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llabeşistan hakeme Tramvay şirketi yeni bir 
nıüracaatı teklif etti kurnazlık ·daha buldu! 
1\1. Musolini elçi
Yi yanına almad~ 
~rotestoya cevpa 

bile vermemiş! -
Itaıya, hakenıe mü
tacaatı reddedecekmi 

S:m posta ile ge!cn lonc!.ra ga. 
:ıetelcı·:ndcn "Dey!i Herald,, Ro~ 
l'rıa lahi Habc§ elç:sinin, lıudud 
VQ!•asma dair M. Musoliniye yap 
tığı müraca:ılı ~öyle anlatıyor: 

''R-::>mL\, (Husur.i muhabirim·~. 
den) - Doğrudan dcğruya İmp'"'· 
l'1.~or Rnstaf o.ri'nin emriyle Rr
IJ:ı:ıclaki Habeş el~isi, M. Musolini
Ye sulhun zeytin dalını verme'· 
\izere gene İtalyan hariciye dai 
r . 
esıne uğra<lt. 

Sefir; Habeşistan hükum"t 
lll: '~ezi olan Adisababadan aldı· 
&ı talimat üzerine Afrika hudu· 
duLıclaki meselenin derhal hak"'· 
ll\c havale edilmesi için bir teklifi 
hamil bulunuyordu . 

Habeı elçisine, M. Mueolini-ı 
'nin bir batkasiyle konutmak mec· 
l:ıuriyetinde olduğu, kendisini ka
bul edemiyeceği, fakat notasını 
bırakırsa M. Musoliniye verecek
lerini söylemişlerdir. 

~ " m h:a.filde _u.zifdiii t: re,e.ıft\ya, fı'akeme fiava e ışını 
~abul etmeden önce izahat ve 
lazrninat istiyecekdir. 

(Devamı 10 uncu da) 

---------~~~~~~~~~-
Recep Peker'in 

sözleri 
1 iirki_qe, sanayi ül
kesi o/mayo/undadır 
.. Ankara, 14 (A.A.) - Ulusal 
~konoıni arttınna yedi giinüniin 
aşlaınası münasebetiyle C. H. F. 

~eneı j'azganı Bay Receb Peker 
leu}~am radyoda aşağıdaki söy

\ ı soyleıniştir: 

Sayın, yurttaşlarım, 
_. k lllusal öknomi ve arttırma ha
d~ eti yeni Türkiyenin kurtuluş ve 
d tt:Hıi çalışmasının ana kolların-
~ıı biridir. 

~· )'Urdum uz düşmanlardan te -
tıiiı~enerek kurum güçlükleri ye • 
lt!drkt~n sonra, yeni devletin öz . 

fnesı, kuvvetlenmesi ve korun • 
(Devamı 10 uncu da) 

Ş.irket 
Tarife üzerinde 

cambazlıklar yapıyo·· 

Halk iki misli 
para veriyc;>r 

Bugün, tramvay şirketinin y 

ni bir kurnazlığını öğrendik. 

Mü§terilerini iki misli bir para 
ile taşımak için bulunan çare ~u: 

Şimdiye kadar (Beşiktaş • Fa 
tih) ve (Ortaköy - Aksaray) tranı 
vayları geceleri saat 11 - 11,5 • 
kadar işlerler ve o civar halkı da 
bu hatlarda hiç aktarmasız gi 
dip gelebilirlerdi. 

(Devamı 10 uncu da) 
Tramvay Şirketi sayesinde halk böyle rahat 

yolculuklar yapar! 

iran hududuna 
bir baskın 

25 kasabayı yağma 
ettiler, 2000 İranlı
yı rehin aldılar 

Denizciliği· kolay bir 
1meslek mi sanıyorsunuz? 

Mareşal 6albo 

Gizli mumya 
fabrikasl! 

Saf d tllerı kandır
mak ~in neleı:. 
yapıyorlarmış? 

Avrupa gazeteleri §u garib 
haberi veriyorlar: 

Amerikalının biri saf dille-
ri kandırıp ce ini doldurma· 
yı düşünmÜ§ ve bunun için de A
merikanın küçük şehirlerinden bi 
rinde gizli bir mumya fabrikası 

Tahran, 14 (A.A.) - Pars 
Ajansı s~vil ve asker Afganlı 

biı: taknn asilerin Afgan - İran 
hududunda J ourababaya taar -

.J:'Jı z,.citiklcriui ?5._..kasalrn-_yJıi. 
ma eylediklerini,~ 20001riJilıYi 

rehine olarak alib götürdük
lerini, on iki İranlı jan -
darmanın silahlaıım ellerinden 
aldıklarım ve bunlardan iki ta -
nesini de öldi.irdüklerini bildir
mehiedir. Hasar beş milyon 
tahmin edilmektedir. 

kurmu§. Orada yabancı gözler- ~~~~~---~~~2!!..!f!J~-~ 
den uzakda gece gündüz çalışa-

rak sahicisinden hiç farkı olmı

yan parşümen suratlı mumyalar 
yaparmış, bunlar ya bir askeri, 
yahut bir rahibi veyahut da bir1 

prensi temsil ederlermi§. Adam 
mumyaları pazara çıkarıp müş

terilere alenen satmazmı§. Onları 
iyice sarar sarmalar, sandıklara 

yerleşdirir, bambaşka bir etiket 
.,ltında doğru Nil kenarlarına yol--lurınış. • 

Onun Kahirede bir mümessili 
varmı~ O "mal,, geldiği zaman 
vapura kotar, sandıkları alır doğ
ru evine .. etirirmi,. Orada dikkat
le mum1aları açar, karşısına ko
yar, onlara uznn uzun bakar ne 
yapacağım düşünürmü,. Derken 

(Devamı 10 uncu da) 

Fon Papen 
Alman - Fransız 
anlaşmasından 

bahsediyor 
Viyana - Avusturya'daki Al

man Kolonisi hususi bir surette 
toplanarak "Hindenburg,, adlı bir 
filmi seyretmişlerdir. Bu münase
betle merasimde bulunan Alman
yanın Viyana Sefiri Fon Papen si
yasi bir nutuk söylemiştir •• 

I ....................... ~~-~:~:: .. ~~-~~~~ .. ~.~~ ... . 
il SPOR 

Dün yapılan maçlarda Fener
hahçe Beşiktaşr O • 1 yenmiş, 

Bir gemici, uluorta kalem yürü
ten birine cevab veriyor 

Şelik Akıo y imuuile aldığımız. 
bir mektubu sütunlarımıza geçi· 
riyoruz: 

"Zaman gazetesinde deniz ti-
'-ıarrft (Kaptan, makini•t ve.air 
memurlar) ba§langıciyle çıkını§ 

bu mertebeler arasındaki yollan 
ne şartlarla katedebildiklerini bi
liyor mu? 

olan bir yazıda (devlete aid ko- (Devamı ıo uncu da) 
rumlarda çalışan deniz ticareti, _____________ _ 

Bir genç. denizcilik me.leğine 
girebilmek için evveli sıhhati 

müsait olmalı ve sonra da yüksek 

mensuplarının üçüncü derece u
fak memurlar olup bunlar ücret
lerini hükumet memurları gibi 
senelerce kıdem bekliyerek istih
kak ~tmeyip bilakis kısa zaman
larda almakda olmalarından ve 
diğer taraf dan görmekde oldukla
rı lıizmetin derecei ehemmiyet ve 
mesuliyeti de hükumet memurla
rınınki ile kabili kıyas olamıya
cağmdan) bahsedilmektedir. De
nizcilik hakkında bilgi ve malu
matı olmadığı yukarıya geçirdi
ği satırlardaki ifadesinden anla· 
tılan hu yazganın (üçüncü derece
de memurlar) diye bahsettiği 
memuriyet, denizlerin müşkül ha
yatı içinde didinen bu zümre için 
en son iritilebilen birinci sınıf 

süvarilik veya haı makinistlik
dir: 

Yazgan (denizci insanların) 
ne kadar zor, ezici işlerle metin 
bir seciye, sabır ve tahammül ilei 
mertebelerini kazandıklarını ve 

·--

Fransa - Rusya 
protokolu 

Benes'Jn de imzala· 
ması nasıl tefsir 

ediliyor? 
Cenevre, 12 (Hususi) - Fran

sa ile Rusya arasında 5 Birincika
nunda imzalanan protokolu Laval 
ve Litv:nof'un huzurunda Çekos· 
lav:lkya Hariciye Nazırı Benes'in 
de imzalaması burada büyük bir 
heyecan uyandırmııdır. 

Bu suretle Fransa - Rusya an
latmasına bilfiil küçilk itilat ve 
dolayısıyle Balkan anlaşmasının 
da girmiş olduğu söylenmektedir. 

Diplomasi mahfelinde bu ha
dise Milletler Cemiyetinin son 
toplantısında yapılan işlerin en 
esaslılarından biri olduğu söyle
nıyor. 

• 1stanbulsporla Vefa berabere 
ll"

11 
..... - kalmışlardır. _.., ___ ..,__,...991"! ________ ,... ___ .... ._.-iiiiiii-.. -..J_ 

~ 41 ··~;-:::y~ mc' tco:nin ellinci yıldcinümü münaıebetile bir müsame·ı· - Spor sayıfamızda okuyunuz - Hitler - Kim iddia edebilir ki, 
e,.;ı'1'İftir. Reımimiz. talebeyi bıc meJ"cuim eınaıında göıteriyor • .............................. ~ ............ - ... ·--- evvelki hııline aelmemif.dir" 

Almanya benim sayemde harbden 

-lngiliz karikatürii-
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Anadolu Saylav Seçimi 
şehirlerinde işleri 

· Okonomi yedi günü 

nasıl geçiyor? ş k" Akd • h 
mi!~~~~~t~;!ümü~::~:: ar ı enız avzası em-
tile bugün ticaret vesanayi okulla-
rı ve çok kalabalık bir halkın ve 
muzikanın iştirakile At:.ıtürk'ün 
heykeli önünde bir toplantı ya
pılm:ş ve söylevler verilmişdir. 

1 

peı·yalistlere mezar olabilir! 
Bursa, 14 (A.A.) - Okonomi n 

arttırma yedi günü cumuriyet a- t e ile ticaret Bir E~~n 9E!ne
rah boyle dıyor lanında binlerce yurddaş önünde 

kut1uıandı. ıatikıa.ı marşı ile baş- Avam 
layan bu bayramda kız lisesi mü
dürü ve daha. bir çok yurddaş söy
levleriyle bugünün anlamını ve 
değerini anlattılar. 

kamarassnda Türkiye ile Le Meaager d' Athenes gazete· 
sinde Elen büyük erkanı harbiyesi 
sabık reisi General Düşmanis (on 
iki ada ve sevku1ceY§) adlı şayanı 
dikkat bir makale neşretmiştir. 

Bu makalede ezcümle deniliyor 
ki: 

Bundan sonra Cumhuriyet 
mar~ı hep bir ağızdan söylendi. 
O!::·ıllarda müsnmereler verildi. 

ticaretlerinden balısedildi 
Londra, 14 (A.A.) - Avam l gözeten mııhiyetini gözden uzak 

kamarasında bir mebus Türkiye - tutmam~sını istemiştir. M. Colvil
de İngiliz menfaatlerinin kafi de- Je cevap ofnrak: 
recede tems·ı edilip edilmcdiğ'ni " T . . . 

b "f · · · "f d·ı· d"I İng:.ız tıcz.ret n n halen ma -ve u vazı emn ıy: ı a e ı ıp e ı -
mediğini sormuştur. ruz kaldığı rüçhansız vaziyetini 

M. Coh.-lle _Evet_ cevabını tamamen göz Önür.de tutuyoruz 

vermiqtir. 
Başka bir mebus ticaret neza

retinden Türk tar"fe!cri:r:n fark 

ve bunun içindir ki, Türkiye ile 

faal bir surette müzaker:.ıta giri§
tik .. , dem; ştir. 

İzmir, 14 (A.A.) - Bugün ulu
sal ökonomi ve tutum yedi günü
nün üçüncü günü olmasından ö
türü saat on birde Kordonda cu
muriyet alanında büyük şenlikler 
yap11zrcı:dır. Bütün okullar ve 
csn~ f kurumları üyeleri ve büyük 

bir kafo.h:ı!ık !enlikte butunmu!- MuJıacirler /Ati nada bayram 
dur. Şenliğe istiklal mar~ı ile baş 

landı ve sonra bütün ?ımı~uıarm Bir ay içi:nd.e Elaz·ze M. Zaimis yemin 
h-:?p bir ağızdan söyledıklcrı cum- 2453 k. . ld. etti 
h~riyet ınar~ı dinlendi. Marşlar- lŞI ge l 
dtl.:ı scnra Gazi ilk mektebi ohul- Elaziz, 14 (A.A.) - Romnn • ATİNA, 14 ( A.A. ) - Reisi • 
hılr.rmdan Saadeddin ve kız li- yadan son bir ay içinde gelen 643 cümhur M. Zaimisin yeni beş 
selinden Vecihe birer söylev söy- evden ibaret 2453 göçeben~n is - senelik riyaset devresi ıçın 
lediler. Kentbaşkanı Behced Uz kan işleri ehemmiye~le ilerlemek- yemin merasimini, bugün say • 
t~:·:ıfından söylenen söylev çok al- tedir. Bunlara sıcak yemek veril - lavlar arasında saylav ve ayan 
kış!tmmışdır. mekte ve istirahatları her suretle meclislerinin birlikte yaptıkları 

Bu ak§am bir çok sözenler ta- temin edilmektedir. Şehirde kuru- toplantıda yapılmı§tır. M. Zaimi
rnfrndan kentin bir çok yerlerin- Ia'n misafirhar.!erde ikametlerin - fiİİl yeni riyaseti bugün ba§lamak
de lllu~al ökonomi ve tutumun den sonra muntazam bir pl;n da - tadır. 
fay~al~r,ı J,i,z~rine söylevler söy- ireı:.inde kazalardaki mahalli mü • Merasimde hükumet erkanı, 
lcn&F:~d·~ ~ retteplerine o omobiller]e yol an • Sen inod zası, bü ün ınezheb -

Konya, 14 (A.A.) - Dün ak- maktadır. Vilayet bu işle bizzat ler reisleri, yüksek memurin, or • 
t.am Halkevinde ökonomi ve yerli alakadar olmakta ye iskan minta- du, donanma ve tayyare zabitleri, 
~allar için bir söylev dinlendi. aklarında tefti .. ler yapmaktadır. sefirler heyeti hazır bulunmu§lar
Bugün de esnaf kurumunun ve 0 - Mılhacirler;n mhhi vaziyetleri de dır. 
kulların birliğiyle cumuriyet ala- daima mürako..be ediln:ektedir. Sokaklarda birikmiş olan halk 
nanda. toplanılmı§ ve söylevler ve- Rc.ıisicümhur M. Zaimis ile Baı • 
rildilden sonra Atatürk'ün hey- Kaybolan gemi bakan M. Çaldar:si alkışlam19lar-' 
keline gidilmiı ve bir geçid yapıl- dır. Bir efzun taburu ile diğer as-
mışdır. Manilya, 14 (A.A.) - Marsil- ker kıtaları, Riyaset'.cümhur sara-

ya - Cezair arasında işliyen Schi • r~ndan Parlamentoya kadar olan 
affino ismindeki vapurdan pazar yolun iki tarafında yer almıştı. 
gününden~cri hiç bi.r haber alına- Başbakan M. Çaldaris ile diğer 
mamışhr. Bu gemin!n taifesi 21 hıikumet erkanı tarafından karfı· 
kişidir. . fam.n Reis:cümhur M. Zaimis, al· 

Emin Fikrinin cenaze 
merasimi 

Ankara, 14 (A.A.) - Saylav 
Bay Emin Fikrinin ölüsü bugün 
kaldırılmıştır. Alayında Kurultay 
Başkanı Kazım Özalp, Başbakan 
ismet lnönü ile bakanlar, saylav
lar, bakanlıklar ileri gelenleri ve 
çok kalabalık bir halk bulunmuş· 
tur. 

Ölünün 
konmuıtur. 

mezarına çelenkler 

Haklı ve ahlaki 
bir karar 

Marsilya limanının yakın sa • kl~ lar arasında kürsüye çıkm19 ve 
hillerinde bu gemiye ait bo~ f!çı • Atina Baş Peskoposu tarafından 
lar bulunmuştur. Araştırmalara kendisine okunan yemin suretini 
devnrn olunuyor. tekrar eylemiıtir. 

Benzin yüklü gemi 
Atina, 14 (A.A.) - Benzin 

yüklü bir Yunan yelkenlisi, 
Caryı:tos açıklarında ateş almış • 
tır. Kaptan ile tayfa kurtarılmış 

ise de gemi batmıştır. ,,. ........ __ ....... ....---.....-...~~ 

Bu sırada borazanlar çalıyor, 
muzikalar milli martı terennüm 
ed:yor, şehrin üzerinde tayyareler 
uçuyor ve halkın cotkun alkış1arı 
yükseliyordu. 

Reisicümhur M. Zaimis, mera· 
·simin sonunda Riyaseticümhur sa· 

1 Sabah f(azeteleri ne 

"En evvel tetkik edeceğim me • 
sele on iki adayı ilhak etmenin bu 
adalar karsıaındaki araziye has • 
mane bir di!hul veya bu araziyi iş· 
gal niyetleri ile münasebetleri ol
ma .:ıığı keyfiyetidir.,, 

General makalesinin sonlnrma 
doğru §Öyle devam ediyor: "On 
iki adaya ge1ince; Türkiyenin ec
nebi bir donanmanın harekatına 
mani olacak bir filova sahip olma• 
dığı delili ciddi değildir. Zira Tür
kiyenin kara askeri hazırlıklarını 

bitirdilcten sonra bir deniz kuvveti 
hazırlığına doğru teveccüh ettiğini 
nazarı dikkate almak lazımgeldiği 
gibi bundan gayr Tiirkiyenin böyle 
bir vaziyete müşterek menfaatler 
istemek için kendisine ihtiyacı o -
lan devletlerle yapacağı baı:ka 

kombinezonlarla da karşı koyabi
lir.,, 

General makal,.sine bundan aon 
ra ~öyle devam ediyor: 
"Eğer Yunanistan veya herhan -

~i baska bir devlet bizim 1919 -
1922 de yaptT~ımız hatayı tekrar 
etlerse ergeç bizim düştüğümüz a· 
kıbete ui!rar,, demekte ve su cüm· 
Je!erle makale~;ni b;tinnektedir. · 

"Akdenizin Şark hav7.asmın si· 
vasal ehemmiyeti c:ok büvi•ktür. 
Fnl·~t bu !el.e"'ten dolayı bu ha.v • 

zatla veya •1t bu hıwza vasıtas:le 

mPnfaat elde e~e1< ·~tivenler çok 
d:kkat e••;n'er. c:•-rık;• bu havza 
empel'va 1' st siyasaları için bir me-

TUrklye-Isve~ 
Cenevre, 14 (A.A.) -Türkiye 

ile hveç, 26 eylul 1928 tarihli ge -
nel hakem misakını kabul etmiş -

lerdir. 
cmn.ııttnımnmsmmıntnummnmu...,....111U111.-...llllllDDlllJl'UIM:l••'ltf&1,..._ 

rayında hükumet ~rkanni.ın ve se· 
firlerin tebr "klerini kabul etmiş · 
tir. Bu akşam gerek Atina şehri ve 
gerek Acropole donatılacaktır .. 

diqorlar? l Belgrad, 14 (A.A.) - Yugos· 
lavya Dış işleri Bakanı M. Y evtiç, 
Zagrebden geçerken gazetcc:Iere 

demiştir ki: KURUN - Jluyiinkü başyazıyı llay, larda yürüyor! .lJcvzulu makalesinde zılmı!J. 

Tarık Us yazrmştır. IJüyiik 01ıur lıaf- 1 Fran<ıadaki buğda11 stokunun /ıarcan- Ebüzziya Zade diyor ki: '
1C k · enevre urumunun vermış 

olduğu karar hem hakkı, hem de 
ahlakı tatmin etm · ttir. 

Yugoslavyanın barıı zihniyeti

ni ve onun uluslararası yükümü -
nü anladığını gösteren bu karar 

Yugosla vyanın acunda kazanmış 
olduğu genel takdirin bir delili • 
dir. 

Tevfik RUştU Aras 
Atina, 14 (A.A.) - Türkiye 

Dıt İtleri Bakanı Bay Tevfik Rüt· 
tü Arasm yann buraya gelmesi 

bekleni1mektedir. 
Kendİ•İ burada iki gün kala -

cakta. 

lıklı bu yazıda diyor ki: ma pUinındcın bahsetmektedir. - N. S. arkadaıın dediği gibi sak-
- Pek seyrek görebildiğim bir tanı- MiLLiYET - Bali Ahmet Şükrü lamayı öğrennıctlen harcamayı öğüt 

dık dün k<'ndisi ile ııol iistii buluştu- ,· Esmer, !Jay Cel(ıl lJayarın nutku lıak- etmek aşağı yul.."flrı yarın aç kal! de-
jjum bir yerde dedi ki: l.:ındaki yazısında şöyle diyor: mektir. 

- /Jüliin ağırlıklar bizim yaştakilc- ı -ôkonomi Bakanının en çok üs- AKŞAM - L. K. "Aylığın kaç ku-
t'<', bizim çağdakilerc düştii. On yıldır tüı:dc durulması gerek olan sözleri ruş,, isimli makalesinde diyor ki: 
başdÖlıdüriicü b;,. Tuzla koşan ulusal, sanaui pro.qramt1mzdır. Bu pronra· - Öyle sanıyoruz ki Ak~e ııergi if
soıısal değişimden ııarıa l:onusuyordu. I mm b:ımesi yalda,;mı.(ltır. RiiWn bu /erile uğraşan bakanlığın ilk başara-
Karsıladım. ı;;vct dedim, bütiin anır at;lısmzaların lıedcfi ulusal miidafaa!Jı cağı düzenlerden biri atılığın kesinı

iııleri başarmış olmak onuru bizim pckle$!.lirmcl•, umumi fcra!ılrğı arttır- siz,kırpıntısv., artıksız birime sokmak; 
devrimizin pamna düştii. Dünl•iller makh·. Dnl'ru 110! üstiindc bu lıcc/efe kimin eline şimdi gerçekten ne geçi -
lıep burr"inkü i i yarına bırakm,,kla ;fn;;r,, ilrrfiı•orı•:. 1torsrı ona "a11/ığın i.qfe hudur,. denıek
gcrir.rlilcr. TJat~lanmırıan iq{cr hitnr ZA 111 ..1 Y - P.IJii;:;:i•ın 7.,,rle 11anlıR lir. Rmt ııcre ıumı itt(Prlnrle kafa 1mr11p 
mi? Ulusal snr•as <1Ünlnrirzrle nihirıiz. Mr ;;;mt '"'"l•l·lı mrrT.·nft><ıimlc Akrıam- h,,( arfam kullnnmaktan da kurtulu
B11nu ııaRnmak omıru bir isfiN~l ma- da N. S im~m:ıilc rık,.n bir ,,azma cc • nur. 
r1rrlıra3ı glbi göğsünüzde parlıyacak • mm vcrn,,,l·fe.lir. A kRam""H mm'1a SON POSTA - Oz Tiirkre yanlı 
tır. fr,f,,,,, m;;,.,..,,,..,.,,.1;7c 1•rrrr1rrn ıın:r.lrr parr.nda öz dile fTltfüıin. Tiirk hcnllifl-

CU lfJBURIYET - Bay Yunus Na-ı narrm•n. , .. ,,,.,,,,,,,UPıtn 1•,.,rcannzmu bul nln kendini bulması. kendine kaou, • 
di buğday işi heryanda hangi durU§ • suretle sıkıntıdan kurtulunacağı ya- masıdır denmektedir. 

Anadolu şehirlerinde 
de kadınlar sevinçte 

Uşak, 14 (A.A.) - Bugün Şe
hir Meclisi üyesinden Bayan Ne
dime Nurinin başkanlığı altınd• 
Halkevinde toplanan yüzlerce b•· 
yan, saylav seçme ve seçilme hak· 
kının verilmesinden ötürü Atatür· 
lsm~t İnönü, Fırka Genel ki· 
zım Özalpa, Batbakan General 
ismet lnönüne, Fırka General ki· 
tibi Receb Pekere, sevinç ve saY· 

gılarmı bildirmitlerdir. 
Kastamonu, 14 (A.A.) - Şt' 

hir Meclisi fevkalade bir topları· 
tı yaparak saylav seçimi için tef· 
ti§ heyetini seçmittir. 

Seçim anıklıklarının tezelde1' 
bitirilmesine çalı§ılmaktadır. 

Samsun, 14 ( A.A.) - Saınsu1' 
kadınları bu gece Halkevinde toP" 
lanarak kendilerine saylav seÇ • 

mek ve seçilmek hakkının veril • 
mesinden ötürü sevinç tezahüratı 
yapmışlardır. Bir ağızdan İt -
tiklal ve Cumhuriyet marıları söY 
lendikten sonra Seyen Bayan •e 
Mezriye Melahat kadınlara bll 
hakkın verilmesinin ülkenin soY· 
sal varlığına bir dönüm olaca· 
ğına dair oruçlu (heyecanlı) söY' 
levler verdiler. 

Toplantıyı geç vakta kadar sil• 
ren bir eğlence takib etmişdir. 

K. Hisar, 14 (A.A.) - Bugii11 

belediye meclisi fevkalade bit 
toplantı yaparak saylav seçimi İ · 
çin kurulma"; gereken tefti§ be' 
yeti üyelerini ayınnışdır. 

Bolu, 14 (A.A.) - Saylav.~· 
me işlerini kontrol edecek teftİf 
heyeti kurulmuşdur. Heyet dıf" 
terleri tetkike b-.lavacakd.ır. ~'!'.. 
ni yasaya göre seçme itlerine ~ 
nş!lcak olan kadınlar ikinci ıeÇ1• 
ci olabilmeleri için C. H. F. nayı: 
zılmıya başlamışlardır. Pek ço) 
kadınlar yazılmak için fırka1' 
müracaat etmi!\lerdir. 

Romada iyi neticeıet 
elde eden bahtiyar 

Paris, 14 (A.A.) - Chateaub' 
riand heykelinin dikilmesi mer- • 
siminde bulunmak üzere Roına1' 
gitmiş olan heyete batkanhk ea:: 
Ayan dı§işleri encümen reisi I"' 

Henri Beranger, Duçe ile yap~lf 
olduğu görül'meler hakkında cllf 
İş1eri bpıl~am M. Lavala izahat ~et' 
m;stir. M. Laval Romada e'de et' 

mi; oldu«Yu iyi netice1erden dol'~ 
M H . B . kk.. et• . enrı erangerı teıe ur 

miştir. 

Sulh yolunda 
tebrikler . ,,., 

Londra, 14 (A.A.) -·Ulu• l• 
derneği konseyinin elde e~it ~ 
duğu iyi neticeler dolayıs·yl~ le' 
Laval ile Sir Con Symon b~r~1 ~ii' 
rine telyazı ları göndererek ıkt 

1 
kumetin :, birliği yapmalarının I 
hemmiyet ve faydasına işaret 1 
mitler ve uluslar derneğinin ud' , 
mi barı tın menfaati namına .le~ 

d·ı .,,.,,~ 

runması ve yaşatılması ı es 
bulunmutla.,...!rr. 

DUnya-çö ... k-e-cek 1111! 
Paris, 14 (A.A.) - M. fo~tdi' 

pen, Pöti Jurnal gazetesine b• 
rimde bulunarak demi9tir ki: ·fi' 

"Fransız • Alman beraberb ıt' 
nin zaruretine kanığım. Bu ~ ~ 
ma beraberliği olmıyacak • 0~9ıl 
Avrupa ve dünya çökecektjr· ;tll 
katliamlarını görmüt olan ııe~)I~' 
ya,adıkça bir savat çıkma•1 1 

mali yoktur. 



e 
e Seyyah işleri için .. 

el1 

l . 

•• 
ö1 

. Yalnız merhum Ahmet Haşi-
l?ıırı b' 1 D ı· k ır yazısını hatır adım. e ı-1 
~ı'llılığı zcnbereksizlik adJedi-, 

)'atdu. Yüzü crgenlik!erle dolu, 1 

~tiJasebetsiz bir manzara o!nrak 
~\· 'f ı" ediyordu. 

htiyarlık ! Varsa yoksa oy-
ltıu ı · 
~ !.... İhtiyarlık, clı;:unlukmuş, I 
'ı:tıalrniş, knmillikmiş... I 

lı' - Ah, diyordu, yalnız onun 
c.'t !eyi eksik: Cinsi aşk... Bazı! 
'tıs böcekler vard:r. Gençken, 

)'~l')a d " "L} • } Ö •• l • ili ~r e surur;. enır er. mur crı- 1 rı •onuna erişince, bu elemli hn-

Akıl doktorları
nın toplantısı 

Türkiye Us sağlamlığı koruma 

kurumu (Türkiye akıl lufzıssıhası 

cemiyeti) her sene olduğu gibi bu 

sene de büyük bir ilmi kurultay 

yapacakdır. Pr. Fahreddin Kerim 

Gökayın başkanlığı altında ya · 
pılnn merkez heyeti toplantısın • 

da kurultayın ikinci kıln••nun o -

nuncu perşembe günü yapdması • 

na söz kesilmişclir. 
Kuru!tayda memleketin müte-

hassıs sinir ve ruh hekimleri, ter

biyecileri bulunacakdır. Konu§U· 

lacnk raporlar şunln·; 1ır: 

1 - Sağlam ve hasla adamlar-

da çalışma gücünün ölçülmesi, 

Pr. Fahreddin Kerim ve Dr. Aliye ~ltın "k~ f 'b' .. 1 . ı .. f\ • <1 atıymış gı ı, sus enır, 
bil ~lıslen:r, I:anatlı bir kelebek olur-

y• ~r ... Göklere uçarlar ... Orada, bin 

Rıza. 

2 - Psikofiziğin değeri. Dr. 

ş• 't ziy-., bin bir renk içinde cinsi Hüseyin Kenan. 
Y" \•'··n • • ·ı· d f ı k 3 - Us sağlamlığı koruması ve it ; ,acı.mı ı K ve son e a o ara 

"'il ö!iir!er... ökola hekimliği. Dr. lbı·ahim Zati. 

.\hmet Ha~im: 4 - lperemotifler (çabuk kı-

iifl 
01 

- Ah, ke~ke insanlar da böyle zanlar) Dr. Cavad Bil. 

bit ·~::.:; .. !ı ... -diye içini çekiyordu. Ta' ebenin saçları 
i. ~ Zira, o, bu yazıyı ölümünden kesllmiyecek 

iki bir buçuk sene evvel .. l b ; 

1 

f ,. 

ır 

il' , 

)\ . . . Gelen haberlere gore, ta e e -
~rnıstı. Kendm ıenelerın . . k' l\k · nin saclarının ılu numara ma ı • 
lrnı cihetinden her ne ka· • . .... . · d .... k \r 'h . d .. d neyle kesılecegı haben ogru çı • 

S:k.. . . . mamıştır. 
' tıyarla.madıysa a, vucu en 1 

.,, undü. Tam hır ıh~ıy1ar man-

~ı arz~dir.ordu .• Merh~ım ... u!!lU:ııwL:nlz: V""ldU lAg1nd.o 
\ "!iyclım bılenler ısc, zıhm~ı doktora imtihanı 

ti eden en büyük mseelemn 1 b l h k k f k"l . d 
~ stan u u u a u tesın e 
ıL tlçlerden gencliği kıskanmak ol .. b' d l . 'h 
.... · l h bu3un ır o ttora ımtı anı yapı-
\i~nu hatırlarlar. şte A met lacakdır. lmtihane giren Halid 
L. Şun, Yukarda bahsettiğim nevi A . ,. dl b" k t<l H )'d A 
~ . rır a ı ır avu a ır. a ı · 
.ı. dı tehassüsüne mahsus yazıyı 'f "d f d .... · l 
~ l\ • d rı mu a aa e eccgı tez e mu-
~ Ynı haleti nıhiyenin tesirin e f.f k ld .... t kd' d k d" · 
\~rn 

1 
va. a o ugu a ır e en ısı 

ış 0 acakh. 1 b 1 f k"I · · 'lk l k k . . . . 
~~1 Böylc bir ihtiyarlık, böcelder, 
b le?ckler için belki şfıiı ane ve 
L ~Is, güzeldir. Fnknt ben, kendi 
il~. 
~ tl.bırnn, onu, insanlara yahqtı-
!t\ıYorurn t . 
b.tı(:ukh·cumuzda sık ı;ık rastladı 
~ıı .. 1 . . ·ı·ı d l k '\ • Boz erı ıyı ı c o u, parma -
~.tıd ,. 

~;-~ 
1 
a şerlm.t ra~esi taşıyan ve 

'\!,arından uyanıp nyamp açı
~~ )organlnrımızı örten ihtiyar
'• ' bu gür.ün Voronof, saç boya

~~t~ıel l'k evi, bar, balo, sutyen, 
~~i\ diş müp!clası atri, imansız, 
cı_L ll.bbetsiz ihtiyarlarından çok 

Ql b'' 
"uzeldi. 

'~nç nıukallidi asri ihtiyar ka
)1): llıi.iatekreh bir mahluk tanımı

lltn. 
(Vi-1"<0) 

~'--------
ı~hus seçimi hazır-
ş ları yarın bitiyor 

~ltlı~htirnizdeki mebus seçimi ha
b~ft lltı yarın bitmiş olacakdır. 
)~dtt~l;r,in yazılması için beledi'd .. llfı miktarda daktilo bulun-
t •tı i . ı ı . . \~ttcı Çın stanbul be edıyesı, 
-~,~ tre ilanlar ,·ermiş, daktilo 

1!dı. 

~ Şitke l 
~ 'lr t er ve bazı müesseseler-
~~ }'' nan daktolalarla bütün iş
,., tın akşam bitirilmi' olacak-

:~~lerdeki bir ismin yazıl-

'
ı.~tt~ı~ kırk para verilmektedir. 

l'ırıni pa • · .. l' i I> rası ısmı soy ıyene 
araıı Yazana veriliyor. _ 

slan u a u tcamın ı ıu u 
doktoru ünvamm lcazanacakdır. 

On dört bin hayvan 
muayene edildi 
Vilayet ve belediye hududları 

dahilinde iki aydanberi devam e

den ruam mücadelesi bitmişdir. 
Şimdiye kadar 799 hayvana mai

lin tatbikatı yapılmıı ve 251 ester 
\'e merkep de muayene edilmiş • 

dir. Bu suretle \'İlayet huclv.dları 

dahilinde 1050 hayvan elden ge -

çirilmişdir. Belediye hududları 

dahilinde de 8200 hayvanın kam 

alınmış ve 6 bini mütecaviz katır 
ve merkep muayene edilmiş ve 

belediye hududları dahilinde de 

l4 bini mütecnviz hayvan elden 
geçirilmişdir. 

Vilayet tarafından bu hay • 

van sahiblerine vesika verilmeğe 

başlanmışdır. Bu vesikalar hay

van alım ve salımında kullanıla

cakdır. Şüpheli hayvanlar bir 

daha elden geçirilccekdir. 

Hukuk fakiilteslnin 
çayı 

Hukuk fakültesi talebeleri dün 

gece Perapnlas otelinde bir çay 

ziyafeti vermişlerdir. Bu ziyafet 

yeni arkadaşları tanışdırma için 
yapılmı,dır. 

Çay çok eğlenceli gcçmİ!, yeni 

arkadaşlar, fakültenin eski arka-j 

daşlarma tanııdırılmı§dır. 

Turing klüp 
Beş yıllık bir plan 

Tutum yedi 
•• •• gunu 

hazırlıyor 
Okonumi ve tutum yedi günü· 

nün üçüncü günü olan dün saat on 
üç buçukda tayyareci Vecihi, tay

mıı:m içine· girecek beş senelik bir 
yaresiyle, bir uçu' yapmışdır. Ve-

Oğrendiğimize göre, Türkiye 

Turing Klübü, iktisad programı • 

turizm pHinı düşünmüşdür . cihi bu uçuş esnasında Beyazıd, 
Bu planın ar.a hatları şunlar- Taksim, Doğancılar, Kadıköy 

dır: Ku~dili meydanlarında toplanan 
1) Memleketin kaplıca, plaj, yüzlerce halka tayyareden hedi · 

yazlık mıntakalnrına dı~arclan ve i yeli kartlar atmışdır. 

çerden ulaşan yollardan başlıca- Vecihi aynı zamanda duman -
larmın tamiri ve asri hale getiril- la ökonomi ve tutum cemiyeti.ıin 
mesı. 

2) Nakil vasıtalarının buraya 
en fazla yolcu sevkedcbilccek ha
le ve ucuzluğa getirilmesi. 

Memlekette bilhassa merkez 

tehirlerde, asgari miktarda olsun 

medeni vasıtaları bulunan otelle
rin temini. 

4) Memlekette bu gibi yerlere 
gelecek adamların arzularını u • 
yandırmak propagandasının içer-

de ve dışarda alakadarların iştira
kiyle yapılması .. 

Bunun için Turing Klüb bilhas

sa İtalya, Fransa, Macaristandan 
örneklik malzeme getirtmit ve 

bunların memleketimizde tatbiki 

için resmi makamlar nezdinde te
§ebüsse başlamıJdır. 

Diğer tarafdan Turing Klübün 

teşebüsü üzerine iç Bakanı Şükrü 
Kava taı:afmdan me.cl.W:Jcklif e
dilen "Seyyah vapurlarının liman 

rusumundan muafiyeti,, layihası 

şimdi iktisat encümeninden çık· 

mış ve büdçe enciimenine geçmiş 
bulunmakdadır. Yakında meclis 

heyeti umumiyesine sevkedilerek 
çıkarılacağı tahmin olunuyor. 

Tercümanlara kurs 
Diğer tarafdan belediye seyya

hin şubesi tarafından lstanbulda-

en güzel vezicelerinden birini ha
vada yazmışdır. Bu yazı çok gü
zel olmuş ve halk tarafindan al
kışlanmışdır. 

Dün aynı zamanda şehrin bir 
çok semtlerinde ilk mekteb tale -

bel eri tarafından geçid resmi ya • 

pılmışdır. Bu gcçid resmine mek

teblerin son sınıf talebeleri iştirak 

etmif, çocuklar ökonomi ve tu

tum cemiyetinin vecizeleri yazıl· 
mıı büyük kartonlar e1lerinde ol-

duğu halde ökonomi ve tutum 

yedi gününe aid öğrendikleri ıar

kılan söyliyerek bulundukları 

semtlerde dolaşmışlardır. 

Feci bir Slüm 

Büyükdere caddesinde Zinaal 
sirkeli umum müdürü Tevfik Aft· 
;e a id evin bahçesinde bir su de-

posu yapan ameleden biri , su de
posu çukuru içinde üzerine düşen 
bir taşın altında kalarak ezilib öl
müşdür . 

Kumarbazlar 
Dün gece Beyazıdda Şekerci 

sokağmda aşçı Hüseyinin dükka
nında kumar oynadıkları görülen 

ki bütün seyyah tercümanları için Ramazan ve Hüseyin cürümü met 

yakında bir kurs açılacakdır. hud halinde yakalanmışlardır. 
Kursa girmek istiyen tercü -

manlar belediyeye müracaat ede • 

rek adlarını yazdırmıılardır. Kurs 
bir buçuk ay kadar sürecek, Ga • 
latasaray lisesi muallimlerinden 
Mamburi ile Dağcılık ve Yurd -

culuk klübü reisi Emiroğlu Ziya 

ders vereceklerdir. M. Mamhuri 
lstanbulun tarihi yerleri hakkın -

da ders anlatace.k, tercümanları 

grup halinde eski eserlerin bu • 

lundukları yerlere götürerek ma • 

hallinde izahat verecekdir. Emi -

roğlu Ziya da muateret adabı, 

Türk inkılabı ve Türkiye hakkın -
da umumi malumatı öğretecekdir. 

Bundan sonra ıehrimze gelecek 
seyyahlara tercümanlar yalnız ta-

rihi eserler hakkında rehberlik et

mekle kalmıyarak, memleketimiz 
hakkmda da en doğru malumatı 
vereceklerdir. 

Kursa girmiyen ve kursda mu

Hem hırsız, hem .• 
Hırsızlıkdan suçlu olarak ya • 

kalanan Beyoğlu Halebli soka • 
ğmda oturan Şabanın üzeri aran • 

dığmda bir ltaç çakmak taşı çık -
mış, bu cürümden ayrı olarak ta • 
kibata girişilmişdir. 

Otomobille ~arpıştı 
Şoför Kegamın idaresindeki 

otomobil, Bcyoğlunda Mis soka -
ğında şoför Cemalin idaresindeki 
otomobile çarpmış ve her iki oto "'. 

mobil ziyana uğramışdır. Ke • 
gam hakkında takibata başlan

mışdır. 

Kavgacılar 

Kasımpapda oturan Besim i
le Beyazidda oturan Kemal ara
sında kavga olmuş ve her ikisi de 

birbirlerini hafifçe yaralamışlar -

dır. iki kavgacı yakalanmı' ve 

haklarında tahkikata başlanmış -
dır. 

~·aff ak olamıyan tercümanlar iş- ----= ........ --=~~'."':""':=====-::---.: 
den menedileceklerdir. dan çok seyyah geleceği 

Geçen sene memleketimize 
hayli seyyah gelmişdi. Bu sene 

daha fazla seyyah geleceği anla
tılmaktadır. ilk biiyük seyyah 
vapuru şubatın ilk haftasında ls
tanbulda bulunacakdır. Seyya -
hat acentelerinin Balkanlardaki 

mu -
hakkak görülüyor. 

Blediye seyyahin ıubesi tara -

fmdan hazırlanan İngilizce, arab· 
ca, macarca, almanca brotürler 
yakında basılarak alakadar mem

leketlere dağıhlacakdır. Grup ha
linch gelen seyyahların gezdiril • 

faaliyetleri neticesinde Balkanlar rnesi için de yeni tedbirler alına -
dan da ve yazın bilhasaa Mııır - cakdır. 

Sevgili oğlunu 
öldüren anne ! 
Jngilterede ihtiyar bir kadm 

tamamen aptal olan oğlunu öldür
düğünden dolayı ölüme mahkUm 
edilmiştir. 

Mahkeme esnasında anlatıldı .. 
ğma göre ihtiyar kadın aptal oğ
lunu büyük bir muhabbetle sev
mekte, kendi kendine bir bardali 
su bile içemiyen çocuğuna hergün 
bir bebek gibi bakmaktaydı. 

Fakat son zamanlarda kadın 

hastalnnmı§, öleceğini. ıanmıf. 0-
lümünden sonra oğlunun pek f e· 
na bir akibete sürükleneceğini dü
şürıc:rek kendisinden evvel oğlunu 
oldüın1eğe karar vermit ve onu 
ze!ıirliyerek öldürmüı. Halbuki 
tesadüfen kadın iyileımif, polis, 
oğlunu öldürmek ıuçuy)~ kadını 
yakalamıı. Uzun muhakemeler
den sonra ihtiyar kadın ölüm ce
zasına mahkum edilmittir. Reis 
kararı kadına bildirdikten sonra 
ıu sözleri ilave etmiıtir: 

-- Büsbütün aptal olan bir kim· 
sen;n hayatına nihayet vermenin 
insaniyete uygun bibr it olduiunu 
kabul edecek İngiliz kanunları el .. 
bette bir gün çıkacaktır. 

Bu sözler üzerine mahkeme ıa
lonuncJa toplanmıı olan halk teea
süründen ağlamı!tır. Jüri hey'eti 
kadının ölümden affedilmesi için 
adliye nazırına müracaat edecek
d ir. 

• Kaçan kurdlar 
Berlinden bildirildiğine göre 

Danzig serbest ıehrinin hayvanat 
bahçesinden kaçan beı kurdun'"' 
dördü öldürülmüş ve biri de diri 
diri yakalanmııbr. Bu sırada kurt· 
lardan ikiai polis kordonunu yara
rak Leh topraklarına gimıit ve 
bir küçük çocukla annesini ağır 

surette yaralamıtlır. 

• Gevezeler lrongre•i 
Yakında Berlinde büyük bir 

beynelmilel gevezeler aongreıi a
çılacaktır. 

Buraya dünyanm hertarafm· 
dan methur gevezeler ve prlatan
lar gelecekler, kar,ılıkh nutuklar 
söyliyeceklerdir. Bu arada bir de 
müsabaka yapılacak ve birinci ge
len geveze ve ıarlatana lrimetli --hediyeler verilecektiT. 

• 
Feci bir h•dl•• 

Amerikada feci bir hidiae ol
muş ve bir hak.im, 19 yaımdaki 
oğlunu kendi eliyle adliyeye tes
lim etmittir. 

Kennamer isminde olan bu ha
kim birleıik Amerikanın en tanın· 
mış simalarından biridir. 

Oğlu aşık olduğu kızı kazan
mak için rakibini öldürmekten 
suçludur. Bu kız, ismi .,gizli tutu
lan bir petrol kralının kızıdır. Ka
til genç, evveli rakibini bir tayya
reye bindirmek ve havadayken 
başına bir !ey vurup kendisini ser 
semlettikten sonra paratütle at
lamak böylece tayyare ile havada 
kalan rakibini de yere dü,ürüp 
öldürmek istem itti. Fakat o gün 
havanın fırtınalı olması, planının 
tahnkkuk edememesine sebep ol
mu§tur. Bunun üzerine genç raki
bini bir otomobil gezintisine da. 
vet etmiş ve yolda giderlerken ta
bancasını !akağına boıaltmııtır. 

Katil ilkönce iıin bir kaza ol
duğunu iddia etmek istemişse de 
babasının ısrarı üzerine cinayeti
ni itiraf etmittir. 

Babası. hnkim arkadatlarına: 
- Adalet yerini bulm~lrdır, 

demi.ıtir. 



4 HABER - Akşam Poetaır 

BÜYÜK DENiZ ROMANI D Gin ve yarın 
-=ı Şabla Yavrusu·- 1 erciime f(ülliyatı 

1 Y•zan: Kadir Can No 27 1 SAF ·O 
Alfons Dotlc - Hnydar Rif at 

Elli, altmış dağ adamı sekiz 
korsan'ın etrafını sarmışlardı 

100 I~rg. ______ _...___ ~ 

-------------~1~----------A Ue Çembe1'i 
Koıra Yusuf arkadatlarnun •·/ - Siz kin-:ciniz, bura:Ja ne ;ın - A. Mnuro:a - 1. H. Alişan 

kıllarından geçeni ıe:ımit gibi, on yorsun uz?.. 100 Krş, 
ların ellerine birer silah vennek Ali Ret!}, kim olduhhı.rmı nere- " ----------

için davranmıtdı. den ~c!dikle• :ni k!~~ca anhttı. 111.~----·--- [J~-------• 
BirP.z evvel odqncunun ke5mit Etı·aft:ı.kiler dikk:-t ye mc:~kla 1 1 icaret, banka, borsa 

olduğu oğnç dallarına ytı.klaşch. dinli,·orhrclı. • . j •ı D T" h . " 
Onlan\an uı:la.rı tapcz'uu, lrn!m n. Venediklıeki }'angını, orade.n 

~ 

1 

. :~. r. , .. u HG a.;.tenı 

sağlam sopalar yapdı. Hepsine bi- nasıl k4çtıh:larını öğrenen uzun -----
rer tane verdi, aonr.:\ Ali Reise bıyıklı herifin cözlcr~nde bir şim-
dönerek: k l 

- Emr~t de bu oduncunun llr· ~e ça .:tı. 
Sekiz arkadatı yen:clen ve di!t ı Lenin - Ha:rd:ır Rife.t 

75 l'r§. 
gittiüi yere gide. kasmdo.n, onun 

lim... · 

Dedi. 
Hepside büyiilenmİ! gibiydiler. 

Ellcrincl~ki sopalara, vaktile ta~ı
dılilart kc:skin p11.lalar kadar gü
vcniyoralrdr. 

Sahiden, ormanda, kayalık sa
hillerde böyle baııbot dolaınıak
dan bir ıey çıkmazdı. Kara Yusu
fa hak veriyorlardı. Bir hamle yap 
mak ve bu serseriliğe son vermek 
lazımdı. · 

lnaan ve hayvan i:ılerine b41ka. 
rak yürüdüler. 

Bir saat kadar ıeçdi. Bir çayın 
kenarına vardılar; susam11lardr. 

Kana kana içdiler. Yeniden yol· 
)arına devam edecekleri sırada et
raf da, kocaman ağaç aövdeleri· 

nin ve çalıların aralarında kırrul
dıyan ı:ölgeler ıördüler. 
larmdan daha iyi it a-örebilirdi. 

Ali Reiu 
- Durunuz!, ... 
D:di. 
Durdular. Etra.flarma bakdılar 

ve ~ep~e aarddıkl6rını ıördü· 
ler. Yirmi adım kadar ileride u-
zuıı boylu, bıyıkl&rı enesint!~n a• 
şağı sarkan, bqmda tuh.f bir 
kalpak t.fıyan, kua talvarh bir 
ııdam meydana çıkdı. Diierleri de 
birer birer çalıların ve kütüklerin 
arlcuından göründüler. 

Küçük Hüteyin: 
~· d' ~ ' - "ım ı ne yapac.pz .... 

Diyıe aord\:. 
Kara Yuıuf cevab verdi: 
- Anlaımaia s-htını... E(ier 

hır ~ıkarmakda inad ederlerse el 
}erimiz armud tophyacak değil 
ya ... 

Sekiz kiıiye kartı elli kadar 
vardı. 

Buna rağmen Kara Yuıuf ela, 
arkada§ları da zerre kadt.r kork
nıuyorlardr. Zaten onların da si
lahları balta, direre, hançer ve bir 
iki kılıçdan ibaretti. Okları yok· 
d\1. Bir fey yapabilm.k için yak
laımaları lazımdı. Halbuki kor
ıanların ellerindeki sopalar, bu 
uşta ellerde onların kılıç ve balta
larmdan dahil iyi it görebilirdi. 

Uzun bıyıklı herif bir ıeyler 
.. 1 el' soy.e ı. 

Bizimkilerin hiç biri bunu an· 
hur~ddar. 

Kara Yuauf Türk~e cevap ver· 
di. Kartı taraf kafa Miladı. 

Ali Reis bir achm attı ve hal· 
yanca olarak "Ordu.: 

- Bizden ne iatiyonunuz? ... 
EJli kitinin ortasında bir uğultu 

d~la~h. f ı:lerindcn ufak tef ek biri, 
uzun brvrklı adamın yanına koftu 
ve ona bir ,eyler söyledi. Alinin 1-
tlllyanca @öyledilderini Hırvat di • 
ime ~iriyordu. 

Konu,tular. 
Ufak tefek adam Aliye dönerek 

İtalyanca olaralc eordu: 

katle aıö:ı:c!en geçirdi. Bakrş1~rında 
----------~:;·ıa----~------tcytanca. parıltıhır ""·rdı. Çünkü, 

Yan:k achndaki bu adam, bir ka
ıab.:lkadar büyükolarak köyün ele 
batısı icli. Hrdk·n fü:erinde bir kral 

gibi niifuzu vo.rdı. Znten bu yerler 
Türl<, Avustuı·ya ve Venedik hu
dullan araıında ve pek sarp oldu
ğu için bu dev]etlerden hiç bir=si, 
tam manasi!e sahip olmuş değiller 
di. Tfük akıncıları d?.ha ziyade şi
mal taraflarına zengin §ehirlerin 

·-----w-·;. bi _____ ,:ııı 
~iosyalüm 

K. Knn!sl:y - Sebih3. Zekeriya 1 
75 Krı. 1 

·-----• J. Rasın Küu;yatı J 
Ahmet Reşit - H.Nuım 

75 fç;r§. 

buldukları Sava, Darava, ve Tuna 
kaynaklannıı. doğru at süı·iiyorlar

·------
dr. 

Yanek, paraaı bol ,.') c'leri açık 
olan Venediklilere yaltaklanıyor, 
Zaradaki kale kumandanına hedi
yeler gönderiyordu. 

5;ı':ftdi, Ali Reiıle arkadailarını 
eğe; Venediklilere teslim edebilir· 
ıe kimbilir ne kadar para alacak
tı? .. Hattn Juıledeki aşkerlerin ha· 
tına zabit olmak, ileride Venedik' 
te zenJİn bir fÖvnlye olarak Yil!a· 

mak, işten bile dejiildi ... 
Küçük Hüseyin 1.lZUn bıyıklı he· 

rifin yüzüne baktı. Ali Reise: 
- Ben bl.l ayının bakı~larını be· 

işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rif at 

60 Kr§. 

Ruhi hayatta lô.şuur 
Dr. Yung - Dr. Hayrullah 

GO Krı. --------
lsfehana doğru 

Piyer Loti - · l. H. Aliıan 
100 Krı. .-

fenmiyorum ... ·------J. Rasin Külliyatı il 
Dedi. 
Ali, yeniden onunla konqmıır;a 

basladı. Ka"'a Yu~ufla Kücük Hü· . ~ 

.eyin ve diğer nrkacla~lan da on -

Ahmet Re~it - H. Nazım 
75 Krı. ------· 

larııı ıözlerini zuıhyabiliyorlı.rdı. ı•-===---G ....... 
0
-,-

1
·-
0 

Baba 
Venedikte bulundnkluı sırada iti· 
te itile oldukça öğrenmişlerdi. Balzak - Haydar Rifat 

Yaneh'in aöyledi~ine göre Sa - 100 Krf. 

palto kalesi uzakmtf ... Ancak bir 
buçuk iki günde Yarılırm1ş. Daha •-------'~~-----• 
yakın bir Türk kale veya ka5abaaı Deliliğin piskolojisi 
dil yolmıuı ... Halbuki artık vakit Dr. Bernard Hard - lzeddin 
geç olmuf, naaıl olsa. yola çıkıla· 50 Krş. 
maınııf. Köye buyursunlarm1ş, ya ı 

Tın Eabah erkenden onların yanına 
iki kıla\'UZ verir, Sııpalto'ya, Me - lıkbahar Selleri 
zit Beyin yanma gönderiranil\ .. l\fo Türgenyef - Sami z. Süreyya 
zit Bey onun ahbabı imiş. Hat a 75 Kr§. 
bir defasında buralarda ava çık- ••------w-1 '_1 ____ _ 
mıt ta Ya!"ek'in evinde misafir 1 

·--------'~IGW----------· kalmıf.... • 1 Engerele. düğ·ümü 
Yanek bu sözleri söylerken I F. Moryak - Peyami Sefa 

ınümkün olduğu kadar gülümıe • 60 Kr§. 
mi~, Türk korsanlarına karşı sevgi m 
ve ıaygı göstermişti. Hele Mczit ~J! ------· Beyle r.hbabheından bahıcclince /. Rasin f(ülliyatı J/J 
sekiz arkada.gın hemen hemen bü- 1 Ah;nct Re::t - H. Ne.zım 
tün tiiphleri yok olmuştu. 1 75 Kq. 

- Feki !... --------o:·~ıZ'.::-"ı~~n:::o---- -
Dediler... l ar-------~-.::::.::: ..... ;:;.ıei..._ ____ _ 
Yanek, arkada~Ianna epeyce Samimi saadet 

1 

uzun si.iren bir ~eyler :ıöy'.c:li. Son· 1 Tolstoy - l. H. AliF-
ra ilerledi, Kara. Yusdfa toka yap 1 50 K:.ıruı 
mak i~in elini u:attt. Çünkü cnu •------or;~~;:ı-------• 
hep~inin içinde en iri yarı, en atıl~ 
gan görmü;:tü. 

Fakat K::ıra Yusuf Aliyi gÖ!ter
di: 

1 . . . ' - ıte, reıııınız ... 
Dedi. Sonra ilave ett!: 
- Şahin Reisin oğludur ... Duy· 

aıJ.dmız mı? ... 

F-----------.\ıa.:ıtc.----------M istatistik 
Andrelcs - Huphi Nuri 

30 Krı. 

Dağıtma Ye,.;: 
V AKIT Matbaası 

JS Birinci Ktl:ı:m H>.34 ~ 

s~tıicdeı~ qij.tii11ıüşl,er.: 
F»S*' t•mız= w a-•......ıı·-· _...,... = 

Ahçı dükkiıiında 
komedi! 

Size bugün lslanbıılun en eski ı 
ve en tanımnı~ <fijğün a,çdarın-, 

dan Ealatlı me~hur Necib ustayı 

tanıte.cai;nn .. Ancak :ıiz bu yazıda 
Necib ıııtanm nefis yemeklerini 
d~ğil, cmm, dill;kanında ımı 5ıra 
yapılan 1.lzunca şakalardan birisi
ni gfüeçeği:ı: ! 

Dün değil, cvvelisi g~indü, öğ
leden biraz önceydi. Balat iskele-

sinin anlı, sanlı a~çıst Necib usta, 
t~m f mndnn yeni gelen bnklava-
nm üzerine, tatlısını ha~hırken 

dükkandan içeriye genç.don, tık • 
nazca, az esmer biri girdi. Bu ui • 
ren oradB ki fabrikaların birinde 
makinisllik yapan Bay Agopdu. 
Aıop, bir masada öjle yemeği yi~ 
y:mlere, bir de eğilib Necib u ... 
tanın yüzüne bakdıkdan sonra, 
ellerini uğ\.!!lurara)c 

- Ah, benim Necib ustacığım! 
Dedi. Baklavanın tatlısını bin 

bir özenti ile botaltmakta olan 
Necib usta yan suratla sordu: 

- Ne var, ne istiyorsun? 
- Ne istiyeceğim? Dilerim mev 

ladan, 3en böyle çah~dıkça tuttu
ğun hep altın olsun ! 

Necib "ijSta yeiinik (hafif) bir 
sesle: 

- Amin! 
- Velakin bu tuttuğun altmlar 

da ıonunda hep tat kesibin ! 
- Senin çenen la§ ı~eailain ! 

Haydi, çekil oradan, iş arasında 
benim batımı derde aokma ! 

- Jyi ama, benim canım cii•· 
rim, ruhumun revanisi, gönlümün 

ıambabası Necib uştacığım, be -
nim çenem tat kesilirse sen '%İyan 
edersin! 

Neçib usta elindeki kocaman 
tatlı kepçesir.i yanlt~lıkla ocakta
ki csp~nak tenceresinin içine bı
rakarak: 

- Neden ziyan ediyor muıum? 
- Nedeni var mı? Eğer ki be-

nim çenem t~.§ keıilirae senin o 
gü-zelim yemeklerini müşterilere 
kim ramlim edecek? . 

- Benim reklama ihtiyııc1m 
yok ... Beni bilen bilir ve canı istİ· 

yen gelir, canı i&te~iyen gelmez! 
- Öyleyse ben artılt gelmiye· 

ceğim, işte gidiyorum! 
- Cehennemin dibine kadar 

yolun var! 
- Oıaya kcc!ar gide.-sem ıen· 

elen orada kimlere sehim götüre
yim ! 

- Onee babana! 

- Sonra? 
Necib \tıla kızarak: 
- Sen çeker misin arabnr bu-

radan, yokna kızgın tatlı kepçesi
ni ko.fo.na ieçireyim mi? 

- Tnth kepçe!ini sen ge~irmİ§· 
:tin iiesireceğin y~rc ! 

Ncdb usta dönilb arka:;ına ba-
karül:: 

- Tatlı kep:;csini de nereye 

! ! ! ! 
- Necib u:ıta be! 
- Ne var, çabuk söyle! 

- Baklavaya tırlan yağı nıı 
yuyorsun, yoksa don yağı mı? 

- Halletmişsin sen! Ben öı 
öz tcraynğı kullanırım! 

- Hay ya~asın benim tere11 

ğmdnn nefis Necib ustacığını ! 
Bu aralık müt terinin biri ıo' 

karna ister: 
Necib usta makarnayı veri 

Agop atılır: 
- Bana da bir makama ver 

ma. sirkesi az olsun! 
- Sana !İmdi bir mnk,rna 

ririm ki alamadan gidersin! 
- ÖyJeyGe bir pıraıa ho 

ver! 

- Ulan kalk, defol diyo 
sana §Uradan ! 

- iyi ama, karnım aç be Ne' 
ustacıeın-ı ! 

- A~a .ıiftlen ! 
- Zinftleneyim mi? 

- Ziftlen ya! Ziftlen ki mi0" 
kalafat olsun da bu kı~da, ktY'' 
m~tte içine yağmur, kar i~leJ11e" 
ıin! 

- Ne :dftlcneyim dersin? 511 

bakayım, yemeklerin nelerdir 1 
-Çorba! 
- Torba istemem, ben arılı' 

beygiri değilim! 

- Haşlama! 
- Daha ba§lamadan, birıı.S~ 

adamakıllı· baılıyacağız ! 
- AY§eKacım: 

- Kadından ağzım ynr.r.ıll 
kaynanam çıksa karşıma yeıııeJI' 

- Yalancı dolrr.a ! ~ 
- Onu kendin yutasın afir 

ilen! 
- Makarna! 

- Ne makarna~ı? (fi 
- Kör müsün, düdük mak'-

sı! 

- Çalsan a ki .. Dinliyeli~! Jı' 
- Hay allah belim versıJ1 f 

rif, halk, defol oradan, burlf 
Dumbullu lsmailin tiyatrosuo' 

virdin! -~ 
- Kızma be Necib ustacıS 1 

gö:zünü seveyim be! Darılrııl' 
tatlı konuşalım! Hele ~u canı .. 
nın solundaki büyük kiisenio ~ 
de ne var, onu söyle bakayıtıl~ 

- Komp~sto var, vereyif11 b" 
- Son Po5ta i:ıtemem, (ti• 

varsa ver! 'b 
Artık çeneıi yorulan NeC1 

ta, raf tan iki tane çiğ yu_sı'd 
kapınca Bay Agop top gibt 
lcindan fırlar, Neıcib usta d,. / 
rnu:taları peşinden f ırlatırıca r 
murtamn birisi yoldan geÇeJ1 
f eH hamalın göğıüncle patlat İ 
snğh ıollu kahkahalar ar-' 
komedi biter. ,İ 

Osman Cemal Kay~ 

ı~oydum yahu? :r::::::r:::n::m::ı:nc=::ı=-.::n:::::=:: 

- Kördür gözün? Demin yan · 11 o e 15 ı ·ı ra"S 
lı~lıkb. ıspıınak tenceresinin içine : V 1 ~ 
ıokdun ! Kışlık palto ve pardeS 

Nedb usta, büsbütün kafası a- : S d k d klı 
.. . d k' l • on mo a ço ayanı tarak ıapanaeın uzenl\ e ı tat r ! 

1
_.,..,. 

k 
ı • • kum&Jlarımızdan rsmar 1JP" 

epçe5ıne yapııır: · l 1 k ı }. 
Uı ı... .... belası herif mınat ı o ara yap1 ır. " 

- an, sen ne ~ dd . O h b hıJ..,, ca esı r an ey 
miısin be! 

H b l benim Kolaylık terzihanesine -r-;" - ay aıın var o sun 
1 

(~ 

baklavadan daha tath Necib us- ıun ar. __ .-c 
··•••••111mwm11U1m~u::u:ıs--

tacığım ! 



11 Biriaci Kanun 1934 HABER - :ttkpm P•tau 

Cüzamlıların J_ RAovo=ı_ 
Mezarlığı 1 ~::.:.u:_:-_ 

roman• nakleden : va • no Azade 18,IO: PWc, dana maalkLIL 19,80: 

-41- f Dilap llaberlerl. 19,'9: Kollfenım, Tuanuf tf'1a . ve yerli malı llaftaa. IO: lllaarlf lıUanlıp 
• takdim etti: - Evet ..... Doıtlannuzd'an biri· namına koafenm. ıo,ıo: Mehme4 JıUnttr 

~ ....... Latif Beyi tanıtayım!.. Be· nin, daha doiruau, halamın dost • Bartstoa, I0,'9: Spor koauımuı: Ba7 Btref 
ltc\"ltuındur. Sizden kendile • lanndan birinin otomobili .. Şefik. ıı,lG: Anaclola aJanaı - bonıalar, tı,ao: 
~tmiıtim... Çok merak - Hatanızın dostları ıizin de Türkçe mödtı unlar. Bayan Bedrl7f' BULm. 

T 
not (balk ... .,......) U: ~ caz ve t.u -

... anımak iıtediler... Bir doatlanmz delil midir?. so oneetnm. 
::: için bize miaafir ıelen Ri- - Murat Beyi tanımıyorum. l'5 ns. BtmAPSfn:, aao m. 

...._ -. ele kaa •.. Evet bize anlat· Kendisini ancak bir kere gördüm. 11: Çltıer 11omer1 18,615: Skler. 19.IO: 

,,..._ hilciyeler beyleri çok ali· Bu cevabm aöylenif tarzı polisi llaftf maUd. il: Telefon ....aarmc1an re-
ett• hai&..-.-· • 'b' • • D 1 portaJ n,.u: tmre Manarl dnıene ta1om11e 

"-• - ı. •,.-mm .~ ıne ııttı. a ım lleraber Aana Uh7 ve Coelen:vt taratmclan 
k~İr Bey, bu beklenilmiyen dalım dedı kı: prkdar. H: Radyo t1,..troı1a. tUO: Haber-

. -..rirJer karıııında taaccübü - - imana hoı ıörünmiyen &• ter. ts,'9: Dan• pllldan. 

-.Jclaınata muvaffak olamı· damlar vardır. Buna rağmen, bun esı KD. BELGRA.T, 417 m. 

d 
Bakıtları, üç adamın bi • lar, basan da pek ili dost olabi- J8: Konterana. - Ma1ttıe111. ze,10: PIAk. 

tıı lcalknror, ötekine .._evrili - lirler. - Haberler. ti' SO: MUU netrivat. ti: Radyo 
·ı :r ork"!ltrur. ıı,ao: Opera temsili. 

• Nuh cevap vermediği için, Ri-
.. oı:, hafiyesi: • fat sordu: 

L._' Nuh Beyin söyled:ğine bakı - - Bu zat hiç hotunuza gitmi-
~ lıankulade ketfiyatta bulun- yordu, delil mi? 

qz ! - Gitmiyor. 
ı..:' HaJD', aöylenilen aynen ha- .- Niçin? 
~ def ·ı .. ŞahAD bir teY ket - - Sebebini aöyliyemem. 

im ... T eaadüfen ıeçerken Eve döndükleri zaman, Dira-
ılann mezarlıiı gozume yet Hanım, Murat Beyin ujradı-

• Hatta Dirayet Hanmım jııu ve geceleyin tekrar geleceği
ıezerken daha mühim feyler ni, bir kaç saatlerini birlikde ıe-

ettiın. Hakikatte, üç mahzen, çireceklerini aöyledi. 
i derecede ehemmiyet arzedi Nuh, buna dair bir teY aöyle-

• Beni daha ziyade alakadar medi. 
ctizamlıtann mezarlannı • • • • • • • • • • 

fetınekti. Maalesef, bunlar, Saat dörde dolru, gökler bulut-
laıunıı, içlerine topraklar, la kaplandı. Futmanın kopacağı 

d 1 zannedili-rdu. Fakat bir rüzgi.r o muf.. ı-

' Mahir Bey, bize haıta bir de- çıkarak bulutlan dajıttı. Fırtıan 
ının maceraımı anlatb. Cü- olmadL Maamafih, aünbüll bir ba

darm mahzenine ıelmit, ora- va bat ıa.tenlL 
tedavi edilmit·· Jale Hanım ve kızı Tabire Ha. 

2H Kbs. VABŞOVA, lSll m. 
18: Sonatlar. 18.H: &öder. ıt.ııs: Hant 

orkt'tltra konseri. 19 43: Sözler. ıo: Şarkıb 

k"naer (oo-ra p&l'Çft1an • Po((.lnl) toto: 
FIX"'ter. ıı: H .. flf mu..ncı. tl.4~: Ba~rltt. tı: 
'"9fonlk ,,,-nftlPr orkf"Sfra kon~rl. ıs.15: 

Ph"" muUdBL 24: SöWr. 2',SI: Sel011 or -
ke-trau. 

'°'"· r.1P.tP'P.tn. "" m. 
18 '"'= 'B'~v.-. 18.": Vnl ~t. 11: Rar

k1'ı 115TJPr. 19 qfl: l'tlk. IO.ll~: ,-,.r11t ve ri • 
'Ef'I """'"tt•u. 21: P•~•IPr. tl.ln: "Fıu•tl"lt

M 1"1-11 -"'1'-f, ti: Ra~rll"r Ve spor. tl,20: 
Dul• ma•lldsl. 

Khz. PRAG, "70 m. 
18,11: Şen prkılai'. 11.tO: Mball, U,06: 

Şarkılar. 18,%5: PopWer. prkılar. 11,11: 
Pl'k. 18 41: Skler. J8.ll: Amele Dflltrlvat. 
ıt,05: Almanca ...... 11,m f!IDl9yoa. te,10: 
Plü; - Aktt\allt.e. to Ol: A411kerl mmka. ti, 
10: 8~'91Pr. 21,!IS VarvP~ ft fl5: ""nM'fffı w 
aeMnnt" lstmll operet. 11,15: .Pllk. ft,IO: 
~fcınlJr .... 

Jnw.. Mn•nvA. ,._,..> 
17: "IA ,..,_._, "~~ Gpel'MI. 

"'"' lllr tıfomllfffn •ldL ft.M: .............. 
kf-t '" JılT .,,ıc knneıer. 

BOMA • NAPOLI - MBl 

• 
Her parçası ayrı bir heyecanla okaaacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, qk ve seyabat romaaa 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.113 

Biribiri arkasına ablan üç ıillh 
ıeai, yerlileri meraka dütürmÜf, 
Muradı da ıöremeyince aeain ıel
diği yere akm etmiılerdi. Kaplan 
ıon nef eıini verdiği ıırada onlar
da yaklqmıt bulunuyorlardı. 

Muradı, yerde upuzun yatan 
kaplan yanında gören Piimeler 
(cüceler) adeta tatmp kalmıılar
dı. 

Kıaa boyları yüzünden, görmek 
istediğine muvaffak olamıyanlar 
birbirini itip kakıyorlardı. Bu ka
rqıklık fÖyle bir bet dakika de
vam etti. 

Sonra, Muradı da kaplanla ~ 
raber ortalarma alarak tepindiler, 
zmladılar. 

Hepsi de muvaffakiyetinden 
dolayı Muradı tebrik ediyorlardı. 

Piiınelerin en yqlııı Lıp. yak
laımııtı. Muradm göaterdiği ceaa· 
reten çok sevinçli olduğu belliydi. 

Gene böyle bir kaplanın evvel· 
ce bet arkadqryle beraber hücu· 
muna uiradıklannı iki arkadqı
nm parçalanmumdan sonra ken
disinin attıiı bir okla haJVanm 
tam ıözünden yaralıJarak zarar 
vermiyecek bibr hale ıeldiİbü ha
raretli hararetli anlatıyordu. 
· Cücelerin temin ettikleri büyük 
bir alaç hJVUUD bailannu •JÜ· 
lan aramdan seçirilenk atefia 
balunduiu yete kadar tqmdı ve 

r·-
:Yazan: 
i 
1 Rıza 
\şeklp 
• 

Lııa bu adamı daha ilk bala-
ımda tanıdı. • 

- Sen, Manitolulardan mııın? 
Diye sordu. 
Vahti: 
-Evet Monitolu. 

-3-
Monitolular Piinıelerle düpnan 

geçiniyorlardı. Komtulanndan 
yalnız bunlar, olur olmaz sebep
lerle hücuma seçerler ve senede 
en qajı yüzden fazla Pilme öldü 
riirlrdi. Bi:rle bir aclamm, clüt
manlan eline seçmesi onun ölü
mü elemekti. Zaten yaralı Banza 
da buna hazırlanmıt aibiydi. Mu
rat vaziyeti çok çabuk kavradı. 
Herbanıi bir vak'anm önüne se
çebilmek dütünceaile harekete 
ıeçti. 

ihtiyar Ziıanm yanma aitti. 
- Bununla ben konatabilir

miyim, di:r• tordu. 
~~ 
Adamlumtnın 'bir ftb çıkar. 

maluma mani olmalmnız. Bu 
11e1ki Maim çok itime JU&J&bi· 
lecek?. 

-Ne pbi? . 
- Kendisinden 1:iaa 197lw öl· EYet bu hikiye pek ıayanı mm, akpma davetliydiler. Ye

at ... Eski tariht"naslarm ki. mek sonuna doiru geldiler. Rifat, 
rınr tetkik ettİQl. Yunus Çe • onların .plitinden. iıtif ad~ ederek 

gene eilencelerine devam ettilr. 
11,ıo: Orkeetra kouerL 18,M: Sözler ve remnek iatiyoram. Bunlan tama-

plAk konaerlert. 21,615: "L'amkıo Frltz,, ıı • • • • • • • • • • • miv\e öO--,ndikten IOJW,~ i,ptedik· 
mlndekl 1'1ucaınbaln opera tem.w. U: Son - 2 - 1 

•·-' 4t:ı.:~~~~r-:~f=t:~:;:.:~~~~==::t.=~·=---~~~~ .................... Jeriai ;rapabilirler. leyyahlan burldan ayaletle- - üpheeb, Murat Bey en hat en DL BDUN ur m.: O .__ .... ..;. L.:.. '-'- · ettikleri ayalı yaralı blhr ~'7i - •• M -1519• ...-f117 7aP' 
•çırdıiını it"raf ediyor. ka gelecek kalmadı... Değil mi 19

'0I MDU claular. ı9.ıo: Der r.erbrodıe- yakalayıp geti'mıı"tlerdi. Adamca· mazlar iatec1ik1eriDiz IOIUDU? 
Oli. b&fiyeıi: f d' ? ne Kopf lllmll fmılll. IO: Keman konııeri, mal du. 

e en ım ••• 20,20 Şarkılar, 20,olO Aktnallte, haberler, ıı, ğızm bir bayii iıtirap çektili bel· Mmadm aoracajı Om 
..... ~pek merak ettim. Bah - Evet, aaat dokuza doğru bu- to· Fattıııtza 1.ım11 t. •s Babe ı.. b. 1 L-ber • • opere • : rler, :es, li oluyordu. 8ov11nun diierlerine V a..,iyi ır tercıimaaa ucı-• 
1 ınız eaeri bana gösterir mi - raya geleceiini vadetmitdi. H: n.n. 11111811dBL 

1 
-· di 

?. _ Hanai odada oturacabmız? 111: m... VlY.UA. I01 m. nazaran uzunluğu, ve adelelerinin bir köteJe çekerek uzun uza "ye 

Bey, biraz tereddütten 

• Vallahi bu eser bende de· 
• • Y okaa maalmemnuniye 
;ıtd' illa. Bir arkadaırm, bana o-

le üzere verdiydi .•• 
8e1ki tekrar gene verir. 
Tab ·ı Yerirdi. Fakat kendi -
da delil.. Mıııra seyahat et· 

S
-' d 17,'° a.m lllllllld, ...._, 11,81 Balk tar- dolgunluiunu sirenler, ba afak istintaka 1'aıladı. 

- ~OD a... -·- 19 - ,.._ -~..I aldı -.. .- ............ llüerler, ıt,u. ıo,11: tefek mah161darm bana nud -· Evveli·---- JmnNeD • - Ben de böyle düıünüyor· ......... tı 11anum __ ..._.. ,,_ ı--
...--. --.. tı.ao aam kaladddarma, nud ,ürüldedilde- ~.sordu. V-""·i Terdi~ cevap. 

dum ... Eler yanılmıyoraam, aalo- taaftlar, IU'kd&r. n ~ pop1tıt.1 (Viet9r ..... _, •• 

nun iki penceresi var. llnabJ tarafmdan), ıa.ıo llalıerler, H 11er rine hayret ederlerdi. 1arda bç•makh 1aarebJ ediyor-
netrlyatı, 1 Kuartet komert. Adamcaia çok bitkin bir hal- du. Ona hakikati elyl__.inin 

- Evet. KllL &TOKBOLll, ae m. -L- f ~-•- laca 
11,os: PWr, 19,ıo: t!lder. ll,IO: lllld deydi. Bununla beraber dUl'UfUD- kendili için d.... aymw o il-

-Rica ederim, pancorlarm ka· duıa mualkı.t. ıo,ao: Kabara netrt)'&t. ıı,u: daki azameti kaybetmemifti. lbti- m bildirdi. 
panmaınuına ve kimse tarafın· ilkler. ıı,.u: ABkerl konaer. ıs: Yeni .._ yar Lıp'nm yanma ıetiriJmitti. 
dan kapablmamaama dikkat edi· mutldal. 

'( Devamı var) 

niz. 
Kadın mütehayyir, baktı. 
Polis hafiyesi sordu: 

- Bunun böyle olmaamcla bir 
mahzur mu var? 

- Hayır... Mademki ıiz böyle 
• İltİyoraunuz ... 

Adam, aıü)üımedi: 
- Benimle beraber ıeliniz. 
Sofadan ıeçip bahçeye çıktı

lar. 
- Sol tarafda, fU ıık çablıiı 

ıörüyor muaunuz? 
- Görüyorum. 
- Şayet bana aöyliyecek bir 

teyİDİz oluna, itte beni orada bu· 
labilirainiz. Bu ıece, milafirlwi
niz varken orada aaklanacajmı. 

- Bir teJden mi ıüpbeleniyor· 
aanuz? 

- Bir fikri mahsuaum yok. .. 

Senenin en büyük filmi 
Çardas Furstln 

Dünyayı do'aıan me~bur operet 

BAŞ ROLDE 

MARTHA 
EGG ERTH 

Maamafih belki de bir 19yler ola- ------------

bilir ••• Gayri tabii olan nazarı dik-1 .. -----------1 
katinizi ne celbeedne beni de 
haberdar edin. Daha dotnuu, en 
ehemmiyetals hidiaeleri hile ıöz· 
den kaçırm.,..,ü bana anlatın. 

Kadm cevap YenDedi. Polia 
hafiyai, ODU bir feYİn korbttu
pUD farkına vardı. Filhakika 
Dlra1et Hamm, aelecek pceDİn 
dehfetine daha fimcliden bpd. 
m11 pbiydl. 

Şekercilere 
Oç tatlı Avrupa mamullb 

bir bademezme makineai l&b· 

bkdır. Garmek ve pazarlık et
mek üzere Sirkeci, Hüdavendi-
ıir cacldeeiade &3 numarada 

tersi Remsi Ef. mUncaat. 
(38CM) 

Hannnefendf: 

Para aadetba analatandır. Mes'ut 
olmak için zencin olmak prttır. 

Zenıta olmak I~ de bir Piyango 
bileti almak lbnncbr .. 

Behemehal bir Yılbqa Plranp 
bileti almız... 

Değerll Armağan mı Vermek lstt7orsonu 
Noritlen dalıa igi bir şey bulamazsınız 
N O R İ Kllçllk, Şak, Mlkemmel Son FOTOGRAF 

icad ıinema ıeridi kat•ana• MAKINESIDJR 
Fiyab Ucaz, Her Yerde Ba'anm. Deposu: Biri•i Valuf ~ 
------ 49 E Huu _____ .. 
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Ulusal musiki 
Ulusal musikiye doğru başlığın

<lan uluhal hava1ardan söz açaca 
ğı.m sanılmasın. Ulusal havalar
dan söz açanlar çok oldu; ben, iş
lenmiş musikide de ulusallığa va -
nı,.bileceğ:ni gücüm yettiği kadar 
anlatmağa çalıŞacağım. 

Şimdiye kadar musikiyi tarif 
ederken h:slerin en ince tercüma -
nıdır; başkasının anlama~ı için ke
limelerden ü.tifade etme!~ iJıt!ya -
cını duym:-.. L her kulağa, her yü • 
reğe ulaşır, sınırı yoktur, deni]m!ş 
tir. Bn hem doğrudur, hem yanlış! 

Musikinin duyguları taşıyan 

en ~nce, en nazik bir ifade oldu
ğunda ~üphe yoktur. Ama, bu yüz
den dil:ni bilmediğimiz yabancr -
lann, dilimzi öğrenmeden musi
kim~zi dinley!p, ondan hoşlanma· 
lan o musikinn doğduğu yerle om.1 
doğuranların damgasını taşrma

m?ı.smı icap ettirmez_... Tersine o, 
damgas'le birlikte hoşa gittiği i
ç'n makbuldür. 

Öne ~ürdüğümüzün doğruluğu
nu İspa~ e\.mek için musikinin geç· 
mişin den kısaca bahsederek asıl 
muasır musik:den söz açacağrm. 
xvı ncı yüz yılda musiki hemen 

hemen ltalyanlarm inhisarı altın -
da ?di. İşlenmiş musik=nin bildi -
ğimiz bütün çeşitleri opera, orato
r :o, kom'kopera, bale, senfoni, ve 
soıH ~. Gerçel. ten hep bu ülkede 
r'oğdu yetişti. O n>manlar musiki 
elemek 1taly~ demekti. Fakat 
xvıı nci yüzyılda İtalyanın bu 
yolda ilcrle.mesin1 kıakanan Fran
sızlar, lspanyoltar, Germenler ken 
di!erini }avaş yavaş güzel san'at
larm bu kısmına" da vermeğe baş· 
lamışlardı. · . · 

O zamanlar bu cins işlenmiş 

musik'nin dinleyicilerinin de kıt 

olmasına rağmen iş ilerledi ve 
xvııı ncu yüzyılda ulusal ayrılı -
şın ilk işaretleri belirdi. 

Sonunda bu ayrılış o raddeye 
vardı ki ml;lsik:den anlıyanlarm 

karşH-mda B:ıh'tan, Kuperin'den, 
Skarlati'den ayrı ayrı havalar ça
lınsa onlar hu havaların hangi bes 
tcl:ara ait olduğunu dem:yelim de 
h c: .gi lllufn ait olduğunu farke
cleı 'erdi. 

Belki Bah'ın bazı parçaları 

Fransız musikisini andırır, Kupe
ı,.n'in çok canlı geçitlerinden ba
zıları Skarlatin · n musikisi sanılır 
ama iyi linl"ı : ' ~ k olur'I~ hü çd· 
yerlerde gene dP, ulusallığını mey
dana kov'l'1 yr · it.re te~~di.ıf edil'r. 

Bu arada bazı bestekarların iki 
üç ulusun duygularını, biçimlerini 
kendilerinde cP.mettikleri de ol
rr.uştur. Mesela Gluk'ta hem İtal

yanlık hem de FranMzlık vardır. 

Hel~ Mozart Fransız .. •\'.man, İtal
yan mus'kilerinin bir halitasıdır 

ve bu yolda gerçekten u~ta kesil -
r.1 l şt ir. 

Böyle olmakla beraber ulusal -
lık ile .... lemtde dPvam ederek 
XIX ncu asrın ilk yarısında bu 
yolda en büyük zafer Germenlere 
müy~sser o1,muştur. Germenler 
H~ydn. Subert, Veber, Şuman, 

Betofen, Mendelzon gibi ustalarla 
tı!>l:ı xvı ncı yüzyılda İtalyanla
rın yaptığ1 gibi 1850 ye kadar mu
sik 'ye hakim olmuslardır. 

Bu tarihten sonra Mac:nlar ve 
tekler başta olarak her ulus ken
dine g3re bir musiki yaratmak 
sevdasına düşmüştür. Bunun soy
sal sebepleri vardır. 

xıx ncu yüzyılın ortalarına 

chğ1 u Avrupa uluı;larında bir kay
naşma olmuş, halk tabakaları ara
srn da farklar daha ziyade belirm!s 
ve bu tabakala.r ayrı ayrı güç bu: 
larak birbir1erine karşı aksü1ame1-

leri ziyadeleşmişti. Bu hal musiki
ye de tesir etmekten geri durma
mış yalnız bir sınıfa değil bütün 
sınıflara hitap edPn havalar beste
l~'nm.eğe' başlanmıştı. 

Avrupada ulusal mus'kinin a -
sıl bayraktarı şüphe yok ki Macar 
piytmist ve bestekarı List olmuştu. 
List yalnız kendi memleketin:!e 
ulusal musikiyi yaratmakla kalma 
mış başka memleketlerde de bu 
çeş't musikiye rehber olabilecek 
genç bestekarları bulup meydana 
koymak bahtiyarlığına nail olmuş
tur. 

Mesela Avrupada Rus musikisi 
hakkında zerre kadar malumat 
yokken o Glinka'yı, Bolokiref'i, 
Borodin'i, R;mski Korsakof'u, Mu 
sorgski'yi eserlerile tanıyarak Av
rupaya tamtmağa çalışmıştı. 

1784 de yazdığı bir mektupta 
Rus ulusal musikisini R:mski Kor
sakof kadar kimsenin temsil edc
miye<'eğini isabetle yazmıştı. Ayni 
tarihte Petersburg'un şöhretli mu
siki kritiği Laroş, Borodin'in uyu
muş Prenses adlı melodisile alay 
ediyor, bundan daha tatsız, kötü 
bir musiki işitmediğini yazıyordu. 

Gene List 1854 de kimsenin da
ha adını bilmediği bir bestekar 
meydana çıkarıyordu. Şezar 
Frank 1870 de de Şen Saus adın -

daki Fransız bestekarım musiki 
alemine takdim ediyordu. 

6 Mart 1865 de Sgambati'yi çok 
beğendiğini yazıyor, 1868 de her -
ke-;in nefretle bahsettiği bestekar 
Grig'i kritiklere aldırmıyarka tut
tuğu yolda yürümetini tavsiye ~ • 
derek teşci ediyordu. Bir taraftan 
Çek bestekarı Smetana'yı öteye 
be··iye tavsiye ederken diğer taraf 
tan Albeniz'e hocalık ediyor ni
hayet kızını Vagner'le evlendire -
rek onu damadı yapıyordu. 

Lifi.tin teşci ettiği gene bestekar
lar, Ri.mski Korsakof'lar, Borodin· 
]er, Bolakiref'ler Grig'ler, Sezar 
Frank'lar, Sen Sans'lar, Sgambati 
le•·, Smetano'lar, Albeni~'ler hep 
geleceğin ulusal musiki üstatları 

idiler. 
1870 harbinden sonra Fransa -

da milli duyguların galeyanı niha
yet orada da ulusal muiskiye gö -
rülmemiş bir hayat veriyor. Sezar 
Frank ile eSn Sansın peşini Kos· 
tiyon, F ore, Dupare, ve nihayet 

Döbüsi muvaffakıyetle tak!p edi
yor, vaktile Kuperin'in, Ramo'nun 
'JcrliC'z'un zaman zaman yaratmış 
oldukları ulusal musikiyi ihya edi
yorlardı. 

İşte bu satırlarda ulusal IVJ'Siki
yi yaradanlar.dan söz getirdin:', ge-

lecek yazı.mda bu çeşit musil \ nin 
nasıl ve ne gibi esaslar dahil'nde 
meydana geldiğini anlatacağım. 

S. Karse! ....... .-.............................. " .................. . 
··---·-···················••ır••····----· ........... . ::D K O =i ~i r. emal smanij .. .. .. .. 
H [ Bevliye Mütehassısı J ai 
:: .. . " . :: :: h:ar3kı >\'· tksel~l\·or mall-Azaq ,·anın d:ı •• :: ~ .. :: 
:: No. 34 :: - -ii Hcrgün 14 • 20 ye kadar Telf. 41235 ii .. .. 
" ~ 
:::x=:ı: =ı ::ı: n=::ıı:::::: :::; :: : ::: ::::::.::::::::::::::: 

HA"'BER - ~ıam Poı!aıı ·"'-..... , Eirinci kanun 1934 ~ ~ 

Gemiler, bu istihaleleri geçirerek ıimdiki ıekillerini bulmuılardır. 

ilk buharlı gemiyi· yapan 
adamın acıklı macerası •• 

Mekteb görmüş kime sorarsa - \ yerleşdirdi. 1776 yılı haziran ve \ teferrüatma kadar gönderdi. 1'•' 
nız ilk buharlı gemiyi Amerikalı temmuz aylarında, hayret ve kor- lon tabiatile bu pl~nlardan bir şt~ la 
Rober :ültonun inşa ettiğini söy- kuda~ dona kalmış ehalinin önün- anlamadığı için işi fen akade01itf di 
ler. Megerse ondan ~ok evvel Juf • de oradan geçen Dub çayı ile ona ne havale ~\ ti, fen a~ ... (~cınisi d 
rua Dahan. a~ında b'r Fransız bu- dökülen Kuzanken suyunda tecrü- teşebbüsfü1 kab:li tatb'.k ~iup 0: lar 
harla gemı ışletmeğe muvaffak helerini muvaffakiyetle ~'-pdı. madığmı .te\kik etm'=-k .izere b~ •Ut 
olmuş, bir Fransız tarihçisi son za- k · t k'l tt' omısyon eş ı e ı. 

manlarda ileri sürdüğü bu iddiayı K" t ı· d · 1 ·? Koıflir ~r 
.. 1 h'k" d ' or aı emezermı. , n 
şoy e 1 ~ye e ıyor: .... yona Perye adında biri reis seçı ~il 

30 Eylul 1754 de dogan Jufrua d' B p d akt'I .. eriıT ~e ı. u erye e v ı e su uz 
Dahan asil bir ailenin evladı idi. d b h 1 · .. "tm .., kallı' ite . . . . . e u ar a gemı yuru ege , 
O vakt:n asılzadelerı gıbı kılıç ku- k f k t D b t .... geJ11r ~e .... . . .... . . .. .. ışmış a a a an yap ıgı . 
şanacak çaga geldıgı vakıt kuçuk ~.,. · · 1• · .... • • "dd' .. ..,ıt di . . . mn 1ş ıyem•yecegını 1 ıa eı.v· · 
yaşındanberı rıyazıyeye meraklı . d h"d . l · t' sc le .... . . . -- gemı e sa ı en ış ememış ı. 
oldugundan kendısı topçu veya ıs- .':.. .. :-. .. d p D b ' k' b ğl• ltıi 
'hk" fi d b' . · yuz en erye, a ana ın a 

tı am sını arın an . ırıne ayrıl . B'' l b' d • tti1" 'o .. .. mıştı. oy e ır a amın rıyas . 
mışsa da o zamanlar hor gorulen ı k' k · d b" l b" • jr.I~ d,, 
b 

. . . ae ı omısyon an oy e ır ış ,. . "' 
u sınıflara gırmesıne ebeveyn: f k b km .., 'belit la 

· l d · · k · muva ı ceva çı ıyacagı , 
manı o muş o a ıstem;yere pıya 'd' N k' .. 1 d ld L·1101'

1 

l't 
d 

. . ı ı: ete ım oy e e o u. ı, 
e sınıfına yazılmış ve ıstemıyc l "b 1 k" f' ··riil' ~ş 

istemi ye piyade zabiti .olmu<tdu. da yapı an tecru e er a ı go ebri , .. 
~ d' b' t "b . d s J\ u Gel zaman git zaman Jufrua F l me ı, ır ecru enın e en , fi" 1, u ton'un Klermon vapuru J 1 1 ı.. ,.,,,. 

Dahan bir kızı sevmiş, fakat ken. 160 ton hacminde, 40 metre u- ~--d·:~D- bıı·-r; -;-:: .. d_e-dı'gw·ı· ~,_fıİ' .. 
. . . . . .... . ara a a an m gon r , "t 

dısıne kralın ıkmcı oglu rak. ıp çık- zunlug~unda ve 5,40 metre geni§- l" ·1 k' · · ptaııl' dt at ı e ma ınenın resım ve , 
mış ve kıza üıülmeden tesahüp et· lig"'indeydi. Makinesinin kuvveti f k d · · · kı rneJ1 "-. · rı en a a emısın•n evra ~ 
mesıne engel olabılecek olan bu ise 19 beygirdir d ·k b l · d k 
· · · · H ·· · d mn an ay o uverıyor u. 

pıyade zabıtını Sent argorıt a a- d F 'h .1• ı· P't 
d h 

· · · D b • d k dl Bu esna a ransa ı tı a ı, . sına nefye erek apsettırmışdı. a anın vapuru a eta ana ı . b' . . . e p ık 

kd h · · l 'd' Y 1 d .. d k ~ 'b' lıyor halk hır ınne gırıyor"' Adada uza an, ava ıyı o sun ı 1. an arın a or e ayagı gı ı ' k .... cb~ d·· 
fena olsun her gün Tulon limanına kanadlar vardı. Makine buram 1.>an Fransayı ter 1etm~ge nıe4''' ita. 

· · k · d b d I k k 1 oluvordu Mem eketıne a•· gırıp çı an kadırgaları seyre er, uram uman ar püs ürere işe - · ·.. . D" d"Jt~t be 
· 1 · d k" k k hkA l dimi bu kanadlar açılır kapanır, 1796 da donecektı. oner 0 

· • 
ıç erın e ure çe en ma um a- de her n~ bahasına olursa oisutl ! it\ 
rı hatırlar, onlara.acır, kol kuvve - gemiyi yürütürdü. . k ıı9ı 

b h k · · 'ka O vakı't Rober Fulton daha he- cadını umumileştırme arz ı.t tinin yerine u ar uvvetmı ı me lı• 
.. .. d 'd' yeni bir s_ ey inşasına başladı. 

etmeği düşünürdü. Yalnız onun nuz uç yaşın a ı ı. "' p r' 
G k d F k lal Daban'ı mahvetmişti. " J ••• 

bir huyu bir şeyi düşündü mü onu emi va ıa yürümüş ü. a at k "''f' ,o 
hemen yapmağa kalkışmaktı. beklenilen neticeyi vermemişdi. yoktu ... yo tu .ama şatosu (/ tl 

lşte zabit delikanlı iki yıl sonra, Makinenin kuvveti kafi değildi. ya! Şatr.>nun hır tarafını yıktı. eJ ti 
affedilince memleketine dönerken Kanadlar lazım gelen sürati temi~ . minin demir ve ahşap malzeıı1 J tı 
kağıdın üzerinde gemisini kur _ etmekden uzakdı. O zaman Da • ni, bu enkazdan temin etti. Ak' 11 h 
muş, zihninde dumanlarını ban kalkıb Liyona gitti. Orada el - ıtıi tecrübenin ~ariste. y~pı!~~ç· 
tüt~üre tüttüre yürütrneğe başla _ bette Puşodan daha usta adar~ar • nın gerek oBuguııu bJdırdıg fJ 
mışdıbile.. hulacakdı. Liyonda altı yıl uğraş- kansını ve çocukla.,.ır.•1 alara1' 

Fransaya ayak basar basmaz dıkdan sonra Vatı da geride hıra· ris yolunu tuttu. l 
karak kendi icadı olan çifte sad- 9 Ag"'ustos 1803 günü idi. Gôı.ı 

daha ailesine uğramadan Jufrua .. ı 
Dahan doğruca Parise gitmişdi. meli bir makine yapdı ve onu 45 rine, kulaklarına inanaııu:Y'' 
O vakitler Parisde bir İngiliz ica • metre uzunluğunda bir vapura geliyordu. Sen nehrinin ketı'tı ~ 
dı oldu "Şayonun ateşli bombası,, yerleştirdi. Vapurun güzel çark· bir cem.mi gafir toplanmış, :((t1' 

denilen bir makine şimdiki Vilson ları vardı. eski vapuruna benzer bir v3 P" 
caddesinin dibinden Sen nehrinin 15 temmuz 1789 da Liyonda suların üstünde buhar ku"f~ 
sularını çeker,Tı-okaderonun yerin 
deki bir sarnıca doldururdu. Deli
kanlı, Parisde kaldığı müddetçe 
sabahdan akşama kadar bu ma -
kineyi seyretmekle vakit geçirmiş, 
na:sıl işlediğini iyice öğrendikden 
sonra ailes:nin yanma dönmüşdü. 

Ailesi onu soğuklukla karşıla " 
mışdı. O da zaten bunu beklediği 

için kalkıp Bom le Damda rahibe 
olan kız kardeşi Mari Aleksandrin 
in yanına geldi ve kız kardeşi, 

kendisini kabul edince, gece ruy " 
yalarına kadar gir.en gemisini in • 
şaya koyuldu. . · 

Oranın yegane kazaocısı olan 
Purşoya çekiç kuvvetile tek sad • 
meli bir Vat makinesi yapdırarak, 
12 metre uzunluğunda bir kayığa 

(10000) kişi bu geminin Sen neh · nasıi yürüdüğünü seyrediyorl 
rinde işlediğine şahid oldular. Bu v.,punm şekli kendi vapurııııııı', 
sırada köprünün üzerinde elinde şi idi. Yalnız aradan yirmi Y11.'ıi 
tabanca soluk benizli bir delikanlı H'İ§ olcluğundan makinesi ~"-b1' 
duruyordu: Bu, tecrübesi muvaf • le daha mütekamildi. 1 
fakiyetle neticelenmezse tabanca- Bu vapuru 1784 yılında f~tl 
sile beynini uçurmaya karar veren kademiıinin kocı.:syonuna :1{,ıı 
Jufrua Dahan idi. eden ve Daban'm bütün pi~~ t 

Bu gemi tam on bir ay Sen neh- na '1akıf olan Perye ile ıııof 
rinde' gezdi. Rober Fulton bu sı • ken Fulton in.şa etmişlerdi. 
rada 11 yaşında idi. Bütün ümitleri kırılan v: 

Teşebbüsünün muvaffakiyetle Jufrua kend:ni toplıyaııı•Y-~ 
neticelendiğini görenDaban icadı- fakrü zaruret içinde 18 1'~~~ 
m tamim ederek bundan istifade 1832 de koleradan öldü. O 

0 ·ı~ 
etmek için bir i~letme imtiyazı al- zaman buharlı gem:ler detl' 

·11t 
maya kara verdi ve bu yolda bir aşıyor, koca. kıt'aları b~r~irl b~~' 
istida ile birlikte nazırlardan Ka· lryor; beşerıyete kendısıne ··il°~ 
lon'a gemis:nin ve makinesinin dilen bu nim~tten dolayı fo 
planlarını ve tafsilatını en ince kutluluyordu. 
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_ Tanhten Meraklı Bahisler _ . 1 

eynircilerin pirleri Güzelliğiniz içini Lili Damita 
Eskiden lstanbulda Süt ve 
Yoğurt nasll satıhrdı ? 

p 

lıtanbul hallcnın dertlerinden 
~ de temiz ıüt meıeleıidir. Yıl
"1'dan beri üzerinde durulan, 
~orlarm, müteha1111ların fikir
en alınan bu it, gene ıürüp gidi
)or; ıütün suıuzu ile ıuluıu belli 
olıııuyor. 
~· Biz burada geçmit kurunlarda
~ (zamanlarda) sütçülük ve pey

lııtcilikten bahsedeceğiz. 
Sütçülerin piri Süfyani Suri 

toıteriliyor. Bu adam Mekkede 
ta-··ı··d·· ••ıU u ur. 

Eskiden sütçüler sütü sağar 
'-iırıaz, sokaklarda "temiz süt,, 
d' 1Ye bağırarak dolaşırlardı. 

Bazı sütçüler de keçi ve koyun
ltrı süsliyerek sokaklarda dolatır, 
llit isteyene süt verirlerdi. 

İyi ıütlerden peynir yapanla
t'ın piri Hazreti lbrahim olduğu 
~bul edilmektedir. Rivayete gö
te lbrahimin, Halepte beyaz bir i
lleği vardı. Bu ineği sağıp süt ve 
ı.eYnirini misafirlerine ikram eder 
di. Beyaz ineğin sütünü sağdığı 
lekne Haleb=n iç kalesindeki ca
.._İdeymif. Bu tekne dolduktan 
'orıra botalmaz, ne kadar alınıp 
d,ğıtılsa, süt hiç eksilmezmif. Hat 

, ._ bir zaman bu ıüt camiden dııa
;yoıt' tr taıtığ1 gibi kale duvarlarını da 
arUI 'krak hendeklere akmış. Tabii 
• 11' .. tün bunlar efsaneden ibarettir. 

,V, f • ;lll\nnr; il.i ... ,,_. ''• ~ 

ta rinin saflığına hiitün halkı inan
lil' 4ırdıkları ve bıkikaten saf süt, 

~nir, yoğurt sattıkları muhak
ııtt.lttır. 

. E-vliya Celebi kendi devrinde 
1ki Yüz ıüt imalathane, bin sütçü, 
dart yüz peyn=rci dükkanı, kırk 
~Ynıak imalathanesi, yüz esnaf, 

t Yüz yoğurt imalathaneıi, say
"-t.ktadır. 

lıtanhulda Eyüp, Sütlice, Ka
~Pafa, Ortaköy, Üsküdar yoğurt 
.. rı meıhurdu. Eyüp yoğurtlarının 

:hreti hatta b:r kaç yıl önceye ka 
t· t devam ediyordu. Eyüpte vak
l)Je yüz kadar yoğurt imalatha-

Eyüp yoğurdundan ıonra 
rek Pata camiine yakın 

cı Hasanın yoğurdu gelirdi. 
İstanbul yoğurtçuları yoğurtları 

fagfur, mertebani, ç
0

ni kaselere 
doldurur büyük tablala.rla dolaıa
rak satarlardı. 

Mertebani kaseler, yalnız yo
ğurt için yapılırdı. Yoğurtçular ıe
hirde alayla dola,ırlar, hergün, 
binlerce kase satarlardı. 

Kalfa uıulü sütçülükte de var
dı. lıtanbul civarı çiftliklerinde 
bulunan iki bin mandıranın herbi
rinde yetmiter, seksener sürü ko
yun beslen:rdi. Bunlardan batka 
İstanbul gene etrafında bin altmış 
çiftlik vardı. Bu çiftliklerin herbi
rinde onar kişiden on bin altı yüz 
adamın bulunması lazımdı, ki bu 
bir ordu demektir. Bütün bunlarla 
beraber iki bin de ağıl bulunmak
ta idi. Bu ağıllar yazın altı ayında I 
faaliyet gösterirlerdi. 

Hıdrellez gelince bütün sütçü 
esnafı en büyük bayramlarını ya
parlardı. Taze peynirler, kaymak
lar, yoğurtlar, kesmikler {sütün 
kes=ği) ağızlar {inek doğurduğu 

vakit ahnan ıütten yapılır) teleme 
peynirleri, tereyağları ile kırlarda 
obalar kurar yer içerledi. 

Mandıra ve ağılcıların piri Ma
di Kerptir. Harplerden ne kadar 
leo; .... ı.--.~. -..da ....... _ 

bu pire götürülürmüf .. 
İptida çiftlik, mandıra, Eğerek 

usulünü de Madi icat etmiştir. 
Anadoluda T okad denen Eğ

rek, geniş bir alanın (meydanlık) 
etraf ma çit çevrilerek yapılan yer 
dir. Buraya güdüden ge!en inek -
ler konur, sağılır. lstanbulun etra
fında sekiz yüz de Eğrek bulunu • 
yordu. 

Bütün bunları saydıktan sonra 
kısaca şunu söyl" yeyim, ki burada 
sağılan sütler, su yüzü görmeden 
yoğurt, peynir olur esnaf elinden 
satılırdı. bugün?? .. 

Bu satırları 
okuyunuz 
Zayıflamak için az 

ekmek yiyiniz 
Yemeklerde az ekmek yemekle 

zayıflamak kabildir. Çünkü yüz 
gram ekmekte 250 kalöri vardır ve 
ekmek fazla besleyici bir gıda -
dır. Bir çok yemekleri ekmeksiz 
yiyebilirsiniz. Fakat sakın zayıf
lamak maksadiyle yemeklerde su 
içmemezlik etmeyiniz. Su içiniz. 
Fakat isterseniz, su yerine çay ve
ya ıhlamur içiniz. Böylece zayıf
lıyabilirsiniz. 

GUzilnilze dikkat 
ediniz 

Gözlerinin sırrını anlatıyor 
Lili Damita gözlerinin sırrını, 

gözlerindeki cazibeyi nasıl elde 
ettiğini küçük bir kitap yazarak 
anlatmı,tır. Lili bu kitabı isti -
yenlere gönderiyor ve diyor ki: 

- Gözlerimi güzel tutmağı öğ
rendim. Önceleri bunu bir sır ola
rak sakladım. Fakat bütün kadın
lara bu sırrımı bildiriyorum. Çün
kü, gözlerin güzelliğini, bakışların 
sihiri çok mühim bir ıeydir. Bul
duğum ıırrın sizi ne kadar değİf· 
tireceğini tasavvur edemezsiniz. 
Eğer bunu öğrenmek istiyorsanız, 
hiç tereddüt etmedn a,ağıdaki ad
rese yazınız, size derhal kitabımı 
göndririm. 

Pek tabii bu kitap fransızca
dır. Okuyucularımızdan bu kita
bı edinmek istiyenler belki de bu
lunur diye, güzel Lili Damitanın 
arzusunu yerine getiriyoruz ve ad-

resını yazıyoruz. Kendisine mek
tupla müracaat ediniz, size kitabı
nı gönderir. Jıte adresi: -Lili Damita; 

7 bi•, rue du Louvre 

Pari.. 

Kadın okuyucularımıza 
Güzelliğinize ait soracağınız 

bir ıey varsa, halledemediğiniz 

mÜf küllerinizi bize yazınız. Size 
elimizden geldiği kadar cevap ve
rir, en salahiyettar güzellik müte-

haaa•larınclan malUmat 
bildiririz. 

alaralt 

Bunun için gazetemize (Kadın) 
İ§areti koymak ıartile mektupla 
müracaat etmeniz kafidir. 

Vücut güzelliği için 
bu hareketi yapınız 

Bu hareket örümceğin tereddüt-
~i bulunmaktaydı. Burada bil
'-l: •a. bayramların üçüncü günleri 
~desine fazla dütkün olanlar top 
) it, yoğurt kaymk yerledi. Eyüp 
~Urdunun diğer yerlerdeki yo
~ lara benzememesi orada ya
r " Eyüp Sultanın kerametine at
etJHird i. 

Tarihten alınan bu bilgiler gös
teriyor ki, İstanbul halkı süt ve yo
ğurdu b

0

rinci derece gıda sayıyor
du. Bu.gi1n lstanbulda kaç ağıl, 

kaç çiftl'k kaç Eğrek vardır bilmi
yorum. Fakat olsa ve temiz süt sa
tılsa herhalde eskisi kadar rağbet 
bulacak. 

Eminim ki, gözlerinize lazım lü yürüyüıünü andırır. Bu hareke
gelen ehemmiyeti vermiyorsunuz. 

llQ A.vrupada otomobilli kadınlar arasında sık sık §ıklık milsabakası 
t,a~lır. Şimdi otomobilden sonra tayyareye binen kadınlar aranda da 
llQll; rtıüaabakalar tertip etmek modası başlamıştır. Resmimiz Pariste 
~flit böyle bir müsabakaya iştirak eden kadınlardan bir kısmını 

eri11or: 

-:vvela yatarken kitap ve gazete 
falan katiyen okumamalıdır. Va
kia ıöyle minderin üstüne uzanıp 
bir romana dalmak çok tatlıdır a
ma, bilmezsiniz gözlerinizi ne ka
dar bozar. Bir de, ziya tertibatına 
dikkat ediniz. 

Okurken veya yazarken, ziya, 
sol omuzunuzun biraz yukarısın
dan gelmelidir. Kaç kereler ziya 
sağ taraf tan geldiği için elektrik 
gölgesi kağıt üzerine vurmpı, fa
kat buna rağmen siz de mektubu
nuzu yazmıtıınızdır ! 

Bir de, günef veya ziya yüzünü
ze vuruyorsa okumayınız ve yaz
mayınız, gözleriniz çok bozulur. 

Yazın hafif vapur dumanı göz
lük takınız. Günef, kumlara. veya 
denize çarparak gözlerinizi ber-
bat eder. Sebebini bulamadığı
nız bir çok bat ağrıları çekersiniz. 
Bir de tramvayda, trende, otobüs
te gazete ve kitap okumayımz. 

Satırlar, kelimeler gözlerinizin ö-

. nünde uçrar, ılz onları tutmak 
için u~aşır, yorulursunuz. 

Dolrtor 

ti yaparsanız, bütün vücudunuzun 

adalelerini harekete geçirm · § olur 

ıunuz. Pek tabii bu hareketi yapa

cak olanların vücutlarının aıağı 

yukan resimdeki vücude benze -

meıi ıarttır. Yoksa yüz kiloluk bir 
vücuda, kocaman bir göbeğe sa-

hip iseniz, esasen bu hareketi za -

ten yapamazsımz. "Örümcek,, is -

mini verdiğim"z hareketi yapmak 

için, evveli, "köprü,, denilen vazi

yeti alınız. Yani sırtüstü, ellerini -

zin ve ayaklannızın üzerinde du -

runuz. Sonra sol elinizi ve sol aya

ğınızı kaldırarak vücudunuzu ya

vaı yavaı çeviriniz ve tekrar iki 

el, iki ayak üzerinde durunuz. 
---~~~~~~~~~~~~-

El çantaları 
Sonbahar için yapılan el çantalan, 

daha çok deriden çantalardır. Bunla • 

nn bazı iskarpin örnekleri gibi, tim -
salı derisinden yapılan örnekleri bulu

nuyor. Deriden çantalar, en çok kül 
rencindel 

Diier taraftan. el santalanmn da 

kadife eldivenlere uyğun olarak kadi
feden yapılması cereyanı var. Bu ce -

reyan, Pariaten ~ 
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Zafiyeti umumiye. F f ti 
i,tahaızhk ve kuv· os a 1 
vetslzllk halltında 
bUyUk talde ve t•· 

siri gtirUlen 

Hattı havai ve . del<ovil 
malzemesi satışı 

lstanbul Gümrükler.i 
Başmüdürlüğünden : 

928 senesi sonuna Jcadar gümrük anbaı: ve antrepolarında top· 
lan' ı e§yalardan ataiıda cins ve miktan yazılı malzemelerden hat 
U havai malzemesi 22/ 12 934 tarihinde kapalı zarfla vagoten aksamı 
29 12 934 tarihinde açık arttırma suretiyle ve gümrük resmi ara
nılmamak üzere satılacaktır. Her İ3teyen satılan e§yıının cetvelini ve 
eıyayı görebilir. Satıtlar 7 / 12 934 tarihinde tatbik edilecek olan 
2490 No. lı kanundaki terait dahilinde yapılacaktır. Satı§ tartname
leri her isteyene meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek teldif 
mektpulannın müzayeed saatinden bir saat evvel 88.§müdürlükte top. 
lanacak olan komisyona verilmesi ve l'"'c 7,5 teminatı muvakkate ak· 
çazinin claha evvelce lıtanbul ithalat Gümrüğüne yatırılarak mak. 
bunun da bu zarf içeraine konulması lazımdır. (8288) 

SATILAN EŞYANIN 

J' ıymeti Miktarı Eşyanın cinsi Müzayede saatı 
Mul:ammeneıi 

7325 2039 Kap Demir hattı havai malzemesi 15 
veaair aksamı 

1281 60 Kalemde Dekovil hattı malzemeıi 15 
vesair aksamı 

Al.GOPAN . 
--ımm-CEV AT .._z,.,. "*• 

So_!'JK alğınhğı, nez'r, siyatik, baş ve dit ağ
nlao ıçin en fa7dala ve mOıekkin ıllçbr. Btı

•M1t1t.-1erd--. 1/6/12 Bir orJ•nal madeo1 
cbatxr."'8 olmak Oıere 11leyinız. 

Yül<sek iktisat ve Ticaret 
Mektebi Müdürlüğünden 

1 - ı 933 34 ve daha c•velki ders ıeneleri nibayetlerinde 
Mektebin ewvelce kıımı sarai ve ali iıimlerini taıımıt ve •imdi 
Yükıek iktisat ve Ticaret iımiai almıt bulunan kıımının alh 
de•relik tedriı mOddetini doldurm•t olup mezuniyet imtih•n
lanoı vermemiı olan eaki talebenin l Birinci Kinua 1934 tari· 
hinden itibaren atb ay ıarfındi bir istida ile mektep idaresine 
müracaat ederek mektep vaziyetlerini ve adru'erini ve imtihana 
gırmek iıtedıklerini bildırmeleri ve iıtidalarına d6rt tane fotozraf 
ilittir neleri, 

2 - Bu auretle müracaat edenlerin 19.36 ıenesinin Eylül ayı 
nihayetine lcadar imtihanlarını behemehal vermek mecburiyetinde 
o'du'dan, 

3 - Hu imtihanların alakadarların tedriı devrelerini doldur· 
du'dara tarihte mer'i olan talimatname bOküınleri dairesinde 
yapalacatı, 

4 - J aum1ralı fıkrada yazılı ılb ayhk müddet ifade mek· 
tep idaresine m8racıat etmiyeolerin •e müracaat edip te 1936 
senesi t:ylOl ayı nihayetine kadar imtihanlarını her ne suretle 
olursa olsun bitiremiyenlerin billlıara imtihana girmek hakları · 

nıa d01ecet1 ve kayıtlarının bir daba yeoilenrnemek üzere sili· 
neçeti illa ot•aur. \804 7 J 

HABER - Akpm P~ 

ark Malt Hulasası Kullanınıs. 
Her ecza"' 
nede satd~ 

(4i45) 

Krem BalSBmiı 
-Kanzük-

Y egane ciddi gü
zellik kremidir. Te
ninizin daimi taze 
liğini Krem Balsa
min ile koruyunuz. 

Satılık piyano 
Çapraz demir kadranlı Alman 

Piyanosu ucuz sablıkdır. 

Beyoğlu Tarlabaşı caddesi No: 
109 haneye müracaat Tel: 
40774 ( 5558) 

:~:a:aııııaıwıııa11 .. mma:::::::::m:cıl 
!! Dit hekimi 

t~ Hüsnü Mustafa 
g lst. Aksaray Valide cami 
İ! kar,ı11nda 
n::awmuamına:1111:1ma .. am ___ ıli 
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GENÇ DOKTORLARA 

KARLI BiR iŞ 

Kadıköyünde, itlek bir mahal· 
df', eıyasiyle beraber acele devre
-ı:Iecek bir muayenehane için Bey· 
oğlu, Asmahmeacit, Kanhi hanın-
da 5 numaralı daireye hergün sa· 
at 18-20 ye kadar müracaat edil
melidir. 

Meyus 
olmayınız 

Ademi iktidar ve halsizlik 
sizi meyus etmesin! 

Hıfzıssıha kaidelerini tetrik 
etmekle 

~fKSılin 
tedavisi sizi çok memnun 

edecektir. 
Kutusu (200) kuru9tur 

BEŞiR KEMAL 
MAHMUT CEVAT 

Eczanesi; Sirkeci 

Göz Hekimi 

Kanın nsoro~ 
suru~u 

BilcOmle ikıUrilk, a6t6ı nez• 
le~eriJe ,.ıat Ye mlizmia kaıab•t 
ıltibablarmda, zatnreye ve zatiil· 
cenb ve bojmaca akaOrOlderinde 
çok faideli bir fUruplur. G&ğiia · 
leri zayıf olanlara da ayrıca tav· 
ıiye olunur. Her eczanede bulunur. 

lstanbul Milli Emlak Müdürlüğünden : 
... , .,. 

Aksaray: Çakırağa tekke sokağı eski 39 yeni O No. lı ar • 
sa. Muhammen bedeli 63 lira 75 kurut. 

Aksaray: Kitipkaaım Lanıa bostanları orta sokak eaki 33 
arsa. Muhammen bedeli 52 lira 50 kurut. 

Aksray: Kitipkaamı Yalı sokağı eski 146 yeni 169 No. b 
arsa. Muhammen bedeli 18 lira 75 kunq. 

Aksaray: Ki.tipkaamı Yalı sokaiı eıki 176 yeni 134 No. 1ı 
arsa. Muhammen bedeli 78 lira. 

Kamerhatun: Yeni§ehir Turıucu sokağı eski 7 yeni 9 No. 1ı 
arsa. Muhammen bedeli IS lira.. 

Kamerhatun: Yenitehir Şithane sokaiı eüi 35--41 yeni 
29 No. lı arsa. Muhammen bedeli 36 lira. 

Kamerhatun: Y enifehir Rizapqa sokaiı eski 19 yeni 29 
No. h arsa. Muhammen bedeli 15 lira. 

Kamerhatun: Yenitehir Demirhane ve keklik sokağı eaki 
16 yeni 16 No. lı ana. Muhammen &edeli 70 lira 13 kunq. 

Kamerhatun: Yenitehir Mumcu tokak eaki 30 yeni 38 No. 
lı arsa. Muhammen bedeli 18 lira 75 kunq. 

Kamerhatun: Y eniıehir Şirket aokaiı eski 31 yeni 35 No. 
lı ana. 15 lira. -

Kamerhatun: Yenitehir Mumcu ve TUl'fUCU tokaiı yeni 1. 
eıki 1~ iki ana. MalM• • ~'l ~~·-.. ~

Kamerhatun: Hüaeyinaia Şilileti sobk etki 8 yeni 8 No
b arsa. Muhammen bedeli 11 lira 25 kwııf. 

Yukarıda yazılı mallar 2 - 1 - 935 Çarpmba liinü saat 
on dörde kadar pazarlıkla satılacaktır. isteklilerin her hafta Pr 
zar ve Çarf&Jllba günleri yüzde yedi buçuk pey akçelerile ıel
meleri. (F) (8287) 

•• rı 

KARYOLA-
Like bronz. nikel ve çocuk karyolalarının envai 

çetidini ucuz fiyada fstanbul Riza pap 
yokuşunda 66 No. 

Aarl mobllıa maıazaaında 
-- Balabilininiz. Telefon: 23407. AHMET FEVZi --

1 ıs tan bu ı E: ele cı iyesi illan ıarı 

Karaaiaç müeaaesatı müttemilitmdan banak fabrikası ili 
sene müddetle pazarlıkla kiraya verilecektir. istekli olanlar ,... 
raiti anlamak üzere herıün levazmı müdiil"lüiüne, pazarlık içio 
de yüzde 7,5 niabetindeki teminat makbuz veya mektubiyla 
17- 12 - 934 Pazarteai tünü saat 15 te daimi encümene m6-
racaatlan. "8246,, 

Doiancılar Parkı pannak~lannm hoya vesairesi yaptırr 
lacaimdan 293 lira 23 kurut bedeli ketfi mucibince münalre•,. 
konulmuı olduğundtm taliplerin teminat akçelerile Birinciklad 

17 nci Pazartesi aünü saat 14 de Oıküdar Dairesi 
müracaatlan ilin olunur. (8097) 

!inhisarlar U. MüdürlüOünden 
idaremiz için teraiti veçhile sekiz bin kilo ıazm puarlıl' 

17-12-934 tarihine müaadif Pazartesi sünü aaat 15 te ~ 
kılınacaktır. Talip olanların prtnamey~ almak üzere bersün., 
pazarlık için de tayin olunan sün ve saatte Cibalide ı.n..
ve mübayaat Şubesine müracaatları. "8336,, 

Dr. Sükrü Ertan 
Babıili, Anbra caddesi No. a» 

Telefon: 22&66 
Salı s(lnleri mec:c:anenclir-

"SO" tane "latimare ölçilaü" aabn eJmacektır. lateklilerla 
iini gördükten sonra pazarbia siritebilmek üzere "% 7,5" pe1 
leriyle beraber 17 /12/934 Pazartesi sinü saat "14" te Cibalide 
zun ve Mübayaat Şubeei Müdürlüjüne müracaat etmeleri 

(8290) 
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Fenerbahçe Beşiktaşı yendi 
enerbahçeliler güzel, Beşik-
taşlılar beceriksiz oynadılar 
~~•denberi beklenen büyük da.k'.ka kadar Fener takımı ken· Gençler 

,.._~he.yet dün ynandı. disini çabuk kurtardığı bir bata -
~ Gençler maçında 1 - 2 Fener-
"-~ tüzel bir havada, kalaba- ya dütdü. Ve oyunun bitmesine 
IUll' L Jk bahçe galib geldi. • a önünde ve lıtanbulun çok varmıt gibi, topu taca atarak 
"adı Şeref aahaaında oyna- vakit geçirme gibi bir tabiye kul- B takımları 
~ lllaçda, Fenerbahçe, ra- }anmak istedi. (8) takımları maçında Betik-

becerikıiz ve beklen- Bu gayri tabii vaziyetten ça- lafın oyuncuları nizami olmadı-
fenıı oyununa mukabil, buk kurtulan Fener tekrar hücu· ğından Fener hükmen galib gel

~· bir oyun oynıyarak Türkiye 1 ma geçdi. Betiktaş buna muka- d\. 
~ 1Yonuna kartı haklı ve güzel 

llfer kazanmıt oldu. 
1 

~nkü oyun, tahminleri yanıl
"" ır tarzda devam etti ve öy-

l:aitti. . ~ ~ 

ı 

Vefa - lstanbulspor 
berabere kaldılar 
Kadıköyünde oynanan lik maç· ver, Gazi, Muhteıem, Hüsnü. -.. 

larının birincisi İstanbul Spor • Buna kartı lıtanbul Sporlular 
Vefa genç takımları araaındaydı. da en kuvetli oyuncuları Reıad, 
Ht>t ikisi gayri nizami olduiun • Samih, Azizden mahrum idiler. 
elan müsabaka yapılamrı'ı. Bun - Ve ıu tekilde zayıf bir kadro ile 
dan ıonra Vefa - Beykoz B takım- meydana •eldiler: 

~~unlar sahaya çıktıkları 2a· 
töyle dizildiler: 

ti ~iktaı: Şevket - Hüsnü, Nu
....._ Faruk, Ali, Feyzi - Hayati, ! 

lar. arasında oynanan maçı, çok Latif - Salih, Ali - Sami, 

1 
hakim oynıyan Beykozlular O- 4 Hasan, Fahri - Enver, İsmail, 
ka7andılar. Selih, Nevzad, Tevfik. 

Üçüncü oyun Hilal . Beylerbe- Hakem Subhinin düdüğiyle 

, Cahid, Şeref, Zeki. 1 

~ Fenerbağçe: Hüsameddin - 1 

ıc'-r, Fazıl - Esad, Ali Rıza, 1 

~lıı.ıed Reşad - Fikret, Şaban, 
~ffer, Namık, Niyazi. 
•"Qlkem Ahmed Ademdi. 
Fenerbah)e, Cevad müste~nt'\ 
Z&ınanki kadrosunu muhafa

ediyor. Betik tat takımında 
. Etref, Nazım, Adnan gibi üç 
l)i oyuncunun yoksulluğu gö
~ıyordu. 

fenerbah~e kalesi önUnde heyecanh bir an 

iki takım hususi bir maç yap· 
tılar. 

Eyflp - Altınordu 

yi arasında yapıldı. Batdan bata Vefa hücumiyle oyuna batlandı. 
hakim oynıyan Hilillılar oyunu Vefa daha fazla üıtün bir oyun 
4 - O gibi büyük bir farkla ka- gc•temıeie batladı ve devrenin 
zandı1ar. oıtelarına doğru Muhteıemin yap 

Son oyu~ günün en mühim o- tıiı bir sayı da bunu gösteriyordu. 
yunu olan lstanbul Spor • Vefa lıtanbul Sporun akııyan defanıı 
takımları arasındaydı. Vefalılar, önünde hücumcuları ferdi kabiliyet 
Yahya, Mustafa ve Hüseyinden lerinden iatifade ederek Nevza-
mahrum bir karo ile ıu tekilde dın ayafiyle bir ıol kazandılar ve 
çıkdılar. maç da çok zevkli olarak 1 - 1 

Haluk - Salih, Süleyman - berabere bitti. 
Latif, Lütfi, Vahid - Adnan, En- Ş. T. Çevirlıcn 

Büyük bir azim ve çalıtma ile 
da-. çıkardıkları kendi saha
da ilk mühim maça çıkan si-

bele etti. Ve son dakikalard'a can 
havlile, mağlubiyetten kurtulma
ğa azmetmit hamlelerle rakib ka
lesine inmeğe ba§ladı. Fakat bü
yük bir gayretle uğraşan Fener 
müdafaası karşısında bir netice 

Betiktaıdaki ikinci küme ma· •••• .. •• ••••••••••••••••••• •••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••• 

çında, kümesinin en batında gi
den Eyüble, son günlerde takımı

At;. 
ise, kendine emin btr hava tınordu karıılatdılar. 
ığı f arkediliyordu. 

!Ut anlar seri bir kaç hamle ile Dünkü oyun, fevkalade değil- iki taraf da canlı bir oyun oy· 
di. Ve aonra birden Fener taz· ae bile, oldukça güzel ve zevkliı namağa muvaffak oldular. 
İ 1-tladı. Top Be!iktaf kale- oldu. Yukarda da yazdığımız gibi Birinci devre daha soğuk kanlı 
'nlerinden bir türlü uzakla~a- Betiktat F enerbahçenin güzel o • oynıyarak hakimiyeti alan Eyü • 
Ordu. yunu kartısında beklendiği gibi bün O - 1 galebesiyle bitti. 

~ak sekizinci dakikadan oynıya bilseydi, itle o zaman ha- ikinci devre batladıkdan bet 
ra OJUn müsavi bir tekil almı- kikaten f evkalide bir maç seyret- dakika sonra Eyüb ikinci golünü 
&e.iktat takımı kendini top- mek kabil olacakdı. de yapdı. 

a ha§ladı. 1 Dün F Einerin galebesi hazırlı· Altınordu buna mukabele ede-
D,ı.11 25 dakika böyle kar,ılık- ı yan, kuvvei maneviyeıinin yerinde rek bir gol yapdı ve oyun iki tara· ı 
"'lanıalarla ıeçdi. 26 ncı daki- ol?1aıı ~e mu~vin hnttının bütün~~ fın da canlı hamleleriyle epey 

Fenerbahçeliler, seri bir hü- mıdlerın aksıne, bambaşka mu· müddet 1 - 2 vaziyette ·devam 
rakib kaleye indiler, top kemmel bir müdafaa ve aynı za· etti. 

1İlbtek süratile Namığa geçdi. manda da muhacimlere yardım e- Devre ortalarından sonra Eyüb 
de da uıta bir pli.le tülle to- der tekilde oynaması oldu. 3 üncü golünü yapdı. 

iL it...__ .. 
1 

kar' k Herkesin Fenerden daha kuv • ~-~ ag anna ta a ma- 1. I .. . .. . Be 'kta Bundan sonra, on kiti kalma -
)a..~- ı·· .. tın ld vet ı o acagını zannettıgı fi f lıı_-•--·e ıo unu a ış o u. . . 1. k'bl . larına rağmen Altınordulular çok 
~ ld B 'kta d muavınlerı de, Fener ı ra ı erı -ıo en sonra eıı f a . . . çalışdılar. Ve rakiblerini ııkışdır-
b-- b' l I k F · nın aksıne berbad hır oyun oyna -
~.-n ır canı ı , enerın dl mağa batladılar. 

L. .. ~· nda da bir bozulma belir· 
1 

ar. . . .. d' M" Son dakikalarda bir kornerde 
ir't. '---ı d B k 5 6 d Fener kaleııne ıt dutme ı. u· 

-t a ı. u anca . a- d f k .. d '"'ld' M . l Eyu"be '.·ı'r penaltı oldu. Düdük • atird·· a aa pe ıyı egı ı. uavın er 
l. Sa.. u.. günün en iyi tarafını teşkil ettiler. der. sonra top içeri de girmitdi. 
.._ -..::· gene hiç b~kle~iyen Muhacimler güzel oynadılar. Fa- Fakat penaltı daha evvel çalındı -
~ k re~er ~u~acımlen .. :e- kat epey fırsatlar kaçırdılar. Dik- ğı için ceza atıldı. 
~ t e ealaıne ındıler. Vde m~ ~- katli ve biraz daha §anılı olsaydı- Birinci defasında, topa vurul· 
L.~ ~~dnmasın~1mey ~n .~ .: lar, Fenerbahçenin daha iyi bir madan evvel kaleci yerinden kı • 
~ wva an ç~ı en hır fulü netice alması kabildi. mıldadığındıın atış tekrar ettiril-, 
'._

1
h•ket ploıonla ~~dı. Betiktat kalecisi, hazan ıyı, di. Fakat Altınordu ikinci defa-

'-~fda duran Nıyazı to- bazan da fena ve mütereddiddi. smda da gol atamadı. Eyüb kale-
1 ~)d kaleye sokdu. Hakem Müdafiiler ve bilhassa muu·İn· ciıi topu tuttu. '= ~lllıtdı ve ofaayd atıl- ler çok fena oynadılar. Geriden (2) dakika sonra, gene merkez 

~ ~- ao4:ıra iki taraf da bir 
\ ... ~ yapdılar ve devre bit-

yardım göremiyen muhac=m hattı, muhacimin hatalı oyunu yüzün • 
yeni oyunculariyle mütemadiyen den Eyübe ikinci bir penaltı oldu. 
aksıyordu. Ne Hakkı, ne de Şe- Ve Altınordu (2) nci olünü attı. 
ref beklenen iti yapamadılar.. Oyunda iyi bir goyun oynıyan 

llrinc· ,,. • •. . . Maamafih topdan yekun Be • Eyiibün 2 _' 3 galebeıiyle bitti. 

latanbulapor mUdafaaaı bir akın k•lıor 

Taksimde Voleybol 
u Uncu kUme maP- ı Galatuar.~~, rakibi .. Fener Yıl· 

Ç Y maz ıelmedııınden hükmen ıa· 
ları yapılamadı lib ıelmifdir. 

T k · b dak · ·· ·· ·· k" Topkapı • Fener maçmda, F e-
a aım sa aıın ı uçuncu u- (& lS) (2 lS) l'b ) 

ı ner - - p ı ıe-
me maçları yapı amamıtdır. . . 

mııdır. 
Taksim stadı, mıntaka ile mu· ••·--"- , .. ·-·---· 1 •= ==• 

kaveleıi bittiği için bu hafta saba-
1
1 ve bu yüzden gelen üçüncü küme 

yı mıntaka maçları için açmamıı takımları ıeri dönmüılerdir. 

SPOR POST ASI 
Memleketimizde ve ecnebı memleketlerinde bütün spc.· •e 

gençlik bareket:erİDİ Ve sporcu gençliie YtrİlmHİ lizJm f JJen 
yeni şekiller hakkındaki yazıları muatııamaa takip etmek iste· 

yenler münhasıran SPOR POSTA S 1 aı o~umahdırlar. 

Her yrde fiah S kuru1~ur. mıtla'< okuyunuz. 

' ' devre, bırıncı devreye tiktaıın mağlubiyetini hazırlıyan I d ti 1 
~~ IÖnük geçdi. hiç 9üphe yok ki takımın bozuk ve ç spormuzun er er • 

"a.:_.~ kalesi direiine vura- sinirli haleti ruhiyesi oldu. Gelecek haftadan itibaren ter- Fotograllan Günün ~~ bir gol f~b aayıl-1 • • :ıı. tib. edeceğimiz spor aa~f~l~n· 
'-it \b. he.nen de fevkalade dene-! F enerbahçeyi, yalnız Türkiye da ıç sporumuzun derdlerını dok· 
'1tı ~ fe1 olmadı · .

1 

faJDpİyonunu yendiii için değil, meğe batlıyoruz. Bu yazı serimi
~ '-af da zaman zaman bu zaferi güzel bir oyun oynıya- zin birinciıi, (Aokan Favul) Gn 
~ ekaeriyetle mütevazi::ıl rak tam bir hakla kazanmıt oldu· sadelikle yazılmıt (Profesyonel 
~ (..._0Jnadı. ğu için tebrike layik görüyoruz. olalım mı?) yazııiyle bqlamıt o-

._) dakika ıesince, ( 5) izzet Muhiddin AP AK lacakdır 

Muhtelif garete'erde çıkan gllnOn baditelt:rine ait fo. 
tograflarla ıpor mecmualannda prdlğ&nOz spor hare· 
ketleriae ait fotograflar valnn 1.tanbulda V AKIT 
le Ot6pbane1inde sahim•"' adtr. 
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r--·M•MGö"ZMet~e~Gö'i-böZ""ÇOcük-, Dilinciler Denizcilik Trımvay şirketinin 
(llt tarth l lMI •> le 1 ~l deıılil tloarel inekttlalnl .... ,,... urnaz J 5 İ ..................................... ~~~~::~.~.~.:.~ ...................... t ............. I Şehirde dllenenl 

7akalandı mahk kiytttle ~ltlnalt MNDmahcltr. ı nq taratı 1 ccltte> 

Bir .tmlllOI ...,,_ olan faa· Haltnıhl tramvA:r tirketi bu 
liyll .....mı ... la Uaorlntle ... t.1 baıınclan iılbAr~n Y4Ui bir ••· 
çircHkten IOftl'a her dela11ncla mi- for tar\foal tathlk ~tmeie l:: :ıı1a· 
tehue1t Wr mm h.,.U laartmn• uuıdır. Bu ıarlfe,e r:Cire Orta· 
da v...w.rl lmtlhanlata ..... klJdın Alllaraya sen trtı~vay 
tıratlrl• UtüMCl bpta•. lklncl alqamları 18,41 de, Akıarayd .. r 
ko.J)tan "Y• ıttvarlllk tahacı.tn&· OrlakSye 19,30 ela. Beşiktatdlr. 1 

meılnl kuanablUrler. Uldn IMa FatShı •~n tram••J 19 t!a, i='Btih 
rüthelon aabilmek ""' nftll den lhtiktt.Ja 19,12 de hateket et· 
imtih:ının tam hir m~valfakty!tle mektecHr. 8'a taatltrdın ıonra 
kazanılması ve ıonra da W&tün bu lrıt üzerinde sant 24:20 ye lt:ı· 
rütbtMI• bir bot ••zile aJmatı şart• dar yalnız Bebeh - Etılltıönü tralft· 

Y ı b k' L vaylatı l•lemekttdir. Şirketin 
dır. oksa tene erce ~ ıomeK ~ 
zarureti vartlır. H~r terfi devre- te!.si::: ~edn~ız yaptır:ı bu işin se · ; 
si bitlKi, ikinci stnıf dl,.. tkt kı:s· bebi ele. ıud-:.ır: ' 
ma ayrı1ır. Me~bden ~ı\tan 1 ~ eı\1 .. t~~tı.lltlı ta~ifed'!n so~ 
b . · · b' · · f · ·· 1 ra uç turlu bıJet yerme yalnız ı -

iT genç JÇ'D trıncı tmı gemi MI- • ' .• .. • 
vai·iliğl yedlnot dereM ol&ft biri kı turlu ltılet kııll~~ılm~ya, ve ( 4) l1(o. ao - L~y.a LQlti l\o. "' - Allitlet 

11"•,nı!ttlr. 11\1 ..-halaletlft kati 1 kile.dan ıcnra, mu§~i?rı n~ kadar 
••lyetltı (ti • ZO) Mftl "4rmek• gi,brse gitsin aynı parayı vermi- xr - Ztt =. am - --b '. ' "M • ----

~d~ • m~~ -ri~a~~.~~~mııd~ -H-~b--~.-~=-h~~-~~G~--1---~~--~ 

Güzel ve gürbüz çocuk müsabaka mıza giren küçüklerden ikisinin 
dRha resmini bugün koyuyoru:1. Muıabakamıaa lttitak edlniı • 

JAfe\ btinyetl llımnc1• bit tahri· Binaenaleyh, Ôrtaköyden tram a eşıstan a- İl i mumya 
1:-at yaprnıfsa, mealılinl bile kar· vaya binen bir yolcu, Keraköy lceme mu.,acaatl fabrı•kast 
bedetı Bunl•t ya11ı•aın kl• ta- ve1a Eminönüne kadar ,•eya ta ı 
mantarda de.illi IUft&nlardh'. Akaaraya kadar sıitae aynı parayı kabul etti 
(Kıyas kalNI 9'111İylGÜ kadar .. verecekdir. 
hetnMİfebiz lfttıltallyet) t.halfte Tabii Akaaraydnn veya Fatih- <llaı tnttdı I intıtlı) 
ft!lhıcet elen binen yokular için de va2':iyet "Bugüne kadar (iki ıun iSnce) 

Mill«!tin yiı hil\lvee Hnaı mu• ~nulır. İtalya Habeıiıtamn protütoıuna 
kabUlnd• .aun ..ıır.aa 'bir panl• Halbuki, ıirket gece ıeferleri- cevab bile Yermımitdir. 
ye yakı.nen htnlenı ffta kaym• tıi bu hatlardan kalclırm;ıkla,. ken- "Prot•ıtoda bu ıon hldia olah 
tiftde tu.&V' etJUlnlft " .. ftra diı\ itin karlı bir vaziyet hazırla- (hudud muharebeıi) nin, eo mll 
yUılttt• alla ocatmdaa .,.-.ıa11 hnt bulunuyor. HalMt ataziıi içerisinde yapıldı· 
"~Y?l Y'&•al&rtA& kopil liüablatı Artık 1aat yediden sonra Or - ğı iddia olunmaktadır. 
cotlNn d•nlıletd• 1al \'e Nlim takö1den. Akaaraya aidecek bir 

( llfif fotfih 1 IMitU, 
Rum, Atap veya Ermeni birini hu· 
larak bataberce rııumta11 ehram• 
ların yanıbafında bit yere kadar 
tütUrUt, blr çukur kuar •• 
Sfettkıin e'bedt tebei•Umü laıUnde 
onu klmae ıırmeclen çukura CCS. 
m•r ortadan aoel• k&Jbobınnut• 

itte bu yapma 1nwnyalattn pa· 
ra gelirecek zamanı Mısıra aey. 
yah akınının bqladıtı ıaevıim· 

meye \Terlliyorl 
Belediye zo.bılaaı r;on gÜD 

tehir l~inde dilencilik yap 
olanlarla çok tiddetli aurettt 
eade)e etmekdedir. 8unl 
methud cürüm halinde yakal 

lar, derlıal mahkemeye ver 

de ve mahkeme tarafından da 
•eya iki haf ta belediye hi• 
de çabşmaja mahkUın edil 
dedirler. 

Evvelki gün Sultanahmel 
oi ruJh cet. mahkemesinde 
dilt:tımekden ıuçlu Veael a 
b;ritıin muhakemesi görüldil· 
ıel. cliıtç, ıapa&ailam bir acl 
Reiı ıordu= 

- Sen dil~tıiybrmupun .. 
aailatıuın, çalıııb ekmek 
kazanacak yerde nasıl dilenİ 

"i sun •.. 
V eael, inkir etti, dilenmec:I' 

söyledi. Fakat aabıta raportl 
Hlin dilendiğini ıabit ıö•ttt 
cıltf dl. Suçlu lkl hafta bel 
hizm~tind" ,alqlftağa tnahkOllt 
dildi • 

Receb Peker'irı 
sözleri 

hedt1f'9riM ul&fdınnak IMRIİ• yolcu ancak bu hatta geceleri ye- "Habet elçiıl, M. Musolini ile 

1etini aoaM. yaqu kml• la.diıw ıine ltliye~ (Eminönü • ~~~7~) mülakat imkanını bulamadıkdan 
ediyor. Fırtınalar d•lden hl • •rabaaı~a bın~~ ve Emınon~ne baıka, hariciye müsteıarı M. Su
kim clduiu .... vaimlerde tesadü • katlar ııtmek ıç.ın, Akaaraya aıde- viç ile dahi konuıa:namııdır. 

(Baş tarafı l inci,t) 
maıı için ökonomi yolunda İıı• 

miı. Avrupalı hele Amerikalı an- inak ~rekti. 
tika meraklısı aeyyalılar kasket· 

fen ı-Hle INJulHana, ......-.ıı bileceii hir par~ .• v~rerek ~ir .bil~t "ltalyanın hakem itini reddet
yüzü ile acaba bir tehlike var mı • alacak ve tmnıonune ıelınce bır mesinin, mühim vaziyetler doğu
dır dt,e ....ı-. •••• n21•lı akıarma, 7aparak bir Aksaray rabilecetini zatın~dlyotlar.,, 
tilph1tlı olan JUPftllDll tek im· ~ h'neoek " aen• tam Londra, 14 ( .. ) - Hahe· 
na tanı ~ln eneli .. CMlttkın Mi· bir mlalı da a pa~a vererek, bun· şistanm ulusal ıınır hD.diıesi ltal-

lerini ok91yarak1 burunlarının üze 
rinden atağı aarkan ıözlüklerinİ 
dünlterek Tapurclan çıkıp da Mı· 
ıtr topraltna ayak buar burnaz, 
~uman •~ya rehber ktblrlt .. 

tibl .-lala ......,.... • ....._ Un Wr &J eVftlkı YUSJet~ ~z~· ya tarafından hakem kuralile hal
almq olaa ......,... ....ıı,.._l tan OrtaldS1clen, Ak.araya ıkı mıı 

daıttlar etraflarını alır 'te onle.M 
acayip feyleri ziyaret etdirecek· 

.,_. lcaw ........ ..... .. u Wr para vermek l\lhtiyle ait • }edilmek lıtenildiii takdirde me-
.... olaoak&br. aeleyi uluuslat dernejine götür-

İerini halta, Ramidin "Veya tu
tan Kamenin tebaaıındah blrbıln 

aau?." 
.,..... ........ mut ... 

..... ahm4ald .... -r1Meld 
eln4 ,uldetllll..,.." 101cna· . 
nua laer..,ta ........ ı oltluiu 
aHn, hlktmetln " ,.... Mr 
ıaUm•ılllcllr. Pula o&u.lc .a • 
taftMn bir pusa .. • ... ft • 
tanclan uak • .....,... ... w 
memleketlerde kıymetli bayrağı • 
nın ıerefiral nıuhafalM!an nut • 
ıuldür. 

Devlet •e kanunuJl L.ı terefli 
•anfeyi clenl.ellent nulp etmit
ken yazdıkları yaz,am m&1aatmı 
anlamıyan ve esasını ltilmi1anle
rln bu ıafl•lne hayret ebneenek 
elden pln\n. 

Fırtınalara alıtmı' ıemieller, 
kaleminden tecavüz fırtınası eM!n 
7a:ıg-llmldnt de tahammülle kar. 

anll Akt&taydan Ottaköye. mek bt•diği haber \retilmekte hakiki mumyasını gösterecekleri· 
ni, yerini de yalnız kendileri bil-..,. Fatihclen Betiktata ıidecek dir. 

Mr rolcu lçln ele vaaiyet aynadır. 
Tru&ftf tlrlmti tarafından bulu• 

Londr~. 14 (A.A.) ........ ltalyan diklerini söylerlermlt• 
ve ln~lliz Sottıa!ılarile Habetiaı.n Artık ıiz aeyyahd•ki ae~nti 
sınırını çizmeğe memur kt.Mlıyol\ varın kiyas edih ! llh\l6rte yıl ••· 
ba§kanının göndereceği rapor bek vel yaıamıı olan hsmcinılerini 
lenlldiği bir 11rada Rom• hükGm• dünya ıö2üyl~ göreblltnelt... Ka .. 
ti ıtnır heyetinin gHnderilmit ol - çırıhr fırsat mı? Derlten keselerin 
duğu bif lirilmi§ti. Roma hükUme- ajzı &§dır ... Bunu ıöıtereceklere 

nara bu J91ıl lnarna:alıftn Nafia la· 
kanlrtanın clildcat ı&ıUnden kaç· 
m11acalı muhaldcalcdır. 

Fon Papen 
(Ba, tarafı ı inci de) tinin Somalıdaki ltalyan askeri neler, neler vadedilmez ... 

Büyük bir dikkatle dinlenen bu 
nutukta etki Bat\rekil bilhassa fU makamlarına bunu bildirmemit Hele bazıları nnamya;ı Ule alıp 
ıöz~ri aöylemittirı oldu:iu oranlanmaktadır. gMüreıt•llbl cllya tutdurutlatınıf. 

Cermen ırkını ba~h olduğu Diier taraf tan Habetiıtamn O zaman, onlara ~UMyalarıtı Mr .. 
zencitlerdın ~ıUp kurtarmak za- Pariı elciJiji, Adiıababadu al - ııtdan harice çıkt.nhrıa11nın "!&· 
manı ıolmiıtir. Sar meselesinin mıt olduğu bir metni netretmek - ıak olc!uğu anlatıldıktan ıonra 
y&•aı yavat haklı bir ıurette Al- tedir. Bir metinde 6 bitinci kanun mumyanın ancak kaçak ıuretlyle 
manya lehine halledilcıekte olma· daki ~e.rJ>ıtmanın ne tlbi ahYal ye Mısırdan harice çıkanlabileceii 
aı Ye aki muhariplerin F ranaız - izah edilirmif. 

§erait altında. vukua gelmit oldu. 
Alınan doatlul\l lehinde yaptığı i· Seyyahda bir aevinç daha ••• 
yİ propaıai\dalu, bir Alman - ğu ve hu tmada muhtelit koin!ıyo- Vuıa bu kendiıine tuzluya mal 

tıhyacakdır. Eier izzati nefiıle- d b l h E 1 Froın51z dostluğu yaratmak yo- nun yanın a u unan mu a ız ar- olacak amma ne zararı var, para· 
rinin üwinden eemeı.,.di, cıl•İ•· 
1 

lunda çok mühim hadiselerdiı·. dan yüz kadcırınm öldüğü bil diril- 11 yok cleiil ya •.• 
erin mUtkül hayatı l~inde ayda 8 .. I · t b" t Al m~kt ... -11·r. __ L .. _. ıı a_ü .1 lı el oy e meı U ıran aıma • - ... Zavalı seyyah üzenip bezenip 

an-;aa ~ ı.-nun aı • cca n a d. l 1 b"l . b"I f t" f" b.b. . manyayı ılet mem cket ere t • avıaç clol\llu para aarfederk edin-
eçıre ı en eraga ı ne ı• •• ı , ın- .. b. Mar~ando Parlste 

ı d it f lıh,ı.-ı hassa Avusturyaya ıyı ır surette .. , dini muınvanın serapa tahtaclan 
aarı r:r arnaın a ıu e e uuı ere • " 

ol a caJc hu ka.bll zdarm ·I yaklııtbracaktır.,, , Paris, 12 - MoıkoYa'ya giden oldujunu bir damla olatm \lzvi 
1 ç.& ya P En ıonra Alman ge.zete!erinin F T" t N M d dd · "ht" --d· .... · b"l zete ıütunlarında yer buhnamuı A k 

1 
h , k d ranııa ıcare azırı arıan o, ma e)'I ı ıv& •UN'I' ııına ı me-

1 A d H 1 " d ka wıturyay:ı so ~ me:sı ax m a bu akıa.m Pariı'o ıelmiıdir. lıta.. dP'i ıibi, ondan IODra da anh-· a ::!!:\ ı. er nası sa ıvz en ~- k' ,_ .. . d .. 1 · .. 11 ,,~ 

ld ... f . d.li I bu h ı ~arar uzerıne e fU soz erı soy• d .1 d be kd O LJ lllı§ o ugu arze ı yor. t a- l • ti yon a gazetecı ere ver iti ya- mıyaca ır. mumyayı ya uır 
ı..ık .. tl--ın -·h··- paı•-ı...1n emıı r: . . . t..ı P. d t b" ff h i d k h 1t1 ~ .... __ -· _ _ ... na -..a .uı;yn an anı ır mu\"& •· müzeye ed ye e ece ya ut, biz • 
.. , 

1 
d c1 • • • "Hudut1ar fikarlerın ıeçmee ne k Ll d 

ım :.m arın a ~rcını <lıleyorum.,, L. b" k" . 1 1 · iyetJc öndüiü, Sovyetlerle her zat antika meraklıııyıa, kolleb. 

Satr'a lr.9- liz kuvvetleri 
San•bnac:k, 14 (A.A.) - inci • 

lia aenerali Brind, beıaberinde ya. 
Yeri müli:a\ın Packard ile Fele • 

ıar. ı r va ıt manı c a:ır amıs aı·· 
~ I ~ . noktııclıı mutabık kaldıklarını, yonu aruına yerl-direrek ona c11r. Bunu tarih çok güze g3:;ten- -s 

pak yakında F ranaızlarla SQvyet· gözU gibi ba.kac:ak, kınlmasın, bo-

menk ıenerali Vande Voont ve 

yor • .,. 

-------------------Bulgar fırkalarının 
malları 

laYeç mirala7lanndan Zric Ed • Sofya, 14 (A.A.) - NeırediJen 
J.olm olduiU halele buraJa ıelmit- bir kararname, eıki ıiyaıi fırka .. 
tir. ~· miralayı yalnız ineç u- lann bütün mallarının hükumet 
J&elerliamplaruu buırlqacak. j tarafından müsadere edilmeıini 
tir. emretmektedir. 

ler arasında Tic:.ri münase~tle- zulmaaırt dlye dokunmakdan bile 
rin büyük bir hız alacağını söyle- · çekinecekdit. 
miıtir. ____ .... ,... .... __ _ 

Marşandotnun bu ziyaretinden Havada çarplfmB 
sonra Sovyet Rusyanın tinıdiye Brük .. l, 14 (A.A.) - lki ay 
kadar harict ticaretinde kullandı· tayya~si, ç&rpıfDlıftır. Ptlotlar • 
iı doları terkederek F ranaız fran· dan biri paratutla kenditlnl ata•• 
amı esaı alaeatı '6Jleniyor. atarak kuttulmuı ise de dileri y ... 

.re dil.erek &lmüıtilr. 

Ulusal ökonomi itleri Y 
devlet tedbirleriyle iyi ve t• 
bafardan\aı:. Bu galıtm•d• li 
ulu' bit anl•malı, bir ihanmab 
birlikt• hareket etmelidir. ... ........ ....__ _____ ~ 

Y \lrttaıları 6konomi ve 
kurumuna Ji,lHırt.n yaıdıın 
t.tf rilc ellerim.,1 Ve: 

Y\lrttatlM, tek lMAAın •• 
k•ddetlltta hitl~trn1t iman 'fi 
larınin, ulualatın en yüie 
onurlu olmaktır, varlıklı ••-' 
tır. 

Göz J&tıtz, )titrek ati•ı• 
ve ıüleryüıttl b\r J&tama 
bu tartlar la mümkün olur. 1 
devlet yorıun, dütkün ve b 
bir imparatÔrlulun kUl yıldl 
llzerinde itlere et koydu. Uk 
yurdu ve onun bütün varbkl 
korku altında tutan dütma1' • 
kırılmalı idi. ttek çeken 
fena ıer:leme unıurları iç 

mada enıel olacak aüçten •' 
ierden düıürülmeli idi. Ancak 
dan 10nra ileri atılma ve y ·' 
me için alan açılıyordu. 

Demittir. Sonra da Tür • 
ti bqtanberi daima planla 
ket ettiliai, milli müdafaa)'I 
riiklerin, ıümriik aanayiçiliiİ' 
ldb ettliini aöylemittir. 

Bay Receb Seker, ti•lii, 
li •• umun nutkunu: 

Türkiye en kı• yoldan '° 
nit •arlılrlara ıidiyor. 

Y aşa&ın milliyetçi, halkçı, 
letçi, inkılapçı. ve !aik T··. 
Cün1huriyeti ... cliye bitirınlt 

Fransada buğd 
kanunu 

M. Flindin, Bufday kanuııd 
huı münaaebetly!e •• 
meclisinde ıü't'en meteletl.a 
rl ıürerek ıayle demittiT: 

"İktidar meYkiinin 
taıımuna enıel olan te1let 
mz halen menuubah:ı ol•• 
aeler değildir. Bu, aynı ıe • 
yüksek bir nkar me1eJetiditt 



11 Birinci Kinaa 19S4 

r.Kemal Osman 
( Be•liye MOtebaasııı ] 

~ÖJ·Ekselsiyor mağ4zası yanında 
fi-__ No. 34 
.""'Pa 14 • 20 ye kadar Telf. 41235 

• •H:::::::r.:nır.:::::::::::::::::::::::: 

• 4zıkarada A K B A kitap 
~ birinci ıubeıi modem 
it.._ tekilde Maarif Vekaleti 
;:"lllıııda açılmııtır. A K B A 
lb...! evleri her dilde kitap, 
.~ua, gazete ihtiyaçlanna 
~p vermektedirler. Gerek 
"lllplannızı, ıerek kırtaaiyenizi 
: 1lcuz olarak A K B A kitap 
· lerinden tedarik edebU:rai· 
il' tı, Devlet Matbaası kitapları 
~ VAKiT in neıriyatmın An· 
'"«rada satıı yeri A K B A ki· 

evlerid:r. 
A Merkezi Telefon 3137 
' ıube ' ,. 1761 

' tube: Sunan Puan 

-------•ıraıııuıaı11ı--• 

Diş Tabibi · 
ilanı Galip Ezgft ... 

lıtanbul ve Münib 1 
Un Yerıitesinden D:p!omalı ı 
RevoA'Ju Tt"pcbaşı Necip Ap. No. 2 

illl!l-at!f:iiiii! 
boktor Hafız Cemal 

Dahiliye MütehassISı 
Curnadan başka günlerde öğ • 
n sonra saat (2,5 dan 6) ya 

1 
1stanbulda Divanyolunda 

:) numaralı hususi kabinesin
astalanm kabul eder. Mua
hane ve ev telefonu 22398. 
ık telefon 22519. 

Çocukları koruyalım 
~ reldi. Kııın ıoiuiundan ve bu 

"ıt n ıetirdiii baıtabklar~ yok· 

' httaılanmızı korumak hepimi • 
\aoYnumuza borçtur. Bu borcu ö • 

• ohı.aJc için kullanamadığımız 

'~ırlanmm, çocuklanmızın 
~tini Çocuk Eıirıeme Kurumuna 

Jei Etfal Cemiyeti,, verelim. 

- *' ı;w 

Postası --- ISTANBUI AN 

Istanbul Ziraat Bankası Satış. Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahallesi Sokağı Emlak Cinıi Hi11esi Hi11eye göre mu-
No. ıı No. ıı hammen kıymeti 

1359 Büyükçartı · Büyükçarıı Yaibkçrlar 3 dükkan 23-24 787 T. ı;. 
1985 Büyükada Maden Acem 25 ana metresi 283 Tamamı 170 " 2463 Edirnekapı Kariyeiatik Alipqa Bahçevanoilu 70 ,, ,, 236,80 ,, 928 " 35Tl Büyükada Maden Ayanikola E. 44 Mü. ,, ,, 1473 ,, 1178 ,, 
3644 Edirnekapı Hacı Muhittin Yağhane 8 ,, ,, 25 ~ 113 ,, 
3724 Fener Gülcami FenerCad. 238--240 Kagir hane ve dükkin ~128 2954 ,, 

ve bahçe 
2938 Büyükada Maden Ayanikola 44 Arsa kıımen çamlık ve Tamamı 3656 ,, 

t&fOC&iı metreıi 3047 

Yüzde yedi buçuk pey 

zıh gayrimenkuller açık arttırma 
tedir. 

akçelerile ihale bec!el!eri naklen veya gayrimübadil bonoıile ödenmek üzere yukarda evsafı yo.

suretile sabfa çıkarılmıtbr. !halele ri ıartnameıi mucibince 17 - 12 -934 Pazartesi ıünü saat on dört· 

HERKESiN BEGENDIGI VE HERKESiN ARADIGI 

MUHTIRALI . 
• 

TAKViMi RAGlp 
1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 

Geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda en özenli ve en doğru takvim 
ve heyet bilgilerinden başka herkese gereQi olan genel bilgileri de 

içinde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayıll ulusal günler 
lstanbul rasathanesinden allnmıştır. 

Ciltli Fiatı 35, Ecza · Fiatı 25 Kuruştur. 

Sıra Semt: 
No. ıı 

1501 Büyükdere 
1129 Ortaköy 

1502 Fener 
1505 Erenköy 

1536 Kınalıada 
1542 ,, 
1984 Fener 
2040 Üsküdar 
2363 ,, 

1590 

1548 
1573 
1562 

1560 

Yeıilköy 

Haıköy 

Paıabahçe 

Uıküdar 

,, 
1552 Balat 

\ 

1545 Galata 
2007 Üsküdar 

1547 Büyükada 

1547/ 1 ,, 

2422 Beyoğ!u 

1932 Balat 

1600 Kaaımpafa 

1925 

1959/ 1 
1959/2 

,, 
,, 
,, 

Mahallesi 

Büyükdere 

Ortaköy 
Tevkii Cafer 

Bostancı 

Kmahada 
,, 

Gülcami 
lcadiye 

Selimi Ali 

Şevketi ye 

Hacı Şaban 

Pqabahçe 
Yenimahalle 

Kazaıker 

Hacı laa 

Hacı Mimi 
Yenimahalle 

Meırutiyet 

,, 

Kamer hatun 

Hızırçavuf 

Hacı Ahmet 

Sü,uri 
,, 
,, 

2060 Üsküdar RumiMehmetpafa 
583 Amavutköy Amavutköy 

Kanaat Kütüphanesi 
ıııırııımmıruıı ıını~m~~ımmıMııını~ruıuımmııııoomııııl\ll~~---

an ası Satış Komisyonundan: ' 
Sokağı 

E. ls!·enavi Y. Hacet 
Zincirlikuyu 

Kiremit 

Çatalçe1ıme 

Yeni Livadya 
Karanfil 
Ayakapı iskelesi 
Karabet kalfa 

Cinai 

Arsa metresi 455 

Kagir dükkan ve odalar 

Ahıap hane 
Arsa metresi 112 

,, 1930 
,, 483 

,, 91,50 
" 1148,50 

Emlak 

No.aı 

1-27 
24 

62 

33 
20- 22 

58 

2 
10 

Selamsız ve Silahtar balıçesi Kagir hane ve iki diiklr;n?78 - 280 
ve arıa ve bahçe ve ahır 282-3 

Arsa metresi 2536,50 16 

Ah~p hane ve cHikkin 7-9 

Hiaaesi 

Tamamı 

5-30 
1-2 
Tamamı 

,, 
,, 

,, 
1-16 

1-6 
5-16 

Hi11eye göre mu· 
hammen kıymeti 

1860 T. L 

167 ,, 

1200 ,, 

157 " 
722 " 
386 ,, 

1656 ,, 
2296 ,, 
~ ,, 

846 " 
439 ,, 

Ermeni mezarlığı 
Sakızlı boıtan 

Kilise Arsa metresi 1 70 

" 36,50 

4-6 1-2 170 ,, 
346 ,, 

184 J) 

Bedroı kalfa 

Harmanlı~ 

Leblebiciler 

1 Tama.mı 

Hane 25 24-120 

Cevahir çıkmazı 
Vangınbağı 

Çankaya Cad. 

,, ve hamlacı sokaiı 

Havasız kagir dükkan 

Arsa metresi 37 

,, 174,75 
Kagir kö,k ve bahçe metre· 
si. 1238,50 

Ki.gir ahır ve Cameki.nlık ve 

12 

20 
5 

57 

bahçe metresi 655 1-3 
Kordelya Arsa metresi 71 62 

Hızırçavuf ve Çorbacıçeımesi Ki.gir hane 13 
Cin deresi Çiçek bahçesi ve y•rım ki.gir 

ince kat 
,, 
,, 

Şemsi P&f8 
Dere 

hane 1-3 
Arsa metresi 47 

,, 57,50 
,, 51,50 
,, 45,25 

Ahtap yeni iki hane 

29 
33 
31 

49 E. 
12-14 

35-46 ve Kuleizemin 
vakfmdan olan mahallin 
-16 920 ,, 
2-3 148 ,, 

Tamamı 

12-24 

12-24 
Tamamı 

1-2 
2........:g 

Tamamı 

,, 
,, 

1-~ 
3-16 

276 " 

8870 " 

7565 ,, 

1420 " 
1000 ,, 
1128 ,, 

282 • 
346 ,, 
308 ,, 
272 ,, 

1125 ,. 

Yukanda evsafı yazılı gayri menkuller ilk satıf ile bir hafta uzatma satııında müfteri bulmadı iııidan bunlann satııları bir ay 
içinde pazarlıkla yapılacaktır. Baştan 1542 numaraya kadar olanlar 1-12-934 Cumartesi ve 1984 numaradan 1547 ye kadarki· 

ler 12-12-934 Çarıamba ve 2422-1932 ııra numaralıl.,.- 13- 12- 934 Perıembe ve 1600 numa radan 583 numaraya kadarkiler 
15-12-934 Cumartesi ıününe kadar ihale edilecektir. Bunlardan mal almak iatiyenlerin mezkCir tarihlere kadar her aatq aUnlerin
de saat on döıtte komisyona ~tlan. ''7846,, 



Çocuklarınızı 
m üsabakamıza 

yazdırınız ...... 

KUPOl'4 

347 
15-12-934 

lHARB GELiYo 

Son zamanlarda Yunan denizlerinde müthiş bir facia oldu. Popi iıimli Yunan gemiıi Faleron,da 
karcy:ı oturdu. Fakat bununla kalmıyarak gemi apansız devrildi. içindekilerden biri bile yerinden 
kım.ldıyamadı. Fakat bunlardan uedisi de bu ara boğulmuşlardır. Gemi bir yolcu gcmiıiydi. 

\ 
• 

uluş Savaşında 
Ber karaş 
Bir sllibtı~ 

Y urddaş ! Yerli Mal a ! 
Y ERLi MALLARIN 

En 
En 
En 
En 

Sümer Bank 

sağlamı, 
• • • 
ıyısı, 

güzeli, 
ucuzu, 

Y etli Mallar 
Pazarlarında 

BULUNUR 
Yalnız 1 ulum Haftası ıçın 

Tenzilat 

1911 
Yazan: Fransi Dölezi -5- Çeviren: fı 

lngiltere için Almanyayı yen
mek ve Anvers limanını kapamak 
lazımdır. 

Almanya için ise, lngHtereye 
mukavemet edebilmek ancak An
versin açık kalmasiyle kabildir. 
Anvers limanı işi bu bakımdan her 
iki devlet için hayati bir ehem -
miyeli haizdir. 

Binaenaleyh, iki irr.paratorlu
ğun akiheti Anvers · eh afında ta
yin edilecek, iki büyük Mnayi dev 
leti arasında dünyanın iktisadi 
hakimiyeti için yapılacak harp 
Be1çika ovalarında olacakdır. 

Halbuki Belcikanın bitaraflığı· 
nı Fransa taahhüt altına almııdrr. 
Bu sehepden hem Almanya hem 
de İngiltere Fransayı hu müthiş 
ihtilafa sürüklemeğe çalışmakta
dırlar. 

- Peki amma, diyeceJ.tsiniz, e
ğer Almanya ile İngiltere çarpış • 

mak istiyorlarsa çarpışsınlar. Bize 
ne? Biz bitaraf kalırız. 

Pek doğru. Fakat ne yazık ki 
bu kolay değildir. Her iki taraf 
Fransayı kendi peşinden sürükle
mek istiyor. 

f~gilterenin Fransız ordusuna 
ihtiyacı vardır. Alman yanın da 
Fran~ı~ pat'4'•m~ i):ıtiyacı vardır. 

Her ikiıi Fransanın Y4J.Kasma ya
pışmıtlar, alabildiklerine biri sa· 
ğa, biri sola çekmektedirler. 

lngilterenin Belçikaya asker çı· 
karması, bu askerin Alman ordu
sunun yolunu keserek onları Ren 
veya Möz üzerine püskürtmesi la
zımdır. 

İşte büyük İngiliz Generah 
Lort Kiçner bu cümleyi şu sebep· 
den söylemitdir: 

"İngilterenin Avrupa hududu 
Manf hattında değil fakat Möz 
hattı üzerindedir.,, 

Bu sözler, İngilizlerin olsun, Al
manların olsun Belçikanın bita
raflığını na~ıl tel~ kki ettiklerini a
çıkca göıtermekdedir. 

Fakat İngiltere bu hududu h~n
gi askeri ile muhafaza edecek ve 
tutacakdır. işte İngiliz kabinesini 
dütündüren nokta budur. Çünkü 
İngilterede mecburi askerlik hiz
meti yokdur. Buna rağmen İngiliz 
kuvvetlerinin Belçikayı işgal et
mesi ise elzem. İngilizler ne yap
ımlar? Bunun da çaresini hulmu§· 
lar. Kendilerinde asker olmadığı
nı görijnce Fransayı dütünmüşler 

ve demişler ki: 

- Bizim ukerimiz yok. Fran· 
sanın var. Manş denizinin öte kı

yısında kuvvetli, iyi talim ve terbi
ye görmüş. İyi techiz edilmiş, bir 
kelime ile Almanyaya karşı koya
bHecek hir ordu var. Fransızlar 

cesurdur, harbi severler ve iyi hap 

etmesini bilirler. Bütün Jll 

onları "haysiyeti milliye,, , 
tan ve medeniyetin yüksek ııı 
fii,, gibi yaldızlı sözlerle hare~ 
getirmekden ibaretdir. O ~ 

yürürler. Fransız ordusunu el 
etmek lazımdır. Bu da güç bir 

sele değildir. Fransız demokr 
bir dekordan ibaretdir. Bu 
let, hakakatde matbuatı ve ıİ 
şahsiyetleri ellerinde tutan Ol 

yeci ve sanayicilerden müre 
bir oligarşi taarfmdan idare 
mektedir. Bu adamlarla mü 

reye girişelim. Kendilerine, 
kalarınm fazla komisyonlar 1 

cağı harp istikrazları vadeder 
ayrıca Osmanlı imparatorluğu 
bilinde bir kaç demiryolu imtİ)' 
veya sipariş, Suriye, Habeti 
veya Fasda bir kaç sanayi İf ve 
relim; bu adamlar bir kaç mil1 
mukabilinde, bize Fransız ord 
nu satarlar. 

itte İngilizler böyle 
ler ve siyasi adamları 

geçtiler. 

1905 ıeneıinde Fransızları> 
manya ile harbe sürüklemek ;,tr 

yen Delkasae kabineden dütü"".' 
İngilizler tedbirli hareket etoıe~. 
eıraaı olcluiuau...anl..dalar_ V.1 , 

lediler. Nihayet Delkaaıe babtl 
l d''f' nazırı o du ve sanki bir teaa il·~ 

seriymiş gibi, bahriye nezare~ 
tayininin geç.mesi, bir askeri , 
kavele yapmak iç.in Londra ile; 
ris arasında müzakereler old 
bildirildi. 

Pek tabii bu mukavele ''ted 
füi,, olacak. Fakat; Anevrsi ab 
ka ederek, İngiltere, Almaıı1" 
kendisine pek kolayca ilanı h 

etmeğe ~evk edebilir. O ıa111~ 
Fransızlar da Belçika ovalar?' ..1 

bu sefer Prusya kralının ma"1 J' 

leri için değil, fakat İngilter~ ~ 
lının hesabına gidip kendıle 

1 
koyunlar gibi böğazlatacaklar~ 
~ işte bugün kurulmak isteıı• 
tuzak budur. 

İngilterenin Avrupada di 
bir "asker,, e ihtiyacı olmutd11• ıt 
velce Napolyona karıı mü~dıİ 
de, Alman ve Avusturya ordu , 
na para verip dövüştürüyordU· ; 
gün ise, Fransız askerini Alııı~; 
üzerine saldırmak istiyor. ~o~ 
değişdi, fakat komedya aynı 

medya. j 
Ben bir çok namuslu f r ~ 

tamı-ım ki, bu adamlar, Alm•11~ 
paratoru Giyyom'un, her ~ 
kahvesini içerken, ord~l~ 
Fransa üzerine yürüme emrı • .J 
vermemeği düşündüğünü ,,,,.., 
derler. 

,,-~~ÇL~~l~IZI~ il s o iv 
Guzelhgını _ 
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