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Ökonorni haftası Ecnebi şirketler 
.. . . nekadar kazanıyor? 

KAZIM ÖZALPIN DEGERLI NUTKLARI Elektrik şirketi yllda 2 milyon 
!'layileşme soysal, sıvasa bir gerek
h~lin ortaya attıaı bir gerçekliktir. 

"türk ulusu bunu 

~ ı'kazanan kilovat 
ücretlerini 

indirmiyeceği 
iddiasında! .• 

h~n · · t· - ımsemıs ır.,, 

ı 

eırıeşme 
Küçük itilaf ve 

Balkan 
anlaşması 

Bu iki anlaşmanın 
birleşeceği yazılıyor 

Cenevre, 11 - Milletler Cemi
yeti dağılmadan evvel küçük iti -
lif ve Balkan anlatmasına dahil , 
devletlerin murahhasları toplana • 
rak huıusi bir içtima yapmıılar • 

'-'cneraa naz•m u.ı:a•,,1 dır. 

'Jleıinci ulusal ökonomi ve tu - Toplantıya Yugoslavya, Ro • 
haftası dün Ankara Ha1ke - manya, Türkiye, Çekoslovakya, 
~ Batbakan lamet lnijnü'nün Yunanistan murahhasları ittirak 
1'tlediii bir nutukla açıldı. etmitlerdir. 
~ 'fehrimizde de baftanm Bu toplantı Cenevre mahafilin-
ı...;, münasebetiyle bir çok 1 de küçük itilifla Ba1kan anlaıma-

'-Lürat olm'19dur. Halkevin -ı aınm birleteceğine kuvvetli bir de-
>4 '- (Devamı ı' ~ctı de) li1 olarak sayılıyor. 

Habeşistan umumi 
seferberlik yaptı 
Bir çırpıda 170.000 asker 

çıkardığı söyleniyor 
Londra, 10 - İngiliz Somabsı Müsademe çok tiddetli ve çok 

umumi va1iıiyle Adisababa'daki lianh olmu§, askerler ekser yerler· 
İngiliz büyük elçiıi ıon İtalya • de boğaz boğaza döğüşmüşlerdir. 

IMı!~~Ja. ~ la.iyaa ..keri Pl'.i~.~
r ra san dılı emir llzerine geriye çeBJml,, 

dermitlerdir. Raporlara nazaran fakat Habet askerleri kendilerini 
bu çok mühim hadisenin cereyan takib etmiılerdir. 
tarzı, hududdaki son vaziyet fU• ı (Devamı 14 üncü de) 

dur: l--e·ı_R_D-EL-.ı-s Birinci Kanun günü Habeı 
devriyelerinin hududu geçdikleri 
iddiaıiyle İtalyan askerine ileri 
emri verilmit, bunun üzerine hazır 
bir vaziyette bulunan askerler hu
duddan itibaren 120 kilometre içe
riye girmitlerdir. 

Hadise tamamiyle bir harb ta • 
arruzu pliniyle yapılmıt ve piya -
de, süvari, hafif topdan ibaret 1 • 
ta1yan askerlerine tayyareler ve 
tanklar da refakat etmitdir. 

Çok akıllıca kaçtığı 
için bulunamıyor 

Zabıta onu arıyor 
F ı Bundan iki ay 

önce tımarha • 
neden çıkan bir 
deli tam bir ay· 
dır latanbul poli 
sını uğraşdır -
makdadır. lzi bir 

Asker yüz yirmi k~lometre iler
leyinciye kadar hiç bir ciddi ma-
niaya tesadüf etmemiı, fakat 120 türlü bulunamı • 
inci kilometrede bir Habet alayı- yan Mehmed iı 

~ . Jul L ;suar nm ani ve şiddetli bir "hücumiyle mindeki bu deli 
,)i', 10 (Huıuıi muhabirimiz· kartılatmııdır. Bayan Servet öyle azbuz deli. 
~ - 1925 senesinin 19 Kinu- lerden değil, tam 
~elinde, Belçikada Anve1'1 BİNALARA 11 sene tımarhanede kalmıt mü. 
~-:-de yqıyan bir kan koca, seccel delilerdend:r. 

'

:*'"'llQakL.. üzere bulunuyorlardı.1 81enla nl9anhaı f.hman NUMARA ~ Hüseyin oğlu mehmed ismini ta-
-. ~aralarındaki talik davası- Liuuar, ufak tefek yapılı, olduk- fıyan bu adam bundan 11 sene ev· 
~"' • ele için mahkemeye git- ça dinç kalmıt bir ihtiyardır. Mu- MOsakkafatm evvelce vel çıldırmıı ve ailesi de bunun ü-
L.-ı-.ı dı. Mahkemeden çıkarken hakeme salonuna geldiai zaman k d ğu al · M h d. B k k 
""ı, lcaruına bet el ıilih atmıı . • .. ·-. , oy o numar ar zerıne e me 1 a ır öy emrazı 

•tctünnü dü. hıç bır heyecan ıoatermıyordu. es S alınacak aMiye hastahanesine yatırmıtdır. 

'

' v' d V t • • . ta Zaten, damadını öldürüb de po - a Mehmed tımarhanede böylece 11 
, an er as ısmını - j 1 bul b' l 0 d clıı .,. _ _ • B 1 ika ta iıler tarafından yakalandığı va - atan ına arının yenı en ıene kaldıkdan sonra kız kardeıi 

• ~sı ıae, e ç nın • numara1anm••ı faaliyeti bugun·· • 1 S H d :ı.-: ~ · 1 d kit: "Artık rahat bir nefes ala • - o an ervet anım, kar etinin de-... l• zengın tüccar ann an- den itibaren bathyacakdır. 
ı:a_""-r'ın kızı idi. bildiiini,, aöylemit ve tunlan i • liler arasında daha çok azıtacağı 
~ lenenin 9 Mayıı ıünü, Pa- live etmitdi: Numaratajın yapılması için zehabına kapılarak buradan Meh-
~>'aflı bir adam altı el ıilih - Öyle zannediyorum ki, kı • Dahiliye Bakanlığından gelene· medi çıkarmak istemitdir. Meh
' lenç bir adamı öldürüyor- znn timdi memnun olmuıdur • mir üzerine belediye büdçeı1nden medin buradaki hali de iyice gö-

25.000 lira tahsisat ayrılmıtdı. Fa- rüldiig"'ünden buna müsaade edil-()ı (Devamı 14 Unctl del 
~ dür-n j··ı L" ··1 • kat bu mikdar tahsisatın kifi ıre- mı"ıdı·r. ':ftt el '" u 111uar, o en ıae • • 
~dr Voıt idi. Böylece, baba, !m------------ııı lemiyeceji anlqdmıt ve Şehir Nihayet Mehmet bundan iki ay 
~Ilı öldürüyor ve kızının in- HA B E R Mecliıinin ıon toplantumda bu evvel tımarhaneden çıkarılmıt ve 
~ 1 almıı oluyordu. lstanbulda en çok satılan gaze- paraya bet bin lira daha ilave e - Servet hanımın Ayvansaray değir 

~ d~n iki gün evvel, Pariıde tedir. llinlannı Habere verenler dilmifdi. meni karıısındaki evine getirilmit-
lene •onra alman fnti- Bundan evvelki numarataJ• iti- dir. Burada 15 gün kadar akıllıca llluL kir eder. 

4aa..._ ---.nakemeıi görüldü. ni o zaman belediye mektubçuıu duran Mehmed bundan sonra ye-
--Qllq üç ya9mda olan M. 1•--------ıiiılll--...ııı_...;_.:.....;~..:..:.:...._,(De\>.,......::..amr ... '-ı-, ... w-....:.,.::.->.-I (.Devamı 14 üncü de). 

Nafia Bakanlığı memleketimiz-
' 
1 

de iş gören yabancı imtiyazlı ıir-

ketler üzerinde yaptığı tetkik:n 
1 

ilk kısmını tamamlamııtır. Bu ıir
ketlerin umumi vaziyetlerine ait 
olan bu ilk kısım tetkikata ıehri -
m

0

zde bulundu~u esnada bizzat 
Nafia Bakanı Bay Ali nezaret et -
m!ı ve ~onra §İrketler umumi ko

! miıeri Bay İbrahim tetkikatını ik· 
mal ederek neticeyi bakanlığa bil
dirmiıtir. Bu ara~tırma İstanbul· 

(Devamı 14 üncü de)" 

LOiD CORC 
Sar'm Almanlara iade 
edilmesi 14zııngele
ceğlnt sUylUyor 

Berin, 10 - Luid Corç Berlin
de çıkan Berliner Böraenzeitung 
gazetesi muhabirine ıu beyanatta 
bulunmuıdur: 

"Sarın Almanyaya iadesi Av
rupa sulhu için elzemdir. Milletler 
Cemiyetinin Sar'ı Almanyaya İa· 
desi yo1unda çahıacağını ümid 
ediyorum.,, 

Tayfun 
Filipln adalarım 

slltp silpttrdtl 
Son bir kaç hafta içinde Filipin 

adalarını yedi müdhit tayfunun 
süpürdüğünü Röyter ajansı haber 
veriyor. 

Son tayfunda Luzon adasında 
16 Filipinli boğulmuşdur. Bir çok 
kitiler kayipdir. Binlerce kiti ey. 

siz kalmıtdır • 
Man'lla, 12 (A.A.) - Koıa • 

yan eya1eti valisi, geçen hafta bu 
eyaleJe vaki olan ıu baskını yü -
zünden 29 köyün harab olduğunu 
ve 9000 kitinin yurdsuz kaldığını 
haber vemıitdir. 

Wellington, 12 (A.A.)' - Faz
la düıen yağmur sebebiyle timdi 
yeni Zelandada 35 senedenberi gö 
rülmemit su taşmaları vardır. Bil
ha11a Ukland'ın timalinde yollar, 
k8prüler ve tren yolan bozulmuı
dur. Ölü kaydedilmemitdir • 



2 HABER -· Ak~am P~tan · 

ökononıi haftası 

Başbakan söylüyor : 
6
' Devlet bütçesi emniyettedir, 
tasarruf erbabı için en emni

yetli para Türk parasıdır,, 
Ar.!:~ra, 12 (A.A.) - Bügün ilıln etmediğ;miz .hnlde Cumhuri • ı miyet olmak iç.in '!'ıtrBun inkıli.p 

c<'şinci ökcnomi ve yerli mallan ,et r.1erkez bankasmda birikmek- yolunda her yıl aldığı hamleler i
ycdi cünü Baş Bakan ismet lnö - te olan altmlarımız nrtmaktadır. çinde b:ılunduğumuz ıenenin 
•'Jnün h~!l:cv:r..tlc !;e;;kcn bir ka· Eğer bi2 münhasıran aftın bir"k!ir- güzel eserleri ile de ayrıca 
lt\

1 
.. "\lrk üni°n-l'e s3yletliği değerli rrıek yani mi letlei· arasıntlaki alış ıüs'enmiş :ve :geni~lenmi~tir. iBü

s~·:hv'I:? baş·~dı: evriş:e mili:ıkün olth:fru kadar az yük Millet meclisinin son karnrı 
Kahb-.lık arr.sındn kurultay satın alarak ~ok aatınak gibi dar ile Türk cemiyeti daha çok yük· 

fl:ı~·-um Ke::::m Özdp, bütün b"r dü!iince ile harc!~et etseydik len:~ ve daha çok yükselme için 
1•.ıkt"rhr, ha k Fırkası crer.el ki - daha çok altın biriktiı·ebilirdik. yeni !artar temin edilmiştir. 
ti•,,i B. Ret:!':> Pel<cr ve bir çok Amma biz İ! hacmin·, gerek ulua- Kadınlarımızın memleketini
SF-!1la·ılm· buiunt.?yoı·du. lar araıı ticarette gerekse iç pa • daresinde :a~me ~e ıeçilme hak -

" \~rn-;;me, t~rn !r.r.t '16 da An- zarda daralt&rak para bi- kını almaları '\Yllrdwnuz içiD ayn· 
k.-ra In:- Ifoeı;i ta!ebelerinden bir riktirmcyi ö.lronomik bir .kir ca bir geni§lik, rahatlık ve yük • 
grupun he:? bir nırdfo.n söyledik- saymıyoruz. Biz'm politika • ıelme temin edeceğine -yürejimi-
Jcri fstHdal n:.ar~r ile başlandı. Is- mız bütün dünyada alı§ çin i~inden samimi olarak kani 
tH:lal m~n·~ı a•J"Cktn dinlemli. Bun· · · • 1 b bulunuyoruz. (Alkışlar). - verıım .gcnış o ması :ve unun için 
d~n sor.ra ot.ne bir talebe ulusal k l l k Arkadaşlar, Türk vatandatı 

o o ay ı göstermektir. Ancak bu 
bir şarkı ol:udu. güzeydeCl:r ki geçim ve uluslar a- lbir noktayı hiç ,gözden kaçırma • 

Ond"n so11ra Anl•ara la~ lı'se•i dan ralıa.ma.k mecburiyetindedir. ... • - ., rası ökonomik münasebetleri ela - ~ -
talebeleri Anhara saylavı Aka h k l Yeni :fürkiyenin bizim düıündü • a o ay ev daha rahat olur ki hu. 
Güntlüzün (Türk S.ekeri), (Kü. ğümüz we istediğimiz hedele yük-nun genel olarak ,göstcr.diği fay • 
mes oyunu) piyesleriyle kız liae • d l selmesi için bütün mese1elerinin a ar daha çoktur. Bunun!a.:bera'-
s:r.den Bayan Nezihenin (Buh - b ~ütün r.alt§ma istikametlerinin ay-er altın ke.rıılığmı arttırmanın ·" 
rnn) adlı pı"yesini oynadılar ~e b nı 2.&IJlancla halledilmesi ve takip · ütün ökonomik muhitler.de va • 
r.ok b 0 >-,enildilcr. edilme.si lizımdır. ~ tandaşlar arasında, iyi b"r ahenk. 

ls~t lnönü, ıüreldi nlkıt • iyi b'r muvazene İ§areli olar~ 1nı~nm hayatında olduğu gibi 
J::ı.r antamd• künijye gele - kabul edi!eceğine tüphe yoktur. mille\Ser yqayıımd. da JRUhtelif 

· ı ek, uhısler arası ticareti • Arlmdaglar, milli paranın de • . meseleler Jnil olunma)· için biribi· 
mızı. kontenjan miktarının ğeri üzerinde bu ufok hülg..adnn ı·jnin sırasını beklemezler. Onun 
:\Zaltılrna:sı v:e be§ yıHTk •anayı icin Türkiyenin yükselme hayatı· 

- sonra bir iki sôz söylemek isterim. ~ · 
l>ı·og. nmımızla Cumhuriyet idar.e· m ökon. omik sahada, milli Görüyoraunuz ki miHi para:;\ın de-
miz:n ökonom: politikasındaki iaa- - . . . . b müdafaa bahs:nda, harici 

gerını tutma ıçın ü' ün iartlar 
bete itaret .ederek Devlet büdçe- siyaset ~ahasında ve dahili siya • 

mevcuttur. Anlayı§rmız ve siyasa- . 
miz3n emniyefni -ve milli para de- set hep beraber barı_!ılmak, he~e-

mız olarak milli paranın değerini 
ğcrinin düımiyeceğini şöylece an· mutlak ol:ırak muh:::ıfaza edece _ fe, muvafakiyet hedefine varmtlk 

Jatmı,drr: ğiz, asla diifmcsine mahal vermi- için tek çaredir. Uluı hayabnm 
Dev' etin hüt~si, bu sene gerek ye=e'ğiz. Bu şerait iç:nde düşme • hiç bir istikametini ihmal etmez. 

memte!tet mt}dafauı için ve gerek si için, bizim, dü§mesine rkaraT Bunları .söyleyişim bu büyük ıuil
diğer ihf yaçlar için göze alman vermem~" lazımdır. Biz geçen se _ li işler arasında hepainin kendi 
ma&l'aflarla 186 mayon liraya neler .söylediğimiz gibi asla bu ihtiyacı kadar, kendi istediği ka
köl:fo.r ~übelmişti. 2 ;hniyette değiliz. Milli paramızın dar tdhirinin ayni zamanda bu • 

Ş'..m<liye ko.dar ha2inenin 3e- değerini tlüşürmele ihtiyaç da lnnmuı lüzumunu,göstermek \çin-
liri ve tah::ilatı :bu bütçe· yoktur. Onun için gerek tasarruf dir. 
nin tahakkuk etlcbileceğini emni • erbabı gerek hariçten bizimle mu- Görüyorsunuz ki, Türk dava.ı 
yct!e vadetmektedir. Zaten .öko - amele yapanlar, r:ıünuebctte bu - Türk ıkur:tuluş, iterleyiş davaaı her 
nomik vaziyet, alı9 -verit ve =ç pa- lunanlaı· değeri aabit ola- yıl yurttaılardan yeni bir hamle 
zarımn genişliei, mahsu'le1·İn'Para rak muh.ıfaza edilme:;i için kati yeni bir gayret ve aaraılmaz yeni 
etmesi rakamlara müstenit olarak karar içinde bulunan bir para ile bir inar.ma istemektedir. Türki -
meydanda olduktan sonra vatan • muamele yapmaktnn memnun • ye on, on iki ~eneden beri göster
daş!arın borç1armı haz"neyc öde • dur1&r ve memnun olacaldardır. diği gayretler, gördqğümüz te.c • 
me kabiliyeti kendiliğinden artar. 1°n3arruf crhE'.bı için, taı;arruf rilhelerle öniimi..izdel:i seneler da· 
Fakat biz tunu hazinenin kendi yerlcr:nc yatnaco.Harı en emin ha çok .azim, gayret göstermeh 
varidatını tahsil etmek için gör - para bugün Türk p~raaıtl:r. (Al • iktidarındadır, azim, gayret gös · 
düğü kolaylıkla .da rakam üzerin· kı~lar) .. termek mecburiyetindedir. 
de ve gözle görerek anlıyoruz. Al- Bu konuşmalarımı, bu sözleri- Yeni tasarruf v.c iktısat hafta • 

Çekilen piyanko 
numaraları 

10000 L. kazanan 
7636 

4000 L. kazanan 
16387 

2000 L. kazanan 
4303 

1000 Lira kazananlar 

11068 19008 
500 L. kazananlar 

24421 4007 4028 
2786 6405 17617 
22ı17 13693 12685 
9765 4568 $185 

1132 4l3l 

150 L~ra kazananlar 
10203 
10815 
20165 
11153 
15573 

100 
16865 

22686 
21055 
18006 

138 
207 

24491 
2265 
7856 
1098 
8085 

13032 
12002 

21011 
5201 

18728 
8950 

6438 
5494 

23186 
13131 

19476 
22811 

891 
5131 

Lira kazananlar 
10590 
170B2 
20694 
15205 

805 
J8621 
16769 
4306 

24597 
22104 
11311 
15044 
21575 

'9700 

1912 
J9048 
15592 
12157 
14020 
10323 
3145 

18699 

3847 
i7401 
14266 
19537 
7571 

J2485 
8301 

r23771 
8170 

17415 4757 
1MZ7 7108 
7787 20759 
1255 19472 

10537 9071 11382 t:7!84 
3516 8191 4486 

. 50 Lira kazananlar 
15404 
14432 
18855 
8665 

17720 
6636 

24412 
17306 
20952 

4185 
12397 
21520 
19018 
11205 
23152 
12cr2D 
15049 
l'-'331 
16352 
12Ga9 

8058 

6112 
s.a 

177J8 
19156 

2199 
21559 
18858 

3006 
12382 
l1285 
18120 
2$728 
8595 

17565 
19111 
15459 
21516 
l6304 
28~7 

9758 
17805 

15681 
20782 

23246 
24116 
8339 

32 
2801 

768 
lt7558 
24334 
1091,6 
1~909 

24590 
7427 
747.0 
~9S6 

23COO 
4071 

1~740 

13967 
23217 

23902 
4697 

23248 
12725 
23685 
22677 
3928 

15552 
10518 
19907 
2220 

16787 
J~4 
15558 
6801 

16571 
9432 

17596 
24501 
~1131 
10936 

8857 7038 1361 o 
24263 12644 6487 
24212 21404 10150 
13986 7254 23439 
14964 11129 4414 
24465 1S9~6 8121 
4402 22ô84 6026 

11160 7168 9104 

2~ 
ı845 

20718 
1277Z 
5187 
16355 
19419 

30 Lira kazanlar 
18872 19506 11894 22536 
4239 17491 ı 4947 7734 
5984 3628 5616 4761 

10781 24381 14470 14010 
3581 730 8350 20826 

633 286 13283 18276 
451 ı 9920 23447 2471Z 

20481 2545 12673 2431S 
16794 20578 13202 ı 1 f/lfJ 
12430 22478 3636 8830 
1871 15122 21130 20160 

20368 9332 21428 11016 
4282 9G3S 2937 123%0 

14637 20986 10784 14723 
20858 5858 5215 1 nJ9 

4315 14649 15299 2oo45 
24377 7127 21372 931.i 
12476 '2077 12227 &c#J 

5866 11269 10598 ı-3344 
1800 20237 22944 _, 

18029 22002 2123 38()0 
2857 8244 16499 u 10S 

212i9 6409 21677 3483 
11443 16354 16334 23s1'1 
6272 20879 21364 201~1 
2719 7368 5713 187~1 
3098 24443 22804 169~ 

10318 15825 3887 aC~ 
7372 
5397 

19378 
1988 

10902 
8683 
1322 

15808 
20254 
16144 
10504 
9139 

14945 
14839 

3983 21638 
11654 7856 
17639 8305 
l425$~Sl9 
20907 9084 
3886 

22840 
24485 

22333 
161G2 
10461 

22707 
22791 
10111 
t0430 
16!}41 
8518 
5600 
2249 
8509 
02.&4 

19122 
8804 

18452 
1M38 

1680 

Sonu 37 ~e 04 Üe biten num-' 
lann hepsi ikiter lira amorti atıttl 
lardır. 

20;DOO lirada beheri 500 lir• I 
ram!y.e k•zanan numaralar: ffJi.. 

~: ~= 1= l~ 
20052 1339 4264 l fi 
12109 22715 4729 171!"' 
21816 14714 3991 ·~ 
16150 23575 21410 1~ 
11-80 464 '7647 , 
913 

18152 
7793 

18129 
9524 

22968 

24240 2~ 
161~9 ı~ 

3378 5"'-

Protesto! tı 'aylık tahıilibmızın yekunu 90 mi dış siyasası alamnaa bir iki smı açarlcen gelecek yıl bu günler· 
m"lyonu geçmektedir ki, 185;mil - görüsürnle tamamlamak. ist.erim. de gerek ökonomik, gerek aiyaaal 
yon tahmin ettiğimiz varidatı ıem- Evw·la uluslararası vaz1yetı: Bu alanda yurdun daha yüksek, ela • 
niyetle alabileceğimizi tahmin et- son yıi içinde J:>azı günler ç.ok ger- 1 ha ileri ola.cağına asla tereddüt 
mek hakikate uygun bir söyleme· Jİn olmuştur, diyebiliriz. ~tmeden -emniyetle bakıyoruz. 'ft.li k d f1C 
olacaktır. Ancak bu :;on günler içinde U• (Şiddetli ye siire}\li alkışlar) Sovyef.ler •• ,ançu o an ge 

Cumhuriyet merkez bankasının luı1 rarası havası ger.ginl'ğini ve •k A tt b ı d la 
ortada altın mik<ları hu ttne zar- §Ur:ıda burada patlıyaoakmış gi - G6ring cevab veriyor ŞI aye e u un u r . 
fında da artmı§trr. Geçen sene bu bi gösterdiği istidat!t".rı oldukça B.erlin, 12 (A.A.) _General Moikova, ı12 (A.A.) - Sovyet takib eden ölümleri ıükfıt1-_~::: 
vakitlar mevcut altın, ortada dö- yumuşatmıttır. Göring, Almanyanm barı~ azmini Rusyanın Harbin General konao- lİTen Mançu cevabının .kif•.Y:ı-ıt 
nen tedavül eden kağıt paraya Sulhün, inkılabın ve ôknornik · d k · · k ı M ·ı· · b' ş'J< .. kyıt ~ en ve omonızmı ezme osu, ançu mUmessı ıne yenı ır liğ" ni tebarüz ettirmekte, 91 .-ti 
n~sbetle yiizde 15 tutuyordu. Bu ., genişlemenin en iyi bir yardımcı - t' 1 Al d'. k C •o•· sur.e ıy e r:ıanyamn unyayı a. nota vermİf ve bu notada farki _in birer birer tekrar ettikten .At 
gün aldığım malumata göre bu 11 olan milli müdafaa masarifini ki kt ku d ... b'ld' ı e.•1 ... 

rışı ı an rtar ıgını ı ıren .demiryolu memurları araımaa ye- mevkufların serbest bıralu 11' t-
mikdar yilzde 16,5 e çıkmıttır. onun snhibi olan 'Türk milleti Cla- k d R t p 

nut un a., nryştag yangını e ra- n:den yapdan kanunsuz tevkifler- ı"ıtem"'l' .. le ve Mancu makaJ111atiıJ• e 
Yüksek heyetinizce ve sizin vaaı • ima ho" görecek ve ıa"'l~m tut • f d b. t I · t f d 

:r u m a ecne ı gaze e erı ara ın. an le mevkuflaTm i~kent:eye 'maruz ··set 
tnnrzla da bütün uluıca meçhul mağa çahıacakhr. (alkıtlar) yapılan ithamları rcddebnit ve rafından Sovyet tebaası 11 tıir 
d •tJd' 1t• ter k 1 '- ti a ı brrakilmaıını 'l'n"ftteıito eylemittİT. L h l 1-_J .... 1' .......... eg ır, 1 uırço mem CKe er e çeri siyasette bütün ülke em• kendisini bu gibi "Kirli i§lerden,, r·- v"uııan are a!t eruen ın dda.....-
altm 'karşılıfr bu dar senelerde art -:niyet içinde ve dirlik içinde çalı~ cok yiik:ıek görmekte olduğunu btl- Nota, hii bir sarahat vermeden, l&met=nm manen -ve ııı~it• 
mıyor, ekıU'yor.1'.9iz lte.ınmen ki - -mağa deva~ eaiyor. ;yeni bir ce- dinniştir. "Mühim kabahatlar,, dan bahse - metul tntnlacaamı bildirlll 

.. z daha kar ılık den ve itkenceler ile bu itkenceleri 



General Basri-
• 

nın cenaze 
merasimi 

Gayrimübadil
lerin 

müracaatları 
Ankarad• gayri mübadil itleri 

üzerine maliye bakanlğiyle te-,ıaıa 
gelen gayri mübadiller cemiyeti 

reiıi Hüsnü ve umumi katib Şahab 
dün ıehrimize dönmütlerdir. 

Reiı ve umumi ki.tib, metruk 
mallar satımının arttrnlmaıı, bo • 
noların dütmemeıi için borsaya 
kote ettirilmesi, para tevzii, Zon • 
goldakdaki 63 numaralı kömür o-

Olümünü büyük bir aciyle yaz- cağının gayri mübadillere tabı· ıi 
dığrmız General Basrinin cenaze- hakkmda Ankarada maliye bakan 
si dün sabah Adatepe torpitosiyle lığına bir müracaat yapmrılardrr. 
limannnıza girerek Kadıköyün • idare heyetinden Celal Nuri de ol
den Erenköy Sahrayıcedid mezar- duğu halde maliye bakanlıği'le te
lığrna götürülmüt oraya gömül - masa pelmitlerdir. 
müıdür. Maliye bakanhğı bu müralaatı 

General Basrinin cenazesı as- =g=o=·z=d=e=n=g=e=~=.i=rm=e=kt=e=d=i=r=. ===== 
keri merasimle götürülmüş, mera· si Cemal, vali muavini Ali Rıza 
sim Kadıköyündcn başlamı§dır. be1ediye reiıi muavini Hamid ' • 

Generalin cemızesinde latan · polis müdürü Fehmi, fırka ve alay 
bul kumand;ı.nı General Halis, mer kumandanları, zabtan ve aıkeri 

kez kumandanı Fehmi, General talebe bulunmuı, merhum genera• 
Cevad, harp akademisi kumanda· lin cenazesi büyük bir haygı ve iç 
nı General Ali Fuat, İstanbul vaU ıız11iyle Sahrayıcedid mezarlığm
ve lediye reisi Mı1hidd~n, Halk daki aiie kabristanına gömülmüt· 
Fırkası İstanbul idare heyeti rei- dür. 

üç merakh 
muhakeme 

Bugün İstanbul ikinci ceza mah
kemeıinde üç tayanı d:kkat mu
hakeme c>lmuıdur: 

1 - 31 / 3/ 934 tarihinde Aksa· 
rayda Hayri ve Remzi isminde iki 
kiti, randevü evi itlettiğini icld:a 
ettikleri Makbulenin evine arka 
tarafdan airmiıler ve Makbuleyi 
bıçakla tehdid etmiıler. Bu gü -
rültü esnasında Makbule 25 Era -
ımın da çalındığını iddia ederek 
her ikisi bakında dava açmıf. 

Mahkemeye yalnız Hayri gel • 
mitdi. Hayri eve kapıdan girdik· 
lerini, Makbulenin "kız getirece • 
ğim,, diy:b çıkdığını ve dostiyle 
avdet ettiklerini, dostunun da bı· 
çağını çekerk Üzerlerine hücum 
ettiğini ve kendilerinin kaçdığını 
söyledi. 

Mahkeme ge1miycn maznun 
Remzinin de ~etir:lmeıi için ba! • 
ka güne bırakıldı. 

2- Bcyoğlcm1nki fotcuraf dük 
kanında tlilchatsizliği netices:nde 
yanr.ına sebebiyet ıuciyle Alek -
sandr mahkeme edildi. ~ahidlerin 
at!atdıf!rn2' göre vaka şöyle cere • 
van etmisd:r: . -

Gece saat 11 de ~evrive gezen 
colis hkender fotoğı·afhanesinin 
:cinden dumnn c;ıkdığını «"Örüb it
faiyeyP. h:"tber vermis. itfaiye dük 
ı A 1 •ı O ~O O k t_ O O O _I O W O 

cn~:n ,. ""1?"1 ırın ı .. r.,.ıve ~·:-n·~ı 

zaman duır.r..nrn alttaki anbardan 
çıktığını görmüf. Derhal hortum-

bolca 

tuz, biber, bahar, kimyon, soğan 
suyu ile yuğrulmuf, merhum tavu
ğun haşlaması üç dört ıu ile iyice 
yıkandıktan sonra içine patateı, 

havuç, kereviz katılmıııa ağzının 
tadmı bilen değme babayiğit, bun 
ların kendi ecellerile rahmete ka· 
vuımut birer hayvan eti oldukları· 
nı kolay kolay anhyabilirler mi? 

Onun iç"n diyorum ki: 
- Oooh ! .• Ye Mehmet ye!.. Ye 

de ense yap, gövde besle! .. Benzi
ne kan, ilik!erine can gelsin!.. 

Gelglelim arkada§, bu masal 
yeni deiildir .•• Bu, çok eaki b · r 
masaldır. Masal diyorsam, gerçek 
ten mual sanmayınız ha! .. Lafın 
geliti bana masal dedirtti. Yoksa 
bu itler yalnız timdi değil, eıki • 
den de ara ııra olagan itlerdendi. 

Hele bayram, panayır, düğün, 
demek gibi kalabalık yerlerde 
gezgin köftecil:k edenler bir kıı -
mınm, kıymalr.rını kaıap dükkan· 
!arından değil, k~le diplerinden 
uydurduklarını eskiler boyuna 
söyler, dururlardı. 

Ancak timdilerde araaıra geçer• 
ken kale boylarına bakıyonım, o • 
ralarda ne kıymalık, ne kavuı·ma
lık, ne kebaplık, n' yahnilik bir 
d!rhem bile rahmetli eti yok ... A • 
caba, timdi, kaaapyüzü görmeden 
kendi kendilerine acunlannı değİf 
tiren bu gibi debrenik (mahlUk)' 
etlerinden köfte, batlama yapan• 
lar onları nerelerden buluyor, ne· 
relerden topluyorlar? 

Q.-zqln Hah~rcl 

)a ıu ııkılmıf. Biraz sonra duman 
keıilmit ve anbara inen itfaiye me 
muru yarı yanmıt bir yol keçesi 
çıkarmıı. Tetkikata göre bu keçe 
yukahda mazgaldan düıen bir ci
gara ile tutuımu,dur. 

Duruşma neticeıtnde A!ek -
1 

sandrın hiç bir kabahati olrn<ıdığı 
anl!"tldığından beraatine karar 
verildi. 

3 - 23 ya§ında ve Aksarayda 
hir hamam müsteciri o1du~unu ıöy 
liyen Süleymanın 23 18 /934 tari -
hinde evvelce metresi olan Suza ·, 
nın ev~ne gitti<!i, kendisini İC'eri al
madı~ı i~in tabancıısını r.ekib ha
vaya bir el ateş ett;(ii, fakat bu 
esnada gelr:::ekJt1 olan 1::ekciyi !YÖ

TÜnce kacdı~ı iddia ohmu.yordu. ' 
Sülevman ıucunu taıram;vle in1,.ar 
•t' B ·· . b l r.! .. '· •Jnnn ı.•zerıne rnı• .... t~~e ,;a-

hidlerin ~etirtlmesi için ba~ka gü
r.e bırakıldı. 



1 · Yazan: Kadir Can No 25 1 

Karanhk basınca bu aç gözlü
leri pek kolayca atlata bi~~r~ ~r J! 

Bir anda yelken ve direk geri
ye sarkdı. 

Kara Yusuf kürekleri havaya 
kaldırdı. 

Küçük Hüseyin, iki tarafdaki 
keskin kayalara çarpmamak için 
diimeni sımsıkı tutuyordu. 

En küçük bir yanlı§lık, hepsinin 
de su \ara dökülmelerine sebep o • 

)urdu. ı 
Geçide girdikleri zaman korsan 

gemisinin güvertesinde bir çığlık 
kopdu. Sanki avını kaçıran bir 
ejder homurdanıyordu. 

Hemen ae.hile y:ıneçdıbr. 
Kayıkddd bütün yiyecekleri, 

suyu ve daha bazı ufnk tefek şey
leri alnrak çıkdılar. Küçük Hüse
yin: 

- Hepiniz buradan uzaklaşın, 
çabuk •. Ben de şimdi geliyorum! 

Diye bağırdı. 
Korsan gemisi henüz görünme

misdi. 
Küçük Hüı;eyin kayığın burnu· 

nu cenuba çevirdi, rüzgar altımı 
verdi. Yelkeni iyice açdı. Düme
ni de engine, ta açıldara sürecek 
§ekilde ıamsıkı bağladı. Sonra bir 
sıçrayı§da karaya atlndı. . 

Kayığın arka tarafına kuvvetlı 
bir tekme vurunca zaten bol bol 
şişen yelkeniyle ileriye atıldı. 

Hep birden sahildeki sarp ita -
Korsan gemisi burunu geçdiği yalıklara, sonra ormana daldılar. 

zaman aralarındaki mesafe epey- Korsan gemisi tam burnu kıvrı· 

Açığa çıkdılar. Sağ taraf da, sol 
taraf da dümdüz, ve nlnbildiğine 
uzuyordu. Bir mil kadar karşıda 
başka bir sahil vardı; hemen sa
ğa kıvrıldılar. 

ce u:zamıtdı. lacağı sırada pupa yelken uzak-
Rüzg&.r artıyordu. la§an kayığı gördü. Güvertede bir 

' Buna sevindiler. gürültü kopdu. 
Fakat niçin seviniyorlardı? Bu _Kaçıyor, kaçıyor! ... l,te! ... 

yab12 onlara mı yarıyordu?.. Diye bağırdıkları anlaşılıyor-
Korsan gemisi de aynı rüzgarla d u. 

yelkenleri !İ~iriyor ve bütün hızi- Küçük kayığın yelkeni güne~e 

Müellifi: ömer Rıza 

-80-
We ~.ıw the tiger that the hun -

ter M:!e::l. 

"B:= k::.p!am gördük ki avcı öl
dürdü.,, 

lngilizccde kelimeler cümlede • 
ki sıralarına ve mevkiler:ne göre 

rnfma aldıkları için zamairi mev -
suleyi yalnız bir yere koymak ma
nayı altüst eder. 

FULLER 

Bir sürü insanlar bir araya gele
rek büyük bir :ti baıarmak istedi· 

ler mi, içlerinden birini başlarına 

ge;irirler ve onu kendilerine lider 

yaparlar. Generalsiz bir ordu, a • 

miralsiz bir clorıanma, büyük bir 

i§ ba~aramaz. belki de hiç bir İfe 

yara~az. Bir ordu tasavvur ediniz 

ki başında r.mir vuecek kuman • 
dan yok. Ordunun efradından biri 

de ne yapacağını bilmiyor. O or -
du bir !ş becerebilir mi? Yahut ne

reye gideceğini, ne yapacağını bil 
miyen biı· donanma tasavvur edi -

niz. Onun hareketinden bir net:ce 
beklenebilir mi? 

Kelimeler de öyledir. Yığın yı· 

ğın kelimeleri bir ordu taaavvur 

edersek bu ardunun GeneraJları 

Yazan: 
Aka GUndilz 

no.43 

itte bu laboratuvarda (Aylı 
gc~c ı~ · .. cıo.t·.:\arı) dır. Buru.ela 
insan kanlan üzerinde yeni a
raştırmalar yapılacakdır. Her 

neden olur3a olsun çok kan yiti • 
ren bir adama her yerde kan 
verm~k yoh1 bulunmaz. Böyle 
birisini bulub da kanı tükenmek 
ü:::erc olan:ı kE'.n a~ı!l!'.m::ıkclcı.nsa 

rndyonomolojik siztemimle göv
~.:ınin kendi kurultulan içinden 
hemen yeni kan elde etmek daha 
u;·r:·• r.dur. 

En dibe geldiler. Burası (Pren
do fo.hcraluvarı) idi. Dini iyen -
le~in bir çoğu hunu pren3ip san

~... (ç) (s) yi bılakl~ .. ı ve 
bilgileri ayırd edemedi. Genç 

bir bilgin bunun yanlı! oldu -
ğu::ıu :ıezdi: 

- Bağeıiniz (affediniz) pro
fesör! dedi. HcA· halde prcnzip 
değil, Prençip ded'niz gibi geldi 
bana. 

- Evet. Prençip. 
- Bir bilimsal (ilmi) söz mü 

bu?. . 
- Hayır delikanlı. Bu benim 

üniversite arkada~ımdı. Yiğit bir 
Sırp delikanlısı idi. Veremdi. 
Ben de verem üzerinde araşdır -
ınalar yapıyordum. Kırk bir yı
lı geçdi. Çok eski günlerdeydi. 

Alma ve bnşka dıle çev. rıne 

Devlet vasaGmca lrnıu udur~ 

di halinde, güler yüzlü bir balı' 
candı. Omega'lığı profe~ör pa 
yonuna aldıktan aonrn başladı. 
niversilerler, hattiı profcıöt 
gülü§lüler: . O 

- İ§tc Amikro'ya karşı bır 
mega! Üçü de birbirine uydu! 

Profesör E!oes bile onları 

sanları ile çağırıyordu: A.ıni 
gel, Omega git ... 

Om'kro hc-:;ün saat yedi b~ 
ija bir knla İahoratuvardan girı~ 
ce kar§ısmda profc2örü, ve bi~ d 
fede iş gören O.mega'yı görur 
Öyle kızardı ki .. Ne olur bir I 
de profesörü o karşılayabilse. 
geç kalışlar çok çirk:n oluyord~ 

- Hiç ç"rkin değil kızıın. 
ıuracıkta yatıyorum. Sen iki tr 

1
. 

'k ge' vay aktarma ettı ten sonra gl 
yorsun ve hergün dakikasındll 
1. o ··ı ' ıyorsun. zu me ... • 

V h I. • d f .. D~ e er ge ı§ın e pro esor , 
kapının eşiğinde durdurur. ı<•11 , 
bur kızın yüreğinin üstünü ~"~ 
lar gibi }'apar ve avucunda bır tf 
varmı§casına ellerini korid0 

doğru silker: fil' 
- Yüreğindekileri dışarıya 

lattım. ~ıı(J 
Kızın başını avuçlar ve g~ 

doldurduklarını lfıboratuva.rın le Üzerlerine geliyordu. kaı·şı idi. Güvertesi başdan başa 
Ali Reisin ükrekçisi sık sık de- gölgelenmişt!. Bunun için ilk ba

ğişiyor; yelken, mümkün olduğu ikışda orada insan olup olmadığını 

"fiil,, !erdir. Bir cümlenin içinde 

fiil bulunmadı mı, o cümle her ya· 

pacağını bilmiyen bir yığın kelime 
)erden ibaret kalır. 

Bana ilk güveni, çalıtma gücünü ne serperdi. t 
bir yatama gücü istedi. ilk qı- - Kafandakiler de buradıa ç 

kadar çok rüzgar alacak !ekilde göremiyorlardı . 
idare olunuyordu. Zaten boş bir kayığın böyle a- Mesela: 

veren odur. Benden altı aylık 

)arımı ona yapdım, lki yıl yaıa-

Buna rağmen korsan gemisi labilcl~ğine açıklara doğru gidebi· 
'YaklaııyOTdu. leceğini k1m dü§ünebilirdi? ... 

Küçük Hüseyin ne zamandan· Sekiz yolda~, boş kayığın peşi· 

Thc tali man .. the frighted boy. 

"Uzun boylu adam ... Ürken ço· 

dı.. Eğ~r Habsburgların zinda • 
nJnda öldürülmeseydi veremden 
belki kurtulacakdı. 

heri susuyordu: ne takılan, el!~:-ini kılıclarına gö-
- Bu sefer, kar!ı sahile geç • türcrek onu yağlı bir parça gibi 

meli... Bize denizi haram etti bun- kovalıyan kor~anlara bakıyorlar
lar... Görünen ormanlarda kay- d 

ı. 

bolmakdan başak çare yok... Küçük Hüseyin söyleniyrodu: 
Hepsi de oraya bakdılar ... Yal- -Allahdan d:lerim, bir gün ge-

çın bir kayalığın üstünde, büyük ne sizinle kar~ılaşalr::n... Fakat 
ve sik çam, kestane ormanları gö- böyle yarı cıplak bir halde, kürek-

rünüyordu. den kaçdığımız zamanda değil. .. 
Ali Reis de fikrini söyledi: B:.ı kadar bile ol!ak eizi haklardık, 

yeter ki e1lerim'zde en kalın ense- Küçük Hüseyinin hakkı var. 

cuk,,. 

Yahut: 

The bittle girl ... her doll. 
"Küçük kız ... Bebeği,, 

Yahut: 

Father ... in the garden. 

"Baba ... Bahçede.,, 
İşte burada bir sürü kelimeler 

var. Fakat bunlnr ni~in bir araya 
gelmiş. Belli değil. Çünkü bu ke
r mel ere kumanda edecek bir fiil 

Kayık<lan vazgeçmeli ve karaya 
çıkmalı... Oralarda saklanmak ve 
kaçmak daha kolaydır. Allah ke
rimdir, elbet gene bir kayık, ya
hud gemi buluruz. Daha içer"lere 
gidersek Türk beylerinden birine 
kendimizi tanıtır, yardımını iste-

leri ot biçer cribi keısen palalarımız yok. Bunlara bir fiil kattık mı, hep 

olsun!... sinin de ayrı ayrı manaları olur. 
Karaya dü~en birer balık gibiy· Mesela: 

diler. O kadar üzüliiyorlardı. Fa- The talle m3n bit the frigh-
kat buna rağmen boş kayığı kova· tenec1 boy. 

lıyan butlala Dalmaçya korsanla- Yani: "uzun boylu adamı ür-
rmm, ona yetişd"kleri zamanı dü-riz. 

Rotayı deği§dirdiler. 
döndüler. 

§Ünüyorlcır, hi~ olma;:scı. gülüm:;e
Sahile mekdcn kendilerini alamıyorlar-

dı. 

Buralarını hiç bi!miyorlardı. 
Görünürde bir köy, bir ev de 

ken çocuğu vurdu.,, 

The little girl has lost her doll. 

Yani "küçük kız bebeğ"ni kay-

betti.,, 
Father is digging in the garden. 

Kovalamaca bir aaat kadar da· 
ha sürdü. Eğer vakit geç olsaydı 
bunu biraz daha uzatabilirlerdi. 

Karanlık basınca da arka.ların· yoktu. . Yani: "Baba bahçede yer kazı· 
Kayıklarını elden kaçırdıkları· yor.ıı dan gelen bu açgözlü herifleri 

atlabnak işden bile olmazdı. na çok üzülmüyorlardı. Fakat ne 
de olsa, bulunduld&rı yerlerde 

( Devamı var ) 
Lakin güne~in babnasına en az 

üç saat vardı. 

Sahile yaklatdıldarı zaman kü
çük Hüseyin hem kızgın, hem de 
alaylı bir sesle dedi ki: 

Türk bayrakları dalrıalanıyor, .;ftl'1f"iZ?!'Z&>USMM3 - ., 

Türk akıncıları kılıç s:.l'ıyorlardı. rr HABE .... 
Ali nrkada~krma bakarnlt: !~ ~ 
- Yürüyel'm!... ,.o\ kşa.m Posta.sa 
Dedi. ---lSTANBUL AN 
Kara Yu"uf: :.'\ldarehaneııir KARı\ CADDESi 

- Mademki öyle de, böyle de 

N 'd v• ? - ereye gı ccc31-: .... 
kayığı bırakncağız, hiç olmazsa 
ıunlara bir oyun ynpalım . 

Diye &ordu. 
- ....... . ( Dz-;,·amı var ) 
Snhib miivazi olarak uzayan u· l!llıııııııı•ııımııııı"ııll!llillı!Utııııı;ıııtr.:mı·ııııı"lfllllll!l:ıı:ınııııııı ı 

fak ve kayalık bir adacığı göster· "Artık girdi,, c!iyebi!e::eğimiz 
di. Ne yapmak istediğini anlattı. kışın soğuğundan ve bu soğuğı•n 

Hep::ıi de iyi buldular: ge~irdiği hastalıldardnn yoksuz 
- Fena değil!. .. Bize vakit ka- yurttaşlarımızı korumak hepimi-

zandınr... zin boynumuza borçtur. Bu borcu 
Dediler.. ödemiş olı..:ıak için kullanamadı" 
Küçük adacığın alt tarafından ğımız eski çama~ırlnrımızı, ço

döndüler. Bu suretle korsan ge - cukhırımu:ın eskilerini Himayei 
mfoiylc kendi nralanna yüksek ka Etfal Cemiyetine verelim. 

ll'l~:r:ır Adrmıl: ISTANHUI. HAIJEH 
r<'h·rıırı Ya1.ı: 231J72 ldart!: t.ıl"'O 

r-:3'--
~aoNe ŞERAITJ ' ' il l! 1111111 

l'Urkl5f!: 1%0 850 lillO 1250 Kr,. 

tı=rnebl: 150 ııo ~ıo IRIO 

ELAN T~RIFES! 
l'lı'nrı•t IUl.nlunııın ABtırı IZ.llO 

ıtı•ıııııl llAnlıır 10 L-uruştur 

S h"hi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

yalıklar girmi~di. Birbirlerini gö- llllt.ffıH1ıttllllllll1tıııınıı~mıııu111ııııııııurıu1111ıUlllllllll1J111111ııııı ıı•-•••------
remiyorlr,-dı. 

Mııtb:ıaııı H:ı."ılôıf.ı yer: l VA li 11') 

Hiriciye Bakanlığı siyasal it • 
ler birinci genel müdürü lif a ka-
rı§dı : 

- Evet, dedi. Cenevre cemi
yeti dağılmazdan yirmi be, otuz 
yıl önce bu Habsburglar Japon 
devlet kurmu§lardı. Bu Pren • 
çip de o çalda Arf duk Fransu· 
va VHsonun baş yaveri idi. 

Profesör E!oes birinci genel mü
dürü battan topuğa bir süzdü, iç 
avurtlarını gü!mcmek iç'n ısırdı: 

- Ben onlara karışmam, dedi. 
itte bu laboratuvarda ben kendim 
çalııacağım. Ba§ladığım itleri bu • 
rada baıarmağa uğraşacağım. 

Herkes çekilip gitli..~ten ve ga
zetelerde yazacaklarmı ynzıp bas
tıktan sonra enstitü İ!e ba,ladı. 

Burası h:r bilim aynarozuna ben
ziyordu. Aynaroz manastırlarına 

nasıl kndm gircmez!e, hu labora • 
tuvnrlara da gÜrültü, tenbellik, 
göz boyacılığı giremiyordu. Ora • 
ya girebilenlerin bilgi yük'cri a
ğır, huy ve tutum kerteleri yüksek, 
vüı-ek carpmbları r.ıcak ve te..ıniz -• 'r 

di. 
Esoes hergün erden başlar her 

li.boratuvaı·da bir saat çalışır, ar
kadaşlarına yol gösterir, ders ve
rir. Ve öğleden ::onra gece yarısı
na kadar kendi laboratuvarında 

bulunurdu. Pren:;ip laboratuvarı • 
1 na profesörden ba!ka, yalnız iki 
ki~1 g'rcbilirdi. Bidsi Amikro, öte· 
kfoi Omeea. 

1 

Omikro, kanbur, küçücült yapı· 
lı, kara kuru, otuzluk bir kızdı. 

Bakteriyoloj:den büyiik doktora 
vermişti. Hi!: l.imses: yoktu. Daha 
üniversitede iken a.rkada!ları ona 
yuvarlak hın.burundan, küçümen 
boyundan ;;~ürli Am;k:·o demiş1cr· 

di. Omega da i.inivcrsitenin çok 
e!kidnnhcri J.;boretuvarlar ynr· 
dımcuğı eden adamıydı.Uzun boy 

j ıu, kamı şişman, yusyuvarlak, ken 

lı§acak. ,y 
Omikro gü.lü~ser, çuk.ur Y~~. 

larına bir kırlı penbcl.k Ç~ 
maymun kolu gibi uzun, kcnı' he 
kollarına bir çeviklik geliı•. 

hatlardı. . . bilİ' 
Çünkü profesörü hepsını . t' 

d. .. l . t' 0-1" yordu. Ken ı soy emış ı. , .. W 
bakteriyoloji fakültesindeki Y8 ~ 

• • ~ D ,Je şıklı doçentı sevı~o.r ~- '4 •• ıa 
kanJ.-.n -gtrZelliğinden, gürbuı 
ğünden kendisine Atilla sanı 'f 
mişti. Omikro bu sevginin çılı. 
yol olduğunu biliyordu. Onun.'. 
prof eaörden başka kimseye ~ lı' 
açamamıştı. At'lla "barış işlerıJ 
kanı olan güzel bir kızla yn'f J 

" tt,f' 
lanmıştı. Biı· kaç aya kadar 

necekleı·di. / 
Onun için profesör, kanb ; 

yüreğindeki tevgi duygularını ~ 
gün avuçlayıp koridora atar,,, 
kafa bilgiler:ni laboratuvara 
perdi. b' 

- Sana yüreğindeki değilı 
yapıdaki gerek! . diİ 

Böyle böyle Omıkro kell, -' 
•bl~ 

geldi. Profesörün sağ kolu g.• ~jf 
lışmağa başladı. Birbirleri11ııı j,r 
lilerini biliyorlaı·dı. Esoes 011' 

gizlisini açmı§tı: ııt 1 
-Evrensel sulhu diplomat 

ğil, bilim sağlıyacaktır. Pu';.., 
(ailfihları) azaltmak, çoğ3l 
kaldırmak... Bunlar işte ! J4 
yıldan beri işittiğim şeylerdır~ 
ni, ne oldu? Gene bir kaç ~~ 
navas oldu. Bereket bütün , İ 
pnya: oradan dön bütün acu;etİ~ 
madı. Jnponya Çini aldı . .A 0~ 
Hindistanın yarısından !.·rd 

N•J' cO yerleşti. Bingaziden 1 ın . t1 

I b !IJ,tŞ cü §eliılesine kadar, l- a e:. f 
:çinde olmak üzere ltalyayıı rııJ1 

Kimte I.imıeyc ne }·apıyor~I 
diyebildi mi? Fransızların ı111'1 
larla birlesip Romayı sa 

dcğru muydu? r.l\J • 

Cenevredc!i. bnrış Jtuı ıt ea" 
mi otuz yrl 1:-o~una cahşlı· .. 1,.~ 
oldvıTı•nu ıı-:t1cn rr.ır .. ::ı !' 

kendi kendini cl,.;::.uı. ) 
----- - '( Devanı••-' 
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reoRSAll 
ı~~~~·~~~~~~~~-
... nukut (Satıt> 

İ Londr:ı. 623 Viy:ın:ı 24 
Mezarlığı 

zabıta romanı Nakleden : VA· rlO Ne\•yorlr 126 Madrit 18 

Paı is 1 iO Beri in 45 -39-
E.\>et, doğru! 

Od - O sırada, yalnız sofanın ve 
"ı llıın lambalarını yalmııt bulu

Yordunuz. 
Litif: 

ı.:- katiyetle buna eminim! 
-~fih, on bet saniye kadar 
~' Yemek odasının da aydm-

ol~uiunu farketdim. 
Polia: 

- O odaya bakalım ••• 
~latif, önde yürüdü. Arkasın· 

Relen Rifat Bey sordu: 
- Elektrik düğmesi nerede 1 
-1.çerdc ... 
~Demek ki, odaya ıirmeden 

:a yakılamaz. 
Bir müddet sonra: 
~ Bu odaya girip bakdmız ve 
'İa. enin olmadığını teabit etdi-

- Evet, buna emin oldum. 
-Bunu müteakip ne yapdınız? 

~~- Demin çıkdığım yazı odama 
~d" um. 
\g -Ben sizin yerinizde olaaydmı 

lle yapmazdım. 
- Ya ne yaprdmız? 

bl~İribirlerinin dütündülderini 

1--.ınak iıter ıibi balatddar. Ri
'l, &ülüınaiyerek, anlattı: 

Jet· - Bittabi, benim ıimdiki ha
~lıiyem, sizin o zamanki duy 

• 
YEttl 

MALLAR 

plarmıza benzemez ... Şimdi gü- Mi!Ano 214 Varşo,·a 24 
pegündüz, saat on ... O zaman ise Brüksel 118 Budapeşıe 26 
gecenin zifiri karanlığı ve siz ev- Atina l4 50 Bükrcş 17.50 

d a1 _ E Cenevre 818 Be lgr:ıt 58 
e yapay nızsınız ! ..• Buna rag- "' S r ·a 24 Yokoh:ı.ma 0 6 . • • . d l d 1 o~ oı 

men sızın yennız e o ıay un ne i Amsterdam 84 Altın 931 
yapacaiımı ıöyliyeyim! . 1 Pıag 10~ Mceidiye 41 

Yemek oduıyle yazıhane oda- Stokholm 32 B.1nknot 240 

sının arasındaki küçük sofaya Çekler (Kap. Sa. 18) 
döndü: 

Ş d d h l 
Londra 823.7~ 

- u o a a avıalamın a mı- l\'evyork , 795541 
Stokho'm 3I15 
Viyana 4.2770 

yacağı bir tarzda birdenbire ıtık l'aris 1206 l\1:ıdıiı 5 82 
yandığını farkediyorum. Söyleyin MilAno 9 3105 Jkrlirı J,9810 
kuzum, burada eskiden ı§ık yan- i Brüksel S,4060 
mıyordu; buna eminıiniz, değil- Atina 83,9Jl 

Vaışova 42125 
Budapeştc4,2 l 25 
Bükrcş 79,3565 
Belgrft 35066 
Yolronama 2,7316 
MoskoYa J o9o 25 

mi? 
- Kat'iyetle eminim... Düıü· 

nün: Bahçeden geliyorum... Or
talık karanhkdı. Eğer burada zi-

Cenevre 2,4560 
Sof ya 66,J I 76 
l\msrrdanı 1,1778 
Prag 19 0068 

! 
i ya olsaydı dikkatimden kaçması ESHAM 

kabil miydi? 1 İş Bankası 10 U. Sigona 00 
Polis: Anadolu 27,85 Bomonti 11.95 

- Muhakkak kaçmazdı ..• De- Reji 2,20 

k k• b b'" l ld - k 1 Şir l l:ıyriye 15,50 Tramvay 81 50 
me ı, unun oy e o ugunu a I\" k • ıı k 58 Çimento as. ı 2 95 
bul b . . d • Seb b" • ·ıer ez lan . mec urıyetın eyız... e ını 

ara~dıralım. istikrazlar Tahviller ı 
Rifat Bey, biı: müddet ıusduk- 139 Türk Bor.l27651 Tramvay 31,?5 

tan sonra dedi ki: • • ., 1126.45 Rıhtım ı 7.30 , .. 
-Ancak iki faraziye yürütüle- .. Jll "6 82 Anadolu I 45.35 

b·1· y k k .a• k d·ı·-· " " - · Anadolu il 4535 
ı ır: a ,u ıtı cnaı en ı ıgın.. .istikrazı Dahili97 00 Anadolu ııı 46 _ F 

den, yani bqkaımın müdahalesi ı Ergani istikarzı97 O Mümessil A. 4g 6CI 
olmakıızın yanmıtdır... ' 

!... "( Devamı var ) il ~ R A D Y O 

YEMİ 
FİAT 

BugUn 
ISTANBUL: 
18: Almanca. 18,SO: PIAk. dana maalkl9L 

Netell muslkl. 19,SO: Dllnya haberleri. 20: 
Slgıuı orkcatrası. 20,80: Konferans. Tnsarnıf 
\"C yerli malt h:ıftası. 21,lG: Anadolu ajansı 
• borsalar. 21,SO: Radyo orkcsrası. 22: Caz 

l 2 ı•uq 

Fotoğraf haberleri 
BugÜn yedinci sayısı çıkan "Fotoi

raf haberleri,, mecmuasında Hikmet 

Feridunla Naci Sadullahın birer röpor
tajı, hakiki bir hapishane hikayesi 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera. 
kıskançlık, kuvvet, aşk Ye seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.111 

Vaziyeti artık tamamiyle kav -
ramıtdı. Gergedanlardan biri, 
mütereddid bir halde ortada du -
ruyordu. Hemen ıaldırmak için 
fırsat aradığı muhakkakdı. 

Aradaki mesafenin fazla olutu 
silahını ate§lemeye bir maniydi. 
Daha ilerilemeıi icabediyordu. 

Fakat buna hacet kalmadı. A-
ğır harekete rağmen kııa bacakla
rını sürate geçiren gergedan tam 
onların hizasından yaklatıyordu. 
B~ ara, Muradın yanındaki cüce· 
ler k:ıçmıılar ve onu yalnız bırnk· 
mı!lardı. 

Murad, itin sarpa sardığını an
laymca alet etmekden bir an ca
yar gibi oldu~ Fakat sonra, tered
düd elmeğe lüzum örmeden si
lahını ateıledi. 

Sil.ihm ini patlayıfı gergedanı 
fa§ırtmı,dı. 

Bu ıaıkmbkla yolunu değit • 
dirdi. Ve daha ıuratle ileriledi. Bu 
istikamette ne yapacaklarım bil • 
meden tatkın bir halde duran üç 
vahti kaçamaddar. 

Hayvan yaralanmıtdı. Bu a • 
cını verdiği hızla onune 
çıkan bu küçücük ıiyah mahluk -
lan birer birer mahmuzladı. 

İkisi hemen o dakikada can 
verdi. Birinin yaraıı çok ağırdı. 
Onu da yolda kaybettiler ... 

Murad, bütün bu hadiıeler ge

çerken yaralı hayvana daha fazla 
yaklaşmış ve şaşmıyan üç kur§un
la onu yere sermiş bulunuyordu . 

Şimdi. Uçitilcü ko..-claıı kalk
mıt altı saatlik bir yol alııdan ıon 
ra dördüncüsünde konaklamıtlar
dı. 

····-······-··· . 
iYazan: . 
i Rıza 
~ Şekip . 

cına ~;;;;,;·;·~d"i°lmitdi. Yolda ge-

çen hadiseden sonra onun bu iti 
yapacak hali kalmamışdı. Aı·k:ı
da!'l!arınm feci ölümü bütün nese-• . 
sini kırmışdı. Ağla..m.:.kdan göz-
lerinin akı yüzünü rengine dön
müşdü. Bununla beraber gene e
linden geldiği kadar neteli görün
meğe çalı§ıyor, etrafında cember 
halinde toplananları eğlendirme
ğe çabalıyordu. 

Murad, devrilmi, bir ağacın 

gölgesine oturmuf, dikkatle vah
~ı~~rin eğlencelerini seyrediyordu. 
En uzunlarının boyu 1 ,20 yi geç
miyen vah!iler yavq yavaş coıu
yorlardı. Ağızlarından yuvarla
na yuvarlana ç1kan gürültüler seı
siz!ik içinde tokurdıyan nargile 
sularını habrlatıyordu. 

Güne§ tamamiyle çekilmİ! ve 
arkasından büyük bir mehtap gö
rünmüadü. 

T o~lantıdan biraz ötede yakı
lan büyük aletin alevi mehtabda 
adeta hafiflemifdi. 

Cüce kederini unutmuş gibiy
di. Ona yardım eden, ne,elendir
meğe çalıtanların gürültülerine 
ka9ılm1! orta bir mevleviye dön
müşdü. Bir ara takırdılar ve gü
rültüler o kadar artmışdı ki bunu 
uzakdan işidenler muhakkak bir 
kaY1•Y• hükmederler.; Murad bü
tün tahammül kabiliyetine rağ

men daha fazla dinliyemedi. Fa
kat onları :zevklerinden de alıkoy. 

Her keıin sevgiliıi cüce ortaya mak istemiyordu. Kalkdı ve U• 

çıkarılmıt ve bir eğlenti baılangı· :zaklatlı. (Devamı var) 

vardır. Mahmud y esarinin de "Kira. iiiiiiİiiiİİİİİİiiiİiİİİİİİiiiİİiİiiiİİİİİİİİİİiİİİiiİİiİİİİİİiiiİiliiliili~ hk kavalye,, adlı yeni bir romam bat· .4 

YENi iDARE 
......_ ~14 iSTikLAL CADDESi 

Jamı,tır. 

Aynca yüze yalan İç ve dıı ·hadise 
ile ıpor, ıinema, modaya aid hiç hir 

yerde çıkmamıı resimleri "Fotoğraf 

haberleri,, mecmuaımda bulacaksınız. 

Okuyuculanmıza tavsiye ederiz. ı.,~nbuı dördüncü icra memw-. 
~dan· 

bibi alacaklılar ile diier alacakb-,~1111-.ıııru-. • ..-........ 

Bu akıam Saray sinemasında' 
Çellinin Maceralar1 
United Artiıt'in mühim ve a 1ika 

bahş Fransızca bir şaheseri 

~ynayanlar: iki bllyftk 
ARTiST ~~•,,;ma on bin dokuz yüz alt 

-.;. ilci Ura kıymet keailmit olan 
""~ta Meırutiyet mahallesi· 
'31tli caddesinde luet P&fa 
-. iıııda eski 41-41 mükerrer ye

~, 147, 19, 21, 23 No. larla 
"1i kam arabalığı muhtevi bab
l't '1a bOcf urum katı kiiir üst katla· 
' et. kp içi dııı yağlı boyalı terkoa 
'elctrik tertibatlı konajın ta • 
' •çık arttırmaya konulmut 
'i ... 3/t/935 tarihinde prtname .. 

lann ve irtifak hakkı aahiplerinin f B U H A F T A 
ıayri menkul üzerindeki haklarını 1 ALKAZAR SiNEMA SINDA 
ve huıuıile faiz ve maaarife dair )ünyanın 8 inci harikası tavs:i 
olan iddialarını evrakı müıbetele- edılen tamamen TOrkçe sözlü ~· 
rile yirmi aün içinde icra daireıi- , K . K ~onstance Bennett 

VE 
Frederic March 

'tll'a-L 
t...::·.-maneye asılarak 16/1/935 'lQe ırıüaadif çarıamba günü 
'd 14 ten 16 ya kadar lstanbul 'ibac:ü icra dairesinde aatıla · s· Arttırmaya girenlerden 
~ Yedi buçuk teminat almır. 
~~ vergi belediye vakıf 
~liı ııı~,teriye aittir. Arttırma 
"" .._~eaılmiı bedelin yüzde yet 
~illi buJduiu anda birinci i
~ .. alacağı temin edilmek ıar· 
~ıerinde bırakılacaktır. Ol· 
~'ita en ıon arttıranın taahhüdU 
' d lırıak üzere arttırma on bet 
,.._,•lı~ uzatılarak 31/ 1/ 935 ta· 
"l "- llıuaadif perıembe günü ay· 
~itı lte birinci derecedeki ipotek 

~dikten ıonra en çok art-
~ nde ltırakmuı yapıla • 
~: 

tfo. lu İcra k 

ne bildirmeleri lazımdır. Akıi ha1· ı ıng ong ' 
de hakları tapu siciUerile sabit ol-
madıkça ıatıı bedelinin paylaıma ji Şayanı hayret 
ımdan hariç kalırlar. Ali.kadarla- ~ dehşet filmini 
rm itbu maddei kanuniye ahkamı- L.. Mu~.:ı!(',:ı '~ tTÖ•Ü'li)1 ..J 

............... ıııı111111ı~ı111ııı~m. Q1111t111Qıu 
na göre hareket etmek ve daha faz 
la mal4mat iıtiyenlerin 934/ 511 
dosya No.ıile memuriyetimize mü
racaatlan ilin olunur. 3588 

SATILIK 
Kelepir hane 

========---====== .. =· '=":mıısm:ın 

l 1~1!~11~~ ~~~y~ 
D yün, çok dayanıklı yerli kumat
D larımızdan ıımarlama teminat
ii b olarak yapılır. Arzu edenlerij 
g Ankara caddesi Orhan bey han 

H b!rinci katta Kolaylık terziha· 

f ox Jornal'da (Hususi film o!ara~) Prenses Marina ile 
Dük da kentin izdivaç merasimi biltün tefer:u1tiyle 

. .. ... · .• ''i "" .,. ... 4 

BugOn matinelerden itibaren İ P E K sinemasında 

SiMSiZ • 
1 

Heyecan ve debtet filmi... ADAM Merak ve esrar filmi... 

GöRONMIYEN ADAM 
Filminden daha kuvvetli, 
daha müthit bir phcıcr. 

Taksim Abide karşısında 

Av Lokanta ve Birahanesinde 
Her Akıam Muhterem Saz Heyeti 

MCIZEYYEN HAN 1 M 
Kemani Necati, Tanburi Selibattia, Kemençe Aleko, Piyanist 
Yorgi, Cümbüş Cemal, Neyzen Ihsan, Klarnet Şlikrü Baylarla 
muganniye Semiha, ve Suada bayanlarla hanende Celil, Hamit 

ve Darbuka Hasan Tahsin Baylar 
Fiyatlar her yerden mutedildir. 
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Şikaqetler temenniler 
- - . -- M ern leket mektubları, 
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Kanunlara saygı Garip biı; aşk meselesi 
Edremitten doktor Arknn'd:ın 1 Haber aldığımıza göre, geçen 

aldığıım·z mektuptur: yıl baharında lzmirde yapılmak 

"Uzun yıllaı-dan beri daha doğ- ! iılenildiği aibi, bu defa Edremitte 
msu istim ve makine kuvvetinin ı de hıfzıssıhhat kanununun 180 

memleket'mize girmediği devirler , nei maddesinin tatbiki bir çıkma -
den çok evvel insan kolu ve hay- i za sokulmak isleniyor. 

Karısı kaybolan bir genç onu 
izi peşinde dolaşıyor! 

-------------~·-------------~ van kuvvetile çah~tırı'an mengene l Fakat ne de olsa kanun ahkamı 
zamanından k~lma iptidai bir u· ~arih:!ir, fabrikalarında otuz, kırk 
sulle zeytin tonlama işle:-inde kul· kisi kullandıklarını iddia eden:e-

Bursada belediye işleri -Uludağ gezintileri - po 
1 ı f el ., 1 • 
anı an ve zeytin lt- yı uı .em.en rin. yüzlerce hatta beşer, altışar 

b:r işçi z\imresi vard1r. Y erliler1e yüz :nsanı işlerinde bütün bir faa· 
uzak illerclen getirilmi11 yüzlerce ' liyel devresi esnasında devi>.mlı o· 
ki~;!ik vatand~~ k:- fil ~sin:n cs!<i i- • ı l 'I d ki bir hakikattır . .. . ,. i ıara.: <.uı an ! arı 

tıyatla henı•z tanmmamı~ mszmı ı ve, bu resmi tahkikatla da anl~şı?· 
ha.kları:u yarın tanıtacak i~ ka· mıs bulunuyor, bunun.. üzerinedir 
nunPndım b.a ı;.ka bug~:.n h'r. .ol.m::z· t ki kıt:za kaymakamlığı remıi tebli· 
sa sıhhatJerını korumak ıç n u· lta ela bulun':'nuslur. Su halde 

b'k ga • • -
mum hıfzıssıhh3t kan~nun~. t~t 1 ta.tb'k etmemek :~in bir sebep yok 
etmeğe çal:~an Edremıt hukumet , .. .. . 

b 1 · b tl' 1 tur, bes on gunluk bır masraftan 
makamatının u ço < t!a e ı :a-

1 
• • • • • _ 

bb.. .. .. h b aldı'"' 1 kur~u mak ıcın ısı oyalamaga mey rar ve tese usunu a er g · · · 
· . dan kalmamııtır. Halkın ve mü· 

mız zaman alakadarlar kadar bız h f ı· .. 
d . . t'k f k t k l·. nevverin seve ıeve er eraga ı ıo-e ıevınm a ı , a a ne yazı .ı h . J 
bu kanuni ;esebbüı, menfaatleı·ini 1 ze alarak, belki mak ru

1 
mıyekt ere 

. .. :. . ve en ?ıtirapb metak at ere at • 
her şeyın uılunde tutan bazı kım· k 

1 1 
. , .. t d' - · · 

. ... lanara u t:ıa il ere ıos er ıgı rı· 
aelerin menfi mukavemetlerane UI{ d ela I 

ayet ka ar serma}·e r arımızın 
ramı!lır. 

S ı .. ı · _..en ve niha- de kanuni muafiyetler:len istifa • 
ayı arı yuz erı &ı-::r • • • • .. .. 

yet b:nleri aşan bu toplu çalııan de eltıklerı gıb, gene kanunı mu· 

ve toplu oturan itçi vatandaılar a· ı kellefiy~tlere itaat .~t.~elerini be~ 
ra11nda' sari haıtahklann baş gös- lemek bır haktır. Dutun devlet mu 

termesi ibtimal!erinden sarfı na· eueaelerinde ve yurdun her köte· 
zar bütün bir kı§ mevsim'nde açık ıind talb'k edilen bu madde~ 
ta yağmur altında ve çamur içinde burada da tatbiki ıecikmit bir it 
geçen hayatlarının neticesi haıta· acelesiyle lazımdır. 
lanacak olanlarına sıhhi bir yar· Medeniy;t acununda ııhhi bir 

ta ve telgraf - Tiyatro ve sinema 
Bursa, 8 ( Husuai) - Bursa l 

belediye intihabından sonra §ehir- ~ ; 
de yeni bir belediye faaliyeti bat- -
lamak üzeredir. Belediye Reisiyle 
reis muavini Bayan Zebranın §ehir 
İflerinde muvaffak olacakları u
muluyor. 

Geçen sene eski belediye reisi 
Bay Muhiddin tarafından verilen 
tiddetli emirler sırasında evlerde
ki ıoba borularının saçaklardan 
yukarıya çıkarrlması da mahallele 
re tebliğ e:lilmisdi. B·!rçok kimsele 
rin bundan §İakyeti ve · bilhassa 
belediye dairesindeki bazı borula
nn da saçakdan yukarı çıluırılma
mıt olması yüzünden bu emrin tat
biki geri kalmı,dı. 

Şimdi herkes yeni belediye re
iıinin vereceği kararı büyük bir 
merak ve alaka ile beklemekdedir. 

ULUDAC GEZiNTiLERi 

Uludağ karla kablıdır. Klüb a-
zalarının aayııı çoğaldıkca ıezin-j Bursada eakl kal ıca ve bir manzara 
tile" ııklaıacak ve kayak eğlence- , dir. Yakında Sunada (Şehir poı- yo:-. Nihayet bir gün kar111nın · 
leriae kadınlar da iştirak edecek- taıı) ihdas edilecekdir. ni buluyor. Kendisine: Ka 

lerdir. TiYATRO VE SiNEMA Buraada gördük!,, diyorlar. S dmıda bulunmak için yapılan bu orıan'zaayona bağlanmamıı bir 
resmi ve kanuni teklif karı ısında fert kalmamııtır. Kanunun tatbiki 
her v!cdan aahibi it adammm ıeç sibi mi\hitn bir mes'uliyet altmda 
kalmıılara .Du bir tehalükle bunu bulunanların elbet ve elbet bu ka· 
tatbik etmeleri )azım gelirken, gay 

lıviçreye ıelen seyyahlardan ıoluiu Buraada almıf ... Aramıf, 
l»ir kıınunm kıt mevsiminde Bur· Bursada halk sinemadan ziya· ramı9.. Bulamamıf. Eh.. Elde 

t-in edecekleri ri mes'ul kuvvetlerle ve hatalı bir nuna saygıyı • .. •m 

auretle bu kanuni olduiu kadar füpheıizdir.,. 
bayırlı ve insani teıebbüaün akame Yine posta meselesi 
te düşürmek iıtenilmesi f&yanı Sabık M. Kemalpaıa takib e-

hayret olduğu ı'bi, bugünkü rejim vi memurlarından ŞeTki Nedim 
ıırasında acip ve ıariptir de kana· imzalı bir mektub aldık. Bunda 
atindeyiz. törle deniliyor: 

Bu muhalefet ve mukavemet "Tütün inhisarmın on bet se-
gün aydınlanmadan ta gece karan nelik emekdar memuru iken üç 
bklan ba11ncıya kadar kadın ço· d b • i k ld T

ı, b. k rtd 1 evmiye aene en erı açı açı aq ım. -'I' 

lu~, ç~cu.., 1~bo. ~ , • . ~ y k 1 kilitı eıaıiye kanununun 86 ncı 
yırmı kuruş gı : cuz ı ucret mu a· ı h kk d k. 
b·ı· d lı tıranlar tarafından ol maddeıi mucibince a ım a ı 

t 111 e ~a f b·1d· ·ı . . . d·~ 
d -b 0 kadar sa .. mnracak kar~rın ı ın metını ııte ı •• m mat?.)' ı una . . •3 • 

·d·k halde cevab verilmiyor. Son mü-
ı ' . ' .b. 

Bu ne gariptir ki vatandaşı yok racaatım olan 26 ·11 / 934 tan ın-
bahasınn k~rh ke.zançlar ;cin ç.a • de hem memuriyet ve hem de han 
lıttıranlardan o vatandaıın sıhha- ıi hakla umum müdürlüğe ıirme
tini hayatını koruyacak bir teıkila ie menedildijimin ve borcumun 
ta beher iman batına on para düt· zimmet olmayıb tazminat fazlası 
miyecek kadar bir parayı verme· olduğunun taıdikini posta ile rica 
mek icin ıayret ve harekete geçe- ettim. 5 12 1934 tarih ve 175 

cekler bulunuy .:ır. aicil numaruiyle gelen cevabcla 

yalnız borç ödenmezse veıika ve
rilmiyecek deniyor.,, 

Tütün inh"sarından 
şikayet 

Hukuk F akülteai 2 nc.i aınıf ta
lebe.inden Ahmed Hamdi Erim 
imzuiyle !U mektubu ·aldık: 

''10 11 934 Cumartesi saat 
13.20 de Beyazıd poshaneainden 

' 413 mersul numarasını ta,ıyan 

makbuzla lzmite saibk ve yaıayı
ıımı l:.ildiren mühim bir tel çek
mi,dim. Aradan bir ay geçdikden 
sonra haberin yerine vıı.rmadıimı . 
öt!recdim. Bundan ötürü uğradı-1 
i:m aaihk zararının vebalini ki_I 
min çekeceğini düşünürken ken-

sa:ra celbi. ~in yeni broıürler ha· ele tiyatroya raibet aöıtermekte· ip ucu var ya. Muırlıyı ar 
zır1&n'acak ve ıeyıhat aceıttat•n dir. Tayyare ceiniyeti ainenüMiyle Selim bir kaç gün Sunada d 
vasıtasıyle Avrupaya dağıtılacak- diğer ıinema haftada iki -projram ~bkdan sonra, yolda genç ve 
dır. deiittirirler. Halbuki Şafak tiyat• mer bir adama rastlıyor. Ko 

ASRI KAPLICA BiTiYOR rosunda oynıyan komik Ahmet maundan Mııırlı olduğuna 
halk tarafından çok aevilmitdir. mediyor •• Pqine takılıyor. M 

Su borularının yenilenmesi do- Ve her gece yeni bir proframla adam Çekirıedc bir ev! ıi • f 
layıaıyle açılımyan aari kablıcanın ·oyircileri memnun etmeie çalıtır Hususi ır ev. 
ilkbaharda bütün eksiklerinin ta- ~-... H~~~ınm içindeki adam Se • Geçenlerde Raıit Rıza ~ • 
mamlanacağı bekleniyor. Evvelce geldifi zaman 'bir e-:f;a°e ın ıra içeriye bırakmıyor. Selim b 
au bo~larından gelen sular soğu· l ıonra tekrar kapıyı çalıyor .• Fi 

. d y . b haulat yapmışdı. Ha kın tiyatro- h bur d , d. 
1 mut olarak ıehyor u. enı orul ya temayülü fazladır. Buna rağ- ca anon a a mı. ıye 

dii§enmesiyle bu mahzurun tama- . yor ve kapıda duran adam • 
men önüne geçilmitdir. Onümüz-1

1 
men Bursay~ çok az tıyatro kum· ''Hanımefendi timdi kocası 

deki banyo mevsiminde asri kab- panyası gehr. birlikde .. Göremezsiniz!,, di 
lıcalar çok revac bulacakdır. GARiB BiR AŞK HADiSESi ! Selimin beyni abyor. Karısı 

POSTA VE TELGRAF iŞLERi Bir kaç gün evvel Çekirgede kasının koynunda! 
garib bir qk hi.diaeıine ~it ol· Fakat, erteıi gün Selim M 
duk. Selim isminde bir delikanlı delikanlıyı yanında bir han Buraada Posta ve Telgraf itleri 

çok muntazamdır. Kasabalardan 
Vilayet Merkezine ve Vilayet ~-er- 1 
kezinden kasabalara veya dıger I 
yerlere gönderilen . mek~ub~r~a I 
azami çabukluk temın edılmıtdır. 

Viliyet Posta ve Telgraf Mü
dürü Bay Naci Ankaradan geldiii 
ıünden beri posta ve telgraf i~leri 
g(;ze çarpacak derecede düzdnıit 

geçen sene tedavi edilmek üzere 
lıviçreye gitmif. Selimin kansı, 

kocaoımn lsvicrede bulunduğu sı
ralarda lıtanbulda bir Mısırlı ile 
evleniyor. 

Selim lıtanbula döndüğü za· 
man karısının çokdan beri mey
danda' görünmediğini tahkik edi-

ıörüyor .. Karnı sanıyor •• 
bibn yanma koşuyor. Ba!ka 
kadın! Selim utancmdan 
dmı,i yutarcasına bağnyor: 

federsiniz, • Mösyö! 
Sdim büyük bir ümitsizlik • 

de cMn lstanbula dönmü!dür. 
Bu delikanlı ile hükiimet 

naih önünde görüıdüm. Vali .. 
Fazlıya meseleyi anlatacağdd 
ledi .• Fakat, biraz aonra Y 
otobüslerine binerek vali ile 
riişm~den latanbda döndü. • 

Selim kansının, Bogasİ 
kentlisini biç sevmiyen ka • 
sının yanma kaçdığmı tahıoil' 
mektedir. 

lhsa;-Y A VUZ. 
Kadın ve erkek ter~;-. 

Bütün tıklar hep orada 
yinirler. Her keaeye ve 
arzuya uyıan elbisenizi 
orada yapbrab!lininiz. 

Tetkik 11e11ahaUerile 11ıefhur ola11 
Alman alimlerinden Proleıör Diren· 
lurtun karıaı, bt>ynelmilel Hinıalaga 
keşli hegetine iftira/; etnıif ve bu da· 
gın, 7 .;115 metre gilksekliğindeki bir 
fcpesir~ tırmannu,tır. Bu dağın bu 
kadar yü/~k tepeain~ tırmanan ilk 
tadın, fttndlaldlr. Bu hrmanıfl, sefer 
heyetinin relai olan kocaile birlikte 
gapmıc;tır. ReJimt!t, onu Hintli kadın· 
lar ortaaında görligorsuıauz ! 

diaini yakından alakadar eden, . . . .. .. 
bailı bulunduju bakanlıiın iyi 1 Bilecikd! Küplü nahiyesinde yem teşkıl edılen .ve koy.lu ~fınd:ın 

lıtanbul YenipMtahaıı•L 
tısında Foto Nur yanında 
fet hanında. .. !rzleri anüne sürmeı"'i da- '-'npılan ilkmektepte, talebe geçenlerde hır temsıl vermışlerdır. 

aıoren ıv ~ · 1 ·· "}" 
ha iyi buldum.,, Rsm;mizde bu küc;Ukler, temsilde zeylwk kı:tafetıy e goııı uyor. 
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r 'Japon kız a ı asken: 
~a&/ liğe hazırlanıyorlar 

lı11~11B Kadınların askerlil< mezi ,et~eri 
erkeklerden çok fazlaymış! 

~~

Sağda: ı...anirede bir Arap 
evi. Solda: Ehramlara tırmanılır 

thran1 .. 1ar;n esrarı 
Bu mua1nmavı halle ça ışan 

doktor nasıl öldü? 

Japonlar askeri sahada yeni 
bir adLm daha attılar. Mektepler
de verilmeltte olan askeri dera!eri 
kızlar için de mecburi yaptılar. 

Bundan 8onra Japon kızları 
ci.a tıpkı erkekler gibi silahlarla 
talim yapacaklar. Bu münasebet
!e maarif umum müdürü söyledi • 
ği bir nutukta yeni vaziyet için dt:· 
miştir ki: 

"-Bizim düşmannnız ol~n ve 
bunu hC'r veıile ile söyliyen Arm·.· 
':'İkanın r.i\fusu 250 milyon, So~
yel Rnynr.ın 200 milyon, v~ İn· 
r:;teren"n - mÜ:•teml 0 katiyle be
raber 15G milyondur. Eğer bur~· 

kamları cC'medersek 500 mily-> :ı 
eder. Buna mukabil Japonya an-

lo, ftte..ak bu ya! Amer.ikalı ı.elok-• • Doktorun önünde Sait isminde; Stanley ne keşfetmişti.. Pira-- cak 60 milyon nüfusa maliktir. 
.... ~ey, ıünün birinde, M.wr· bır rehber vardı. Doktorun arka- midin tepesinde neler ' görmüştü? ! Bu vaziyete göre bir harpçı· 
G 1 ehramların blaımını aramak amdan da arkadatı geliyordu .. , Bunu kimse bilmiyordu. j karsa Japonyamn düşmanları 80 
~ere Kahireye gitmiıti. 1 Ellerindeki fotoğraf makinelerini Biraz sonra tepeden yuvarlanır m"lyon, Japonya İte ancak 10 

ç ~oktor Stanleyin bu seyahati kullanamaz bir hale gelmi:.lerdi. 1 1 milyon asker çrkara:bilir. Biz bu 
0 tneraklı sahnelerle doludur. j Piramitlerin tepesine kadar çık - ade:li yükseltmek istiyoruz. Bu· 
(~ Ehram meraklısı doktora mAk kabil olmadığını anlamışlar· mm için Japon kadınlarını da si-
b· i\n) müstear namını tafıyan eh. laha davet ediyoruz. Bu takdir. 
it fotoğrafçı da iltihak etmiıti. ~ Sait: de Japonya 20 milyonluk bir ordu 

!· "1~n hem geveze, hem de 'kor-1 - Buradan ötesi teh ~Ic:lidir. çıkarabilecektir. 
,".e.lt. har a.daıudır .. Hen~ kırk ya· doktor! ~n çıkamam.. Sızµı ce· ~ 1 80 milyonluk düpnana kar§ı 
·ltıa haaınamıştır. ı aaretiniz varsa çıkabilirsiniz! ancak bu 20 milyonla kar§ı koya. 

Doktor Stanley elli yaslarmda Dedi ve olduğu yerde mıhlanıp b"l'n' .. ~· ~ , ı t .... ,, 

~ltnk&r, tuttuğunu koparacak kaldı. ... w •• Bu nutuk bütün dünyada alaka 
)t ~ar kuvvetli ve muhakeme•İı Fotogr~fçı da bastıgı taşın us- ile kar§ılanmıştır. Japon erkanı 

tinde bir ilim adamıdır. tünden bır adım yukarıya çıkamı- harbiyesinin yüksek zabitleri yap· 
t İki arkadaş Nevyorktan Kabi- yordu. tıklan tetkikata göre kadıniar 
~e geldikleri zama, mevsim kış-I Sait1 Mısırlı rehberler arasında harp hususunda bazı yerlerde er· 
l'il\ M:sırın kışı, mutedil iklimle· . .ehramların en yüksek noktasına keklerden daha . fazla muvaffak 
{~ıına benzer. 1 çıkan bir adamdı. Doktor, arka· olmaktadırlar. 

o~:'-Z a ., 'MRaırda T~,..1+ 11a ...... :r-IMlı .. ....-k arkaima Bu n .. 1ar J1!dur: 
t' /İtte iniyorlar. Doktor Stanle - daşıuı bıraktı ve bir kaç adım da~ Doktor Stanlcyin ölümüne seuep Kadınlar erkeklerden daha iyi 

l.'ll bir kusuru var: Lüzumundan bakamıyordu. Bulutların arasın· Olan Ehr.amlar d l q 1 nişancı ır ar. 
~ a. sabnaız. da kaybolmuş bir tayyare gibi des Vesaiti nakliye sevk ve idare • 

t ~taıra geldiklerinin beşinci t~kfiz, tutamaksız, bastığı yerde gibi inen bir et __ ve kemik ~ığını sı"nde _ bilhassa tayyare _ daha 
11nu d '- • 1 d H f" f b. ·· • 1 l d t l f t - f ı.. ' o~torun ı:ı.rkada•ı Kabıre c.:uruyor u. a ı ır ruzgar çı {· mrşısm a, ercuman a a cgıa ç.ı h' l b'l' l 

~lit" :s ma ır o a ı ır er . 
.,, llJ>haneıinde (Tl1.aım1an bo- 1 sa. doktoru derhal savuracaktı. 1 kollarım açarak basamakları kes-

1 
H . h be 'f 

"'11.tı a h l 'd' d d . ı.. L" h ,.:ı er nevı mu a re, şı re ve 
, na tar) adlı bir kitap bulu. Stan ey piramı ın üstün e ü • tiler :ve doktor 1uaygm <ulr a ue

1 
'f d k kl . b ti k d 

()t 1( k • "d" . .21__ 1 deşı re eer e erenıs e eço a 
tı · or ak fotoğrafçı o gün bu -siinüyorJu: 1 p1raını ın tepes ~ yuvar ana - .. 

~l'lrengı'• kı"tapta •u ···tırlan o • - Hühfündar l\ıfenes~n o~, ,11?.rı ak ka • 1 11 - ll 
1 

ha yanlışsız ve serıdırler. .. :ı _ ·-~, r ar aaş arını ıKO arı ar~ına 

1

• ki d daha f dakA dı 
"'-·... ba d"" t"" Erke er en e ar r • ~= aca Nilde babalarını yı tün su uş u 
~ · . . d I h lar. Yani hayatlarını hiç düşün • 

,; .. __ ıa_ ırm ilk hüküntdan Menes ay.gumı aramamıtlar mı? Ara'la- Ehramın dıbın e top anan a:lk k 
1 

l ki f d d b'l' 
'\il l .. w v rneden ve o ay ı a e a e e ı ır· 

lttı 11 ıki sene hüktİılnet aürdük . 1 ar 'bile madem!<i aradan bet altı aglamaga ve kaçışmaga başlamıt· 
'r, •onra, bı"r IU aygırının di,le _ ı bin, hatta vedi bin yıl ıgeçmi,tir. tı. Herkes: ler. il 

,..,._ :r ;T . :r Daha fazla itaatkardırıar. 
~ı;.. ,l._.. nda ölm•--tür. Meneıin 1 

Bir au hayvanımn binlerce yıl ya- -Merı0s çarpıyor!.. Firavun.di· 
'il l -:r J Her nevi emri ve sözü daha ça· 
~a arı, bu nıüthit su aygrrmm 

1 tadığı ititilmit midir? I riliyor ... ! buk anlarlar. 
'Yaıadığına kanidirler.. Ve! Stanleyin beynini saran bu me- Diye bl'..Orıpyordu. Kendilerine verilen vazifeyi 
~' .. d d.n çok aonra gelenler tara.I .-ak, ona biraz daha cesaret verdi. Korkak fotoğn.fçının dili tu • .. , l daha çabuk yaparlar. 
lıl'ı-· n Yapılan piramitlenlen bi- 13i:- kaç adım daha ileriledi .. Ar- tulmuıtu. Ehramın tepsinde bir 
'la' · Her hnngi bir mekanizmayı er-

\ , ının tepesinde bu meıhur tık -doktor Stanley meydanda yok· resim bile .~.ekmeğe muvaffak ola- keldere nısbetle daha çabuk kav-
~. l'gırının bugün Nilin ınereain· itu •• Güya piramidin tepesinde giz- matrıştı. 
~ l' rarlar. 

~~. ~fldığrnı gösteren tılımı var· 1 .li. bi~ y~ bul.mu~.~~ or.adan geçib Ehramın tepesinden bin müş • Hafıziarı daha kvvetlidir. Bu 
~,, ~lımun bozulması için, 1 ıtııtrnı!b.. H~ ,gorunmıyordu. Ve ki.;JFı.tla yere inmhılerdi. 
' d din tepesinden ,....ka doğru terc.üman Sait mütemadiyen ses- Doktoru pansiyonuna götürdü • 
~~ htfa Yüksek sesle (Menes) di-1 leniyordu: ler. Fakat, ona hiç kimse el değ· 
'ıı _;l'kll"rnak kafidir. O dakika _ Mister Stanley, tdısıma çar- dirmiyor, hiç bir doktor yanma 
\ı· tırı -· ·· .-:.:.- k k 1 b" d L_ • d ·· sol lam yordu l\Je -..a)'lln ıu .. LUUe çı aca ve ıparanız., ır a.... genye one· ru 1 • 

~.~:che·~klanberi midelinde ak mezsiniz. Fazla ;ıenye gitmeyi-1 Stanley.in hayatta fotoğtafçı • 
~ 1 ~ u1

-'· d k 'kl · · ' d b k lda ı__l ı e b wı;uın arm emı erını ıa niz. Ölüm 1kutu tepenizde dolaşı- an a_ş a can yo şı .K& mamı' • 1 

() ırakacaktır ! ,, l yor! tı. . i 
'l't c,~0nın arkada!ı bu satrrla- Fotoğrafçı titremeğe ba1lamı~- Bütün bu felaket v.e ıstıraplara 
Ve ko'tıdeki not def terine yazdı .. 1 tı. rağmen, piramitlerin sırrım anla-1 

~~cf··'karak doktor Stanleye gitti. il Nihayet tepeden bir ses işitil- mak kabil olamadı. 1 
" ı.ı le · · 1 ltı: rını ve okuduklarını an· di. Doktorun rdili tutulmuş.. Ve 

b •. ,'' l'ııa . Stanley haykırıyordu: kollarına nüzul isabet etmişt!. 
" d~ 

1 
tnıı sız ararken, ben - Ke:.fettim .. Ke§fettim.. Eh- Gözlerinden ve yüzündeki çizgi -

bi ·· ram1ann tılsımını kcşf eltim. }erin ifade -ettiği manalardan da 
h. h ıev· . 

t·· u01q uııyordu. . pı:raz ıonra bir kel"ıme daha işi· n 1vılı~ron1 ·' ki. Stanleu piı:ami-
~han °~ Stanley bu satırları, kit- tildi: ı din tepesinde'ki esrarı keşfetm1ş -
t· d~ ekendi göziyle görüp o- - Ketfettim... ti. f'akat1 bu esrar neden ibaret. 
• 

1
• &>ira n. &onra, o da arkadqı gi-1 Doktor.un neyi ketfettiğini an· ti.? 

ıı~llttı ltııtlerin sırrı bulunduğuna lıyamadılar. Bunu 
t. l)~•· j Beklediler. 
~~· l>ı.. r •~b.dafi.yle evvela otel- Bet dakika .. On dakika .. Yir -
~~it k:anr_~ısır evin~ na~letti. ıııi.. Otuz dakika beklediler. 
'- ç cun IOllra pıra.mitlere Artık doktorun sesi gelmiyor-

ı el.. l 

jtibarla kendilerine söylenen şey
l~ri yanlışStz alarak hafızalarında 

daha uzun müddet saklayabiler
ler. 

Daha çabuk telkin altında kal· 
dıklarmdan kendilerini heyecana 
get · rmck daha kolaydır. 

Ölümü erkeklerden daha çnbuk 
kabul edcr1er. 

Teslim olmaktan daha çok çe
kinirler. 

Daha haf;f ve ufak oldukların
dan nakilleri daha kolaydır!. 

Daha az yemek yer!er!. Yüz er
kek askerin yediği yemekle yüz el
li kadın doyabil.mkte:lir. 

Bu sene Japon yüksek mektep
lerinden çıkan bir çok kızlar harp 
meldeplerine alınmıştır. Ve ilk 
defa on Japon kızı Japonya bahri
ye mektebine kabul edilmittir. i
leride Japon harp gemilerinde bir 
çok kadınlann yer alac.ağı muhak
kaktır. 

Bundan batka br harp ıvul.."U • 
unda erkekler cepheye gittikleri 
zaman şehirlerdeki umumi işlerin 
tamamen kadınlar tarafından ya • 
plımaıı kararlaştırılmıflır. Bunun 
için bir çok yerlerde yapılan umu· 
mi tecrübeler tahminin fevkinde 
müsbet neticeler vermİ§tİr. Bunun 
üzerine Japon harbiye nazırı her 
sene Japonyada bir hafta müddet
le dahili işlerin kadınlar tarafın. 
dan idare P..dilmesi hakkında bir 
proje hzırlama'ğa başlamı~tır. Bu 
teklifin kabul edileceği muhakkak 

görülüyor. 
Bir Amerikan gazetesinin yaz- · 

dığına balnlıraat Japon kadrnları
nm bu yeni işte muvaffak olma -
malarına hiç bir sebep yoktur. 

"Rusların ve Amerikalıların Ja
ponlara kartı kadın asker kullan
malarının hiç te bir ehemmiyeti 
yoktur. Bilhassa Amerikalı ka
dınların kıymeti harbiyesi Japon
larla mukayese edile.miyecek ka • 
dar azdır.,, 

Bu gazete, Japon kadınlarının 
gizli İ§ler ve istillbarat iılerindeki 
muvaffakiyetini de buna bir delil 
gibi gösteriyor ve diyor ki! 

"Şimdiye kadar dünyanın •her 
tarafında her milletten binlerce 
casus kadın yakalandığı halde bir 
tek japon casus kadını yakalan -
maını§tır. Bu da gösteriyor ki ya 
Japonya her millet gibi kadın ca
sus kUUanmıyol"., 'Ye yahut Japon 
kadınları dünyanın en mahir <:a • 

ıuslarıdır. Biz, birinci ihtimalin 
varit olmadığı kanaatindeyiz.,, 
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Çocuğu düşündüren bir mesele ~-------------------, 
1 Köylü t:ö:~~~=•••-

v atanın köylüsüyüz, 
Bu en büyük şanımız. 
Dün11ada /ıer bucağa 
Dökiilmiiştiir kan11111z. 

* 
Y cdi yüz yıldan heri 
Acı sözler dinledik. 
Tekme. k,rbaç alt•nda 
inim inim inledik. 

* 
Padişalılar elinde 
Hak, ağzımızda kemdi; 
Saray bir sülük yibi 
Kanlarımızı emdi. 

Arlık nr başmırzda 
Saltanat bclas1 var; 
Ne de köy ağatoıının 
Yumruğu, sopası ı·ar. 

* 
l' aran ekmek le yesek, 
llahtiuarrz gene b!z. 
Çünkü bugün köyl,.rde 
Rircr sultan fıcpimiz. 

' " 1 
Dü~nuınları altcdip 1 
Beyinlerine ı·urduk. 1 
Ne mutlu bizlere ki: 

~c.·u.··n·ı•h•u•ri•y•et•i•k··u·r•d•u•k• ......... ... 

Çocukları 

e 
canbazlığa 

1 
o 

8u 
diik. E 
'fi'4 
hıdııı 
~lec 

E 

' ~h ~ttt 
"-ha 

o 
Ilı~ \' 
~lffk 
fi~d 
llliirıe 
d:. " 
bir k 
~i, b 
~., 'i filıni 
~hııi 

Ok 
ispanya köylerinde küçiik çocukları canbazlığa alıştırmak içil'lı ~İr h 

canbaz muallimleri köy köy dolaşarak çocuk babalarım ikna ederle!• '-'ltni 
Köy canbaztarı, küçük çocukları ilkönce aç bırakarak hedef atlatmııfS. fi~: 
sonra yavaş yan~ ipten yukarı)·a ~ıkarmaya başlarlar. Resmimiıdt •ı, irıa 

Uçan çocuklar _/_:j 
bir kü~ük çocuğa yüksek atlama d('rsleri ' 'eriliyor. )'rıdı 

~··••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••' "'r h 

Fıkra müsabakamıza gelen cevaplaf ~ Civciv mi yumurtadan çıktı .. Yumurta mı civcivden?! .. 

FAYDALI BİLGİLER 

Bal ve Arı 
ntiyiik lıir lezzetle yediğimiz halı yap:m arılar kiiçük bir mahlük 

olci ı l farı halde bizim için çok faydalıdır \C diğer böceklerden çok 
fazla ~ıılıı;;ırlar. 

Onların eserlerine bakınız ... Çahşkanhğı ve sanatindeki incelikler 
hal<kında derhal hiikmüniizü verirsiniz: 

- Mükemmel ve faydalı bir ha~·van. 

Bal yapan arılar üç kısma aynhr: 
1 - Amele arı, 2 - erkek arı, 3 - ana arı. 
\na anların diğerleri üzerinde büyük bir niifuz ve hakimiyeti var

dı r Buna Arıbcyi de derler. 
.\ n heyi peteklerin plii.nınm kurar, amele arılara vazifeler verir, bal 

alacak çiçeklerin semtlerini ve yollarını gösterir. Amele arıların baş
larında uzun bir hortum mrdll", Bunlnr, o hortumla çiçeklerin tatlı 

~ularını emerler. Kanatları döı·t tane ve zar gibi incedir. Ayakları Ü~ 

'ifttir. lki arka ayağının iç tarafları tüylü olduğundan bir nevi fırça 

~eklini nlmıstır. Karınları halka şeklindedir .. Bu halkaların toplanıp 

a~ılM:ıhm c;;ayesinde teneffüs ederler. 
Erkel. :ml:ır amele arıdan daha büyük ve daha tüylüdür. Uçarken 

diğerlerinden fazla gürültü yaparlar Ye iğneleri yoktur. 
Arıbeyi hepsinden büyiik ve kuvvetlidir •. Ve konnda yumurtlıyan 

ela ~·alım~ hu arıdrr. Arı kovanlarının içi nşağı yukarı bir ordu teşkila
tını andırır. Hepsi va1ifesini bilir. büyüklerini sayarlar. 

Fil ve sırtlan Çocuklara: 

Ata sözleri 
Giresun: .MEHMET 

Adamın jyisi alışverişte belli olur. 
.... 

iki knptnn, gemi).i hatırır. 

Kem söz, kalp akçe gibi, sahibinde 
kaJır. 

* 
lki a.c;;lan, bir posta ığmaz. 

* 
Bir iğne. dcliği,"tl\ıça fıçıyı boşaltır. 

* 
Çekiç yemiyen taş, yapıya uymaz. 

* 
~ Sineğin halı, tcnbc!in malı olmaz. 

L 
Nevyorkta geçenlerde bir balon uçu 

rulmuştu. Balonun sepetine on iki yaş 
larında biri erkek, diğeri kız iki çocuk 
binmiştir.Çocuklar havada birkaç saat 
kaldıktan sonra tekrar karaya inmiş
lerdir. 

1 Bugünkü bilmece 1 
l 1 1. 2 l 3 l • l s l 6 l 1 l s I 
Sekiz harfli bir İstanbul semti

yim. Baştan üç harfim bir heceli 
bir rakam ifade eder. 2, 3, 4, 5 
harflerim her kapının dibinde bu -
lunur. Sondan üç harfimi başınıza 
vurmayınız .. Y aralanırsınız ! 

Bildiniz mi ben nereıiyim? 
HEDlYELERlMlZ: Kazanan -

lardan birinC:ye 5 lira, ikinciye bir 

şık albüm ve ayrıca 150 okuyucu
muza da muhtelif ve değerli hedi
yeler veriyoruz. 

Bilmece müddeti 15 gündür. 

Scvyorl: lıayı:anat bahçesinde ga -

rip bir hadise olmuştur. U=un miiddet 

i Sabahtan kalkan yol ahı·. ~ok uyu-

._Y•a•n•g•eı.·i.de•k•a•l•ır .............. ~ ~ ........ _. .............. ~ 
1 fr HABER '' 

birbirine yakın iki pm1iyonda yaıpyan 

bir fil ile bir sırtlan biribirlcrine çok 

Açık konuşma!!2: 

- Bayan H. Hayat: Gönderdiğiniz 
fıkrayı hoş bulmadık. Lfıtfen başka 

alıtumşlardı. Son zamanda paviyonla-
bir fıkra göndedniz. 

rı ayrılmış re fil miıtcmadiycn bağır-
- Fatma Faik Bahri: .Fıkranız ~ok 

11 Çocuk Sayfası Kuponu 1 lı 
~ 13 - 12 - 934 ~I 

Jinde neşredeceğimizi söylememiştik. 

l._tirak edenlerin fıkralarını her haf
ta bu sahifede dercediyoruz. .,ağa başlamıştır. Nifıayct ıırtlanla uzun. Biraz kısasını gönderiniz. 

- Ankara Bay Rı1.a Cemal: Sor • 
duğunuz kitapların fiyatı S:> kuru~ -

miisahakamızdaki fıkraları kitap ha - tur. 

fili bir pm !yona koymuşlar .. Filin ne- _ R. Hisar Bayan Şükran: Fıkra 

fesi gclmi~llr. 

-7- ~ey 
4· 

Ahmak olmalı l'>'e, 
"l)!ı 

Ahmet mektepte seviniyordu .. 
Ahmedin babası evlenmeğe karar vermiıtir.. 1 

Bir gi.in Alımedin babası mektebe gelmişti. Mektep müdü-
rü sordu: 

- Evlene~~ıiAiz,, öyle mi? 
- Evet ama, istediğim gibi bir kadın bulamıyorum. 
- Niçin? .. 
' - Benim alacağım kadın hem genç, hem güzel, hem ıett' 

gin1 hem de ahmak olmalı! 
-Tuhaf şey! 

;.1 
- Niç'.n tuhaf olsun? Genç ve güzel olmazsa ben onu 

marn. Ahmak olmayınca o da bana ~- 1 

Bandırma: Naci Muhittin 

-8-
Şeker istemiyor 

Celal Mulkiye meldebinden çıkar çıkmaz, başında 
büyük annesini evlendirmeğe karar vermişti. Fakat, bunu 
mağa esaret edemiyordu. Ya kabul etmezse? ... 

Bir gün sordu: 
- Büyük anneciğim! Sana şeker mi alayım, yoksa 

kocaya mı vereyim? 
ihtiyar kadın gülerek cevap ':erdi: , 
- Oğlum! Büyük annenin şeker yiyecek di!i kaldı mı ki ?Y 

Ankara: Sabiha Celal 

-9 
Çabuk iyileşmiş 

Nuri mektepten çıkar çıkmaz evlendi. 
Üç ay sonra kaynanaıile arası açıldı. 
Nuri bir gün yolda karşısına çıkan bir 

rastladı. 

ihtiyar dilen&i1' 

Dilenci, Nurinin koluna yapıştı: dıJ' 
- Allah rızası için bir sadaka ver!.. Hacetin ne ise, 

ederim, Allah kabul eder. Hele bir !kere deneyin, küçük be)' l 
- On para vermem .. 

N" . ., 
- ıçın... d 1 1 d' Bec 1 .. 1rıJf 

- Geçenlerde de rastla nn. Böy e ıöy e ın.. :r ~-

verdim. Kaynanam hasta idi ... 
- Sonra ne oldu? 
- Ne olacak?! .. Çarçabuk iyile§tİ ... 

Kadıköy: Mualla Cahit 

-10-
Gilzel cevap! c111· 

Sabahat Hanım mektebe vaktinden çok önce gidiyor 
Saati bozuktu. 
Bir saatçiye gitti: . 1- -
- Saatim geçen sene geri kalıyordu. Size getirdıın .. 

mir ettiniz. Şimdi de ileri gidiyor. 
Saatçi dudağını bükerek güldü: ışfi 
- iyi ya işte, a küçük hanım! Kaybetti~iniz zamanı te 

edersiniz! 
İzmir: Fuat Tahsin 

tQı·in 

'k ~~ 
~ 
~ 



MI 

1 
Okraina 

ve 
~eluskio 
'-\l ınevıim iki Sovyet filmi gör· 
&.. . Bunlardan birisi Bora idi. 
"ı fıJaı üzerindeki düıüncelerimi 
L..ı d1111. Bu ıefer de Okraina' dan 
~deceğ'm. 
. t .. ela ıunu söyliyeyim. Ok
~ İınıini, ıu bildiğimiz Sovyet 
~ur!yetlerinden Ukrayna ile 
"'Jı tırına.malıdır. Okraina "dıt 

aile,, demek imiı. 

·~ 
1.fk._. 

Anna Sten ve Köpeği 
"Saray,, sinemasmda Na· 

na filmi ile yalnız erkekleri 

değil, kadınları da teshir e

den Sovyet artist Amaa Sten 
uğur olarak yanında bir çok 

etya taıır. Fakat kendisine en 
ziyade uğurlu telakki ettiği 

Moıkovadan Hollivuda götür 
düğü "aamayet,, cinsinden bir 
köpektir. ~ 

Anna, köpeğini bir gün ye.• 

nmdan ayırmaz ve stüdyoda 

o olmadıkça film çeviremez. 

Anna Sten, artık halkın en 

sevilen yıldızları arasına geç· 

mit bulunuyor. Nanada onu 

görenler, bundan sonra hiç 

bir filmini kaçırmıyacaklar • 
dır. 

'ait Okraina Avrupada da gösteril
._, 9~ bilhassa F ransada çok mu· 
filı.ı fkıyet kazan~ıt bir filmd:r. Bu 
~den gazetelerimiz ve sinema 
•. ekkitleri hemen hiç bahsetme
~·'Yalnız "Kurun,, gazetesi filme 
~r kaç ıatır tahsis etti. Ne yazık 

r-.-~"-~ •alırlar filmin özünü anla-

' . ordu. Çünkü ekseri görüıle • 
,.•nandığımız arkadaıımız, bu 

.~ 

--= sadece ve alelade bir harp 
ı olarak anlatıyordu. 

~ OJcı.aina filmi herıeyden evvel 
~~rp filmi değild~r. Bilakis, ta· 
~~· •Yle bir barıı filmidir. Vak'a 
'ı . ·n içinde harp sahneleri olma· 
~llıanda bir harp filmi intibaı u· 

dırabilir. Yalnız, eğer içinde 
harp sahnesi olan filme harp 

~ İ dersek, o zaman, meseli. 
il bir melek değilim,, filminde 

.e"I Vest canbazhanede göründü 
e, bu filmede sadece b:r at can
ı filmi diyebiliriz, Marlen Dit• ,, 

\ 1? O) nadığı bir casus filminde 
lıt. bır fare kedi bulunduğu için o 
~e kedi filmi diyebilir:z. 

llu noktaya ıöyle b:r tırnaklan 
nmı§ kedi pençesiyle dokun· 
n sonra filme gelelim. 

~ ()kraina filmi tcı.mamiyle bete· 
l\ılhcu bir filmd'r. Bu lilmin 

~de öyle sahneler var ki, insanın 
Yetbn, fakat çok insani bir baş 

il tüyleri ürperir ve göz yaş· 

zorla tutabilir. Mesela, cep
\e, hir siperde bulunan iki kar· 
\le arasında geçen sahne ile ço
\ 1-tının ölüm haber!ni alan ih

Yukarclaki renmlercle Anna Steni "Nana,, lilmincle görüyor.unuz. 
Aıağulaki genç yakıncla Kont Monte Kriıto /ilminde alkıtlıyacağınız 

Robert Dovat'dır. 

~.,. kunduracının yanında çalı- k~.ymeti h~izdi~. Bu sebepten fi~~i 
~ 4.lrrıan esirini kurtarı,ı, ve 1- gormek bıze bır çok ıeyler oğ· 
~ edilmekte olan askerin hare-\ retecektir. Ve fayanı dikkat ola· 

aibi. caktır. Bu filmi bütün okuyucula-
Okr· · f'l · · b b' C rıma tavsiye ederim. Yalmz tura· 

tı:.... ... ına ı mını en ır uma 
~:"'\i oı'd· .._ · t' s· sını da ilave edeyim ki Sovyet 
~ • ıp ıeyreı;udf mı. ınema- . . 

bi.,. ha l' k 1 b 1 k d F"l fılmlennde, alelUnıum, Amerikan 'ai y ı a a a ı var ı. ı • 
'ld tı 'l>.zı yerler:ni de alkışlıyanlar ve diğer filmlerde olduğu gibi bal-
\'-· Bir filmin alkıtlanması na· dır, bacak ve açık saçık şehvi sah· 
l ·bir h:.d· d' B f'l · h k~- neler, uzun uzun birinci planda sa "'t ... ııe ır. u, ı mm, a . 
\l •e duygulara ne kadar uygun rıımalar yoktur. Sovyet filmlerin 
~Unu gösterir. Yalnız sonra• hepsi az veya çok bir ideal için 
~'ııÖ~rendiğime göre, filmi gös- yapılmıttır. Belden a§&ğıaını de
'1 ••nemada Cumadan sonra ğil, yukarısını, çok yukarısını, kal
'erde pek fazla kalabalık ol- bi ve kafayı alakadar eder film· 
~t •t. Bu, hakikaten acınacak lerdir. Bunun için biraz olsun dü-

haıd· S k d d k" b tünmek zahmetine katlanmıyor· tibi ır. 
4
u a arı a var ı, u 

'~ftıanı:Je hususi mevzulara sanız botuna zahmet etmeyin .. 

~~) llur filmler gösterilirken ga· fa. 
d~ ete çerçeveli ilanlar koyup ELISA LANDI BOŞANDI: 
~l"a '~llra bet on afif aslnımakla Elisa Landi kocası Con Sesil 
·~~ı~ ıç;n Yapılması lazım gelen Lavrensten boıanmııtır. 
~~r~lb Yapdmıı olmaz. Bu gibi Landi Venedikte doğmuıtur. 
"'tb mesela hiç olmazsa bir Asıl ismi Elizabet Mari Zanardi 
d~ b 

1
Uat daveti,, gibi faal:yetler· Landi Kuhnelttir. Annesi kontes 

'İl~·~ unnıak, filmi bütün mana· Zanardidir ve kendisi 30 yaıında-
So •uıe,, etmek lazımdır. dır. 

''-r-k°Yet filmlerinden bir üçüncü DON JUAN MI? DON JUAN'-
~ ~takında, Çeluskin'in Ku· iN D~NOŞO MO: 

kimseler filme "Don Juan,, değil, 
"Don Juan'ın dönütü,, diyorlar. 

RENE KLER 

GiTTi: 

LONDRAYA 

Bu i!l!Di herkes tanır sanırım. 

"Paris damları altında,, "yatasın 

hürriyet,, , "Milyon,, filmleri ile 
ne kadar kuvvetli bir rejisör oldu
ğunu gösterınit olan Rene Kler 
timdi Londradadır. Filmleri git • 
tikçe kendini gösteren Londra 
Film tarafından angaje edilmit • 
tir. 

YENi BiR ARTiST; ROBERT 

DONAT: 

"Altı karılı kralh filminde kü
çük bir rolde görmüt olduğumuz 

Robert Donat, bu sefer kendisine 
layık bir rol bulmut ve kabiliyet -
lerini derhal göstenn:ıtir. 

Robert Donat methur "Monte 
Kristo,, filminde bq rolü oyna· 
mıştır. Bu film, eskiden seaaiz ola
rak yapıJmııtı. Şimdi sesli ve söz
lü olarak tekrar yapılmıştır. Ro
bert Donat ile beraber filmde gü
zel Elit1t1a Landi oynamaktadır. 

YÜZ SENE SONRA 
~'-1'1 &rı arasında geçirmi§ oldu 
~i~. b~eranın filmini de görece • 
ı.. - 0 ut .. Duglas F erbanks, iht:yarlamı • Meıhur lngiliz romancısı Vel-
~ "1 Un dünyayı alakadar eden 
a~ ltcerayı tamamile ve ayni 

'- 'er b ~d en u f'lm, tepeden tırna· 
d'-tL .'r hakiki vak'aları ve hi

~.,.ı .. 
toaterdiği için büyük bir 

yacak sandığımız meıhur Duglas' ı'in "yüz sene sonra,, isimli filmi 
ın son yaptığı film "Don Juan,, İs· Aleksanor Karda'nın rejisörlüğü 

mini taşıyor ve kendi "Don Juan,, I altında yapılmaktadır. Filmin in
rolünde gözüküyor. Fakat zavallı 1 gilizce ve Fransızca olarak iki nüs 
o kadar ihtiyarlamıı ki, bir çok 1 hası olacaktır .. lren Bentley 

KOLiN MUR'UN A VDETI: 

Bir zamanlar kısa etekleri, kü • 
çük ağzı, iri gözleri ile herkes ta• 

rafından sevilen bu artist, tama· 

men değiımit olarak tekrar film 
yapmağa ba§lMıuıtır. Bu ilk avdet 

filminde Duglas Ferbanks (oğlu) 

ile oynuyor ve haber verildiğine 

göre çok muvaffakıyet kazamyor
muı. 

CON BARRIMOR? .. BIKTIK •• 

Bir vakitler herkes bayılırdı. 

Fakat artık yeter. Bu eski töhret• 

leri bir tarafa bırakalım. Yen ileri
ni alalım. 

A vrupaya geldiğini haber aln 
almaz, lngiHzler hemen Con Bar • 
rimor'un yakasına yapıfmıtlar ve 

onunla mukavele imzalamak isti • 
yorlar. istedikleri kadar imzala• 

sınlar amma, bırakınız da biz gör
mİJ.elim. 
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kralı öldü 

Lort Ridil taştan su çıkar:an 
bir adam, olarak tanınmıştı 

L~n:lrada 69 yaşında bir adam 
ölciü. 

Bu, Lord Riail olarak tanm
mı~ :lır. Büyük harbden sonra İn· 
giitereye ilk sulh haberini getiren 
adam budur. Son bir lt:aç gün i· 
çin..;e bir soğukıalgmlığından yatı· 
yoı·du. 

geçen Dört bin yıl önce 
bir aşk macerası 

Son günlerdeki gazeteler, va
ziyetinin ağırlaştığını yazdılar. 

Ve şimdi okı yoruz ki, ölmüş! ... 
I{. lFo ~ 

Hayatmnı geçifi çok meraklı 
olan, eski İngiliz Ba,vekili Loyd 
Corcun !Öhretine yardımı doku • 
nan fakat :sonra aralan bozulan • 
bu pek tanınmıt gazeteci bir ara 

Türkleri müdafaaaiyle de dikkati 
çekmişdi. 

Onun teşebbUılerini, kasanç -
)arından bir kaçını anlatalım: 

Ridil, ta~dan su çıkaran bir 
admn olarak tanmmı,dı. 

Talihi de vardı. Daha -çocuk -
ke:ı çok zengin bir koltekıi1on 
sahibinin kitab kollekaiyonuna 
s~n:lerdenberi bulunamıyan iki 
c·ı.:rn eldenmesi JP.znn geliyordu. 
Bu iki cilt!, gene İngiliz romancı-
lamvlan Carls Dikins'in bir ese· 
riydi. 

~ ı 

Bu · ~i 'Üzerine alan Ridil orta -
1 ısı :ıltüst etti. Bütün R"zarları 
d:'~:dr. Nihi.yet bir yerde yalnız 
b:.• iki o.Tanan pek değerli ciUli de-: 
ğ · l bi'tün Dikins'in eserlerinin 
kıyP"'t '\·erilen tab'ılarını buln. 

Or~ th bd:lıitM>lara.wettaiii..,.. 
ra. ~ğı yukarı 30 kunı,dan ilia-
rct~·r. 

'}(' !>lleksiyon ~anim kendisine, 
P.'}0 lira verrri":rr. 

,,. . .\(. .ı 

Ridilin bımt,an &onra, gazete
cilik hay.atı başlar. Kendisi HuJCu.; 
Jm çalı§mı~dı . .Fakat daha 26 ya
~m 1eyken öir diğer hulrulıçu ar· 
k~ '"'f?e öirlil-te, bugün, günde üç 
mil)•ondan yukan satan "News 
of the Wor1d,, gazetesini Üzerleri· 
ne r-1,.lılıtr. 

Ga?:ete o zaman çok Mötü, u
mud~··z bir vaziyetteydi. 

O zamana kadar daha bi1'9ok 
j,Jerde, it ba§arırlıkdn kendishıe 
şöl-ret yapmıt olan Ridil, bu sefer 
b;itün enerjisini bu sönük gazete· 
y"'.! verdi. 

Lord Ridll 
dmıı olmu,dur.,, 
~uid Corç, büyük hubden son .. 

ra sulh muahedesi yapıldığı sıra· 
da Lord Ridili orada matbuat a-
mir.i ıolarak: seçmişdi. 

Versay muahedesinin imzalan
ması haberini lngiltereyf? ilk ye
tiştiren odur .. 

Sonra, o zamanlar, Luid Cor
cun Yunan tara.ftarı düıüncesi ve 
Ridilin Türk1eri tubnakda oluıu 
ualarını resmi surette· açmııdır. 

---- ~ 
Mısır Firavunu Totank Ame- - Hiti TürlHerinin haşl>uğu 

nin ölümündenberi tam üç sene nun en lfüçük oğlu. 
geçmitdi. Oğlu olmadığından· o • - Ya? Bu adam hakikaten r.ü

nun yerine hükümdarlık yapan yalarımda gördüğüm gibi midir? 
genç karısı üç senedenhtti ko - - A:-ıen .• Uzun boylu, beyaz 
caıının matemini tutuyor, ve dev· tenli, iri Te parlak gözlü.. Ga,;.et 
Jet itlerine bakıyordu. güçlü kuvvetli bir kahraman! 

En büyük atklu en giin~li - Tam dütündüğüm gibi.. Bu 
memleketlerde olur.,. delikanlı k~ yatında? 

ltte bunun için Fir:avunun genç - Yirmi üç .. 
karısı evlenmek istiyordu. - Benden yedi yaf küçük ama 

Fakat kimiDle? ehemiyeti yok. En hararetli, en 
Firavunun kar.1&1 timalden ge- çılgın atk veren er.kekler yirmi üç 

len bir lcabileyıe mensub olduğun- yll§ında olanlarıdır. Şimdi beni 
dan Mıaırlılar gibi esmer değildi. dinle! 
Soğuk memleketlere mahsus olan - Dinliyorum efendim. 
beyaz teni, iri parmak gözleri v.e _ Atkımı bu prense haber ver-
uzun bir boyu vardı . mek için ne yapmalıyım ? 

Bunun için sevmediği kaba bir _ Babaama mek~ y•zın, ken 
Mısır;h He evlenmek iatemiy_ordu. diıine oğlunun ağırbğınca albn 

1 Hayalinde kendisi gibi uzun boy· teklif edin. Her halde kabul eder. 
lu, e:;çlü kuvvetli, beyaz tenli, iri Oğlunu gönderir. Ve bir seneye 
ve parlak gözlü biri vardr. varmaz yeni Mısır veliahdının do-

Firavunun genç kar;111 bunaan ğumunu hurma prabları içerek 
dolayı kemr si gibi bir şimalli ile kutlularız. 
evlenmek istiy.or.du. Şunu da ilave Firavunun karııı heyecanlan • 
edelim ki, tasavvur ettiği şekilde mıtdı: 
liir çok esirlerıİ v.ardı. Fakat o, b" - Evet; evet.. Doğı'u söylüyor
esirle evlenmeyi liiç te iıtemiy,or • sun. Çabuk katibleri çağır. Hiti 
du. " bqbuğqna mektuh yazaçağım. 

Simdi Jngilterede ne kadar lfü- Ne yapacağım dü§iinür.bn ak- Kağıdı {papWie) ü da.ha he • 
yük tabı ve neşriyat müesseseleri lrna birdenbir:e sar.ayın y,ıldızlarla nüz Ms111rlılaı: icad etmem~ler -
varsa, onun baıında Ridil bulu • iıtikliali ke9feden falcın geldi. di. Firavunun karıGmın katib • 
nuyordu, denegelen, bu adamın Hemen onu yanma~: lerine yazduacajı mek.,tuh da bit-
lngiliz matbuat acununda, birçok _ Gökleril• _....,..,, • ,...k't ....... ltiW~ bil' ~ üaNae hikke-
salahiy.etli mevkileri olduğµnu ya- - Yıldızların vaziyeti !tıyanı dilecekdi. 
~cbi1iğz. . dil&atdir. Her gece gökte si~in On dakika sonra dört iri yan 

"P, ' 'b" • "Ne.wa,, ve eonon s,, gı 1 arzularınızı temail eden yeni yem adam., ibtü cilalanmıt dört kijşe 
iki büyük tabı ve neşriyat müe:ı- yıldızlar beliTiyor. Hele diio ak- bir te.ıı huzura gelirdiler. Bat ka· 
seeesinin ~ında olğudu gibi §&m Nilin arkasından dpğan kır- tib eline çakmak tatJ,dan yapılmış 
bunlarm bütün neşriyatına da mızı bir yıldız aizin için çok ~a- kalemini alarak byln k~ıauıa 
durmakaızın "arclım edercli. d'kk } 'f d d' d 

J nı ı at şey er ı a e e ıyor u. geçdi. Ve Mısır haki.mes · nin söı-

~ :,. ~ - İfade ettiği şey nedir? lerini ..... aerirnıeğe batl•dı: 
Ecnebi muhamrlennden çoğu, . ·-r- • ~ 

- Sizin için aşk ve sevgı.. "Kocam öldü... Dul ve yalnız 
birer dal<tilo tutarak yazdarmı d ' s· 

- Aman kimse uymasın. ı- lcaMım ..• O~lum yok ... Senin bir onlara ağızdan söylemek suretiy-
raz taEsilat ver! · ç<'k oğlun olduğunu işittim ... Bun· 

le yazdırırlar. Fakat Ridil bütün _ Siz birisini seviyorauıuız.. brdan en küçüğünü gönde!;', ko. 
Yazdannı kendi eliyle yazardı. · · · k k 

Mısırın güne§ı, sızın anınızı ız. cam olsun! Yerli bir ad&JXlm,. ya
Halkm nelerden 'hoşlarub ho§lan· 

ı gm bir ateş .gibi yakıyor. Jıud bir eıirin karıu olmak iste-madı~ım çok iyi öğrenmi§di. ti 1 , 
" - - Dog"" ru •. Doru aöy üyorsun. · 

Pek fazlaydi. Ve hep:;iyJe de te· mıyor\.tm .•. ıı 
- Fakat bu sevdiğiniz k'.nue Kntib ter içinde kalmışdı. Ya-masını lroybetmemek isterdi. 

bura1arcla, sizin yakınını:ıda de;· l'lm saatta yazabiliyordu_. Telefonunu, pek sevdiği Golf 
ğil. )ki gün en-el şimal tarahn K'.~ mermer, H~eroğlifin :sah1\sına götüriib oyun oy.nadığı ı.. b l 

•~ görülen mavi bir yıldız uana İ - ku•, aün ... Jl, adam, mızra.k resiroie-müddetce de i~iyle m8!BUI omıa -:ı • ~ 
dirdi ki sizin sevdiğiniz, sizin ııibi rı'y'- dolmu"'du. imkanını blllamndığı için sızlan· ~ :ı 
bir tiınallidir. Firavunun karısı vezirlerinden Ridili öyle pek genç y~larm dığını eöylerler... b H' · 

:,.. ~ ~ - E...-.et .. A.ynı .. Ac~ba hu ti · biı·ini ~j\rdı ve bıı me.k.tu u ıtı 1 da '\"eni üzerine aldığı ga~ienin, 
!-:r makale mü'l\arriri sıfatiyle yal· . 69 ya•mda ölen R.iclil;n ~on za- maUi ile evleneı:ek miy:im? başbuğuna iönderroesını emret -, 
nız tahrir işleriyle uğraşmakla kal manlardaki derli toplu ne~rİyatın- - Bunu kat'i surette söyliye • di. · 
madıemı görüyoruz. Gazetenin dan biri de kendi hatır:alarıydı. mem ! iki saat ı;cnr.a Nilin st\hilind~n 1 
:;ntış kısmını da kendi idaresine Bir çok İngiliz muharr.irlf'.ri gibi - Y nlnız şunu öğrenmek iste · kalkan bir yclkcl\li bu mek:-ubu, 

1 almış, bu pek !Önülc: gazeteyi gü- günü gününe hatıralarını bu· def- rim; acaba her gece rüyamda gör- Hiti d\yarma doüı"ı.ı yola çıkardı. 
nün hadisesi haline ge'timıdt iç.in tere yazardı, ve bunlar d~ en çok düğüm bu şimalli kimdir? Yelkenli, dürt ~y soru-a geri 
türlii yeni usUller ieadrna çal"! • ıelen-üatı zabte!lerdi. . . . ~. ==;t döndü. Firavunun kcrısı postacı-
mı~:::lr. Bır çok siyasi hadiselere de ~a- lün de hamıın vazıyetmdeydı. yfl sord\l: 

Muvaffak oldu. h~d o\mut adamın d~e y~a'-2.kf Hatırala..rının hasıl~tmı ga:ıe - - Ba:buğ mektubu okuyunca 
M-:.ıvaffakiyetiyle beraber par.a a·~ığa vuracak bir çok bakika.tleı; tecilerin yardım aandıgına terket- ne yapdı? 

da geliyordu. Para geldikçe, Ri - olabiliTdi. mişdir. - Yırttı. 
clilin ele çalıştl)ak ve kazanmak İs· Hatıntları çok ali.kayla karşı· Bir hastahane tcais için 600000 _ Nasıl yırttı. 

O d bir kliulk icin 200.000 ıterlin yar- l .... · teği boyuna :!.rhvc?'du. landı. kun u.. · f _ Bir tnşb üstüne V\trc ugu gı· 
... ~ " "~ Bunlar u··ç cı"lddır" . dım parası t'Oplıyabilmeğe muva - ld . V Hf' ... ... .,. bi iki parçaya bö iı. e: ıra-

Şimcli öldüğünü yazdığımız bu Birincisi 1933 d~ çıknıı!dır. ~· ı fak olmu~du. vunun karısına söy' ı, in, öyle ben 
· · h d ı hA çu"nc;~su"nu··, d_ . .__ bır ay evvel bı- Evlenmi~, ~ccuğu ohnam:ş-cazetecınm ayatın a esas ı a- .. 1m& herkese oğlumu veremem. Oğlum 

d. 1 d b' · d ·k·ı I ·ı· B~-. tı'rı"p ba·kıya vermi•di. Burada clır ... ı.::e er en ırı e, e... ngı J:;:: -ı .. : ~ ıj. :f. kimsenin eairi olmaz,, diye baöır-
v.: kili Luid Corçla olan arkadaşlı- harbden bahseder. dı. Ve mektubu yırtık olarak ıe·I 

, • • "' lneiliz s~.~vckili onun için: 
ğr::.ır. '\. riye götürmemizi emretti. 

Luit Corç,.siya:si bir eiına oldu- Ridil, gündelik g&u-te' ::ahible- "Sıkıntıda olan bir çok gazete-
i;n z-ıman, arİmstn:la Ridi1 bera· ı ri cemiyetinin re'ı;iyd;,:c:.evkute~er, cilerin iyi bir· , doatuyclu. Şefkati, Firavunun karısı buna fena 

b h , ı · ·· dl'~ k d kdu dedı' h .. lde kızdı. Fakat .ne yaparsınız? be .. bulunuyordu. ticaret mat • b, aıt-- ı.s gaze- comer ı:s• a &r ço .,, · ... 
O ·ın için ıöyle derler: ! te sabibleri cemiyc•' ::-:r..b bz.::ın· "D.cy!i Ekspre•,, in sihibi,, "Si· Aşk bu.. Şaka değil?.. Derhal 
"E~er Luit Çorç Riclil'a yardım j dn bulnnuycrdu. n.~ :da:ı bı:.,ka yo.silerin itimndı o!an bir sazete- katibini ~.ağırdı. Bu aefer de ıu 

etti ise muhakkak ki Ridiliıı de Lv 1 gazete müvezzileri top!uh.ığuna ci,, olart\k tarif ediy~r. aık ınektubunu dikt~ ettirdi. 
id Çorcun muvaffakiyetinde yar- varıncıya hndnr biı· h:v; tc:ekkü-1 . H. M. "Ben evlenmeğe mecburum ... 

Çünkü ölürsem oğlum olm 
için yerime yabancılar g~ec 
Küçük oğlunu bana mutlaka 
der. Evlenmemize müaaade 
sen •ana oğlunun ajulığmca 
verecğim ..• Ve kocama da en 
sek rütbeleri vereceğim ... ,, 

Rüzgar, yelkenlinin yelken 
ni titirerek bu mektubu da 
diyarına götürdü. 

.. 

Dört ay sonra geri gelen ad-' 
lar., bu sefer evvelki mektubla 
rabet Hiti ba§buğu tarafından '1' 
zılan bir cevab da geth·diler. 

Cevab §Öyleydi: 

"Benim oğlum sablık değil 
altın teklif ediyorsun. Köle d 
ki kend i&ine rütbe ve nişan ~4' 
diyorsun. Benim oğlum her 9~ 1; 
den evvel kahraman bir asker . 
Toprağını v:e )']µdunu aeven ~ !a 
asker .• Onun bileğinde ve kol-:: •-ıo 
daki kuvvet Hiti milletine çok li lııaıı 
zımdır. Onun oğluna bizim ~ t~ 
ihtiyacımız var. Eğer şen ç()(: il 

doğurmak istiyorsan kendi m~' 0 

leketinde bA§ka birisiyle evle11•fl, 
Firavunun karısı bunun üıe" .,.. 

.. ,, •'J 

ne tekrar sarayının falcısını ç.lıJ ~ 

dı. lade edilen h~ iki mektub ' 1~ 
yaklarının dibinde duruyordıf' ~ 
Vaziyeti kendisine uzun uzads1' ' 
anlattı. Fakı dü_şündü, taıındıı' 
Yedi aün izin istedi. Her .. s1 
göğe, yıldızlara bakdı. Nw~ 
sekizinci günü tekrar huzura ,.-. 
di: 

- Yıldızlara bakdım. Evle11• 
bilmeniz için bir tek çare var~ 
O da yeni bir me'ktub ye.zmak:.j 
mektubun metinini size ben bıJV 
receğim. 

"Derdiaşk !,, Firavunun ka"'i 
nı o derece biirümüşdü ki d~ 
raıı olclu. Ve falcı yı1dızlar~a.J1~ 
kardıeı manalara göre elııı b 
çakmak taşiyle bizzat bir mek'° 
yaztlı. . , 

Bu mektubun metinini bilP 
yoruz. 

• • • 
Her üç taş melrtub şimdi ı.~ 

dranın Briti;? müzesindedir. ., , 
ikisini Amerikalı Hiyeroğlif JSIİ'-' 
tehas•ısı Mister Spe21er ol~ 
ve ilim etmiıdir. Sonuncusu '(f 
cının yazısı cyi olmaçlığlndaf , 

çok ıilik ve hırpalan~ış oldu~ 
da.n h~la o!-tuı::ıak kabıl olarP 1 dır. Maamafih, daha ilk cüro:e 
rinden bunun 4000 sene evlle 
ıılmı} bir aşk qıektubunclatı d 
ka bir scy ol~adığı an1Mılr?111 

Tarih Hiti prendyle Tu~ 
l d·H"'•· Amenin karısının e'\" en 1 ..... 1• 

kaydetmediğine göre Hiti ~'1 
nm bu son mektı.ıba da red ede 

k ıt· bı verıni~ olması m~hakka il 
Ta~dan a~k mektub1arınıJ1 

. k rıı:ı çü de Tutank Amenın 8 • ·1ıı 
gömülü olduğu ehramın ıÇ b" 
-ve kadınC\\Nızın yanıba~ıncla j 

lunması, hiil;ümdnr kadının d 
olduğu Türk prensi tatafıfl di 
reddedildikden sonra evlenrrı.: 
ğini ve bu askla öldüğünii 1 

eden en büriik delildir. rs.9 
hte 4000 sene evvel cere 

den hazin bir a~k mncera51• U 
Murad SERT~ 
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Radyo Programı 1 
16 l1 -
1 l' ırrncı K3nun Pazar 
ıa .\~nt"L : - 1 

(18 inci nsr;ı ait musiki). 22.115 Radyo salon 
orlcestrası, 23 Haberler. 

823 Khz. \'AıtŞO\'A, 1845 m. , ;a~· .saıı.u. Otel Tokatllya.ndan t.rnruı
~-~- 19 Jlmnasuk Selim sırrı 19,30 DUn-
~lll!tlctı 

10 
ıs Org kon.serf, sözler, Plt\k, Spor, J0,15 

l~ z· ' .40 lIU\"ay:ın kltar takımı. II:ı.flt musiki pc.rçaları, Konferans, 20 DUo 
v:aat bal~o.nıığı konferansı. 20,4.0 Ta • çarkı konscrl, 20,20 sözler, 20..30 Pllik, süz -

g Ycrıı malı haftası, Jtonfernns, 20,50 Ier, 21 Şarkılnr,21,45 Haberler, 22 Chopln 
"-~ tnuııı.kı,ı, 21.20 Anadolu ajansı -
"'<l· 2 konseri, 22.30 Esperontoca, 22.40 Lclı şnrl'J· • '• l.::o Orkestra, 22 Caz ve Tango 
~ • lan, 23 Relilt\m konser, 23,15 Kahvehane 

&23 I{ kAonserl, dans musiJdsl. 
ll.ao hz.. RUmmş, SG~ m. ~Vi Kb1~ m.'DAPEŞTE, 550 m . 

. 13.a~~ neçıiyat, 12•30 Orkestra kon • 545 Khz. c!T'föyrlaG5j cta octainctaotcstn 
li.'l linlC!l Luca talmnr, haberler, 18 Şarkılar, 19 ltıı.ıynncn ders, 19.35 Cnz -

r-. dcvan,ı 17 Köylü sıı.nt. ıs Jcan 
.. _..,,..,...._, ı; Orlteat · .. • 1 hand, 20 Amele sruı.tı, 20,::0 Şarkılar, 21,10 

devazn rnsı. ;9. Hnbc.ler. 19 15 ı ... on- Eien r.ı:oı;;riyat, 23 lla.bcrlor, 23,45 Cnzband. 
t, 21 f'lı .20 t.Jnh'erslte. 20.20 P:dk, hıı.- • snz Uhz. ''İl' ANA 507 m. 

,. 2!! 10 Y!!.no koru:crl, 2ı.3o Cub:ı.nd. 22 l'l Ne;,.cll konser, 19 Doktor tavsiyeleri, 
ı. · C:ı.zbanJ, hnb<'rl<'r, 23·3° Cnzın ı9.2:i Sözler, 19.50 Haftnlılt haberler, 20,20 

8~ 1\ Askeri konser, 21,25 .A lttünıt~. 21,40 Hll!eln 
ı~ hz. \'ARŞOVA, 18'13 m. eler Not isimli skeç, 22.30 Haberler, 22,40 
~ Şar1ıııar, 18.50 Konfe:-ruıs, 19 Radyo Filh:ırmonllt yaylı r;:ızlar ltom:erl, 23,20 Söz
ha-:9·45 [(onferans. 20 Org kon!;Crl, 20.35 Jer, 23.30 Hnberler, 23,50 Alt§aın konserJ. 

l'ı,21 3;aubcrın pı~ıarmd:ın, 21 Leh ~ans- 2.0 Birinci n:inun Perşembe 
• , Hant rnusll:I. 21.45 Haberler. -1.55 
~. 22 Ne!ı'eli ne....f~·at sözler 23 Rck- 15TANBUL: 
~} , ·~ , . 
~ı· •On.'ler, 23,30 D:ı.n3 musikisi. , 17,30 Cnlvcrsltcden noldl: tnkıJAp dPrA -
ıaill~~ BCDAl'EŞTE, 550 m. lt'ıi, Sayın Ueceb C.ll.I•', Genel ynzgam, 18, 

lkroton gezintısf, 19.15 Mandist or - 30 Fl:ı?•: Uıınşıl< musiki. l9.20 Dünya ha -
~· ıııszıcr, 20,30 Spor hllberleri, 20.40 tJerlt.-rl, 19.40 D:ms muıılld«I, :?O: Sıhh.'lt ve 

·~ Ptırç:ı.ıarr, 22 Burn Çi::;nn orltCtrn."l, tctım:ıt l\111~wen11t \"eltllletl namına l<oııfe -
-, lt.~aberıer, 23,SO Dmıs musikisi, 24.15 rnn .. , 23,30: Si.,ın orJ"•stm<r. 21,15 An!ıılclu 
t :nn sa'on kuartcU. tı1amıı - bors:ıl:u·, 21,30: Uı:-dJo orl;estra"ı, 

1~ IUı:ı:. \11"ANA 50; ın. :::?: Rııdyo \"C e.az ,.e tııııı;o orlu~trnsr. \ 

·~·tz Bando muztkıı, 19.10 Sözler, 19.40 823 ıthz. nt'nımş. :JG4 m. 
,_r •. 2C.10 Haberler, spor, 20.20 Liszt'tn 
'l!l'\zıd 13 - 15 Hnberler, PlO.k, l~ Radyo salon 
2 Cll Orkestra rcfa.kııt!yle piyano lton-

d ıı.. O 50 llcethovcnln eserlerinden senfonik orkest.rası,19 Hı:ıberlcr, l9.15 Salon orkest -

d, "'°'l'?' 2ı ra.smm dcvnmr. 20 ıı::onrcrıı.ns, 21,30 Operada 
va ~ .ao Holzcrtn idaresinde radyo or - verilecek temsili naktı, 23.25 Son h1tbcrlcr. · 

~il S • habcrl~r. 23.05 Radyo orkestrası, 
) on haberler, 24.50 Dam mu.stklsl. 

~!irinci Kanun Pazartesi 
la l'i\.l\lJUL : -

oltJJ" 1~ ~ınzca ders. 18.30 PIAk, orkestra. 
k Jj' 1 Yıı haberleri, 19.40 Tasarruf ve yer-

di ~ hatt!U!I, konferans, 20 Univcrtltc na-
13 -<onterans, 20.30 PHl.I<, ne~·cıı rnu!lld. 

oc:J U lınadolu njaruır, borsalar, 21.30 Türkçe 
1~0 llans havaları, Bayan Bedriye ıtnsim, 
~3 ~ ve tango orlcestrtıSI. 
lı klu, BthmEş, SG.ı m. 

lı~ • 15 (GUndUz neşriyatı.) 18 Sözler, 
'1.d' ·~~ 8~as kuarteti, 18.45 radyo orke3trast, 

aı;r ~ İ'iYano truıteztlerl, 20 Ünivcrslte, 20.20 
ub t ~ 20.45 konfernns, 21.05 Solist konseri, 

jı) Satın eserlerinden plynno ile). 21.45 Kon-
t ~· 22 Şarkılar, 22.20 Viyana ııcbrıun -

dJ1' ' ııartctı, 22J50 Haberler, 23.05 J{Dhve -
cif.' '·o:uıert. 

gl'_ ~ Kh.ı. \"ARŞO\',\, UUi rn. 

" hva.no k<'mnn koruıt'rl, lR.25 Sözler, 
J~~~ ~, on mtı31k131 (p't\k), - l'IÖZlcr. 19.ıtt 

gr "-'..__konseri, çocuk neşriyatı, 20,21 Popu-
~ "lll:ontk konser, haberler. 22 ıao.sik Leh 
~~. (15 lncl asra ait musild). Sözler • 

• t>ona dersi, 23,35 Dans musildsl. 
~ Jtı._ 
17 

-v.;, RUJ>APEŞTE, 5SO m. 

8:3 Khz. \'ARŞO\'A, 1815 m. 

lG,45 Hafit musiki, ders ve flnire, 19.15 
Plt\k, sözler, 20 Mruıdolln konseri, 20,30 Ha
fif musiki, 20,45 Sözler, 21 Hafif musikinin 
devamı, 21,45 HCLbcr'er, 22 Piyano - kemruı 

konseri, 22.45 Konferans, 23 Rekl"m, 'konser. 
23.15 Dans der::ıl, 23,35 Dans mustkiııl. 

f:l5 Kh74 BUDAPEŞTE, 550 m. 

18.30 Cnzband, 19. Spor, 19,15 Keman 
lconscri, 19.55 S6zler,20.10 Haberler, 20,30 
Pe~te opera:mıdan nakli, 2S,SO Kuarine tin -
gcno orkcstrrun. 

ti9Z Khz. \"İYANA. lS07 m. 

ıs Noel neşriyatı, 18.50 Sözler, 20 Haber
ler, ~0.20 Piyano refakatiyle şarkılnr ve ha -
flf havalar, 20,50 Şen sözler, 22 Neş'eli mu • 
ciki, 22,30 Haberler, 22,40 Dle vcrllbete Kö -
nigln isimli operet, 23 Org lton:ııerl, 23,30 Ha· 
bcrler, 23,50 Hava haberleri, 24,15 Dans mu • 
s1klrı1. 

~I Birinci KAnun Cuma 
ISTANBUL: 

12,.'iO: Pi.tık - kıuı'tk musiki, 18: Çay ...... 
ati: Otd Tokntllyıındnn transmisyon, 19: 
Çocuk hlld\yclerl, 19,80: Dünya haberleri, 19, 
40: Ne,ır esnasında llAn edllecelttır. 20: Na
fıa Vt'lt!Uetl nnmına konft'nms.. 20,30: Sop
rano bayım Snbnhat Ht\snli, 21,10: Anndolu 

~OI>el'adıuı nııklcn: Gounod'nun (Fıı.ust) 
~ • 20.45 Şen neşriyat, 21,UI Pl!k, 2!?,25 
't~ 23 Orkestra konseri, 24.10 Almanca njansı, 21,SO: R!ulyo orkestrası, 22: RAd~·o 
~~ ~<:he SU:nmungcn) adlı konfcrıms, caz ve tango orkestrası. 

llfı., 'rkas çingene crke,,traıu. 
1 ~ ~ l{b:ı. ViYANA 501 m. 
, 1 atıt musiki, sl5zler, 19.40 Ders, 20.05 
tııı.~r, 20.25 Cosifan tutte lslmll l.!oza.rtm 
~ rı. ... 23 Sonradan bildirtleeek, 23,30 Hol

""'".l"o orkcst:rnsı, 24,50 Dnns p'aklan. 

.:a Birinci Kanun Sah 
ta 'l'~ııuı. : -

ısııİ' ~'fa:-hn:ınca ders. 18.80 İstanbul koruıcr -
~~ kon•crt, Fransız Uyatrosund:uı 
~ Yon, lD.30 DUnya haberleri, l9.40 
'')tik, Bayan dzade, l0.50 şıır (Necdet 

ı.,o"' ~, · 20 Maliye b:ı.kanlıltt namına kon -
lll' ~ ~·GO Madam Volina Mösyö Anama • 

~l!lr f?ıdan şan. 21.15 Anadolu ajanın, 
~3 ' 21.30 Orkestra. 

~13 lttı.1" nUKm~ş. 861 m. . ı~ 
,
0 

<> PtAk, 18 PlAI<, 20 Konferans, 20,20 

8%3 Kh:ı;. BUKREŞ. 36·1 m. 

13 - 15 Pl~c. ıs Radyo orkestrası, 19 Ha
berler. 19.15 Radyo orkcstrn.sr, (Operetler -
den.) 20 Konferans, 20.20 PlAk, 20.45 Kon -
ferans, 21,05 Senfonik konı::cr, 23 Ko:ı!crans, 
23,15 J{onserln devamr. 24 ı:abcrler, 24.25 
Pl~. 

223 Khz. VARŞO\"A, llJ.Ui ru, 

18.15 M:aks Regcrin eserlerinden trio kon
ı:erl, 18,50 Sözler, 20 Hnflf musiki, Sözler, 
Konserin de\•nmr. 20,45 Sözler, 21,15 Senfo -
nllt lton .. c'", 23,30 Şllrler, 23,45 Reklft.mlr kon
ser. 24 Haberler. 

M5 Kbz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

18 Hafif muclkl, 19.5;'1 Sözlc-.r, 20,SO Bir 
oper:\ tt'mslll, 23,SO Çlng~ne muslkll!I!, 2.\ 
Pl:llt lrnnscrl. 

li92 Khz. \1YANA, 507 m. 
'tı.!"'rılitda lllUsfklsi). 20.45 Kon!erruıs, 2Ui0 
-::ıı. ~ konser, 22 Konfcrnns, konczcrin do • 
'\ ~ .ao liabcrler, 23,15 Kahvehane !<en - 18 Çocuk sa.:ı.U, 18,25 Piyano konseri, 
~~8 18,55 haftanm bcd:ın ııpor habcrlcrt, 19.05 

l{ıı Söz'er, W,20 Güzel ss.n'atlar, 19.30 Milli neş-
~ l~ 1>a ı.. \'AUŞO\'A, 184~ nı. rlynt, 20 Haberler, 20.30 Hafta haberleri, 21 

rı·aıu;kııar, konfcrnns, 1 q,3::; Salon mu - Fr:ınz Sshmldtln eserlerinden Frcdl;-unclls o
~ ltoıı; -:-ı, Sözler, 19.15 Mo:::ırt:n eserlerin- perasr, 23,'SO Habcr'er, 2·1,10 Ne~'cli mtısikf, 
:i~ ı.., r, S6ZJer, 21 (Beyaz Mazurkn) rdlı l.15 Çtn::cne muslklst Pc~tcden. 
fıı, 1

'1-, 23harın opereU, 23,15 Kon°crlt -rcl:" -
'. ~30 I"IO.k, 23.45 I..t>h r.ıusil;lsi, 24.03 22 s:rinci Kanun Cumartesi 
~;; I{ Cl?ır.n konserı. lSTANBUL: 

!~ ~O :'1:. nun \PEŞTF., GSO nı. .17,SO: Unl\"t'rsltcden nııldl, tnlullip der .. -
~·r 1Yano :rardrmlyle popUler ıııı.rlular, l<'rl, ıınyın r.rceb C.JI.F. Gmel ynzgıım, 18: 
il tt 2' ıo.::o Plf..k, 20 Sözler, w.::o Koro Fransru.a, 18,::0: ,Jlmncstu{: Bayan A1.Adc, 

ı . 14,., p 
· ~ 4 · " ~nbcrler, 23,05 Çingen!! mu • 18,M: I'lal•: Dan~ nıusildsl, 19,81: Dlln~-u 

C3? ~ O .A.ııkcr nuzılmsı. ha?>crlcrl, 19,40: J>l!ilt: K:ırı~ıl< musiki, :?o: 
b') 

1
112s '~ \1l'AN'A 607 m. l'lln.nrlf \"t'k!llctt nnmına konferan!!, 20,80: 

.. ila.1.-~, :.·ııno ltonı:erf, ı;;özlcr, 10.30 Ders. 
•r < ~ .. t'r ., l\JUz!lc Solo - Nl'jat hey, 20,M: Spor komu,. 
·~ l'ıı!Qr10' ... o.ıo ~~mı ne•rlynt, 20,35 l\:n- m:ısı: E~Tf'f Şı>flk, 21,16: .\nndolu aJ:ın"'• -

I~ lı Pro""r:ım, 22.15 Osvolcl Katas- bors:ıl:ır. 21,SO: Itndyo orke5tms1, 22: R11d
ı..,,ııttlrıı1rtc"indn umuMl Avrupa konseri 
lQ "'\ ~ ;'!'.23.oıs s!lz'<'r. hı:.bcrler, !!3,.tO kon· yo caz \C tan~o orke.strnsı. '•t·"' ı>ıı1·. ] . Kunrtct l"On.'."Cri. 823 lih7.. RÜI\REŞ, !G-1 m. 

11~\:-~~c:i V Arı un Çar$amba ıs - u rnınanz nrşriratı. 1s nolll('n 
~'<>l'l. . • mıı,lltlsl. 19 H:ıbcrlcr. ıo,ır. lionserln tle-

l . ·~ · - \"ıınu. 20 Konfemnıı. l 11 1r ~ca ders, 1830 JimnasUk musiki· ı?o,:o Plı\k. ~o .. ı.; 
1 

'ti 19 il) l>ı s ınuıııı:ıst, 10.30 DUnyn haber- linnfl'r:ıns. 21 J:omcn oper~!'T azaıımılını 
lt~ r b~:ı .a.k, nn,/ell musJkisi, 20. İnhl • Lyn ı•opıın IJ"rkıl:ın - Sözler. ~1,45 CQ7.· 
it., 1:1 ıı~ı· rıu-:ı tıamma konferans, 20.:!0 Ha- ba•ıı1. 22.-U R:ıd,YO orl<e.1:1mı11 
~ "l. ~ ' 'er.• 
r,,_< 120 ' •rnsı ve koro heyeti tnrnfr:ıdan 223 lihz. \'AnŞO\'A 13ı5 m. 
R~ta 22/uıa~u·u nj'.'llsı, ~rsıı.'ar. 21,30 10,15 Pl~-::no kcm:ın lconscri. 19,-i:S So,. 

1 ~ l\1ı'1. l'lldyo c:ız \"C tango orkestrazı. ~· t lstasyonlnrmdRn nakil. 20 Plftk (lngl· 
!\ - llt\KT>F.:~ tr • 1~ CQ ·• • ., • SGl m. !"u '".:ı:lnl!ın.) - Konf<'rn.ns, Haberler. 21 

' tö.,ı:~:ı; Pille ne.,-Jyııtı. 18 radyo or- • IJ .. :.r musiki. 21,4.) Haberler. 22 Poplilrr 

1 
'· 20..2· l9.15 R.'ldyo orkl'stra~r. 20 ı seııronlk or!u~strn l•oncıert. 22,4:ıi Edt•biyat . 

O Plfık, 20,45 J{onferruıs, 21.05 28 Reklı\mh kon"er. 28,85 Dıınıı nımılklsl. 

Yarın ·r~eşiktaş-Fener
bahçe karşılaşıyor 

kadıköyde Istanbulspor- V i1ın 
oynıyacak Taksimde üçiincb 

küme maçları yapılacak 
Bu hafta senenin en mühim fut· 

bol maçlannd~n biri oynanacak. 
Beşikta, - Fenerbahçe, birin· 

ci devre likin! tehir edilmi§ ma
çı için şeref sahasında kartılata· 
caklar. 

Birinci kümenin, hatta memle
ketin hu en kuvvetli iki takımının 
yapacakları maç, §Üphe yok ki en 
fazla merakla beklenmeye değer 

bir spor hadisesidir. 
B:ri geçen senenin, br de hu se· 

nen'n Türkiye f&Dlpİyon'uğunu 

kazanını§ bu iki takımdan, yarın 

kim zafere ulaşacak.. 
İ§te günlerden beri bütün me

raklılann kafasında dolatan (?) 

işareti .••. 
Türkiye birinciliği maçlannda 

yaptığı sık maçlarla çok yorulan, 
bir çok oyuncuları sakatlanan Be
şiktat için, bütün birinci devre de
vam ettiği son günlere kadar tam 
1tadrosile oynamak bir türlü kıs· 

met o!amamıftı. 
Ha1buki şimdi sa.katlanan oyun 

cular kıamen iyileı«nit ve Beıiktat 
Etref, Adnan, Nazımdan mahrum 
olmasına rağmen iyi bir takım çı· 
karacak vaziyete gelmiıtir. 

Onun çin yannki maçta iki ta· 
kım da bütün varlıklarile karşıla
şacaklar demektir. 

Gerek Beşiktat ın gerekse Fen e
rin, bugünkü kuvvet tartıları b :r
birine çok yakındır. Bir taraf ta 
Hüsnü, bir tarafta Yatar istisna e· 
dilirse kısmen hafif olan müdaf a
aya nazaran, her iki tarafın da mu 
hacim hattı en kuvvetli yerini tef • 
kil eder. 

Bu da, bütün oyunda hücumla
rın sık sık yapılacağını maçm en 
heyecanlı anlarının kale önlerinde 
geçeceğini göstermektedir. 

Yükün büyük kısmmı omuzla· 
rında ta§ıyacak olan tarafeyn mü· 
dafaaları, gözlerini dört açmak 
mecburiyetindedirler. 

Kaleci ve müdafilerinin kuvvet
leri arasmda yakın bir tevazün 
gör~k kabil olmasına mukab:I, 
Bet"ktaş muavin hattının, bir tür -
lü kendini toplıyamıyan Fener mu 
avin hattından daha iyi oynadığı 

iki takım kaptanlar1 HUsnU ve Fıkret 
muhakkaktır. f tehir edilmit birinci devrenin Ve-

Mulıacimlere gelince, ı·mdiye fa - lstanbulspoı- maçıdır. 
kadar yapılan maçlardan alınan Kadıköyünde yapılacak bu mü

tecrübeler göstenni§tir ki, Beşik - sabakada, ezeli rakip olarak tanın 
ta~ın gol atmak kabiliyeti, mem!e- mıt bu .iki takımın karşılaşması, 
kette hiçbir takımla rekabet kabul taraftarları iç"n hakikaten büyük 
etmez b:r raddededir. bir merakla beklenmektedir. 

Fakat, Be,iktattan aonra da en Bu maçın da heyecanlı ve gü· 
iyi muhacim hattının Fenerde ol· zel olacağına .,üphe yoktur. 
duğu unutulmazsa yarınki maçın, * • • 
son Şeref kupası maçında bir tara· 
fm eksik olmasından gayri tabii 
şerait altında oynanan zevksiz o • 
yunuiı aks'.ne, bu sefer bir Fener -
Beşiktaş maçına yakışır, çok zevk
li ve heyecanlı bir maç seyredece
ğimize şüphe etmemek lazımdır. 

Bu büyük maçta, bitaraf bir 
bakışla daha kuvveti! görünen Be· 
şiktaşın son iki sened:r olduğu gi· 
bi, gene gal'p çıkacağına, hiç ol
mazsa mağlup olmıyacağına inan
mak icap etmektedir. 

Ancak Fener bahçe, kale önün
de heran tehlike olan Beşiktaf mü· 
hac:mJerinin karşıımda kapalı bir 
müdafaa ve hücumlarında da bu
nun aksine çok açık ve ıeri bir 
tabiye kullanabilir ve çokdandır 
meraklıların, hasret kaldığı oyun· 
larından birini oynarsa o zaman 
neticenin tahm"nden daha başka 

surette bitmesine imkan görmek 
kabildir. 

Günün ikinci mühim karşıla§· 
maaı,gene fena bir hava yüzünden 

Taksimde geçen hafta başla

nan üçüncü küme maçlarından i -
kisi daha oynanacak ve Haliç Ba
kırköy ile kümenin en kuv\·etJi 
takrm1armdan Karagümrük ile Do 
ğanıpor karş1bcınC'eldard1r. 

.y. ,,. .y. 

e;;tün bu maçlardan sonra, ya • 
rın lstanbulun büyük bir futbol 
günü yaşayacağına ~üphe ·rktur. 

izzet Muhittin Apak 
.y. .y. "' 

MaCi•aran procıramı 
lstanbul mıntakası futbol heyetin • 

den: 
14 - 12 - 1934 cuma günü yapı· 

Jacak mıntaka birincilik maçları: 
1 - Beıiktaı Şeref stadında: Saha 

komiseri Necmi. 

Beşiktat - Fenerbılhçe genç T. aa• 
at 9,45 hakem Halit Galib. 

Beıiktaı - Fenerhahçe B. T. aaat 
11, hakem Halit İbrahim. 

Eyüb - Altınordn A. T. saat 12,45 
hakem İzzet Muhiddin. 

Be~iktaş - Fcnerbahçe A. T. ıı:ı:ıt 

14,30 hakem Ahmed. 

Yan hakemleri: Halit lbrihnm, 

Zarif. 
2 - Fenerbahçe tatadında: Saha 

ko:ni11eri ~:Ürn Turgut. 

A - Biivük tıahnda: 
Vefa - Beykoz B. T. saat 10 hekem 

Ali Rrd\01.'\n. 

Hilal - Bevlerbeyi 1. T. saat 11,45 
hakem Saim Tureut. 

lıtanb"lsnor - Vefa 1. T. saat 13,30 
hakem Subhi. 

Yan hakem!eri: luet, Asaf, Ali 
Rıdvan. 

B - Küçük ıahada: 
latanbulspor - Vefa genç T. 5aat 

11 hakem İzzet Ac.'lf. 

3 - Taksim stııdrnda: Saha komi• 
seri Sadi. 

Son Seş;kta, • Fener ma~lartnın birisinde, 
Faner kale•inln güzel bir kurtarıtı 

Halic - B•kr,.k;v 1. T. sant 12,30 
hakem Mehmed Salim. 

1 Doğanıpor - Karneümrük 1. 1'. 
aaat 14,15 hakem Sadi. 
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M A N 1' O L U K ve R O P L U K 
Şık ve sağlam yünlü ve fpekii kumaşiar 

Her nevi pamuklu ve keten 
Beyaz ve renkli kumaşlar 

f uhafiye dairemizde en zengin çeşit. Hazır ve ölçü üzerine 

Gömlek, Pijama, Ropdöşambr, Kuandöfö 
CiHAZ TAKIMLARI 

Kışlık ihtiyıçlarını temin için muhterem müşterilerin teşriflerini 
ha~satco rica ederiz 

Nefaset - Metanet - Ucuzluk 
---.v--,ı 
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1 

f s;;~rn i;h';l;;n J1 

,#. !; dört damla mendi1e dam 1attırıp bütün gün, "an \ 
septik0 ve Jatıf kokusu lco!dandığında n~zle akın f 

' tısını keser, Grip, nefes darJığı, boğmaca ÖJsürüğü 

lara en müessir müshil şeker!emeleri 
8
-

l Çılekli, k=?~~l~~~!!me:~~~ü~ herkes f 1 tarafından lezzetle yenir, as'i sancı vermez en şiddetli kabız · J olanların tabiyetıni tan:dm eder her eczanede bu unur. Deposu i 
\ lst. Küçük Kınacıyan han No 'ı1 f 
l. • ııısııııııtıı:nı•ııııtııı: nıııııııımırıııııı;ııııııııııııı:ıııımııııııuıııııt!llllııımırıııııııııı..tıııtııııı:ııııflllll:ıır.ıd!llliltııı ııı:ıı ;;ı • • .ı. u ııııı~ 

fN NUl<fHHl_l(ll ~ :.,, 
ffVK6lADE ,~ .. ~'?iffei~~'!' 
KESKiN . ·. ~~ 

1 asarruf Haftasında tasarruf 7.Japmak qerekfi 

Tasarruf yapmak ;çin de biitiin ihligaçfr11 llıı 

mer Bank 
Yerli Mallar 

ün eşyada 

DiKKA1 ,·Bu tenzilat yalnız 

r azarlı.arından 
1 edarik edznıt• 



~Birinci kanun 1934 

llatıf itikatlar insanı 
felakete sürükler! 
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Hciyvanlar 
''s en kırmızı saçh bir kadının 

kucağında ··ı k . ' o ece sın.,, 

Karıkoca kavgalarının önüne 
geçmek çaresini fol{balıkları 

Ilı ~~ıpet bilgilerin bütün ilerle. ~k erıne rağmen insanlar hala bir 
ku rın "fevkalbeter !,, dedikleri 
trı .. ~etlerin tesiri altında bulun
~~ta.dırlar. Bunların en büyüğü 

ten aonra bir gün karı koca bir o
pera seyrine gitmitler. Tesadüfen 
sahnede birinci kadın rolünü ya
pan artist te kırmızı saçlıymıf. Bu 
kadın zabiti fevkalade tehyiç et
mit ve bütün oyun esnasında gö
zünü kendisinden ayırmamış. 

bulmllşlardır! 

l>l' e Y?k ki telkindir. 
tı" elkınin insanın üstünde yap-
1' tı büyük tesirleri anlatmak üze-
t !U iki misal söylenir: 

b· Franaada idama mahktim olan 
~r adanı kiyotin altına getirildik
)' 

11 sonra ensesine sıcak su akıtılı
~ Mahk\ım bu sıcak suyu kendi 
~ 1 Ve ba§mm kesilmit olduğunu 
lıınettiğinden derhal ölüyor. 

llı Gene idama mahkUın bir ada
)' ın koluna saf su ;ırınga edili-
~h·ve kendisine bunun müthit bir 
k ır olduğu, iki dakika sonra 
~tıdiaini öldüreceği söyleniyor, 
t at te mahkUmun gözü önünde 
tutll)uyor. Tam ki dakika geçer 
l' ~hlez mah'kum Juvranryor, kıv
t~1Yor; kanma hakiki zehir ka-
1!brdan bir hastanın ayni arazı

Ilı .. 
d ~.0~terdikten sonra tam vaktin-
e oluyor. 

Ertesi gün it inden evine . dön
düğü zaman mülhit bir vaziyet 
karıısında knlmıf. Kapıyı kendisi
ne açan karısının saçları kıpkır

mızı olmamıı mı? 
- Saçlarının bu rengi ne? diye 

sorduğu zaman karısı kendisine 
fu cevabı vermi1: 

- Dün gece operada oynıyan 

kızıl saçlı artiste pek dikkatli ba
kıyordun. Kırmızı saçtan hotlan
diğini zannederek ben de bu gün 
saçlarımı boyattım. 

- Kat'iyyen ben kırmızı saçtan 
nefret ederim. Çabuk hazırlan be
raberce Kuvaföre gidelim. Saçla
rına tekrar eıki rengi versin. 

Karısı bu vaziyet kartısında şa
firmif. Fakat kocasını fevkalade 
asabi gördüğünden ısrar etmeği 

luzumsuz bulmuf, derhal giyinmif. 
Fakat bu sefer kocası karı&ına: 

I' Gene bu cümleden olmak üze
dt nçnğıdaki fevkalade vak'a kay-
tdilrnistir· - Ben fena oluyorum demi§. 
~ : ra~sa • ordusuna mensup bir Sen yalnızca git saçlarını boyat. 
) hıt urnumi harp esnasında Suri- Fakat eakrn boyatmadan geri döntde dolaşırken bir gün civarda me ! 
~\tkalide bir falcı bulunduğunu Bir ~ey anlamıyan karısı buna 

her "Verirler. da itiraz etmemit ve yalnızca Ku-
~ Bir Çok arkadatlarıyle birlikte vaföre gitmi§. 
l'tabit te merakını yenemİyerelc Bir saat ıonra ıarr aaçlı olarak 
"llfalcıya gider. onl{ffrizaman kocaaım hakika-
~ alcı f eV'kalada tipik bir adam- ten hasta bulmuş. Kocası karısını 

llırt. Zabitler içeri girer girmez a- sarı!m görünce derin bir nefes al-
~aia kalkmı§: mı§ ve kendisine gelmif. 

f( 

- Benim meharetim herkesin Aradan bir kaç sene geçtikten :e tekilde öleceğini bilm~..ttir !,, ıonra bir gün eski zabit arkadaş
la,eıni§tir. Bu sözler diğer arkadaş- )arından biri §atosunda büyük bir 

1 .. l'ına tesir ettiğinden hiç biri ö- eğlence tertip etmiş •e bu eğlence
.~ıtılerinin ne şekilde olacağını ye zabitle karısını da davet etmiş
:grcnrneğe cesaret edememiş, yal- tir. Fransada bu nevi eğlenceler 

1~ ıa.b:t buna muvafakat et.mi!. bilhassa sonbaharda yapılır, bir 
ll()t~Unun üzerine falcı, zabiti ip- şatoda toplanan l>ir çok aileler 
k •ze ederek uyutmuf. Ve bu uy- haftalarca birlikte av vesair eğ
~~· eanasmda zabit bir rüya gör· lencelerle vakit geçirirler, eğlenir-

~ .. 

Bir dişi Fok balığı aile yuı·asında! 

Fok balıkları ti.mal memleketle- işte şu kısa izahattan da anlaşı-
rimizde yaşıyan insanların en çok lıyor ki Fok balığı Eskimolar için 
işine yarayan hayvanlardan biri- çok luzumlu bir hayvandır. Her 
dir. Bilhassa göz alabildiğine uza- hususta işlerine yarıyan bu fay
yıp giden buzlar içinde ya§amağa dalı hayvanların ba~kaları tara
mahkiim Eskimolar için Fok balı- fından avlanmasını pek de hoş 
ğı tabiatın yarattığı bulunmaz bir görmezler. 
nimettir. 

E k . 1 F k b 
1 

.. . h Fok blıklarının yaşayıs tarzları 
s ımo ar o a ıgının sıya . ~.. .. 

da batlı başına tetkıke deger eg-
ve sert olan etini •eve seve yerler. 

Vücutlarını kızıştıran ve bu suret
le şiddetli soğuklara karşı barına
bilmek imkanı veren yağını büyük 
bir lezzetle içerler. Isınmak ve ten 
virat için de bu yağı kullanırlar. 

Su geçmeyen ve çok sıcak tutan 
derisinden elbiseler, bağırsakla

rından ipler, kuyruk kemiklerin
den de çocukları için bin bir çeıit 
oyuncaklar yaparlar. 

lenceli !bir mevzudur. Sürüyle en 
çok "Bihring,. denizinde yaşıyan 

bu balıklar Nisan nihayetine doğ
ru civardaki adalara hicret eder
ler. 

Dişilerine nazaran daha büyük 
ve daha kuvvetli olan erkekler ön
ce adaya gelirler .bir kaya veya ko 
vuk seçer~Jc burnsmı aile yuvası 

yaparlar. Temelini kurduğu bu yu
vayı ta T e~rinisani ayına kadar 
Fok balığı ağzına biı- lokma koy
madan büyük bir ::adakatlc muha
faza ve müdafaa eder. 

kuşların dört tane yavrusu bulu -
' rinden korknrlar ve yanlarına ya
naşmağa cesaret edemezler. Bu 
yolda ufak bir teşebbüs bile şid

detli kavga ve muharebelere &c

l::ebiyct verir. Hiç bir erkek yok
tur ki bitmek ve tükenmek bilmi
ycn bu k~vgalnr neticesi yaz nihı:.
yetine doğru vücudu yara ve bcr::
lerle dolu bulunmasın. 

Nazlı ve edalı dişiler Hazirana 
doğru kurulan yuvalnrma ycrleş
meğe gelirler. Bunları karşılPille.k 
için kocaları ta deniz orıalnrma 

kc.dar giderler. Dişilerin n:u\'a~~

let hnberi yayılınca yeniden çok 
şiddetli kavga ve ınuharehe!er 
başlaı. lki aydan beri h::ınc\ini 
çektikleri di~ilerine kavuşan er
keklerin sevincine payan yoktur. 

Fok balığının dişisi de ço~ iyi 
ca ya~;aş yavaş yaklaştım. Ve b"r 

/Jckcir c.rkadaşma lıucuma lıaztr· 
lanmış bir erkek Fok! 

nan yuvasına doğru başını uzattı
ğını nnh:.dım. Hemen yılanı öldür
düm. Düşmandan lrurtulan biçare 

Uf, l 
b ~ 
"-Üya da şu: Zabitle karısı da bu davete ~ca-

lamış. Nihayet sıra son sahneye 
gelmiş. O esnada gene bir sürpriz 
olarak ev sahibi tarafından gizle
nen orkestra meydana çıkmış ve 
son sahnede ağır bir hava çalmağa 
başlamış, 

Aile reisleri çok kıskançtırlar. hayvanların sevinç ve neş'esini 
'Bekarları hiç sevmezler ve bun- görseyd?niz bunu hiç bir zaman 
larla daimi surette mi!cadele ha- hatmnızdan çıkaramazdınız. Ken 
lindedirler. Bekarlar dişileri ıbulu- l di lisanlari!e tcşekl<ürlerini anlat
nan erkeklerden daha zayıf ve çe- ı mak için etrafıma uçuşarak ,.e cı
limsiz olduklarından aile rcisle- ı vıldayarnk bana epeyce müddet 
büyük engerek yılanının zavallı arkadaşlık ettiler.,, 

l\ l(endisi ıkır.mızı saclı bir kadı- bet etmiıler. Hep birlikte gczil
ttı~ kucağında ölü yatıyor. iki ço- mit, eğlenilmiş, ava çıkılmış. Ni-

la. kırnuzı kadın da: hayet son gece ev sahihi bir temsil 
Gerek kırmızı saçlı artist, ve 

gerekse zabit rollerinde fevkalade 
muvaffak olduklarından sahneler 
büyük bir heyecanla seyrediliyor
du. Nihayet meş'um ölüm sahnesi 
gelm:ş. Zabit kendisinin karısı ro-

.,
1 
..._Baba!, Kocacığım! diye bağ- tertip etmiştir. Temsilde bir çok 

,;arlar ve o esnadaçalan muziğin davetlilere rol verildiği gibi zabi
t, ' 11ndan bir adam kalkarak yan te de rol verilmiştir. Oyunda bir 

tafa d "' .. .. h ogru yuruyor. ıövalye rolü yapacak ve son sa • 
tU Zahit uyandığı zaman gördiiğü nede br kadının kucağında ölecek
h~'Yı ~alcıya anlatmı§, falcı da ti. 
dt Un ustüne ölümünün bu !ekil-

"'ki olacağını söylemi,. 

lünü yapan kızıl saçlı artistin ku
cağına yıkıl:--:ş, çocukları rolünü 

Kadın rolünü yapacak artistin yupan iki çocuk ko!arak üfıtüne ka 
ismi bir sfüpriz olmak iizere giz- pi\nmışlar, "Baba! Bnba !,, diye 
leniyordu. Son dakikada bu kadm haykırmağa ~ n'llamışlar, diğer ta
meydana çıktı. Kadın, meşhur o- raftan kırmızı :ıaç): artistte saç
pera artistlerinden olup zabitin !arını yoLmağa ve haykırmağa kc· 
üç dört sene evvel gördüğü kırım1- yulmuş ve taM b\, esnada muzika
zı saçlı artistti. Zabit rol icabı bu cılardan biri aynğa 'kalkarak yan 

~l)~ll •özler zabitin üstünde fev

.,,~de tesir yapmıı. Ve mukadde
~'l'ttı a. kartı gelmek için evvela 
t,,1 

1~' saçh kadınlarla kat'iyyen 
trırne .. ..., k "'l' mege ve tanıımamaga a-

S()lc "'erıni§. Bu yüzden evlenmeıi 
f,k muhtemel olan gayet zengin, 
l\ı at fakiT kırmızı ıaçlı bir kadı
lar l'eddederek deıihal fakir fakat 

Ifın hir kadınla evlenmi9. 

Zabit · d · • b' 

kadının kucağında ölecekti. tarafa dogı .ı yıiriimüş. 
Zabit beraber oynıyacağı kadı- Perde nlkışlar arasında kapan-

mn kırmızı saçlı olduğunu görün- dıktan sonra sahneden bir feryat ı 
ce büyük bir heyecan geçirmiş. claha duyulmuş, sahneye koştuk- , 
Biran rolü kabul etmemeği düşün- ları zaman zabitin yerde ölü ola
müf, fakat neticede bunun ne kro.- rak yattığını görmüşler. ~ aynı zaman a ıyı ır res-

di:t; .. 0lduğundan falcıdayken gör- dar gü)ünç olduğunu düşününce Tabii bıı hadise büyuk bir he- ,..> -
vazgeçmİ! ve kendisine telkin e- yecan uyandırmış. Fakat aml he- 1 ""u .. l,11d ti•yayı aynen bir tabloda can 

İJti Itrnıştı. Kırmızı saçlı kadın, 
Çocuk k d' . 'k 1 ll'a , en ısı, muzı acı arın 

ı.,!l1'
1ndan kalkarak yürüyen adam 

· ada ~et aynen mevcuttu. Zabit va-
l'l()t nanıesiy~e bu tabloyu da bir 

:re bırakmıştır. 
~ı·ad ·ı an ı {i sene kadar geçtik-

dere~ ?n sonsu~. azapta~ kurtul- yecan vasiyetnamenin ve tablonun ı Yiyanadaki gazhanenin otuz 
mak ıçın hu rolu yapmaga karar · meydana çıktığı zaman olmuş. beşinci kuruluş yrldönümü vcsile-
vermiştir. Rol icabı olarak kırmızı Cünkü zabitin ölmeden evvel yap- ·ı c! b. · l B 

w •• •• •• ~ • sı e, ora a ır sergı açı mıştır. u 
saçlı kadının lcucaı;ında olu rolu tığı tablo. hakikaten öldüğü sah-
yapacak, ve ölmiyeceği için falcı- neye şayanı hayret b~r şekilde 
nın telkininden kurtulacaktı. benziyormuş ! 

Herkes toplanmış. Tiyatro bat· l M. S. 

sergide, gazhanenin türlü türlü 

faaliyet :Jalhalarını gösteren re

simler yel" tııtmuıtur. Reıimlerin 

çoğu fotoğraf değildir. Viyar.alı 

ressamlar tarafından yapılmırtır. 

Yukarda, resimde Josef Karhan 

ve Hans Hirl taraflarından yapı • 

lan iki tabloyu görüyorsunuz!. 
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ökonomi haftası Kızının intikamını 
alan baba 

Binalara numara 
(Baş t.ırafı ı in::i de) 1 uymak :cin deg"ildir •"na ·ı · 

d • ·· 1 • B b • • - yı e!me, 
e <ıun cvve a aş akanın nutku l "O"'sa'' , .. ·va •l b" ki"... t 

( /Jaş tarafı I mı·ıdc J 

(IJa~ tarnfı ı itıcide) Bay Osman yapmışdı. Bu 'seferki 
riri müstekaf at komisyonları 

vergilere esaı olmak üzere bin.it 
rı yeniden numaraJamağa bati• 
mış, bu sırada belediyenin nuJlll 
ratajı ile komisyonların numar' 

. .. J ı, •'J s.. ır gere ıgın or a· 
dı~lenmiş ve sonra Halkevi reisi ya attığı gerçekliktir. Sanayiletme 
Al . Rıza. taıafından ferdi tutumun 1' erkin ulm.un ta kendisi olduğu i -
kıymet ve eh~r.ımiyeli ha.l:kın<la cindir ki. Türk u!uıu onu hen"m . 
bir ko:ıf erans verilmi~d:r. Radyo / ~e:remit:t:r 
ile ele ne~1·edilcn bu konfe:·zını cok Bir iilkenin 
allP~l.:ı.nmı~dır. -

sanayile!memesi. 

Kızı! Lissuar, kızını bir türlü n:ırn:ı~atajı beldiye harita su besi 
Van der Vost'a vermek istemiyor- müdürü Bay Galibin reisliğ!.altın
du. Çünkü yapi.ırmış olduğu tah- da be!ediye fen heyeti yapacakdır. 
kikat, bu gencin muntazam bir ha Numarataj iş=nde belediye me • 
yat geçirmediği neticesini vermi~- nmrb.rmdan başka hariçden alı • 

la h arasında aykırılık olmu,d11ı 
Nitekim belediyenin emaye lef 
halı numaraları s"yah mürekke 
kara!anm1ş, yanına maliyenin oo• 
marası yazılrruşclı. Aldığımız ıra•' 
lUmata göre b~ sefer b~lediyeO~ 
numaratajında tahıiri mü~tekıaftl 

Ealt ham madd~ \'e salt toprak ü di. Fakat damadının babası: ··t h 1 nan mu e assıs memur aı- ve mü -
Akş:ı.r:ı r~dyoda da Vali M:!hi<l- rünlcri yurdu olması ne korkunç - Bfüün bunlar gendikdir, ev- hend~sler de çalısacakdır. ls!an -

din tar:ıfrn=!;.n uhuı~! ökcr.cmi bir ~ey oldt• 4 :mu &an 100 yıfük ta. 
m~v~u~ üzerinde bir natuk söylen- rihimiz b'ze apaçık gösterir. 

leııince geçer.. bul kaymnlmmlıklar itibarile muh 

mışdır. 0.;manlı impnatorluğunun par 
Y cdi mallnn yedi gününün ba~- ı çal4".r..rnasınm son 100 yıilık ı;i.!n . 

Iamnt1nd.ı.n ötürü kurullny ve ö - leri yalnız ıiyasal bir batışı deği! 
kcnomi uh1t1al a1·tt;r~a ku:.-umu 1 r,ündcn gi:ne sanay·. giicür.ii hiti -

ba~::.,.r.ı I~ii=ım Öl:alp hu ı::.k~tım ren bir yurdun ac;klı götiinü~ü -
radv!'lda şu söyl"'"'İ süylemi~lir: düı· de. 

B .y::ı-ı 1&.r, f 3.yk.r. Avrupa sanayi Ül·ünle:-inin Os-

Demi§. Lissuar da buna inana- tel:f mıntakalara yrılmısdır. Te • 
rak kızını vermişdi. Faknt ara - fJekkiil eden gruplar bu ~mtaka -
da~ <laha bir sene geçmeden kı - Iara dazılnrak hemen ç~hşmağa 
zı 11" damadı o.rnsmda kavgalar bn~hyacaklardır. 927 tenesinde 
başlt-.mı~. ikiz da8an iki çocuk-, yapılan numarc.tajdanheri lstan -
l~ı·ı ~.!~~sına ra~men. karı k~~a bulun solmkbrı hayli değişdiği, 
hır lurlu anla~amar.u~larch. Nı -, yeni binalar yapıldığı ve bir kı • 
hayet, Lissuar k17ır.m ayrılmak 1ı 51,.1 b=n"'l"r da k ld ~ · · 
• ... • • •• •• • .. , ;4 ,, yı J zg1 ·ç1n mın -
ul"!gını goruncc, onn talak daYası t k l ı~ ı 't ı · ·ı 

!1:: s5:>: ir.1, re:si b;hmduğt.m manlı imparalorlu!4u sımrlam1clan 
(UL:s:ıl ökcnc:-.ıik :..ı-a::-:-.la ku - iç~ı·:ye doğru elin: kolunu sallaya 
ruı..::n·m) yccc k_,ruyı~::u:;:ı At~ •

1 

nılbya c;rmcsi Türk!yede yaşa . 

tür!= ... derir.. ~C.}8• -.·c. tt..H•lı:ıaz i - Y'ln ~anai:!nrı yek e~ti. Ya\'a!\ va . 
na .. : nı ::1.mmai~tLr. 1 va~ tezgahlarını knpay~nlar,- }:o! . 

d d a ·a nrm evve a uırı ı:ı. arı çızı e _ 
aç ırmış 1• ceh, e 11-:!rc, nrsalera numara ko -

Mulnkemenh h~r cc'~~sinc ~e- m-.,.d:~ır. 

Bq;-:ci ar'•ırr1•r ~e yt;ı]i rnaJ- b~·.ı clök'üler. Yurd içinde işıiz ka 
it.: yedi riinii l·!>ır.l•r:tıza kt•t!•J c!- Hl ... :eri il il dolaa.,aya haş!adıiar. 
sun. Gcç:-·1 yıi da h\·gl:n f rlr~ı a O:tn Ar.z.dolumm sar.at kasabala-

, ' . · ' L' ' b' b" b'" l b -t B r<:.tıyco:.ın .. au :;,zınıc ır t<o.1u;n.a rr :rcr :ı·er Ol ece oşa:ı .. ı. u-

raber giriyorlardı. Bir gi.in Lis- H--rita üzerim!~ hindar numa -
!uann işi çı~~m~ş, m~h~bneye kı· J rnlanclıl:~E'n sor.ı·a mı.rn~ra levha -
zını y~lnız g~.:ıc.ıermı:dı. V"n <lerl l~n y~rn.}m;.sı bit· müteahhide ve -
Vost. ışte o gun, mahı-:?meden çr- rılece.:dır. Numara levhaları ea -
kaı·ken karısına sokuJmuı;. barış- 1 kisi eibi ernave pl~kl::-rdan o -
mak is~cmiş, red cevabı alınca beş' lacnk ve c1nlıllde yapılacakdır. 

ya!)mı~tım. 1 ra.b•·da le~~g.lhın başında yaşıyan, 
A raclr.n büt;.Jn b=r yıl c:::ı:t~. Ki- rur~~ r.sığ'ı olan a:l~r.1lar, başk&· 

§icel b~lumından bi;· yıl <laha ;w. ~mın sırtıııclan geç'nir kişiler ol · 

el ~il-\h alal'ak gene kadını öldür- Ya 1nız 927 senesinde beld'.ye 

rni.!~dü. tarafm'1"n yr.pılan nt..tmNatajdan 
Cinayetten derhal ht'.berdar C· sonra r:ıa liyece teşkil edilen tah -

't)Bdık clem(;k. <lulrır. 
Ulus bnkm--mclan ise, en az iş bununla kalmadı. Yukar<laki 

dilen baba hastahaneye ko~muş, 
ölen kızma intikamını alacağını, 
Van der Vost'u muhakka öldi.ire· 

on yıl <laha ~~nç!e§tik d?.ha d:nç- toprak ürünleri yok pahasına sa - ceğini yemin etmi~di. 
leştik, daı.a eüclendik. BP-na ina • : tıldı. Biı· n:~tre fabrika malı bir ( llaıJ tcmıfı I incide) 

n.n, yurttaslnrım, bu bir yıl iı;in • hc~<~ar topra~ın verim"nden daha Pek tabii katil Ven der Vo::t da faaliyette .bulunan imtiyazlı 
d T 

, l tevkif edilmis_ ve mahkemeye ve· · 1 
'") • • k I kt · e ürk nh..:su en aşağı on yılın pamı ı icli. Ucuz veriyor pahalı alı- şm>.<>. crın ış ve azanç arı no aı 

h b 
rilmi•di. Mahlccme, katil kocayı d k d'l k ızını irden aldı. 1934 yılı bizim yorduk. lier ser.e akr~ıhksız bir :r nazarın an ço şayanı ı c at ne-
20 sene ag" ır hapse mahkum et - · ı · · · 

için i§le böyle kutlu. bö1le verim- çok milyan1ar dışarı ıid:yoı·du. tıce er vermıftır. 
mi~di. Fakat aradan altı sene 1 1 

li bir yıldır. 1934 yılmm belli baş- Bu açığı kapamak icin uluı boyu- b' f k k V ELEKETR K Ş1RKET · ı · · - ' sonra ır a anunu çı mıs, an 
lı vcr.m erım kısaca ~nlatayım. na dı;a~dan borc aldı. Buna kar- d V hl' d'l . d" · Silahtaraliadan Adalara kada • . . ,. . - er ost ta ıye e 1 mıs ı. 

E!kışehır seker rnbrıka!ı ide· ~ılık o!a .. ak çok ağır imt'.yazlar B .. ~ . k. l dar uzanan kollarla lstanbul gibi - · . .. · unu ogrenınce, co namus u 
meye bu yıl acıldı. verd1. Boy!ece yurd yarı koloni ol- ta b. t"' • 1 L' geniş b · r sehri aydmlatan İstanbul 

~ d ve nmmıt ır uccar o an ıs - ~ 

Tiirhal şeker fabrikasının te - u. suar onu derhal takibe ba~lamı.-,- Elektrik Şirketi bu it haricinde 
meli bu yıl atıldı. Gene bu yd i - Bu durum lrnrtulu~ nvaşma dı. Van der Vost eski kayınpecle- hava3azı, e'ehtı·ik tefiaatı vesa.ir 
çindc çalışmaya başladı. kadar ıürdii. Sonra. er!<inliğini rinin kendisini öldüreceğini an· işler: de elinde bulundurmakla be-

Böylelikle ;eker yönünden de kazanan ulusal bakımı gibi öko - Jayınca Pariae l:a<:.mış, hnlta ora· 
kurtuluş snvaşım:z bülünleşmit nomi bakımından da yükselmeyi da yeniden ni!anle.nmı;ıdı. 
oldu. ülkü edindi. Ne mutlu bizlere ki, M. Lissuar uzun araşdırmalz.r· 

Kayseri büyük pamuklu fabı·i· Türle ulusunun böyle yeniden kal dan sonra eski damadınm izini 
kasuun da teme!i bu yıl i~inde kır.ma, yeniden güçbnme, yeni - J>ulmu! ve Parise gelmi§dİ. 
atıldı, bu fabrika ulusun beş yıl- ~en yükselme çağınt!a yaşıyoruz. Nihayet 9 nisan 1934 de, ame-
lıh (sanayi pliniyle kuraca~ı d5lr Her ~ · ıl ye:li günümüzü kutlular le kıyafetine girmit olan M. Lis
büyük fabrikasının ilkidir. hen bu yiikıelme yolunda ne ka - auar, damadı Van der Vost'u so-

raber elektrik işletme hasılatı son 
~la•~~ senen< 5 378,857 1indır. 

Bütiin mr.tr:lf!ar çıktıktan, hükiı -
m~t h!sselcri, belediye hissesi ve 
yapılan tenzilat çıkarıldıktan son
ra ş'rkete 1,768,019 lir:ı u.fi kar 
kalmaktadır. 

Bu neticeden sonra şunu da söy
ı ~mek laz~mdır ki ş;rket bugün için lkincis:nin de temeli gene bu dar ilerlecliğim:zi gördiikçe ı:öğ • kakda görmütdü. Van eler Vos-

yıl, Konya Ereğli&incle at!ldı. O - tföniiz ö~iinçle kabarıyor. tun yanında, ikiz doğan çocuklar· e'ektr:k ki'o,,at ii.cre!lerir.in inme-

teki pamuklu fabrikal:um lan b:ri B:.yanlar, baylar. dan birisi - ötekisi ölmütdü - sine imkan görmediğini iddia et

mektedir. Nazillide, biri. de Malatyada ku · Bütün bu i,!erin uluiumuz A vardı. M. Liaauar çocuğun önün-
rulacaktır. Bütiin bur.lar is!en:.cye tatürkün yük:ek ü~eWii ile br. .. zıı- 1 de babasını öldürmek istememiı, 
ba,layınca pam~lu yönü~dcn de rılmakta olduğunu 

0

dü!:n!rek ~:ı.r.~ 1 beklcmeği tercih elmitdi. Van der Ş:lrk De~iryol1nrı hauldtında. 
artık yabancı malına el •çnayacu· ı ka"~ı minn~t borcumuzu her yer - Vo:;t çocukla eve girmiş, on daki- dn tezayüt olduğu tetkik ne~icesin 
ğız. rle ~.1lan:alıyız. ka sonra yalnız olarak dışarı çık- t~e enlaşılnıı:ttır. B~ vrzi~·ete ~öre 

ŞARK DE~AlRYOLLARI 

Gene bu yıl ic_:.iııde llak:rköy C~lec~~: yıl bu yılck.n da.ha ile-:. mışdı. O zaman, M. J...isauar ya- fiirket bir senede 2 oqs 881 Tiirk 
bez fabrikası en yeni s::;c ... rnde bü- rid" olacağımıza inanarak ıözleri nına sokulmuş, damadının kızına lira~· cl:le e~f'··ş ·, S:mun 24 ),043 
yütüldü, işlt'."lleye başladı. Görü · mi 'bitiriyorum.,, ç~kdiği he, el kur!una mukabil al- iirası kardır. 
Y
or musunz ki pamuklu uo.nayii ~- tı kurşun sıkarak onu yerlere yu- l l 

••nında çok hızı. edr~ıa':'):l nerıi - Ha beş· istan varıamışdı. 
yoruz. 1934 yıh''~in·Je tcxeli ah. M. Liasuar muhakemede, da -
lan fabrikalar bnnlarla bitmiyor. (Ba~ tarafı ı inci de) madının kızına karşı ço~< fena ha· 

Bunlardan başka: ~u hadbc üzer'n~ Habeşiatan- reket ettiiini söylcmi~dir. Hatta, 
lzmille kağıt, t~tıınbulda c:ım da ceı·l:al t~~m& ::~fcrberlik ilan Belçikada yapılan :nuh.:\keme es -

tite, Zonguldt.k~n Söm1!co?:. O'u . ediimiı ve 170.000 kiti ıili.h altı· nasmda. dıa.madınm on dokuz met 
l::urluda kükürt, lıpnrt:ı:la gü!y3.ğJ na a!mmı!dır. resi olduğunun meydana çıktığını 
f b 'k 1 'I · t söylemi~dir. 
a rı a arının teme erı atı.mn. H!!.b~t orcuıunun !ilihları çok 

TÜNEL VE HAL C ŞiRKET 

Halic Şirketi şirketler komiser
liğine zarar etmekte oldu~unu 

bild ' rmitlir. Aldığımız malumata 
r.öre Nafia Bakanlığı J:elediyen;n 
bi:-. türlü hallecleme:liği Halic Ş:r· 
l,et:n:n vaz'yetile yakından alali:a
ılr.r o'maktz.dır. Bunun bu~ünler • 
t1e bir tP1:H h::ıHe rnbtedilecezi u • Bursa:ln, Kcrsta b!rer !iit tozu B:.ına kar~ı ~arnadmın vekille-

ınükeme:nl ve yenidh·. Ordunun d b" fabr·kası i1lemeye bntlar!u,tır. Sö· .. -' ·ı. d b . ı , . ri, M. Lfosuarın a ır nümune m"J'ttı:1'tt::ı.dır. 
zün kısası, bu yıl içind~ yurdu _ ı:;u::ıe 1 ;ı !~ne ın :.m ... :lp:ı:ı zao?t zevç oln:üdığır.ı bir çok me!.resleri H~Jic ~h·l~.:ti şirec1iye kadar 

ler: bulunmı.ktle.dır. Jepcm za- ve h .. •• ... ;. N"'Yrı· r.!"~_.r.ı c:cdfhrı el· 1"C b" ı· · · · ·dd' 
mw:da on iki yepyeni fabrika dog·. b'tl . 1 k , t" f . I ~" ...... ""' ~ . '· n ırn zara• et~ı::ını ı •a et· 
du. Tem•'i atılan fabr,_'kalarzn hep ı erı rn~r.u:: ·e,e uccar 11 atıy e duiunu hildi-=-ıni~lr.rdir. rlL Lis - meltt-::diı-. 

,.. girr.1iş bubnL\'-'O: lar. b 
J suar ccn. en: T~:nel ~·rkeH c1e r,eçen ser.ehe· 

ıi 1935-36 yılla.rı !çinde işle.mey«' Di~er lerafdaki halyan Soma- E el · d" f k b ba!lıyncaklardır. Gelecek yıl için- - Y~t. ~mı~ ır. n ·at eni ~~J.: ..... : 9 ~!34 ı: .. 3 :!"ra.,.b k~patmıa· 
d h~:r.d~ 30.GOO kişilin bir kuvvet bcnlarm bülün mt:suHyetlerini ü-1 trr. • 

e de beş yıllık programımızcfo rncvc.u:!dut-. Bunfa,.ın cktcrisini 1 l d 1 d 1 ı 
bulunan fab:-ikaların a"da kal""n. zerime n c ım ve ~a. c.ıeten e a ., ..... "•··-·--·"·-·~··,_-..... _ .. , ___ _ 

• yerli uablar te,.kil cclivor. Ordu kd d va d y um 
1 1 ı k 

... m'.\ a e m e ı or · avL0 kC'.t1ar, bzmm intikammı al. 
arı curu aca tır, öyle ki, beı yıl - iic. kı:mn:fan n:::rcl:l:eb ofob bol n· k h" Jl ' d B 1 

1 k 
uır ço • şa ıc .~r. U':l ara "·• e · ı m::ı!< icin C:oJ~z s~ne rahat k 

1 programı iki buçuk yrl içinde m'kd~rcr. tay=. ... 'lrc ve tanltla tec.hı"z · il · d b" · · d d' 1 
• mı .ay 

komisyonlarm~n yaptıkları nuaı•' 
rataj es:ıs ktuforak aynı nurnar•' 
lar verilecekdir. 

Bundan başka haritalar çizilir' 
ken evlerin irtifa!arı, enleri, kal~ 
detlcri, !çlcrinde oturan ncfutd-' 
mikdan da yazılacakdır. 

Numara.taj i~inin şubat soncol: 
kat!nr bitirilmesi mecburiyeti v-" 
rlır. B:ınunla beraber iki bucuk ar 
da bu İ!\in bitir;Jemiyeceği de t.1Y 

la~ılmaktadır. 

Harita dairesi bir.asındaki yo~ 
Jar ve elektrik !Ube1eri Beyazıdd• 
müf ettislik dairesine ta~ınmı,dır· 
Harita daires·nde miinhaıırıtn nır 
marata i hPyetleri calı~acakdır. 

RIHTIM VE TELEFON , 
Rıhtım ve Telefon Siı-ketletl 

hükümetce ıatın ahnacağ~dan b" 
şiı·ketJerin vaziyeti bu ba.knnd,
tetkik edilmek~edir. 

Bize söylendiğine göre bu aY,
sonuilda faaliyetine nihayet ..,er" 
r.ek olan Rıhtım Şirketi hangi rJJ': 
rnurb.rm i~'ne nihayet vereceiİJI' 
tayin etmiştir. Bu memurlara tifl' 
diye kadar tirket hizmetinde J' 
lundukları seneler nisbe!:ncle t~" 
ramiye verilecektir. Rıh!ım !irice" 

tinin 100 bin lira kadar tutacaS 
ümit ettiği bu ikramiye şir!,et' 
satın alma bedeline mahsuben • 
van~ olzı.rak hükumet taraf ınd 
vcriJe!'e!d?r. 

Diğer taraftan Rıhtım antre 
larında mevcut e,yanın birer d 
teri tanzim edilmitt'r. Bunlar 

ni idareye böylece devredilecel 
lir. Yalnız rıhl!m antrepoları-' 
mevcut olması lazım gelen et'!"' 
nın allı milyon lira kıymetinde O 

lanı hıiuna:narr.nktadrr. B'r kı 
rnahkcJ'I"'e yolu ile arnnmakta o 
hu eşyanın hulunma11 veya ta~ 
ni i~h·!e ... Hrn-ü!c ide.resi meş'?ul" 
hcalttrr. r.ün\~;; rnevcı:t k~naııt 
ewi\nın 1"İimrük resmi verilıO• 
r' ,.._ ····H.''nlekeb :-okulduJ~ yololl 
darlır. 

(Baş tarafı ı inci de) 

niden azılma3a baılamıt ve Se 
Hanım ba!a çıkamıyacağnu .O, 
yın:a onu bir odaya kilitle111İf 
Servet Hanım bu mecnunu 
timarhan.eye yatırmak iıtenıit'8 

ahbapları kendiı!ne onu ferah 
rakmaunı tavsiye etmi~lerdir. 
nun üzerine serbest bırakılan 
birdenbire başını alarak kaç 
<lır. ltte "> günden heri tanı bir' 
dır İstanbul polisinin ve ailetİ 
aradığı delinin izir.e bir türlü 
ndüf edilmemitdir. Mehnıedio 
ölüsü bulur.:ıbi!mektedir. Ne 

çık~ .cen.era erın en ~r.ısı e ın·ı betmis_ olan bu :ıltmı". ::ç va~ında· 
somı crdirmit o!:ae<lğız. d"J · d' h k ... 

1 ~ 
Y 

c 1 mıt ır. lenmıtdr·; Ceneral M. L~ssuar a 
1 

iti ihti}·~rın bere.atini tal:!b etın~•-
urtte~larım, görüyor:ımuz ki, Harb yerinde ş'.mdi h!ç kimıe kında: "FcvJ:daı:le namuslu bir le:-dir. .., 

Tii!k ulu=u \,rmadım çalıfıyor. bulunmuyor. B:r l01ıi!iz askeri ko- tUcar,. ve "acl~l~ti c_:.ok s~"Jcr,. bir 
Tlirk alasunun ._yileıme itini, miıyonu Habetlilerin talebi üzeri- zat olduğuna dair t!ahadette bu -
f':..ırtu'u' sava~tnm bir ycr.i yönü nıc tetkikat .)•nprnak i~in Adisaba- luncu~dur. 
o!arak c'e e.hııuı günün moduına baya ıelmitdir. V.:un müdafanla~·da buh:mın 

Jüri hf:yeti bir l:arar vermelt ü
zere çekilmiş, tekrar te.lona geldi
(;i ;ı:amnn. M. L:r.~far'a beraat ctti
tdni bil :lirraıi~dir. 

dirisi ... 
Y anmda hiç parası olnınd• 

elan !ehir i-;inde pek uzağa 
demiyececi s:ınıla~ Mebmedill 
lun"" hUmeıi için Eyi\p civarJll 
kırlar, b:ıyırJo.r m·~r.nrt fakat• 
hen k:u:an bı1 deli bir türHi bu! 

~ A mamqdır. 
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~~-, ... a~-:~-il-e~-~-~ .. ;·.;·:ec·ri·;k~i~ .. ~n-~-ı .... !1oo"!ll!!CT!!I Umumi Kütüphane Külliyatından r~fa~;:~1·~i~ ~;a~:~~~ 1~~~ !I!! 
&ayıfalık Türkçeden _ Türkseye V E yıfalık Türkçeden - Türkçeye ~:':;::: i::~:: 
'3ı bilgisi hediye olarak verile- ~ J..Hgisi hecliye olarak verile-

f' ''kdir. çocuk edebiyatı neşriyatından oekdir. ~lii 

~ UNrn. umi Kütüphane: Hususi Kitapla. r ~::_· :::.; .. ~.~ .. :.~.:.= 
•, 1 - Küçük Denizperisi (Andersen) ·(r. 10 

N. 2- Casus Çocuk (Alfona Dode) ,, 10 ~m 
N. 3 o·ı · (G. d" M ) 10 Arkadaşım Büyük forma Kr. 25 ·::: 

- 1 encı ı o opasan ,, 25 ·m 
K 4- Muıtatil sandık (Edgar Alan Po) ,, 10 Wilhelm Teli " IK" " 

25
m: 

N. 5 _ Kııla hayatı (Jorj Kurtölin) ,, 10 lnsanlıfiın başlançıçları ısım ., :m 
.,, 10 lnsanlıg"m başlangırları il ,, ,, 25:::: ,,, 6 - Divin (Alper Samen) ,, J •••• 

N. 7 _ iki zavallı (Leon FraRye) ,, 10 ~nsauhğm başlangıçları ili ,, ,, 20 :Ü~ 
N, lO Jtrinmaji 2s:m · 8- Jorinda ile Jorindel (Grim Kardel!ler) resimli ,, 11 

25
mE 

•• 
•' 
ir' 
•• N. 9 - Helena Fon Sidov (Felikş Hollen der) resimli ,, 10 ' .. engeran Veziri ,, ::~ 
uıı lr N. 10- Mes'ut Prens (Oskar Wayidc) ,, 10 ' .. a Fontene'in seçilmiş hiknyeleri ,, 25fü: 

~· 11. 12 _ Arkada§ım (Maksim Gorki) ,, 15 -;azinin "14,, inkılabı Ciltli Fiati Kr. lSfüj 
,, 13 55:::: ~· - 14 _ Wilhelm Tell (Şifler) resimli ,, lE ,üz sene uyuyan adam 208 ıayıfa ,, ,, " HH 
~· lS • 16 - lnsQ.l)bğın ba.,langısları (Birinci kısım) resimli Dr. ,, 2C 1sanhğın başlangıçları fevkalade m: 
' l7 - 18 - insanlığın ba§laın~ıçları (ikinci kısım) resimli Röne ,, 20 ·ıtli 400 sayıfa ,, ,, ,, 75~m 

N. 19 - insanlığın a~la:ngı~ları (Üçüncü kı~ım) resimli Verno ,, 10 - m: 
ti. 20- Mr.inmaji "Hikay~, (Rabindranat Tagore: 1933 Nobel müka· ,, lC Ç k H ·k- 1 · iHi 

fatını kazanmııtır.) ocu 1 aye eri ~m 
~· 21 - Lengeran Veziri (Ahuntzade Mirza Feth - Ali) " ~~ N. l - \ ltm Dağın Kralı ,, ,, ,, 15 iHi 

r· ~ ')~· 22- L&; Fontenin aeçilmi! hikayeleri ,, ı ,r N. 2- ~edi Kürklü Kız ,, ,, ,, 15 ~m 
ır ' ~ - ?A - Ik!. taraflı cinayet (Ec;lgu Alan Po) " ~. 3 _ )u Kızı ,, ,, ,, 15 :g: 

:· 25 - Güzell~n Türk Dili (Kurşunluzade Raşit) ,, ;~ N. 4 _ ·1mas Gerdanlık ,, ,, ,, ıs ;Hi 
..,· 26- Hiyalia (Albert Samen) " ıc N. b _Katibe ,, ,, ,, 2o~Hi 
' 1 • 27 - Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) " - - iHi 
N. 28- Altın kaz (Grim Kardeşler) ,, ıc· Nı·k Karter mi 
fi. 29- Yaşasın hakikat (~ualih Ferit) " l{ iiU 

~ N. 30 - Kibritçi kız (Anderıen) " ~~ ~ii 
ıı ~ 31 

·32- V''"'"' t (Trrltçeden Fransızcaya) " 20 Meşhur Amerikan Polis H 3fi ye si ~-~-
~ 33. 34 _ içli kız (Dostoyevsky) " .... 
· 38.39_ Kaynana (Yazan Karmen Silva) . ,, 20 N. 1 -lsabel Bentonun Son Kozu Kr. 5/ N. 11 -Şahitler Sıra$mda Kr. 5~m 

Çocuk edebiyatı ne.~riyatından basılmı§ bul.anan kıtaplar N. 2 -Vaıiogtonda Bir Cinayet ,, S N. 12 - t:i - Vesikaların Kayboluşu ,, 5~m 
N. 1- Kanada Çayırlarında (Moris Farney) resimli " 10 N. 3-Bir. Doktorun Cinayeti ,, 5 N. 14-Sarı Örümcek ,, 5:::: 
N. 2- La Fontenin dalgınlıkları (Moris FarneY.) resimli " 10 N. 4 -Soyulan Hırsız ,, 5 N. 15-Çalınmıı Çocuk ,, r~m 
N. 3- Siberya içlerinde (Şarl Güyon) resimli " lO N. 5 -Hafiye Kö~ek. ,, 5 N~ 16 -Telefonun Esrarı ,, cm~ 
N. 4- o~nizin dibinde (P. Demousson ve H. Peliyer) resimli " lO N. 6-13 Numaralı Lokomotif 5 N. 17 -Bir Cinayet ustası c.:::: 

- 1 o JJ ' ' ' ~ ::;: 
N. 5 - Harikulade bir çocuk (Moris Farney) resimli . . 11 

10 
N. 7 -Bir öl~nün intikamı . 51 N. 18 -- Poverti Len'ny hayali 11 SEH 

~. 6-~ -~~ (Grim Bir•d~rler) resımlı " ,ı N. Ş-Kınnızı Maa~~li H•ydutlar :: Sfl N. 19-Caniler Kralı ... ,, i~ii 
~ahtek&r çalılara-~ " N. 9-Sandık içinde 5 N 20 E ::u 

'1 k ,, . - srarengiz bir hırsızlık ,, sm: 
fplik~i ~iler, K~i kür\( ü ız " N. 10-Felaketli Yemin 5 m~ 

... 7 _ Altın dağın kralı (Grim Biraderler) resimli ,, 10 " N. 21 -Bir Kadına Saldırı.ı ,, S~fü 
Altın ..kallı dev, Kari Katz ,, 40 S f im 

· "'' ıı (J · R' ) · 1' 10 ayı a F. t 5 K m: ,,, 8 _ Tunus masa arı orı ıget resım ı ,, ıya ı uruş UP. 

' taşra karilerimize ko aylık olmak üzre posta pu u veya havale kabul olun ur. posta Ücreti bize aittir.~~ 
Sahip ve Naşiri: Umumi kütüphane neşriyatı .. Reklam Matbaası. Istanbul: Ankara Caddesi No. 80 iHI 
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tfiç DOKTORLARA {f 
kARLI BiR iŞ 

~ ~d~ .. 
\.~h.a·0Y\inde, işlek bir mahal-

\:'.A 
fü' 
~ 

MUHTIRALI 
TAKViMi RAGlp 

1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda en özenli ve en doğru ta kvirn 
ve heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri ae 

içinde bulundurur. Ay başlangıçlara ve sayıll ulusal günler 
lstanbul rasathanesinden alınmıştır. 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 
Kanaat Kütüphanesi ~~ 1Yle beraber acele devre

~~. ~ ~t llluayenehane için Bey
't S l\u'?nalırnescit, Kanhi hanın
~ ~l~~ıaralı daireye her:::ün ıa-
t1ıd\r, Ye kadar müracaat edil-

' ' ımı1t~immıı~~~ımınıı!mmııı:ı~ıııi!~ıınıımııı:mıınııı1~ 

.... i!P.i 
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~."1 • ş Tabı bı m~ 
'('t Galip Ezgü illi 

\Jl\ı• •l~ab~l ve Mül\İb •1'&; 
ttaı . !'f! 

l\M teıındcn Dip!omalı na: 
'\11] ,. " ı··· ~peh:ısı Necip Ap. No. 2 :p: 
~atmıs..:x.ırı:········-·····---· :.F. ... =~-·····=:;::::::::::::::::::: :::: ............. ,., ......... . 
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Çocuklarınızı 
müsabakamıza 

yazdırınız 
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1 SOY ADLARI 1 
Okuyucuıarınıızın soy 
adlarını neşrediyoruz 

HARB GELiYOR 
Yazan: Fransi Dölezi 1911 Çeviren: Fa. 

ÖZKAN: Edirnekapıda Kadastro 
memurlarından Sadettin 

Gülen - \ih~ı li inhisarlar levazım 
,.e mayiat, 'ie\Ul~at para muhasibi 
nle.5'ulii masa amiri Saml 

Yılclırrmh - Czunçarşıda :>:> - :>7 
i-'o. Saraç Mustafa. Tütün inhisar fab 
rikasından Asire. :Mediha, Ayşe. 
Hıtay - Polis mektebinde odacr 

Tevfik. 
lfoya alp - Polis mektebinde odacr 

SabahaUin. 

Erseçen - Beyoğlu Karaköy mahal 
Jebicisi Ali Rızanm yanında bulunan 
:\lehınet. 

Erhakan - Beyoğlu Karaköy rna· 
hallehicisi Ali Rızanın yanında Şua -
yip. 

Çökmez - Beyoğlu Karaköy rna
hal1cbicisi Ali Rızanın yanında Cemil. 

Celikhas - Beyoğlu•Karaköy ma
hallehici.s{ Ali Rızanın :ranrnda lhsan. 

Gülken - Beyoğfo Karaköy mahal
lehicisi Ali Rrzanm )·anında Recep. 

Yekta - B<'~ uğlu Karaköy mahal -
!ebicisi .\li Hrz:nrn :rnnında Veysel. 

(iü , ... n - 1 stan lıu l Trann-ay Şirketi 

Raygın - Galata inhisaı·lar müski
nıt imalfıt ~uhcsi kısım fımiri ö. Vasfi. j 

üc ('etin - Hasköy merkezi iici.incii 
komis;r1erinden 1\hı~tafa. · 1 karı~akçı ustaha~ısı ~lahmut. karde~i 

Ülker -Jiaskö~· merkezi polis me- Halil. k!:üar~le°"i. 7.ch~a ~eman. '."~.~t. 
1 d H T h . Ar.;;t•. oı.tlu: ~:ın.ı. ~f'lamı. İlhamı Cum mur arın an asan a sın. · ' 

• . hm·. Ann<'Sİ f<'mi:e. Duygun - Haydarpaşa komıserlı-
Sda - Iüı ~ımı>.l'::t Kulal.:sız fırın ~inde birinci şul.e memuru Cemal. 

ı T l ( ') K h sokak ü ~o. eHle ~:ur.i. t..Y"'a - "' r.. ataş güml'iik mu-
Eı-doğan - Dc1fr1,yollarr kontrol şu

h'"• faza nıevkfi memurlarından Musta-
besi memurlarmdan Yahya, karcle~i r". 

B<ıa,.Kurt - Kabata::; gümdik mu -
h~;m mevkii memurlarmdan Meh-
l •• 

Akın - J{abataş giimrük muhafaza 
nH.wkii memurlarından Mustafa. 

<.:obanoğlu - Beyoğlu rnrntakası 

tahsil müdürliiğü Kamerhatun mali -
ye ~ubesi tahsil ha~mcmuru Nasuhi. 

Aksoy - lpekiş idare merkezi mu -
habrrat memuru Selfımi. 

Göncnı: - Yilayet muh<L<;ebe yazga
m Kadri. 

Üzcan - (11 ) \'il ayet muhasebe yaz
ga111 Il::ı.ha. 

Anaf:ıri:ı - Vil:iret muhasebe yaz-
~aııı 1'1ek\.. i. 

Giil'l.ıiiz 'l'iirk - t~ıar•hJ1 Yenicami 
') numnmlı mağazada kunduracı ~c

J,1nik miihadillcl'inden Ahmet. Çocuk
larr: Rızanuı-. Hecep, Şeref ettin, Ali, 
:'vf ehmct. Zi.ire, 1\lakhule. Meliha. 

'i'angay - Pendik Gazi Paşa cadde
si (96) numarada Halk Pazarı bakka
Jiy~si sahibi Yusuf Ziya. Kardeşi ~ıu. 
rat F.kı·em. amcası oğlu. Ahmet lbra -
him ve kansı. 

Oran - Cibali tütiin fabrikası siga
ra paket memuru Ragıp. O~ullan: 

llakkr, Hüsnü. 
Keskiner - Kadırga Şehsuvar Bey 

ı:; No. Ka~mı. 
Çinar - Sarafidis han ·No. 1 Agop. 
Tüzman - Akay müdül'iyet Biirosu 1 

memuru Ziya. Kardeşi: Mersin emni-1 
· :ret memurn llüsnii. 

Demirhan - l\levlchan<' kapısında 

Hacı Evliya mahallesi l'.'i No. "\hmed 
'l't1 rhan. 

P.rbilen - Beyoğlu 1\arnköy mahal
klıicisi Ali ~ıza yanında Rahmi. 

Zeki. 
Bilge - Heylıeli Ada iskele mcmur

larmdan Mustafa. 
Bozkurt - (':') İstanbul 8 nci mek

tep muallimlerinden Sabri. 
Ok - Heybeli Ad:ıcla askeri mütc-

kaitlcrinclen Sinan. 
Yalım - Heybeli Ada Ali.ay bilet ki-

şesi memurlarından Sefai. 
Gümüı;;lar~aç - Posta nakliye me

muru Orhan, Eminönü temizlik işleri 
memuru Fuat. 
Ün~ör - İstanbul emniyet müdür • 

lüğii c;;ivil i.içiincü komiser Halit, Ka -
dıköy KoJaylık çamaşır suyu fabrika
~' sahihi IIilmi, Beyoğlu Belediye po -
lis memuru Şevket. 

Turfrud - Yakupağa 'mahallesi Ba-
kırcılar :-ıokak 20 No. kuru kahYeci 
M~hmet. karısr Bahriye, o.ğlu Haydar, 
kızları Behice, Muammer. Muzaffer. 

Yalçm - Şehzadeba!'.lı Yeznecileı· 

IJ:1 ilaç .Mansur sokak 22 1'\ o. Ca\it. , 
Emre - Alpullu ~eker fabrikası 

merkez Yeznedan Naci. 

Ak~an - lnhi~ı: rJar Cihali fabrika
sı mamulflt şuhe~i amiri Yunus. Dol • 
mabalıçc Maliye kırtasiye anbarrnda 
Hacı ll:;m~, Ortaköy tramvay durak 
ycrinrle hnkka1 İdris. 

[foıay - İnhisarlar Cibali fabrikası 
mamulat şubesi muhasibi Hakkr, Lüle 
burgaz ikinci tabur makineli höJük J{. 

yüzbaşı Kazım, Malatya Varidat kati
bi Rasim. 

~ 
Kenarları ( :r.) işaretli soyad la· 

rı evvelce başkaları tarafından a· 
lınmış isimlerdir. Salıiplerinin de· 
ğiştirmeleri faydalı olur. 

. ···················································································-···························· : : 
s Güzel ve Gürbüz çocuk ! . . 
~ müsabakası i . . . . . . 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••ıt•••••••••••••••••••n••-• .. •••••••••••••••••••--••••••• .. ..-•••• • 

On senede beş harp! Sulhper
ve" liğ in zaferi!!.. Bütün bu kanlı 
boğu~malar neticesinde h ;ç bir a • 
rl'i.zİ ilhak &dilmedi: Mançuri ge -
ne Çin lmparatorluğunundur; Çin 
hud,ıtlarım muhafaza etmektedir; 
Şimali Afr:ka siyaset itibarile 
muhtar bir hiikmettir; Kuba ise 
müstakil bir cümhuriyettir. Fakat 
bütün bu devletlerde demiryolları, 
istikrazlar, gümrükler gal · p gelen
lerin eline geçmiştir. 

Büyük maliyecilerimiz kendine 
tf.baa değ;l müşteri arıyorlar. Ar -
tık eskiden olduğu gibi "vatan,, 
'ıarpleri değil "iş,, harpleri yapı
vorlar. 
iNGlLIZ VE ALMAN ·SANA Yt 

REKABET) 
Şimdi de, Rus - Japon harpleri

nin fecayiini hiçe indirecek dere -
cede kanlı yeni bir harp hazırlan -
maktadır. Dünyanın her noktasın
da, İngiliz ?capitalistleri Alman ka 
pitalistleri ile mücadele halinde - • 
dirler. Bu mücadele dünya piya
sasını taksim içindir ve şayet her 
iki memlekef n işçi sınıfı ayaklan
mazlarsa, bu mücadeleyi harpten 
başka halledecek çare yoktur. 

On dokuzuncu asırda, İngilte
re dünyamn sanayi kraliçesi diye 
anrhrdı. İngiltere için "b1r kömür 

dağı üzerine oturmuş bir demir 
dağ,, derlerdi. Fakat Fransa ile 
Ahr.anya arasındaki 1870 harbin
den sonra vaziyet b:raz değişir gi
bi oldu. Dar kafalı Fransızların 
sadece ordularını Fransa üzerine 
saldırmaktan başka bir şey düşün
mediğini zannettikleri Bismark 
büsbütün başka bir şey b:r tek şey 
düşünüyordu: Almanyayı, İngiliz 
sisteminde bir sanayi memleketi 

haline sokmak. 
Yavaş yavaş, Ren kıyılarında, 

Vestfali, Saks, Silezyada yüksek 
bacalar, demirhaneler, çelik fab -
rikaları görülmeğe başlandı, bin
lerce, milyonlarca tezgahlar ku
ruldu, kimya sanayii ortaya çıktı, 
tersanel~r yapıldı. Bütün bunlara 
ilave olarak Alman imparatorlu -
ğunun bütün devletlerinin demir -
yolları bir tek idareye bağlandı; 
hükumet neh:rleri kazdı ve kanal

f" 
~-----;--.,-~~-~--. - 1 lar açtı, limanlar birinci sınıf va
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BAGDAD DEMİRYOLU hezleri ile Hamburg gemı ınıı 
Fakat Almar.lar, bilhassa Os - bezleri; Glaskov sanayicileri 

manlı İmparatorluğuna göz koy- Essen sanayicileri amansız bir 
muşlardı. cadele haI:ndediı-. 

1903 senesinde ik · nci Giyyo.m, İngiltereyi idare eden bô 
Abdülhamitten Bağdad demiryo - kapitalistler bu vaziyet karşısı~ 
lu imtiyazını koparmıştı. İstanbul- yapılacak bir tek çare buldll 
dan İran körfezine kadar uzayan 1 Dünyanın bütün piyasalarınd•,, 
2800 kilometrelik bir demiryolu yük Britanyayı mahvetımeğe ıJS 

iş harblerine kurban gidenlerden birisi 

yapılacaktı. Bu, ~!r milyarlık bir 
işti. Böyle bir işin Alman sanayi -

cilerine, fabrikatörlerine, müteah
hitlerine getireceği kar meydanda 
idi. 

Yalnız, Almanların yapacakla
rı demiryolu, İngilizlerin ticaret
leri için "mal:kane,, addettikleri 
bir mıntakaya, Ceziretülaraba u -

zanıyordu. Bundan başka, bu de • 
miryolu, bir kaç gün içinde Os

manlı ordularını Bombay civarına 
getirilebilir ve Hindistanda İngiliz 

hakimiyeti tehlikeye girebilirdi. 
işte hu sebepten İngiliz kap:ta

listleri korktular. Bu ani -darbe 

karşrsrnda, endişeleri hiddete çev
rildi. 

Bugün, dünyanın her noktasın
da, Balkanlarda, Osmanlı İmpara
torluğunda, lranda, Çinde, Orta 
Amerikada, Brez'lya, Arjantin ve 
Şilide Berlin bankerleri ile Londra 
bankerleri, Liverpul gemi mUceh -

şan bu umulmadık rakibi ort1~ 
yok etmek ve mademk1 bu ~ 
rekabeti ile temin ediJeııı•r 
dritnotları harekete geçimıe1'~ 

işte, takdire değer bir t ,r 
fikri ile lngiltere hükUmeti btı t' 
zusunu tahakkuk ettirmeğe 1"' 
ladı. ~ 

İngilterenin planı iki ceP 
dir. ot 

1 - A1manyayı, A vrupanıJ\ 
tasında, tehlike gününde ' 
ve mali yardımdan uzak bıt . 

b
. 1 

cak bir şekilde tccr:t icin ıt 
fak ve anlaş.ma siste~i ile çeO 

içine almak. . f) 
Bunu yapmak için yedincı l 

vard 1903 te Fransaya ya.1' · 
F 1. 'l · ·1 ' 's:)ıO ransız ma :yecı erı ı e 

anlaşma,, yı kurmak icin, 
kendisine ait olmıyan Fası 
sızlara bıraktı. ~ 

2 - Bir tarnftan da büyii1' 
lihata girişmek. ) 

( Dcvamr ,rar 

sıtalarla teçhiz edildi ve Alman 
ticaret gemileri dünyanın hemen 
her noktasına Alman bayrağını ta 
nıttı ve Alman mallarını götürdü. 
Önceleri İng'lizler, bıyık altından 
gülerek bu ağır Saksonlarm gay • 
retlerini istihfaf etmişlerdi. Al -
manların sadP-ce "Kamlot,, yaptık
larını iddia ed=yor1ardı. Fakat son 
raları end!şc ctr.ıcG'e başladılar, 
çünkü bu "Kam1ot,, her tarafa ya
yılıyordu. 

-····· . ,. ... ' •, .,. ,..., .. . ~ ~ • ' ' : • • 'lıf(, , • • • 
'J 

Pek tabii, Kayser Alman ban -
kerleri ilP- Alman tüccarlarının 

ı gayretlerini bütün siya~eti ile tu
l tuyor ve teşvik ediyordu. Dünya -
! nın her tarafında, Alman sef rleri 

. 1 imtiyazlcı.r koparmağa, siparişleı· 

·· · 1 almağa çalışıyorlardı. Afrikada 

l'to. 88 - S;ılth r<o. 87 - Adnan lı müstemlekeler yapıldr. Çinde de-
Giize! ve gürbüz çocuk müsabaka mıza giren küçüklerden ikisinin miryol1arr i.n,aa~ma girişild?. Şili-

daha resmini bugün koyuyoruz. Müsabakamıza iştirak ediniz • de ma~enler i!letildi. 

KAŞE 
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