 27 lclil Arif, 117 -
Sultanahmet 2 Macide, 118 - Üskü
dar 66 Süzan, 119 - lıt. Vefa Jiaesi 
317 Münif, 120 - Şitli 76 Ma. ismet, 
121 - Şehremjnj 64 Zülale, 122 - Zon 

guldak Süleyman, 123 - H. pap. 21 
Saba Erdem, 124 - Edirnekapı 17 Me
lahat, 12S - Haydarpaf8 362 Kenan, 
126 - 18 zinci mektep 140 Cavidan, 

127 - Kurtuluı 2 Hamdi, 128 - Göz. 
tepe 3 Melahat, 129 - Fatih 69 Süzan 
Ali, 130 - 55 nci mektep 778 Sevgi, 
131 - ilk mektep Saime, 132 - Eski· 
tehir Şükrü Galip, 133 - Kadıköy 16 

Rana, 134 - Şi,li Terakki liıeai Acar, 
135 - Adana 33 Mehmet, 136 - Üs· 
küdar 3 Bekir, 137 - Gelenbevi orta 
mektep 229 Feridun, 138 - Bağlarbaıı 
3 Güzin, 139 - Şişli 3 Muammer, 140-
Taksim Ayaspaşa 7 Hatice, 141 - lst. 
telgraf müvezzii Hüsnü, 142 - Nitan· 
taı 89S Fatma, 143 - Divanyol 128 
Yalçm, 144 Amelibayat 229Cemalettin, 
145 - Kadıköy 2 Bedia, 146 - Kurlu· 
luş 53 Katina, 147 - Pangaltı 615 Ser
vet, 148 - Kadıköy 612 Muıtafa,149-
Beyoğlu 69 Yatar, 150 - Adapazarı 
187 Bülent. 

- Hediyelerimiz her hafta Perşembe 
günleri matbaamızda dağıtılır. 

Eliziyer, bunu yapsın?. Bu inanılmaya
cak bir §eydi. İtin hakikatine gelince 
Eliziyer ihtiyarlamıştı. Tanjonun kızr 
nı fabrikada yavaı 1avaı muayene et· 
mek istiyor, onu klndisine almaktan 
başka bir §ey dÜ§Ünmüyordu. 

Hikayemin burasında, ister jstemez 
ihtilalci Tanjonun kızına dönmek lüzu
munu duyuyorum. Sinatonun kapmn· 
da, birdenbire vurulduğu günler, ihti
yar Tanjonun altın kalbinden başka 

bir ıey hatırlamıyordu. Bütün Sinato 
üyelerinin, Eliziyerin altın oluk!an al· 
tında ya§Bdığı senelerde ihtiyar Tanjo
nun kızı açtı. Üstünde, sadece halk a
rasında dolatan bir isim, hiç bir mera· 
sim ve gösterite lüzum hiuetmiyerek, 
yalnız bir isim dola,ıyordu. Merd ve 
cesur Tanjo kızına bu isimden başka 

hiç bir fey bırakmamıştı. 
Yalın ay, fabrikanın İ§ sandıkları 

arasında, birer birer bunları düşündüğü 
günler, Tanjonun altın kalbi üzerinde 
Eliziere kartı ne hazırlıyordu? 

Kırbaç seslerinin Antakyalılar Ü· 

zerinde iki kat yaşadığı günlerdi. Sna· 
tonun büyük hüriyetinden ıonra birden 
bire Eliziyerin karanlığına gömülen şe· 
hir, topraklar altına çekilmiş halinde 
homurdana homurdana akıyor, birden· 
bire meydana çıkacak olan nehrin gü -
rültülü akııı, El'eliziyer şatosunu baı· 
tan atağı yıkacağa benziyordu. 

Bir gün ihtiyar Tanjonun kızını, 
birdenbire sandıkların bal'ıkadı :izeı-in· 

de buldular: 
- Eliziyer, diye haykınyordu .. 

içinizde Eliziyeri tammayan var mı?. 
Yirmi sene evvel Antakya k3pı!arıncla 

topal eşeğini iki tane sarı altına satın 

aldığınız Eliziyeri. Eliziyer fabrikala -
rını nasıl yaptı? Altın sermayesini ne· 
reden buldu? Kapılannı kim açh Eli· 
ziyere.. Eliziyer bize mekteb getire -
cekti.? Bize yollar yapacaktı. Köprü
ler kuracak, hastaneler inşa edecekti? 
Fakat Eliziyer ne yapt t'? EJiz.iyer Sina· 
toyu kapadı. Eliziyer Tanjoyu öldür· 
dü; Sinato Üyelerini setın ald• Vatan· 
sız ve serseri Efü:iyu hı\zinclerini 

doldurmaktan başka bugün hiç kimse· 
yi düşünmüyor; Eliziyer erkeklerimizi 

öldürüyor, çocuklanmızı aç bırakıyor, 
kadmlanmızı kırbaçlattınyor. Fakat 
Eliziyer içimizde yaşıyor, Eliziyerin 
fabrikasını uçurmalı, Eliziyere hakikati 
nnJatma!ı, EJiziyeri Antakyada bırak · 
mamalıyız. 

Yalınayı profilden görecek olanlar, 
ihtiyar Tanjodan daha başka bir ıey 
hatırlayarnıyacaklardı. Sandıkların ba· 
rikııdı üzerinde Yahnay değil, genç 
Tanjo konu,uyordu. 

El'eliziyer şatosunun duvarlannı 

aşan gürültü Asi nehrine dayanan şeh 
ri baştan aıağı kaplamı§tı. Eliziyer 
balkonun pençeresiden bunu görüoyr • 
du. Aşağıda, şehrin, ayaklannda ala
calı bir kalabalık toplanıyor, El'eliziyer 
şatosunun yolları metale duman!an i · 
çinde kayboluyordu. 

Eliziyeri yatak odıuında bağladık
lan zaman, her şey, Sinatonun kapan 
maaında olduğu gibi hızla y,eçmeğe 

başlamıştı. İhtiyar Tanjonun kızı: 
- Eliziyeri b!rakınız. diye haykır

dı ! . ~e,."leri Eliziyere ölümlerin en 
müdhişiııi venne'iviz!. 

ski AııtakYa,ın Asi n~hrine d:t· 
• • yc:nan en i~lek caddelerinde E1i-1 

1 

zıyenn sonunu araştıracak olanlar kulak 
lanna iliştirilen iki dir.ami t fitiliyle her 

1 

hava cdiJdiğir.i işiteceklerdir. Bu ölüm 
tarihte, bir kadın taı·afrndan vatansızla· 
ra verilen ölüm cezalarının en dehşet· 
lisidir. 

nevrP.n f'lRfılık 
dUkkAn 

Bakırköy İstasyon kür~ısmda 
Bahar kıraathanesi içindeki te
lefon, Sen marten marka?ı bilir

lo, ve sair eşyas:Ie devredilecektir. 
lstiyenlerin içindeki müsteci-

"Düvanın en büyük Of/Uncak treni!,. Almanı·ada yapılı. ıtştır. Ber· 
linde bir aalonda· teşhir edilen bu trenin ctraf ında çoculc kalabalığı hiç 
eksik olmamakta imiş. 

rine müracaatları. (3664) 
Telefon No. 16101. 

Adından da anlaşıldığı gibi 
sivrisinekler sinek fasilesinden 
küçük hayvanlardır. Dar kafalı, 

uzun ince ayaklı, nazik vücutlu 
gibi gözüken sivri sineklerin ya
şayrşı hakkında yakın zamana ka
dar malfunat yokdu. Nihayet dik
kat ede ede garibelerle dolu fıdet· 
leri öğrenildi. 

Bunu bizzat tetkik etmek i
çin bahçenin gölgeli bir köşesine 
bir saksı su koymak kafidir. Gö-

Eskiden ağzının yanında bulu· 
nan tüylü sarkık dudaklarıyle u· 
fak hfyvancıkları, ağzına doğru 

iterek büyük bir iştiha ile yerken 
üçüncü derisine büründükden son 
ra ağzına yem almaz olur. Bu sı· 

n .da o kadar şişmanlar, ki bu de· 
ri ele ona dar gelmeğe başlar. O 
zaman kıvrılır kabuklanır ve ha-
fifliyerek suyun yüzüne çıkar. 

Bundan sonra belinin şişmesiy
le delinmesi çok sürmez. İşte, 
sineğin başı bu delikden gözü· 
kür ... Gözükür amma oradan ka· 
buğu devirmeden çıkmak bir ma
rifetdir. Çıkıp uçayım derken de 
devrilip boğulan acemiler pek 
çokc1ur. 

Becerikli olanlar delikden ev· 
vela vücudunu dosdoğru çıkarır, 
sonra ön ayaklarını karşıya uza· 
trr nihyet arka ayaklarını da de· 

Bir sivriıineğin büyütülmüf §ekli likden çıkararak yem peşinde ha-
valanır, gider. 

receksiniz ki çok sürmeden suyun Artık sivrisinek için yeni bir de· 
üzeri sivri sinek yumurtala~ıyle vir haılar; bakarsınız bundan son· 
dolacakdır. işte o vakit tetkikatı· ra cerrah kesilir.Öyle bir cerrah ki 
mıza başlıyabiliriz. hasta, sağlam demeden vücudun 

Dişi sivri sinek yumurtlıyacağı neresini olursa olsun yarar ve aç· 
sırada durgun au arar. Fakat su- dığı ynrıkdan kan emer. Ameliyat 
yun üzerine mi konar zanneder- için lazım olan aletler hortumu· 
siniz ... Hayır! Sinek için suya gir- nun içinde mevcutdur. Bu hortum 
mek ölmekle beraberdir. O, dur- / :;ağlam ve kabuklu olup başdan 
gun suyun üzerinde uçarak dolaş- , aşağıya kadar yarıkdır. içinde içi 
dıkca yumurtalarını birer birer delik altı İğne vardır. Bu iğneler"' 
suya dütürür. den kimi hörküclü, kimi ok gibi 

Yumurtalarını düşürdükden dişli, kimisi balta gibi keskindir. 
sonra da işi, vazifesi bitmiş de- Kan emmek için sivri sinek a
mekdir. Çok geçmeden göçer, clamm üstüne kondu mu, borlu. 
gider. munu geriye çekerek bütün silah-

Bir iki gün sonra yumurtalar- larıyle birlikde taarruza geçer, 
dan ufak solucan biçiminde si- deriyi deler ve ufak damarcıklar· 

dan birini bulur bulmaz tulumba 
yah hayvancıklar peyda olur. 
Bunların iğrile büküle yapmadık- gibi kanı emmeğe koyulur. 
ları hokkabazlık kalmaz. Vakti Eğer sivri sinek yalnız sok
geHnce bu solucanlar suyun yü- makla iktifa etseydi, yaranın çok 
züne gelerek, bilir misiniz vücut- 1 küçük oluşundan ve kan hemen 
larmın hangi kısmını sudan dışarı donup yara deliğini tıkayacağın
çı!:arıp havalandırırlar? Geri ta- dan acı hissetmezdik. Amma, o, 
rafını! Dogrudan, 0 geri taraf da, kanı bir taraf dan emerken, diğer 
iki kı..;çük menfez vardır. Bu men- tarafdan kana tahriş ve tahrik e
fe:derden birinin üzeri hotozlu- dici bir mayi zerkeder ki sivri 
dur. Oradan nefes alır. Öbür men sinek ısırdıkdan sonra hissedilen 

act bundan ileri gelir. f ezd"n de vücudunun artığını dı-

~"" · verır. 
Bu solucan böylece üç hafta 

kadar yaşar ve bu müddet zarfın
da şişdikce şişer. Lakin derisi ales 
tiki olmadığından o şişdikce ge· 
rilir: gerilir nihayet çatlar. O bi-

riı>c.İ derinin altında ondan daha 
gerıi~ bir deri vardır. Bu sefer so
lucan hilal ,eklinde bu ikinci de· 
riye bürünür ve nihayet onu da de 
~i~Jirerek üçüncü derisiyle arzı 

endam eder! 

Sivri sinek aç konduğu yerden 
şayet hovulmazsa, iki misli şişin· 
ciye kadar karnını doyurmadan 
kalkmaz. Karnı doyan sivrisinek 
fazla uçamaz ve yakın bir yere 
konup içtiği kanı hazmetmeğe 

başlar, ömrü yeterse cerrahlığına 

da devam eder. 

İşte burada tecrübemiz bitdi. 
Sivri &İneğin ne mal olduğunu öğ
rend1k. Artık katli caiz oldu gali
h~t ! 

Resimde görülen, kamyon, Avrupanın en büyük kamyonudur. ı;; 

ton yük taııyabillr. Eıya konulacak yeri, bir el maneveUisıyle 1,20 met
reye kadar yukarıya doğru kaldırılabUir, Bll kamyon, Transforma
törlerin, Turbinlel"in ~e başka ağır makinelerin taşınmasında lculla
nılacaktır. 
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1 • Çok Gezen Çok Bilir l 

~~~:e~~;.r~~-~~~=a~~~~~~aa,; ı.~~NUr"··"'"Ciiiaiiiii--tilrbeBillde-~ 
Nevyork, (Hususi) - Düne$

ki Pul kolleks"yoncuları toplana· 

~k, sahte pullar meselesini tet
ık etmişlerdir. Bütün dünya 

Pulcularınt alakadar eden bu me
~ele Pul borsasında haylı dediko-

u uyandırmıştır. Mesela Alman· 

Yanın kırk yıl önce neşrettiği iki 
tn.arklrk mavi renkli pullarrıi pi -
Yasada mevcudu pek az olduğu 
halde son zamanlarda aynı pul • 
ların piyasaya çıkarılması göze 

Çarprnış, ve yapılan tetkiklerde 
bu Pulların ıahte olduğu anla~ıl -
Xlıı§hr. 

Pul meraklılarmt telaşa düşü •. 
ren bu hastekarlık had:sesi zabt- 1 
taca ş" ddetle takib edilmektedir. 

Spor klilblerlnde 
kadınlar 

Taymis gazetesinin bir ay ev
l'e) yazdığı b:r fıkrada kadmlarm 
5Poı· klüblerinde hiç bir yararlık 
&östm mertikleri iddia edilm :şt. 

Bu makalede deniliyordu ki: 
"Kadınlar sıhhi hareketler yap 

ına;. bahanesiyle evler!nden u • 
ı:aklaııyorlar. Aile işleri hu yüz
den bozuluyor ve çocuk terb~·esi 
ihmal ecliliyor.,, 

Amer'kalrları çok sinirlendi -
ren bu fıkra üzerine spor klüble • 
rinde yazılı bulunan kadınlar ve 
genç kızlar ayrı ayrı toplanarak, 
kadının klüblere devam etmesi 
YÜıünden Amerikan ailesinin ve 

Soc.uldarınm hiç 'bir zaman müte
:~sır olrnadığını tesbit etmiştir .• 
oıl~k. 
~\··"' ıa Amerikan kadını, spor 

ubter'nde aileye faydalı olacak 
Şekilde hazırland?klarını iddia et· 
trıektedirler. Amerikan kadım 
~~or klühlerine gitmekle evdeki 
ıaıni b" • . d ih Ve çocuğunun ter ıyesm1 e 

mal etrnemiştir. 

h Bulıususta lng:Jiz gazetesini, 
· "'hYatın inceliklerini görmemekle 
ıt aın d ik ı e en Ms Kepler, Amer a 
,'adınlarının iş hayatında olduğu 
~ad 1 01 ~ evde de aileye çok fayda ı 

·dttgu .. l d" d' 1 • nu soy e kten sonra ıyor 
!ti: 

"A si,· rnerikada lngiliz aristokra· 
'Y 

1
• çoktan iflas etmiştir. Cemi· 

etın lı::anunlarım erkeklerle bir 
•afta d·· .. . k 'c:h 1 uşunen ve ianzım eden a· 
Ço~·a.runız, ailede hatta erkekten 
llt faydalı bir unsurdur.,, 

r hırsızlık hadisesi 
F 

York ord Street caddesinde Nev · 
lln en ·ı·k . d b' . olan .. . sı ı sımaların an ır 

liard tnuflıs tüccarlardan M:steı· 
dan ~ geçen gün birdenbire orta 
dynın ?bolmuştu. Mister Har 
ınekle barı:ıı Zabıtaya mürcaat et 
dostu leraber, kocas!nm samim' 

o an 
Cook' 1 meşhur kaçakçılarz.r 

a < a rn·· 
u · llracaat etmis. 
rıarcly · · 

Çakcıd nın karısı, bu eski ka 
• an nede .. 1 1 d" w. • Ve n şup le en gtn' 
ona ned .... 
"K en gıtt• l nı anlatryor: 

t.e ocarnın kaybolduğu son ge 
• saat 3 de 

Cook d • eve gelen Misteı· 
n ' ogruca kocam k•• .. 

1 
esine cıkarak ı· d ın. utupır..:ı. 

a. but··~ d e ·n ekı anahtar· 
un olapl k --..!'ht arı arıstırmağ~ , . . ... y... "9' ... _ •-

ttoc~ ..... ~Tit'! !loımldum 

d ntın nerede !d -um C 0 ugunu sor · 
· ook hana· ,, . 

iurıu- Sv.hnhleyin ner~de oldu - ı 
ıtnla"'ıtn . ,, 

Dedi. Ve merak ettiğ:mi gö -
rünce gülümsedi: 

"- Zengin olacaksınız. Bu -
rada eskiden yapılıp kalan bir 
mukavele arıyorum. ,, 

Ahvalinden çok şiiphe ettiğim 
bu adam, kocamın yazıhanes · n -
den bir cok kağıdlar alarak git -
mişti. Bundan sonra kocamın 
yüzünü göremediğim gibi, meş • 
huı· kaçakçının cla izini kaybet· 
tim.,, 

Mister Cook,un eski bir muka· 
veleden istifade etmek kasdiyle 
müflis Hardyi hususi bir yerde 
hapsettiği tahmin edilmektedir. 
Hardynin bir kalp sektesinden öl~ 
düğünü yüzde bir ihtimal ile ka -
bul etmek doğru değildir. Bu 
e~rarengiz hadise, efkarı umumi
yeyi heyecana düşürmüştür. 

Amerika donanma
sında hazırlık 

Japonların deniz teşkilatını 
genişlettikleri ve bütçelerine bü .. 
yük zamlar yaptıkları gündenberi 
Amerikan donanmasında hum -
malı bir faaliyet göze çarpmakta
dır. İhtiyat den"z efradı silah • 
landırılarak talim gemilerine 
sevk edilmiştir. 

Talim gemileri, Amer:kan do~ 
nanmasımn ikinci planda kalan 
harb zırhlılarından başka bir şey 
değildir. Bu gemilerde tarın gö· 
recek deniz efradı, talimden dön
dükten sonra birinci smıf harb 
gemilerine dağıtılacaklardır. 

Iktısadi buhran 
Amer:kalı iktıud alimleri, 

1932 - 1933 senelerinde dünya· 
yt tehdid eden iktısadi buhranm 
hafiflediğini söylemektedirler .. 
1934 senesinde miivazene temini 
yolunu bulan Amerikan bütçesi · 
nin yeni yıl ortalarmda tamamile 
düzelmiş olacağını söyliyen mali
ye nazırı, yarının :ktısa.di vazi -
yetini düne nazaran daha emin 
görmektedir. Hakikat insana hu 
derece emniyet veric! bir mah=yet 

Hindistanın cayır cayır yanan 
ovaları içinde, muazzam Cemna 
dağının yanında Agra şehri Mon
gol imparatorluğunun muhteşem 
bir hatırası olarak abideleriyle 
yükselir. 

Yalnız Agra ismi birçok şeyler 
hatırlatır: Timurlengin yıkı!an 

devletleri enkazı üzerinden Ba
hir Şnh, büyük Mongolistan is
miyle devası bir imparatorluk 
kurmuşdu. Ekber zamanında bü
tün Hindistan ve İranın bir kısmı 
kralliğın hükmü altında idi. Fa
kat bu krallığın bizzat ihtişamı 
mahvına sebcb oldu ve ancak üç 
asır sürdü. Hintliler, Fransızlar 
ve İngilizler tarafından parçala
nan bu devlet şimdi Hindistanm 
bir vilayetidir. Bütün dünyadan 
seyyahlar, imparator Şah Ciha
nın karısı Nurcihanın muhteşem 

türbesi olan Tacımahalı görmeğe 
gelirler. 

··::han, büyük Mongolisbn 
İmparatorlarından Şahdhanm 

çok sevdiği zevcesiydi. 1628 se
nesinde, Nurcihan, sekizinci ço
cuğunu doğururken öldü. Devle
tin en tantanalı zamanında mil
yonlarcn tebnaya hüküm süren, 
bir işaretiyle binlerce bayata ni
hayet \'erebilecek iktidara sahip 
olan Şahcihnn, ölümün kudreti 
karşısında aciz kaldı. Oiinyaya 
küsdü. 

Nurcihanın asıl ismi Ercü-
mend Banu Begun idL Onun Ö· 

lümü Şc:.hcih ... 111 bi!yük bir kedere 
koymuşdu. Şahcihan, Asaf ha
nın kızı olan karısının hatırasını 
taziz için ona, en \·mhteşem sa
raylardan daha muhteşem bir 
türbe yapdırmağa karar verdi. 

Mongol hanedanının ecdadı o
lan Tatar prens ve prenseslerinin, 
bir adetleri vardı. Hayatlarında 
iken giizel bir yer seçerler, etrafı

na duvarlar çekdirirler, oraya on 
iki kapıh bir eğlence köşkü yap
dırırlar, etrafına çiçekler diker· 

te olmamakla beraber, geçen ve ziyet karşısında geniş bir nefes 
evvelki senelerin iktısadi sarsın - alarak bel:ni doğrultmağa mu • 
tılarından ancak yüz2e kırk nis - vaffak olan devletlerden biri de 
betinde buhran mevcud olduğunu şüphesiz Amerikadır. 

söylenebil'r. Bu ölçü, yalnız A- D~ğer büyük devletlerin iktısa
merikamn !lrtısadi görüşüne göre- di vaziyetleri Amerika kadar dü -
dir. zeım·~ olmamakla beraber, daha 

Şurası muhakkak ki, buhranı az teıhlikclidir. 
tedricen azalmaktadır. Ve hu va· S .. 

ı - .. "' .. - ........... • .... , .. r•• .,. " ... . --- ... ..,"'••••••••••"•·~.-"·••"•"••••••••ıı'lt•",.. -- ..... f 

Şah Cihanla gözdesinin türbesi tamamile beyaz. mermerden yapıl 
mıştır. Büyük kubbenin yük- ıekliği 10 metredir. 

Şah Cıhanın sarayınaan bir güri.inüş. 

!erdi. Sonra bu köşkün sahibi Ö· 

lünce, orası türce olur, kapıları 
kapanır, bir daha orada ne sa 
ses! ne de söz duyulurdu. 

Nurcihamn türbesinin ıçıne 

dış kapıdan girilince büyük bir 
bahçe görülür. Yer, mermer dö
şelidir. İleride uzun ve hazin 

serviler yükselir, hurma ağaçla
rı da vardı. Bahçenin havuzla-
rında sular, kıpırdamaz, aynalar 
gibi, türbenin muhtelif !J3rçala
rmı, servilerin akislerini gösterir

ler. Bu manzaranm ortasında 
dört minare arasında bembeyaz, 

kar gibi mermerden asıl türbe 
yükselir. Türbede öyle ter::ıiz bir 
beyazlık vardır, asırlar onu oka
dar iyi muhafaza etmi§tir k, insan 
bu binanın hakiki oldl.!ğuna ina· 

namaz. Bir hayal, bir rüya gö
rüyorum zanneder. Türbenin oy-

:naları işlemeleri, hatlarının te
mizliği ve incdiği o kadar nefis

dir ki, Nurcihanın güzel!iğinin 
mima.ri şeklinde vücut bulduğ-.ı
:nn iman etmek 15.zımdır. 

Bu şaheserin üzerine gölaeler 
'ıile tes"r edip iz bırakureaz. Tür
, enin üzerindeki işlemlerin bari· 

·~ulacleliğ\ adeta mimari kıymeti
·li unutturur ve Mongol impara~ 

•orları için Avrupa!ıların söyledi-

j 
Mcn·gol imparatorlarının ihti· 

nnmmı anlatmak için bir pe.rÇa ta· 
'he müracaat lazım. Size, 1~63 

.!nesinde Mongnl impuator1arın
dan b!risinin hususi doktoru olmu~ 
olan e~rniye ism:nde bir Fransr· 
zın yazdığı bir mektuptan şu par
çayı tercüme ediyorum: 

"Kral bizi büyük mel'aıim ~a

lonunda kabul etti. Ceket\ beyaz 

setenclendl. Üzerinde ipek ve sır· 
madan gayet ince işlemeleı· var
ch. Sarığının üzerinde kamilen 

pırlantalardan yapılmış b:r kuş 
resmi ve !:üçük bir güneş gibi par 
lıyan munzza.rr. bir pırlanla, boy· 

nunda, ta göbeğine kadar inen iri 
taşlı elmas!al'dan bir gerdanlık 

vardı. Altı ayaklı bir taht üzerine 
bin bir çe~·t, ve sayısız elmas, pır-

lanta ''e kıy~etli taşlar kakıl,"llış
tı. Tahtın yan:na yuklnşmak kabil 
olmdığı için \a:ları sayamadım. 
Y alynız öğrendiğime göre bu taht 

b'=:1m para ile altmış milyon lirn 
kıymet~ndeym:ş. Salonun büt-ün 
sütunlarına sırmah ve ipekli örtü-

ler asılmıştı. Merasim salonunun 
dışındaki ta5lıea salon kadar bü
yük bir ~adır kuruJ.muştu. Buraya 
bizler m'safir edilecektik,,. 

, I d l ' ·· "l "' ·ı· l ·c • l Londı·acü: ya .• -:::: ;a.ırı wc.an mtf,l;,, .-1,, !. • • •· •• :..:.ı.ı oca.'il 
açılmıştır. IJll tocatı« lngiltere asilza<fo ailclcrind(>Tt bir çok kadınlar 

dahildir • 

! 
ği §U sözü hatırlatır: "Mongol im· 
paratorları devler g:·bi ta:;avvu1· e· · 
derler ve kuyumcu gibi yaparlar,, 

Bugün, bu ihti~amın yerinde: 
yalnız türbeler varclrr, Yalnız bu 
türbeler iyi muhafaza edilmişt'r. 
Sarayfarın çoiu harabe halindc
dU-. 
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Nazi fırkasında 
ihtilaf mı? 

(BQ.§ taralı 1 inci aayılada) 
Ran hava nazırı General 

Göring, Hitk .. :n yeni yılını hü
kUınet ve fırka namına kutlula -
dıktan sonra, oradaki liderlerin, 
Nazi f ırkasiyle, ordu ve hükume
tin Hitlere olan kayitsiz şartsız 
itaatini tekrarlamış ve sözlerini 
hep bir ağızdan "Hayl Hitler !" 
haykırışlariyle bitirmeğe orada 
bulunanları davet etmiştir. 

Her Hitlerin verdiği nutkun 
resmen neşredilen nü:shasında 
Almanyadan siyasi sebeplerle 
çıkarılanların Almanya aleyhin -
deki faaliyetlerİ:\e tiddetle hü -
cum edildiği görülmektediı. Her 
Hitler, bunların daima, Alman 
liderleri arasında ittifaksızlık ve 
itimatsızlık olduğunu ileri sür -
düklerine ve bu yolda şayialar çı
kardıklarına işaret etmiş ve de -
mi,tir ki: 

"Bu adamların peresenki şu
dur: Yalan, doğrudan daha ça • 
buk yayılır, diyerek boyuna ya· 
lan çıkarıyorlar. 

Belki bir tanesi tutar ümidine 
kapılmı~lardır.,, 

Her Hitler, bunlara tehdit yol
lu, "Biliyorlar ki, karşılarına çı -
kan yalnız tek kişi değiliz. Belki 
bütün Alman milleti, onurunu, 
sulbü ve sulh yolunda menfaat • 
lerini korumak için bunlar aley
hine tek vücut olmuıtur.,, demiş
tir. 

Daha sonra bugünkü Alınan 
rejiminin düşeceğine dair günler 
tesbit eden rejim düşmanlarının 
tasarlayışlarını tekzib ederek 
hunların daima yanıld1klarını 
söylemiştir. 

Sözü, Sar reyiamının yapıla • 
cağı gün olan 13 Kanunusaniye 
getiren Her Hitler: 

"Kanunusaninin 13 ünde, 15 
Senedir cesurca bir dayanıştan 

HABER - Akşam Postast 

Hab=-e~ş= -l=ta=ı y=a==--n .... 
1 

~-H-=a=-=u ptman'ın 
ıuu, ıara.1ı ı ıncide) Karısı 

Ançcak şu şartla: 
Bitaraf bir salahiyet makamı, 

bu hadisede Habeşistanın hakika
ten "mütecaviz" vaziyette oldu
ğunu delillerile tesbit ederse, o 
zaman Habeşistan ltalyanın iste· 
diği tamiratı verecektir. 

Fakat Habeşistan şunu da ek
lemeği unutmuyor: 

"Bizce, tecavüze geçen İtal
yanlardır", diyor ve hakeme mü· 
racaat edilmesinde ısrar ediyor. 

Bununlaberaber, bütün Cenev· 
re muhabirleri, Habeşistanın gön· 
derdiği bu son notanın umumiyet 
itibarile daha uysal bir tonda ol· 
duğunu bildiımektec.lir. 

Habeşistanın bu s.on notasında, 
İtalya el altından ittiham edil
mekte, fakat şulhperver istek üst
te görünmektedir. 

Cenevrede çıkan bir diğer ha
bere göre, Habeşistanın bu mese· 
lede Fransa ve İngiltereden yar
dım beklemesi boşuna çıkmıştır ... 
Fransa, İtalya - ve görüşe bakı
lırsa - İngiltere ile de cereyan 
etmekte ve edecek olan anlaşma 
konufmaları, her iki devletin de 
şimdilik, Habeş - İtalyan m~e· 

lesinde her hangi hususi bir vazi· 
yet almasına mani olmuftur deni· 
lebilir .. 

Uzunoviç 
Nasyonal hrkası 

liderliğinden çekildi 
Deyli Heral gazetesine B.U.P 

ajansı bildiriyor: 
Eski Yugoslavya kabinesi Ba§· 

vekili M. Nikola Uzunoviç, naıyo· 
nal fırkası liderliğinden çekilmiş· 
tir. 

Yeni zelzele 
( BCl!} tarafı 1 i 'e) 

Ankara, 7 (A.A.) - Aldığımız 

malumata göre, Erdek ve havali· 

Kocasının masum ol
duğ·unu söylüyor 
T ayyreci Lindbergin çocuğunu 

kaçırıp öldürmekle ittiha"1! edi
len Hauptman'ın muhakemesi baş
laması üzerine gazeteciler karısi
le konuşmuılardır. 

Suçlunun karısı, "kocamın ma· 
sum olduğuna kaniim .. " demittir. 

Suçlunun karısı, kocasının ya· 
kalanmasından beri bu türküyü 
tutturmuştur. 

Muhakeme ba~lamadan bir ge
ce önce Yeni C~rseydeki hapiıha· 
nede kocasını görmesine müsaade 
etmi~ler ve kocasınr gördükten 
sonra: 

"Gayet iyidir. Hiç sinirli de· 
ğil..'' Diye malumat vermiş ve sö· 
züne şöyle devam etmiştir. 

"Muhakemenin ba~lamasmdan 
memnunum. Kocamın masum ol· 
duğunu bildiğim halde boyuna 
bekleyip durmak beni ç.ok üzü· 
yor ... " 

Sir Con Simon Musoll· 
ol ile görüşecek mi? 

Londra, 27- Doğru haber ver· 
mekle tanılan b~r yerden öğrenil· 
diğine göre Sir Con Simon yakm· 
da Muıolini ile görüşecektir. Yal· 
nız bu görüşme Romada olmayıp 
İtalyanın §İmal şeh:rlerinden bi • 
rinde olacaktır. 

Bu hadise, Fransa - ltalya -
lngiltere araımda yapılması dü .. 
§Ünülen a.nla§ımanın ikinci adımı· 
dır. 

Sar' da 
( Baştaralı 1 inci de) 

Japonya 
Milletler Cemiyeti 
konseyinde başlı 

başına bir münakaşa 
mevzuu olacak 

Adalardaki gizli 
hareketleri nedir? 

Milletler Cemiyeti konseyinin 
önümüzdeki içtimaında Japon • 
yanın cemiyetten çelıilmcsinin 

meşruiyet derecesi de dahil ol -
mak üzere mühim mevzular orta
ya atılacağı haber veriliyor. 

Şimdiki halde siyasi bir krize 
sebeb olabileceği tahmin edilen, 
mandalar komisyonunun Japon -
ya hakkındaki raporu neşrolun • 
maktadır. 

Mandalar komisyonu iki ay 
önce toplamm;;, Okyanosta Ja • 
pon mandası altında bulunan a
dalat'claki esrarengiz harekata 
dair, Japonyadan bir çok sual • 
ler sorulmuştu. 

Bu adalar Mariyan, Karolin 
ve Mareşal takım adalandır. 

Buralarda Japonyanın liman 
faaliyeti, denizaltı gemiei üsleri 
koruması ve tayyare meydanla
rı yapması hakkında kendisin • 
den izahat istenmişti. 

Fakat Japon murahhaslarının 
cevapları komisyona müphem 
geldi ve beş saatlik bir soruşma-

dan sonra komisyonun azaları 
tatmin olunma dan clağılmıştılar .. 

Komisyon toplantısının so • 
nunda, reis, yapılan bütün ten • 
kitlerden Japonyanm kendisini 

· kurtarması ve söylenenlerin ak -
aini isbat etmesi lazım geldiğine 
hükmetti. 

Bu tahsisatı en ince noktasına 
kadar tesbit ebniş olan rapor, 
Milletler Cemiyeti konseyinin bu 
toplantısında münakaıaya ko -
nacaktır. 

~ lkincikıinun 19:'.5 
- ~ 

Çin kadınları 
( Baştaralı I inci de) 

da yiirümek ve kozmatik kullaJI' Hil 
···ı 

mak hakları menedilmektedir. mı 
r ... Iemleketin bazı yerlerind• li!i .. ıı 

bütün bu kaideler, tatbike bat' Pıii 
lan.mı~ ve kadınlar, "eski Çin giiıl 1 ~l 
lerıne mi döndük" yolundaki pr<f :ıı 
testolarmı şiddetlendirmislerdir· 1 ! 

~ ıı 

dl 

1 
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1 van Turı:enieE ıi 
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Meşhur eseri nı 
iLK BAHAR SELLER Hı 

Çe\'iren : nı 
Si.mi zade Süreyya ff 

Bu kitabı mutlaka ahp o- ~ 
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını· ff 
za tavaiye edilecek giizel bir 
escrdiı·. 

Fiatı 75 kuruş 
Her kitapçıda vardır. 
Tevzi yeri: 

V AKIT Matbaası. Ankara 

:ı •• .. .. 
ii 
i! 
:= . .. .. .. .. .. .. .. .. 

caddesi. 
.. .. 

bulistan fı !~ 

İstanbul Vilayeti Beyoğlu kt' 
zası Kasımpa.ıa nahiyesi nüflJf 
memurluğundan: 

İsmin Beşir iken sicim nüfıı ' 
sa Paşa yazılmıt idi. Bu kert' 
mahkemeye bilmüracei Be~ineİ 
hukuktan aldığım ilam üzeriıı' 
ndımı Betir olarak tashih ettirdi• 
ğim ilan olunur. (3732) 

MÜJDE 
Zabıta memurları~ 
mahsus 200 metrolu 

me~afeyi gösterir 
kUV\•dte 

DAiMO~ 
Cep Fenerıet\ 
ıtelmiştir. Her yerdi 
1 :i26 numara tahtın~ 
:ırayınız ve taklitlcrİJI' 
den salanınız:. 

Umumi deposu: 
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sonra ana vatana dönmek iste -
ğinde olan kardeılerimh; kıy _ sinde yer sarsıntısından müteessir 
metli bir ana yurda dönmekte olanlara ilk ve acil bir yardım o· 
olduklarını bilmelidirler!., Diye l l~rak 1:1ilaliah.mer ~mu~! ~erke· 
sözüne devam etmiş ve nihayet 1 zınce .bın ve Balık~sır Hılahahmer 
"Alman milletinin yalnız 56ğlam ,ubeıınce de 300 lıra para yardımı 
olmasını değil, bu yıl içinde kar- yapdmıt ve 250 tane de çadır gön 

şılaşacakları bütün itleri de ba - derilmittir · 

Reyilm günü olan kanunusani 
13 ün yaklaşması anında Sar'da 
kavga gürültünün eksik oLmadığı 
haber verilmekte ve bütün bunla· 

rın mes'uliyetinin, Sar'da i.izerine 
mühim işler almıt olan üç lngilize 
yüklendiği yazılmaktadır. 

Konseyde konuşulacak olan, 
"Japonyanm Milletler Cemiye • 

lstanbul, Tahtakale rto. 10 

Bunlardan biri Sar hükômet 
komisyonu Ceofrcy Nox, ki lngi· 
lizdir. 

tinden çekilmesi,, meselesi de 
ayrıca bir düğüm halindf.dir. 

Ihsan Yavuı 
Kadın ve erk-' 

terzisi 

şarabilmek üzere kuvvetli bir ma Umumi merkez memurların
neviyet vermesi için,, Tanrıdan dan Bay Said bu para ve çadırları 
dilekte bulunmuıtur. yer ıarsıntıaından müteessir olan 

Gene Berlinden haber alındı· halka dağıtacak ve vaziyeti yerin~ 

Ötekisi general Brind ki, Sar' 
da beynelmilel askeri kuvvet ku
mandanıdır. Bir İngilizdir. 

Bu soncusu yine bir lngiliz o· 
lan Sar polis müdürü ve beynelmi
lel polis kuvveti müdürü binbatı 
Henessi' dir. 

Japonyamn Milletler Cemiye· 
tinden çekilmek üzere ihtar ma • 
hiyetinde verdiği nota, Marta · 
ymda tamam olmaktadır. 

Fakat mühim olan nokta, Ja. 
ponyamn Milletler Cemiyetin • 
den çekilişinin ne yo!da karşıla-

Bütün ~ıklar btt 
orada giyin:rtet 
Her keseye fi 

arıuya uygun el' 
bisenizi anca~ 
orada yaptır•' 
bilirsiniz. ğına göre, Kanunusani sonunda 

Rayistang toplanacak ve Hitler 
burada umumi siyasal vaziyet 
üzerine mühim bir nuwk söyli • 
yecektir. 

Her Hitleı-in, Sar reyiam günü 
olan Kanunusani on üçüncü gü -
nü akşamı da Radyoda mühim 
bir nutuk söyliyeceği zannedili • 
yor. 

Berlinde yapılan bu son top -
lantı ertesi gün gazetelerde çı • 
kınoaya kadar kimse bir şey bil
memiştir. Toplantıda Her Hes 
General Göringten başka, Propa· 
ganda nazırı Dr. Gobels, siyah 
gömlekliler şefi Her Himler, Hü· 
cum kıtaatı şefi Her Lutz, Hitler 
gençliği lideri Her Baldur, Gene
ral fon Blomberg, ve Doktor 
Şah~ ta bulunuyordu. 

Toplantının yapıldığı opera 
binasının etraf ma muayyen bir 
mesafeye kadar kimse sokulma -
mıştrr. 

Opera binasında öğleye kadar 
ı...; .. matine ol..?-:.::;:; i'ıaide geri hı -
rakılmı! ve bina böylece işğal e
dilm" ştir. 

Toplantının HPr Hitlere karşı 
: ___ ..ı_ı __ .. __ :.: ... __ : ... __ 

de gözden geçirecrk umumi mer 
keze bildirecektir. 

latanbul 7 (A.A.) - Bugün sa· 
at onu 52 dal<ika 43 saniye geçe 
fevkalmerkezi lstanbulun 200·150 
kilom.etre cenubu garbisinde ra· 
hatta oturanların hissedebileceği 

derecede hafif bir zelzele daha 
kaydedilmi~tir. 

-0--

Kız serberst bırakıldı 
Hitler için aşağılayıcı bir ıöz 

söylemif olmakla ittiham edilen 
ve yakalanıb nezaret altına alı -
nan Amerikalı kızın bırakddığı 
haber veriliyor. 

Elsa Erittel isimli hu kız, hu
duda kadar götürülmü' ve ora -
dan trene bindirilmiştir. 

Ve en ağır işler, binbaşı Henessi 
üzerinde görülmektedir. 

Yılbatı akşamı da, bir taraftan 
kilise çan1arı çalmmaktayken di· 
ğer taraftan kavgalar olmuttur. 
Bir Nazi bir tabanca kurşunuyla 
yaralanmıştır. Naziyi vuran yaka· 
lanmıştır. Nazi hastanededir. 

Fransız bir maden ocağı direk
törünün karısı da karanlıkta evle· 
rinin penceresinden sıkılan bir kur 
şunla hafifçe yaralanmıştır. 

şacağıdır. Milletler Cemiyeti mi
sakının birinci maddesine göre, 
bir hükumet, mi3akm bütün ta • 
ahhütlerini yerine getirmişse, 

Milletler Cemiyetinden ayrıla -
bilir .. 

Japonya, bu maddeyi, 
mali taahhüdat ,eklinde 
etmek istemektedir. 

yalnız 

tefsir 

HABER 

lstanbul Yeoİ' 
postahane kat' 
şıstoda Foto NtJI 
yanında LetateC 
bamoda. 

f A~""i('.""'B .• A1 
c.i 
g 

Akşam Posta.sa ~ Ankarada A KB A kitat' 
. lSTANBUL :1 evin'n birinci şubesi moder~ 

idare Evı ANKARA CADDESİ ~ hir şekilde Maarif V ı~ka}el1 

Sa.rbruk'tan son gelen haber, ~karşısında açılmıştır. AK B J. 
(elgrar Adr611: i'STA~BfJL BAUll,)H ıs Sar gazetelerine kar•ı hükUmet f§_ kitap evleri her dilde lı.itAP• 

":t ft>IPton Vaı:ı: 23872! ldart': !1!"'0 "" 
komisyonunun yaptığı bir ihtar· il mecmua, ~azete iht1yaçlaro)I 

bir şey olmadığı ileri sürülmesi, dan hahoetmektedir. ABOl"tE ŞARTLARI I~ :evap vermektedirler. Gerelı-
§,. . • ' 

ortada bu sadakati icab ettiren Anlaşıldığma göre, yılbaJı ge· • 11 uı ay11M ~ .utaplarınızı, gerek kırtasıyenıı' 

............................................. 

bir vaziyet olduğu ihtimalini do- cesi Sar'da olan vak'alar, Sar ga· rıtrkJyeı ızo s3o 880 tzso Krş. R ~n ucuz olarak A K B A kitJJ~ 
ğurmaktaymış.. zetelerinde çok mübalağalı ,ekil· tı;cnebı: ·~ 640 11

"
0 ııuo il ~vlcrinden tedarik edebilir•1

' 

lngilizce Nevs Chronicle gaze· de çıkmıı ve bunlar istenerek böy- lLArt TARiFESi I~ niz. Devlet Matbaası kitapları 
tesinin Berlin muhabiri diyor ki: le yapılmıttır. r1<-aret UAnlarınm aııtın ıuo il ~e VAKiT in neşriyatının JJl' 

KeAml Ulnla.r 10 Luroııtur. e k 1.'• 
"Bizzat Hitlerin itibarı yük • Hükumet komisyonunun tami- ~ arada satış yeri A K B A ,..ı 

sek tutuluyor. Fakat Na7i hare- mi, bu gibi hadiselerin siyasi mak- Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 1 tap evlerid'r. 
ketindeki itimatsızlığın önü alın- satlar bu surette yazılmasına iıa· HASAN RASiM US ~ AKBA Merk:?zi Telefon 31

31 

..... ba 1 Birinci şube ,. 1161 
mazsa yakında oldukça mühim ret etmektedir. Hadiseleri te~vik sıunıdıtı yer! l Vc\KIT> .. lilt aıu - J • • 

3' .JI ~ kincı şube: Saman Pazarı 
bir siyasi buhran m'.ydaD~ çıka- edici bir mahiyette yazan gazete- ıııııt..... ı..a; ---ı...ı.-....a.-.-a....ı-.--...._________ .. ııınmıuuım1Mıınıumııııuuııınııııımu111B1111ınınıııı111:ıınııııa:uum:ırı 



f;uştenJenn verecekleri her ıkı K u v u N uz 1 I Müşterit.erı~ ve~e~e~leri her iki 

1 
liralık bir sipariş için B. M Ke- • ı hralık bır sıparış ıçın B. M. Ke-

, ifü m_~lin 1200 sayfalık (Türkçeded malin 1200 sayfalık (fürkçeden -
m~ furkçeye sözlük) armağan ola- Umumi Kütüphane Külliyatından; Türkçere sözl~k) armağan ola- 1 mı 

'.mı 1 rak verilecektir. VE ÇOCUK EDEBiYATI l'IEŞRIYATll'IDAl'I l!:!k verılecekt r. . • . mı 
=p: U M UMi KU 1 UPnHNE .... 

~'~il ~: !=~~::.k~:~~~;~~~~~:;:;n) ~~- !~ · Hususi Kitap ar !=;'.=i:=il. 

·ı! N. 3- Dilenci (Gi dö Mopasan) ,, 10 . 
. :,1 N. 4 - Mustatil sandık (Edgar Alan Po) 10 Arkadaşım Büyük forma Kr. 25füi 
~ ••• J·i· N. 5 - Kışla hayatı (Jorj Kurtölin) ,': 10 Wilhelm Teli. ,, ,, ,, 25fü5 

25:::: \ı!: N. 6 - Divin (Alber Samen) ,, 10 insanlığın başlangıçları 1 Kısım ,, ,, ,, ms 
!iJI N. 7 - Iki zavallı (Leon Frapye) 1o ı lnsanlığın başlangıçları II ,, ,, .. ,, 25!m 
ili.. N. 8- Jorinda ile Jorindel (Grim Karde~ler) resimli " 10 insanlığın başlangıçları 111 ,, ,, ,, ,, 20~Hi 
H '' 25:::: ilil N. 9 - Helena Fon Sidov (Feliks Hollender) resim1i ,, 10 Mrinmaji ,, ,, " ifü 
illi N N. 10 - Mes'ut Prens (Oskar Vayld) ,, 10 Lengeran Veziri ,, ,, ,, 2

2
5
5

ml 
~ · 11 • 12 - Arkadaşım (Maksim Gorki) 15 La Fontene'in seçilmiş hikayeleri ,, ,, " :::: 
H

1 
N. 13 - 14 - Wilhelm Teli (Şiller) resimli " 15 Gazinin "14,, inkılabı ,, ,, Fiati Kr. 20 ~m H N " 65:::: b:: · 15 · 16 - insanlığın başlangıçları (Birinci kısım) resimli Dr. ,, 20 Yüz sene uyuyan adam 208 sayıfa ,, ,, • ı ,, " H~ 

ff:-.·:. N. 17 - 18 - insanlığın başlangıçları (ikinci kısım) resimli Röne 20 1nsanlığın başlangıçları "fevkalade ,, ,, :::: ,. 75:n: mi N. 19 - insanlığın aşlangıçları (Üçüncü kısım) resimli Verno ,, 10 ciltli 400 sayıfa,, ,, ,, '' " " mi 
!!H N. 20 - Mrinmaji "Hikaye,, (Rabindranat Tagore: 1923 Nobel müka- ,, 10 - k.... 1 • !fü 
ı::ı fatını kazanmıştır.) Çocuk Hi aye erı m: 
im N. 21 - Lengeran Veziri (Ahuntzade Mirza Feth • Ali) ,, 10 :~. 1 _ Albn Dağın Kralı· Ciltli ,, ,, 15 m~ 
ifü N. 22 - Le. Fontenin seçilmiş hikayeleri ,, 10 N. 2 _ Kedi Kürklü Kız ,, ,, ,, lSiiH 
mı N. 23 · 24 - Jk: taraflı cinayet (Edgar Alan Po) ,, 15 \l. 3 _ Su Kızı ,, ,, ,, 15 m: 
•• ,. N 25 11 T 15 iiil ::;: . - Güze eşen ürk Dili ( Kurşunluzade ~ ,, 10 N 4 - Elmas Gerdanlık ,, ,, " :::: 
fü! N. 26 - Hiyalis (Albert Samen) ,, 101 N: 5 _Katibe ,, ,, ,, 15 ~m 
~m N. 27 - Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) ,, 10 - ~iH 
mi N. 28- Altın kaz (Grim Kardeşler) ,, 10 NiK KARTER Meşhur Amerikan Polis Hafiyesi m: 
i!H N. 29 - Yaşasın hakikat (Muslih Ferit) ,, 10 N. 1 -lsabel Bentonun Son Kozu <.r. 5 N. 11 -Şahitler Sırasında Kr.5 sm 
im N. 30 - Kibritçi kız (Andersen) ,, 10 N. 2 -Vaşingtonda Bir Cinayet ,, 5 N. 12 t:i - Vesikaların Kayboluşu ,, 5 !m 
im N. 3l · 32 - Lugat (Türkçeden Fransızcaya) " 20 N. 3 -Bir Doktorun Cinayeti ,, 5 N. 14 -Sarı Örümcek ~ . ' ,, 5 fü~ 
im N. 33 • 34 - idi kız (Dostoyevsky) ,, 20 N. 4 -Soyulan Hırsız ,, 5 N. ıs -Çalınmış Çocuk ,, 5 ~m 
i~is N. 38-39- Kaynana (Yazan Karmen Silva) ,, 20 N. 5-Hafiye Köpek ,, 5 N. 16 --Telefonun Esrarı ,, 5 ~m 
m~ Çocuk edeb~yatı neşriyatından basılmış bulunan kitaplar N. 6 -13 Numaralı Lokomotif ,, 5 N. 17 -Bir Cinayet ustası ,, 5 ~rn 
:.:.·:.:. N. l - Kanada Çayırlarında (Moris Farney) resı"mlı" 10 N lS p · L · h alı' 5 :m 
·.:.·;: .. ;.· N. 2 - La Fontenin dalgınlıkları (Moris Farney) resimli " 10 N. 7 -Bir ölünün intikamı " 5 · -- overtı enıny ay " HH 

" N 8 -Kırmızı Maskeli Haydutlar ,, 5 N. 19 - Esrarengiz bir hırsızlık ,, 5 m: 
fü~ N. 3- $jberya içlerinde (Sari Güyon) resimli ,, 10 . 1 N. 20 _ ........ nı"ler Kralı 5 ::ı: 
···• N. - 1 N 9 -Sandık çinde ,, 5 ,... " .... 
fü~ 4 - Denizin dibinde (P. Demousson ve H. Peliyer) resimli ,, 10 . lO -Felaketli Yemin N. 21 -Bir Kadına Saldırış ,, 5 iHs 
ifü N. 5 - Harikulade bir çocuk (Moris Farney) resimli 10

1 
N. " 

5 Fı"atı 5 Kurşu m: .... " 40 S yıf a :::: :fü N. 6 - Burun ağacı (Grim karde,Ier) resi~li ,. 10 a ~fü 

~m Sa~te~ar ç.alılar ar~sı~_da .. ,, Taşra kari/erimize kolaylık olmak üzere posta P_U~U veqa ~-·~.:!.;,; 
sfü lplıkçı perıler, Kedı kurklu kız ,, havale kabul olunur. Posta ücreti bize aıtfır. :::: 
:m N. 7 - Altın dağın kralı resimli 10 · R k)" M tb :::: 
mi Alt k ıı d K ı K t ' . ,, Sahip ve Naşiri: Umumi kütüphane neşnyatı- e am a aası·m~ m: ın sa a ı ev, ar a z ,, C dd · N 80 :m 
lii! N. 8 - Tunus masalları (Jorj Riget) resimli 10 lstanbul: Ankara a e~.~ ...... ~.: .......................... ::::::::::::::::m: 
,,,: '' -•ııı•• ••H•••••••••••:••••H•••••H-.••••••::=:::::::::::. •••••• -••••lll •••••••••••ı::ı::::::::::.aaHO•••••••••••Ull '"•"iti:·•••· .. • .................... • ... •••••• ..... ·-·-·-·········•••• ····ı• ı•c ••• ...... • ·u • ••• ...... • .. 1 ............................... • ---:=·· ...... •• ... • ••• ·:·: ::::::::::::::::: ::::s::ı •• ·•· .:. • •• "·· • ••• ••• ... : :::::::::: :: : :: : : : : .. .:· ... :ı:::-·:::· • ıı·· • • ·:: :::: :::::. • ..................... •••••• ... .. •.. : ... :::::::::::::::::::::c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::!!!!!!5S::::::::::::::::::::::::::::iiiiiiiiiiiiii5ii~i:::ıı:::::::::::::::;.:ım:::snı:ı;:iı::ı:::::z....................... ··-·· _...... .. ···•· 
('''"nııııı1111ııııiıı111ıııııııı111111ıı1111ıııııınıııııı1uıııııııııııııı111111ıııııınnıı11ıııııııını ıı nıııı11111ııı1 1' • • 1 ıı11111111ııııı 11111M"ııı"ıı111•111"11"11ıııııııuıııı111nıııınınıııı1111111ınııııı111111111ııııuınuuıı-, 

l BESLER< 
~ = 
İ Fabrikası taze olarak çikolata ve hisküitlerinin her \ 
J Çeşidinden kutu ve fantazi hediyeliklerini hazırlamıştır. -
~ Fabrika, toptan ve perakende satış yeri: = 

~\I.J Bnhçekapıda Istanbul ciheti tramvaylarının son istasyon karşısı \ 
IH1ııu"ıı111411111~ 111u11111111111111111 ııırıuıııllflllllııt1UtH 11 11 11ııııııı11ııııııııııı ı ııı11ıııııııııııııııııııııı11ıııııııııııııııı11111111ıııııı111ıı1111muıııımı111111uııııııııı1111111111ııt1ııııı11nıııııııııı111ıı11 11111ıııııııııııııııı"' ------==-- . 

750 liraya 
satıhk hane 

Elyevm on lira kira getirir 
kargir bütün evsafı havi ve 
yazihane yapılmağa elverişli-

dir. Galatada F ermeneciler Ha-
cıfoti sokak numara 7. Konuş -
mak istiyenlerin Galatada Şir -
keti Hayriye üstünde kö§ede 
berber Avni beye müracaatları. 

1 (3613) 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

ICUPD" 

6 
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Güzel ve gürbüz çocuk müsabakası 1 Barb GENE Geliyor 
Yazan: 1934 Çeviren= Fa. 

111 - MiJbeeeel 148 - lnd 1'9 - Hakkı 

f T'4nsi Dölezi No: 26 

1 .. İki it adamı, biran, ıuıarak göz 1 m·lletlerdi. Onun için iktisadi ha"' 
goze bakııtrlar. kımdan muhtardılar, ve bir mille'-

Sonra, baıka şeylerden bah" s ötekini, kendisine azrar verm.-
açıldı. 1 den, hatta da reisleri :çin Baç'lat 

Hak"kat nerede alarak yağma ve talan edebilirdit 
Doatlamn 1911 senesinde yaz· Fakat bugün, makine, mahsulled 

mıt olduğum küçük eserle yeni ve mamulleri 'htiıaılattırarak, 1' 
yapmıı olduğum tetkikatı bir ara- tün memle~e~leri mübadele1' 
da netretmemi i ted'l mecbur etmııtır. Bu mübadelt 

s 1 er. b · · b 'b' · · d~ B f ... . . mec urıyetı u gı ı eıya ·çın v 

u ayduız degıldı. ğil, ekmek ve iptidai maddeler İ' 
Yaptığım tetk"kat gösteriyor ç'n o1mu!tur. B;jtün milletler, a~ 

ki 1905 den 1935 e kadar, umumi ni zamanda birbirlerinin müttd 
harbin tecrübesine, dünya buhra· ve satıcılarıdır. Şüphesiz ayni Zflf. 
nmın ihtarlarına rağmen harici- manda da rak'ptirler, ve bu iti! 
ye1erin uıulleri ft zihn'yet deiit· barla, bazı pivasaları, mahreçleri. 
mit değildir. nafuz mmtakalarını kendileriol 

'Güzel ve mi•büz rocuk bak •- ~ müaaamna ıiren knçüklerden üçünün daha resmini bumin 
koyuyoruz.. ·-

Pariste, Londrada, Berlinde, 
Romada olsun, bu zihn'yet millet
lerin akibetlerini elinde tutmak· 
tadır. Sallhiyet sahibi olımyan ve 

tahsis etmek isterler. lıte bu neti'. 
ceye varınca diplomatlar heme8' 

~l ________ S_O __ Y __ A~D~L~A~R~l ____ ..._~111....._E~s~n~a-f_v_e_ış~ç-ı_ 
Okuyucularımızın soy Kalaycllar 
adlarını neşrediyoruz 

Gaaıaa - Ciball Tiltiln inhisar Jet mldtlrltlll Çatalca merkezinde 
idaresi Utracat fabrikası kıyım maki- alvil ikinci komiser Kemal, kmarde§ 
nesi Tevfik. lerf Şükriye. 

Onar - Yenfcaml kal'ŞISlnda Altıp Sakarya - lstanbul emniyet mU • 
top kundura mafazasmda Muhsin. dtirJUttı Çatalca merkezinde Uçbdl 

Onar - (*)Ankara Anafartalar komiser Osman. 

Tehlike işareti veri· 
yorlarl Diyorlar klı 

TopltaneJe lramoay caJJain
"• lıalaya Belrir ata diyor iri: 

-Kalaycılıktan ne kadar ka-
zamyorum biliyor musunuz? 

mütemad'yen deği!en nazırlarla 
itler idare ediliyor ve bu kiımeler, 
doatlarmm veya dütnJ.&nlarmm 
düşüncelerini yalnız kendilerin:n 
bildiklerini i~da edvorlar. Böyle 
t 914 te o kadar a1""'1nde 'bulunu· 
lan g • zli siyasete ve askeri ittifak· 

lar 11111lüne dönülmüt olunuyor. 
Milletler Cemiyetinin itlerini sör-

caddesi Kamelya mağazasında ZekL Gökgöz _ Istanbul av 
özer - <*) Sileldar Ata mahallesi mildUrltlillnde Rifat. 

Yergileri Altmıt liradan fazla delildir. 
dürımek üzere mütehMralar ver
mekle mükel11?f olan hariciyeler 
kararlannı onlar vurtaııyle yap-M No. Osman. K 

GOrkan - Gümrük miidürlüğtin • urç - YUzbaşı mtltekaidi Musta· 
den mtltekait tsmai1 Hakkı, kardeşi ~~1::-=llan: ~ v vergileri kontrolU 
Emin ve oITTıJlan do.-ent diş tahibi ttin, gümrilk muhafaza memu
SoRt hmail ve operatör K!znn t ' ru HUsamettin, Adana pmendifer 
malL 8 

- J depo mildUrU H&Mn. 

Tok - (*) İSRtafJ ı?flmriik mo'hafa- Tekin - Fatih yan~ söndürme 
za memurJanndan "482,, sayılı Ya- çevfrgenllfinde 9 No. Sabri. 
saf. GOndUz - Salihattin. 

Yamansoy - Devlet Demiryollıtn 
Bavdarnaşa merkez mı.~zasmda 
İhAAn. kansı Ayşe, km Ayten ve of· 
Ja Avhan. 

Demtrdelen - Devlet Demirvnllftn 
RRvflal')MlM vagn"a~ kt~ı iı:ıl"flerin • 
den Nuri, kanca Vetlive. k1zı tl'mnn. 

Ynman - 'O«"flncfi kolordu molut•e
beri"' Tevfik. nJırln Tokat sulh ha
kimi Nafiz ve df~er n!nll""· 

omc - Knrnk P Rnrr:tlh Elmıtda~ 
caddesi No. 37 KAmile Kadriye Zeh
ra. 

A1m1 - Fatih Rafrzpasa dfte a· 
partmı"" •.ı .. nomıtntdR eencı Ah
met Mf111fn. hrm R, tflx-. m!hı Abdul 
lah k'71Rn: F.mfne. ~niha. 

özt•k - R~~~ Cihanniiına 
mah1' 11.tnde o 99 hanede ~.tat A.11, 
~klan Seyfi, Şeref. anası Mllui • 
ban. 

Bqar - f~nbul T fman !ldrketfn • 
de -ı.. nel tntbeoie 'revflk. fmhl\!n ~T1' 7'.
ml. °'1!11an Sadi, Ahmet, anam Dtlr
nev. 

f'or.er - , . , "~"'• u""'"""1"a 
B,.ı...ı- caddesi ~11 ~o. hanede f41-
mall "akla. )(ansı Mfı"'erre11t n~l • 
Ja" vnrrf"t N..-de+ lazr M't-1A.Jud. 

){n•1, - Grtmrflk 1r"""t'"'nnrnlp~"
tfınt ~r .. ı.ıt, "'""" Mn .. c"-". n;c,,n .. "· 
~.f'~et. Necati, kt7.lan Emrive. GU • 

)er. 
TtlnaT - ( *) lstanhnl emnfvet mtl· 

dUrlft'ttl Cıttalca merkezi memnrlRnn 
dan Jl'aat tskender, anası Mımrlı Zey
neJJ. 

Artnc - Tr2'.lw..o.,da ıı.ftvarl kavma
b111 Rahrl ft 1ra.. ~ t.tanbuJ enual· 

ÖZyalçın - MUlga Yeniköy beledi
ye idare memuru sabıkı M. Tevfik. 

Vardar - lstanbol belediye kan • 
tar memurlarından Tahsin. 

Acar - inhisar millf sigorta şir • 
keti posta ve takip memanı Ahmet 
Necmettin. 

Kutay - Kadıköy Noteri sa • 
bık bq yazganı Bay izzet ve ai· 
lesi aoy adını almqbr. Geçenler
de ismin imlası yanlıt yenldığı 
için tashih olunur. 

Olıen - lstanbnl C. M. U. 
yazganlanndan Şinui, bruı 
Nezahet, km Müjde. 

Orhon - Kadıköy Söiütlü 
çefllle caddeai "255,, numaralı 

evde Neriman. 

Draz - Sabar Sami, Retid, 
Nurullah ve kardeıleri. 

Can (4 ) - lstanbul itfaiyesi 
Fatih grupu amirlerinden Hay • 
dar, brdeti Cemal. 

Acar - İstanbul Tapu idare • 
si Samatya masası memuru Sil • 
leyıqan. 

Uçak- Eskitehir Hava mek· 
tehi talim taburu mülizım Rem
zi. 

••• 
Kenarlan C •) ifaretli aoyaılla 

n eooelce • tPlıalan larahnılan a 
lınmıt Uimlerılir. Salrplerinin Je 
iiltirmel.-i la,4alı olar. 

Bizim halkımız nedense kala· 
ya hiç rağbet etmez. Yemek pi
tirdiji ve yediği tencere ve sa
hanlar bakır çalılı haline ıelmit 
olaa bile knu bir tehlike bilerek 
kalaycıya uiramaz. 

Sonra da zehirlenince, ya bak
kaldan aldıtı peynirin zehirli ol-
duiundan veyahut da kızartıp ye 
dikleri balıktan tikiyet ederler. 
Bu smede de zehirlenme iti bir 
sır halinde kalır. Halbuki iıittiii
miz ve ıirdüiümüz zehirlenme 
bldi8elerinin çoiu bakır takım· 
1anna llyılnyle dikkat etmemek 
ve bunlan ihmal etmekten çıkar. 

lı, halkın böyle zehirli kaplar· 
la yemek yİyeNk zehirlenmesiyle 
bitmiyor. Ben -.e emsalim de alıt 
verit etmemek ve binnetice aç 
kalmakla zehirlenmit oluyoruz l 
Şu söylediklerimi gazetenize ya· 
zmız da halkın nazan dikkatini 
celbetsin. Kalaycdar unutulma· 
malıdır! 

Fırıncılarda istira
hat& muhtaçtır 

tırıyorar ve M"lletler Cemiyetini 
akim bırakmakta güçlük çekmi· 
yorlar. 

Dünyanm her tarafında diplo· 
matlar günün hakimi olmutlar
drr. 

Diplomatlar dünyayı nasıl gö
rüyorlar? 

Ayni ananeler iç=nde birbirle
rine benzer mekteplerde büyütül· 
müf, ayni tarihi misa11er üzerine 
okutulmuı olan bu diplomatlar, 
Avrupayı ve dünyayı, Dzraeli'den 
Kuryon'a R=ıliyö'den Talleyran a, 
ikinci F erdrikten Pismark' a b· 
dar ayni büyük adamlann kullan
mıı olduklan usullerle, kar111m
dakin:n phini veya atlannı kit· 
)emekten ibaret bir oyunun oy· 
nandıiı büyük bir ptranca ben
zetirler. Onlar için, kuvvetlerin 
ınünuebetler'nden ba§'ka uırlar· 
danberi hiç biT ıey deiif1Demiı
tir. Böylece, Versay muahedesini, 
Veıtfal muahedesi ömek tutula· 
rak yapılmıt olan Viyana muahe
desini ömek tutarak yapmışlar· 
dır. Bunlar, elli ıenedenberi, mil-

Beyoflanıla Aiahamam Mu.
tala a•ta lnnınıla Şaban .öylü-
yar: letlerin ikt · sadi bünyelerinin ta• 

Biz fmncı ameleleri geceli mamen değiıtiğini görmemıler
ıündüzlü çalıpnaktayrz. Bizler eh. Milletler evvelce, kitleler"n ya 

d d
. ... 1 1 'b' ta taması için esaı olan şeyleri idhal 

e ıger ame e er gı ı mun za· ve ihraç etmeden yapyan zirai 
man sekiz uat çalışmaktan ne- 1.,,,,.,=======-====== 
den mahrum kalıyoruz? 

Gece uyku ve istirahat zama
nıdır. Halbuki biz bu istirahat 
müddetini daima çalıtJDak sure
tivle aecirinek iatirahatimizi ne 

zaman yapabiliriz? 
Muhterem gazeteniz vurtuiy 

le alakadar olan makamlann 
nazan dikkatini celbetmenizi rİ· 
ca ederim. · 

- Görüyonunuz ya, 
İdinap kabil değildir. 

Diyorlar. 

-Fakat ne mükemmel hal 
resi doirusu ! Öyle bir çare ki 
muharip hem mütterisini, hem 
mal aldığını öldürecek!... Ond 
~ arp selen lmlllap ol 
harpten gördüğü zararlan ö 

cek ve aynca da, kendisine 
lan ödemeie lazım olan par 
tedarik için ihracat yapmaımı 
yasak edecek. 

Bet senedenberi, bu enayi z'll' 
niyetten doğan bir dünya buh~ 
nı, bütün milletlerin içtimai ve ilt 
tisadl bünyelerini kökünden sart'.' 
maktadır. Fakat diplomatlanmd 
bundan h:ç te mütee11ir değiller' 
dir. Kendi ananelerine sadık ol-' 
bu adamlar hareketlerini ıu iJll 
düstura ist · nat ettirmektedirler: 

Milletlerin emniyetini temin I' 
ç=n halkları mahvetmek. 

Tetebbüslerin muvaffakiy~ 
temin için milletleri iflisa sürdr. 
lem ek. 

Ne diye hiç te utcpiat telildf. 
edilmeyen National Bank'm mr, 
dür muavini Mösyö Robers'in t' 
sözlerini dinlemiyorlar: 

-it adamlarınm, n:hayet, ~ 
nayi inkiıaf ının bugünkü Taziyl' 
ti dahilinde, bütül) milletlerin bit' 
birine bağlı olduğu ve malt ~ 
kımdan tanzim edilm=ı bir dün~ 
da, harbe yer verilemiyeceiini .-. 
lamalan lazımdır. 

Şüphesiz it namma sadece bit 
se senedi tevziatından baıka bit 
ıey bilmiyen diplomaıl ve mali~ 
el' ğin büyük reisleri bu basit b_..,· 
kati henüz keıfetmiı değillerd~ 
Bunun için, umumi harbi yap~ 
tan tonra, kemali ıükUnetle bir t' 
nisini hazırlamaktadırlar. 

Buhranın yüzler· ne bütün ~ 
pıları kapadığı ve bu hataları b.I' 
ki yarın kanlan ile ödeyecek ol,f 
gençler nihayet hakiki dün,.J! 
aram_ağa kor·',..,.,.r .. 1,.ll\r mı? 

Fransi Döle?.: ''derı 


