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IGöring 1 Ffat birliği yapan 
Umumi tatil 1 d. kı· .·Tröst ve Kartellere 
Pazar 

günü olacak ı ıyor izin verilmiyecek 
ı Mayıs da amele f 

bayra~ıdır Okono-ı "Tayyarelerin sayısı değil çeşidi, Parti Proğramına halkın 
.. ;~~~;.ıaeıeç· pilotlar1n çokluğu değil ehliyeti menfaatine Ulusun ilerlemesine 
::;;:=::;.-~r!:':u"i: para eder... yar1yacak yeni esaslar konuldu 
rünü olarak kabul edilmesine ka -

rarnrm:iftir. -~u~Kamu- Alman•a•a hiie;am edecekler çok acı 
ta19 ftrilmek uzere bır kanun •· ... J · "' 

Jihan hazırlanmıttır • bir vaziyetle karıılaşacaklardır ... 
fDevamı 2 rıcüliJ sız, herkese şamll 

olabilecek bir bey
nelmilel muahede 
ile hava kuvveti
m izi azaltmaktan 
çeklnmıyeceeıız,, 
ı..um bapekili Ram.ey Mak· 

Jonalcl Londrada , Ye .Alman ha· 
va num pnıeral Görinı Berlinde 

1 
· h• ikisini de çok derin tarette 
aWradar eden bir 111e1ele berin • 
de; • nutuklar .&yliyerek anlqtılar 

1 denebilir •• 
lnailb 1-peldli, tanmada in -

1 (iliz han kuvvetinin tenii üze • 
rinıde eh ta1t.bn, A'Ynlp& haYa Alman laava nasın G.,..,.al 

Ankara, S - P......,_ sflnG dalla ~ ehemmiJ9l ~. 
topl•necek ola CamlnıriJet Halk Ba arada ... ~ t.Dia edr 
partiaiain clarclincii biiJiik kor (De,,.. 4 ,,_,,., 

pelÜMle ılriit6lsek olan yeni ---::-~--.-----
JnmetJerini tahdit eden hir mia • G8ritw 

' ka Aı...n,.m.ıh ... i liamnm- --------
1'-ilj-oelao Baıoelrili Y ~ dan MhııUL 

.....,.. ......... fulsamn ac11 Agır bır ittiham 
''CimlmriJet Halle Partiai,, ola· 
nk taarih edilmif, ana ftlıf1ar.. tlç kişi çocuklara 

A ... n han mp-r ,._.ı Ga -
ring İle, Bertinde, ecnebi matbu -. ~ . ~ 

1 ,,.. 

Yu··zde 75-95 _._..,.. ........... •w1eee1• 
anlattı. Ancü muahede hotün 

k d A'mlP& lmnetlerine tunil olmalı· rey azan ı dD' •• Almanya, b611e bir fınat zü.. 

iki göçmen 
he eti kuruldu 

Maçek ancak 312 ~ettiii~dirde,itbozanl~et
meb'usa karşı 53 Dn7eoelr, diler dwletJerle bır ola- ldnlaDUftır ................... 

cakbr. lflufJ'le alrapaak llzen Galata dr 
meb'us çıkaracak c.n....ı G&iasle, lnailb ı.. . I rilth•e &1n1aa bir 791' ... bir blro 

r Yamı Z nd 1111/lllllla) <l>eftmı 2 lndde) (IJevanu J fldJe) 

KIZIL KADIRGA 
BCJVCK DENiZ ROMANI 

dan bilhaua devletçilik fıkruı teeavlz su~lle 
tebarüz ettirilmi,, daha izahlı adliyeye verildi 
--.-ifletilmittir. 

Yobazlar 
MOrtecllerden Oç 
kişi daha yakala
narak lspartaya 

gönderlldl 

"Dünya öküzün 

"""",..... 11r"" ......... 9M ............... _ ....... ... .......... ..,.,. ......... . 
dir. 

Ba adntlu Omm, bpıa H• 
..,;n otla •-u Ye L6tfi adla • 
rmdachr. 

Bmılardan Oımik, Hldz JafDr 
da Nihabent Ye d8rt Jat1Dda Ma
zaffer adb iki erkek çocala t. • cavlb etmekten aaçlaclar, 

HGaeyin ollu lamail de Mark 
boynuzları &db dolma 7q1nc1a bir çocu1a, 

•• • • d d. LOtfi ile AliJ'e İlmillcle bet :ra· ustun e ı r .,, tmda .. ir •YallıJa tecaYls et-

AataJ,., 1 - irtica hlclüe • melde munundurlar. 
•ile allbdar olduldan Saidi Kür- -------
dinin mektuplarmdan anlatı· 
lan mlftü Ahmet, Hamdi, Ye q · 
çı Hatan İlminde üç kiti daha 
,..blanarak lıparta:ra ı&nderil · 
mitlerclir. Tahkikat devam ecli. 
JOT. 

Soğuk bir 
Hidrellez 

..... mc... .......... a. ...... .................. -.... .... 
t• ... 1ua9'1111' ......... Füatt.a 

Yazan: KADIRCAN Kaflı 

Akdeolzde Italya, lspan1a, Fransa, Venedlk ve Afrika 
sahillerini korkudan tltretem 

( HCSMEN REIS'IN f 

Gökte 
Yeni bir zelzele Türk arması 

Klgl de 40 ev Dün ıec:e aaat 20 de atildiıı prp 

............. olftianclan ba ... 

....................... pek az ....... 

Emsalsiz maceralarla dolu, tüyleri 
ürperten insam heyecanla titreten romanı 

Pİ::K YAKINDA " HABER,, DE 

tamamen yıkıldı tarafından Tibk armuı tetekkü1 
Erzincan, S- Buıün Kigi de etmiftir. ince hir hiW, Veniia, 

iki anİJe aüren tiddetli bir zelze.. yani Zillre 111dmm ortuma al • 
le olma,tur. 40 n tamamen, 155 IDlf •e ha ..-ede ay Jlldız haad 
ey de kmnen yılqJmıı ve harab ol· olmQflm'. 
lllDf~. lneenca aJiat telhit edil- Bu m•mara pek çok kim ı ......... ____________________________________________ _, ....,...:.. ~ff 

', -:.-• tarafından znlde aeyredilmiıftiT. 



ıtalya 
IUIAhlanmada hukuk 

birliği için 

Macarlara 
yardım 
vadetmiş 

Paris, 6 (A.A.) - Fransız gazete
lerinin Venedlkteld mümessilleri, Cu· 
martesi akşamı Macarlstanın Roma 
konferansına gelmesinin çok ihtimali 
olduğunu yazmaktadrr. 

:Matin gazetesi muhabirine göre, 
prensip bakımından, ltalyan teklifi 
üzerinde uyuşulmuştur. Bu teklife gi· 
re, ltalyan hükQmetl, Roma konfe· 
ransından sonra toplanacak bir kon· 
feransta, silahlanmada hukuk birliği 
için yardımda bulunmayı vadetmek· 
tedir. 

Göring diyor ki: 
(Ra§tarafı 1 ncide) 

vekilinin bu "sözde,, anlqmumı 
müstakbel bir gÖl'Üfmenin müjde
si sayanlar bile vardır. 

General Göringin nutku çok 
dikkat ve alaka uyandırmqtır. Bu
günkü vaziyete göre, evveli, Al • 
manyanın diğer Avrupa devlet· 
lerinden geri kalmamak azminde 
olduğunu ftnfatmıttır. 

Sonra Sovyet Ruıya ile Franaa 
arasındaki yeni misakı mevzuu 
bahzıederek dem ittir ki: 

"An::ak, Almanya hava kuvve· 
tinden yana her hangi Avrupa 
devleti ile bir olmak isterken, Sov· 
yet Rusya ile Franaanm mecmu 
kuvveti ile yarı§Clcak değildir.,, 
General GöriPC, Almanyanm tim· 
dilik gayeıi, Fransa ile bqabq 
bir hava kuvveti meydana çıkar· 
mnlc olduğunu söylemektedir. 

Alman hava nazın, bastmkü 
Alnıan tn. ...... ele1·inin bir aay11mı 
vermem·~ c Avrupada en ıyı 
tethiz edHmif tayyarelerden old~ 

· ğuna işaret etmiıtir. 

Anlattığına göre, busün Abnan 
tayyareleri mevcud en modern mo 
törleri havidir. Almanyaya kim 
hücum edene çok kötü bir vazi • 
yet le kaqılqacaktrr: Atman ha· 
va kuvveti arasında tek 'bir eski 
tayyare ve motör görüleme•. Ger· 
çi, bazdarmm dediği gibi deviaa 
bir mevcudiyet defildi;. 

Essen tayyarelerin aayııı Cfeğil, 
çetidi mevzuubahi.tir. Pilotlarm 
çokluğu deği1, onlarm ehliyet ve 
sağlamlığı para eder. 

Alman hava nazrrı bundan aon
ra şöyle aöylemiftir: 

"Alman hava lnıneti huıGn o
kadar aailamda ki, kim Alman -
yaya hücum edene havada çok 
güçki bir mukavemetle brtdata · 
catı ıüpheaizdir. Bununla bera· 
ber lan,,_.• ıamU olahil.cek 
bir beynelmilel maalaeJe Ue bu 
hava kauvetini aultmaktan tla 
kt1'ınmıyacafa,, 

Tayyare Cemiyetinin 
yeni adı 

Tanare Ceml7eti imıinin 
"Türk hancılık kurumu,, olarak 
değittirilmesi kararlqbnlmıt • 
tır. 

Bu karar yakında umumi mer 
kezden ıubelere bildirilecektir. 

o 

Makslmos Bftkreşe 
gitti 

AtİJ\11, 6 (Huıuai) - Hariciye 
nazın Makaima.wı rei.litindeki 
Yunan h97eti Balkan andlapnaıı 
harici7e nanrtan toplantumda 
~ulunmak üzere buıün Bükrfe ha
reket etmiflir. 

HABER - Akşam Postası 

y evtiç Zabit ~<?aeı nam-
intihabatta zedl tevkif edilmiş 

'yüzde 75-95 Avusturyada yapı-
kazandı ıan bu tevkifatın 

(B~ıarafı 1 ncide) Sebebi anlaşılmadı 
Belgrat, 6 - Dün bütün Yu- Bu aabah gelen "Deyli Herald,, 

goslavya intihabat dolayısile he. gazetesinde Avusturya harb aka· 
yecanlı bir gün ıeçirmittir. demiainde yapılan tevkifattan 

Kat'i netice, daha bütün vili. • hahsolunuyor. 
yetlerde belli olmamıftır. .. ATUaturya hükUmetinin, bu ha· 

Belgratta yapılan tasnifte y ev- vadisi saklamak istemesine rağ • 
men İngiliz gazetesi muhabiri ga • 

tiç liıteıinin 32,000, Maçelc liste-
zeteaine tu tel yazııını çekebilmiı

ıinin 9700, ve diğer liıtelerin de tir: 
ancak 1800 rey aldıktan anlqıl-
mıttır. 

Diler vilayetlerden ıelen ha • 
berlerde Y evtiç, yani bükmnet 
partisinin ~hemen hemen her yer
de yüzde yebnit betten, yüzde 
doksan bete kadar rey aldıiını 
bildirmektedir. 

"T ev)df at Grazda ve Klagen • 
furtda yapıldı. Ve geçen haftaıım 
salı v,,e perşembe günlerinde yapıl· 
dı. lnannrlabilir bir kayna.'ktan 
&irendilimie söre, akademideki 
zabit ve namzetler arasındaki 

te-vkifat 200 zü bulmaktadır. 

"Bu fovkalide tedbiri icab eden 
Bu hesaba :nazaran 388 kitilik ıebeb hiç anlaıılmıyor. Hakkında 

parlamentoda Yevtiçin 312, Ma · izahat veren de olmamıftır.,, 
çekin 53 ve diier muhalif partile· ------------
rin de 3 mebualuk kazana.bilecefi 
umuluyor. 

intihabat eanumda biç bir yer· 
de bir karıatalık, ve bir hldiae 
olmamıftır. Yalnız muhaliflerin 
hqkanı Maçek, kral naibi prens 
Pola bir telıraf çekerek muhalif 
namzetlerin aeçim dairelerinde 
serbestçe dolqmak imki.nmı bu· 
lamamalarını protesto ebnittir. 

intihap esnuında aaat 13,30 
da Y evtiç le aandrk bqına gele -
re1c reyini vennittir. Bu eanada 
etrafını earan gazetecilere fU .CSz· 
leri aöylemittir: 

- Şimdiye kadar t;elli olan ne· 
ticelerden çok ınemnunum. Se
çim htddbn.t için .,. iri ..... 
tedir. 

T~rk cigaraları 
Mısırda yeniden pi
yasaya hAklm oldu 

Kahireden inhisar tdar~ine gelen 
malftmata göre bu ayın bqında faa· 
liyete geçmif olan inhisar fabrikası 

Mısıra tütün ihraç eden memleketler 
n Mısırda cıgara yapan fabrikalar 
muhitinde bUyUk bir alili uyandır· 

mııtir. inhisar f abrikuınıa bUytik bf r 
satış teşkil!tıyle ilk parti olarak aşa· 
ğı ve yukan M181ra yaydıf1 apralar 
fe,·kallde bir rağbete maıhar olmq· 
tur. , • 

İnhisar idaresi pmdiye kadar piya
saya dört milyon eıgara çıkarmıştır. 

idare TütkiyedeJd çeıltlerden fazla 
olarak "Se1~m .. 1 "Jokey,, , #J'ilrk,, , 
ve "Ankara,, çeşitlerini de Mısrr piya
sasına çıkarmıştır. Mısırda uzat se
nelerden bert unutulma§ olan Ttlrk 
cıgaralan derhal plyeaya hl.kim ol· 
muştur. 

Yobazlar 
'(80fıtıTa/ı ı rıcid.) 

H&diae etrafında sazetecilere 
malOmat veren iç lıleri bakanı 
milltepn Bay V ehip tu ıösleri 
söylemiftir: 

- Ortada iç itlerini allka~ar 
edecek bir nsiyet 1oktur. Yab • 
lanan adam, taribt ve ıeJhlik 
gibi bir ıuçtan dolayı tevkif edil
mit olabilir.'Bu da iç itleri ba· 
kanlığını değil, adliyeyi alakadar 
eder. 

Japartadan alman malGmata 
ıöre, Satdi Kürdi, ıon zamanlar 
ela nefi •dilm\f oldup Barla ııa· 
ht,:eatnae iken dtı1et1nl japbra • 

eatmr söyliyerek lıpartaya git
mek için isin alııııt, ve orada yer
lqıniıti. Haci lbrahim oilu Hüs· 
rn iaminde senem bir genç te 
huaual katipliiini yapıyordu. 

Bu yazm evi arandıiı saman 
ele ıeçirilen kitaplar arasmda 
"l'cazı kur'an,, isminde elle ve 
eeki harflerle yazılmıt bir kitap, 
teaettUriln lehinde ve dünyanın 
öldbiln bo111umnda oldupnu id· 
dla ecl"1 mektuplar vardrr. 

Pazar tatili 
tJ 

(80fıtıra/a l rıcide) 
Bu proJ• etaalarına söre, cu • 

marteti aünferi alqama kadar 
di6Mnlar mçık kalacaktır. Ancak 
dnlet dairelerinden, mülhak ve 
husul bütçelerle idare edilen mü
etHHlerdekl memur1arla fabrika 
w t&D&Jİ müeueeel,rindeki itçi • 
ler aJDi sUn aut on üçten itibaren 
TUİfelerinden ayrılacaklar ve pa· 

Şlmdlve kadar Mısır piyasası Ma· il 1 • d b ft ı t · . w- r n erı e a anm ream a • 
tasvon grubu ıle Çanaklis ve Kota· , • • ·t . 

1-b. -'bl tihl bl fi tıHnden ııtı ade edoceklerdır. ra ı l;I en m m ecne rmanın · 
elinde bulunmaktaydı. Projeye aöre, buıüne kadar di-

iki göçmen 
heyeti kuruldu 

( Ba.ıtaralı 1 nclü) 
kurulma, bir de ga~en heyeti tePfl 
edilmiştir. Bu heyet munhasıran va· 
purlarla gelecek göçmenlerin tstan
bulda mUtktlllteıs karaya pkablbnr . 
lerl, trenle TrakyaJa ısevklırl 1§1.nl 

ğer bayramlar münasebetiyle ka -
bul edilmi1 bulunan reımi tatil 
pnleri olduiu gibi muhafaza e
dilmektedir. Cümhuriyet hayra • 
mı ta.tili 28 Birinci Teşrin öğleyin 
baf1ayacak ve 29 • 30 olmak üı:e· 
re iki buçuk ıün ıürecektir. 1 Ma· 
JI• amele bayramı olacaktır. Yıl • 
baıları için bir buçuk gün teklif e
dilmektedir. 

idare edecektir. -------------için Mersinden vapurlarla"kereste ge· 
tirilmektedir. Bu keresteler doğrudan 
doğruya Çanakkale ve Tekirdafma 
sevkediJmektedir. 

lskln Mtldilrll Tahainln relsllil 
altında da villyette ikinci bir komis-
yon kurulmuştur. Bu kombyonda vi· 
lAyet muhasebecisi Vahid, §ehlr mec· 
llsl Azasından, Mustafa Faik, MUhen· 
dls Ali Rır.a -vardır. Bu komisyon 
Trakyada yapılacak on bin ev için 
IAzmı olan malzemeyi almakta, T.rak· ı 
yaya yollamaktadır. Yapılacak evler 

Getirilecek muhacirler için Trak· 
yada yapılacak evler iki odalı olacak, 
bir de ahırı bulunacaktır. Bu yaz zar· 
fmda on bin ev tamlmlanmış ve getl
rf1ecek muhacirler tamamen yerleşti

rllml§ olacaktır. 

6 MAYIS -1!'3:> 

Japonyanın zelzeleden 
harap olan adası 

Japonyada yeniden gene büyük 
bir f ela.ket oldu. Müthit bir zelze
le F onnose adasını ba§tan bata 
harap etti. Ta.biat, meı'ut memle -
ketlere verdiği güzellikleri galiba 
'hazan kıskanıyor da onlardan itte 
böyle arurra intikam alıyor ..• 
Fomıoee hakikaten tabiat tara -

f mdan özenilerek ıüslenmiı f ev -
kalade aiizel bir adadır. lnıan i · 
deta burada kendini cennette zan
neder. 

Çin sahillerine yakın bulunan 
bu adaya ilk ayak basan lspan 
yollar adayı o kadar beğenmİ§ler· 
dir ki ona (Formosa) yani "gü • 
zel,, ismini vermekte bir li.hza le· 
reddüt ebnemitlerdir. 
Doğnısunu aöylemek laznn ge · 

lirse Fonnoae adası kendisine ve· 
rilen bu imıe tam mi.nuiyle layık
tır. Ada uzaktan denizin ortasına 
konınU§ bir çiçek buketine ben · 
zer. 

Onun bin bir renk ve Çe§İtteki 
çiçek ve ağaçlarından intitar e • 
den misk gif>İ kokusunu ıemici
ler ti açıklardan hi11ederler ve 
daha ufukta adanın yetil sahille • 
rinin belirdiğini ıezmeden, ona 
yaklatmakta olduklannı anlarlar. 

Adayı, zirveleri keskin ve ırrt· 
ları ark ormanlar ile örtülü bir 
dağ silsilesi battan bqa kateder. 
Bazı yerlerde yerden fııkrran ıu 
ve kükürt buharlarına, hali faali· 
yette bulunan küçük volkalara da 
~------~-----------~· 

Telefon 
şirketinin satın 

a ınmasına 
·doğru 

Hükfimetimizin latanbul Tele • 
fon Şirketini mübayaaya kat'ı ola· 
rak karar vermeai üzerine tirket 
bu huıuıta hazırlıklara bqlamıı· 
tır. Aldığımız malumata röre 

tirket bu huauıta hükUmete kartı 
yapacağı teklfiteri tesbit etmit bu
lunmaktadır. 

Bunun için yakında fnbllde 
bir heyeti umumiye toplantnı J& • 
pıhnaaı muhtemeldir. Şirket ma • 
haf ilinde Bayındırlık babnlıimm 
nibeyet bu ay son1armcla ıiıketi 
müzakere için davet edec:eil Umit 
edilmektedri. 

litanb\ıl Telefon Şirketinin hal· 
kın menfaatlerine uysun bir yolda 
hareket etmediiini ılren Ba,.. • 
drrlık bakanhlı bir müddet enel 
tirketin bir sün müba7auı bbil 
olurN. ümidiyle tirket heaababnı 
Ye muamelitmı bir tetkik heyeti • 
ne gözden geçirtmitti. Bu heyet 
tetkikatı hakkındaki raponmu Ba
ymdnlık Bakanlığına vermit bu • 
lunmaıktadır. Heyet bu arada tir • 
ketin mukaevelename etaalarma 
aykrrı olarak yaptıiı muameleleri 
de tesbit etmittir. 

o 

Zonguldak kUmUr 
amelesinin gftzel 

bir teşebbUsft 
Zonıuldak kömür havzuı ame

birliii bu nevi tetekküller için bir 
örnek olacak çok mühim bir teıeb
büıe girifmiftir. 

Birlik amelenin timdiye kadar 
biriken ~alariyle Zonguldakta 
bir haıtahane yaptıracaktır. Her 
türlü aui vesaiti bulunacak olan 
bu hastahane a1tmıf yataklı ola • 
caktrr. 

tesadüf olunur ki bunlar da ada .. 
nın romantik dekorunu bir kat da
ha güzelleıtirmektedir. Ye!illik · 
ler arasntdan tırıl tırıl akan ır • 
maklar ve buz ıibi çağlıyanlar sa
hillere kadar uzanan münbit ova· 
ları aular. 

Seyyah, ta biatin bu fevkalade. 
liği karıısında kendisini muazzam 
bir bahçede ıeziyor zanneder. 

Zümrüt gibi pirinç tarlalarını, 
göz alabildiğine uzıyan ve hafif 
bir rüzgarla sapları eğilen huğ • 
day, mısır, biber ve kamıt teke
ri tarlaları takip eder. 
Adanın baılıca ıervetini tqkil 

eden kafur ağaçları, en leziz mey
vaları veren tef tali ve portakal a. 
ğaçlan ile yanyana dikilmittir. 
Biraz ötede dalları, rüzgarda aal· • 
!anınca burutturulan bir ipek hı -
t ırtııını andıran hurma ajaçları 
görülür •• 

Formoae adumm hem pzelli· 
ği hem de serveti vardır. Adaya 
bol düten yafmur her tarafı meb
zul yeıillikler ve renılrenk çiçek· 
ler ile ıüılemittir. Göz, ötede be
ride açılmıt erru'V'anlan, bhka • 
haları ve Orcbid6e1leri aeyret • 
melde doymak l»Umez. • 

Bu, toprafın ilıt kınnmm zen· 
ginliiidir. Alt kıamında d&, k& 
mür, balm, ~it ve hattl altm 
madenleri bile bulunur. 

Şüphe yok ki ha7le l»ir ada:rı • 
le ıeçirmek bir çok muhariplerin 
baılıca emeli olınuttur. 

1634 te eneli Hollandalılara· 
daya yerletınitlerdir. Bilihare 
Çin Konanı 1cben Tchiıas Koq 
ada71, Hollandaldarm elinden 
zaptetmiftir. Müteaddit t.u.rruz • 
lara rafnıen Çinliler uzun seneler 
adada bbmtlardır. Niha1et 1884 

• 
te Ti en T ıin muahedeainin feehj 
üzerine amiral Courbet acl&Jı it · 
ıal etmittir. 

Bugün herkesin bildiji gibi 
F omıoıe adası bir Japon müstem
lekeaidir. 

Japonlular adayı kısa bir za • 
man zarfmda çok imar ebnitlerw 
dir. Halen adama nüfuau 4 mil• 
J'ODU 1eçmekteclir. İfte hu 1ilaeJ 
ada ton sünlerde müthlt bir fell • 
ketin kurbanı olmuftur. Şiddetli 
bir selaele adayı battan bata ha • 
rabeura çevinnlıtir. 

Fakat Japonlular felakete alır 
lan bir mlllettlrler. Yakılmak bil· 
ıinde filphe rok 1d onlar ~ıtkant 
ml1en azim ve metanetleri aaye • 
taliin bu cilntinden de yakın bir 
samanda ıene ıalip çıkıcıklar • 
d~ I 

Sotli KARSAN 

Bir hakaret davası 
Sirkecide oturan Takehi ve A • 

dalet isimlerinde iki kız Adaletin 
akrabasından birinin nine gider
lerken Nuri i1minde biriıi kendi· 
!erine hakaret. mahiyetinde bir söz 
aöyiemit, iki kıs da hemen kara• 
kola ıidereık ılkl1ctte bulunmuf • 
lardır. Mahkemeye intikal eden 
bu hakaret davuma bu ıabah 
ikinci ceza mahkemftinde bakıl • 
mıı p.hitler dinlennıif, tuÇ aabit 
olduiu için Nuri on dört lira para 
cezaıma ve mahkeme maaraflan • 
nı ademiye mahldim olmuıtur . 

21? 
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13enim, q&~: 
....... ... ,,_, -- -• Türk hançeresı 
Uzun ene7er Rusyada bulun .. 

duın .• Bu koMJU memleketin ıehir
Jen kadar, köylerini de az çok 
tanının. 

Ve li 
nıallar 

1 F rıncılar 
Geçen gece, radyoda, bir ba • 

lal yka orkestrası çalıyordu .. ~·- s erg is i 
lalaykay1 bilir misiniz?. Üç ko • d d 
li mandolin tarzmda bir Rus mu - Bu yıl sta yum a 
iki aletidir. Büyükleri, küçükleri, açılması dilşiinillüyor 
ortancaları olur. Sanayi Birliği bu sene açılacak 

Radyoda bu milli sazlarını ça • Yerli M Uar sergisi için fabrika • 
lan Rus1arı dinlerken, gözlerimin larla temasa giri§mİşti. Bu yılki 
önünde, nihayetsiz &teplerden or • ergi için şimdilik iki yer dü ünül

ı llalka narhtan ucuz 
ekmek vermiycekler 

ralarında anlaşıp ucuz 
e mek satanları eziyorlar 

llln içlerine doğnı kopn troyka · mektedir. Bu iki yerden birin· Kadıköy mıntakumda bulunan 
lar canlandı.. Alqam Üzerleri, cisi gene evvelce olduğu gibi Ga· fırmcıla.rın aralarındaki rekabeti 
köylerin kilis meydanlarında e1 • Jatasaray lisesinin alt katıdır. kaldırmak için anJ&§tıklannı ev -
ele tutuşup oyun oynayan krz ve Bir kısım sanayicikr ise bu se - velce yazmıştık. 
erkekleri görür gibi oldum. Ka- neki serginin her sene oldu.ğu gibi Öğrendiğimize göre Üıküdar 
zaklarm silah boşaltarak do1u diz· kapalr bir yerde kurulmasına mu- I mıntakasmdaki fırıncılar da böyle 
gin ko§uşmalarmdan tutunuz, ka.. haliftirler. Bunlar serginin açık bir anlaşma yapmışlardır. Bu an· 
~ha panayırlarının oğultusuna bir yerde, merkezi vaziyette oldu· !aşmanın esası tudur: 

kadar Ru yaya aid bütün sesler ğu için, meıe1a Taksim Stadyo • Belediye ekmeğe azami fiyat 
bu balalayka ork~trasınm içine munun içinde kurulması fikrin • koymaktadır. Bazı fınnlar, amele 
girmi .. dedirler. Sanayi Birliği de bunun yevmiyesinden, fırm kirumdan 
' En mühimmi: için teşebbüsata girişmiştir. ve sair haZI kısrmlardan temin et· 
Burada tarla öyieyen insanlar. , Yedi sene evvel ilk defa l 1 A· tikleri tasarruflarla çıkardıkları 

ehirlilerdir. Hatta, müneYver ğustosta kurulan İstanbul Yerli elcmekteri narhtan daha a.ıağı ve• 
kimselerdir. Fakat, hançerele • Ma11ar sergisi bundan sonraki se· rebilmektedirler. Yıanyana bulu • 
rinden çıkan sesler, mujiklerin se- nelerde Ağu tosun birinde açıl • nan iki fınndan birinde elanek 
&inden farksızdır. Her kelimeyi mıştı. dokuz ku~ satılırken diğerin • 
ol&a dört yüz dirhem Rusça söy • Fakat bu ıene serginin Tem • de yedi buçuk, aekiz kunqa ıatıl • 
lüyorlar. Ne Fr:aruıızın, ne itaba· muz ayı içinde kunılmaıı zaruri maktadır. Bu hal Kadıköyünde 
nın, ne Almanını ne lngilizin mu· görülmektedir. Çünkü İstanbul· de olun~a zengin ve ıermayedar 
kallididirler. daki aergi ile lzmir sergisi arasın· fırıncılar kendilerine rekabet e--

Radyoyu dinlerken, yanımda da zaman bırakmak icab etmekte- den bir kaç küçük fmncıya günlük 
bizim (Haber) deki arkadatlar • dir. Bunun için Sanayi Birliği ser· kazançlarını vererek fırmlannı 
dan Fethi Mustafa vardı. Ona, giyi kurmakta acele etmektedir. işletmekten geri bırakmıtlar, he. 
bütün bunları anlattım. Sonra, men ekmclc fiyatını narhın göster-
sözde alafranga usulü üzere yapı· k~ l 1• ~T l!..I eliği fiyata çrkarmı§lardır. 
lan miyavlamaları acı acı andık .. __,. _ ' il Kadıköyünde yapılan bu anıa.pna 
Mesela ''Türk tangosu,, diye par· bö ı bir netice verince Üsküdar 
çalar ... Bestelerinin adiJiğini bir Kalbi durdu h'!t~nd k' f 1 d n1•tTnır 

. c ıe ı e ı mncı aT a a -,.-· -· yana bırakınız, f n.kat hançerenın Bet gün evvel tedavi için Kırk • 
Türkçe sözlere müısaaid olmama - larelinden gelen Zeki og"lu Ömer lardır. P l "h t 

Dolapdere ve anga tı cı et n • sı ... • isminde i tüccar, clün irkecide deki bazı f ınncılann da ayni te -~thi Mustafa, birdenbire: Paris otelinde kalb sektesinden 
- Esa en hiç bir zaman, hiç bir ölmüştür .. • 

devir.de, lstanbulda, hanende, Hamamda yıkanırken 
Türkün sesini haykırmamqtır. • Gümrük muhafaza memurların· 
dedi. • Fakat, şunu dinleyin .. lıte dan Sabri Sirkecide bir hamamda 
tam Türkün sesi.. inleyin.. yıkanırken cebindeki ahr lirası ça· 

N . ., 
- eyı.. lınmıştır. 

Radyo çalmıyordu. Neyi dinle· Kibrit istemiş 
Yecektim?. Ahmed isminde birisi sarhoş o· 
Arkadaşım, sokak tarafını işa • larak Beyazıttan geçerken Fikret 

ret etti. Anadolu bir satıcı, sıtma isminde birisinden kibrit istemiş, 
görmemiş sesiyle haykırıyordu. Fikret de kibrit yerine aarhoş 

- lşte, marifet, bu sesi musiki· Ahmedi yere itip yaralanJJlMma 
nin çerçevesi içine sokabilmek... s.ebeb olmuştur. 
Milli musilôsi olan bütün milletler Hakaret 
bUnu yapmışlardır. Yoksa Haciy· Fenerde Kukmerdiven sokağm-
"at sesli eski hanendeler kadar, da oturan komisyoncu Mustafamn 
ıenci cazbantçı mukallidi yeni şar- Abdi subaşı mahallesi sakinlerin· 
kıcılar da komik ve iğrençtir. den Yaşar, Hüseyin, Hayriye ve 
Doğnı bir düşünce değil mi?. Omere hakaret ettiği iddia olun -
Bence çok doğru •• Türk musiki· muştur. 

çarparak ağrrca yaralanma.ama ıe
'beb olmu§tur. 

Makinaya kaptırdı 
Tahir isminde biriıi Tak.imde 

kasab lbrahimin dükki.nında et 
kıydırırken elini makineye kaptır• 
mıştır. 

Arkadatı itince 
Fatihte Ortaçeımede Arpacı Jıa .. 

nında oturan 1 O yaımda Receb 
lstavrinin bahçesinde oynarken, 
arkadaşı 12 ya§ında Salahaddin 
kendisini itmiş, yere düşürmü§tür. 
Recebin :sol kolu kırılmıştır. 

Bfr atuJUbe yandı 

gi, ancak şarkıları Türk hançereai· Hayvan UrktU 
2 ıöylediğimiz zaman doğacaktır. Balrkpıızarında Yağcı Ta'latm muıtur. 

Bu gece sabaha karşı Üsküdar· 
dn Burhnniyede oturan lbrahimin 
Atlamataşında!ki barakasmda ya • 
tan sabıkalı Şevket oğlu Ali elin • 
de sigara ile uykuya dalmıı, ıiga • 
ra yorganı ve yatağı tutuıtW°"' 

(V• rtO) 'd d M t f ara Ali neden sonra itrin farkına a • arabasını ı are e en us a a - y• 

--;;--S-kl--T-il_r_k __ m___;u;._s_l_k_4'_e_- ha ile Mercandan geçerken hay- varara'IC ayağa kalkmrı, dışan fır-
fj J. van birdenbire ürkrnÜ§, yedi ya• lamIJlrr. Kulübe tamamen ynmıf • 
erleri tesbJt edfJlyor §mda Yaşar isminde bir çocuğa tır. 
İstanbul konservatuvarında eski 

• 

kilde birleıtikleri bildirilmekte -
dir. 

Aldığımız malumata göre latan· 
bul cihetindeki f ırıncdar d an· 
lafmak için görüşmelere baılamış
lardır. 

Yalnız bu cihetteki fmnlar çok 
olduğundan anlqma iti uzamak • 
tadır. 

Bunlar da uyuıursa latanbulda 
da narhtan qağıya ekmek satıla • 
ınıyacaktır. Bu anlaşmalar etra • 
f ında bir fırıncı dün demi§tir ki: 

"-Kadıköy ve Üsküdar, Pan
galtıdaki f rnncılarm aralarmda 

anlqbklan muhakkaktır. Son bir 
sene zarfmda otuzdan fazla fırın
cı ifliı etmiş, İ"§ini bırakmıştır. 

Bunun da ıe'bebi fmncdamı biri • 
birleriyle öldüresiye rekabet et-

meleridir. Bu gibi fmneılar bele
diyenin narh dahilinde verdiği 

kin feda ettikleri gibi keselerin • 
den de ~rar ederek rekabet yap • 
makta, sonunda da söylediğim gİ· 
bi ifliı etmektedirler. 

Fmncılar araımda l>u reb.J;et 
devam ederse bir kaç ıene ıonra 
piya da az fmn lacaktır •• 
Bunun için fırıncılar anlqmakta
dırlar.,, 

Diger taraftan fırmcılarm bu 
anlqmalan BeTediye lktıaad mü -
dürlüğünce haber alınarak tabki • 
kata baılanmıfbr. 

~lqma ile narhtan fazlaya ek
mek aatdamıyacağı muhakkak ol· 

muma nğmen bu anla~manm ka· 
nuni olup ohnadığı tetkik edil • 
cektir. 

-o-

Kesilen makam 
tahsisatı me elesl 
Jlk tedrisat müfettiş \•e baş mu

aUimlerinin bir aralık kesilen ma
kam tahsisatının tekrar verileceği· 
ni yazmıştık. Bu tahsisatın kesil • 
meai için bir kanun mevcut olma• 
dığr cihetle verilmeleri lazım gel
diği vilayet1ere bildirilmiştir. An
cak bütün vilayetler bütçelerini 
hazırlamış bulunmaktadırlar. Bu 
vaziyette bu tahıiaatrn bütçeye ko
nulabilmesi için bir çare aranmak· 
tadır. 

'tiirk musikisi eserleri üzerinde ça· 
h§an heyetin §imdiye kadar tet • 
itik ettiği eserler tamamen tesbit 
dilmiştir. Heyetin bmıdan son· 

t'aki mesaisi genitletilerek daha 
8~'atle çalışılması temin edi~İf -
lır. Hey t' bu rAhtmaaı netıce· 

( ŞEHRiN 
• 

DERDLERI J 
. e ın r-- b' k. 
•ınde tesbit edeceği eserler ır •· 

• 
iŞ Istanbulda en zor 

Kendi kendime: 

ala Fransada 
düello var 

Fransada hala yapılmakta olan 
düellolar gazetelere kııetmez v 

gizli kalır. Hcı· sen aşağı Ylllm
rı 2000 düelJo daveti olm kta ve 
bunlardan ancak 100 tanesi ger
çekten kanlı krwgayn kndar git
mektediı:. 

lngilterede ve Birleıik Ameri· 
ka cumhuriyetlerinde olduğu gibi 
Framada düeJloyu yasak den 
bir kanun bulunmadığından po • 

lis bunlara müdah 1 edemem k· 
tedir. 

Polis, bir düelloyu evvelden lia· 
her al a bile, ancak düellodan 
sonr bir y ralanrna yahut ölüm 

olduğu takdirde meseleye karı§ -
maktadır. Polisin müdahalesini 
celbebnemi§ bir düellonun yara • 
lılarım, doktorlar gizli ted vi e
der ve bunu bir §eref meaeleai 
sayarlar. 

Eğer yara liastaliane tetfavisl 
istilzam ettirecek, yahut öldür -
cek kadar ağırsa, meselenin kaza 

olduğu söylenmekte ve böylece 
polis tahkikatı neticesiz kalmak • 
tadır. 

Yaralı da katiyen ağzını açıa 
tikayette bulunmaz. 

Fransada yapılmakta olan dil· 
ellolarm bir çoğu kadın yüzün
dendir. Bu kavgayı ekseriya alda. 
tılmı§ ve hakaret görmüş koc lar 
yapmaktadır. 

-
Düellolarda §İmdi yalnız ta-

banca kullanılmaktadır. 

• Azerbaycanda radyUm 

.Azerbaycanda kaya damarlan 
arasında dünyanın en pahalı ma· 
deni olan radyüm izleri ke!fedil
miıtir. Nerimanof vilayetinin E· 
lendorf mmtakasında bulunan 
bu kaya ocaklannm oldukça mü
hiın miktarda radyüm ihtiva etti
ği aanılmaktadır. Hardistan vila· 
yetinin it.si mıntakasmda da böy· 
le radyüm damarlan ihtiva eden 
kaya ocakl rı meyd na çıkanl
mıgtır. 

Sovyetler &ı ocakları aı:_aJb1"' 
mağa b lamışlardır. ' 

• 
Karı,ık bir •ual 

Fransada toplanmıı olan aV'll" 
katlar konferansı, müzakere nız • 
nameaine şu karışık auali koy 
muştur: 

''Ni beten az miktarda fakat 
zahiren mebzulen harcanır gibi 
gösterilen bir para sayesinde ve 
bir kaç arkadaşının da yardımile 
bir §ahısın ulusal bankadan bü· 

yük ikramiye olan bir milyon 
frangı kazandığına herkesi inan
dırdığım farzedelim: Kendilerini 

ilan ettirmek maksadile tüccar
lardan bir çoğunun bu yalancı 
milyonere mallarım bedava ver -

diklerini de sanalım. Bu takdirde 
yalancı milyonere dolandırıcı de· 
nebilir mi, denemez mi?,, 

Fransız avukatları işte bunu 
~h §eklinde neşredilecektir. 

IJ.leyct şimdiye kadar çalışmaJa
rr:nda ulusal Türk musikisinin a • 
na hatlariyle eldeki veıi'kalara 
RÖre, bütün , Türk güfteleyici ve 
b~ıtekar1arrnı tamamiyle tesbit et· 

_ lJergün mütemadiyen halkın dertlerini soruyorum, 
araştırı;> orum. Bunların ekserisi tram' aydan şikı"l)·~t. e· 
cliyorlnr, bir de tram\""RY şirketi m~m~urlnrııı~a.n Jıırın~ 
sorayım dedim. Bakalım onlar bu ~ıkayetlcr ıçın ~e . ~!· 
yorJar? diye dü~ündüm n cvvelkı gece Ilcbck-hmıno· 

münakaıa etmek üzeredirler. 
1 

En fazla sinirlendiğim şey billıassa sabah ı·e akşam
ları bir takım ufak çocukların teranwayın basamakları
na, arkalarına asılmalarıdır. Ekseriyetle l" alıu<li olan 
b11 çocuklar ne Ui.f cmlcırlcır, ne de bu lıuylarındarı l'OZ· -------------
yer.erler. Sonra arkadan gelen bir otomobilin veya tram- B J d.i • 1 

lbı lir. 

.. Bunda bilhıu merhum Rauf 
b·~kt. ile eski Türk muıikis!ııin 
li u~k iiatadlanııdan olan Nuri 

e.ıu1ıı t..~·-::,_ h" ı · d--'-- • lbb~ UU3~ ımmeten oauu 
-~. 

nii tramvnylarında biletçilik yapan lhsann sordum. J 
Bana nrdiği cevapları aynen not ediyorum: I 

_ Ne diyeyim? Emin olun ki lstanbulda en zor mes- ı 
lek tramvay biletçiliğidir. Bir taraftcın lıall;ın, bir t.a· 
raftan şirketin, bir taraftarı da belediye ve polisin cmır
lerine eyvallah demek lıcr babayiğilin kfırı değildir. • J 

Kapı açık kalmış ceza. Fazla 110/cu binmiş de lıep ı
nln biletinl vermemişsin ecza. Arka tarafta bilet keser· 
kcn seksen kişinin dolduğu bir tramvayda ön basamak· 
t.ald bir adam aşağı inmeden zili çekmişsin ceza. 

Kısacası ne yapsan, ne etsen ceza_ ceza, ceza. 

l'ayın altında /:aldılar mı, gene bizim başımızı nara ya. e e yenın yen 
ka;;:rı~ ne söyliyeyinı? JJıl biletçilik Öyle berbat bir 1nCS· fen müşaviri 
lek ki? Hani çalışayım, göze gireyim derseniz dalıa faz- İstanbul Belediyesi Fen Heyeti 
la yanarsınız. Eğer açık gö::liiğünüz, gayretiniz gö:c müşaviı·liğine getirilen A1manyalı 
çarparsa bu sefer ya Sirkeci-Bdirnekapı, ya Bcbek-
Enıinönü tramvay ııagonlarına veya ilı.inci meır mütehassıs Marten Vegner imar 
ki Kurtuluş Beyazıt tramvauına verilir iniz. Ananızdan bürosunda ralı mıya ba§lamı~tı:r " 
emdiğiniz süt burnunuzdan gelir. 7 :-

Açık göz U~!.ünm.eY_eoinıv de~s~'!lz bu sder de işten Çl'" Berlin Belediyesi fen heyeti rei& • 
k'!_rırlar. Dedıgım gıbı aşagı tii1-.."Ursen aka_[, yukarı tü· liğini yapmış olan mütehassıs §eh· 

1 kiirsen bıyık!.,, 
Yann bu bahise devam edeceğim. ri gezerek tetkikat yapmaktadır• 
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adınların 
•• • • um ayışı 

Paris Belediye seçiminde kadınlara 
intihab hakkı verilmesi istendi 

Fransadaki Be~ediye 
seçmelerinde ekseriyet e sol 

fır a:ar kazandı ar 
Paris, 6 (A.A.) - intihabat 

dolayısile süfrajetlerin, kadmlara 
intihap hakkı verilmesi için yap
tıkları tezahürat, bir kaç femi· 
nistin yaknlanmasile neticelenmiş 
tir. 1 

Süfrajetler, müntehiplerin bu 
husustaki fikirlerini anlamak için 1 

yarı resmi kadın namzetleri gös-I 
temıi~lerdi. Hakiki intihap yerle
rinde süfrajetler, kahve masaları-! 
nın önüne üstleri delinmiş şapka 1 

kutulan koyarak halkı kadın ya· 
rı resmi namzetler ine rey verme
ğe çağırmışlardır. 

Paris, 6 (A.A.) - Belediye 
seçiminde bir çok yerlerde reyleri 
dağılmıştır. Bay Laval, büyük bir 
ekseriyetle tekrardan Obervilye 
belediye başkanlığına, iç işleri 
bakanı Bay Reyne, Billy belediye 
başkanlığına tekrardan seçilmiş -
lerdir. 

Liyonda Bay Herriot'nun nam-! 
zet listesi üzerinde reyler dağıl _il 
mıştır . 

Marsilyadn, 36 üyeden 9 u, bi
rinci seçimde ekseriyet kazanmış
lardır. Bunlardan 7 si sosyalist, 1 

ler dağılmıştır. Seçilenlerden iki
si, komünist, ikisi cumhuriyetçi, 
sosyalist, biri radikal, üçü müsta
kil radikal, on beşi sol yan cümhu· 
riyctçi, on üçü mutedil cümhuri· 
yetçi, biri de müstakildir. 

Paris dışında, 327 nahiyenin 
neticeleri alınmıştır. 

Seçimi sona eren belediye mec
lislerinde ekseriyet, §Öyle taksim 
olunmaktadır: 

35 Komünist, 72 ıosyaliat, 9 
yeni sosyalist, 19 sosyalist cüm -
huriyetçi, SO radikal, 22 müstakil 
radikal, 68 sol yap cümhuriyetçi, 
5 hiristiyan halkçı demokrat, 68 
mutedil cümhuriyetçi, 6 kral ta -
rafları muhafazakar, 6 ne olduğu 
belli değil ve 1 müstakil sosya -
Iist. 

Müfritlerin bazı yerlerde fazla 
üyelik kazandıkları görülmekte -
dir. Komünistler 5 fazla üyelik 
temin etmi~lerdir. 

Cümhuriyetçilerden, en muha -
fazakar olan mütediller, ·7 üyelik 
temin etmişler ve 5 üyelik te kay
betmişlerdir. 

HABER - Akşam Postası 

Venizelos ve 
Plastras 
gıyaben 

idama mahkum 
Mahkumlardan 

6 milyon Türk lirası 
tazminat alınacak 
Atina, 5 - Muhalif parti lider

lerini muhakeme eden divanıharb 
bugün işini bitirmif, ve kararını 
vermiştir. 

Karara gör~ firari Venizelos, 
Plaıtiras, Kunduros, Çanakakis 
idama, Venizelosun Maliye Nazrrı 

Maris, Ardiropulos, gazeteci Mo~ 
kovidis gıyaben yirnıi§er sene kü • 

reğe, meb'us Burda on be~, ve Ve
nizelosun oğlu Kiryakos da gıya • 
hen on sene küreğe mahkUm ol -
muşlardır. 

Vecahen muhakeme edilenler • 
den ayan reisi, ve V enizelist par • 
tisi lider muavini Gonataı, meb'm 

Hacibeyis 5 er sene hapse, gene a
yandan Yusonidis ile meb'uı Ho -
vinis üçer sene hapse, Venizelo • 

sun muhafızlarından Yiparis, mu -
harrir Yunopulos, Savidis ikişer 

buçuk sene hapse mahkUın olmuı
lardır. 

Muhalif parti liderlerinden Pa
pana.ataıyu, Kaf andaris, Milonu, 

Sofufüı, eski Adliye Nazırı Avram, 
eski nazırlardan Karapanayot ile 

gazeteci Lomprakis ber•et etmiı • 
lerdir. 

Bundan batka mahkUmlar'dan 
50.000.000 drahmi (6 milyon Türk 
lirası) tazminat almacaktır. 

2 si mutedil cumhuriyetçidir. 1 Sosyalistler de 10 yeni üyeliğe--------------

Rarfote 37 üye üzerinde ekseri- k~rıılık eski yerle~inde? yalnız !Sabah Gazeteleri 
;)'et olmuş1 53 kişi hakkında rey- hır tane kaybebnışlerdır. _ __ .__________ _____ ne diyorlar? 

açırllan Sovyet Fr-;.nsız Rus anlaş-
gaz teci sanatkarlar masının esasları 

COMHURIYET- Yun~ Nadi bu· 
lzmirde verdikleri Almanya tekrar 

serbest bırakmıya konser bfiyilk bir 
karar vermiş ah\ka ile karşılandı 

Bale, 6 (A.A.) - Nasyonal 

Zeitungun Berlinden aldığına gö

re, İsviçre federal meclisinin ser

dettiği deliller üzerine gazeteci 

Bartold Jakobun serbest bırakıl -
mak ihtimali vardır. 

Almanya, bir hakem mahkeme 
si tarafından mahkUm olduğu 

takdirde, arsıulusal bir rezalet 
çıkmnsmdan korkmaktadır. 

Gestapo (siyasal zabıta) ile 

tfoktor Rihterin suçlu oldukları 

meydana çıkmıştır. 

Dıı işleri bakanlığı ile Gasta-

po arasında yanlış malumat ve -
rildiğinden ötürü bir ihtilaf çık -

CDifbr. 
--<>-

Viyanada kral 
taraftarı partinin 

İzmir, 6 (A.A.) -Sayın konuk
larım1z Sovyet san'atkarlan, yok
sullar hamisi Kızılay adma El
hamra sniemasında bir konser ver
mişlerdir. 

Dost ulusun yüksek artistlerinin 
bu üçüncü konseri de ha1k tara • 
fından büyük bi.r bilği ile dinlen
miş ve san'atkarla r şiddetle alkış· 
Ianmışlarclrr. 

--o--

Bu kahveler 
kaçak mı? 

Bulgariıtandan gelen bazı muhacir
leri kendi menfaatlerine aJet edenler 
gümrük muhafaza teıkilatmca ıs:ıln bir 
surette takip edilmektedir. Şeker ka • 
çakçıhğmdan maznun iki şebekenin 

muhakemesi yapılırken bazı açıkgözler 
hala başka şekilde menfaat teminine 
çalı~maktadırlar. 

Bir knç gün evvel gelen bir muha • 
cirin getirdiği 200 çuval kahveden fÜP· 
helenİlmİ§, tahkikata baılamnııtır. Bu 
kahveler ancak gümrük resmi verildik
ten sonra çılcanlabileceği bildirilmiıtir. 
Kahveler gümrükte durmaktadır 

---0--

merkezinde 
araştırmalar 

Viyana, 6 (A.A.) - Kral ta· Berber dUkkAnındon 
kaçan hava gazı raftan partinin merkezinde, polis 

tarafından yapılan araştırmalar 

neticesinde bazı nasyonal sosya -

list höcereleri te§kil edilmiş oldu
ğu meydana çılmu~tır. 

Zabıta, bir tebm vasikalar ele 

geçirmi§tir. Katiplerden biri 6 ay 

hapis cezasına 

Kral taraf tarları, 

dmı etmişlerdir. 

çarptırılmıştır. 

zabıtaya yar-

Sıraselvilerdc oturan Kostantinin 
annesi bu gece sabaha karşı uykusun • 
dan uyruımış ba§ı dönerek aynanın Ü • 

zerine düşmüıtür. Kadının feryadı Ü • 

zerine oğlu ve diğer odalarda yatanlar 
uyanmıılar, bayılan kadını hemen bir ı 
doktor çağırtarak ayıltmıılardır. Oda • 
da havagazı koktuğu hissedilmif, al"af• · 

tırma yapdmrı alttaki herher dülckl· 
nmdan geldiği meydana çıkmııtrr. Bu
nun üzerine dükkfuı açbrdmıı, gaz ka
çıran boru tamir edilmiıtir. 

gün1cü ba§tnakalesind6 Fransız-Rıuı 
anlaşmasından bahsetmektedir. Ev -

velcc bir görii§ farkı neticesinde su • 
ya dii§er gibi görünen Fransız-Rus 

dostluğunun nihayet kat'i surett6 im-

za1anacağmı söylüyor. ŞimcW.len pa ~ 
raf e edilen anlagma metni>ıe göre eğer 

bu i1..i devletten biri bir harruza uğ
rıyacak olursa der1ıal Milletler Cemi

yetine uğnyacağı gibi ayni zamanda 
da derhal diğeri de kendisine yardım 
edecektir. 

'Bu ~ııretle hem Mmetler Cemiyeti 
nizamnamesinden çıknııyaca1clar, hem 

de birbirlerine 11iltl.hüı yardım edebi· 
leceklcr<lir. 

ZAMAN - Zaman imzalı yaaı Yu· 
9oslavya intihabatınaan bi.ıhsediyor. 

Yevtiç'üı ne suretle iş bel§ına geçtiği
ni, anlattıktan sonra Balkanlarda 1Je 

Orta Aıırııpada sulhiln devam eilebfı. 

mesi için Yeutiç'in herhalde kazanma
sı lcizını geldiğini ilave ediyor. 

TAN - Ba.pnalmle ycrincle Ulus -
tan almmış Falih Rıfkı imzalı yazı 

vardır. 

Falih Rıfkı eski Haciyı·at ile Kara
göz tekerlemeler-inden bahseiliyor. 

Haciyvadm kullandığı ağdalı lisanın 

Ost>ıatılı kafası olduğunu söyledikten 

sonra hakiki halk dilinin Karagöz di
li olduiJımıı-, yalmz bunun biraz daha 

fazla tekamül ettirilmesi Mzım geldi· 
jjini ilave ediyor. 

AKŞAM - ATe.Jamcı bugihıkii Kü
şe yazısında hapishanelerdeki mah -
kumları ziraatlc meşyıtl etmek proje-
sini tctlcilc et mektcdir. Esa8 itibariy16 
bunun çoTi- iyi bir karar olduğunu ka· 

bul etmekle beraber pratik cihetten 

bir ç.o:; "'ırı:·· Zerle kar~ını 
söylüyor. 

SON POSTA - Ulus t'e Tan gaze
telerinden aldığı iki parçayı ne§Tet -
mi§tir. 

6 MAYIS -1935 .... 

Fiat birliği yapan 
Tröst ve Kartellere 

izin veril~iyecek 
Parti Proğramına halkın 

menfaatine Ulusun ilerlemesine 
yarıyacak yeni esaslar konuldu 

(BO§taraf ı 1 ncide) 
cek bir kredi konseyi tesisi bqh-
ca itler arasında sayılmaktadır. 

Programda topraksız Türk 
köylüsünü topraklandırmak için 
huıusi istimlak kanunları çıkarı • 
Jacağı ifade olunınuıtur. 

Programa, amele, işçiler, İ! ka
nunlan hakkında esaslar konmuf, 
i§çiliğe ehemmiyet verileceği zik· 
rolunmuttur. 

Bundan ba§ka program tasla -
ğmda yer alan yeni esaslardan 
bazdan §Onlardır: 

1 - Müstehlik halk aleyhine 
fiyat birliği yapacak tröst ve kar 
tellere izin verilmiyecektir. 
2 - Liman, rıhtım, iskele, ham -
maliye tarif el eri üstünde durula
caktır. 

3 - Hayvan ve nebatlann has· 
talıkları ile mücadele olunacak· 
tır. 

4 - Halka inkilap terbiyesi 
a~rlamak için parti inkilap müze-
si kuracaktır. 

5 - Köy çocuklarına kısa za -
manda ameli malUınat verecek 
köy mektepleri kurulacaktır. 

6 - Milli opera ve tiyatro par

tinin mühim işleri arasında sayıl
maktadır. 

7 - Gen~lik teıkilatına pro· 
gramda mühinı. yer verilmi!lİr. 

Bu husustaki maddeye göre, 
Türk gençliğinin ba!ı kendisini 
temiz l>ir ahlak, yüksek bir yurt 
ve jnkilap a§la içinde toplayacak 
milli bir teıkilata bağlanacaktır. 

Gençliğe beden terbiyesi veri -
lecek, spor te§kilatı sıkı bir disip· 
lin altında çalıştırılacak, düzen· 
lenecektir. 

8 - Talobe cemiyetleri hiç bir 
ıuretle siyasetle :uğraşmıyacaklar 
ve hiç bir suretle bulundukları ı 
mektebin, fakiı1te veya enstitü· 

Harb gemisi 
yerine tayyare 

Ingllterede gemi 
fabrikaları tayyare 
de yapmıya başlıyor 

Belfast'da en büyijk gemi tersane
lerinden birine sahip olan bir İngiliz 
şirketinin bundan sonra tayyare ynı.ı· 
mağa kuvYct vereceği anlaşılmakta. 

dır. 

Avrupadnl<i rahatsızlık ve ham 
kon-etlerine veıilen ehemmiyet hunun 
bir sebebi olarak görülmektedir. 

Tayyare yapacağı söylenen gemi 
müessesesi direktörünün sözleri şun· 
tardır: 

Direktör diyot' ki: 
"Tayyare imaline başhyacağımız 

havadisi için doğru<lur diyemem. Fa
kat bu havadisi tekzip edecek de de· 
ğilim, harp esnasında biz, binlerce 
tayyare yaptık. Fakat bu harp dola
yrsıyle alınmış bir tedbirdi. Bununla 
beraber fabrikamız ve makineleri or
taya koyacak ''esaitimiı duruyor, üs
telik binamızın ardında bir de tayya· 
re r:neydanımız var. 

"Tayyare yapmakta hissedarlar i
çin kazanılacak bir şey Yarsa, şüphe· 
siz Hunu yapacağız ... ,, 

före,.nör bundan sonra Avrupamn 
bugünkü Tazlyetine işaret edcreli mu
tad zamanlarda bile "elimizden gelen 
bir işi nJçln yapmıyahm,, yolunda sö· 
zünü bitirmiştir. 

nün idaresine kar§ı her hangi bir 
faaliyette bulunamıyacaklardır. 

Parti toplantısı 
günü lstanbulda 
neler yapılacak 
Cümhuriyet halk partisi dör

düncü büyük kurultayı günü olan 
9 mayıs perşembe günü ıehrimiz· 
de yapılacak tezahürat programı 
tamamen hazır lanmıştll'. 

Per§embe günü partinin ocak, 
nahiye, kaza ve vilayet te~kilafr 
le İstanbul ve Beyoğlu halkcvleri 
gündüz Türk ve parti bayraklari· 
le, gece ıtıklarla donanacaktır. 

Bundan ba§ka, belediye daire· 
leri, spor klüpleri, esnaf kurumla· 
rı, bankalar, deniz ve karadaki 
vasıtalar, istasyonlar, binalar da 
gece ve gündüz donanacaktır. 

Per§embe günü ıaat on beıte 
parti teşkilat merkezlerile halk
evlerinde toplantılar yapılacaktır. 

Evvela radyo ile dördüncü bü· 
yük kurultayın açılı§ söylevi din .. 
lenilecektir. Bundan sonra parti .. 

nin tarihçesi, proğramı, çalıımuı, 
meydana getirdiği itler ve inkilal' 
hareketleri mevzuu etrafında ka 
nuımalar yapılacaktır. 

Bunlardan başka parti nahiye 
ve ocak kurağlannda konferans· 
lar verilecektir. 

Balo ve müsamere: Gece ıaat 
22 de parti vilayet merkezinde 
parti balosu verilecektir. 

Şehir tiyatrosunda gündüz ıa'" 
at 16 da 30 kitilik bir konser ve' 
rilecektir. Gece saat 20 de Ala~ 
kötkünde halkevi temsil heyeti 
tarafından halka temsil verilecek· 
tir. 

Diğer parti kaza kurağlarındş 
da gece toplantılar yapılacak-
müsamereler verilecektir. 

Yeni Mısır 
başvekili 

Halkın gözllne 
glrmiye başladı 

Son zamanlarda memleketti 
hoınutsuzluk uyandırmağa bel!la' 
mı§ olan yeni Mısır ba§vekiU, y~ 
ni icraatı dolayısiyle halkın gözii• 
ne girmeğe başlamııtrr. 

Yeni Mısır batvekili Tevfik Ne• 
ıim para, Mısırda ıimdiye kad-' 
muvaffak olamıyacak gibi görü ' 
nen üç mühim iti başarmı§lrr. 

Bunlardan birisi, kralın aara ' 
ymda mühim ibir tesir sahibi o!•" 
Zeki Ebraşi Paşanın nüfuz ..,~ 
müdahalesini kırmak olmuştur. 

ikincisi Ezber med;esesi, '§eY ' 
hinin mevkiinden uzakla§trrıl~ ' 
stdrr. 

Üçüncüsü iıe yeni intihabat yş' 
parak tam parlamenter ve me!rır' 
ti bir idnreye avdet olunmasrdrt· 

Bunlardan Zeki fJbraıı pafaıtıt' 
nüfuzunu kırmak en büyük flld ' 

vaffakıyet '6ayılmaktadır. Ciiıt)cil .. , 
reamen mes'ul bir vaziyeti olJll' , 
yan bu zat memleket dahilinde"1 

' en yükaek tayinlere Tarmc.ıya ~ 
dar nüfuzunu kullanır, her if~ 
bumunu ıokar ,idarede iıtikt' 
d . 1 . ... .. i D' enen §eyın yer eşmesıne nıa .. 
turdu. 
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• • artrl< ı zım Benim istikl>alime ıa· diken ~.b~ ıo1caneacıkta akıam yemo- Sorgudan sonra Turgut ile Kuç. 

Demir mektebini .bitırm:Aıa ro- ! ada~ı, ıörmem, benim iatikbali· iımı yıyordum. • • 

~~.~~~= bat bap ı ~i hiç saJ.&D babanla konUflDU" Y~rma hiç te ~re benzmıi- luk'Un kurtlara Verllmelerl 
anı .. ". thur olma· lazım. yen bır taıdım ıeldı. I 

Uir&fıyor, çalqqor, aae Naci, birclenbiİe yerinden fırla· Fakat talrdir... karar aştı ... 
,..N~-- Naci nsiyeti dı. Müzeyyen ini bir hareketle ~do- Aanmızm en büyük busuaiyekt: Onun neler yaptıjını birer birer kalın bir ağacın ıövdeıine ımuı· acı1e pwa;ıg, ' 1 i . . . . handan yakalamamıı bulunu.y ı !erinden biri ele biliyonunuz ı, kı ba 

1 
dalar 

::~~:::-at!~.' ;:'ı!t kendiıiai fiiphesiz sokakta bula· eakiaktır" an'anelarden aykm bulun - an;~ onu yalancı çıkaımağa c! ~~ ıelecek ve onları 
6"VW""lll• batlamıfb. caktı. m • çalıftı: parçalayacaklardı. Geç vakte ka· ;• ~. k=le eTlenebil· - Nereye ıidiyonıın:d··: kon ükiden pir AÇIDI uzatıyor i • _ Ben Kuçluk'un çadn-mda dar herkeı iki alçaim keskin ca • 
eTıt 
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• d ed - Evveli ha'banla 11 iP u· diyse, timdi ııfır numaraya vur· "d" navar diıl-i arumda pa-·1anır • llleai 1.-in baJ,aamm müaaa e e- ı mı ... • - ·~ 
·~ .-ıı....lüzlü 1 pcafım... malıdır. o· ord ken çrkardıklan acı çıilrkları duy• cefi ümidile pceli •""u ça ı· _ Sakın ıert hareket etme.. ry u .. • 

Eskiden ıiya)i ppka ıiyiyor Barçuk arkadqma döndü: mak için beklediler • 
ftyordu. Sonra 11· imiz büıbütn fenal&fll'·· "d0 

• d 0 ba ık ı· S b d d Naci. ıene ıık sık ıeTıiliıini rö- ı ıyae, tım ı tı aç ıezme ı ve _ Pekit.. en ura a ur. 
Bın• "bı"nm" izi de ıöremez olmuz. k"d ·· · d. b 1 riiyordu. Bir pndü. Onu dottla• eı ı en ııır yazıyona, fUD ı e · Ben Kuçluk'u çağırayım .. 

rınlll b~nin Terdiii bir çay ziya· Anladm mı? 1 JL... ki de ''tiir yazmamalıdır.,, Gitti ... • e 
... • Naci -·"rp ıitti Te IO UeuDU ı ._. l"kt 

fetinde bulmuftu. Hem sevgiliaini ~ d ld · • Y amma ıelen tanıdıiım bir iki iki dakika 90nra onunıa otT 1 e 
'---'- tı d Müzeyyenin babalın a a ı. --'-- ıeri döndü .. Knı-luk'a sordu: hem kayın pederi ouu:aa za o- - Kerimenizi yekta beye ver- tane de ~ıbrmıfb. ~ 

nuk J,uldu. Hele kaym pederi ola· meyi dütündüğünüz doinı mu?. Fakat itte ıene yamldma. Ben, - Buıün. Tangut aana ıeldi 
eak zat lcendbini hiç ummadıiı _ Bu bir dütünce olmaktan çok etki düıünceye ıare bir iki tane mi? 
ıbir tanda aoiuk lrartd&Jlllfb. tan çııktı ve büıün kararlatmıt bir çakıftmnıt sanıyorken, o, atle- Tanpıt öksürdü .. • 

Naci meraktan çddıraca1m. Bir denberi lçtifini tayledi. Hem de Kuçluk ona baktı Ye ikiıinin 
ara fınatmı bularak Müzenene: haldef akat kızını benim seYdili • zrkzak aitmlt··· Kanıık İçmİf ... Bu. gözleri oynadı ... 

- Ne Tar? ne oluyor Allah at- o · d · te na ragm"' en iki IÖSÜ hir araya ıe· Tuıaçar: 
ir 6rü mi biliyonunuz.. nu ıız en ıı • - K•.,.luk, eler valan IÖyleraen lana?··· Seni müteeu 1 yo- dim ve bana tüccar olduium za· tirip te canımı sıkmadan konup • -.. " 

!Wn. Ve 10nra bahan, heni ltiç te . . d tt" . b"ıldı"f"ıı ·,..ın '---nu ideta kahraman- ve bunun ıuçunu gizlemeğe kal. man verebileceğinızı va e ınız.. ~ 11U 
tahir bulmadıflm bir tekilde kar· 1 lcl d hk sa-ordu. karsan ceuama ortak olunun.· 

Bu fikrinizden naıı o u a cay- ,,.,, Tangut'la Kuçluk gene bak19tı. 
td~~:eyyen duronn ve çekinıen dmız?. t ima Ve: "Bir bu kadar daha içaem, lar ve Kuçluk ceTab verdi: 

•- _Çünkü kızımın meau o • gene bülbül ıibi playabilirim •. ,, ld" 
J,ir halde: y-'...a.- be -Buıün, bize ıe ı .• 

ıını iatiyorum. Sizin aaRa Y dedi. N aki ' 
- Evet .. Sana anlatacaklarım kadar zengin olabilmenizi bekle- ıularda ıidiyor, dedim ... Açılıyor - ev t .• 

var .. Fakat burada olmaz .. Yarın mek belki bir ömür kadar uzun o- musun? Tangut, atıldı. 
bize ıel .. Saat ikide babam evde lvr. Bu ~'-den yekta beyle aılıri· - Kurt akmmda .• 
bn ak lat "... Biten ıiıarumı bir yeniıiyle Kurluk L--ını eidiı o ıyc , an ırım. yeti reddetmek doiru delildir. -y _, 

Naci erteıi ıünU saat ikiyi pç a:-1• bir karar vermit olmamdan de daha atefliyerek: -ETet ...• 
u• D .... Mn-- "tt" Mil _,". - 0,. kadeh V.inciye kadar iyi- Ba-·"· e ... ı. o.... _,6" .. ne ıı ı. • clola71 müteuairim. F~ ben de 7 ·2 •\'-· 

zenini 9'endlelni bekler ·bir TUi· ne yapabilirim. Maddi te:rleri ha· dir, cltdi. Bana her f8Jİ unuUunı· - Sen de alçalüm ! .. . . 
yette htabu. lklıl de bin'ltirlerine yalden ibaret olan atka tercih et• yor. Diye homurdandı .• Hemen 'dı • 
bir §4'1 ıormrya ceaaret edemiye- _ Bu ara, belki tiir yazma -L da LarT f rrladı. • Bir d.kika eonra mek icap ediyor. s• ~ • 
rek !alona yürüdüler. Naci bu kat'i katar br,.md& unutuyorsun?. Kuçluk'UQ küçük, kara gözlü, ka-
Naci oturmadı. ~ wr l9P 1'ulüaadı: Çoll -Ha,..-, titr 7999..._ ..,._ ra MÇfı liaa ile Mnıhr clılncfa • 

- Naci be1 otunamz a... müt ... irdi. Kendini tumuaydı ka her ~ umda)'orum.. Jc:ulüMnln laü slttikıs• kala • 
-Böyle daha iyi... hünıür hünsür qlıyac:alctı. - Şlir nedir? halık oluyordu· 
G b. "dd t k d 1 ıkt o Olup bitenleri duyanlar liomur-ene ır mu • onupna 1 ar. Sellm bile Termeden ç ı. • -Herhalde kendiıini befenen 

hak k · l kt danank bir aea halinde oraya ko-Müzeyyen i atı •ÖJ eme en ıünden sonra Müzeyyen~ ıörebil· bir aclam defildir. Şiirin yuzu 
çekiniyor, Naci hakikatle kartı· mek için çok uir&fb. Fakat imki· kaldmmdadır. Onu herkea ıöre· ıuyorlardı. 
lqmaktan korkuyordu. Neden son nını bulamadı ... Buna rapen Mü- mez, anlıyamaz. Tuıaçar, yanındaki kısı olqadı. 
ra Naci tahunmül edemedi, yavaı zeyyeni unutamıyacaiını çok iyi -ihtimal eiilip bakmak li- Onun yüzünü babuından batka 
bir sesle: biliyor Te yalnız kaldıtı zamanlar zrmıeliyor da ondan. yana çevireli ve sordu: 

_ Söyle bakalım Müsenen.. da mütemadiyen atlıyordu. ki d - Kızım, bucün Tanıut ıize 
) -Fakat tiirin yüzü ıö er en ıeldı· m·ı h""?. B• ... a .... Jatacauın nedir. <D•""1111 ,,.,. N d -1. • &-...J·ı· .,. 

- - ,., yükıektir de.. e mıaa ISUNI 1• Çocuk hiç dütünmeden kartrlık 
- Sana anlatacajım doi~dan j mi anlıyor muaun? Aıd tlir odur. Terdi: 

cloiruya biai alikadar edıyor, .!•----------· Bu iki-::..ı.:,ı vuiJ9t arum· N DOKTOR .....,_... - Hayll', ıelmedi · .• 
aci? da ayak beri JÜl'ÜJCD bir fani Kuçluk'un kar11ma •e karCleti • =;::: evlenmemil• ruı ol· K0~=~· o!!~,BD olduium için, tanidığım tair doı· ne de ıordular. Gene bu kartı· 

DUyor, &eni keneli bulcluiu bir •· Bevllye MUtehaa•ı•ı tumu pek anla~ ukalibima da lıiı alclılar. 
d K•-LJllJ _ •a.z.ı-r ,,..,,.... ıiritmedim. O z•man Tuıaçar ve Buçuk, aına Tenuek ittiror. ·- .. ·-

-Sizi bqkuma mı ftl'lll8k is• llflllU'dO. Her ilin ölled•n """' Fakat durmak bilmiyordu: Tanptfıa 'KuçloJru önlerine lmta • 
tiyor! O! Bu mümküı11aü7 Ben Z ·den 8 • e kallar.. Td: 41111 - Seni aeveriın, cliyordu. Seni rak Mlrilldlye .uriildiye Tuıp.y'm 
.. ni alabilmek, aeninle metUt bir ,. ______ .. __ "\ 1ayanm. ille benim siıaramdan maiaruma döndüler. 
1UTa kurabilmek için ıecemi ıün· içeceluin ... Ganon 1 Bayın buabı· Bütün oba ayaklanm1ftı. 
düıüme katıp pllfbm. Acıba bir H A B E R m bana yas... Bqlannda Tuıay oLhılu Wde 
lc.bahatim mi Tar! Söyle Müse:r· Y oo .•. Bunu deyemezaen hür- Wtün ulua, ohanın höyük alanına 
._ Sö 1 .'\k•am Postaaı hak·-t etmiı olunu ... : At toplandılar. Karları aüpiiırclüler Te .. •ıı.. ., •.. --• - ljud 'l 

- Hayır •• Hiç bir teJİDİ2 yok. 1 DAR E B V l ESi yere ••• Bu baklavayı yere at; fa- k11& bir ~ an aoma. ~ 
Bilakis ıizden meımamı.. Fakat ISTMIBUL ANKARA CADD kat reddetme! Ben ıerçi bu •kpm ile Kuçluk un kurtlıara verılmelen 
beni daha çok meeut eclnileceiini Nsıat .ur.11 lftANB11İ. 11A11B11 içtim. F abt iki lisü bir araya ıe- kvarlqtı .. 
--d~ı a'--- ----LA- arar idi• .,...,_ r ... ı •" ...,., ......, t• • ........ d--...J.1-.ı anlata'-!fi..;... iki mahkGın akf&ID& doinı, Ha· 
;;;. i}gl= ~.Atla· ı-AiiOnE tARTi.ARi"=il ;:~ R:ddetm":~nu! .. Sen~ içtn ur hanın kaleaine giden !ol üa • 
llız111 beni en büJiik MrYetlerden ı ı • u aıl* i bana s87lemeclilderi kalm~ıtır. tünde, ı11rz ve korkunç bır yerde 
d&Jaa .. -1. m--,ut edeceiiai eö1le- ftvld)>e: ıtt iM • UM lbf.: So~·" adam dediler, nankördür,-============ 

'iri.in - DL.1- llmelılı 1M '61 ... 1111 •ı ·-cliaa. Fakat dinletemedim. uv"ac kibirlidir, kbııaeyi beienmez de- tüalerinden bir küçük kum alarak 
~el bir )aelDeti ~dd9tme- ıLAn TARiFESi i diler. Fakat ben, Milin içindeki ve açıp humuna doinı yaklattı· 
laİQ bir delilikten baf'b bır ~O~ 1 ~lleaıd--= ::.::. ı cemerİ, fÜnete lubılmut bir :fU• raraJc pnlf)eye genitleye : 
...... ...1.~llU, _.-ı. 1---..I- biribin· " " • .......... •= ' =• ' murta 1ıLı -•·"--.. Al '-ı"r sı· • Oh' dedı· Oooh O h ---.ı._ ~ ~- Sahibi ve Netriyat Müdürü: D •"• .. ,,-·~ 'D - •• • ·• ooo ... 
lllizi unutaeatmua ,&yliiyor. HASAN RASiM US ıara daha ... Zarar yok. At o elin- Şimdi ben, bunu bir kibritle 

- Sen Müzenen, teD ! Bir bat- .._... ,_, (Vdl'f} .,..... dekini. Bu •iıaran al!.. Seninle ateıliyerek maaamm üzerine kor 
~~i olacehm ha! .. Bu timdi bir ele aua aitaek olur mu?! ve bir bohurdan gibi tütsülerini 
~il cletil .. Beni ittikbalimik.»;ı;.-----------r. it arpa sarıyordu. Yavqea parmaklarımla yelpazeliye yelpa· 

l'-.p ebnek iatlyen "'1 adaaı • • K U PO N bllnnll' si~i olarak: uliye, timdiye kadar ketfetme-
lf•Ni ce.ap ""'· • - Günete tutulrnuı yumurta dilim heldelere giderim. 

-- Mu.nen bafı eiik, ıözle~ 118 Jlbl cevhere hUrmetin vana, çı- - Allah aelimet venin, de-
1erct.11Ub11 cevap verdi: blmı ve beni folluiuaaa bıra1', dim. 

-. Yekta Be,. 8·&-935 1 dedim • Görülüyor ki "tiir,, pek de de-
...._Ya!.. Bu latiyar ada111a llll Nuıl1& dinledi. Ve yolda, in· 1i1111emiıtir. 
·~ .. Demek mütf.aWtelL--------...-..- hisann çıkardıiı lmkulu pipo tü- Hlk111et MUnlr 
~iz o... .. halletlnfllll il· 

Fakat bot yere beklemiflerdl. 
Çünkü böyle bir aeı duymamrf

lardı. Oylıe iae kurtlar dqdan 
inmediler •• Yok.ta o iki alçak a· 
dİLm, etleri parça parça kopanhr • 
ken hiç aes çıkanmyacak kadar 
yiğit olamazlardı. 

Fakat bu kuruntu da 6oftu. 
ÇiinlPl erteli aabah ikiainin de 

yerlerinde yeller eaiyordu. Etraf· 
ta ne bir kan izi, ne bir p~ lrii· 
rek veya bez parçaaı, ne de etleri 
ııynlan kemikler! .•• 

Kurtlar onlan oldukları ıibi ıö
türecek deiillordi ya .• 

OyieJM ne oldular? •• 
Birliaç rün 90nra Hazar 1ianm 

ukerlerinclen yimıi atlı, atlarım 
döıt nal sürerek Obaya ıelcliler. 
Tanpt ile K~luk'un çoluk ça· 
cuklanm aldılar, pldikleri yoldan 
ıeriye clöndüler. 

O aman kafalaftla hlr teJler 
arcfmW. sibi oldu. Tqaçar fÖY
le diyordu: 

- Tangut ile Kuçluk, b'utn tara• 
J'IDlla ..... w... Yolma......._ 
tol'* çacııı ,..,.. Mm..,...., ldm a 
rardı7 .. 

ka1ia nasıl llttller? ... 
· Batlı oldukları alaçtan Jlendi-

lerini nıuıl lmıtanblar? .• 
D---'-- h" k" •• İftİ .uuuuan 1Ç 1IDM ıonnem . 
Yalım o sece Huar lianm ble-

ıinden yana, derinden derine hir
takrm nal sesleri duyulmut, fakat 
pek ahz olchıklan İÇİQ: 

- Kmuntudur. 
Denllmlfti. 

-7-

Tugay çallşıyor? .. 
Tqay artık çalım ıibiJdi. Her 

Sün majaraamm kapmnda bir ta• 
ım üstüne otmu1or, lam Ulc:ayı, 
kanımın ve çoculdVIDIQ ölümü ile 
ıızlayan JUUk bainm. bauyor, 
a'VUmD&ja çabfıyonlu. 

Omm ,a.unde, bOtün kötülük· 
leri itfiyen, bu y6z bi~erce zaTal· 
hyı birer ha)'Van süriieü halinde 
süründüren, açlıktan, hastalık ve 
aoğuktan her yıl binlerce insanm 
ölümüne aebep olan yalmz bir kiti 
vardı: Hazar ban. .• 

Vakit Yak it, IOYgİli kansmm 
hayali, kopuk gırtlağından ve par• 
~~'!bağrından kanlar akarak 
gözünün önüne geliyor, zvalh ço

cuklanmn ölülerini kollannda 
yükselterek öcünü istiyordu . 
Tuıay o zaman kızını daha yü

renkten bağrına basıyordu. 

Y uiruğunu ııkrJor, elini ljazar 
hanm kaleeine doinı uutıyor, dit
lerini ezercesine çene kemiklerini 
kenetliyordu .• 

Günler ve aylar hep böyle geç· 
ti. 
Yabancı adamın öjrottiii ve <> 

nun da denediti teY unutulmu! 
ıibiydi. 

(Devamı var ... 
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Kanlı Yaprakla 

Bu it birdenbire oluveıntitti. Va
riuı, ıehrin surlarma doğı u gidiyor -
du. Orada kendisi gibi Roma lejiyo· 
nuna mensup iki arkadaşile buluıacak 
tr. Bunlar Mareotis gölünün cenub kı· 
yılannda bir gezinti yapmağa çıkını§ 
olan Hironla Kaminyus'dı. 

Aııağı Mlsırda erkenden karanlık 

olur. Hayvan İ§te bu alaca karanlık 

çökerken alçak duvardan üstüne ahi· 
mıı ve onu habersizce yakalanuıtı. 
Kısa kılıctnın keskin yüzHe, ıimıek 

gibi indirdiği bir vuruı bu İ§İ yap• 
mı§tı. Ellerine kan sıçramamııtı; fa
kat yere bakınca yüreği korku ve 
dehıetle doldu. 

Çünkü bir kediyi öldürmüştü. Mı· 

sırda ise T ann Ra'nın mukaddes hay
vanı olan kedilere tapınılıyordu. Böyle 
bir İ! istenmiyerek ve kazara bile 
yapılsa, cezası ölümdü. 

Hem de hadisenin §ahitleı·i vardı; 

§ehirliler "'1yuna koyulaşmakta olan 
karanlığın :çinden çıkarak V ariusıı 
sarmağa başlamıııb; yenilmiş Mısırlı

lar için Romalı bir askere hücum fır

satı ne iyi bir sevinçti. 
Varius, en yakınında olanlarrn yüz

lerindeki kin ve nefret izlerini göre
rek biraz tereddüt etti. Korku nedir 
bilmiyen bu asker, baır bozuklardan 
ibaret kalabalığa karşı tek başma du
.rahilirdi; fakat Roma disiplini buna 
maruydi. içlerinden birisini yarala
mak yahut öldürmek, meseleyi büs· 
bütün kötüleştirecekti. 

Son günlerde lskenderiyeye gelmiş 
olan yeni vali, General Alarbuıı An
dronikus, şiddetli emirler vermişti: 

Eski valiler tarafından zaten en son 
kerte ne kadar kızdırılmıt olan ve Ro
manm yüklediği ağır vergiler altında 
inim inim inliyen mahkiım milleti da· 
ha fazla sinirlendirmemek için, hele 
askerlerin, çok dikkat etmesi lazım 
geliyordu. Adalet ve merhametin gö
ze görünmiyecek kadar kıt olduğu o 
günlerde Alarhus Andronikus, bütün 
İmparatorluk dahilinde &dil ve merha
metli bir vali olarak tanmmıtb. Bun· 

dan başka, lskenderiyelilerin din pren 
siplerine bilhassa saygı gösterilme· 
sinde ısrar ediyordu. 

Varius yegane selamet yolunun he
men kaçmakta olduğunu gördü. Sır -
tında zırhı, başında miğferi, göğsünde 

tel Örgülü önlüğü, belinde zırh kuşa· 
ğı yoktu. Ancak dizlerine varan be • 
yaz entarisini giymişti. Hayvanın at
lamış olduğu alçak duvan bir sıçra -
yışta aştı. 

Fakat, takip edenlerden bir kaçı da 
kendisi kadar çevikti. Takip baıladı. 
Varius bir fa!rn, yanağını sıyırarak 

geçtiğini hissetti. Ahalinin mınltısını 
duyuyordu. Bu, sanki sayısız böcek • 
lerin hep birden çıkardığı seslere ben
ziyordu; Önce ağır ve yavaş olan ses 
gittikçe yükseldi, şimdi bağırmalar 

adeta gırtlakları parçalıyacak kadar 
keskinleşmişti. ikinci bir taş, çıplak 
bacağını yaraladı. Çevresinde çılgınca 
haykırışıyorlardı ! 

Serapis mabedini geçerek ~arka, 
lskenderiyenin en kalabalık yeri olan 
Brukyana doğru saptı. Burada kala -
balığın .arasına karışıp izini kaybettir
mekten ba§ka çaresi yoktu. Böylece 
vakit kazanmış olacaktı. Sonra da gİ· 
dip valinin merhametine sığınmak, 

yahut bir saat sonra Romaya doğru 
yola çıkmak üzere olan kal:rona atla· 
mak meselelerini düşünecekti. 

Buluşacağı arkadaşlardan Komin -
yus işte bu kj)lyonla gidiyordu. Arka
daşı her ikisi1e de dost olan yüzbaşıya 
meseleyi anlatabilirdi. Yüzbaşı da ken 
disine izin alabilir, vali ile görüşür ve 
hadisenin hızını yatıştırabilirdi. 

Böylece düsünerek, ve ümitsiz plan 
1ar yaparak Yarius boyuna koşuyor • 
du. Artık soluğu kesilmek üzere idi. 
Alnından akan terler, gözlerine giri -
yor ve onu körleştiriyordu. 

• Sandallarından birinin bağlan çözül 
müş, ayaklarına dolaşıyor, yolunu ke
siyordu. Şimdi gerçekten yüreği göğ
:ıünden dışarıya fırlayacakmış gibi alı· 
yordu. Şimdi haykıranlann ne söyle • 
diklerini de işitiyordu: 

- K3pek Romalı! Vurun, gebertin t 
Ekinlerimizi elimizden alan, paralan -
mm soyarak kendi ülkelerine gönde • 
ren al ak hırsızı 

mayın 1 Gebertin! .. 
Varius, hızını arttmnak istedi. Sen· 

deledi, arkasmdan gelen biri, kolunu 
kuvvetli tut:manuı olsaydı, yere yu -
varlanacakb. Kolundan yakalıyaru bir 
düıman sandığından, öteki serbest ko 
file kendini korumağa kallattı. Fa • 
kat yumruk inmedi. Varius gözlerini 
kaldırarak adamın yüzüne baktı. Ar
kadaşı Kominyusu görünce derin bir 
nefes aldı. Bu da kendisi gibi lejiyo. 
nun en hızlı ko§ucusu idi. 

Kominyus eğilerek arkadatmm ku
lağına fısıldadı: 

- Dinle! Her §eyİ gördük. Hiron 
da gelmek üzeredir; her iti ona bırak. 
Onu §ahit göster. Yalnız bu i,i yap -
madığmı söyle ve sesini kes. Yoksa 
öldüğün gündür ha! 
Variuı konu§8cak halde değildi; 

başile evet demek minaama gelecek 
bir i~aret yaptı. ikinci bir askerin or
taya çıktığını gören yerliler duraklar 
gibi oldular. Bununla beraber haylar. 
malar yeni ba§tan yükseldi. Kominyua 
elini kaldırarak yüksek sesle bağır

dı: 

- Hey .... kulaklarınızı açın? Bu a
danu öldürecek olursanız, hepiniz ci
nayetin hesabınr vermeğe mecbursu • 
nuz.. Şimdi arkada,lanmı çağınp si· 
zi yakalatabilirim. 

Buna bir kaç ağız birden kartılık 

verdi: 
- O, bir kedi öldürdü. Ra'nın mu· 

kaddes kedilerinden birini .• Vali bizi 
dinliyecektir. Vali bize bütün hukuku 
muzu vermiştir. lsterııeniz ekinlerimi
zi ahn; fakat mukaddes saydıklanmı
za dokunamazsınız ... Yasa böyle di
yor!. 

Kominyus: 

ittihat ve Terakkinin eski Çankın katibi 
mes'ulü Cemal Oğuz anlatıyor; No. 12 

- Dürzü Esat (paşa) yüksekteki 
koltuğunda hindi gibi kabarıyo 
kollarını acemi aktörler gibi 
sağa sola sallıyor söyleniyordu 

Yorulmadan öldürmüş, yorulma -
dan çalmrştrk. Benim duruşmam 
sırasında Çankırıdaki bazı muha

haliflerden alınmış olan istinabe

ler okunuyordu. O zaman ben 

mutad olan asabi halleri göster -
rneğe çalışıyordum, 

Divanıharb reisi Dürzü Esad 
·(paşa) bir hakime yakışan bita • 

r~flığını bir an gösteremiyor, a
çık açık isnad olduğu anlaşr1an 

bu yalan şahadetler, bu uydurma 

vesilı:alar, muhayyel vak'alar kar -
~ısrnda bize hücum ediyor. Mane· 

viyatımızı kırmak için ezici hare -
ketlere geçiyor. 

Bir gün gene katibi mes'uller 
divanıharbin karşısındayız. Mu -
ha.kememizin en hararetli safha -
ları geçiyor. Biz suçlular tehı:ir 

ve taktii, o zaman muhaliflerin 

(kara kuvvet) ismini verdikleri hü 
kumet içinde hükumet teşkil ede

rek hükfuneti el altından idare e· 
den suçlular olmak üzere iki kıs

ma ayrılmış bulunuyoruz. 

Divanı harbin bizce malU.m o -

lan gizli kararma göre tehcir ve 

taktii suçlularmm toptan idamı 

muhakkak ••• Onlann aralarında 

lar. işte biz bu haleti ruhiye için- bindeki duru§Dla\armıız tam do

de muhakeme oluyoruz. kuz ay sürdü. Dokuz ay, bu satır 
Reis ardı arası kesilmeden su ~ larda binde birini anlatabildiğitıı 

aller soruyor. Arkadaşlar smi ile heyecanlı ve azaplı bir ömür ge • 

cevap veriyor. Bir aralık nasıl ol. çirdik. Bu divanı harpte benimle 
du, pek farkında değilim. Arka· beraber (Kemik kıran Nurettin) 

daşlardan birisi reisin sualine 0 • lakabiyle maruf bir jandarma mi· 
nu hiddetlendiren bir cevap ver • ralayınm muhakemesi de görülü• 
miş ... Dürzü Esat (Paşa) kendini yordu. Kemik kıran Nurettin, di · 
tutamadı: vanı harp başlamadan evvel kaç· 

- Y aaa diye bağırdı. O yük- mağa muvaffak olmuf, izini kay

sekteki koltuğunda hindi gibi ka· betmiş, bütün araştırmalara rağ' 
barıyor, kollarını acemi aktörler men ele geçmemişti. Bu ıuçlu d• 
gibi sağa sola sallıyor, söylenip benim gibi Ermeni tehcir ve tak· 
duruyordu: tili ile itham ediliyordu. Çankrrt • 

- Memleketi bu hale getirdi- da cereyan ettiği iddia edilen hs' 

niz, utanmadınız mı? yali facialann bir kahramanı d• 
Yay gibi yerimden fırladım. Ha· Kemik kıran Nurettin idi. Onuıı 

kikaten kendimi kaybetmiş bir için duruşmalar ilerleyince bu a· 
halde idim. Bir sıçrayışta önüm. damla benim davamı birleıtirdi • 
deki parmaklığı atladım. Fakat ler, bizim muhakememizi diğet 
divanı harp reisine kar§ı olan bu katibi mes'ullerin davalannda.ıı 
saldınşım, süratle önlendi. Üç ayırdılar. 
süngülü asker atik bir hareketle Divanı harp heyeti arasmd• 

beni yakaladılar. Onlar beni geri· bize karşı alakası nazan dikkatı· 
ye doğru çekmeğe çalışıyorlardı. mızı celbeden bir aza vardı: Ali 
Ben ileri doğru, divanı harp he • İhsan (paşa)... Duruşmaların de 

yetine doğru saldırıyor ve avaza- vam ettiği müddet zarfında ond 
vaz bağırıyordum: daima bizi korur vaziyette görür 

- Beni dinleyin! Adalet yerine ge
tirilecektir. l\ütün Roma Tannlarına 
yemin ediyorum ki onu kendi ellerim· 
le götürüp valiye teslim edeceğim; 

hem de §İmdi.. Ancak Bakua hakkı i
çin onu size veremem. Yasa ne hü· 
küm verirse, o olacak İ!te!.. ben de varım. Diğer kara kuvvet 

- Memleketi bu hale biz koy- dük. Bilahare, ortaya çıkan veıib 
madrk. Asıl sen utan hain, alçak, larla 1bu zatın bizim hakkımızda 

Derken -•inde tehdit edici bİ1" ihti- •uçlularından bir luamK •ürüle - aatılmıf ! hayırhah düJüncelcr e • ğ" 
zaz hissediliyordu. Kalabalık kararsız cek, bir kısmı ağır hapse konula
Jık içinde durdu. Sonra bir Jejiyoner cak, bir ikisi de ahret yolculuğun
daha dirseklerile kendine yol açarak , da bizi yalnız bırakımyacak. •• Biz 
ilerledi. 

hepimiz işin bu korkunç tarafmı 

Ortalık birbirine girmişti. Ar - diğer aza arkadaşlanyle, ltilafçr 

kadaşlar bile susmam için yalva - lara karşı bizi müdafaa ettiği aıı· 
nyorlardı. Fakat hen kimseyi din· Iaşılmıştır. ( Bu Ali Ihsan (Pap) 

liyecek halde değildim. O asabi - Maltaya sürülen ordu kumandası• 
yet halinde heni oturtmak iste- larından Ali Ihsan (Paşa) değil· 
dikleri tahta sıradan yere yuvar- dir. Umumi harp sırasında Rusl•' 
landım, kaskatı uzandım, kal - ra esir olan ve bilahare kaçaralı 
drm. Asyayı dolaşmak suretile memle' 

Kominyua buna sevindi doğrusu, 
arkadaşına dönerek: biliyoruz. Dışardaki1 arkadaşlar 

bizi teşci etmek, teselli vererek a
- İşte Hiron da geliyor! 
Dedikten sonra sesini yükseltti: vutmak için mütemadiyen: 
- Ey ahali asker sıfatile vazife- - Çocuklar, merak etmeyin, iki 

miz, kuvvete kar§ı durmaktır. Hücum güne kadar kabine düşecek, bita· Ben düşüp bayılınca reis cel • kete dönen Ali Ihsan (Paşadır.) 
seyi tatil etmiş ..• Beni karga tu - Ben her divanı harbe gidi§imde 

lumba ederek yandaki odalardan gözlerimi ondan ayırm.ıyorduJS'• 

birine götürmüşler .. Asistan ar - O, gözlerimdeki siyah gözlüklere 

kadaş, hu baygmlığınu da diğeri rağmen kendisini devamlı bir t" 
gibi yalancıktan zannetmiş isteri kilde göz hapsine aldığımın far' 

etıneğe kalkııırsanız, isyanı söndür- raf bir hükfunet kurulacak. Diva
meğe salahiyetimiz vardır. Eğer mah· 
pusu götürmemize ses çrkarmazsanız, 
kanunun yerine getirildiğini, bütün 
dünyaya nizam veren Roma adaletinin 
nasıl tatbik olunduğunu görmek için 
arkamızdan uslu uslu gelebilirsiniz. 
Haydi söyleyin bakayım hangisini is
tiyorsunuz? Sözlerinden sonra da ke
merine asılı duran kılıcını manalı ma
nalı ok,adı. 

Akdenizi!l öteki ba,rndan gelmiş 

olan bu Romalı lejiyonerlerin. ne ya
man savaşçı olduklannr lskenderiye -
lilcr adam akıllı biliyordu. Bir tanesile 
başa çıkabilirlerdi, ancak demir di
siplinli, kavgaya azmetmiş ve arka • 
Jarında Romanın bütün kudreti bufu. 
nan üç kişiye karşı gelmek çetin bir 
işti .. 

Hemen karar verdiler: 
- Valiye?.. Onu valiye götürüp 

idamını istiyeceğiz. Valiye gidelim 
valiye! .• 

Kominyusla Hironun vali konağına 
doğru yürüyen Variusu bir taraf-
tan: 

- Baküs hakla için doğru yaptın. 
Fakat !İmdi de canınu kurtarmış sa -
yılamam ki! Vali bu adamlann söz
lerini dinliyecek .. Başka türlü hareket 
edemez! ... 

Diye söylenirken Kominyus: 
- Bekle, görürsün. 
Dedi . 

ilFo :(. lf• 

Vali mahkemeyi kurmak ıçm he
men a§ağıya indi. Sarayın en büyük 
salon..ı olan mahL<>me divanına Mısır· 
lılar itl!jc:-~''• kakııarak doldular. Bun 
lar görünürde adalet istemeğe gelmi~ 
kişilerdi, içlerinden ise . nefrd ettik· 
leri galiplerden hiç olmazsa birisini 
ö .. rterck inti 

ru harplerin faaliyeti durdurula

cak ... Sizin muhakemeniz de geri 
bırakılacak,, gibi sözlerle muka -

vemetimizi arttırmağa çalışıyor • 

nııııuınıtfl'IHllllttıu-~nın"""""""'""""""" lize edilmiş su dolu ampullerlen kında idi. Bunun için bazı baıf 
lardı. Vali, hakim koltuğuna oturdu; 
Varius da huzuruna getirildi. Şika

yet anlatıldı .. 
Alarbus Andronikus kırçıl sakalmı 

ıuvazlayarak, mahpusa anlayışlı sakin 
göz:lerle baktı; bu bakı§larda merha -
met okunuyordu. Suçluya sordu: 

- Bir diyeceğin var mı? 

birini baldrrıma şırınga etmiş... ellerinin, başının başkaları tara ' 
Beş dakika beklemişler... Ben f ından hissedilmesine imkan ol ' 
yerde kütük gibi yatıyorum. En u- mıyan hareketleriyle bana ünıit 
fak bir kımıldama eseri yok Bir vermeğe çah,ıyordu. 

enjeksiyon daha... Bu da tabii O zaman divanı harpte ıivil bİ1 

yalnız sudan ibaret ..• Bende gene müddei umumi vardı. Beni Ada · 
bir canlanma eseri görülmüyor. O nadan §ahsan tanıyan bu adad'1 

zaman asistanın aklı başma gel - avukatım bir gün hususi olarak ıi· Varius soğukkanlıhkla: 
- D;ycceğim şu ki, ben 

suç işlemedim! 

böyle bir miş ... Nabzımı yoklamış, göz ka yarete gitmiş... Uzun uzadı>'' 
paklarıma bakmış, işi anlamı~. görüşmüşler ..• Avukat, beni hat' 
Ben hakikaten baygın yatıyor - tanede ziyarete geldiği zaman •' 

dum. O zaman çantasına el at - vinç içinde idi: 

Dedikten sonra ilave etti: 
- işte şu. iki lejiyoneri ~ahit olarak 

gösteriyorum! mış ... Fakat aksiliğe bakın ki ora- - Eh artık merak ebne.. Şıı' 
Söz söylemeğe davet olunan Ko- da heni ayıltacak hiç bir ciddi i - nun sonunda idam olmadığı ani•' 

minyus; ifadesini verdi: ,, • 
laç yok. •• Çaresiz kalınca, ba~ıma şıldr. Müddei umumi senin ha~ 

- Arkadaşım Hironla, gölün kıyı • d''f' 
lanndan dönüyorduk. Varius bizimle bardak bardak su dökmeğe, su - kında hüsnü niyet besliyor.,, 1 

buluşmağa sö::ı: vermİ§tİ. Bu gece Ro- rabmı tokatlamağ, şakaklarımı, müjde verdi. Fakat avukatını~ 
maya gideceğimden vedalaşacakbk. bileklerimi oğalamağa başlamış- bu sevincinde fazla istical etti~ 
Serapis mabedinin gölgesi albna gir - lar ... Yarım saat sonra kendime pek çabuk anlaşıldı. 
miştik ki, bir hayvanın Vaı-iusa sıç - gelebilmişim ... Gelebilmişim am· (Derıamı ıJar) 
radığmı gördük. Kendini müdafaa İ· ma, ortalık ta allak bullak ol • g:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::m:c:m:lll1 
çin kılıçla vurduğunu gördük. Bunun muş .•• Benim fücceten öldüğümü * Doktor 
iizerine şehirliler hemen onu kovala • ~: 
mağa ba!ladı. Biz de arkadaşımızın sanmışlar ... Hatta, bir fena gün i Al• • · ı 
göz göre göre boğazlanmaması ve a- dostu bunu divanı harp reisine~ 1 ısmaı 
daletin yerini bulması için koıtuk. lş- kadar yetiştirmiş... Onları da E H d h t • b ~·lı·~ 

ı ki • b d ı . . ;: ay arpQ§a aı aneaı e., r 
te bütün söy iyece erım u ur. bır telaştır almış •.• Belkı, bu tel8.ş· !: 

Vali suratını ekşitti. Bu aptal şa • larında beni diri diri asmak zev- fi 
hit, zavallı suçlunun işini bitirmi§lİ. kini duyamamanın da bir tesiri H 
Ağzını hiç açmaaaydı daha iyi olurdu. ·~ 
Bu hadisede kaza ve müdafaa dü1ün- oimuştur. Ne ise ••. Beni tekrar gü- ii 
celeı·i beş para etmezdi. müşsuyu hastahanesine kaldırdı • SS 

Sonu 
Ahmet Ekrem lar. ~i 

nn 
.. - .. 
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Urologue - Operatear 

Babıali caddesi Meserret ot 

li 88 numarada her gün öğled 
sonra saat ikiden sekize kad-'' 
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Çocuk haftası 
d·ye kazananların 
erını neşrediyoruz 

İki hafta önce~i bilmecemiz, 
GALATASARAY 

idi. Doğru bularilar arasında kur'a ~e-
kilerek: Beşiktaşta Muradiye mah. 
Necip hsan Ayhan 1 nci, Sultanahmct 
Akbıyık Calibe Cevdet Nur 2 inci he
diyemizi kazanmışlardır. 

KAKAO KAZANANLAR 
3 - Kadıköy S. Jozef L. ısı Su· 

at, 4 - Zincirli.kuyu Güzide, S -
Fatih 2 ci mektep Mühip, 6 - 38 ci 
mel<tep 162 Salih, 7 - IS inci mele. 
423 Maide, 8 - Fatih No. 16 Zühtü, 
9 - Yeni L. 189 lbrahim, 10 - Ge
dikpa,a 104 Niforoda, 11 - Şi§li T. 

1 
103 - Bakır K. 15 Osinan, 104 -
Gazi Osman P. 22 Orhan, 106 - Kur 
tuluı 23 Pantazi, 106 - Kadıköy 18 
Oftade Tüzün, 107 - Samatya 82 
Berç. 108 - Galatuaray L •"° Suat. 
109 - Eınaf cemiyeti Bakiye Halda, 
110 - lstiklil L. Feyyaz, 111 - Kız 
liaeıi ı8ı Muzaffer, l 12 - Sarıyer 
117 Fahire, 113 - Edime K. Ôzde
mir, 114 - Is. Kız L. 730 Vedia. 

ııs - Yeni K. 7 Şükriye, 116 - Er
kek L. 852 Şükrü, 117 - Orta mek. 
253 Fehamettin, 118 - Erkek L. 
1415 Ali. 119 - Feneryolu 10 Nur
ten, 120 - 28 ci mek. 202 Mehmet. 

deposu 338 Nevzat, 12 - Orta K. 12ı - Orta mek. 248 Nuriye. 122 -
11 Feride, 13 - Süleymaniye 6 Ek- Ayvan S. 2 B. Erken. 123 - Orta K. 
rem, 14 - Şehremini 18 Şevket, 15 - 14 Kaniye, 124 - 6 cı mele. 412 lh· 
Snmatya Şükrü Özcan, 16 - Kadıköy aan. 125 _ Beyoğlu 40 Adil. 126 -
286 Lütfiye, 17 - Vefa L. 789 Oa • K. Ayaaofya 21 Kadriye. 127 - E-
man, 18 - 15 ci mek, 793 Belkis, mirgan 24 Semah, 128 _ 27 ci ·mek. 
19 - Zonguldak ıo A. Bilgin. 20 - 232 Nazmi, 129 _ t. K. L. 19S Saba-
l. K. L. 1074 Saliha • 

bat, 130 - Gazi Osman P. 59S Belı. 
BISKOJ KAZANANLAR zat, 131 - Kız orta mek. 466 Neza-

21 - ·oarünafaka L. 234 F. On, hat, 132 - Samatya 54 Naciye, 133 
22 - Tepeba§ı Tevkif Tan, 23 - _ Boyacı K. 46 Lily, 134 - 54 cü 
Kız Orta mek. Gönül, 24 - İzmit Tu- mele. Ali.ettin, 13S _ ls. erkek lise-
ran mek. ı07 Nejla, 25 - lçerenköy ai 746 Ihsan. 136 _ Tıp talebe yur· 
C. 66 Dürdane, 26 - 3 cü mektep du 752 Şevket, 137 _ Kadıköy Sen 
289 Hayriye, 27 - Gedikpaıa 42 A~ Joztf L. ısı Suat, 138 _Gedik P. 
zarik, 28 - Mahmut P. 14 Asüman 82 MeJik. 139 _Kız sanat mek. 380 
Nedim, 29 -- Ticaret mek. 1034 Hik · N. Ertancan, 140 _ 3 cü mele. 327 
met, 30 - İ&tanbul erkek L. StO 
Fikret, 

0

31 - 44 üncü mek. 490 Fik-
ret Çetin, 32 - 2 inci mek. 162 A
gu§. 33 - 1 st. erkek liseıi 396 Bur
han. 34 - Üsküdar Nimet Tezcan, 
35 - Şirketi Hayriyede lsmail Hak· 
la. 36 - Balık P. 13 Aram, 37 -
Sultanahmct 31 Rüknettin, 38 - lı. 

erkek 1. 805 Dursun, 39 - Çamlıca 13 
cü mele. 55 Fürüzan, 40 - Orta mek. 
618 Adnan Güç. 

KIT 1P KAZANANUR 
41 - Bağlarbaıı 60 Ayten, 42 -

Büyülrl\<la Nizam C. 13 Ertuğrul, 
43 - Karagümrük 27 f ımail, 44 -
12 ci mek. 381 Halide. 4S - Kumka· 
:>r 31 Garbiz, 46 - lı. erkek L. 634 
Firuz, 47 - Cumhuriyet orta mek. 
242 Semahat, 48 - Gelenbevi orta 

mek. 229 Tepeköy, 49 - Haydarpqa 
L. Halit Çökmez, SO - Laleli T. A. 
3 - 8 Nezihe, Sı - Tavıanlı Caraon 
zade Haydar, 52 - Davutpaşa ~rta 
mek. 559 Özdemir, 53 - Beyoğlu 12 
ci mck. Fikret Ercan, 54 - la. kız li· 
sesi 1516 Sümer, 55 - Is. Sultanah
met 49 AJi, 56 - ŞiıJi terakki L. 
37J Acar Bele. 57 - 64 cü mektep 
3~:; N cdet, 58 - ıs ci mek. MeWıat. 
5!) - Y cniköy 105 Saadet. 60 - 44 
c~ mel·. 3.90 Beslen. 

LJ,.,!)'ER KAZANANLAR 
ı6l - Kadıköy 3 den Hayri Öget. 

- Beylerbeyi 17 Hikmet Öznur. 
"1 - Tünel arkaımda T. Ş. 246 Ha· 
aan, 64 - Eyüp orta mele. 178 Sevil 
66 - 36 cı mek. 4 :len Mehpare o. 
nan. 66 - 12 ci mek. 213 Nejat. 67 -
Edirnclmpı 32 Nefise. 68 - Kaırm P. 
24 Ercüment, 69 - Cibali 3 Bedriye 
Onal, 70 - Be,iktaı 43 cü mek. M. 

KART KAZANANTJAR 
71 - Beıiktat 14 Süzan, 72 - GO. 

lcnbevi orta mek. 224 Tosun. 73 -
Süleymnniye Türbe Nesrin, 74 - Ke. 
restec:i S. 1 Todori. 75 - Samatya 
310 Tevfik. 76 - Harbiye 703 Nöğ. 
ber. 77 - Sinan P. 18 Nejat. 78 -
Kadirga 54 Mehmet. 79 - Sanyer 
103 Samahat. 80 - .Kasım p. 64 Şe
refnur; 81 - Fatih 11 Cemal. 82 -
Kumkapı 33 Poliroı. 83 - l. L. 5S7 
MusWa. 84 - Sultanahmet t. Ka. 
çnlr. 85 - 30 cu mek. 224 Leman. 
86 - 59 cu mek, Arıaluys, 87 - Kü· 
çük M. P. 9 Suna Çetin, 88 - Bey
oğlu Cihangir 30 Kemal 89 - Fatih 
2 Nezihi. 90 - Erkek L. 428 Rüknet· 
tin. 91 - Çemberlitaı 47 Abdullah 
92 - Balarköy 1 ci mek. 180 Nejli. 
93 - Sultnnnhmet 31 Hüsamettin 
94 - Vefa L. 255 Ahmet.· 95 - Sir
l·cci 1 Fazıl. 96 - Pertevniyal L. 
196 Zeki. 97 - Sirkeci 47 Bohor. 
98 - Fener 4 Mitat Akın. 99 - Bo
yaC1 k. lt5 Bülent. 100 - Uzun çar-
11 50 f hs n, 101 - Atikali p. 1 Bur· 
han. 102 - Divaııyolu 128 Salih. 

Nigar, 141 - Beyoğlu 41 Güzin. 142 

- Topkapı 15 Handan. 143 - Betik· 
taı 18 Fikriye, 144 - Pangalb 19 
Selma Ozoral, 145 - Tophane 96 
Ne. Baturalp, 146 - Yeldefirmeni 
15 Aydın, 147 - Haydar P. L. Me
tin Belen, 148 - Karagümrrik SO 
Nurettin, 149 - Etyemez 14 Fethi. 
150 - 16 cı mek. 261 Kemal, ısı -
Erkek L. 1120 Kemal, 152 - Kadı· 
köy 2 Y •tar Ozkan, 153 - 13 cü 
mek. 46 Şükran. 154 - Vefa L 272 

Necmi, 155 - Kadıköy 35 Kaıım. 
156 - Karagümrük 50 Nurettin. 157 
- Ameli H. 229 M. Cemal, 158 -
orta mek. 506 lhıan, 159 .!.. Gelenbevi 
orta mek. Ahmet,, 160 - Pertevniyal 
L. 660 T. Erkan, ı&l - Orta mek. 
165 M. Kut, 162 - Topkapı 10 Cn· 
det, 163 - Kadirga 84 Lemi. 164 -
Yeni liıe 163 Muhıin, 165 - Çember 
litaı 8 Batırbay, 166 - Kız L 840 
Meliha, 167 - Kız muallim mek. 12 
Mualla, 168 - 28 ci mek. 343 Alp As 
lan, 169 .J Fatih 26 Orhan, 170 -
Şitli 64 Süzan, ı 7ı - 11 ci mek. 542 
Zahir, ı72 - Fatih 5 Burhan. 173 -
Yeıil K. 9 Erhan, 174 - Esekapu 
70 Muazzez, 17S - Divan yolu 13 

Mehmet. 176 - Erkek L. 510 Tu,._ 
gay. 177 - Kumkapı 29 Bellaz, l 78 
- 19 cu mele. 298 Hüseyin, 179 -
Fatih 13 ca mek. K.izmı. 180 - 24 cü 
mek. 321 Leman, 181 - Erkek L. 
l 120 KcmAI, 182 - 25 c:i mek 4 cü 
amıf Faruk, 183 - Edime K. Ozde
mir, 184 - Oıküdar 12 Bedrüniıa. 
185 - Boğaziçi 415 Zeki, 186 -
Fatih 9 Hasan, 187 - Hayriye L. 
117 Selçuk. 188 - Yeni L. 189 ibra· 
him. 189 - Kız L 1431 Saadet. 190 

- Erkek L. 1441 Hü_seyin. 191 -
Erkek L. 1120 Kemal, 192 - 64 cü 
mek. 398 Muhittin. 193 - Cumhuri
yet orta mek. 13 Fikret. 194 - l. E. 

14SO Erdoğan, 19S - Kız orta mek. 
25 Fatma, 196 - Balıkeair HGseyia. 
197 - Boıtanca 47 Vedhi, 198 - 15 
ci mek. 729 Nurettin, 199 - 12 ci 
mek. Fikret. 200 - Galata 220 Ah· 
met. 

Dikkat! 
Hediyelerimiz her hafta per§em· 

be günleri matbaamızda dağıtılır. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye Müteha1t•1 

Cumadan baıka ıünlerde saat 
(2,5 dan 6) ya kadar lstanbul Di. 

vanyolundaki (118) numaralı hu
ıuıi kabinesinde hastalarını kabul 

eder. 
Muayenehane ve ev telefonu 

22398, Kışlık telefonu 21044 

RAHER - .\kşam Posta.~ R MA YJ~ - 193~ 

Osmanlıcadan Türkçeye 
karşılıkla~ klavuzu: 41 

Vakur - Ağırbaşlı - (l<'r.) Se • 
rleux. gra ve 

Vall - ilbay 
VAllh - Şaşalamı~, şa~mış, şaş-

kın - (Fr.) Stup6f alt' 
Varak - Yaprak - (Fr.) FeuiJle 
Varaka - Keat - <Fr.) Feuflle 
Varakpare - Yapracık (Fr.) 

Ecrit lnsfgnifam 
Vareste - Kurtulmu:. (Fr.) 

mlivr6 
Varidat - Gelir 
Varid - Yerinde, gelen 
Varta - Uçurum - (Fr.) Abtme, 

prcclpice 
Vasat - Ara, orta, göbek - (Fr.) 

.l\lilieu 
Vasati - Orta, ortalama - (Fr.) 

Moyen 
Vasf <Bak: sıfat) - (Fr.) Quallte 
VAsıJ olmak - Varmak 
Vasıta - Araç, yol - (Fr.) Mo -

yen 
V asıtai nakliye - Taşıt, taşıma 

yaracı - (Fr.) l\loyen de transport 
V!si (Vüs~atten) - Geniş - (Fr.) 

Large 
Vasi (Vasayet'ten) - Atat -

<Fr.) Tuteur 
Vasiyet - Tuütu - (Fr.) Testa • 

ment. 
V asletmek - Bitiştirmek, kavuş -

turmak, kavşıtmak - (Fr.) Conjoin
dre, unlr 

Vatan - Yurd, otan, vatan 
Vaz'etmek - Koymak· - (Fr.) 

Poser 
Vhetmek - Öğütlemek - (Fr.) 

Prccher, conseuler 
Vaz'ı esas - Temel atma - (Fr.) 

Jeter les fondcments 
Vaz'ı hamletmek - Doğurmak 
Vaz'ı yed - Elkoma <Fr.) 

Main mise 
Viz•ı yedetmek - Elkomak 
Vazife - 1 - Odev, 2 - Borç 

3 - lş - (Fr.) Devoir, fonction 
Vazıh - Açık - (Fr.) Clair 
Vaziyet - Durum - (Fr.) Posi • 

tioll. llituation ,__: ' 
V~bal - Suç - {F.I'.) l'tespok;s& : 

bllite 
VecA - Ağn, acr, sancı - (Fr.) 

Douleur, crampe 
Vecd - Urunç - <Fr.) Ext.ase 
Vecde gelmek - Urunmak, ken • 

dinden geçmek - (Fr.) S'extasier 
Vech-Yüz 
Benech - Olarak, gibi 
Vec:hile - Böyle, böylece, şöylece, 

gibi, şekilde - (Fr.) Ainsi 
Vecibe - Dü~erge - (Fr.) Obli • 

gatolr 
Veciz - Lakonik (T. Kö.) 
Yecize - Olger, özsöz - (Fr.) 

l\faxime 
\'edrı - Sağlıca - <Fr.) AdJe 
Veda etmek - Sağlıcamak -

{Fr.) Faire ses adieux 
Vefa - Vefa ('r. Kö.), yapa -

(Fr.) Fidelitc 
Vefat - Olüm, ölme 
Vefret - Bolluk, çokluk - (Fr.) 

Abondance 

Yehham - Vehimli - (Fr.) App. 
rehensif 

Vehleten - Ansızın, birdenbire -
CFr.) Tout d'un coup 

Yehm - Vehim ('f. Kö.) 
VekAlet - Yekillik, yekelik 
Vekil - Yekil (T. Kö.), yeke 
Vekaleten - Yeke olarak, yeke • 

Jikle - (Fr.) Par procuration, par 
fnterim 

Velev - Bile, olsa da, ise de -
(Fr.) Meme si 

Velhaı:;ıl - Sözün kısası - (Fr.) 
En resumc, en fin 

Veli - 1 - Yatır, eren 2 - Ege 
(erkek), ece (kadın) - (Fr.) 1 -
Saint 2 - Tuteur, tutrice 

Velime - Düğün 
Yelıld - Doğurgan 
Velvele Gürültü, patırdı -

(Fr.) Tumultc 
Velyetmek (Bak: tevali) 
Veraset - irs (T. Kö.) 
Verese - Mirasçılar (T. Kö.) -

(li'r.) Heritiers 
Yerid - Karadamar 
Vesaire <V. S.) - Ve başkaları 

(V. B.) - (Fr.) Ete •• 
Yesatet (Bak: tavassut) - (Fr.) 

Mediation 
Vesayet - AtağJık - (:f'r.) Tu -

telle 

Vesi - Geniş 

Vesika - Belge - <Fr.) Docu· 
ment 

Vesile - Yol, dolayı, bahana -
(Fr.) Pretexte 

Vesilesiyle - DoJayısiylc - (Fr.) 
A l'occnsion de .. 

Vesvese - Kuşku - (Fr.) Soup-
~on. 

Vesvese etmek - Kuşkulanmak 
Veted - Kazık 
Veter - Kiriş 
Vezn - Tartı - (Fr.) Pesage 
Vezne - Kasa - (Fr.) Caisse 
Veznedar - Kasacı - <Fr.) Cais-

sler 
Veznetmek - Tartmak - (Fr.) 

Pes er 
VJcahen - Yüz.yüze - (Fr.) Par 

confrontatlon 
Vicahi - Yüzüne, yiizUne karşı, 

kendi varken - (Fr.) En sa presence 
Vicdan Vicdan (T. Kö.) -

(Fr.) Conscfence 
Viche - Yön, yönet, yönerge -

<Fr.) Directif 
Vifak - Uygunluk, banş - (Fr.) 

Concorde 
Vikaye etmek - Korumak, esirge

mek - (Fr.) ProUger, prcsen·er 
Viladi - Doğuştan - (Fr.) De 

naissance, congenital 
Yillyet- 1I 

· Virane - Ören (Fr.) Kblne, 
d~combres 

Virdi zeban etmek - Dile dola • 
mak - ( Fr.) RepHer toujoUl'S 

Visal <Vuslet) - Kavuşma -
(Fr.) Unlon, joussance 

Volkan (Bak: bUrkl!n) - Volkan, 
yanardağ 

Vuku (Bak: hudus, t.ahaddüs) -
Olma 

Vukuat - Olan biten - (Fr.) 
Fait, cv~nement 

Mümkün - ül • vuku - Olağan -
(Fr.) Possible 

Vukuf - Biliş - <Fr.) Connais • 
sance 

Vukuf hAsıl etmek - Öğrenmek 

- (Fr.) Connaitr e 
Yust.a - Orta - (Fr.) Moyen 
Kurunu vusta - Ort.açağ 
Asrı hdzır - Yeni çağ 
Kurunu uhrA - Sonçağ 
Kurunu uld - llkçağ 
Muasır - Çağdaş - (Fr.) Con • 

temporain 
Vusul - Ulaşma - (Fr.) Arrivce 
Vuzuh - Açıklık - (Fr.) Clnrtc 
Vuzuhu nazar - Yalgörü - CFr.) 

CJarte de vue 
Vücub - Düşergem 

Vücud - 1 - Varlık - (Fr.) 
Existance, 2 - Beden - (Fr.) Corps 

Vüs'at - Genişlik 

Viisuk - Gerçeklik - (Fr.) Aut
henticite 

Vüsü - Güç - (Fr.) Pouvoir 

y 
Ynbis - Kuru, kurak 
Ratıb - Yaş, yaşak - <Fr.) Hu

mide 
Yfldetmek - Anmak - (1''r.) Se 

souvenir 
Yadigar - Andaç 
Yave-Yava 
Yuer - Yaver {T. Kö,) 
Yazıhane - Yazak, büro (T. Kö.) 
Yeis - Umut. uzluk, yeis (1'. Kö.) 

- <Fr.) Descspoir 
Yekçcşim - Tekgöz 
l ' ekdiger - Birbiri - (Fr.) L'un 

l'autre 
Yckdil - Birgönül, gönülbir -

(Fr.) D'accord 
Yeknesak (Bak: Nesak) - Birton, 

birtarz - (1''r,) Uniforme, monotone 
Yek pare - Tek parça - (Fr.) 

Fait d'une ı::cale bi~ce, bloc 
. Yekta - Tek, tekin, benzersiz -

(Fr.) Unique 

Yed - El 
Y cdbeyed - Eline, doğrudan -

(Fr.) De la main a la main, directe -
ment 

Yegane - Biricik, tek - (Fr.) 
Unique 

Y cgiln yegfm - Birer, birer, tek 
tek - (Fr.) Un a un 

Yeldin - Tutar, toplama, •om -
<Fr.) 'J'otal 

Yemin - Ant - (Fr.) Serment 
Yemin etmek - Andiçmek, an • 

Yemin - Sağ 

Yasar -1- Sol - (Fr.) Gauche, 
2 - (Bak: Servet) - <Fr.) RicM e 

Yesir - 1 - Kolay, 2 - Az 
Yetim - Oksüz - (Fr.) - Orp. 

helin 
Ye,·mi - Günlük - (Fr.) Quoti· 

dien " ~ 
YeYmi mahsus - Bayragün (Fr., 

Fcte 
Yevmiye - Gündelik - (Fr.) Sa 

laire 
Yübuset - Kuruluk, kuraklık 
Yümn - Yüm - (Fr.) Bonne au· 

gure 

z 
Zlblt = Subar. 
ZAbıta 

Zabıtname - Tutulga - (Fr.) 
Proc~ • verbal 

Z4bit vekili - Yarsubay 
Zabtetml'k - Tutmak, almak, eıe 

geçirmek, kapm~ - (Fr.) Salsir, 
prendre, conqu~rir, s'emparer 

Zade - Oful 
ZadegAn - Aksoylar, soyutlar -

(Fr.) Les arutocrates, Ies nobles 
ZAf - Zayıfiık - (Fr.) Faiblesse 
Zafer - Yen, utku - (Fr.) Vlc. 

tolre 
Zaf - Karga, kuzgun 
Zahit - SUrUncU - (Fr.) Rcptfle 

Zlhlr - Dı§Ytiz, açık, belli'- (Fr.) 
E:ıt~rleur, clalr, manff este 

Zahire - Yeysi - {Fr.) Vlvre 
Zahf ren - Görilniişte - (Fr.) En 

apparence 
Zlhlrl - Dıştan 
Zahmet - Emek, sıkın - (l"r,) 

Peine 

Zahmetle - GQçlllkie, dilşe kal • 
ka - (Fr. )Avec pefne 

Zahmetli - Ağır, yorucu, sıkın • 
tılr - (Fr.) Fattguant 

Zahr-Arb 
Zaff - Yayıt 
Zalka - t!aıir .:.. ( .) 
Zail olmak - Savulmak, ortadan 

kalkmak - (Fr.) Disparaltre 
zatr -~ - (Fr.) Vlaiteur 
Zait - 1 - Artık - (Fr.) E:ıcf • 

dent, 2 - Arla (Terim) - (Fr.) 
.Pi us ~ 

Nnkuı - 1 - Eksik - (l"r.) Jn • 
complet, 2 - Ekse (terim) - (Fr.) 
l\f oins t 

ZAllm - Kıyan - (Fr.) Cruel 

Zam - Artırma, katma, kata~ 
bindirme - (Fr.) Augmentation 

Zamimeten- stelik - (Fr.) Outrt 
Zamir - 1 - Gönül - (Fr.) Co • 

eur, 2 - (Gramer temiri) - (Fr.) 
Pronom 

Zamme- Otre 

Zammetmek - Kahiı•k, bindir • 
mek, artırmak (aylık için) 
Zan-Sanı 

Zannetmek - Sanmak - (Fr.J 
Crolre 

Zannıma göre 
bencesi, sanımca 
mol 

Zanu- Diz 

Bana kalırsa, 
(Fr.) D'apr~ 

Zarafet - lncelfk - (Fr.) Elqan· 
ce. 

Zarar - Zarar (T. Kö) 

Zarf - 1 - BUrUm, kap - (P'r.) 
Enveloppe 

2 - (Gramer terimi) - (Fr.) N~ 
ccssite, gene 

Zat - bet 

Zavahir - Dışyüz, gorunaşıcr -
(Fr.) Apparence 

Zaviye - Köşe, bucak - (Fr.) An· 
gle 

Zayi - Kayıp, yitik 
Zebanzed - Kullanılan, konup · 

Jan - (Fr.) Courant 
Zebhetmek - Boğazlamak, kea • 

mek 
Zebun - Argın, bitkin, bitik -

(Fr.) Faible, dEblle 
Zecr (Bak: Meni) 
Zede - vurulmuş, uğramq 
Zehab - Görüş, sanı - (Fr.) Sa· 

pposition 

Zehabı bAtıı · - Boşsanr, çürUksa
nı - (Fr.) Fausse supposition 

Zehhar - Coşkun, kökriyen, kök· 
reY,ci - (Fr.) Agite, en furie 



Evlilik 
içki aleyhinde bir konferans· 

ta: 

Doktor 
Doktor, bir arkada§ına teıuıı düf 

etti: 

... Sarho§ olup gece yansı aile - Nasılsın? iyi misin? Bir has· 

yuvasına dönmektense, erkenden tahğm filan yok ya? 

aile saadetini yudum yudum tat- Arkada,ı sordu: 

mak için eve dönmek arasında .•.. 

Amat6r fotoğrafçı - Bir metre kadar geriye gider 
tni.siniz! 

Birisi yamndakine fısıldadı: 

- Evli olmadığı anla,ılıyor ! 

- Galiba son günlerde işlerin 

kesat gidiyor. Mü§teri kalmadı 

mı? Çocuk - Bana on kuruş vcrirsetı camı kırdığını sôy· 
lemem, ben kırdım derim. 

Kaaın - Demek fen derslerine ba.ş
ladınız1 

Çocuk - A.. Anııeciüim bitirdik 
bile! .. 

!Erkek (karısına) - Sen de benim 
!lıbi soğuk kanlılığını tamamiyl6 mu· 

ha.taza etmi.:; o'Lsaydın tamamile giyin
ın~ olara1c a.:;ağıya iner ve böyle yan 
~Plak dola§mazdın! 

i 2 

.9 

Mahcup delikanlı seıxliğ' kadt.1ıı ziyarete gidiyO'I' •• 

ihtiyat 
lki kadın arasında: 
- Kocanız kulağındaki sağır -

lığı tedavi ettirmek için hiç bir 
ıey yapmıyor mu? 

- Hayır, bu tedaviye ba§la
ma.k için çocukların musiki ders
lerini bitirmelerini bekliyor. 

Kadınların yaşı 

inan 
- Kendisile evvelki gece ta

mınuıtık. Beni o kadar çok sev
diğini söyledi ki bir türlü inana
mıyorum. 

- Madem ki gündüz değil de 
gece tanıfmışsınız, söyledikleri 
ne inanabilirsin ! 

Bir sual 
Kadın - Hakim yaşımı sorun

ca birdenbire f&fırdım. Yirmi 
dört mü, yoksa yirmi be§ mi idi 
hatrrhyamadmı. 

I çerden bir 1•adm seai - Sen mi.!in, 

~arhoş heri/1 

- Anne, baksana! Şu önümüz 
deki adamın batı tamamen kel. 

- Sus oğlum, ayıptır. Ya bu 
sözleri duyarsa •.. 

- Peki ne cevap verdin? 
- Yirmi iki dedim. 

- Hattır ben değilim karıcığım, 

aütçü gelmi§ .. 

- Nasıl? Kel olduğunu bilmi
yor mu? 

l 

Küçük Remzi müthiş bir ni.şancıdır ! 

ç •• goz 
Ahmet hastaydı. Ogün dı~arı 

çıkamadı ve ayni yerde çalışan 

arkadaşı Mehmedi haftahğrnı al· 
mak için gönderdi. Mehmet geri 
döndüğü zaman: 

- Senin haftahğmı kaybettim. 
dedi. 

Taksitle 
Adamın biri, bir otomobil ka -

zasın;\ uğrayarak hafifçe yara-

landı. Otomobilin şoförü kazaze

deyi teskin etmek için elinden ge
leni yapıyordu. Bir aralık: 

- Al şu parayı, dedi. ve bana 
adresini ver de sana daha para 
göndereyim! 

Bu son teklif kazazedenin ga-

1 

Katlstı - Erkek'ler niçin çabuk gi .. 
yinemezler bilmem. Bak ben ne 1«ıdar. 
çabuk giyindim. 

- Neresit • • •• , gazetesi mlf I -
ldnımda bir yanlı.şlık oZmu~. istediğim 

hizmetçiye 150 lira değil, 15 Zira aylık 
~ereceğim. 

• 

lırkek . ~ e razı olunuz. Arkadaşım 
Af e1ı. - Benımle evlemneg . • ·1ıonı,m. Onun O· 

- Nasıl? Kayıb mı ettin? Ne 
aptal adamsın! Hiç insan cebin -
deki parayi kaybeder mi? Beni 
bırak, ya sen bütün hafta ne ya
pacaksın? 

ribine gitmişti: - Ben yokketı alacak istiyen hirisı qelTp beni ara • 

tD...~~ gibi ... . .3- ~il· amt.ı sızı sevı.:t .. ~~ zenuın "'°g ım . sizi se-t•en bir kalbim 
'rır. , Gpariımanlarr, benımse • 

l{<ıduı ]«Ul.Mınızla bent 
'-a'lı.w. - Ben de sizi semyorum. O ar 

=i~ıreatuza .• 

- Kendi paramı kaybetme· 
dim. O, cebimde duruyor. Senin
ki kayboldu r 

- Allah, aUah dedi, insanı dı mıf • 

toptan çiğnediğin halde tazmi· 

natı taksite bağlamak istiyorsun 
h" ! 

- Hayır, kimse gelmedi 

- Eyvah! Demek biraz ilaha dışarda do711şmam ia • 
zım gelecek! 
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Formalannı ucuzca ciltletmek iı
İlliyenler bugünkü cumartesinden 
itibaren her gün renkli kapaklarİ· 
le beraber Ankara caddesinde • 
(V AKIT) kitaphanesine bıraka

bilirler. 

Cilt parası olarak yalnız (10) 
kurut ödemeleri lazımdır. 

-················ .. ··-·-·-· ... ·----------·· 
UCUZCA 
Satılık Fotoğraf Makinesi 
Kontess.ı Netel 6,5 X 9 

Cilalı san tik ağacından. körü
iü sarı me§inden, açılma ve ka
panma tertibat1 gayet pratik ve 

fevkalade kullam§h çok ,ık ve he
men hemen biç kullanılmamıt bir 
fotoğraf makinesi satılıktır. Şasisi, 
filmpak ıasisi '1e çantası mevcut
tur. 

Makine büyükliiğü: 6,5 X 9 
Objektif: 1: 4,5 Zais tesar. 
Satın alınış fiati: 85 lira. 
Satrş fiati: 50 lira. 
AJTıca bir de telemetr 

lstiyene makine ile beraber 
şartile 8 liraJ a ,·erilir. 

4,6 X 6 ika Bebe 

vardır. 

alması 

Objektif 1: 4,5 Zaia teaar 
Çok kullanr9h, kuUamJnıı§tır. 
Alış fiatl 80 Jjradır .. 
3 nikel cam şafist, filmpak fll§fsi 

ve çantasiyle beraber 30 liraya ve
rilecektir. Ayrıca Herbiri 2 şer lira kıy· 
metinde olan 9 cam şaşisi daha mev
tutıqr. tstfyenlere bu şaşf]er 12 li
raya verilir. 

;.Je.!: iki fotoğraf makineai için 
,müracaat yeri Ankara cacldai 
t(Vakıt Kitapbaneai) dir. 

latanbul asliye ikinci ticaret 
mahkenıeainden: 

lıtanbulda Çiçek pazarında 
Fmdıkliyan hanı altında (54) 

numaralı mağazada fanila ve ço· 
rap ticareti ile meıgul bulunır.n 

{Hüseyin Fehmi) Din alacaklda · 

nna karıı teklif eylediği konkor
datonun tasdiki mahkememizdeu 

iatenmit olması üzerine yapıla 
cak muhakemesinde Hasan Feb. 

miden alacaklı olanlann tayin kı
lman 1-6-935 c.wnartesi günü 
aaat 14,5 da itbu konkordatoya 

itiraz edenlerin haklarını müda -
faa için mezkGr celsede buluna · 
bilecekleri ilin olunur. (11183) 

ZAYt 

1794 sicil No. lu arabacılık eh· 
liyet cüzdanımı zayi ettim. Yeni· 
sini alacağımdan eskisinin bük 
mü yoktur. 

UDkapanı iakeleai Hakkı 

RADYO 
augUn Kongre için gazete 

ısTANBUL: . . sahiplerini çağırıyor 
17,30: inkılap dersi, ünı..-ersıte • Jstanbul Basın kurunwndan: 

den nakil, Sinop Saylan Yusuf Ke- Matbuat Umum Müdürlüğünce, 
mal, 18,30: Jimnastik, Bayan Azade 25 _ Mayıs _ 1935 tarihinde Anka· 

"Tarcan, 18,:lO: Muhtelif pliklar, 19, rada toplanacak olan matbuat kon· 
30: Haberler. 19,40: Mayistro Golden- gresine btanbuldan iştirak edecek 
berg idaresinde koro heyeti, 20 ZU'a- murahhasların seçimi ile isimlerinin 
at Bakanlığı namına konferans, 20, 10 Mayısa kadar bildirilmesi işi vazl-
30: lki piyano caz konseri {Ştrobel fe olarak kurumumuza verilmiştir. 
ve Mali), 20,50: Keman solo Bayan Du seçimi yapmak için aşağıda isim· 
Kiıım, 21,15: Son haberler, borsalar, leri yazılı gazete sahiplerinin veya 
21,30: Radyo orkestrası, 22: Radyo kendi namlarına seçime iştirak için 
caz ve tango orkestraları ve Çadırcı gazete sahiplerince verilmiş yazılı 
<Şan). vekaletnameyi hamil arkadaşların 7 

175 Kbz. MOSKOYA 17.24 MaylS 1935 Salı günü saat 13,30 da 
11,15: Senfonik konser, 15: Sözler. Basın !{urumu Merkezinde yapılacak 

17,30: Parti yayımL 18,30: Opera toplantıya gelmelerini dileriz. 
temsilini nakil. 22,55: Almanca ya • 
yım. 23,05: İngilizce. 24,05: Almanca. 

823 Khz. BÜKREŞ 364 m. 
12: Kilise konseri. 12,30: Radyo 

orkestrası. 13,30: Mitica Gretzu or • 
kestrasr 14,15: Duyumlar. Konserin 
devamı. 17: Köylü saati 18: Diniko 
orkestrası. 19: Duyumlar. 19,15: Ha
fif musiki. 20: Konferans. 20,20: 
Plak. 20,45: Konferans, 21: Radyo 
tiyatrosu. 22: Spor. 22,05: Şarkılar. 

22,35: Radyo orkestrasL 
545 Khz. BUDAPEŞTE 550 m. 
19,15: Salon orkestrası. 20,25: 

Sözler. 21: Varşovadan nakil. 21,35: 
Şarkılı konser. 22,40: Duyumlar, 23, 
10: Reportaj, 23,45: Çingene musiki· 
si, 2-1,25: Cazband. 

841 Khz. BERLlN 357 m. 
20: Radyo orkestrası ve korosu. 

20,45: Duyumlar. 21: Şarkılı konser. 
23: Duyumlar. 23,20: Spor d11111mla· 
n. 23,45: Dan& 

223 Khz. V ARŞOV A 1339 m. 
19: Oda musikisi, 'Sözler, plak, 

20,35: M119i1dlt ske~ 21,30: Viyana 
vals plakları, 21,55: Sözler, konf'e • 
rans. 22,45: Duyumlar. 23: Reklam. 
23,15: Senfonik komer. 24,05: Dans. 

592 Khz. VlYANA 507 m. 
20,05: Genç beeteklr eserleri. 20, 

35: Şarkılar. 21: Leh halk musikisi 
(Varşovadan) 21.$): Viyana musiki • 
popurlsl 23: Duyum ır. 23,25: Dans. 
24,35: Sifzler. U,50: Viyana Kuartet 
musikisi. 

180 Khz. P ARtS 1648 m. 
22: NaPolJom clofumunun yıl 

dönümü münasebetiyle asker mızıka· 
sı. Duyumlar. 23,30: 
23,35: Dans musikisL 

Bava raPonı. 

lstanbul birinc:i ticaret mahke
mesinden: 

Lazaro Franko mahtumlan
nın lstanbulda Molla Fenerinde 

Çatal Çetmede 6 No. Jı içtihat a. 
partımanmda oturan Bedreddine 
kartı açbğı iki kıta emre mubar. 
rer senedle alacap olan 500 lira
nın tahaili clavasmm aıyahen ya • 
pdan muhakemesinde müddei le· 

netlerin adliye yangınında yarı. 

Dllf olmuma binaen müddeaale, 
be yemin teklif eyleditini söyle 
mit ve mahkemece de oturduia 
yerden çıka•ak nereye gittiğ; 

belli olmıyan müddeuleybe ye . 
min daveth esi ıöndenlmeain:! 

karar verilmiı ve mtahuemede 

24 6 35 pazarteıi &ünü aal 
14 de bırakılmı§br. 

Müddeaaleyh Bedreddin mu • 
hakemenin brrakıldıjı günde ma

kul bir sebeb olmaksmn ıelmez

ıe H. U. M. K. nun 337 inci mad· 
d•i mucibince yeminden kaçmq 
ve JfDİn edeceii n.kialann da ıa 
bit ohmıt sayılmasına karar ve .. 
rileceii gibi bugünden sonra da 
ıekiz aün içinde arzuhal ile :T•· 
min edeceğini beyan ile gelip ye· 
mini yapmazsa yukandaki karar 

Çocuk mecnwası 
Afacan 
Çocuk sesi 
Çalışkan çocuk 
Mektepli çocuk 
Olgun çocuk 
.lleslek mecmuaları: 
Top 
Spor haf tası 
Muallfm sesi 
Smıf muallimi 
Mimar 
İstanbul Baro mecmuası 
İstanbul seririyatı 

Teda · notları 
Farmakolog 
Diş tabipleri 
Trp dünyası 
Verim 
Oteklüp 
Askeri, Tıbbı baytar! 
Tüberküloz 
Tedavi seririyatı 
Amelt elektrik 
Tedavi seririyatı 
Esnaf 
İstanbul Baytarl mecmuası. 
Hukuk 
GÖi, Spor 
Salon mecmualan: 
Hafta 
Holivut 
Y~digün 
1flt;1tk 'Oıiilt 
Yanm AJ 
Peqembe 

Mizah mecmuaları: 
K'droilu 
Kara giz 
~baba 
Kültür JMCmualan: 
UyUUf 
Yeni Adım 
PBdr hareketleri 
DarillbedaJI 
Yeni Türk 
Yqamakyolu 
M:Uıik ve San'at 
M"dlldye sıyasal bi1gl 
YoUann sesi 
Bilal 
İçki düşmanı 
İz 
İzlerimiz 
Y&cel 
öz dilimize dofru 
FrtıMızca: 
Beyoğlu 

La Turqie 
La Repobllqae 
Jurnal D'orient 
İstanbul 
Rumca: 
Dimokraia 
APoyevmatinf 
Ta Neotera 
llnnnılce: 
Arevelk 
Aztarar 
Norlur 
Jamanak 
Almanca: 
Tfirkiuhe Post 

Kitapçı ve matbaaclların 
nazar1 dikkatine 

İstanbul Basın Kurumundan: 
25 Mayıs 1935 tarihinde Ankarada 

toplanacak olan matbuat kongresln • 
de kitapçı ve matbaacıların da tem • 
sil edilmeleri Matbuat mnaıa midfir
lütunce muvafık ririilmüttiir. 

SiNEKLERİ 

Öldürünüz 
AlelA.de (haşarat OldilrOcO mayi) leR 
elneklerl OldQrmezler. Sadece bir iki 
dakika için bayıltırlar. Sinekler yeni~ 
den canlanarak OatOnOze ve yemek
lerinize OtOtOrler ve haatahle tohum 
lannı qılarıar. SlnekJer1n OIOmUnde"' 
emin olmanız ıoın mualrren FLiT Jat~ 
ylnlz. FLiT, bOtOn ha,aratı hakikate~ 
ve ebediyen 61d0rOr. Leke yapmaz~ 
taze ve ıattf kokuludur.~Slyah kupkh 
ve asker reatmll sara tenekelere dik· 
kat ediniz. Flatlar tenzll4tlı. 

Umumi Depon : 1. CREIPIN, ltt. 1111111, V.,,... 1111 ı 

BüyQk 

Tayyare Piyangosu 
~imdiye kadar binlerce kişiyi zengin 
etmiştir. Yeni tertib plimm görünüz 

7. ci keşidesi 11-Mayıs-r935 tedir. 

Bü ük lkrami esi : 25.000 Liradır 

QANKAYA 
YATIRILAN PAQA ~Yi 

tKiLMi~ TOWUM GiQi V~RiMliDiR 

UOlANTS( DANr ONi~: 

Doktor Ahmet Asım-

Ortaköy ŞHa Yurdu 
Trftlnvag yola. MualUm !Yad eaıl. No 116: 
tstaabulun en güzel yerinde ptlfş bir park ortumda her tirli Md 

koafonı haiz çok temiz, fiyatlan çok ehven ve kadın erkek her tirli 
hastalara açık hastahane. 

Yatak fiyatlan Od liradan Hl bara 
Dotum ve kadın amelfyatlanyle apandisit, fıtık, basur ft boa 

benzu ameliyeler için hususi, fiyatlar, arza edene fiyat listesi ve 
b~ gönderilir. Telefon: ( 42221) katileterek eaaı hakkında hü • 

küın verileceii tebliğ yerine geç

mek üzere yukarıda imli geçen 
kanunun 141 inci maddesine te\·· 

Şehrimizde bulanaa kil~ ve bil· 
;ytlk bütün matbaacı 'Ve kitapçıların 

araJanndan birer mura?thas seçme • l:=:::m:m11111=ı::n111111111:1===-------=---------..,.. 
lerl fçfn 8 Mayıs 193:> çarşamba günü 

fikan ilin olunur. (11136) 

aat 13,,30 da Karmnmnuz aerkezba
d• bir toplantı yapılaeaktır. '\ 

Ayrı ayn davetiye gönderileJnedf. 
lladea phsl davetiye yerine ceçmek ı bul Basın Kurumu merkezine 1 
iir.ert a.Uladarlann o tarihte ~tan· leri ilan olunur. 



lstanbul'da ba -
1 unnuyan ll!IOD als· 
tem makin• ile 7 
dakikada e a1bk 

ONDOLASYON 
yaptırmak ister • 
seniz Be1oflan'da 
Rumeli' Haıuıula 

SAKARYA 
, (Eski Volp) 

Pel'1lk:lr aıonu ile lstfklll caddesbt· 
de 98 nwnarara müracaat edlllis. 
~entnan kalacağmıs temin oJanar. 

Dr. CEMS'bl 
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Beşeriyete bela olan fareleri imha 

FAR HASAIV Fare Zehiri 
FARE ZEHiR MACUNU t 1 FARE ZEHiRi BUGDAYLARI 
Bir parça ekmek veya pHtırma 

veya yağlı gıdalara ıUrülerek fare• 

lerin buluoduj'u yere bırakınız. 

Bilha11a sıçanlar derhal ölür. 
25 kuraıt•r 

t: 
+' +I 
t 
+. 

Farelerin bulundukları yerlere serpiniz. 

Bilhasea k~çük farelerle fındık fareleri 
derhal lHürler. 

Yırmi Beş kuruştur. 

Macun ve Buğday ikisi bir arada 
Bazı fareler buğday zebirinden hoılaıur ve bazıları macun yemek ister. Bazı 
fareler aabab yediklerini akıam yemezler. Bunun için farelere ber iki çeıidi 
vermek llzımdır. Bunun içindir ki her ikisini iıtimal eylemek çok muyafıkhr ve 

bu ıuretle firelerin ana, baba Ye ıilsileıi muhakka1' Ye kat'i surette ölür ve 
kokmazlar: tkiai bir arada 40 kuruıtur. 

Hasan deposu: Ankara, l•t•nbul, Beyo§lu ., ____ .. 

1 ıstanbül Belediyesi llAnları 
Muhterem yolcularımıza ilan 

En lllki nasırlan bile pek kısa bir 
ıaınanda tamamen n k6k8nden ~
l'tr. 

lıtanbul Ziraat Banka.tından maat almakta olan mahal

li idare mütekaid ve öksüzlerinde n difer vilayetlerden aylrkla

rmı almak iıtiyenlerin Mayısın on betine kadar sicil kalemi

ne müracaat eylemeleri ilin olunu r. B. "2408,, 

Umumi depoea: lnsflls Kannk 
et!anesl, her eczanede bnlunıİr. Ciddi 
~e ınUesstr bir nıwr lllcıdır. 

iş arıyorum 
25 yaıındaymı, liae aon ımıfta;, 

ta.adilmamem Yardır. lnıilizce, 

franaızca bilirim, hesap ve türk 
Çem bilhaaaa. kuvvetlidir. lıtenen 

nıiktarda kefalet ı&terebilirim. 
Ayda net altmıı liradan apğı ol 
ınamak üzere it anyonam. Gün · 
düz va:a:if eyi geceye tercih ede
rim. 

Adres: Kadrköy Poate Reatan 
te A 22 
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B. NEŞ'ET 
KiNiN KOMPRiMELERi 
SITMA, GRiP, NEZLE 
Bir tek Kinin Komprimesi sizi bü
tün bu hastalıklardan kurtarır . 
Eczanelerden Kinin alırken daima 
2 lik zarf ve yahut da 10 adetlik 

tüpler içerisinde 

B. NEŞ'ET kinini 
ısrarla isteyiniz 

Deposu: Ankara Cad. No. 88, 
Iıtanbul. 

----------·-------- _ __, _______ _ 
- Landri? diye homurdadı- <Keseleri pek dolu olsa gerek.) 
Tibo: Madam Greguvar tavla oynıyaca· 

- Ne şen çocuk! Bırakınız Madam, ğız! ... 
bizi eğlendiriyor ... Fakat nereye git· Derhal oyuna başladılar. 
ti? - :Marki sizi yeneceğim ... Dikkat e 

Landri, ortadan kaybolmuştu... Pa- diniz. 
pazlarm masasının altına sokulmuş (Ismarladıkları yemeğe bakılırsa 
ve orada şüphesiz bir şeytanlık düşü- herifler zengin ... ) 
aüyorda.. Çünkü gözleri parlıyordu. Al sana Marki? 

tki papura lfral et~leri masaya - Hayır. Azizim I Ben daha iyiyim 
en yakm diler bir masada iki güğüm ve seni yeniyorum? 
tarap içmiş iki adam oturuyordu" (ŞunJarı bir köşede beklemiş olsak 
Bunlar uzun ve solgun tüylü şapka- nasıl olur?) 

Bu anda papas Tibo ile papas Lü· 
Janm yanlarındaki tahta bir iskemle- ben acı bir feryat kopardılar-
nin üstüne koymuşlar ve kılıçlarını da Tibo: 
masanın üzerine bırakmışlardı... -Büyük bir sıçan galiba! .. 

Bu iki adam yüksek sesle ve bir ta- Lüben: 
kım garip hareketlerle konuşuyorlar _ Şeytanlar reisinin hempa.cır! dl 
Ye kabadayı varı oturuyorlardr- El· ye bağırdı. 
biseleri fena ve yırtık olduğu halde 
•anki büyiik senyörler imiş gibi gu- - Bacaklarıma tırmanıyor? 
rurlamyortar ,.e yüksekten atıyorlar- - Bacaklarımı kemiriyor? 

Greguvar, karısı, hizmetçiler ve bir 
elr ... 

Lüben ile Tibo, daima şen olan ma- ~ok müşteriler papaslann yanına koş-
dam Greguvann Jitit nazarları al- talar. 

1 ik• ı Bunlar ise, kendilerini bir dakika-
hnda, yanlarında içki çen ı serser • 

k i i t k danberi rahatsız eden meçhul hayvan-
ye ehemmiyet verme s z n ı ınıyor- dan kurtulmak için ayağa kalkmışlar· 
?artlı. 

~ayet papaslar, kom.?ularının yük- dr. 

11
<'·. ~e5Je söyledikleri sozlerle karışık Bu hareket esnasında, herkesin hay· 

y, ··:rn sesli konuşmalarını işitmiş ol- reti önünde, masa kalktı, tabaklar, şi
lln ':,rdr acaba ne derlerdi? şeler gürültüyle yeer yuvarlandı. O rn· 

kit, her iki papazın cübbelerinin hiri
Biri: 
_ Kont Kokarder! diyordu. birine dikil~iş oldukları görüldü ... tş-
- Marki Fanfar! te bu suretle bunlar ayağa kalkınca 

B b nasıl buluyorsunuz?.. bağlı olan cübbeler de masayı kaldı· 
(Y;nım~z~::t~ran iki pasasa dikkat rarak altüst etmşti. 

tki papas: 

Taksim • Boiaziçi otobüsçüleri yaz mevsimi dolayısile mÜ!· 
terilerinin istirahat ce menfaatlerini nazarı dikkate alarak ta
rifelerinde eıaıb değişiklik yapmı§lardır. 8 Mayıs 1935 çartam
ba gününden itibaren yeni tarifeyi tatbike ba§lıyacaklardır. 

Tafsilat el ilinlanndadır. 
Taksim Boğaziçi Otobüsçüleri 

SATIŞ DEPOSU: 
Safu:zade Mebmed Emin-Hak
kikoğlu Silfkeli Rahmi-Mersin 

Ankara: Hüseyin Hüsnü -
İzmir: Turaun Etref • Samıun 

Zabıta meınur- . 
lanna mahsus 
200 M. mesafey; 

gösterir. 

Doimon 
Ceb f enerlerı 

gelmi§tİr. Her 
yerde 1526 No. 
tahbnda arayı . 
DiZ, 

- RA~MttANTN 0<1Lll -

ettin mi?) • ·· ..... 1 madam - Hainlik? Şeamet! diye köpürdü-
, - Azizim Marki, gu-. .. ü 
Greguvar bizi şırmartıyor.(Ev~.t, gor. ler. 

Kral Birinci Franmva ve Di.iıes Detcımp (Louvre müzesindeki tablo) 

torum_ Bunları bize şeytan gonderdı Kedi gibi bir mıyavlama işitildi ye 
lall•ı, Landrlnln dört ayaklr olarak masanın 

- Kont Kokarder, size tavla oyu- altından çıktıft görüld8 ... 
~Unda ikinci bir gü~jm şarap daha Greguvar: 
tçirtınek isterim! - Rezil çapkın! Kıçına sopayı ata-

Loyola, biran kadar düşünceli dur
du. Monk1arı tetkik ediyordu. 

na adam. elimizde büyük bir ku,. 
nt olacak, zira, itikadı sağlam! •• diye 
düşündü. 

Bunun iizerinc ayağa kalktı ciddi 
bir sesle: 

- Diz çökiinüz Kont! dedi. 
Polis müdürü diz çöktü. 
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