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Sıvasa· 

Sevinelim: işler 
düzeliyor! 

Bizden ~~~~~:ve zey_ Yiyecek ve içecek fiyatları 
l 

Son yıllar, kulaklarımız, hep 
1rötü duyumlarla (haberlerle) 
doldu: Şurada darlık, burada ö
konomik (iktıaadi) sarsıntı, be -
l'İcle yürekler acısı yoksulluk!. 
Şimdi ise, boğucu bir geçidten 

kurtulup aydınlık ve önü apaçık 
'bir ge ı · tliğe ulatmıt gibiyiz. 

lzmir, Adana gibi yurdun can 
daman yerlerinden gelen duyum
lar, hep yüz güldürücü, oh dedir
ticidir. 

Hele, oraları karıt karıt gezen 
Lir gazeteci arkadaıımız gelip 
l.lllattı: Köylü bütün ürümlerini 
Cmahıullerini) elveriıli karıılık
larta satmıf··· Borçlarını ödemiı. 

Gezginden (seyahatten) geln 
adam, ağzı kulaklarına vararak: 

- Önümüzdki yıl da böyle o
IUraa, anayut, bambaıka geliıe
Cek (inkitaf edecek) ... diye sevi
lliyordu. 

tinyağı alacak 
Jtalyadan son gelen bir haber 

memleket iktısadiyatı için sevinç
li bir müjde vermektedir. Bu ha
bere nazaran İtalya memleketi -
mizden büyük mikyasta zeytin ve 
zeytin yağı mübayeasına karar 
\rermittir. Bu mübayaat İtalyanın 
ıimdiye kadar hiç yapmadığı bir 
mikdarda olacaktır. 

Bu sene ltalyada zeytinlere a
nz olan sinek, taneleri harab et -
mit ve esen tiddetli batı yelleri 
taneleri henüz olmadan ve tama
mfn düşürmüt olduğundan bu 

(Devamı 14 üncü de) 
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SAYJFA 

,, 
Sovyet Rusya ve 

Fransa 
anlaşması 

Bir ingiliz 
gazetesi 
Bu muammay~ 

hallettiğini 
söylemektedir 
Londra, 19 (A.A.) - Star 

gazetesi, gizli Sovyet - F ran
sız askerlik muahedesi hakkın
daki ifşaat üzerine yapJığı tah
kikatın neticelerini bildirmek
tedir. 

Bu gazete, muahedenin 22 
son teırinde Cenevrede Bay 
Laval ve Bay 1:-itvinof tarafla
rından kati olarak kabul edili-

<Devamı H Uncu de) 

Belediye halkın aldanmamasını 
temin için fiyatları bildiriyor 
Belediye, halkın esnaf ve bak

kallar tarafından aldatılmaması 
• için yiyecek ve içeceklerin, top -

tan ve perakende vasati fiatlarmı köylünün bolluğu, çabucak biz
lerin geçimimiz üstünde de izleri
ili gösterecektir. Nitekim, tim -
diden batlamıftır bile... Bakımz, 
1>ara kazanan Adana, tiz elden, 
lcendine çeki düzen vermeğe gi
l'İtmittir. Bu, kendli (tehili) nice 

1 

adamların yaıayıfını yükseltecek
tir. Yavat yavq, ıizin de, bizim 
de geçimimize, iyi yandan doku
llacaktır. 

rııııınııııhuııııııırıııırııııııııııırıııırıııııııırırıırrırrrıııuııııırlllllllllltuı, , _______ .....,.._ ___ ~ gösteren bir bülten neırine karar 
vermitti. Belediye iktııad müfet -
tiıleri tarafından toplanan ve re. 

Şeker kesme kiloıu 41,25, toz 
38,25, çiy kahve 114,50, çekilmit 
kemve 132,50, Edime pirinci 27, 
75, Bursa pirinci 27 ,50, Merıin 
pirinci 20,50, ıırf irmikli mahar • 
na 31,50, irmikle karıtılc unla 
makarna 26,25, ıır unlu makarna 
22, battal patatea 8, 75, kelle pa • 
tatea 5, 75, orta patatea 5,25, ku • 
ru fasulya (birinci çalı) 24,75, İ· 
kinci çalı 19, üçüncü çalı 14,50, 
lıpanya tohumu nohud 19,25, 

4nadolu ajansının telyazılannı 
koyuyorum: 

Adana, 19 (A.A.) -Y-apdann 
ır·....:tnu••ı yüzünden ıehrimizde ıon 

V. N. Tanur 
(Devamı 14 Uncu de) 

Köprü 

mi membalara dayanan bu fiat • 
lan gösteren bülten her ay so -
nunda nqredilecektir. Halk bu 
rakamlan göz önünde bulundu -
rarak aldanmıyacaktır. Daha doğ 
, usu halka her iki yiyecek ve içe
cek fiatlarmın normal vasati fiat-
1e:tı bildirilecektir. Bu bültene gö
re bu ayın perakende vasati er -
... fiatlan f87leclir: 

Karabiga nohudıa 14,25, yqil 
mercimek 19,25, kuru ıoğan 7,25, 
birinci zeytin tanesi 35,50 
ikinci zeytin tanesi 26,50, tuz, 9, 

(I>enmı H ilDcil de) 

Tekkeler kapandı 
kiliselere mum 

takın bir zamanda 
tanınmıyacak bir 

hale gelecek G 
•• •• Gcuiantepten bir •:ud·niif • ih Sent Antuan kilisesine yedi Salı 
umuş mecı ıye - mum adamak uğurlu imişi 

Yalnız açılma 
saatleri muayyen 

olsa 
tik8rı yapanlar var! 
Antepte piyasayı yükseltenler 
hakkında tahkikat yapıhyor 

HükUmetin ya bu gayri müıta· 
kar parayı yeni gümüt paralarla 
tebdil etmek ıuretiyle büıbütün 

ortadan kaldmnaıı yahut ta ıabit 
bir kiymet takdiriyle tüccar ve 

(Devamı 15 inci de) 

Buna mllslllmanlar da rağbet ediyor! 

lıtanbulda yeni bir moda çık
mıf. Bilhassa küçük hanımlann 
fazalac rağbet ettikleri bu moda 
nedir biliyor musunuz? 

Beyoğlunda Elhamra sinema
ıının kartısındaki (Sent Antu
vant) kilisesine gidip mum yak· 
mak. 

Bunu ilk duyduğumuz zaman İ• 
nanmak istemedik. Fakat oraya 
gönderdiğimiz bir muharririmizin 

temin ettiğine göre mesele tama• 
men hakikattir. Muhanirimiz di· 
yor ki: 

Saat onu çeyrek geçiyordu. 
Elhamra ıinemaımm paıajmda 
kiliseyi gözetliyordum. Birdenbire 
Tünel tarafından ikiıi çarpflı ol
mu üzere dört ~üılüman kadm 
belirdi. Kapınm önünde bir müd
det konuttuktan ıonra avluya gir· 

(Devamı !4 Qnctl de) 

Gaziantep, (Hususi) - Şehri

mizde güm.üt mecidiye piyasasını 
yükselterek ihtikar yapan sarraf
lar hakkında müddei umumilikçe 
tutulan tahkikat evrakının vilayet • 
makamınca meni ihtikar komisyo
nuna verildiğini yazmıttım. 

Defterdar Bahanın Reiıl;ğinde 
toplanan komisyon hey' eti sarraf
ların mectcliye üzerinde ihtikar 
yaptıklarını teıbit etm · f ve hakla
rında muamele yapılmak üzere 

Yeni suçlular aranıyor. 
I tanzim edilen evrakı mahkemeye 
atGıabuiun iki ucunu biribirine vermiştir. 

bağlayan köprü Gümüş mecid:ye piyasasının 

Cürmümeşhut 
nasll yaplldı? 

it. hemen her gün taha~ülü yüzün-
l.. raköy köprüsü yakında yeni KaçakPıya telefonla 
~ .. telc"I al ak ki den bura halkı, tüccar ve memur- y 
hL ı ac ve epeyce ıı aşa- hl 1 i işi! 
~ır s·· 1 d" . k .. lan pek mutazarr.ır bir haldedir. r ma s par ~ • oy en ığıne göre öpru-
~·· lbenzaraaı yeni ıekliyle büa- Yirmi dokuz kişilik bir eroin ıe-
-._ Urt değiıecek ve deniz nakil va bekeı;nin yakalan:!•eını, bir de 
'1t~&rnıın yolcu alması için aıri HA B ER imalathanenin pıeydana ç~karıldı-
'- ıl 'Yaaıtalarını ihtiva edecektir. latanbulda en çok satılan ğını bütün tafsili.tile dün yazmıt -
.._;uauıta Büyük Millet Mecli- gazetedir. IJi.nlarıtuzı "HA. tık. Bu husuıta zabıtaca tahkikata 
--- 9la çıkacak bir kanunla bu te- BER,, e verenler kir ederler. devam edilmektedir. Suçlular aor• 
ti d~nı P&raıınm nısfı Akay idare- "HABF.R,.i her gün okuyunuz guya çekildikleri g"bi bunlara mal 

•ier nııfı Gazi köprüıü tahıi- ı._ ___________ ..._ _ _. verenler de bir yandan takip edil· 
.(Devamı 14 üncü de) 1 ,(Devamı 2 inci de), 

Yakalanan eroin lıaçalıçılanndan: Villi, Sara, Rıuo, ~iW. 
Limbo. Dimitri.. 



Eroinciler şebekesi 
(Baş taralı 1 incide) 

_.ektedir. Kaça.kçılarm itlemek ü
zere aldıklan eırarlan latanbula 
civar bazı yerlerden temin ett:kle
ri zannolunmaktadır. Bu tebekeye 
mal verenlerden b!ri de dün geç 
vakit ele geçirilmittir. 

Elyevm Atinada bulunan tanm
mıt eroin kaçakçılanndan Aleko 
Agur oğlunun da bu ıebeke ile İ! 
gördüğü teabit edilmiıtir. 

Büyük Adada Balrkpazannda 
57 numarada gazinocu Y orgi Fa • 
ço ve oğlu Mihal ile Façonun Ale
ko Agur oğlu ile uzun zamandan 
beri it gördükleri de ele geçen bir 
mektupla meydana çıkmııtır. Fa -
çolar da lstanbula civar bir yer
Clen esrarları temin ettiklerini iti • 
raf etmitlerdir. 

Y orgi lsakidiıin ele geçmesine 
de D:mitri Aılanidiıin bir telefon 
muhaveresi ıebep olmuftur. Ev
velce cürmünü itiraf eden Dimitri 
Aılanidiı Rumca bilen memurla
nn yanında Y orgi lsak:dise tele
fon etmiı; 

- Perıembeye mal isterim de • 
mittir. Y orgi lsakidiı te bu isteği 
kabul etmit, iıtenilen gün ve ıaat
te malı teslim edeceğ:ni bildirmit
tir. Y orginin verdiği cevapla Di
mitri Aılani-diıin muhavereleri bir 
zabıt varakaıile teıbit edilince 
iY orgi lsakidiı yakalanmıttır. 

Bay Mazharla Bay Hayrlye riiş
vet teklif etme hi.diıeıi de ıöyle 

olmuştur. 

Dimitri Aılanidiıin Fenerdeki 
evi sabaha kartı baıılınca evin üıt 
katında oturan kiracı Aleko, Di
mim Aslanidiıin ıerbeıt bırakıl
ma11 takdirinde iki bin lira verile
ceğini ıöylemittir. Bu tekliften 
haberdar edilen Bay Hayri ile Bay 
Mazhar bir cürmü meıhut yap
mak için evvela bet 'bin liraya razı 
olacaklarını aöylemıilerse de son
radan Dimitri Aılanidiıin üzerin· 
de bulunan iki bin liraya razı ol
muş gôrünmütlerdir. Bunun üzeri
ne Dimitri Aılanidiı kaçakçılık 
büroıuna getirilmiı, buuradaki o

'dalarda zabıta memurları ıa1dan
mı,lardır. Bay Hayri lie Bay Maz
har parayı almıılar ve: 

- Hayırlısı olsun Clerdemez 
saklanan memurlar meydana çıka 
rak Dimitri Aılanidiıin memurla
ra para vermekte olduğu görül
nıüt ve hemen bir zabıt varakasile 
cürüm tesbit edilmi•tir. 

Amiral Yamomota 
Landrada mı 

kalacak? 
Londra, 19 (A.A.) - Oç Clev

Jet araım<la yapılmakta olan ça. • 
lıtınaların geri bırakdmumdan 
aonra Amiral Yamomota ile Ja • 
pon heyetinin Londrada kalmala· 
rı umuluyor. Zira gerek Amiral 
ve gerek heyet aza11, vazifelerini 
hitmit saymıyorlar. 

Amerika!ılar da bunda bir 
mahzur görmemektedirler. Zira 
Bay Nonnan Daviıin Şay Jon 
Saymen ile yapmıı olduğu bir kaç 
lfÖrüpnelerde tunlar sabit olmut • 
tur: 

1 - lngiltere, V qington mu • 
ahedenameıinin eaulı ahkimma 
sadık kalmaktadll'. 

2 - Muhtemel müzakerelerin 
yegane gayeıi üç taraflı bir itilafa 
yol hazırlamaktır. 

Sovyet Ressamlannın 
• • 

serS(Jsı 

Ankara, 19 (A.A.) - Bugün 
•tleden aonra saat on dörtte An • 
kara sergi evinde Sovyet sanat -
.kirlannm resim ıergiıinin açılma 
resmi yapdmııtır. 

Fransa, paraca ve adamca 
ordusunu kuvvetlendirdi 

800 milyon frank yeni tahsisat mecliste kabul edildi 

Askerlik müddettinin iki seneye yükseltilmesi 
de büyük münakaşalardan sonra tasdik edildi 
Pariı, 19 (A.A.) - Kurultay, 

Sü Bakanlığı için istenen 800 
milyon frllnk maıarifin yapılma-
11na mezuniyet veren kanun lahi
humı tasdik etmiıtir. Müzake
re pek aletli olmuttur. 

Batbakan, bir çok kez söz al. 
mak mecburiyetinde kalarak 
memleketin müdafaa ihtiyacın -
dan bahsetmiştir. 

Eski bakanlardan Bay Pierr 
Cot, teslihatın ulusallattmlması
nı iltizam etmi§ ve §Öyle demi§-

tir: 
- Sınır bo~na kotmak isteriz. 

Fakat savaım, bazı kimseler için 
bir kazanç kaynağı olmaması ıar
tiyle. 

Bay Flanden buna cevab ve -
rerek; kendisinin de teslihatın 

ulu3allaştırılması taraftan oldu
ğunu söylemit ve demiıtir ki: 

- Savat tecrübesi bize göster
mi~tir ki Fransanın §ayed kendi 
tersaneleri olmamı§ olsaydı, ıi • 
.............. " ... ,--

Ruzveltin, Amerika 
için hazırladığı plan 
Bu dört maddeli planın hususi 

bir ehemmiyeti vardır 
Vatington, 19 (A.A.) - Bay 

Ruzvelte göre acunun en güçlü 
devleti, gerek kendisi için ve ge
rek bütün acun için birçok kor • 
kunç tehlikeleri göze almadan in
find durumunda kalamaz ve bu 
durumda kalmak suretile kendi • 
ni mesuliyetlerden kurtaramaz. 

Bay Ruzveltin Amerika için a
ıağıdaki prensiplere dayanan u -
)uslar arası münasebetleri düzel
tecek bir doktrin hazırlamakta 
olduğu ıöylenmektedir: 

1 - Müsellah ihtilaflardan u -
zak bulunmak, 

2 - Yabancı devletlerle itti -
faklar vücuda getirmekten sakın
makla beraber bu devletler)~ ve 
uluslar kurmu ile teıriki meıai ve 
Amerikan kanunu esasisinin mü
saadesi çerçevesi dahilinde barııı 
muhafaza etmek, 

3 -Amerikalı fabrikatörlerin 

adesi dahilinde güç vermek, bir 
tayyare kuvveti vücuda getirmek 
ve Nicaraguay kanalını yapmak 
suretile Amerikayı yenilmez bir 
hale ıetirmek. 

r-s·e;erberiik 
ı ·denemesi 
: 
1 

i Slyast vaziyetle 
1 

f alAkalı değildir 

1 
Ankara, 18 (A.A.) -Alay-

larımızda yer yer tatbik edil
mekte olan seferberlik deneme-
leri dolayısıyle civarda bir ala
ya efrat sevki vazifesini almıt 
olan Ankara Askerlik f ubesinin 
bu gece ıaat 12 de aldığı emri 
bu sabah saat 9 da ikmal et
mekle vazifesin;n nihayet bul-

yabancı sanayicileri ile birlikte 
çevirecekleri entrikaların önüne 

1 
aeçemk için ıava, kazançlarını 
ortadan kaldırmak, 

mut olduğu ve diğer bazı fube
lerde seferberlik denemesine 
müteallik faaliyetin üç gün sü-
receği öğrenilmittir. 

4 - Şimdiden insan ve efya i
tibarile her türlü güç kaynakla -
rının seferber edilmesi hakkında 
bir plin hazırlamak; donanmaya, 
Vaşington antlatmasmm müsa -

Bu askeri denemelerin milli 
talim hareketleri olup siyasal 
vaziyet ve ihtimallerle hiç bir 

i: münasebeti olmadığna Anadolu 
Ajansı dikkati çeker. 

: .......................................................... : 

lahsızlık yüzünden ezilecekti. 
Bundan maada, askerlik müd

detinin iki seneye çıkarılması hak
kındaki kanun da müzakere edil
mi~tir. Sosyalist mebu~lar buna 
itiraz etmitler, fakat Harbiye na
zırı ile Baıvekil, Almanyanın mü
tem:ıdiyen silahlandığını, huna 
karıı hududta Seddi Çin yapıla
mıyacağını söylemi§tir. 

Uzun münakaıalardan sonra 
proje, 130 reye karşı 460 reyle 
kabul edilmiıtir. 

Musolinlnln sesi Top 
seslerlle birlikte 

işi dildi 
Roma, 19 (A.A.) - lstefani 

ajansı bildiriyor: Ba,bakan Bay 
Mussolini sendikal f a§İst kurum
larına ait palitorianm açılma me
rasimine giderken halkın top ses
lerine karııan tezahürlerile kar • 
tılanmıtbr. Bay Muıolini palitoi • 
rayı açarken demittir ki: 

"- lslah edilmez görünen ta· 
biata, yanlıf düıüncelere, kor • 
kaklığa ve bir mücadeleye giriı • 
meden önce muvaff akiyetten bil
heıab emin olmak iıtiyenlerebrı ı 
fi açılan mücadele çok güçtür. 

Biz faıistler için savaş utku • 
dan daha mühimdir. Çünkü azim 
ve inanla giriıilen ıavaım utku 
ile biteceği muhakkatır. 

Sanıyorum ki, Agropontino' da 
daha onyıl sürecek işimiz var • 
dır. 

Bu itin bozulmaması ve dur -
mama11 için İtalyan ulusunun i -
nalmaz (fevkalade) silahh olma
ıı gerektir. Çünkü tarlayı kazan 
ıapandır, fakat onu koruyan da 
kılıçtır. Sapan demiri de silah 
demiri de kalplerimizin inanı gi
bi çeliktendir. 

Şimdi top seslerini niçin be -
nim seslerimle birlikte İ§İttiğinizi 
anlıyorsunuz. 

İngiltere bütçesinde açık 
Londra, 19 (A.A.) - Bütçe a

çığı boyuna artmaktadır. Masarif 
fazlalığı hali hazırda 111.043.471 
liraya baliğ olmu§tur. Geçen ıe • 
neki fazlalık 96.725.382 lira idi. 

[ Sabah f(azeteleri ~~d..;...i_q-or-la_r_?_] 
KURUN - Asım Us bugün Avru· özlüğünden biridir. NUluslar diriğin· 

padaki ııkıntıdan bahsetmektedir. de ulusçuluk yöndeminden bu kadar 
Bütün dünya ikitsadl bir buhran için- özel bir işte kullanıldığı tarilıte lıiç 
de çırpınırken Türkiyenin ilerleyişini görülmemiştir. 

Türk hüktlmetinin büyük muvaffakı· Türkiycnin kurucusu, Türk dilinin 
yeti olarak kaydediyor. Bundan ıonra de yapıcısı oldu. 
miaal olmak üzere Almanya ve /tal· JJIILLIYET-Alımet Şükrü Esmer 
gagı göz önüne alarak ne kadar mür bugünkü başyazısını Fransa - ltalya 
kül ooziyette olduklarını, aldıkları münasebatına tahsis etmiştir. Burada 
tedbirleri birer birer teırih ediyor. Avrupanın son siyasi vaziyetini hulti-

Ctl MBUJUYET - Bugünkü ba,ya· sa ettikten sonra Fransa ile ltalya a
zıyı Bolu Meb'usu Hasan Cemü yaz- rasında anlaıamamazlığın ufak bir 
mııtır. Yaıı "Türkliiğün sava,ı dil sa- tarihini yapmıştır. En sonra Yugos
etıfıdır,, btıılığını t~ıyor. Makale 6ÖY- lavya ile ltalyanın anlaşmasının bü· 
le bUiyor: j tün Avrupada umum bir anlaşma do· 

•Bütilrı lfl~un ba,arabUeceği işleri ğuraca#ını kaydederek Fransa ile 1-
biJttın uluaıa ba,artmak. Atatürkün talya anltı1maaının da buna bağlı ol -

duğunu ilave etmektedir. 
ZAlJIAN - Başmakale Türk Dili 

Tetkik Cemiyetinin dün neşrettiği 

tebliği mevzuu bahsederek çıkarılaca· 
ğı söylenen "karşılık kılavuz,, unun 
bir an evvel çıkarılması lüzumunu ya
zıyor. 

A11ŞA!tl - Orlıan Selim imzalı ya
zı Habeşlilere lıitap ediyor. Ve "bu· 
gün yenilsen bile yarın kazanacakı;ın,, 
diyor. 

SON POSTA -iki yıldız imzalı ya
zı Oz Tilrkçenln yalnız yanya değil 
sözlere de sirayet etmesini temenni e
diyor ve Türkçe !fazdığımu gibi Türl..
çe söyliyelinı diyor. 

................................................ 
i Ankara 1 elefounuİ 
: . ··································-········-·· 
Gayri mübadil· 
lerin istekleri 

Ankara, 19 (Telefonla) - Ge
çenlerde gnyri miibad'llerin arzı.ı• 
larmı Akça Bakanlığına bildinnek 
üzere Ankaraya gelen heyetiıı 
dilekleri etrafında Bakanlıkça tet· 
kikler yapılmaktadır. 

Müsteşar, Bay Faik bu hususla 
dedi ki: 

- Gayri mübadillerin istekleri
ni tetkikle meşgulüz. Bu istekler
den isafı kabil olanlar derhal ya-

pılacaktır. Tetkiklerimizin b·r 
hafta zarfında neticeleneceğini 
umuyoruz. 
Rıhbm Şirketinin sahn 

alma mukavelesi 
Ankara, 19 (Telefonla) - Rıh• 

tım Şirketi emlak müdürü Bo.Y 

Hüsametfn buraya geldi. Şirketin 
satış mukavelesi yarın imza edile
cektir. Burada bulunan şirketil1 

umum müdürü de Cumartesi gün
kü hissedarlar toplantısında bu· 
lunmak üzere yarın lstanbula gi· 
decekt'r. 

Anlcaraya gidenler 

Ankara, 19 (Telefonla) - Spor 
Federasyonu Reisi Bay Aziz, De

miryolları umum müdürü Bay lb
rahim Kemnl, Bay Cevdet Keri!l'1, 
Bay Salah Cimcoz bu sabah lstan• 
buldan geldiler. 

Alman eCçili~inde suvare 

Ankara, 19 (Telefonla) - Düıt 
gece Alman Elçil" ğinde verileıı 

süvarede Başbakan, bakanlardaıı 
Şükrü Kaya, Ali, Abidin, Dış Ba• 
kanlığı umumi Katibi bulundular• 

Süvare gece yarıaına kadar aaın~ 
mi bir ha va içinde devam etti. 

Sorbonda Flrdevsi 
için merasim 

yapıldı 
Paris, 19 (A.A.) - Reisici7J1'• 

hur Bay Albert Lebrun ile, diğer 
bir çok kimseler ve bilhassa fa• 
ris askeri kumandanı Cenersl 
Gouraud, Paris Üniversitesi rek .. 
törü Bay Charlcty, lranın Londrll 
ve Paris sefirleri, General Mollet, 
Akademi azasından Bay Abel 
Bonnard ve Kollej dö Frans Pro
fesörlerinden Bay Pelliot hazır 

olduğu halde Sorbon Üniversite • 
sinde tanlı lran ıairi Firdevsiniıt 
bininci yıl dönümüne ait merasiıll 
yapılmıttır. 

Istanbul rıhtımı 
satın alınıyor 

Ankara, 19 (A.A.) - lstanbllt ... 
1 • . hıJ rıhtımının satın a ınması ıçın 

kumetimizle şirket rpurahha&1st• 
arasında yapılmakta olan konut .. 
malar bir uzlasma ile bitmiş • ._ 
nıklanan anlaş~a dün Adliye ~·· 
kanı Bay Saraçoğlu Şükrü ile şır
ket mümessili arasında imzalan .. 

mııtır. ----:;:; 

················· ı . ..................................... . 
~ Papa Eftlmln vazi- ~ 
= lesine nihayet nıi 

verilecek? 
A tinadan gelen bir habere göre o· 

rada Dışbakanırnızla görüşülen rntr 
scleler arasında cemaat, kiliseler v8 
mektepler de mevzuu bahsolnıur 
tur. Bu arada Yunan mehafilirılt' 
zannına göre, Ankara hükiırneti ttr 
rafından beslenen samimi duynultr 
rın ilk tezhaürü Papa Eltimi Galtr 
ta kiliselerinden uzakla,tırmak 0'" 

lacaktır • ................... -........................ ~ 

o) 

\r 
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Grevlerin 
tarihçesi 

Y llrm:ı!etanda müthi§ bir grev 
0lduğu:1':.! \."e bugüne kadar de -
\ram et~\~ini ga:ı:etelerde okumuş
•unuıd:ır: lderinde 270 i kadın 
~11\n 40C tütUn _i~çisi, çalı§ma şart 
arının iyileşmesini istedikleri i • 
Çı~, Selanikteki tütün deposun • 

l~aıı ~ıhnr..k istememişler, grev i-
an ~ . 1 ,. ı· . . J • e.m1~ =r. ~~n.yr. po ıs gırmış. 
!Çılcr el:.?, bal:;alz.rı yığarnk, ka

l>ıları k~pamış!ar. Zabıta, grevci-
1~tin dı-i<:.l'I çıku.nformı temin için 
la2yik ma~s::ıuiyle onlara yiceke, 
•u, l§tk ,. err.ıiy.ormuş. Dört gün 
tı'ıücld.::~:e, i:.çi!er, o.ç, susuz kal -
lnı~ .. 

Nihayc.!,'işk:!ncc::ıin doğru ola
~tYacağn••' d:.i~ünen zabıta, grev
tılerin sıd:;;.d:ı:ı m~hrum bırakıl -
ltt:ıları:u lıir tccfoir clarak kullan
l:rı~ktan vn:: geçmiş. 

İnsan, bugünkü zihniyeth, ge
lle de: 

- Aman yarabbi! Nasıl olu • 
l'oc da, <lört gece biçare adamla • 
ta ha n.-:abı etmişler •• diye düşü • 
b\iyor. 

Bird~abh·e, aklıma, geçenler· 
de okut:uğum bir makale geldi: 

Be,eriyet tarihinin ilk kaydet· 
tiği grevlerden bahsediyordu. Ke
•ip sa!:h:ııı§hm, araştırıp bul • 
d\lttı. 

lnsan!ığm habrladığı ilk grev, 
lıanın c!oğuıun<lan 1500 sene ev
,.el, Mısırda cereyan etmiş. Eh • 
l'lrnlard<ln birini yapmakla meş -
tul olan SCOOO esir, o zamanki ve
"itin nok!anlığr tebebile, büyük 
ltşları adale kuvvetile kaldrr • 
l'lıak içh çebahyorlar, çok yoru • 
luyorlarmış. Buna mukabil. ken • 
dil~rini beslemek teahhüdiinü a • 
1,n. ba:::irgan, mütemadiyen erza • 
1tt çalıyor, zenginleıiyormuş. E -
•itler de: "Artık çalışmıyacıo.ğız. 
.\nce.k yemeklerimiz düzelirse ye
lliden İfe ba,larız !,, demişler. 

Bunun iizeı·ine. Ven edik as • 
~erle-ri iizer!erİne hücum ederek, 
bitkac bin tanesir.i kılıçtan ge • 
~itrni;ler. 

O za..'"llanın kağıtları demek o • 
l,n papirüsler üstüne bu vakayı 
~&tan kadim meslektaşımız ( ! ) , 
hikayesini ''İşte böylelikle sükun 
"e intiz~m iade edildi!,, diye bi -
liriyor. 

ikinci e!ki greve de rastlama -
bııı için 900 sene ilerile atlama • 
bıı2 lazım geliyor. Çinde, Huon • 
aho•da, 30.000 işçi, su setleri yap
tıı,k için çalıtıyordu. Böylelikle, 
~ehirlerin akı?tndaki r •'ık, çoktk, inti~am altına konul21.caktı. 
ı "~in, işçiler, tahrikçilerin söz • 
erıne kulak a:sarak, ücretlerin 
'ttrna.sı için ayaklandılar. Bu 
~1blhlığı cezalandırmak için, 
•tıı.,_rator, "Geri kalanların işe 
~ltyacaldarına değin, her rast
r'nan işdnin kafası kesilmesi,, 
l erınanını verdi. 1 700 grevci böy
~~likle öldürüldükten sonra, öte -
ıler, yeniden paçaları sıvadı. 

I "Masumlar katili,, lakabını a
~ta liercd lsanın doğusundan 29 

le\l evvel, Kudüs sarayım yaptırı
r0• .du. F en:ı şaraitle çalışan ame
~'· •tlerini terketti. Onlar da dcr-

ı-l kılıçtan geçirildi. 

h Roınada, Neronun yaktığı ma-
aile! . . l k .. , erı yenu en yapma · ıçın 

\C)tl, 
;- •anan esirlerle işçiler de, grev 
f -'Ph1ar ve bunlar, a~kcrler tara -
iiıl~~a~ ihata edilerek kamilen 
'o uıuldü. Maamafih, alb sene 
'n~'~ ... fit;-:..is zafer abidesini yapan 
lıt l.l~ıler keza grev ilan etti. Bun
d r kıa:nen işkenceye tabi tutul -
\ı· l<.irn:si ne haclara gerildi. 
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Şikayet/ er temenniler 
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Eczahanesiz 
bir semd 

Tevfik Rüştü Aras 
Ankaraya gitti 

Evvelki gün Atinadan şehrimi
ze gelen Dı~ Bako.r..ımız B:ıy T ev
fik Rüştü Aras, dün Ankaraya 
dönmüştür. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, dün 
Park otelinde, kendisini gören 
gazetecilere: 
"- Son uluslar arası ve siyasal 

i~lerde Türk matbuatının takın -
mış olduğu tavırdan memnun ve 
mütehassisim.,, demiştir. 

Dış Bakanımız Bay Tevfik Rüş· 
tü Ara.s, kanunusanide tekrar A
tinaya gidip gitmiyeceği hakkın
daki sorguya: 

- Hükumetle temas etmedik
çe bir şey söyliyemem ... 

Cevabını vermiştir. 

Bay Tevfik Rüştü Aras, dün
kü gününü öğleye kadar Park o -
telinde dinlenmekle geçirmiş, 

öğleyin yemeğini kızının evinde 
yemi§tir. Sonra saat 16 da otele 
dönmüş, akşam üzeri Ankara eks
presine bağlı hu:ıusi vagonla An
kar.ıya hareket etmiştir. 

Bay Tevfik Rüştü Arası uğur
lamak üzere şehrimiz vali ve be
lediye reisi Bay Muhiddin, Halk 
fırkası İstanbul idare heyeti reisi 
Bay doktor Cemal, bir çok diğer 
zatler, bir kıta asker, polis ve mu
zika istasyonda bulunuyordu. 

Mahkum o'an şoför 
Lazari adında birini çiğnemek

ten suçlu şoför üç ay hapse, yüz 
lira para cezası ve sehsen lira 
tazminat ödemeğe mahk\ım ol • 
mu1tur. 

Kabul edihııiyeıı 
bir istifa 

Haydarpa~a lise3İ muallim o -
kulu müdürü Ba; HatmHnin ht~· 
fası Kultür Ba1tanh~~ncR kabul 
edilmemiştir. 

Ptofesör Nissen 
Mühim bir ameliyat yapmak 

Ü:.7ere Romaya giden Üniversite 
Tıb fakültesi profesörlerinden 
Nissen dün sabah şehrimize dön
müştür. 

lstanbulda, Bizans kralı Kon • 
stantin bir kilise yapılırken is • 
ynn eden i~çileri, allo.ha karşı 
koymuş addeerek yakalatıp kilise 
kaı ~ıı;ına astırdı. Diğer amele, es
ki ~ erait içimle ve kurtla kuşlar 
t.;:ıraf mdnn yenen bu la~elerin 
kuşısında kilisenin inşasını bitir

di. 
Şm·lmany ve Büyük Giyyom 

işçilere aynı şiddetli tazyikleri 
ycpımştır. 

llk zirai grev de, 1271 senesin
de lngilterede kaydedilmiştir. Bu 
isyan telakki edilmiştir. Bizzat 
Kral Norwich'e giderek foyan rc
islcı inin asılma merasiminde ha -
zır bulunmuştur. Gene İstanbul • 
da 1495 senesinde, zabitlerin el -
bısP.sini vermiyen terz:!_rchn 30 
tanesi asıldı. Hulasa, senclik:ıli:ıt 
hareketinin zuhuruna kadar, 
grnvler, hiyaneti vataniye dc•ecc
sinde büyük cinayetler addedil • 
mckte idi. 

Şimdi noktai nazar elbette de
ğişmiştir. Dört gün müddetle in -
sanların aç bırakılması bile müt
hiş bir işkence sayılıyor. Maama
fih, iktısadi işleri altüst eden 

1 grevleri, hiç bir devlet hoş gör -
l memektedir. 

· (Vi·ftO) 

Çamlara 
yazık! 

Ağaç katliamı nıev
simi başladı 

Belediye şiddetli 
tedbir allyo 

Son günlerde Noel yortuları ve 
yılbaşı dolayısıyle şehr'.n muhtelif 

yerlerinde gene çam ağaçları ve 
çam dalları görülmektedir. Bele

diyenin bu kadar sıkı kontrölüne 
rağmen bu çam dallarıyle ağaçla

rınm nere1en cıktığı hayret uy.ın
dırmaktadır. Belediye memurları 

bunun için evvelki elin çiçek pa
zarında ve Beyo~lunda çiçek sa-

tılan pasajda kontröl yapmışlar• 

dır. Çiçekçilerin hemen hepsi bu 

fidanları hususi f ındahklurda ye· 
tiştirdiklerini iddia etmişlerdir. 

Bu iddiaların do8ru olup olma 
dığı araştıralacaktır. 

Diğer taraftan belediye bütün 

kaymaka.mlıklara bir tamim ile 
yılbaşına kadar çam ticaretine bil
hassa dikkat ed:lmesini bildirmiş-

tir. Bu şekilde çam kesenler ve 
çam dalı satanlara kanunun gös· 
terdiği ceza tatbik edilecektir. 

Dağcılık kulübünde 
faaliyet 

Cuma günleri grup halinde a
zaiarını kırlara yürüyüşe çıracak 

ıı.lon ''Türk dağcılık klübü,, kış 
mevsimi dolayısiyle azasına da
ha bir çok yenilikler, ve snğlık 
yo!!arı dütünmüttUr. 

Bayram ve yortu günleri ka -
yalda dağlara çıkacaklar, klüpte 
iskrim dersi verilecek, klübün 
bahçesindeki kortlarda tenis öğ
retilecektir. 

"Türk dağcılık klübü,, salonu
n::ı bir de bilardo masası getirme
ği düşünmektedir. 

Aza klübte bedava duş yapabi
leceği gibi, gene klübün salonla-

rında hafta sonlarında danslı çay
lar, konferanslar, temsiller ver

mek, ve klübe büyük bir kütüp
hane kurmak kararlaşmıştır. 

Hapisanede adam 
öldiiren adam 

Altı buçuk yıl hapse mahkum 
Kemal, hapishanede Ml:rad adın· 
da birin\ öldürmekten suçlu ol:ı
rak dün ağır ce=a mahkemesin
de muhakeme edilmiştir. 

İddiaya göre Keır.al, Muradın 
ba~ma bir demir vurarak yarala
rtı'sh. Kemal, dünkü muhakeme· 
de demir vurmadiğını, kendisin
den esrar istiyen Muradı iterek 
yere dü~ürdüğünü, ölüm, yaranın 
ted:ıvi edilmemesi yüzünJen ol
duğunu söyledi. 

Muhakeme, Kemalin diğer sa
bıkalarının sorulması için başka 
bir güne bırakıldı. 

Şehzadebaşı kazası 
Şehzadebaşında ı:eyyah kadı • 

nm çiğnenmesiyle neticelenen ka· 
zanm muhakemesine dün ağır ce
za mahl<emesinde devam edilmiş
tir. DünMi celsede müddeiumu
mi iddianamesini söylemiş, vat
man Mehmcdin beraatini, ~oför 
Kc:ı:\nm cz::al:mdırılm~~mı iste
miştir. 

Tramvay şirketi çü
rüli yaptırıyormuş 
Şehir dahil'nde tramvay şebe

kesinin geçti~i yollarda, o cadde
nin genişliğine göre, bir kısmı 

kaldırımların tramvay ş'rketi ta
rafmdan yapılma5ı lazımdır. 

Tram\•ay şirketinin bu işi bazı 

mmat!<alarda ynp'!lladığı ve bazı 
yerlerde de üstün körü yaptı[?ı gö
ri.ilmektedir. Divanyo]u, İstiklal 
caddesi gibi, yaya lrnldırımlnrm1n 
yapılması ela tramvay ;ı :rketine a
it olan yerlerde kaldırrmların as
faltı fena mnlzcme ile ve yama 
f}ckl:nde parça parça yapıldıfrm

dan buralarda yağışlı havalarda 
daima •t birikintileri ha~ıl cl,....~k
tadır. Belediye bu hususta tram
vay şirket' nin nazarı dikk=ıtini cel 
bederek yol tamiratının iyi ynpıl· 
ınasını istiyecektir. 

Talebesini sinemaya 
götüren muallimler 
Bazı muallimler pazartesi gün

leri talebelerini öğleden sonra si
nemaya götürmektedirler. Kütlür 
müdürlüğü tarafından yapılan 

teftişlerde talebeye gösterilmesi 
lüzumsuz olan filmlerin de tale
be ye gösterildiği anlaşılmıştır. 

Hocalnrın talebelerini ancak 
terbiyevi ve dersleri ile alakadar 
olan filmlere götürebilecekleri bil
dirilmiştir. 

Universitede sabah 
dersleri 

Univeraite profesörler meclisi 
dün toplanmıştır. Toplantıda; 

öğleden sonra yaptıkları ameli 
derslerin sabahları yapılması için 
müracaat eden birinci sınıf tale
be3İ.nin isteği konuşulmuş, pro
f esôrlerden bir kısmı öğleden ev
vel, diğer bir kısmı da öğleden 
sonra yapılmasını muvafık bul
muşlardır. Netice ikinci toplan· 
tıda belli olacnktır. 

Dört yıla mahkum 
bir katil 

Taksimde Bedros adında biri
ni öldürmekten suçlu Neşetin mu
hakemesine <lün ağır ceza mah -
kemcsinde devacı edi!"1liştir. Ne
şet, yanında bulunan Nnzmiye a
dındaki kızı zorla alm:ık ve ken
disini öldürmek istiyen Bedrosu 
bıçcı.kla öldürmüştü. Neşet, üç 
sene d~kuz ay hapse mahkum e
dilmiştir. 

Tayyare Cemiyetine 
şoförler nasıl yardım 

edecekler? 
Tayyare Cemiyetinde dün Bay 

İsmail Hakkınm reisliği altında 

şoförler ve gezdiriciler acenteleri 
mlimessilleri bir top!nnt: yapmış- ı 
lardır. 

r aplan::ıda; bundan sonra ya
bak::ıları geı.dirmek için kııllanı
l:ıcak otomobillerin doğrudan 

doğruya Tayyare Cemiyeti tara
f m<lan gönderilmesi kararlaştırıl
mıştır. Acenteler istedikleri mik-

Kumkapı Nişancasmda oturan 
adliye mübaşiı i Mustafa, .gazete

:zc gelerek şöyle bir dilek ve 
şikayette bulunmuştur: 

Bizim Ni§anca semtiyle, Yeni
kapı, Langa ve civarında eczaha
ne yoktur. Bu mahallelerde otu
ran kimseler, bir ilaç lazım olsa 
ya Kumkapıya veynhutta Aksara
ya gitmek mccburiye~inde bıl
maktaclırlar. 

Kumkapı ile Ak~arayda bulu
nan eczalıanelerde i!fıç yap!ırrr.nk 
nncak gündüz mümlcün olur. Ge
ce oldu mu, fstanbulun dört l~ra
fını dolaşmak lazımdır. 

Geçen akşam karım hastalan
dı. Doktora göstermezden evvel 
kinin vesaire almak üzere Aks:ı

rayı boyladım. Fakat maalesef 

buradaki eczahaneyi kapalı bul
dum. Polisten, nöbetçi eczahane
nin neresi olduğunu sordum. Ak
saray dediler. Şu hale göre nöbet
çi eczahane kapatmış ... 

Hastalık, bizim gibiler için 
kolay, kolay önüne geçilemiyecek 
bir derttir. Buna eczahanesizlik 
te karışırsa ne olacağımızı siz kcs
tiriniz ! 

Şirketiha'}riyenin tc:rife 
değ:ştirme usulu 

''Boğaziçinde oturan okuyucu
larınızdan Kemal,, imzasiyle al. 
dığımız bir mektubta şöyle deni
liyor: 

Bir kaç akşamdır Boğaziçine 
hareket eden 6,00 vapurunda bi
letçi müşterilerin biletlerini ke • 
serken: "Bu vapurun saat kaç
ta kalkma:;mı arzu edersiniz, dü
şün'ün, dolaıtıktan sonra tekrar 
uğrar, öğrenirim.,, diyor. 

Bu söz üzerine herkes bir fi
kir yürütüyor ve biletçiye bir ak
sam sonra müsteriler sorunca: 
~ ~ 

"Sermüfettiş beye söyledik, her 
halde çaresine bakacaktır.,, di · ~ 
yor. 

Doğrusu çok hayret ettik. Şi r
keti Hayriyenin umum işletme 
müdürü acaba önce bu tarif enin 
halk için muvafık olup olmadığı
nı düşünmemiş midir? 

Kıymetli bir hoca 
Eyübte Dökmeciler camii ima

mı ve vaizi Hoca Bay Münib, hal
ka tayyare müdafaası hakkında 
vaaz verirken dağıttığı makbuz -
lar mukabilinde bir defada elli 
lira toplayarak Tayyare Cemiye
tine teslim etmiştir. Hoca Bay 
Münibin gösterdiği bu hamiyet 
eseri Tayyare Cemiyetince çok 
takdir edilerek kendisine bir te
şekkürname gönderilmiştir. 

Matbuat Balosu 
(Basın Kurumu) 

Basın kurumunun balosu bu 
sene 31 ikinci kamında Maksim 
salonlanr.da verilecektir. Mat
buat balosunun ne derece mü
kemmel olduğunu söylemeğe lü
zum yoktur. Bir çok kimseler 
yalnız bu baloyu lıeldemeldedir
ler. Hazırlıklara başlanılmıştır: 
Balo yalnız cemiyet azalariyle 
davetlilerine mahsusdur. 

dar otomobili Tayyare Cemiyeti- 1 Tavzih 
ne bildirecel:lerir. Şoförler de al- Evvelki gün Sultanahmed bi • 
dık!arı paradan bir kısmını Tay- rıncı sulh ceza mahkemesinde 
yat"e Cemiyetine terk edecekler-

1 

görülen bir davadan bahis yazı

dir. mızda maznunun adı bir terti'b 
Bu sayede Tayyare Cemiyc~ine hatası olarak Subhi reis diye çık-

l yıl:la yirmi bin liradnn fazla bir mıştır. Bu davanın bu zatle ali.
varidat lemin edilmiş olacaktır. kası yoktur. 
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no.47 Alma ve başka dıle çev rmt 

Devlet vaaasanca koru'udur "o 32 \ , _ _ _ lslimyeli Ethem kızı Hatice 
bundan 22 sene evvel Bursada 
Fililıcli tuzcu sağır Hafızın ev· 
Jcitlığı olarak orada kalmıttrr. Ab
lası Şehriban ve kardeti Mehmed 
Ali kendisini arıyorlar. İzmir 
Kar§ıyaka Şayeste sokak No. 68 
ze haber verilmesini yalvarıyor • 
lar. 

- Ölümü öldürme 
dene<lik. 

formülünü [ Omega telefonun baıına ıi 
ino, Venedikli ge~ 

a retten hayr~te 
uşürüyordu 

I 
Elini uzattı. Sonra geri çekti. 

- Ban\l sormadan! -Telefon etsene! 
- Evet. Ne çıkar? Siz onu in- - Profesörüm! Polise ne dit 

sanlar için bulmadınız mı? Biz de telefon edeyim? Bizim Omikr0 ' 

insanız; diplomat değiliz a. tada yok diyeceğim. Çoktanbe' 

t 

tı. 

Z ten t yf 1 

11 biri 1 ırık bir kü-

k ·-' r ·n 

I' ayı ılar .... v a n faydasız

lığını anlar:ıış olmalı! r k i. gözleri 
ko d n b ·yuy rek ellerini ha
vaya l ldırmı rdı. 

K l)tnn Man"t lli ,geminin gü
vertesinde bu rn r.2tmıyı gururla 
seyrediyordu. Dogrusu hayatmda 
ilk d fa ol rak bu kadar kolay bir 
zafer kazanını tı. Hiç şüphesiz 
bu d m ·ı'"zim Paolinonun çevik
liği, kuvveti ve zekfısı sayesinde 
idi. 

- Böyle bir genç, denizlerde 
k oca bir haziı1e kadar değerlidir. 
A f e in derk nhya !... İ§te anafor
dan t m dokuz tane ayı gibi for
sa! .. Pa ardan almak isteS'eydim 
h "c l ·ı e yüz duka nltım vermek 
Ja .. 

r n Maııitelli böyle dü~ünü-

... balıkcıyı tokat v~ yum
C'abccak gemiye aldı· 

ca forsaların yanına gö-

P olino en sonra yu

tr. 

Hiç · -} balmıadan gene 
gem·} - J· ~ u vermeğe ba§la-
mıştı . I' '\ lnn Mnnitelli onun da
ha neler yapmak istediğine akıl 

erdir ~ · ş, alık alık baka kal
mıştı. Yoksa hep böyle yapacak 
ve o ara İ!I kalmıyacak mıydı? .. 
Fn!n~.t biraz sonra ne yapmak 

istcd" «i n!lla .. ıldı. Çünkü Seo, u
fak lmyı!ttnn b · raz ayrıl mı§, geri
lemiş, sonra birdenbire üzerine 
yürüyerek bnş tarafiyle ona çarp
mı~tı. Kayık hatırı :>ayılır bir ça
tırdı ile kınlmı§ ve <l nizin dibini 
boylnrnışt. 

Kaptan Mnnitcl!inin gözleri 
takdirle büyü üştü. 

T ayfa1ardan bir ikisi geminin 
bordasndan saı·karal;, ko.yıba çar
pan yerde bir zurar olub olmadı
ğına bakmışlar ve iz bile olmadı-ı 
ğmı gör ·· l rdi. Bur.u h e?ren ı 
kaptana s5yl d ' c ..... 

Manitclli müla-im=n elini sıktı : 

ıİ knl 'lCa yımn 

!... 1 

Sü 1 • • ' n lı'r ey anlıyamıyo- 1 rum. Cesur olduğunuz kadar da 

terbiyeli \'e asil bir gençsımz ... 
Yaptığını~ h:zmetten dolayı ben 
size le§ek~<Ür etmeli:rim... Bu ak

f!IJ 
SATILIK KÖŞK: iki bölii-

yam S""rcfıni .. e bir ;::yafct vere C· ı ee m\ın}:asim 16 oda, iki salon, ÜÇ 

ğim, l .. tf e.ı kr.bulünü rica ederim. sofa, büyük bahç~. kuyu, sarnıç 
Şimdi ikinci kaptan sizin her tür- elektrik, havagazı, terkoı. Tram
Jü istirahatınızı dü§ünecektir. Bir vay durağının karı111nda. Ad. 
kaç suate kadar hem elbiseleriniz res: Kızıl toprak lhlaınur cadde. 
kurur, düzelir, hem de dinlenirsi- ı;i No. 101. İçindekilere müraca

• 
niz ! ... Haydi dostum, nk~am gü- at. 
ne§ batmndo.n evvel kamaramda 
bı.:Iu~uruz !... 75\J liraya aahhk hane 

Yeniden el tıkı~blrr. 
Ke.pbn Manitelli biraz ileride 

duran ikinci kaptan Benittoya 
döndü: 

- Söylediklerimi duydunuz de
ğil mi? ... Kamaranızı hemen kah
raman mülazim Paolinonun emri
ne vereceksiniz ... Rahat etmesi i· 

On lira kira getirir kargir bü
tün evsafı havi ve yazıhane yapıl· 
mağa elverişlidir. Galata Ferme
neciler Hacıfoti sokak numara 7. 
Konuımak iıtiyenlerin Galatada 
Şirketi Hayriye üstünde kö!ede 
berber Avni beye müracaatları. 

(3613) 
çin de ne lazımsa yapacaksınız! ... -------------
Yarım saat sonra kendim oraya 
kadar gideceğim ve &"Örecf'ğim ... 
Hnytli Benitlo, Seonun ne kadar 
misafir seven bir gemi oldu~hmu 
on.:ı göstermelisiniz! .•. 

lkinci kaptan öne düttü. Müla
= m Paolino onun arkasında yü
rümeden evvel Sinyor Manitelliye 
§Unları söyledi: 

- Türk esirlerine çok dikkat 
etmeli muhterem kaptan!... Bun
lar ıeytan gibi olurlar, hiç umul· 
madık zamanda, hiç umulmıyan 
yerlerden fırlayıp kaçarlar ••• On-

lıtanbul aıliye birinci ticaret 
mahkemeıinden: 

Galatada Mumhane sokağı, 59 
No. da A. Mandeğu Efendinin 
hamili bulunduğu ve Lloyd T ries
tino kumpanyasından 4 - 5 -
932 tarahinde alman ve Viyana 
vapurunun yedinci ıef erile vürud 
eden 7468 No. ve M. C. O. mar· 
kalı Madara 158 Kg. ıikletinde· 
ki ebonit kağıdı ve muıambayı 
muhtevi gümrük ordinosunun za
yi edildiğinden bahaile iptaline 
karar itası talep edilmif, mezkUr 
ordinonun kimin yedinde ise 45 

- Darılmayınız profesör. mi? diyecek. Yarım saatten 
- Darılsın ne çıkar? O bizim diyeceğim. T elefonn adamın al 

profeıöriimiiz. Bulc!uğunu kimde nın pkına yapı§lırırlar. Hiç de 
deneyeceğiz? Hayvanlarda mı? se beni deli sanırlar. Herkes 
Onların ya§ama knyguları yok. rım saat gecikebilir. 
H:mgi gürbüz adamı çağırır da - O da doğru. Amr.ıa bu 
(gel ıana ölüm §ırıngaıı) yapa- ne oldu. 
lım, deneyelim bakalım, eağ mı - Dün akşam, üçüncii gün~il-
kalacaksın ölecek misin? diyebiH- ikinci deneme iğnesini yaptık· 
riz. işte burada bir Omikro var ki (Devamı ~nr.:_ 
on yıldan beri iğne ipliğe döndü.( ___ u ______ n_o·-· t_e_r_J_ı· k-
Yaıamış kaç para eder, ölmü! kim S. ffi Um 
actr. Hem artık u~vgiliai falan da 
yok. Adamcağız evleneli dokuz 
buç.uk yıl oldu. Varsın ortalıktan 

)erinin nazarı 
dikkatine bir Omikro eksik olsun. 

Balat Hacı Isa mahallesinin lcoJ 
Kanbur kız, yürekten gülerek cadde sokağında 31 No. 1ı hanenin ~ 

şaka etti: kili bulunan Galata da Topçular c3k 
- Benim yerinıe ıen yafa Ome· desinde 78 No. h cczahancd DimitrJ• 

ga. ki Ef ile mezkur hane baklanda arı· 
mızda 1 - 12 - 934 tarihinden itlb:l • 

- Ben de senden geri kalmam. ren tanzim kılınmış olan kontorat ı:ı• 
Al gel bende de dene. Gövdem kavelenamesine dahil edilmemi~ b:l'' 
kalın diye ı,;r değerim var sanma. mesail hakkında araınızdn ihtilaf :11" 

Profesör ii~ dört gün çalııama- hur ettiğinden mezl<ür kontorattıt!ôl 
dı. Günde beş altı övün, Om:kro- imzamın muteber olmadı.;lmdı:.n ta!l 

b k dik edilmemesi ilin olunur. nu.1 ateşini, yi.irı'ğini, na :mn vo • dt 
Balat Hacı tsa 1\1. Yeni C. 31 No. 

luyor, sonra dalgın dalgın bir ki- Polis Mustafa (3634) 
taba yaslanıp kalıyordu. Dördün- ------------~ 
cü gün saat sekiz .• Sekizi beı ge· 
çiyor .. Sekizi on geçti .. Sekiz bu
çuk! 

Profesör buruıck bir kağıdın 
üstündeki civa damlasına döndü. 
Şa,krn ~a!kın dolaııyor, bir yerde 
duramıyor, biteviye koridor kapı
sına bakıyordu. 

FERAH 
tivatrosunda 

OZArt OPER&11 
( Eski Silreyya opereti) 
lv.uhliı Sabahattio 

FAttRl G0ı0Nç -
ISllAIL l u ·su.u.U 

Bu gece COPPE 
ları hemen zincire vurmak değilse 
kalın organlarla ımıııkı bağlama
lı ve anbardan dı§&l'ıya çıkarma-
malı! ... 

gün zarfında mahkemeye ibrazı- Omikro henüz gelmemitti ! 
na ve ibraz edilmediği takdirde Bunca yıldan beri ilk kez olan bu Cuma günü matine 15 de 

Operet 3 perde 

- Siz hiç merak etmeyiniz!... iptal edileceği lüzumunun gazete gecikme nedendi. lıi ile uğratan Beyoğlu Mulenrujda 
Onlara ben kendim bakarım. Var· ile ilanına mahkemece karar ve • 

Omega bile tasalanmağa baıladı. 
diyanımız açıkgöz bir adamdır. rilmi! olduğundan hermucibi ka- k d lıtanbul ikinci icra f.fer.wrl7 

Kafası ve sinirleri profesör a ar 
K 1 1 ' rarı muhakeme keyfi,•et ticaret " d Uf 0 sa ar uçurmaz···· ~ dayanıklı olmadığı için sordu: gun an: 

Dokuz Türk esiri çoktan zincir- kanununun maddei mahsuaası Bir borçlan dolayi mahcu:; ~ 
1 -Bu Omikroya ne oldu? Ka.n-

lere bağlanmıflar ve kürek çek- mucibince ilan o unur. paraya revrilmesine kaı·ar veri -
( 84) buruna kamyon mu çarptı? ~ ~ 

meğe baş!acuşlardı. Bunlar, o za- 34 len yazıhane e§yası ile biri Bı-İ 
d - Bir telefon et, bir telaraf et! manl\ kadar göriilmemit derece c diğeri fiyat markalı hu;u:;i oto -

uysal insanlardı. Hiç bir kaba- OzürUn iizilrft - Kime? Polise mi? mobil ve saire 26 - 12 - t93' 
hatleri olmadığı htıı.lde tadece kor- Dünkü nüshamızda Refii Şükrünün - Pansiyonuna. Omikronun tarihine müsadif Çar~aml-a 1u • 
kutmak için çıp'ak omuz:anna vu Tutum yaz•sınm sonunda bir gün ev • pansiyonuna! nu saat 9 dan itibaren Tak&iıııd• 
nılan kırbc.çla· ı aldırmamıtlar, velki ökCJnorni:~ makalenin tertip hn· - Onun pansiyonunda telefon Milli Garajda açık artırma ıa~ 
sadık bir köle gibi itlerine hafla- talarım işaret ınaksadilc "özür., başh- ne gezer! Her odasının üç aylığı- tiyle aablacaktır. Talib olan!a~ 
mışlardı. ğı altında yazılan bir kaç satır '·ardı. nı bir buçuk liraya zor kiralayan yevmi mezkur ve saatte ma!ıalltll" 

Bu gidişle hi~ dayak yiyeceğe Gene t~rtip hatası Ye talisizlik e.seri bir pansiyonun telefonu mu olur? de hazır bulunacak :memuruc:U~ 
h:!nzemiy.~n·lardı. 1 olarak "öziir,, kelimesi Refii Şükrü· - Ne yapmalı öyleyse? Polise 33 - 609 No. i!: müracutları ,. 

Kaptan Manitelli onların yr.n- nün soy adı yerinde kullanılmıştır. telefon et. li.n olunur. (350) 
la · d' ... · h · · d Bu kelimenin soy ndı ile alakası ol· _/ 
rına ın ıgı zaman, epsının e • . . • . __ ·-- • _ _ __ _ - - - - --- -

b··~ . d''"' . I d d h k madıgı bellıdır. Bu yanhşhgrn tashı - E TATLI PASTALAR u un ıger esır er en a a uv- h" . d f d 1 b 1 ~ YEM K 
vetli ve canlı olduklarını görmüf, ını e ay 8 1 u uyoruz. ... - • • 

gfü: leri sevinçle parlamıfh. -------------- iiJ! Her aabah ne pişirelim diye dlltllnürih:. Buna lllzu'D kalm:ıdı 
- Aferin Paolino !. .. Bu hinıe- oraya geldi. Manitelli mül5.zim im Her glln pişecek yemeklerin ve tatlıların listesini açık ve 

tini hiç unutamıyacağım... E~er Paolino'nun nasıl olduğunu, na - ı im özlli bir anlahıla anlatan 

bunlar c ibi yalnız kırk tane for· sıt y~ttığınr, elbfoeleri~~n ne 1.a - &li Alaturka ve alafranga yemek ve tatil 
sanı clı:=ıyc.lı , Seo btitün Akd:ınizin pıld~~~n~, çama§ır verılıb verıl • lı fl Kitabmda bulacaksınız. Fiyatı JOO ciatlısi 125 kuruıtur. 
en hızlı g:den gemiıi olurdu ve medıgın~, yarasının bakılıb ha ·mi: Sahş yeri: latanbul Ankara caddesi 157. No. 
>~nen sert :rüzgarb.rla yarı~ ed~r- kılmadıgını uzun uzun sordu. ~··: Taşradan Gelecek S ;pari,lerden Posta Ucret1 Ahnmaı 
elim !... B3:z~ eksi~lerin de ~amamlan -1 .:ın:::rn INKILAB KCJTOPHANESlgiii;:nı: 
D~yc cli.:~ünüyordu. rnası ıçın emırler verdıkten sonra .. _........ ~ 
D:ıh:ı. ş~mdid~n ildnci kıpbn Grandi direğinin dibine doiru 

B""'niaoyu Venediğ~ varır ve.rmnz seslendi: 
ntlatınanın ve onun yerine Paoli- - H~eeyy !. .. Karlo ! ... Buraya 
r.oyu almam::l cnrelerini arıyordu. gel !. .. 

Yüzü :ıevinç çe ümitl~ gülümsi- Tayfaların araı~ndan bir adam 
ycrek gthrerteye çıktı. Yelkenler! yerinden fırladı. Biri yukarıda, bi
ç işiı·~n g~z~l rüzgara göğsünü ve- ı-i aşağıda olan omuzlarını aaraa
r~r .... !< uzun t:zun nefes aldı. Son- rak geldi. Bir ayağı kısa dduiu 
r:ı. kıç ke.3ar~ya gitti, ~e:ıit kcltu- için ak!ıyordu. Yüzü bıçak yara
ğuı•a k~ruldu. Ufuklara bakarak la.riyle parça p:ırça olmuttu. Dü-
vakit geçirmeğe başladı. zensiz bir çeteleye benzemitt; 

Gemi, Zanto adasını geç:nif, - Cı1yurunu:o: sin:rcr ! .•• 
Kefd::m~r~nm r;ru-cınc!an timale 
c!oğru yoluna devam ediyordu. 

Biraz aonra ikinci kaptan da 
(Devamı var) 
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reoRSA IGümüş mecidiye ·h
.. -Lon-dra_teu __ :u-4 l-\-~;-a:~Ş.;;;._.)_24-~ tik8rı yapanlar var! 

nakleden : VA - no 
Nevyor:. 126 Madrit 18 

2 
Berlin 45 t:l ·yü~ zab2ta romanı 

-46-
: Paı i~ 
:ı 

MilAno 
170 
216 Varşova 24 

Bu öı-tüler ve bu çanta, içinizde 
hiç bi,.in"ze ait olmadığı anlaşıh· 
Yor. Öyleyse, peki ..• Yarın sabah 
hu cş•rayı büşımızdan def ederiz. 

Nub, ona hayret içinde bakıyor
du. 

- Allahallah,.. Bnşımı%da.n 
defetmek mi? ... Bu kafi mi? iş bu 
ita.darla b:ter mi? Onların kim vn· 
•ıtasıyle ve ne sebeple, hangi yol· 
tlıı.n buraya getirildiklerini de öğ
tenrnek lazımdır. 

Rifat, müstehziynne gülümsü• 
Yordu: 

- Buraya bunları kim koyduy· 
tıı., şüphesiz, kendi vesa:tleriyle 
l:o) rnak L:nkanını bulamamışlar· 
dır. Eğer bu muhakemeyi daha 
ileri sürmemi isterseniz, size bir 
'llal ~orayım: 

"Eğer Nusret Hanım odadan 
S•kınnsnydr, bu çantamn hamili 
0 nu buraya mı bırakacaktı? Y ck
&l\ başka bir tarafa mı götüre
cekti? 

"Şüphesiz :ı..;, hayır! Zira, ben 
size şunu söylemeği unuttum: Nus 
ret Hanım, kaçarken, tablalardtm 
hirir-i düşürmüş. Bu da, nazarı it:
hara alınacak bir işaret değil
ini? ... Herhalde, he;:nil, Nusret Ha 
lıınun bilmeden verdiği bu işare· 
tinden istifade etmiş olacak! Öyle 
değil mi? 

Polis hafiyesine cevap veren 
olınadı. 

-Efend"m, burı-..da durarak bu 
lnescleyi halledemeyiz. Bu akşam· 
11l~ yapacak bir §eyimiz yok. Yata
lnn. 

Buda peşte 26 
Bükreş 17.50 

2 Hrhksd 118 istiyorum. ;:ı 
: Atina 24 50 

Be1grat 58 Rifat, teı.·eddüt ediyor gibiydi. ~ Cenevre 818 

Nuh, ona, endi'e ile baktı. :: s r 'S ~ o p. 24 Yokohama 36 
••• :ı: Amsterdanı 84 Alem 936 

Fakat, henüz Rifatın bir §ey Pıag 102 Mecidiye 42 

söylemediğini ve tereddüdünün ~ .srokholm 32 B:ınknot 240 

devam etf ğini görünce: ... Çekler (Kap. Sa. 16) 
- Sizi dinliyorum efendim ... ; Stokho'm 3ı175 

-dedi. \6 Viyana 4.20lı4 
Londra 622 so 

- Murat Bey demin odadan çık ~ M:ıdrit 5 8062 

Nevyork <'.7950 
l'ııris 1203 

tı. Siz de, Dirayet Hanımın tavsi- ~ Berlin 1,9755 

ye:siyle onu tak•p ettiniz. Rica e- ~ VaışO\·a 41950 i 
MilAno 92:"64 
Bı üksel 3,39t2 

d 
· l M B __ ;:; Atina 3,9.'H<:>.. Audape"te..c t687 s 

Cenevre 2,4510 Bükreş 78,9655 ı:: 
cnm, §unu ıöy eyin: urat ey, :ı ,., İ., 

sizden ne kadar önce odadan çık· - Sofya 66,6550 l!elgrat 349532 _ 

tı? ~ -\mstrdanı 1,1';°:38 Yokoh:ıma 2,7488 ! 
Nuh, iyice dü~ündükten son- 1 Prag 4 2964 Moskova ı 09o § 

ra: ~ 1 ESHAM ı: 
-Takriben iki dakika evvel. 11 

... ! İş B:ınk:ısı 10 ~ 
- Peki. .. Onu nerede buldu- § U. Sigorta 00 E 

? 
_ Anadolu 28, 

nuz. :ıı Bomonti ı I .95 ı: 
~ Reji 2,20 _ 

- Bahçenin ortasında ... Yolla· i Şir Hayriye l 5,50 Tramvay 31 50 ~ 
rm bir!eşt' ği noktada... ! i\kkez Bank 57.50 Çimento &!. IS 15 : 

- Pek iyi anlıyamadım. i rstikrazl ar T h •11 _ 
Nuh, ceple.-inclen birine elini ; ___________ a_v __ • _e_r_~ 

s~!üu. Oradan bir zarf çıkardı. E- E 139Türk Bari 28.271 Tram,·ay 31,i5 5 
l b d k a J( 05 90 Rıhtım 17 'l0 -~ ine ir e alem aldı. Bahçen!n li • .,. " .. · .v Anadolu I 45.60 = 
seri surette bir krokisini çizdi. a • • .. 11126·60 Anadolu II 45 60 ~ 

- işte kötk ve salonun iki pen- (istikrazı Dahili94 25 Anadolu 111 46,- ; 

ceres: ... Yuvarlak yol, beyzi bir 1 Ergani istikar.zı97,0 l\lümessil A. 50 o;:;J 
hat çizmekte-lir. Bir kıs.mıyle, 

merdivenin önüne, bir krsmryle de l· R A D Y O Jl
parmaklığa temas eder. iki diğer .;.;.-~· ===;;;..;;;;;.-======:;;;=;;;!!= 
yol da biribir:ni bahçenin tam or-
tasında katederler. 

- Ala ... Kendinizin yürüdüğü
nüz yolu lütfen bana gösterir mi-. . ., 
sıntz. 

- Gayet basit! Merdivenlerin 
sağından indim. Daire şeklindeki 
yoldan yürümeğe başladım. Ekse• 
riyn hepimi: oradan geçeriz. Sizin 
de dikkatinizi celbet.miştir. 

- Evet, dikkat ettim. 

BugUn 

JSTANBUL: 
17,SO -Cnh·e.ralt.edt'n nakil: lnkılJp den • 

lerl, Sayın Reccb C.H.F. Genel yıuganr, 18, 
80 Flak: Karışık lJlU!llkl. 19,20 Dilnya ha -

bcrlcrJ, 19,10 Dııns .mu lklsl, 20: Sıhhat ve 

tı;;tlmıı! l\lnavenet \"ekll1etl namına l<onfe • 

ran!I, 20,SO: Slgan orkestrası. 21,15 Anadolu 

~ .. · "°~• sı.so: Radyo orkeetrnM, 

2%: Radyo ve caz ve tan~o orkeııtraın. 

823 Khz. BÜ'J(REŞ, 8G1 m. 

Adnan uzakl&§ırken, Rifat, Nu
ha bir i~arelte bulundu. Bir kaç 
•aniye conra, Dirayet Hanım da 
Stlt:nı:: g · dh: crdu. 

l?olis hafiyesi sordu: - ~.lurat Beyi araba:nnın ya-

l b · ı k ı nıncfa. bulacağımı umuyordum. La 

13 - 15 Haberler, PltLk, 18 Ro.dyo 11a.lon 

orkcstrnm,19 llnbcrler, 19.15 Salon orkest -

rasmrn devamı. 20 Konferans, 21,30 Operada 

verilecek temsuı nakil, 23.25 Son haberler. 
- r!uh Bey! Ha A, enım e a • . ~ 

lna't fikrinde mieiniz? Geceyi be· kın, cr:ıy:ı va•~a.z-e.n cv\el, sol 
tnb . . v•z? 1 tarafı:nda ayak sesleri <luyduın. er mı geç recegı . 

- Evet, bu fikirdeyim. Sizinle Durdum. 
heral:cl" kalacağım. "-Siz misiniz, Murat Bey? -di 

- Ahl ... Fi.c:-imce, bu gece, ha· ye !ordum. 
tabeie:rdc gözcü olmalıyız. Bir kaç "Cevap verdi: 
"-lt~ac evvel, :;izin Lr.ff Beyle yap "-Evet, geri dönüyorum. Na· 
bğınızı tekrarlamalıyız. Lakin, file yere zahmet etm:şim. 
<il\ha evvel size bir sual sormak < Ucvanıı v;u) 

"'--

G ip, 
Baş 
Ve 

823 lihr... \'AH.50\'A, 18'15 m. 

16,45 Hafif musiki, ders ve ııalrc, 19.15 

Pllk, si.izler, 20 :Mandolin konseri, 20,30 Ha

!i! musiki, 20,45 Sözler, 21 Hafif musikinin 

devamı, 21.45 Habcr:er, 22 Piyano - kem.an 

18.30 Cıı.zbend, 19. Spor, 19,1:5 Keman 

koneerl, 19.IS5 Sözlcr,20.10 Haberler, 20,30 

Pe§te operasından nakil, 23,30 Kuarlne çln -
gene or!\cstr:.tı. 

5!12 Khz. VlYANA 607 m. 

konseri, 22.41! Konfero.nıt, 23 Rekl~m. konser. 
23.15 Dans dcnd, 23,35 Danı muslklsl. 

rjtl Khz. BUDAPF:ŞTE, 6.JO m. 

18 Noel ne§rlyatr, 18.50 Sözler, 20 Haber

ler, 20.20 I'lyano refakatiyle §Brkılnr ve ha -

fit havalar, 20,50 Şen eBzlcr, :?2 Ne§'ell mu • 

siki, 22,30 Haberler, 22,tO Dle verllbcte Kö -

nigin fılmll operet, 23 Oıı;' konseri, 23,80 Ha

berler, 23,riO Ha.' a. haberleri, 24,15 Dans mu -

slki:ıl. 

Dmi!lim 11nuıımmm11ımmumannımımn111 

( Baı tardı 1 inci de) 

halkı bu zarardan koruması lô.-
zımdır. 
Mebus se~imi hazarhkları 

Şehrimizde mebua aeçimi ha· 
zırlıkları gün geçtikçe artmakta· 
dır. Belediye §ehrimiz nüfusunun 
teıbiti itiyle uğraşıyor. Nüfus kayt 
!arına göre merkez kazanın nü· 
fuau 130,000 ni geçmektedir. Vila
yetimizden diğer kazalarla birl'k
te sekizden fazla mebus çıkarıla· 
cağı anlatılmaktadır. 

Trahum kursu 
Trahom kursuna devam eden 

22 muallim kursu b:til'miş ve im· 
tihanlarını muvaffakiyetle ver· 
mişlerdir, Bu son kursla şehrim"z
de trahom kunu bitirmiyen mual
ı:m kaLmamı§hr. 

Elektrik teslsah 
Şehrimiz Elektr:k Şirketiyle ya· 

pılan mukavele mı~ibince tesisa
tın kat'i kabul muam

0

elesi bu ayda 
yapılacaktır. Kabuli kat'iyi Nafıa 
Bakanlığından gelecek mütehassıs 
bir hey'et yapacağından bu hey'c
tin getirilmesine tetebbüs edilmiş· 
tir. 

Bu İtalyan tirketiyle yapılan 
mukavelenamede kilovat fiyatı 

İngiliz lirası bin kuru§ hesabiyle 
25 kurut üzer:nden tesbit edilmiş 
ve İngiliz lirasının sukutu üzerine 
bu fiyat, belediyen!n letebbüıü Ü· 

zerine 21 kuruta indirilm:şti. Bu 
müddette bittiğ'nden belediye, 
Nafıa Bakanlığından alınacak bir 
formül dahilinde kilovat fiyatları· 
nı yeniden teabit edecektir. Anla· 
şıldığına göre lngili:z lirasının 630 
kurut raddesinde bulunmasından 
kilovat fiyatlan 16 kuruştan daha 
aıaiı inc:lirilecekt!r. 

lnclrll panayır 
incirli Pınar ıuyu, yanından 

geçen Alleben deresinin karı§ma
sı ve su alanların kaplarını doğru
dan doğruya pınara daldırmaları 
dolayısıyle kirletilmekte ve içll
mez bir hale gelmekte idi, 

Suvari alayından kaymakam 
Esat, geçen baharda büyük bir 
himmet aarfederk pınarın üstünü 
kapa.tını§ ve önünü yükselterek su 
seviyesini yaptırdığı oluğa kadar 
kaldırtmak suretiyle pınarı kirlen-

• Bugün matinelerden itibaren 

ipek ve Melek 
sinemalarında birden 

Çardaş Fürstin 
Mevcut operetlerin en güzeli sene· 

nin c.1 nefis filmi 

Silva Varesku rolünde 
MARTHA EOCi'.:RTH 

Senenin en büyük muvaffakiyeti: 
Dün akşam Melek sinamesında pek 
fazla kalab.:ılık olmasına binaen İpek 
sinemasında dahi gösterilmek mec-

buriyeti hasıl olmustur. 

mekten kurtarmıştı. Yaz :onuna 
doğru pınar seviyesi düştüğünden 
su oluğa kadar yükselemcmektc 
idi. 

Bay E!at Avcı, ikinci bir him
ır.etle pınar suyunu künklerle yüz 
metre kadar aşağı almış ve dere 
seviyesinden daha yüksek bir yer· 
de üç ohıklu miikemmel bir çe~me 
yaptırmıştır. Etrafı duvarla Ye çi
mento ile yaptırılan bu c;cş:ne çok 
güzel olmu~, suları lcirletme1cten 
ve kış giinleri derenin tn~ma~ıyle 
suların pınara karışmasından kur· 
tarmıştır. 

Geçenlerde açılış re~::ni yapıln:ı 
bu çeşme, hnlkı kireçli suları iç
mekten kurtarmı§ ve şehrimizin 

pek mühim olan su ihtiyacını te
mn etmiştir. Sakalar vasıtasıyle 

şehire taşınılan bu suyun lenekc~i 
yüz paraya ver:lmektedir. 

Türk Cinekologi 
kurumu toplantısı 

Azası kadın hckimlri Türk Gine· 
koloji Kurumu aylık toplantısı M -
11 - 1934 de Prof. Kenan Tevfiğin 
başkanlığı albnda yaıldı. llk sözü Dr. 
Ahmed Asım almı§ ve ikiz bir gebede 
doğumu güçleştiren büyük bir kalçn 
ıarkomu göı;termiş, hastayı ve doğurt· 
tuğu çocuklan takdim etmiştir. 

Prof. Ali Esad, haznesi olmayan bir 
lmdında, kalın barsaktan yaptığı suni 
mehbeli göstenni§tir. 

Bundan sonra Prof. Kenan Tevfik 
gebelik piyelitlcrinin patojeni ve tcda· 
visindeki yeniliklere dair bir konf cranı 
vermİ§ ve buna aid projeksiyonla film· 
ler göstennitlir. Dr. Hadi Ihsan, rahim 
kanııerinin bel kemiğinde yaptıfı geç 
bir mctastaıdan bahsetmiştir. 

Yap:lan münakaıala::-a, Kenan Tcv· 
fik, Fuad Fel:im, Ali F..sad, Aziz Fik· 
ret, Ahmed Asım, Haf\; lhtan, Şc:ref 
kntılmıılı:.rdır. 

Kurum başkanı Prof. Kenan Tevfi!: 
toplııntıya g-elmiı olan Üniversite do -
ğum ve kadın hastdıkları ordinaryo:;u 
Prof. Lipmana kurum azalarının mcm· 
nuniyetlerir.i söylemiı ve gclecelt tor 
lantının 9 ikinci kanun 1935 tc gcr:o 
Etibba Odası konferans salonunc~n ya· 
pılmasına karar verilerek celseye niha· 

yet verilmiştir. 

Yeni neşriyat : 

Ji"otoğraf Haberleri 
Bugün sekizinci saym çıkan "F otoğ· 

raf haberleri" mecmuasında ( Tnn::.r:1a· 
nede bir gün) ba§hğıle Naci Sadulla· 
hın bir röportajı, (Kiralık kavalya) is· 
minde Mahmud Ycsaı·inin b"r romanı 

hakiki bir hapİGhanc hikayesi, iç ve dı§ 
hadiselerle, spor, sinema, modaya r"t 
hir çok fotoğraflar vardır. O:.Zuyucula· 
rımrn tavsiye ederiz. 

Holivut'un fevkalade 
sayısı çıktı 

Holivud mccmun&ının yılbaşı dola· 
yısile hazırladığı f e' kala de &ayısı bu· 
~Ün çıktı. Oç renkli kapak rcsimlerilc 

1 

süslenmiş o'en bu sayı elli sayfayı aı:kın 
olmasına rnğmen ccnc on iki buçuk ku· 
ı-uştur. Büyü~ emclder tn:ıy<m bu sa· 

Diş 
Ağrı
ları 

Eu akşnmdan itibaren 

ASRi SiNEMADA 
CECiL H. DE MiLLE'ln 

Emsalsiz eseri 

.UALAC yıyı sincm:ı ve fotoğraf merehHe.nn:l 
tcv::iyc cdcı·iz. 

• • 
ıçın 

ROMA 
ATEŞLER iÇiNDE 
Frarısıc.:ı sözlü fevkalade film 
Oynıyanlar: Fıederic Marcb 
Ciaudet, Colbert, Elisa, Landi 

ve Charles Stone 
Bu film Bcyoğ'u cihetinde son 

defa olarak gösterilecektir. 
ilaveten: Matinelerle suYartsinde 

~<>hen Ve f(eUy 
Tulumbacı 1 

Gayet kahkahalı komedi ve t\1ike Maus l 
Bu Aktım Büyük Tombola j 

1 ., ~ ' • ' • • .. Bu aktam S A R A Y Sinemasında 

iki meşhur s"nema yı:dızı 

RONALD COLMAN ve LORETTA YOUNG 

PRENS AHMET 
... Dram, komedi ve t>srar ıomarmda FOX JURNAL m.fl 
M MM W&a ij j+pe+' -~--, 

Sinemanın keşfedildiği günden beri 
yapılan filimlerin en muaızamı 

en müthişi 
Akıll~ra hayret veren bir fllm 

Hakiki TARZA!~ VE EŞi 
Bu filmin kuvvetini anlata bilecek 

cUmleler bulmaktan aciziz • .......................................... 



HABER - 'Akşam Postası 

~X:~~~n 1 Nedimof Nasıl Pilot Oldu? !Dünyanın en zengiı. 
------·-· ----~-t-=-=--· ----=, 1ladaını bı·r Japondur Pamirin garbında ölüm hava~ı r .....-~ ..... - ......... ,......._. 

esen aşılmaz dağlar arasında, de- 1~ :: j ı 
rin bir vadide küçük bir !ehir sal: , ao yaşında olan bu adam rek 
hdn. Bu şehrin ismi Garm'dır. 

Oradan, Sovyet hükumetl~ri .Jaml keşfeden aileye mensuptlf 
nin birinci curr.huriyeti olnn Ta 1 • ------
cikistamn hükumet merkezi Sta l Size, dlinyanm ca zengin ada- "Mitsui ailes' nin !!minin tarit 

1. b d b' d" · · · ı. mı kimdir? diye bir mal sorsam te ebedi kalır.ası ic_in bi1"i.:k bi ına a a ır uz çızgı çızerseli t, " 

200 kilometrelik yol buluruz. Fa. muhakb:ı.k ya Roldelle.·, ya Ford, servet yapmalı. bu ailenin çocu!< 
kat karadan bu iki şehir arasın<• .: yahut ta V;ıs' I Zaharof aklınıza lan mütemadiyen bu serveti ço 
dü.1. bir çizgi çekmek kabil değil ~clir. Ho.rz>len evvel de Al:nanla- ğaltrr:ak iç'n çah~malıdırlar .. , 
dir. Dağların yalçın yamaçları a- rın A. Stinc6İ, Fransızların Cotysi 
rasından, bir keç.i yolu, bitmez tü ' dünyanın en zenein insanı zanne-
kenr:ıez helezonlarla ilerler, bu <lilirdi. 
keçi yollardan ancak kervanlar ~ ! Halbuki bu adamlar, bir hkım 
geçebilir. İki şehir arasındaki yoi \ :\ ı ~·rkctlcri , kumpanyaların ''0 niha-
da on, on iki günde yapılabilir.. • ' yet tröstlerin mümessilidirler. ~er· 
Hoş, bu yolu geçenler, Pamirin ~ J ı Yetleri kendilerinden ziyade bir 
mü<lhil} yakıcı güneşiyle dağların ı!ı~ ı.:çu~unu ycpar.wn... grup•m malıdır. Binaenaleyh bu ;!· 
karlı lepelerinden kopup gelen yate ile uçmak haya.Heri arasına damların malik olduğu m'lyarla· 
rüzğarların açıgını, ömürlerin şemalardan dij·agramlardan mü • rın hepsi kendilerinin değildir. 
sonuna katlar unutamazlar. rckk~u bir duvar yük~eliyordu. l foli hazır:la diinyanın en zen· 

Sami Nedimofun bir eşek satın Z;;.man zaman, hisar <lağlarmın ~in ::ulamı r: "! Amerikada, Pe ln-
almak için parası yokdu. Sık sıl : arr.smda, evlerine dönr.:ıek, ya - giltcrcde. ne F ransada, ne de Al • 
Stalinabnda kervanlar gönderib maçlarda tenbel tenhel koyun ot - manyadadr.-. Di;nyamn en zeng'n 
mal gelirden Garm kooperatifine latmak arzuları içleı ini kemiriyor adnmı Japony~dadır. Ve i~mi de 
girdi ve katırcılık yapmak istedi- du. Oradan, dağlnrdan. üzerle- Hohiroemon Mitsui'dir. 
ğini ~öyledi • rinde uçmak istedikleri bulutlar Dünyanın her tarafında Japon 

ihtiyar kervanba!ı Yusuf buna yavaş yavaş geçerlerdi. Fakat böy malbrının bir kö!esinde yazılmış 
· razı olmadı: le bıkkınlık zamanlarında, ide . M. B. K. harfleri vardır. Bu harf -

- Sen, dedi, bir hayvansın.. riı~den bfrisi çıkıyor, hepsinin gay ler, dünyanın en zengin firması o-
Yedi sene mektebde okudun. Gü- retlerini diriltiyordu. lan M:tsui firmasmm remzidir. 
ne§in niçin batıya doğru gittiğini Mektebde. on dört talebe var- Japonyada imparator yalnız 
biliyorsun ve Leninin neler anlat· . dı, bunlardan yalnız dördü Fer- insanlara h~kimdir. Bu büyük iil-
tığını okuyorsun. Ne diye kervana gana ve Kele ö2beklerindendi. Ö- kede çaya, ipeğe, kağıda, seHoide, 
katırcı olmak istiyorsun? Ben ih- tekiler, orta Asyanın muhtelif mil kısaca bütün ticarete hP.kim olan 
tiya.rım. Yeni hayatın kar~ıma. çı- letlerine mensubdurlar. İçlerinde Hohiroemon l\litsui' dir. 
kardığı her hadiseden arhk hay- Tacik, Tatar, Buharalı, Kırgız, M:tsui, Zal:arof gibi birden bi-
rete düsmemeği öğrendim. Fa- f Uugur olanları vardı. Uugur ola- ı·e zengin olmuş, teu.clüfle milyar-•, .:?~imo pilet m~htc!:: inde .. 
kat söyle bana, kı!Iakda kalarak nı bir kızdı. İsmi Mahartma der o1mu~ bir adam değildir. Mit-
çocuklara alfabe öğreteceğine ne Urmieva olan bu kız, Orta Asya- sui'nin serveti tam 300 senelik mü-
diye ı•zun ve yorucu günler yürü- mn ilk kadın tayyarecisi, Uygur temadi bir çalr!manın seme:-es:-
mek İstiyorsun? Orada görmek i!- milletinden ilk ha\•ada uçan kim- dir. 
tediğ;n anan, baban rm var yok- se olacakdı. Bugün 'bütün dünya. ile rekabet 
sa? Daha bundan birkaç sene ev- eden bu muazzam servetin temeli· 

Sami Nedimof cevab verdi: vel, bu talebelerin babaları ana- ni Şuho isminde bir kadın kurır.uş 
- Hayır .. Uçmak İstiyorum. ]arı birbirlerine miJli bir düfman- tur. Gayet eski bir Japon ailesine 
İhtiyarın cludaklarmda bir gü . lıkla clii~mandılar. mensup olan hu kadın bir kürkçü-

lümscme belirdi, sakalını yokla . Bir Özbek. bir Kırgızm ya - nün kızı idi. Ve gene çok e&ki Ja -
dı, sonra Nedimofu kervana aldı. nında olurmağı bir h:ıkaret sa · pon ailelerir.de;ı olan Takuho Mit-

Ertesi günü, kervan yola çı . yardı. Bu düşmanlıklardan, eski sui ile evlen".ll 0

ştir. 
kıyordu. On gün yürüdkten sonra zamanlarda, istifade P.derler, bu Çok akıllı bir kadın olan Şuho 
dağlardan kurtuldu ve vadiye gir- m?lletleri esaret içinde yaşatır - kendisine prensip obrn.k şunu ka· 
di. iki gün sonra da Stalinabada Jardr. bul clmi~ti: 

vardı. Tayyarecilik mektebinde, ta - ---------------
Slalinabad hava meydanına gi- ]ebeler arasında bu düşmanlıkdan 

den Nedimof, uçmak öğrenmek i- eser yokdu. Son on beş sene için-
çin taşkende gitmek la2ım geld:- de Orta Asyn milletleri bir asır i-
ğini öğrendi . lcı ilemişler, biiyümüşleı-di. Hem 

Nedimof döndü, Yusufa der· butün talebeler ayr.1 sınıf hnlkdan 
dini yana yakıla an1atdı. Yusuf Kervanba§ı }'usul çıl<nıışbrdı. Hepsi köyl\i, çiftçi 

dinledi. Biraz düıündü. Sonra bundan muztarib oluyordu. f • dile~. İş:e bu s~_!Jebden. Taş -
kesc:ıini çıkararak Nedimofa pa • Doğduğu yerde, Pamir da~!a _ kendın yagmurlu gun batılarında 
r~ verdi. ve Taşkende gitmesini lav ı rının tepelerinde kendisi gibi bin- Ncdin1of bıkkınlık duyduğu za -
sıye eltı. lerce adam, tekerlek nedir bilmez man, imanını, öleki arkadaşların-

Taşkind' de Nedimof ilk milli l ıerdi, neye yaradığmı:ı fr..rkı:ıda da buluyordu. 
hava mektebine alındı. değillerdi. Çünkü dağdaki keçi Nihayet, bir giJn. sınıf hava 

Dersler başJadıgı zaman Ta! - yollarmdan bir arabanın geçmesi meydanına nakledildi. Bu hadise, 
kend sokaklarındaki ıhlamur ağaç kabil değildi. Nedimof arabanın tam dört ay sonra, ilkbahar gelir
larmın yaprakları düşüyordu . otomobilin ne olduğunu daha ye- ken olmuşd11, Hava meydanı ku-

llk ders, havacılık nazariya - ni gÖl'müşdii. Hem burada ders- mcmdanı talebelri bir sıraya diz
tmd!'1n bahsediyordu. Nedimof ter rusca veriliyoı·du. Lisanı da cii. Sonra ikiye nyrılmalarını em -
ile yeni arka.da!larından coğu in- pek iyi bilmiyordu. Bunun için retli. 
kis.ıra uğradılar ve hocalarına: Nedimof derse lcalkdığı zamanlar Bundoı.n sonra, arl:ası~1d~ c!u -

- Biz, dediler, uçmak istiyo - bir çok yanlı~lar yapıyor, silindir ran iki :;ence döndü ve: 
ruz. Bizi hava meydanına götü - yerine ku:r.pa~. p!-;ton yerine pom - Şimdi, d2di. öğretmek sırası 
runu~. pa diyordu. Hoş, !,anlı~ yapan si:rin .. Her biriniz yedi talebe a-

~akat dershan~nin ~~saları Ü·I alnız 0 fleğildi. Fal<at hocaları, lın . 
zennde, esrarengız motor, tayya· onların hu taraflarını böyle tale. Dağlılara mahsı.: :; bakış emni -
re parçaları, vidalar, silindirler, heler le nasıl calısml\k lazım gel - yetin· ve sinir sağlamlığı Nedi • 
i.leıJer görüniiyordu. Bu aletJeri diğini b!liyordu . • Hoca, dersin a- mofu öteki talebelerden dnha e,,_ 
kullanmak çok r,üçtü. Pırıl pı- damakıllı öğrenilmesini istiyor, i- vel uç.u~ şart::ırma alışdırdı. Ve 
rıl yanan silindirler insanın elin - cabederse anla~ılmamı~ bir nok- ilk olarak yalnız ba~ına uçuş iz
den kayıyor, sonsuz teller birbi - tayı iki . beş. on, yirmi defa tekrar nini o aldı. 
rine giriyor, karışıvordu. ediyordu. Akşamın alaca karanlığmda 

En gücü, siyah tahta üzerin - Bütün bunlara rağmen, Taşken- güneşin h .lrareti azalıb da dağla -
deki şemaların manalarını anla - din yağmurlu gün batılarında, Ne rm tepelerindeki karlar mavim -
makdı. Bunlar, her gün görülen dimof, Abdürrahimof, Muhtarof tırak bir renk alınca NedimC>f 
.. yıl,.., ~1 ftleTdeki hayvanların ve dij1er t"-lebeler büük bir yese tayaresiyle havalandı, meydanın 
~killerine benzemediği için, ha · dü~üyorlar: üzerinde bir dola-:dı ve tekrar yc-
tırlanma11 güç ıeylerdi. - Of, yaman!... Çok yaman!.. re indi. 
~ Nedimof, herkesden ziyade Diye mırıldanıyorlardı. Tay - Hemen aynı dakikada, munta--

zam p::>~tada çalışan bir büyük 
tayyare ele yere inmişdi. Her ta -
raf elan Ncdimofu tebrik etliler, 
hocası: 

- Bravo, dedi, her şey mükem
mel. Yalnız yere inerken tehlike
yi 7aviyeyi çok çabuk ... 

Birisi haykırdı: 
- Hey .. Nedimof,. seni arıyor· 

lar. 

Uzun ciibheli bir ihtiyar, Nedi
mofun etı·o.f mı saran arkadaşlnrı 
arasından kendine yol açıyordu: 

- Merhaba deli!rn.n1:, dedi, :ıc· 
nin uçuşuna şaşıyorum. Asıl şat· 

dığın1 şey nasıl olub da benim de 
havada uçan bir arabaya bir.ib 
buıaya gelmiş olmamdır. Maksa· 
<lım ;}U: Burada talebeliğini hitir
dikdcn sonra, memlekete dön. 
Kooperat~f bir tayyare zatın aldı 
Bundan sonra malları tnyyare ile 
getireceğiz. Bu işi de sen yapa
caksın. 

Nedimof, kendisine pilot ol -
mak için yardım eden kervan ba~ı 
Yusufu kucaklamak istiyordu. F cı 
l:at ~imdi artık bir çocuk değildi. 
Pilot olmc~du. Bunun için sade
ce Pamirden ı;~lmiş obn Yusufun 
elini vekar ile sıkdı ve: 

- Y rı.hşi, dedi, h"!r h~!d-:! ıcı

rnizden birisi Stalinabad ile 
G •n·m hattmda çalışacakdır. Ya 
ben, yahud da bir ba~ka arkada~. 
hej>!'!İ miisa vi, değil mi? 

V. SYTİNE 

Bunun için ı~ocasından izin a 
dı. Ve J aponynnın miilcvazi bi 
kasabasında relıin mukabii!ndc f 
izle para vermeğc haşladı. Gu ·~ 
tc biraz para lca-ıardıktan scnr· 
şarap ticaretine koyuldu. 

Japonyaya ı·eklamı bu k"-tlın g 

tirrrİ!tiı-. Ondan önce Japcnyad 
re~darn denilen ~ey yoktu. Eir "8 

tıcını:ı kendi malmı rnethelmeı 
ayıp s~~~hrdı. Reklam, :ık C.:efa bı 
kadın tar:ıf•ndan kullamhr.ağ :ı ,. 
bunun <.:ok faydalı olduğu an!a~ıl 
ma.ğa başlandıktan sonra hu usu 
taammüm etmiştir. 

Kocaar, Şuhonun işlerine hir.. lı:ı 

rışmazdı. 40 yaşında iken öldü vı 

karısına beşi kız, üçü erkek o!mal 
üzere ~ekiz çocuk bıraktı . 

Şuho ela öldükten wnra yerin• 
oğlu Hohirobe g~çt'. Ki otu, O~ok 
ve Y eclu •da tic()rethaneler Te bnı 

kalar tesis elti. Bu adem J".pcn ti 
caretinde bi.;yiik bir değ!şi!dik yo.ı 

mışhı-. O zama:~a kac~<'.r Jr.:;c :1y:ı 

da mevcut o!an veı esiye ustılüJ1i 

kaldırarak yer'ne pe~in para i!c li 

carct usulüni! koymuş, l:·cnun fay 
dasmı halka anlatmak için de ç .. 

şin para ile eşya satın d:mhr:ı m 
defa i•konto yapmağa ba~imı~hr· 

Hohirohe, A nupa ticaret e\ le • 
rinden çok daha evvel ticari ~ube
ler, ve ticaret serg:leri tesis etmiş· 
tir. 1687 de de resmen ıaray ı:nütt 
ahhidi olmuş ve Japo:ı imr:r.r~~crı: 

na bir çok defalar ödünç para 'e:· 
miştir. Japonyada ilk defa çek U'"' 
lünü de Hohirobe icat ctm:ş ,e 

kullanmııhr. 

Mitsui ailesi, bu muazzam ka • 
za.nçlarına rağmen füzuli dnı ~k 
hef para harcamazlar. Vakt~n na· 

kit olduğunu Amerikalılardan ~o!' 
dah:ı ev\•el keşfetmişlerdir. Misr.1 
olmak üzere gene bu ailcd~:l l:. iri· 
nin ölmek üzereyken söylediği ~u 
söz ne k~dar manalıdır: ..., 

"Artık öleceğimi anlıyoru&1·. v· 
lüm elbiselerimi şiır.di verin. Da· 
ha ölmeden evvel kendi ker.::l ' nıe 

giyineyim de ıonra bu iş için z:ı• 

man sarf edilmesin!, , 
Bu bi.iyük ~irketin bugünkü l}· r· 

Bu büyük şirketin bugünkü ş;r.ket 
müdürü Hohiroemon,dur Son ;zl\• 

ınan!arda Paristeki şubelerinin fa· 
aliyctini tetkik etmek için Pnr~se 
gelr:1İş bulunuyoı·du. 80y~ın1i\ el· 
duğu halde hergün muntnzam1·1--
15 saat çalı~maktadır. Ticari i~le · 
rilc alaluısr olan her de"·letin dı.ı· 
hili "c harici '\'aziyetin! bir dip!o • 
mattan daha iyi bilir. 

Geçen sene Tokyo' da yeni o;e 

fevkalade mcdern bir cmu:::ni mer 
kez bina~ı yaptırmıştır. B'no.nı11 
en üstünde diişecek bir tayyare -
den korul":nak m:\ksadile bir çelil< 
ağ ~el'İlmiştir. 

Bu ml!azzam tic.areth:.nenİ11 

küşal resminde b~r rahip ölen de
delerinin ruhu icin kiı·az nğ'lcı o " 
dununun ?.tcşinde diri h=r b::.lığ' 
yııkarak kurban etmiıt' r . 

Hohiı-oemon ticarette bütün ye
ni usulleri tatbik etır.ekle beraber 
ruhen hala eski bir Japon olaral< 

kalmıştır. 



~~s_a0_'at-~ah_s_er~--~'''B~ulcinayetleri,,niö~en 
Ulusal 3~usiki esrar sıyrılıyor mu? 

. Memleketimizde Garp tekniği kat'iyyen ulusal havalardan istifat ulusal musikiyi yaratmak için de etmediğ'ni ve onu doğrudan 
. ıtckarlarmuz ya Garp mus ·ki - doğruya kendinden aldığı ilham 
•ınden istifade yahut ta ulusal ha- ile yazdığını söyler. 
\>alardan istianeye mecburdurlar. O halde frenk muharririne bes
~arp tekniğinde bundan evvel tede uluıal havaların ku11anıldığı 
.eate yazrlmamış olduğundan mu- fikrini veren nedir? 

11ki ananem·ze müracaat yolu ta- Frenk, besteyi dinledikten son-
ltıarn·ıe kapalıdır. ra, düşünmüf taıınmıt onu Garpte 
. Ulusal havalarımızla işlek mu- malum musiki tiplerinden hiç biri
~tki Yaratmak çok güçtür. Fakat ne benezetemeyince bestekar 
~ltıkansız değildir. Bu havalar hem Türk olduğundan Türk ulusal ha
ııa. nıof fli hem de motifleri mah- valarından istifade etm:ş olaca-

dı~ h . . . .. ~ve yeknesaktır. Bunlara te- . ğını ta mın etmı!hr. 
ll.e\'vü ve renk vermek dehaya va- Bizim bedbahtlığımıza bakınız 
beatedir. Yüksek ulusal musiki ki bestekirlarımızı bizden evvel 
}'ara.tnıak için bu havalar üstünde yabancılar tanıyor ... Marailyadan 
l~ta.r etmek ve mutlaka ulusal mu- vapurla lstanbula dönerken mem
'1kirnizde ulusal havaları kullan- leket'mizi ziyarete gelen bir Hol
ltıa.ğa çalışmak Joğru olmaz. lan dalı gazeteci Amsterdam' da 
, 'fürk bestekarları için en elve- Cemal Reşidin bir eserinin çalın • 

"11Ji Yol Garp bestelerini dinledik- dığını !Öylemişti. 
~ aonra içlerinden doğanı nota Biz. ise onu burada y~lmz ope-
lııdınm üstüne dökmektir. Bunu retler le tanırız. Halbukı onun tah 

tapa., yapa bir gün Garp tekniğin- siyetini gösterecek olan ciddi eser
de fakat Garp havalarile alikıı lerini teşkilatsızlık yüzünden da -
0~nı'Yn eaerlerin meydana gelece- ha dinliyemedik b·le! 
~·~de füphe yoktur. Bu besteleri Ya Ulvi Cemale ne dersiniz? 
lf tenler onlan ne Alman, ne Fran Ankarada kısa bir orkestra var
"ı, ne Macar ne de Ruı musikisine ken ve her Cuma musiki muallim 
~etemiyeceklerdir? Ohalde bu mekteb.nde Garp üstatlarının eser 
,,iç bir millete mal edilem:yen ori- lerini çalmağa çabalarken Ulvi 
~I beste kime ait olacaktır? Cemalin eserlerini orkestranm o 
~lrudan doğruya bize! vakitki şefi bir türlü çaldrrmıya 

Zaten muıiki zevkine malik ze- tene:zzül etmem~ş, nihayet 1Citfe -
't\tııı kararını beklemeden ulusal derek fakat orkestrayı kendisi i
"'ll•?kinin doği:Iuğunu bize asıl bü- dareye tenezzül ebneyin bu vazi
~i.ik analarrmızla mahalle bekçisi feyi oğluna terketmek ıuretile Ul
"'llraun haber vereceklerdir. Bes- vi Cmalin eserlerini bir defa mı 
~karlarmnzın yaratbklan nağme- iki defa mı ne bize dinletmişti. 
t onların kulağına ne vakit ya- Bereket versin sonradan Hal-

~llcı ğelmezse, onlar ne vakit bu kevlerl imdada • yetişti ae Solo, 

1~1arı çalan muizkacılara im· dut, trio halinde gerek bestekar, 
~verir, onları zevk duyarak din gerek Entrümantist bir iki genci 
~lerse ulusal musiki de doğmuf tanıyabildik. 
d~ektir. Öz soy Operasını besteliyen 

Size bir m:sal getireyim: Kıy - Adnan Beyi tanımam. Fakat bida
~etJi bestekar Cemal Reşidin Pa- yette kendisine ~ıkarılan mütkü -
~'le çaldığı bir eseri hakkında lalı duyunca hayret etmedim. 
.rlnaız musiki mecmualarmm bi- Hakikat kıvılcımı naııl fikirle-
tıtıd b' · · · t• B . d d w 1 l }' e ır yazı ıntıtar etmış ı. u rın çarpqmaaın an ogaraa u usa 
~~~ıda Cemal Retidin istidadı ö- musikide melodiler;n çarpıfmaıile 
~llldükten ıonra bestesini yazar- meydana gelir. Bu husustaki fikri
f eıı lürk milli havalarından isti- mi gelecek yazrmda anlatacağım. 
lde ettiği yazılı idi. S. Karsel 

lia1buki Cemal Retit bestesinde 

1935 Matbuat Almanağı çıktı 

içindekiler 
1935 de neler olacak? - Yarınki harb - Eski ve yeni gazetecilik 

lktıaadi buhran ne zamana kadar sürecek? 
~ <\bldfn Daver, Ahmed mdayet, Erc\l.rnend EJ(rt'm, Muharrem Feyzi, Rt-flk Ahmed 

lnı ırrı'mn yaular. 

b kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, ıpor, sanat bahisleri, ameli 
. 'Yat bilgileri, faideli malGmat, hanımlara el itleri ve saire ve sa
tre, 1tıükemmel bir takvim ve muhtıra 

Her kitapçıda bulunur. 

Bu feci ve esrarlı cinaqel suçlusunun 
muhakemesine başlandı 

"Bavul cinayeti esrarı .. ,, diye 
dünya tarihine bir yeni vak'a da
da karışmıştı. 

Avrupa matbuatının çok uğraş· 
tığı bu vak'adan, lstanbulda da 
gazetemiz etraflıca bahsetmiıti. 

Fakat bu cinayetin yapıldığı ln
gilterede, Bavul cinayeti bir de
ğil~i. 

Önce bir istasyonda b;r koca 
bavul içinde kafaaı ve bacakları 
kesik olan bir kadm cesedi bulun· 
du. 

Gazete1er, "ha buldular, ha bu
lacaklar!..,, diye her gün cinaye
t' n bütün tafsilatına kadar yaza- ı 
rak failinin hemen ele geçirileceği 
umuduna kapıldılar. Büyük baş· 

lıklar verdiler .. Fakat daha bunun 
işi, hallo1rnmağa b:le yüz tutma
mıştı ki, bir başka bavul daha bu
lundu. Bunun da içinden bir kadın 
cesedi çıktı. Kesilm' §, iki büklüm 
edilmi~ genç bir kadm cesedi .. 

itte bu zaman, mesele çatallaş· 

Katil olduğu zannedilen 
Mançini 

tı. Ve gazeteler iki yeni isim bul
dular: 

Bu cinayetlerden biri; " 1 nu
maralı bavul cinayeti,, ikn:cisi; 
" 2 numaralı bavulcinayeti,, ola
rak anılacaktı. 

" 1 numaralı bavul cinayeti,, 
esrarı hala aranadursun, iki numa. 
ralınınknin faili olduğu zannedi· 
len ve olduğuna dair de elde çok 
kuvvetli belgeler bulunan bir a
dam yakalndı. 

Bu adamın adı, gene vak'anm 
göze çarptığı zamanlar gazetemiz· 
de yazılmış olan Toni Mançini'dir. 
Toni Manç'ni'nin şimdi muhake· 
mesi başladı ... 

1 

Bu adamn bir batka iımi daha 
var. Kendisi 24 yaşında... öteki 

1 
• sm~yle Cck Notir diye tanınınr .. 
Öldürdüğüne inan:lan kadın sa 
42 yaşında bir dansözdür. Sahne 
aktrisidir .. Bir çok defalar, başka 
baıka adamlarla mesaisini b:rlet
tirerek sahneve çıkmıştır. 

Key adlı olan bu kadının cese
dini bavul içerisinde bulunca, ta

l bitat:yle bir muayeneye sevketti
ler. 

Ceset, hayli zaman~an kalmış· 
tı. Çürümeğe, dağılmağa yüz tut· 
muş bir çok verlerden teşhis edile
miyecek hale girmişti. 

Muavene netices"nfte, bu kadı-

1 

nm kafa tası üzerine bir tev1e vu
rulmut ve kafa tasmm çatlamıı 

olduğu görülmekle beraber, keyif 
verici b;r zehir aldığı da tesbit e
dilm. ştir. 

Öldürülen aktris: 
Viyloet Key 

Fakat tahkikatı ilerledikçe iş 

daha ç.atallaşmıf, itin iç'nden bir 
çok kızlar erkekler daha türeme
ğe başlamıştır. 

Mesela, muhakeme cereyan et
tiği sırada, şahitler arasında bir 
kadın daha belir:yor ki, bu kadm 
öldürüm suçuyle şimdi adalet önü
ne getirilmiş olan T oni ile bir ara 
arkadaşlık etmiştir. 

T oni, b~r barda ayı:ıi zamanda 
dans yapıyordu. Öldürdüğüne hük 
mefiiilen qdınla münasebeti oıldd' 
ğu zamanlar, timdi tahitl"lc yapan 
bu kadınla tanışmış ve bir gün ona 
Key'in (öldürülen kadının) Parise 
gittiğini söylemiştir. 

- Parise neye giti? 
- Bir revüye iştirak için? 
Filhakika bu sıralarda öldürül

müş olan aktris Key' den eser yok
tu. 

T oni bir diğer münasebetle bir 

.Şa ıitlerden bir kız: 
Elizabet Atril 

arkadaşına demiş ki: 
- Key ile aramız iyi değ:} .. O

na, o kadar güzel bir dayak ye· 
tim ki, ömründe böyle dayak ye
memittir ... 

itte bunun üzerine Key'in Toni 
yi bırakarak Parise gittiği fayiası 
çrkarılmıthr. 

Halbuki bu sırada, yerini de 
değiştirmit ve bu esrarengiz bavu
lun da beraber getirilmiş olduğu 
:kinci yerinde T oni bir başka ka
dını, f imdi şahitlik eden kadını 

elde etmeğe çalrf ıyordu. 

Ona ölen kadının elbiselerini 
vermiştir. Onun şapkasını .. Ve o
na da'r diğer bazı şeyler .. 

Elbise deyince, bu cinayetin bir 
diğer münakaşalı noktasını teşkil 
e 1cn kan lekelrinden bahsederm. 

Toni'nin gömlekleri üstünde bir 
takım kan lekelerine rastlanmış· 

tır. Bunlar şimdi por sin elindedir. 
Diğer taraftan Toni'nin cinayetten 
sonra, beraber yaşadığı bir diğer 
kadın onun çamaşırını da yıkadığı 
sırada, gene gömleğ.nde kan leke-. 
ıi görmüş, sebebini T oni' den sor
muştu. 

T oni bu sorguya töyle cevap 
vermiştir: 

- Bir şey defi.. Tıraş olurken 
suratımı kesmittim. Oradan bulaı· 
tr ... 

işi biraz çatallaıtıran taraf, ak
tris Key'in kafasına çekiç g'bi bir 
şeyle vurulmak suretiyle öldürül• 
mesi ileri sürüldüğü ve evin alt 
katında da böyle b:r çekiç bulun-

Diğer bir fahid: 
Golding 

duğu halde çekiç üzerinden bir 
kan izi bulunamamaktadır. 

Cek:cin ateşe tutulduğu zan -
nediliyor .. 

Toni hakkında ıahitlik eden adı 
Atril olan ve Toni gibi o da bir 
bar.da hizmetçilik eden kadından 
sonra mahkem~ye bir batka gar • 
son kadın daha getirilmi§ ve Gol .. 
ding adlı bu kadın da, Toni'nin, 
şimdi ölmüş olan Keyle kavgasını 
işitmiş olduğunu söylemiştir .. 

Toni, bu kadına da: 
"- Keyle kavgalıyım. Eski • 

parteneri Frederik gelip kendisini 
görüyordu. Kavga etti ... Key Pari· 
se giti iki sene orada çalışacak ... ,, 
demiştir .. 

Muhakeme hala devam ediyor. 
lngiliz gazeteleri muhabirleri 

muhakeme esnasında ş:mdiye ka
dar mahkemelerde görülmemiş 

bir kadın kalabahğmın Toninin 
muhakemesinin yapıldığı salonu 
doldurduğunu yazıyor ... 

Öldüriilen 42 yaşındaki dan
söz ve aktris Key'in kızkardeşi, 
kızkardeşin:n kocası ve kızı da 
mahkemeye ,ahit otarak · getiril
miştir ... 

lngilteredeki t ve 2 numaralı 
bavul cinavetlerinden 'ik=ncisinin 
perdesi çolc sürmeden kaldırılaca
ğı zannediliyor, 



]J 1 ~ u· 1 1 B ·· k .. b"l ece 1 Dişsiz insan yan ölmüş sayılır 
Çokyaşamak için neeryem~~~-ug_u_n~u~•-m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Amerika hükumeti, kendi toprağına dişi çürük insan sok· 
( B ) Vitamini \ /... ı muyor. Bunun sebeb:ni soranlara Amerikahlar: "Dişsiz insan, 

Gıdalarımızda pek mebzul olarak bulunur. Köklü, yaprak

lı sebzelerde, meyva)arda, hububatta, fasulya, bezelye, kara· 

ciğer, böbrekte vardır. Domateste ç.ok bulunur. Kuru meyvalar

da da vardır. Ispanak, şalgam, pancar, turp yapraklarında ve 
su teresi, yeşil salatada çdk bulunur. Lahanada da vardır. 

B Vitamini kaynatrlmakla kolay kolay mahvolmaz, yalnız 

az miktarda dahi olsa yemek sodası tahrip eder. B Vitamini alın· 
madığı takdirde (Beriberi) denilen bir hastalık olur. Bilhassa 
kabukları soyulmuş pirinç yiyen Çin Japon gibi Şark memleket
lerinde bu hastalık P«:k cok görülmektedir. 

ÇOCUK Hekimi 

~~~.......--~ . . yan ölmüş demektbir ! Meml
1
eketi.mizde, mezarları çoğaltmak is· 

· ~ temiyoruz 1,,. Ceva mı verir er. .....___ .... 

Bu resimde Martileri 
bekli yen Tilki nerede? 

••••••re• 11 
• • • • • Bugünkü resim -

İnsanın mide rahatsızhklarmı arttıran en birinci sebep, 
d · şsizliktir. Azı dişlerinin arka tarafındaki öğütücü dişler çü • 
rümeğe başlayınca bunları derhal tedavi etmek lazımdır. Öğii• 
tücü dişlerimiz yassıdır; beşi sağda, beşi soldadır. S.u halde bir 
çenede dört kesici, iki azı ve on öğütücü diş vardır. Üst çenedeki 
dişler de alttakiler kadar ve ayni biçimdedirler. 

Dişlerine küçükken iyi bakan ve her yemek yedikten sonra 
ağzını fırçalıyarak temizliyen çocuklar, büyüdükleri zaman da
ima sıhhatli kalırlar ve Amerikalıların dedikleri gibi, yarı öl
müş bir halde yaşamazlar .. Dinç ve sağlam olurlar, mide ve bat 
ağrıları çekmezler. Ömürleri de uzun olur. 

S ~ li bulmacamızda 

----------- ---------------- Lira doğru halleden -
~ lerden birinciye 5 

Çocuklar! Çok yaşamak için, dişlerinize iyi bakınız! __..,./ 

\ Arsız çocuk tipi Gözüm 
Ufuklarda 

A rgız cocuk tipi 

Arsızca yemek yerken.. 

Ata 
Sözleri 
Boş ÇU\"al dik durmaz. 

Kara koyun, ak 
olur. 

süriiye kurt 

Elin ağzı torba değil ki çekip büze
sin. 

* 
Hatrr bozulur, kafiye bozulmaz. 

* 
Ha.yatta huzur ve rahat yoktur. Bu 
hakikati. mezarlıktan geçerken da
ha iyi anlarız... Ölüler ne kadar 
miisterih -ve ~essiz uyurlar! 

"' 
Çok gezen <:ok bilir. Çok yiyen az l 

yaşar. 

Rüyükbaba 

l İnci gelene lira, ikinciye bir 
••••• yazı takımı ve ay•••••••••• 

rıca no okuyucum uza da bir çok de -
ğerli hediyeler vereceğiz. Bilmece 
müddeti 15 gündür. 

-

H-ABE•R-~" Çocuk Sayfası Kuponu 
20-12-934 

Bir reklam 

Ben bir mavi boncuğum1 
Küçücük bir çocuğum. 
Tahtadan bir atım Yar, 
Minimini adımlar .. 
Hem şahlanır, hem koşar, 
Küçükler hendekler aşar. 
Beni yere düşürmez, 
Durmayı hi~ te sevmez. 

Ben de seYmem durmayı, 
Dizgini durdurmayı! 
Yarın büyürsem eğer, 
Binerim teker teker .• 
Sevdiğim kısraklara; 

Giderim uzaklara! 

Berlin: KEMAL Tunçel Dilini çıkarıp gülerken .. 

1 
~-ı~-----F_A_Y_D_A_L_I_B_İ_L_G_İLER 

1 

ŞUNDAN BUNDAN I~ 
1 ~ 

1 

Harb Güvercinleri Yumurta· 

yumurtalarını 

civcivler gibi 

Fıkra müsabakamıza 
gelen cevaplar 

.... .... .... .... l D ~ D n D l D r 1 D s 1 n D M u s H .11 D t o 1 D n 1 D r ! .. ~ 

Fıkra müsabakamıza 
gelen cevaplar 
-12-

Pişman olmuş! 
11 

-11 
Cennette veririm 
Ahmet Bey, her yıl kasahaya ge

len cahil bir hocanın atıp tutrnala -
rına fena halde sinirlenirdi. Hoca 
bir gün camide vazediyordu: 

- Dünyada ne verirsen, cennette 
onu bulursun! 

Ahmet Ber yavaşça kürsüye so -
kuldu .• 

Ye hocanın boynunda asılı olan 
kordonlu gümüş saatini istedi. 

Hoca, değerine bakacak zannile 
saati Ahmet Beye uzattı. 

- Aldım alalı hiç şaşmadr .. O 
kadar doğru gidiyor ki .. 

Ahmet Bey güldü: 

- Doğru da gitse, iğri de gitse 
kabulümdür. Cennette buluştuğu -
muz zaman geri veririm, eledi, şim -
dilik A Haharsmarladık ! 

Kurtuluş: 1. Nacı 

• 

J 

Lfıhamı tarlasına tavşanlar dadan - ı 
mıştı ... 

... ve korkuluğu yıktrlar. 

s 
~91 

Buraya bir korkuluk lazımdı ... , { Fakat, yaramaz çocuklar 
koştular ... 

tarlaya 

Tarla sahihi bir gün korkuluk gibi ı -Vf\ çoc_uklan kulaklarmdan yaka-
durdu.. ladı! 

Celalin Şükrüye bir lira botC 

TM~ • 

Bir gün borçlu ile alacaklı karşı 
laştdar. • . 

Celal borcunu nrmek mecbur• 
yetinde kaldı: • 

- Al birader; sana bir Jira bor., 
·ra" cum vardı! Kusura bakma.. Bı ' 

uzadı ama... dı: 
Şi.ikrü omuzunu ı.ilkerck Iirayıal 

111 
- A ... Ben çoktan unutmuşttl 

onu. 
Celalin canı sıkıldı: e 

- A mübarek, dedi, bunu öııC 
neden söylemedin? 

Şişli: Bedia Hikmet 
D1T1.KAT: 

ııı•% Giildürücü fıkra müsabakıı , 
müddeti bu ayın sonuna kadar ıı, 
zatılmıstır. Bu miiddet irinde ~ôıt. 

··.;J1 
dereceğiniz küçük fıkralarla ınıı fİ" 
bakamıza fı;ıtirak edebilirı-iniz ! (lO 
rinciliği kazanan okuyucumuıa 
lira) mükafat vereceğiz. ~ 

• 
•i 

il 
ıı· 

d 
c 
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I van Muriel 

Villi Forst 

Ameri a a 

gi iyor 

Karikatür 

M üsabakam ızın 

Neticesi 
Karikatür müsabakamıza oku· 

yucularmnzdan bir çokları iştirak 
etmiştir. Aldığımız cevapların sa• 
yısı yedi yüzden fazladır. 

Okuyucularımızdan çoğu, neş· 

retmiş olduğumuz sekiz karikatür
den yed' sini bilmi~ler, bir kısmı 

Harri Pil, bir kısmı da, Marlene 
Ditrihi, çok tanmmış artistler ol
malarına rai?men tanıvamamışlar
dır. 

Yüz kadar okuyucumuz bütün 
karikatürleri bilmişlerdir. Bilen -
ler arasında yaptığımız seçmede, 

birinciliği Davutpaşada orb mek
tep son sınıf talebesinden Bay A
kif kazanmıştır. Kend!sine gaze
temizin alb aylrk abonesi verile
cektir. Sarih adresini bize bildir
mesini rica ederiz. Kötü değilse de soğuk bir aJ 

tördu. Fakat iyi bir rejisör olarak! 
Y akı,.,da göreceğimiz Aysel fil minele Büyük Behz.ad, Feriha 0 rtaya çıktı. Bir kaç film yaptı. T l"k s "J 

F·ı ev ı ve aı 
ı rnlerinin sadeliği, daha doğru- ı 

ı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•u tam kelimeyi söy)iyelim KJa-

•ikli~i, . güzelli~i~i temi.netmişti~ Bir türk artisti bir 
. Yıllı F orst ' bıtmemıı senfonı,, 

ıle İstanbul halkına kendi ve eseri Al f •ı • d 
lli sevdirdi. Şimdi, "maskeli ka- man ı mın e 
dınıt isimli bir filmini daha göre
teğiz. 

"Maskeli kadın,, filminin "bit
lneıniı senfoni,, kadar rağbet gö
receğinden emin değilim. Halbuki 
bu film "bitmemiş senfoni,, den 
daha tam, daha kusursuz, daha 
ltıi.ikemmeldir. 

Ben bu filmi tereddütsüz bir 
~lin bir hamlede çizmiı olduğu 
dümdüz bir çizgiye benzetiyorum. 
Öyle bir çizgi ki, hiç bir noktasın
da bir pürüz yok ve o kadar mü-

kemmel ki, insan bu çizgiyi görür 
aö:-ınez: 

-Ben de çizerim. 

Diyiveriyor. Edebiyatta "sehli 
lniinıteni,, denilen bu mükemmeli
l'et, filmin anla!ılması veya anla- il 

!ılrnaması için en büyük sebep o

lacaktır. Çünkü, zevkleri kemale 

enniı olanlar için güzelliğin anla- l 
tılınaması kabil değildir. Fakat 
henüz güzellik hususunda talebe 
"aıiyetinde olanlara, güzelliği an
ll\tabilmek için, yanında, mukaye-

•e Yapabilmesi için çirkini ve kö
liiyü de göstermek icap eder. Ya-

lli düz ve pürüzsüz çizginin mü
kemmeliyetini anlatabilmek için 
haıı yerlerinin kusurlu olması i
cap eder. 

_ Villi F orst'un bu iki muvaffak 

fifrninde~ sonra Amerika ya çağ
tdnıaması kabil değildi. Nitekim 

~YI~ oldu. Delikanlıyı iki sene mu-
aveleyle Amerikaya alıyorlar. 

:ek tabii orada, Ayzeuştayn, 
aleat gibi rejisörlere yaptıkları 

Rİbi zavallının posasını çıkaracak 
lat, mütehammil Avrupalı bir ra

kibi ezdikten sonra, kafası boşal
lllıt, cebleri dolu bir halde geriye 
RÖnderecekler. 

Çünkü Amerikalıların, film 
lanayilerini rakipsiz ilerletmek i-
sin kullandıkları pratik usül bu
dur. Yani, rakipleri doyurmak, 

:-tlaJmcıya, kusuncıya kadar, sui 
a:ınıe uiraymcıya kadar doyur

ltıak. 

oynuyor 
Zehra Ahmet 

Pergunt filminde 

mühim bir 
rol aldı 

İstanbul Şehir Tiyatrosunda 
oynanarak büyük bir muvaff aki

ycl kazanmış olan ve dünya ıahe
serlerinden Per Gunt filme alın

mıştır. Daha doğrusu lbsen'in 

Per Gunt isimli eserinden mülhem 
olunarak büyük bir film yapılmış
tır. 

Per Gunt Almanyada yapılmış
tır. Film Almancadır. Baı artisti 
yani Per Gunt rolünde Hars Al
bers vardır. lstanbulca tanınmış 
artistlerden Olga Çekova da film-

~) 

lamanııştı. Artık onu büyük bir 
filmde görürlerse anlıyacaklardır. 

Bu münasebetle tunu hatırla
talım ki, Fransızlar "kimse kendi ' 
memleketinde peygamber ola· 
maz,, derler. Bu darbı mesel, bi
zim memlekette olduğu kadar hiç 
bir yerde tatbik sahası bulama
mıştır. 

"Efendim Avrupalı,, der bir ~ 
sürü maceraperestleri buralara 1 
getirir, kendilerine büyük ehem
miyet veririz. Öte taraftan da ha-

\! 
I 

de oynuyor. Yalnız, bizim için
1 

kikaten kiymeti olan bir çok ken- Una Markel'in güzel bir mantosu 
Per Gunt filminin hususiyeti Anik di öz evlatlarımızı " daha dünkü ....... - ...................................... _ .... _. .................................. , 
ra rolünde Zehra Ahmedin görün- çocuk. Tanırım. Beraber okumuş- Volt Disney'e nişan Evlendiler 
mesidir. tuk, aptalın biriydi,, diyerek red- Meşhur "Miki Fare,, ile renkli Ley Ayres ile Ginger Rogers 

Zehra Ahmedi herhalde tanır- dederiz. Ve nihayet kiymetini ölç- "saçma senfoni,, leri yaratan ve evlendiler. 
sımz. Beşiktaılı olan bu kadın, mek ve hakkını vermek için de gazetemizle Saray sinemasının Lev Ayres 25 yaıında esmer, 
Avrupa ve bilhassa Almanyada ecnebilerin evvela onu takdir et- "Mikinin ıen saati,, isimli filmini mavi gözlü, şimdiye kadar henüz 
tanınmış bir dansözdür. Yüksek melerini bekler, yani, hakiki kiy- halkimize takdim ettikleri Walt bir defa evlenmit sade bir deli
sımftan bir dansöz. Bundan bir metleri ~endi gözlerimizle değil, Disney'e Fransa hükumeti "Lej- kanlı. 
kaç sene evvel, lstanbula, vatanı- baıkalarımn gözleriyle görür, an- yon donör,, niıanmı vermeğe ka- Ginger Rogers 23 yaşında kır-
na dönmüt ve Maksimde oyna- larız. rar vermiştir. mızı saçlı, yefil gözlü, çok güzel 
mı1tı. Bu artist şimdi Almanyada- Zehra Ahmet te işte, dans va- Bu nişan yüksek artist için, hak dans eden deliımen ve çapkın bir 
dır. Çok iyi bir dansöz olduğunu disinde, böyle bir hakikatle kartı- kile kazanılmıt bir nitan olacak- kız. Bakalım ne zaman ayrıla-
burada iken bir çok kimseler an- laımıı olanlardan birisidir. tır. caklar? 



Benzeyen kelimeler 
yüzünden hôdiscler 
Amerikahlar kendilerine " kafi ,, 
diyen ltalyanlara ne den kızmıştı 

• 

İnsanların biribirlerine dütün -
celerini bildirmek için kullandık -

ları türlü lisan tekillerinin Babil 

kulesnin inta edildiği zamanlara 

mı, yoksa beteriyetin ille devrle

rinde yafayan kabilelere mi raci 

olduğunu tayin etmek oldukça güç 

bir meıeledir. Yalmz muhakkak 

olan bir ıey vana o da muhtelif 

diller arasındaki değiıikliklerdir. 

Bu husus uluslar aruı imanların· 
dan biri olan Şanghayda her yer· 

den daha fazla ıöze çarpmakta -
dır. Diller arasındaki bu fark ha
zan mühim, hazan da gülünç hadi

selere yol açmaktadır. Bu tekli 

bir kaç misal ile izah edelim: 

Bir kaç ıene evvel ltalyanlar 
ile Amerikalılar aruında tiddetli 

bir kavga olmuıtu. Bu kavgada 

bıçaklar çekilm:f, karmlar detil· 
miş ve gözler morartılmıttı. Me-

aele mahkemeye intikal edince an-
Iaııldı ki ltalyan ve Amerikan ıe
micileri bir arada eğlenir ve taka-

laıırlarken İtalyanlardan biri "ka
fi,, manasına gelen "basta,, gibi 

~ayet saf bir kelime kullanmııtır. 
ltalyanın ağzından biraz ıertçe çı

kan bu kelimeyi lngilizce "babasız 

çocuk,, manasına gelen kelimeye 

benzeten Amerikalılann tepeleri 

atıyor ve biribirlerine ıiriyorlar. 

Bir gülünç hiklye daha vardır: 

P.ir l ııgilizin evinde hir oda tu

tan bir Ruı, bildii ~~rr kaç İngi

lizce kelimeyi denemek arzuıuna 
dü;ıe ... Bir çok Avnıpaldarda ol· 

duğu gibi Ruılar da kna ve uzun 

heceler araaında fark gözetmezler. 

biribirlerinin konuftuğu Çincenin 
yarıımdan fazlasını alamıyan çin
biler · n nıiktarı bir kaç yiız bini bu 
!ur. Bu bilhassa ıive ve lehçe fark
ların dan ileri geliyor. 

Çinin en yüksek ticaret ıehri o

lan Şanghayda kullanılan tive, 
bu tehrin eUi mil ötesinde katiyen 
anlatılmaz. Şanghaym ~ivesi bu 
tehrin henüz küçük bir köy iken 
kullandığı tivedir. Bugün üç mil
yonluk nüfusa malik elması tive
ıini değittirememittir. 

Halbuki memleketin her tara· 
fmdan bu tehire gelen Çinliler 

vardır. Şanghay hudutları dahi -
linde bulunan bu yabancılar on, 

on iki türlü lehçe kullanırlar ve 

ekseriya ne biribirlerini, ne de 
Şanghayhlan anlarlar. Bu yaban-

cı gruplardan her birinin şehir i
çinde, tıpkı Amerikanm büyük 

ıehirlerinde Yahudi ve İtalyan ma

haJleleri olduğu gibi kendi mahal
leleri vardır. Bunların kend bir-

1 ikleri, kendi cemiyetleri ve kü -
tüphaneleri vardır. Ölülerini 
kendileri gömerler. 

Bunların bu tekilde münzevi 
yapmaları Çinliler arasındaki dil 
f arkmm ebediyen kalmasına yol 
açıyor. Son senelere kadar ecne
biler çince öğrenmek lüzuml!nu 
hi11etmemitlerdi. Hatta yolda çin
ce konuıan bir adama rutlarsa
mz bunun ya 'bir aümrük memuru, 
ya bir misyoner ve yahut ~ir polis 

olduğuna hükmetmeniz lazım ge -
lirdi. Maamafih son zamanlarda 
çince öğrenmek lüzumu haııl ol • 
du. Bilhassa ticaret itleriyle met
gul olan genç ecnebiler bot za
manlarmı futbol ve kriket gibi o-

yunlara haaretmekten ziyade çinBinaenaleyh, kiracı Rus, evin aalıi-
ce öğrenmeğe hasrettiler. Ecne -bi lngiliz madama müracaatla 
bilerin büyük bir kısmı da burada 

"Please give me keyıs,, demek ia
bir iki ecnebi lisanı daha öğren -

tııı•rken "Pleaıe giye me ki11,, der. 
mek heveıine dütmütlerdir. He

y arı= anahtarı iıterken bir buae 
iıter. 

Bir Franaız avukatı batka bir 
hikaye anlatıyor: 

Bu avukat bu yaz Tıingtoo da 

iken Şanıhayda doian bir çocuk 

için tebrik telırafı çekmek iıter. 

F ranıızca olarak yazdriı telgrafm 

sonu "tefkat,, manaaına gelen 

"tendreNeı,, kelimeıiyle bitiyor • 

du. Kelimeyi uzunca ıören Çinli 
telgraf memuru bu adamın iki ke-

!imeyi birleıtirerek bir kelime yap

trim~ J..ükmediyor ve bu iki keli

n-tenin, bir kaç kelime bildiği ln

,;ilizce ile "Ten dreıaes,, yani "on 

elbiıe,, olduğuna karar veriyor. 

Biçare franıızın derdini anlatması 
bir haylı sünnüttür. 

Şanghay razetelerinden birin - I 
de intitar eden bir ilanda yirmi 

üç lis?.n üzerine tedrintta bulun

duğu yazılıyor. Bunlar meyanın
da Afrikalıların, Beııgallilerin, 

İranilerin ve Hintlilerin lisanları 
da vardır. itte bu ilin Şanghayın 

ne derece kozmopolit bir tehir 

oldufunu göıterir. 

men her gün gazetelerde lisan ted
risatında mübadele yampak isti -
yenlerin ilanları görülür. 

Şanghayda yerleten ve sayıları 
külliyetli mikdara varan Rus nü -
fuıuna gelince: Bu yabancıların 

ıerek İngilizce ve gerekıe sair li
ıanlan öğrenmek huıusunda göı • 
\erdikleri muvaffa:kiyet her hangi 
bir ölçüye ııijmaz derecededir. 

China W eekly Review 
.ttııatllliliiMHM.._ııınınaıııımı111nm1nmınııııınn1~ 

AKBA 
Ankarada A K B A kitap 

evin:n birinci ıubeıi modern 
bir ıekilde Maarif Vekaleti 
kartııında açılmıtlır. AK B A 
~<İtap evleri her dilde kitap, 
:necmua, gazete iht;yaçlarına 

:evap vermektedirler. Gerek 
kitaplarınızı, gerek kırtasiyenizi 
~n ucuz olarak A K B A kitap 
~vlerinden tedarik edebil=rai· 
niz. Devlet Matbaası kitapları 
ıe V AKIT in neıriyatının An
karada ıatıt yeri A K B A ki· 
tap evlerid:r. 
AKBA Merkezi Telefon 
Birinci ıube ,, 1761 
ikinci ıube: Saman Pazan 

Bittabi Şanabayda en ziyade 
konutulan lisan Çincedir. Fakat 

31:17 -
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Franıız lizikci•i Şarl ve Rebe r'in 1183 •ene•inde Pari•Je yapdık[arı tecrübeyi gÖ•teren e•ki bit 

ruim. (Köıede lizikci Şarl) 

Hava kahramanlarının 
pirleri kimlerdir? 

Eski zamanlarda bir takım a
damlar İnsanların birgün gelip 
uçacaklarını düıünmütler, mu
hayyilelerinin vüsatine göre ona 
bir şekil vermeğe çalıtmıflarc.lı. 
insanların uçufu Şarkta olsun, 
Garpta olsun masal, hikaye ve 
romanlara mevzu tetkil etmit fa
kat kimse bunun bir gün mevkii 
fiile konacağını sanmamıştı: 
Yalnız bir kiti ifadesine kat'i bir 
ıekil vererek: "Kanat bir gün 
yapılacak,, demit •• kiflda kar
gacık burgacık bir takım çizgi
ler çizerek: "iri bir kuğunun sır
tında insanlar göklere yüksele
cektir,, diye bağmnıftı. Bu adam 
Leonard de Vinci'dir. 

O vakit büyük mütefekkirin 
bu sözleri bir takım adamları 

hayrete dü§Ürmüt onlar böyle 
akıllı ve okumut bir kimsenin 
nasıl olup ta hayale kapıldığına 
şaşmı,1ardı. 

Bn sözlerin hakikate inkilip 
etmesi için tam 400 yıl geçti fa
kat sonunda iri kut ıahiden ha
valandı. Fakat bu kut Kuğu de -

ğil içi sıcak hava dolu bir balon
du. 

1783 yılmın 4 Haziranında 

Sudlot'nunu talebelerinden Et -
yen dö Mongolfiye, Annanay da 

Vinarais civarında genel bir u -
çuf tecrübesi yaptı. İyice düfü
nülüp tatınıldıktan sonra giriti· 

len bu tecriibe muvaff akiyet ka
zandı . 

Talih ikinci tecrübeye daha az 
yardım etti. Bu, 12 Eylülde Pa
riste T oli Ti ton da yapıldı. Bu 
T oli, Titon dö Tiltet adında bir 
bankerin inşa ettirdiii bir bina

nın ismiydi. Bu adam binayı za
manın en büyük ıanatkarlanna 

süaletmitti. O öldükten sonra o
rayı J.B. Reveyon adında renkli 
kağıt tüccarından biri satın al
mıttı. Bu adam orada bir imalat
hane kurdu, adına da kraliyet 
renkli kağıt imalathanesi dedi. 

Bu tecrübede kul!amlan balo
nun yüksekliği 23 metreden &fa· 

ğı değildi. Şekli alt tarafından 

kesik bir zeytin tanesini hatırla

brdı. Civarlan kanaveçe bezin
den olup içi dıtı kaim renkli ki· 
ğrtla kaplanmıf tı. Bunlar birbi-

rine dikili 24 şeritle takviye edil
mit ve üzeri kralın isminin ilk 
harflerini tafıyan sırma harfl~r
le süslenmitti. 

Tecrübeden bir gün evvel mu
ayene yapılmıı rengarenk balon 
9 dakikada titmiş ve iplerle onu 
zaptetmeğe uğraşan 8 kişiyi ha
vaya kaldırmıttı. 

Ertesi gün Etyen de Mongol -
fiye'nin yapacağı tecrübeyi kon
trol etmek için Fen Akademisi
nin komiserleri Toli Titon'a gel· 
dikleri zaman bulutlar havayı 

kaplamıftı. Fırtına kopacağa 

benziyordu. Okadara kadar ki 
tecrübeyi başka bir tarihe talik 
etmek bile mevzuubahs olmağa 

baılamıf tı, fakat halk yerinde du 
ramıyor, merak içinde uçutu bek 
liyordu. Ahalinin ısrarı üzerine 
çaresiz kıyılmıf yünle karıtık sa
manlara atet verildi. On dakika 
geçmeden balon kafi derecede 
titmit ve 250 kilo ağırhğıyle be
raber bir iki metre havaya yük
ıelmitti. 

Tam o sırada gök sanki delin
di, bardaktan bopnırcasma yağ
mur yağmağa başladı: F ırbna, 
kıyamet kopuyordu. Balon zap
tedilemedi, kendi haline bırakıl
dı. Zaten zarfı parçalanmııtı. 
Yağmur bütün gece devam etti. 
Ertesi sabah balondan yalnız bir 
iskelet kalmıttı. Yağmur tutkal
lan eritmit, kağıtları parçala
mıttı. 

Mongolfiye matem tutuyordu. 
Cesareti kırılmasın diye Fen A
kademisi azaları ona bir liyakat 
tehadetnamesi vermiılerdi. Fa
kat Etyen de Monolfiye oralı 
değildi. O, 19 Eylülde yani yedi 
gün sonra Y ersdy de kralın hu
zurunda bir tecriibe yapma~ı 
vadebnitti. Şimdi vaidini nasıl 
tutacaktı. Bu sırada Renegen im • 
dadına yetişti. Onun yardımıyle 
bir iki günde evvelkinden daha 
sağlam, tekmil bezden yeni bir 
balon daha yapıldı. 

Saat 13 te Versay da nazırlar 
• 

meydanında kralın, hanedanın 
ve yüz bin kit iden fazla seyirci
nin önünde Revyon adlı yeni ba
lon top tüfek tarakalan arasında 
havalara yük8eldi. içinde üç yol
cusu vardı: Bir koyun, bir ho • 

roz bir de kaz. Bunların üçü de 
sağ salim Vokreson ormanmd• 
yere inmitlerdi. Mongolf iye se • 

vincinden ne yapacağını bilıııi
yordu. Karısına: "19 Eylül t 783 
hava havadisleri: Lö Reveyoıı 

hava gemisinde herkes afiyettr 
dir,, diye mektup göndermitti. 

Pronans Kantunun ulu111d 
tabiiye ve hikmet Enstitüsü kah· 
yası, alim bir zat olan Plotr d3 
Rozye bu geminin ilk insan yol • 
cusu olmuıtu. Balonun binilece1' 
yeri kayık teklinde idi. Fena ha• 
vadan dolayı iyi netice vermiyeO 
iki tecrübeden sonra bir gün Plot 
dö Rozye kayığın bir ucun• 
atladı öbür ucuna da denk gelsitı 
diye (50) kilo ağırlık koydu "le 

Hanri Kluzo nun rivayetine göre 
mangalsız 66 metreye yükselere1' 
havada altı dakika kaldı. Diğer 

mangallı bir uçu!ta 80 metre)'' 
yükselerek sekiz buçuk dakik• 
havada kaldı. Üçüncü uçutl• 
renkli kağıt imalAthanesinin nıü· 
dür muavini Jöu dö Lavillet ağıt 
lığın yerine geçti ve bu ıef er bs• 
on iki adamla beraber havalaW 
dı. Dördüncü uçu,ta ağırlığı~ 
yerini piyade yüzbatısı Mark• 
Dorland aldı. Bu ıon iki seferde 
ıalon 108 metreye kadar yüksr 

1 ... 
lerek havada 9 dakika ka mal 
muvaffak olmuttu. 

Bundan ıonra balon Müet pa~ 
kına nakledildi ve orada Veli• 
ahtla Fen Akademisi azaları 11' 

Benjamen Frankel'in huzurun .. 
da bir serbest uçuı daha yap~· 

Hemen o sıralarda hikmett•• 
nas Şarl da müvellid:iJmalı bit 
balonla havalanarak Nel-la- V• 
le de yere indi. Havalar bozd.u· 
ğundan tecrübelere fasıla verıl• 
mitti. Hava müıaade eder etıne~ 
T oli Titon da uçuf tecrübeleri 
tekrar başladı. Artık haftad• 
muntazaman iki defa havalanılt
yordu. Ahaliden cesareti olan-

lar balona bineb'liyorlardı. 
Ertesi yıl yani 1875 yılı bu ıı· 

·· 1 · d kinİ•t ÇU! amator erm en ma 
Rlantor lngiliz Cefris ile ber•· 
her Dour' dan kalkarak Man! de
nizini attı Ye Kole de yere indi. 

itte uçutun baılangıcı böyl~ 
çok çetin olmuttu. 



HAFTALIK 

Radyo Programı 
2a Birinci Kanun Pazar 223 ınız. l'ARŞOVA, 1845 m. 
hl'AXnt;L : 18.05 Dans musikisi, Konferans, 20. Ha.-

1' ~ fi! populer musiki, 20.45 Sözler, 21, 10 Sen-
't.1 '-;0 l:ıuverslteden nakil - inkılap ders • fonik, populer rııdyo orkestraaı, haberler. 
Uk :S~~ın jrofesör Yusuf Kemal, 19 ,Jimnas- 22 Chopinin eserlerinden mUrekkep kon -
'lt!Qo rn Sırrr, 19.30 DUnya. haberleri, 19.40 ser. 22.40 Koro konseri, 23 Sözler, rel•lAm 

1tııııa orkestrası, 20.10. Ziraat VckılleU na. - konseri, 23,30 Spor, dans musikisi, p!Ak, 
1oıu kenferans. 20.40 Ege caz. 21.25. Ana. • Sözler, 24.05 Dans musikisi, da.nS plAkları. 
22. l'!e.jazı.;r, borsalar, 21.30 Radyo orkestrasr, 

·adyo caz ve tango orkestrası. 27 Birinci Klnun Perşembe 
8~3 l"·- n•" . t uu. l!liP.EŞ, SG! m. STA?lı"Bt."L : 

2 .~ı.ao RUhl neşriyat, 12 Ruhi konser, 17,30 Üniversiteden nakil: İnkılAb ders-
~:, h:ıfıf musikl, 13.30 Hnbcrler, hafi! leri, Sayın Profesör Mahmut Esat Bozkurt, 

l(~liı 'ki, H.15 Haberler, 14.40 PJAk, 1i 19 Pl~k. dans musiki:Jf, 19.30 DUnya haber-
~O ı• Jltogranır, ıs Hafif musiki, haberler, teri, 19.40 Neş'ell musikl, 20 Sıhhat ve !ç
l>q; Konserin devamı, 2l Ko!lferans, 2ı.zo timaı Muavenet namına konferans; doktor 
'il ~ 20.3~ (Vicleimol) isimli popUll"r tem- Mahmut Sabit, yeni bir sıtma mikrobu ve 
tı .~ı, 30 Koro konseri, 22 Romen musiki- sıtma nakleden sivrisinekler hakkında yeni 
' -3 Son haberler. ı k•Jşifler: Adana sıtma Enstitüsü tetkikatı, 

·•l> 1\.hz. BUD.\PEij'.fE, 350 m. 20.30 Sigarı orltestrası, 21,15 Anadolu ajan-
111 sı, borsalar, 21.30 Radyo orl<estrası, 22 Rad-

l&:i;ı kıo Pnrakıı.to konsı-ri, 19 Konfernns, yo caz ve tango orkestrası. 
~l:ıtro arp:ı nı;ıslldsi, 20,15 KüçüJc rad~·o 828 KhL. BÜiiREŞ, 861 m. 
?1,30 "'· :?l.10 Spor ,.e koşu lıaberlni, 13 Haberler, orkestra. konseri, 13.45 
~ tı..t t:l~\Jyo popurisi (\'lyanııdun nakil), 2n norsa haberleri, Orkeı:ıtra konseri, 13,50. 
"·•• er, 23."0 ır 'n<> n iki · ~t.J() "~·~ " .., 1 . .;e e mus · sı, - Sandu orkestrası, 14.15 Haberler, plıll<, 18. 

11'1116U.lsi, 
~~·ı Radyo salon orkestrası 19 Haberler, 19.15 
~. Jüız.. VAR~OY.\, 18!5 ru. 10,30 Btikreş operasından nakil. 

l~ ,..... ' 
l!iı, 'ardtlıır, sözler, 20 Orl<estra konseri, 5-15 llhz. BUDAPEŞTE, 550 m. 
~ıı ~r. 21 Senfonik konser, haberler.. 2'.! 18.35 Piyano konseri. 19,10 Konferans, 
2a~ Pro:rranı, sözler, 23 Reklft.mlx konser, Hl.40 Tara.gato konseri, 20.05 Sözler, 20.30 

J Dans ~usıkisi. O,cra temsili, 23,30 Çingene orkestrası, 
~4sır· ·ıtn. P 1 i 2ı.15P1ı\k. • 

lıo,"T ıncı anun azar es 22s Khz. VARşov.ıı, 1845 m • 
. \NnUL 1 18 Tiyatro, 18,50 Sözler, 19.15 Piyano 

lrı ,1
111 

Fran.c::zca. ders, JS.30 Plllk, orkestra, lconseri, 19,45 Sözler, -Pltlk, 20.20 AktUali· 
'ikırı Oünya ha.lJerleri, 19.10 Plii.k, dans mu- ı tı?, 20.30 Pla.k, -Sözler. 21 Ha.fit musiki, -
~~Si, !!O l:nn·e:rı::.ıte nnmma konferans, P:ı.berler, 22 Senfonik orkestra konseri, 22. 
ş8 ~ M:ı<lam Valino Mösyö Azarmanof; 45 Konferans. 23 RcklAm konseri, 23.115 
c~ ~. 21 ).fösnhabc: Selim Sırrı, 21.20 .Ana- 1 ['.•ıns musikisi, 23.35 Dans musikisi, 23.45 

t tıı·'J -\jans!, borsalar. 21.30 Türkçe sözlU [ tlıı:yanca konferans, 24 Sözler, 24.05 Dans 
ıııı:ı· B ·ı. i ı, edrıye Un, R:ıuyo caz ve tango , nıusı mı . 
ll'l:ı..,. ., 
...... hı. DuKRES, 3Gl m. 28 Birfnci Kanun Cuma 

} 3 • l; l"'lı'ı.k, l~ ;rke.stra konseri, 19 Ha- tSTANBUL : 
ı. •e,., ili. 5 l{onrcrin rle•.amı. 20 Üniver.>i· 12,30 PIAk, Karışık musiki, 18 Çay saati 

. 
20

·'.!·) 1 i · ı,, 20.4G Konferans, :!1 Noel ne~- Otel Tokatliyandan nakil. 19 Çocuk hikAye-
atı, thnsırnl p"~klarl<ı.J, 2-l Hal::crler. Itri, l!l.30 DUnya haberleıi, 19.40 Bayan 
31:; lUız. IH:D \PE"' rE, 550 m. Bedriye ünşan. 20 Nafia vekaleti namına 

loıı l'i,4;; K •:ı~enat;.ı ıu~en nakil, 19 Viyo • konfer:ı.ns, 20.30 Neşir esnasında ilan edile· 
~r·~l 1 f',,g : l, w.,::'> Konferano;. 20 Üni • cektir. 21.15 Anadolu Aje.nst, 21.30 Orkes • 

8! ~n b a, 22 Radyo caz ve tango orkestrası. 
~[ ·- !.lı • .. a .. c ı;;.ı;;ları, 23.30 Pl!l.k kon -
\ • :?!,.J.J Pa'n<ı mllllastırmdan nakil, 1 823 Khz. Utl'KREŞ, 864 m. 

te tnu .ı::isi. 13 - 15 Pl1l.k ve baberler, 18. Kan§ık 
2'?:! F" •· ·· , konser, 19 Haberler, 19.15 Radyo orkestra. • 
l7.j

0
' ::'· .' -~~ı!;'~\ .\.,1!

8

0
4

5
5 S1~· 1 0 

" o;ı. 20 Sözler, 20.20 PlAk, (İspanyol musikisi 
"- • ., () Kl'r. :er, ·'· vz er. ·- r, k 21 50 Sö 1 
."ll:rori · · 1 9 l" ı · , k k : 

1 

:n Piyano cazı, 21.30 Şar ılar, . z er · , ~ : "l-. . .. > ~~rt4l!t' ora onscrı, 
lO .\ ı· · _ .,. t ., ) ,.0 Ş ,_1 k 22 Rıtdyo salon orke!!trası, 23 Haberler. 23. ... • n 11 • _ .. , rır""-! r cMer. 
•il .~Arl 1 ı, r .... 2ı. 3ı H:ıli, c!ıım·lerı ve 'ı :.! • Salon orkcstr.unrun deva.mı. 

~l'tşıı . . ,,, "" " Gtl Kbz. BUDAPEı;<TE, 550 m. ı 
'r ., t <'1;1~~ c ... tcr~ ~"- ~.~: .. :~·~" --~eı ~arl<r· 1 l8 Opera orkestrası, 19.20 Noel ne~riya· 
~~.~o) ıl~r. J,,.o .. Jw;e., 1. !.oel pan:ı-: tı 20.25 Sözler, 20.55 Şarkılar, 21.50 Karı -

!ZS B:rirci Kanun Sah 
tsl',\XBCL : 

rıl.?.~o l'Tni;c .,itı.!ı.!en n::ılıil: İnlcı!Op clcr:
~a 8a.; ın pro!'e-1:1:- Yu.ıur Kı.:mnl, Hl. Ptfıl·, 
~;1,.k mu.Jiki,, 19.30 Dünya. haberleri, 
ek~ Jınınaıı~fü: D:ı.;an Azlclc, 20 ?Jaiiyr. 

Cvı:ı~letı r.aımııa konferans, 20.30 Mös: ö 

ill• akşam konseri. 22.40 Son haberler, 23 
Org konseri, 23.50 Farkas çingene orkestra-

~ı. 

22S l{hz. VARŞOVA, 1315 m. 
lii.15 DU~ şarlnlıı.r konseri, 18.25 Piyano 

kt·:ı.,eri. rn.15 Kuart~t konseri. 10.ı15 Siyasi 
''ahisler, 20 Hafif musiki, - Sözler. 20.30 
ı:oüf musiki, 20.45 Sözler, 21.15 Senfonik, 
'·.'l;ıs~r 23.30 Şiir~er, 23.10 P.oklüm konserl, 
2 l Sözler, 24.05 Dans musikl.;i. 

~nb~g idaresince koro heyeti, 21 H:o • 
tı ~a; De~·a.n Selı:ı:ı.. 21.20 Anadolu Ajan
)Q ri'.a'ıır, 21.30 Til'!dyo orkestrrun, 22 Rarl-

l!tz VP tango orl:cstra.ar. 29 Birincl Kanun (ynıartes; 
1123 lilu. BÜliRES, 331 m. 
12 "o · ~CJt ... Noel pll.kl~rr, 13 Haberler, 13.05 

~1 Stra konseri, sözler, 13,50 Orkestranın 
~~trı.ı, 11.Hi Hal>er!er, 14.40 Sibice:ı.nu or-
11..:l'as.~. J8 Rai•·o cazr, 19 Sözler, 19.15 
~1 ·eı cazı, 20 Noel konferansı ,20.20 PUUc. 

1tcr ~ f> an~. :!l.05 Noel ş:ır'nlnrr, Konferans, 

1STANDUL: 1 
17.30 üniversiteden nal\il, ınkılAp ders -

leri, Sayın profesör Mahmut Esat Bozkurt, 
10 Jimnastilt Bay:ı.n Azade, l!l.30 DUnya 
lmberle::-i, 19.40 Ege c:ız, !!O Ma:ırif veUlcti 
:1::.mma konfer~ns, 20.30 F.ge caz, 20.50Spor 
konu~ma.sı, Eşref Şefilc, 21.15 Ana.dolu A
jansı - borsalar. ::!1.30 Radyo orkestrası. 22 

tııı. _ ·'lllıl'n rrı,ısfülııl. 23 Haberler, 2!:.:?5 Fa-
"'l. t. Itadyo caz ve tanJO orkestrası. 11ca orkestrası. 
lıı~ 823 Khz. BtJı\.RES, 364 m. 
l " l\.hz. Clı'DAPE~l'E. 5ö0 m. ' ad ~ ·; 13 - 15 Plak ve haberler, 18 R yo or-

ttlltı;·:ı:ı ı;u~inr. çhı;cn:ı c;::-l:e::traın, ı~AO l:estrası, 10 Haberler. l9.15 Radyo orkestra· 
it~; e"a:ıs . 19.15 :ı.y darun, 20 l':por, 20.1 5 sr. 20 Üniversite, 20.20 PH\k, :?1 Dans mu • 
~r1° 'kc-nseri, 21 Radyo tiyatrosu, 22.40 Ha· slkisi, 22 Konferans, 22.1:> Radyo cazının 
lr.:~r. 23 Lısztın eserlerinden konser, 24 k · 
~\'elıan•• konseri d• vaml, 23 Ha.herler, - Kahvehane onsen. 

2' . 3·15 mu.. Ct:'DAPE:}TE. 5:i0 m. 
~s l\hz. \'ARŞO\"A, l8!5 m. l8.30 Macar şıırkıla.n 19.40 Söz'er, 20.15 

ls 0 ~ki.» ans musikisi, 18.50 Sözler, 19.05 ı R<1dyo popurisi. 21.30 Şen siizl~r, 22 Eski 
~Ilı:!~· l9.3t> PIA.k, sözler, 21 Viyana muı.lki· dans parçaları, 23 Haterler, Z::l.20 Rigo çin
~l.tı:ı. llıi.lrekep popuri, ı;özlcr, 22 I':!k, 23 ;;-ene takımı, 24.10 PHi.1;: konseri. 
~t!t ?nıısiki, 23.::ıO Dans musikisi, 23.!:0 
lltı. a tadyo~u ec.zı, Hanry Hnllun pta.k • 

Tebiiğ ~, -
h,& ırfnci t' i\nun Çarşamba 1stanbtıl Futbol Kurumu Başkanlığın· 
ıs l'A'!\'lıur. : dan: 

fııttı, ~l"ar.zısca <ler'1, 18.30 JimnMtik Selim 
~~ .. 1

19· Pla.~. Hafif nıu.ı;iki, J 9.!:0 Di.lnya 
1 • er· 
llt ,, 1• 19.40 Plfıl·, orkestra. 20 İnhüıar· 

laltk ekrııeti namına konferans, 20.30 Bal:ı.-
~l.~0a. :kestre.sr ve ı:oro heyeti tarafın şan. I 
·~~est lidoıu Ajanıır. borsalar, 21.::0 Radyo 
~. rası, 2'.l Radyo c:ız ve tango orkestrn· 

'123 

21-12· 19:;1 cur.-ıa günü yapıhcak 

y:ırrşma~ar: Bc:iktaş alanrnda (Alan 

gözcüsü Bay Kemal). Be;i'.ıi:aş - Sü· 
lcymaniye sa:ıt 10;3:> r;e-ıç T. (h~lrem 

Halit İbrahim). Eyüp - Topkapı I. nci 

T. saat 12,15 (hakem Suphi). Bcş'kt-ş 
l\117 Bt'KPE"' S'" l! 12 l>t • ·• ·' ..,. • ., .. m. - Galatasaray 1. nd T. saat 14,l'j 0-a· 

\('llıen tı. · 13 Revü musikisi, H. Populer. I • 
~11 1 t:ırı/ııur..tkıııi, 18 Hafif musiki. 19.15 şar· kem Nurı). Yan hakemle~: Abd.ılhı.h 

ı.t:ı,.;..ı ~ııtrc.. kcnser:, 20 konferans. 20.20 ve Ekrem. 
fi~ h\ı;ı,;:,iııl, 20..t5 Konferan~. 21 Jo!ıann 

• <J:Js 

~111 f'aY.~a.~.. Bu konsere Btikreş ope· 
~ ~ti~le n ıyt artistleri iştirak edeceklerdir. 

lı;ıbe r, 22.15 Staruss konserinin devamı, 
ili. rtcr, ~3.2.'i füıhvt:hane konreri. 

·~ J\lız. 1'UD .. PE . r 50 

• "' • 
Voleybol, basketbol ve tenıs he~·e· 

tinden: 21-I:?.-1934 cuma rıünü G:ılaia· 1 

saray lokalinde yapılacak voleybol maç· 
I l& O!i :ı ~ E, 5 m. 
~li· S Opı!rauan naklen: (Puppcnfeel larr: Vefa - Feneryı!maz saııt 17 de 

1 ~tııaı. ~Yerın baleti, 18.50 Sözler, Hl.:!O (hakem Ekrem). Fenerbahce - Cala-
1 o~rı .,0rcıe·ı, 20 Şen .!!özler, 20,30 Şarkı- • · 
~b.e 'l'rı~~12.~o liaberler, 23 PlAk, 23.40 Çin- . tasa:-ay saat 17,30 da (hal<cm 53:m) 

kL.!sl. 24.20 Salon mut!!kisı. ı Saha amiri Ekremdir. 

HABER - Ali~am Postası 

Birinci devrenin s n maçı .. 

Galatasaray -
ref sahasın a 

eş·ktaş 

a şı aşıy 
Birinci devrenin, tehir edHmiş gel:nce, bu çok düşünülmesi icap 

olan son maçları da yarın oynana· eden bir meseledir. 
rak bitmiş olacak. Bir taraftan, senebaşından beri 

Beşiktaş - Süleymaniye genç eksik kadrosunu bir türlü toparla
takmılarından başlıyarak, Eyüp- yamıyan ve geçen hafta beldenmi· 
Topkapı gibi ikinci kümenin en yen fena bir oyunla Fer-ere yenir
mühim müsabakalarından birisile veren Be~iktaş, bir tarafta da, iJk 
devam edecek olan oyunlar, gene bakışta takım;nda hi~ bir fevka -
senenin en çok merakla beklenen ladelik ve yenilmez b'r kuvvet gö· 
bir maçı, Beşiktaş - Galatasaray rülmediği halde, bundan bir dev • 
karşılaş,masile nihayet bulmuş ola rede -Fener le beraberliği miis -
cak. tesna - her yaptığı maçı kazanan 

Taksim sahasında yapılması i- Galatsray bulunuyor: 
cap eden bu maçların, bu sahanın Galatasaray takımında bugün 
mıntaka ile mukavelesi bittiği id· teker teker, fevkal~.de elemanlar 
diasile geçen hafta kapılarını ü- görmek kabil değild:r. 
çüncü kümeye kapaması dolayısi- Fakat Sarıkırmızılılar, bu sene 
le, mıntakaca Şeref sahasında ya • tam bir takım oyunu oynamağı 
pılmasına karar verilm!ş bulunu- öğrenmişlerdir ki, bütün muvaf -
yor. fakıyetlerinin srrrı da bundadır. 

Be§İktaş - Galatasaray karşı- Beşiktaş takımında ise, sağda, 
lafma.sı, şüphe yok Fener ve Be- solda, yeni oyuncular tecrübe edil
şiktaş maçı kadar mühimdir. mesinden olacak, bu Cuma takım 

Bilhassa bu maçın neticesinde ekseriyetle birbirile uyuşamadı. 
takımların puvan vaziyetler!nin Bütün bunlar, zih:nleri a}Wst eden 
de çok değişeceği düşünülürse, tahminler doğurmaktadır. 
şampiyonluk yolundaıki bu karşı - Galatasaray her zamanki gibi 
!aşmanın ne kadar zorlu olacağını · ta.m bir beraberlikle takım halin -
anlamak güç olmaz.. de oynıyabirrse, muhacimlerin 

Neticeyi kimin kazanacağına J beceriksizlik etmemeleri şartile 

Son Galatasaray - Be§ikttı§ maçından canlı bir sahne 

Galatasaray sağ a'1ğı Beşikttl§m 
aol muavini 

zannedildiğ'.nden daha iyi bir ne· 
tice alabilir. 

Beşiktaşa gelince, Fener karşı• 
sında uğradığı muvaffakıyetsizli

ğe düşmemek için, çok dikkatli 
olması ve bilhassa sinirlenmemiş 
olması lazrmdır. 

Ferdi hücumlardan ziyade, Ga
latasarayın karşısında, takım ha -
linde oynamak icap ettiğini unut· 
mamalıdır. 

Bu nasihatleri tutmamak bu 
hafta da Beşiktaş için ikinci bir a

cı doğurabilir. 

Neticeyi kazanacak tarafın ol• 
dukça zorluk çekeceğini tr.hmin 
ettiğim:z hu maç için şimdiden 

fazla bir şey kestirmenin imkanı 
yoktur. 

Ancak bilinen bir şey var!a, i!=i 

dürüst takmıın çok sam"mi fakıt 

o derecede de zorlu bir çekişme 
yapacakları ve futbol merakltları
nın da güzel, zevkli bir ımaç sey -
retmek imkanını bulac3.kları{1ır. 

İzzet Muhittin AP AK 
Davet 

Altmordu Klübü Reisliğinden: ' 
Yeni nizamnameye göre akdi 

lizım gelen kongrenin 21-12-
1934 Cuma günü saat 14 de topla
nacağı azaya bildirilir. 

Yugoslavya- ransa milli maçı 
Neticeyi 2 ye karşı 3 sayile Fransızlar kazandd 

Par'.s, 14 (Hususi) - Dün 
"Pare de Perinces,, stadında krrk 
bin seyirci önünde Yugoslavya -
Fransa milli takımları karşılaş
mışlar ve oyunu Fransızlar 2 ye 
karşı 3 le -kazanmışlardır. 

Bir çok Fransız ve Yugoslav 
erkanının hazır bulunduğu maç 
çok heyecanlı olmuştur. ilk daki
kalar oyun nisbeten mütevaz~n o
larak başlamış.ı:a da Yugoslvyanın 
sağ hafı aksadığından yavaş ya
vaş hakimiyet Fransızlara geçmiş-

Tam 8 nci dakikada gene bir 
hücum esnasında Fransız takımı

nın santrforu N'kola ilk golü at
mış, böylece vaziyet Fransa lehine 
1 - O olmuştur. 

Yugoslavlar bu golden sonra 
dah.:ı fazla canlanmışlar ve Fran· 
sız kalesini tehdit etmeğe başla

mışlardır. Bu tazyildn netices: 
ancak 42 nci dakikada kendisini 
gösterm~ş ve Yugoslav ımilJi takı
mının forlarından Naryanoviç iki 

beki de çalımla atlatarak Yugos
lavların beraberlik golünü atmış 

ve birinci devre b'tmiştir. 
lkinci devre Fı·nsızların hücu· 

mu ile başlamıştrr. ilk dal<ikada 
Yugoslavya aleyhine b:r korner 
olmuş, bunu Yugoslavların şiddet
li bir hücumu takip etmiştir. Fa
kat Fransız müdafiler:nin mükem
mel oyunu bu hücumu neticesiz 
bırakmıştır. Fakat Yugoslavlar 
büyük bir enerji sarfetmekte de· 
vam etmişler ve 38 nci dakikada 
seri bir hücum esnasında Yugos~ 

lavyann ikinci golünü de kaydet· 
miş!erdir. Ahalinin alkışları bit
meden yarım dak'ka sonra Fran
sızlar da huna mukabele ederek 
vaziyet gene 2 - 2müsavi şekle 

gelmiştir. 

Oyun bundan sonra b;r kat da
ha hızlılaşrnış, her iki takım vak~t 
vakit çok şiddetli ve tehlikeli hü
cumlar yapmağa ba~lamışlardır. 

Bu aralık Fmsız kalecis:nin bir 
fedakarlığı Yugoslavları gali biye-

te götürecek muhakkak bir golü 

kurtarmıştır. 

Oyunun 43 üncü dakikasınd<ı 
Fransızlar yeniden şiddetle hücu· 
ma geçm'.şler ve Rio sıkı bir şutle 
Fransızların üçüncü ve galibiyet 
golünü atmıştır. Bütün gayretlere 
rağmen netice değişmemiş ve 
Fransız milli takımı 3 - 2 galip 
vaziyette oyunu b:tirmiştir. 

Her iki takım mükemmel bir 
oyun çıkarmıştır. Bilhassa Yugos
lavların gösterdikleri enerji şaya• 
m d:kkattir, Fransızların oyunu 
kazanması sırf sahaya alışık olma
larının ve son dakikalarda gÖ"ter
dikleri büyük gayretin neticesidir. ' 

Yugoslavlar mağlup olmakla· 
beraber kendiler~nden beklenen 
oyunu göstermişler ve merkezi av- ' 
rupava layrk b!r takım oldukları· 
m isbat tmişlerdir. 1 

Yugoslav t~kımınm ma~!up o!
mMınm bir sebebi ele 1kinci dev• 
rede Fran"t7. u~1'1ii ol~n yer en 
oynamayı kabul etmiş olmalarıdır. 
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• 
Girip, nezle, baş 

• 
kat'i ağrılarının ve diş 

20 Birinci kanun 1934 ~ 

ilacıdır. Deposu: 
Babçekapıda 

1 Son asnn tekemmülatı meya· 
nında cildi besleyici ve güzel· 

r K v r·cı madde ler keşfedilmiştir. Gene güzel havanlardan [FORS VITAL] nam cifd gıdasınırı 
ı sayesin d e ciltler güzelleşmiye başlamıştır. NECiP BEY KREMi formülüne giren bl.J 

eyi müessire sayesinde bu kremi üç hafta kullanan hanımların ciltlerinde azim farklar 
· ,. · m ·;;>tür. emen u gün bir NECiP BEY KREMi alınız vereceğiniz cüz'i bir paradır cildinizde 

·ze !ik ab!i yumuşakhk hissedeceksiniz. Fakat başl<a bir krem kullanmayınız. Deposu 
ECIP BEY. 

d 
o 

' re, 

lica1et ve sanayi odasından : 
ı .. ı c rde n odnva borcu olanların sene niha 
el p oda \'emesine borç ıarını vermeleri lüzu 

t dırde icra c1a resı marifetile labsiline teşebbüs 
o ı u fa o arak i.an o:unur. 

ı cin ı es Tıi t ebJığ hük mündedir. 

aireler 
c d i ·e b: " na en yakın yerde Ankara cadde ;n

... n ndn r1a.tbua t Ce:nıyctinin bulunduğu l.at oda 
~ ~er lece\ tir. Cemiyctlc~e, avı katlara, h~kim· 

, mua idarelerine mükemmel daireler ... 

V AKlT idare evine müracaat .. 

ıı 

~ 
'r~~8"'g~ 
il o9 o 
~ava Atmak 
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TOAŞ DIÇA~I 
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HALiS ISVEÇ 
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ÇELIC,ILE >:APILMJSTIR 

ARAYlnll 

TİCAQETHANESİ 
42878 - Telgraf: lstanbul Radlum • P. K. 1313 Az Sarfiyatla ~ı 

Ço ışık eren ~_: ., __ mumm--..-----------~_, 
ını Krem 8nlsanıin 
~ -Kanzük-

Y egane ciddi gü
zellik kremidir. rr e-
nin izin daimi taze 
liğini Krem Balsa-

U anınız . ·ı k 

Kanzük öksürük 
~uru~u 

Bilcümle öksürü c, göğüs nez:· 
lclerile hat ve müzmin kasabat 
ıltihablarmda, zatüreye ve zatül
ccnb ve boğmaca öksürülderindc 
çok faideli bir şuruptur. Göğüs· 
leri zayıf olanlara da ayrıca tav· 
siye olunur. Her eczanede bulunur. 

"" .. -"-··--"~"u""""'~•••-••""'·•••H•u"n-'' """'"""'•-HUhUOUUUlU UJilllJlll.,IJl.ıUUlllll"lJI ' .' 1 rı l " .. mı n 1 e o r uyunuz. 
~K~a·d~ın~l~a-ra--~ .................. _. ..... ..,.,, 

. •r , . "ılı'"" , , . • . .. . .. • . ::. ,. : 1 '.• 

müjde 
Bayram için ucuz şapkalarınızı 

latanbulda en büyük ve zarif MOD 
OLGA salonundan alınız. Sultan 
Hamam, Havuzlu han yanında 

No: 22 . ................................... , ....................... . 
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füi Unıversitesinden Diplomalı sfü F T 6~9 
füi Be\'ojtlu T~pcbaşı Necip Ap. No. 2 j:
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SeAic-' uıel'ltu6{ a ~~ 

Barbaros Nis önlerinde 
Nisde Senker meydanında bir 

el' ınd~ çamn~ır tokmağı tutan Ka-
terin Se3üran adında bir kadının 
heykeli vardır: Bu heykel Nis an
lııelerini muhafaza cemiyeti tara
fından 25 ikinci tel'rin 1923 de o
"'Ya dikilmitdir. A~ı kadına aid 
Zaaend müzesinde de iki büst da
ha. rn~·cuddur. Bunların en eski
ai · rıın altında ~u yazı vardır: 

154~. Caharina. Segurana. 
l>icta Donna. Maufaccia. 

Başka bir mermer levhada da 
!U kite.beye rnsgelinir: 

~ticaı::na. / , T.aı:on. lrruentibus 
l'ur.:b Occur:t. Errepto VeXillo. 
l' tiuınphum Meruit. 

Bu yazılardan anlatıldığı gibi 
!(aterina Sagürina adında bir ka
dın haddizatında var mıdır, yok
lll'1dur? onu bilmiyoruz. Yalnız 
ht:-rada bu kadın için Nis havali-
1~de ağızdan ağıza dola§an ma· 
•ah nnlatmakla iktifa edeceğiz. 

XVI mcı yüz yılın batlangıcın
da iki güçlü hükümdar birbirleri
tıe .:ırnansız bir mücadele açmıılar 
İdi, Bunlardan biri Fransa Kralı 
Fra.nsun, öbürü ispanya Kralı o -
lub 3onrod:m imparator ili.n edi -
len Ş:.\rlken idi. 

O vakitler Nis §ehri Sanua do
lca~ı IH Snrl,a tabiydi. Bu adam 
kııluırde;i Luiz dolayısiyle Fran
aa hn .. mın yeğeni ve imparatorun 
ke.ym oluyordu; bundan dolayı 
da her iki tarafın da kendisini ra
hat bırakacaklarını, o da suya .-. 
tı•na dokunmadan uzakdan hu 
badirede seyirci kalacağını aanı
l'ordu. 

Kızkardeıi yaşadığı müddetçe 
li..•na muvaffak oldu, fakat kadın· 
tağız 1531 yılında öldü ve aradan 
iki yıl geçmeden 1 Fransua ile a

l'&ıı açıldı. O da o vakit imparato
l'a sığınmak iztirarında kaldı. On 
l'ıl boğu,ma içinde geçdi ve bu 
-nada, ili Şarl Nis kalesi müstes
lla bütün düka.lığı kaybetti. 

Maamafih 1 Fransua nihayet 
Şa.rlken' c boyun eğeceğe benzi
)'ordu. Harb meydanlarından 
tel'a haberler geliyordu. Bütün 
F'ransa endite içindeydi. lıte 
hö,ıe nazik bir zamanda Fransız
~t.rı imparatordan tahlis edecek 
A"rupada yalnız bir kuvvet mev
tuddu: Türk ordusu! 

Bu yolda Osmanlı sarayına ya
J)dan tekliflere Kanunu Süleyman 
l'U)'i kabul göstererek Fransızlara 
~rdım etmek üzere en mahir kap 
~nı Barbaros Hayreddini 120 

dırga ile T ulona yolladı. 
l .. Fransızlar can havliyle evveli 

Urklere müracaat etmişlerdi a -
"ıa, koyu hıriıtiyanlığiyle §Öhret 
~la:n Fransa kralı bir kral nasıl o-

b.Urda hilalin cücb.fii müslüman 
ıb . r nnparatorun yardımını talebe 
derdi? Bütün hıristiyanlar Fran -
•aya artık ıüpheli ve nefr~tle bak
"ıa.ğa başlamıtlardı. 

lıte hıristiyan aleminin gazabı
l\ı cc::lbetmek korkusiyle kendileri 
;a··cı ettikleri halde Fransızlar 
lİrk donanamasmdan istifad~ et

ın ...... b. 
~~gı ır yana bı&·:ıknnılar, faknt

1 rach Türkleri a,, krzdınb onla- , 
'tın ela gazalıına uğramamak endi-! 
!e3iylc Ihr-;,~rosu Tulonda oyala
llıtı.ğa. koyulmuşlardı. 
.. . Barbaros, bot durur adam de
aıldi n· .. b ük" k ita · ır gun aa n t enere 

dırgala.rma atladı ve kollannı 

sallıya sallıya lstanbula dönmek
tense İtalya sahillerine bir kaç 
gösteriş hücumu yaparak Türkün 
kuvvetini frenklere bir kere daha 
göstermeği kararla~tırdı. 

6 Ağustos 1543 de Barabaro . 
sun askerleri Nis kalesini kutat . 
mafa ba;iıyorlardı. Gemilerden 
75 ve 109 libra.lik topları karaya 
i•!dirmiıler, tehir mukavemet e • 
derse onu yakıb yıkmağa karar 
vermi~lerdi. Vilfran~ limanında 

demirlemiıti. 

Hücum, büyük bir şiddetle ba!·J 
lamıı, bu giditle kavganın çetin 
olacağı anla§ılmıtdı. 

O vakitler Nisin İ!te masalı bu
rada ba§lıyor: Dolambaçlı, ka
ranlık sokaklarından birinde ha
yatını çalııara.k kazanan Següra
na ailesi otururdu. Genç Katerin 
Següran da çamaıırcılık ederek 
ana, babasına yardım ederdi. Ka
terin dinç, çevik ve kuvvetli bir 
kızdı. Delikanlılara bile korku 
ıalmı!, hatta onlar kız için: "Dün-1 
yaya !uz değil, erkek gelmeliy
miı,, derlerdi. itte Barbaros Nise 
saldırırken o da eteğini beline ıa
rıb kaleye koımut ve erkekler gi
bi döğüımeğe batlamıtdı. 

Aradan bir hafta geçmif, kale
ye bir mikdar yardım da gelmit· 
ti ama, Türklerin aletli hücumla
" müdafileri yıldırmıf, ümidleri
ni kır.nıtdı. 

14 Ağustos sabahından itiba
ren Türk toplan kaleyi ıiddetle 
dövmüf, Sen Sebatiyen ve Senjorj 
kalelerinde duvarlar delinmiı, 

dikecekleri sırada Katerin yetit· 
miş, kaçan Nisli askerleri teıci e

derek tekrar müdafaaya teıvik 

etmiş ve Türk hücumunu kırmağa 
muvaffak olmutdu. 

Fakat Barbaros kaleyi almak
da israr edince beyhude kan dö
külmesin diye müdafiler tehri 
Türklerin işgal etmeyib Frnnsız . 
ların iıgal etmesi tartile Nisi les • 
lim etmeğe ı·azı olmuşlardı. 

Halbuki Nis askerlerine ku • 
manda eden Andre dö Monfor 
teslim olmayı kenı:line yediremi . 
yerek bir kısım askerlerle iç ka • 
leye çekilmiı, son nefere kadar 
müdafaaya karar mermişti. 

4.ndre dö Monfor'u takib eden-
ler arasında Katerin de vardı. 

Fransız a3kerleri Nise girmif, 
fakat çok geçmeden Türkler de 
bir yolunu bularak şehri istila et
miılerdi. 

Barbarosun istediği olmutdu. 
O Nisi zabtedib orada yerleımeği 
değil, frenklere en metin kalele
rini bile zabtedebileceğini anlat
mak istemiıdi. Bu yüzden orada 
fazla durmadı, bir sürü ganimetle 
5200 esir alarak Nisden ayrıldı. 

Türk kadırgaları pupa yelken 
ufukda kaybolurken Katerin Se • 
güran'ın adı dilden dile geziyor, 
Türklere karşı harbde gösterdiği 
cesaret ve kahramanlık menkibe
leri ağızlarda dolaııyordu. 

Zaman geçdikçe Nis, Katerin 
Seaüran'ı benimaedi ve ona Fran
sızların Ark'lı .Jan•r ibgi mümtaz 
bir mevki verdi. 

SenKer kalesi yıkılmıf; ertesi gün ----------------

sabahleyin donanma Vilfranı · 
dan demir alarak kalenin önüne 
gelmiıti. Direklerinde hilali dal
galandıra dalgalandıra harb ni • 
zamını almııtı. 

Saat sekizde toplar gürleme -
ie ba!lamıt, tehre tam 975 gülle 
savurmuı, derken boru ve davul 
ıeıleri arasında yeniçeriler kaleye 
hücuma kalkıımıtlardı. Allah Al
lah sedaları ayuka çık~rken du
varlara merdivenler dayanmıt ve 
Türk askerleri kaleye tırmanma
ğa batlamıf tı. Birinci hücum 
püskürtülünce Barbaros her ne 
bahasına olursa olsun kaleyi zab
tetmek için çok !iddetli ikinci bir 
hücuma giri9miıdi. Harb en zi- Rahmetli Zaro Ağanın bD§ 

yade Senker kalesi civarın<la kan- raktığı "dünyanın en ihtiyar ada
lı ve hararetliydi. Derken, yeni- mı,, ünvanı §imdi payla§ı!amıyor! 
çeriler yavaı yavaf ağır basarak Şimdi en ya§lı adam ıayılan Ru:ı
duvarlara tırmanmağa ba~lamış ya Kafkaıyasında yaııyc:n Şapara 
ve tam bayrağı kalenin tepesine Kint adlı adammıf. 

Kıt geldi, haclır.lar ıçın kürk, crkz.':ler içi:ı masraf ın-evsimi! •• 
Bu sene Parüin en yeni moda kürk modellerinden dördii .-l!aim

Je görülüyor. 

-
Davu!a, tokmağa 
gümbürtüye dair! 
Bir iki gün önce Cumhuriyet 

:ın~etesincle: 

(Hiç apartmana davul gırer 

mi?) 
Dive bir yazr vardı. 
Niçin girmesin? Apartman bü

yük ... Davul küçük. .. Hem soktuk- , 
tan sonra oraya davul değil, kös 
bile girer! 

Ancak diyeceksiniz ki: 
- Apartmana davul girince i· 

çerde!ribr de kafa mı kalır, beyin 
n'li? 

Zaten kimde kalıyor ki? Sabo.. 
ha karşı kapını:!ın önünde ba~lı· 
yan gümbürtü ile bir kez gözünü· 
zü nçtır.ız mıydı, artı!~ tanyui a. 
ğarmcıya kadar yatağınızın için
de !ağdan sola, soldan sağa dö. 
nün bire dönün! 

Bu gümbürtülerin hep~i birden 
b~şlayıb hepsi birden sassa, gene 
bir ıey değil! O ise ki biri üçte 
başlarsa, biri üçü çeyrek geçe, bi
ri üç buçukta, biri dörde çeyrel• 
knla batlıyor; böylelikle tam sizin 
mahalleninki susarken karşı ma • 
lıı Beninki kameti kaldırıyor ve 
kaı ~ı mahalleninki istop ederken 
arka mahalleninki gümbürtüye 
başlıyor. 

Cc~ en gün, Polikilinik mecmu
asmm sahibi Dr. Süreyya Kadri 
ba'1i\ sordu: 

- Uykun nasıl? 
- Uykum çok ama, gece yarı· 

sından sonra uyuyabilene a,kol· 
sun! 

- Öyleyse sana birn uyku ila· 
cı vereyim! 

-- Para etmez! 
- Niçin? 
- Niçin olacak, bekçide tok · 

mak varken, sen bana eczahane -
lerdeki bütün veronalleri, gömi · 
nalleri, tiryomüller~. veermonları 

kavanozlariyle b~rlikte yuttursan 
gene hayretmcz ! 

çinin boynunda gündüzleri evele
rc su taşıdığı tenekeyi görünce 
hemen koşmuş sakladığı yerden 
davulu çıkarıb penceredn fırlata
rak: 

- Bırak ulan tenekeyi de, al şu 
davulunu! O boynundaki teneke· 
ye göre bu davul s:rene miskü an
bcrmİ§ ! 
Demiş ... 
Hani onun gibi, dua edelim ki, 

be~çiler sabaha karşı davul güm· 
bürtüsüyle bizi tatlı uykularımız· 
c~11 zıp zıp zıplatıyorlar. Ya da· 
v•Jİ yerine kapılarımızın önünde 
3:-.z tenekesi çalsalarfl• halimiz 
nice olurdu? 

il- ~ ~ 

Gene o gazetenin dediği gibi, 
carşılarda, pazarlarda yüz elli ku
ruta kadar (çalar saat) ten geçil· 
miyor. Bundan bir tane a!ıb ta kur 
chlluz muydu, istediğini:ı: santte, 
hem de zıplamadan, hoplamadan 
y?.tağmrzdan kalkmak varken bu, 
yed! mahaJlenin hastasım, yorgu· 
mmu, lohusasını. çocuğunu deli 
g\b: ayağa kaldıran gümbürtiiye 
ne lüzum var? 

Eğer sah'!.lra kalkmak istiyen· 
ledrı içinde uykuları ağır olub ta 
öyle ça!ar saatle falan kolay ko
lay ,_,yanamıyacaklar varsa onun 
da kolayı var. Böyleleri ak~am. 
d ~n yatarken parmaklarına u .:u11. 

ca buer İp bağlar, bu ipir. ucunu 
pencereden sokağa sarlntırlor; 

vakti gelince de bekçi pencerenin 
öniine gelib bir iki defa bu ipi çe
'<;nre hiç kimseyi rahat:;ız c·~c· 

Jen ıeaaizce uykularından l:nlkar 
lıu. 

- Aır.a, muzibin biri gelib rle 
bu ipi vaktinden önce çeker se ! 

Diyeceksiniz .. Ziyanı yok, bir 
c;.c.ke•. ilti çeker, üçüncüsiinde ba. 
şmdan aşağı b:r kova kaynar suyu 
y'3:limiydi bir daha elini bile sür
mez! 

Osman Cemal Kay~ !.ısuz 
Haydarpaşa hastahanesinin si

nir ust:ısı Dr. Bay Es'1.d Raşid (uy
kusuzluk) diye yeni bir kitab çı-

karmış ... Fakat, nedense bu kita-
,~ ........... ~ .................... ~ 

bın kabına gece yarısı davul çn
lan bir bekçinin resmini koymayı 
unutmuş! 

Doktorlukta uykusu:::luğun bir 
çok re hepleri vardır: gel scelelim, 

1 bekçinin tokmağı bu sebcblcr in 
aruına niçin sıkııtırıl~amı!? C-

1 na bir tiirlü aklım ermıyor. Gene, 
geçen gün bizim Ankc.-ra cadde· 
sindeki kom~umuz d oktor Bnyan 
Fatma Şakir t:öz ara~ında bana 

Ihsan YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün §ıklar hep orada gi
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun e!bisenizi ancak 
orada yap~ırab"lirsiniz. 

lstnnbul Yenipostahane kar
şısında Foto Nur yanında Leta· 
fct hanında. 

sormuftU: ------------ı:ım•---mııi 
- Uyku ar~sınc!n h"ç .zıplar 

mısınız? 

- Her zaman zıplamam cma. 
beş on gecedir ifı:;tik top g"bi :::ıp· 

lıyorum! 
- Anlaşılan bi•·nz :iin:rle•· ~ni :ı: . 

bowk ! 
- iyi c.m:ı, c~mbrm, çerçive

lerin de s:nirleri bozuk değil ya! 
Benim!c bera!>er onlar da zıp zıp 
zıplıy~rlar ! 
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Adliye sarayı 
enkazı 

Italya zeytin alacak 
20 Birinci kanun 1934 

Von Papenin 
sözleri <En tarafı ı ıncide) 

25, en ala zeytin yağı litresi 42.25 
ali 2.eytin yağı 38,50. yemeklik 
zeytin yağı 34,75, taze inek sü • 
tü, 16, beyaz peynir birinci yağ -
1ı 54, 75, beyaz peynir ikinci yağlı 
45, birinci kafar 84,25. ikinci ka
§ar 73, 75, ~ucuk birinci 74,50, su
cuk ikinci 58,25, sade yağ birinci 
Urfa 87, sade yağ ikinci Urfa 75. 
50, Trabzon 80, Vejetalin 39,50, 
yumurta tanesi yüz para, sabun 
kilosu 28,50, lahna perakende 4, 
75, ıspanak 5,25, kereviz 1 O, ha
vuç 7, 75 kuruştur. Koyun Kara -
man kilo&u 46, dağlıç 54 kuruş -
tur. 

Alman dahiliye nazırı 
ne diyor? 

Alman Dahiliye Nazırı doktor Aradan bir sene geç-

( Baş tarafı 1 inci de) 
rtenc İlalyada zeytin yoktur. Zey
tin yağı fabrikalarında işsiz ka • 
lan amelenini vaziyeti İtalya hü· 
kumeti buna bir çare olmak üze
vaz!yete soktuğundan İtalya hü • 
kjmeli buna bir çar eolmak üz~· 

ı·e d·~l'rıdan zeytin ithal etmeğe 
kuar vermiş ve ilk parti olarak 
4!::00 ton zeytin getirtilmesi için 
2 1400,000 liretlik bir dövİ7 ver • 
meğe muvafakat etmiştir. Bu zey
tinlerin Türkiye ve kısmen de 
Yu:1anistandan alınması mukar • 
rerdir. 

Paris, 18 - Burada çıkan Pötİ 
Jurnal gazetesinin bir muharritİ 
Alanmyanın Viyana Sefiri ol-' 
F on Papenle bir mülakat yapJlllf 
ve mülakatım gazetesir:de nefret· 
miştir. 

Maden kömün.i Krible tonu 
1200-1900, kok 2400, antrasit ln
giliz 5000, antrasit Rus 4700, kok 
İngiliz - Alman 2800 kuruş. man
gal kömürü kilosu beş, odun çe -
kisi 280-300 gazın litresi 21,75 
kuruştur. 

Sovyet Rusya ile 
Fransa anlaşması 

(Ba tarafı 1 inci de) 

ğini yazarak diyor ki: 
"Birinci maddesinde yalnız 

müdafaa için olduğu yazılan 

bu nıuahedeye göre Fransız ve 
Sovyet büyük erkanı harbiye
leri telsizle daimi ten ı .s halin
de bulunacaklar ve bunun için 
de şifre kullanacaklardır. 

Sovyet Rusya Japonyanın 

taarruzuna uğrarsa Fransa he
men Rusyaya dört milyar fran
ga kadar harb levazımı vere-

. cek, ve bir Fransız - Alman 
harbi takdirinde de Sovyet 
Rusya F ransaya bu kıymette 
zahire gönderecektir. Rusya 
ve Fransa Almanya ile ayrı 
ayn muahede yapmryacaklar
dır.,, 

Londra, 19 (A.A.) - Lon
dradaki F ramız ve Sovyet ma
hafili, iki memelket arasında 
bir gizli askerlik muahedesi 
olduğu hakkındaki haberleri 
Reuter ajansına beyanatta bu
lunuak tekzib etmi~lerdir. 

Sevinelim: işler 
düzeliyor 

(!la . luruı ı 1 indde) 
aünlerde usta darlığı vardır. Ön
celeri gündelikleri bir, bir buçuk 
liraya düten marangoz ve yapıcı 
ılıtalannm gündelikleri şimdi iki 
'\'e üç liraya çıktı. Ayrıca kireç 
ve çimento darlığı da vardır. 

,,. Adana, 19 (A.A.) - Pamuk 
pİy.aaaları iyidir. Borsamızda ka. 

pımalı yerli pamukların kilosu 46 
lruru!tur. Piyasa parlaklarının 
dan 43 - 44 kuruştan aatılmı~tır. 

\ 

Adana 19 (A.A.) ·- Cümhu
:riyet Halk Fırkası yeni bir ev 
yaptırmaktadır. Bu e\' üç dört 

aya kadar bitecek ve o vakit, şİm· 
·di birlikte oturdukları evi Halke
vine verecektir. 

• • 
Duymuf, okumuşıunuzdur: 
Yusuf, Firavunun düfünü yor

lnu, (rüyasını tabir etmiş): 

- ilk önce yedi Şİtman öküz, 
sonra, yedi sıska öküz... Bu, ye
di yıl bolluktan sonra, yedi yıl 
darlık demektir. 

Biz de, yedi yıl darlıktan son
ra, yedi yd holluia nn kavu,uyo
ruz dersiniz?. 

Frik, yeni söylediğ bir nutukta ki- tiği halde hala 

1 

lise ihtilafından bahsetmiş ve bit- , kaldırılamadı 
mek bilmiyen bu cekismeye dair 

·· 1 • ·· 1 · ·t. · Gçen sene İstanbul adliye sa-'u so2 erı soy emıs n·! 
''H"'k. t k ' l' • 'sl · k rayı yandıktan sonra enkazı 5000 u ume , ı ıse ı erme arış-

k · t' d d .. 'Id: F k t b liraya ihale edilmişti. Bunu mü -111a mye m e egı ır. a a u 
·· t ·· lt · • k ti l · teakib gazetelerde birçok dedi • or u a ına sıyası ma sa ar a gız-
1 l · fi ·· ·· kodular olmus ve bu fiatın cok u-enen erı ese e goruyoruz.. - . . . -

H"' k" 1• b l d cuz olduğu söylenmıstı. Mısal ol -u ume ın un ara uzun uza ı- -
mak üzere adliye sarayının yal -ya rr.üsamaha etmiyeceğini söyli -

yeyim ... 
Alman halkı, papazların kavga· 

sına karsı zerrece alaka göster· 
miyor. Hükumetin de onlarla teşri 
ki mesai etmesindP. veya onları pa-

nız kaloriferlerinin 13 bin lira, U· 

fak bir hesabla bu enkazın elli 
bin lira tuttuğu söyleniyordu. 

Milli emlakler müdürü bu me
sele hakkında beyanatta bulunur
ken be~ bin liranın çok ucuz oldu
ğunu, fakat nizami müddet için -
de başka müracaat eden olma -
clığm ıve bilhassa enkazın altı ay 
için.Je kaldırılması mecbuı·iyeti 

olduğunu söylemişti. 

' raca korumakta bir çıkarı olamaz. 

1 

Böylece hareket Alrr.an halkının 
mane\'iyetinde alakadan ziyade a
henksizlik doğuruyor ... ,, 

ihtilafı çıkaran kilise papazları 
hakkında Almanyada yeni tedbir-
ler almmağa başlamış umumi lop
lanrr.aları menedilmiş ve ecnebi 
ga:r.elecilerle tema11ları vatana iha 
net sayılmağa başlanmıştır. 

Haber verildiğine göre, bu ru -
hani grupun Ederlerinin ismini ha 
vi bir kara liste hazırlanmaktadır. 

Onlara kar~ı hareket, Sar reyi 
amından sonraya bırakılmıştır, 
deniyor. 

Tekkeler kapandı 
( /Jcı.~ tm·afı 1 irıridt•) 

diler. Ben de kendilerini takip et
tim. Çarşaflı kadrn)ar duvarın ya~ 
nında kaldılar. Kendilerinden ay-
rılan şapkalı 18 - 20 yaşlarında 
bir oenç kız mi;tereddit adımlarla 

ı • , 
kiliseye girdi. Ben de arkasından 
girdim. Sağ tarafta uzun beyaz 
sakallı mum satan adama yaklaştı. 
Camın üstüne iki on kuruşluk bı-

raktı ve gayet aç.ık bir Türkçe ile: 
- Dört mum verir miııiniz? ele

di. 
Beyaz sakallı adam dört tane 

ince uzun mum uzattı. Küçük ha
nım ilerledi, ve Meryem ana tim· 
sali önünde yanan mumlardan 

dört mumu da yakarak lcumun içi· 
ne J!Ömdü ve istavroz cıkarmadan 

~ , 

hızlı h[zlı dı§rı çıktı. 
Ben de arkasından çıktım. Ka

dınlara yaklaştım: 

-Galiba sizin de adağınız var? 
Yüzüme ~üpheli şüpheli bakh

lar. Ben kendilerine emniyet ver· 
mek için: 

- Scnt Antuvant kilisesi çok 
uğurludur. Bana da arkadaşlarım 
söyledi. Hastalığa, her .derde bire 
birmiş dedim. 

Cevap verdiler: 

- Evet .. Yedi Salı arka arkaya 
mum yakılırsa her murat olurmuş. 
Bu bizim kacıncı Salı idi hemsire? 

~ , 

- Üçüncü ayol, unuttun mu? 
Kilisenin avlusundan çıkarken 

biri Greta Garboya, öbürü Con 
Kraf orta benziyen iki kızla karsı 
}aştık. Greta Garbo diyordu ki: 

- Şükı·an bu altıncı Salı olu
yor. Bir hafta sonra yılba~ı piyan
gosu bize çıkmazsa veı-d :ğim 35 
kuruşa acıyacağım doğrusu. 

Ne garip moda? E~ki tekkele
rin, zaviyelerin yerini ş:mdi kili
seler mi lutmağa başladı . 

Çocukları koruyalım 

Halbuki aradan altı ay değil 
bir seneden bile fazla zaman geç
tiği halde enkaz hala kaldırılma -
mıştır. Bu vaziyet karşısında mü
leahhid teahhüdünü yerine getir · 
memi~ demektir. 

Halen koca enkazda bir usta 
başı ile on ameleden ba,ka kimse 
yoktur. Ve yaptığımız tahkikata 
nazaran ~imdiye kadar Bakırköy
de bir yapıya satılan tuğlalardan 
maada buradan bir tek tuğla ve
ya ~-a~ kaldmlmamı~tır. Anla,ı • 
lan müteahhit burasını bir ti
carethane gibi kullanıyor. 

Alakadar makamların şiddetle 
dikkat nazarlarını celbederiz. 

Silah ticareti 
Amerika, lngiltereye 
yardım edebilecek 
Amerikada olduğu gibi, Ingil -

terede de silah imal ve ticareti tah 
kik komisyonu kurulacağım bildir 
miştik. 

Amerikan komisyon reisi, bu 
düşünceye çok alaka gösterm:ş ve 
istihbar ajanslarına beyanatta bu
lunmuştur: 

Amerikan tahkik komisyonu 
reisi ayandan Nay, "lngiliz ko
misyonu kurulduğu takdirde. A
merikan komisyonunun ayni yol -
daki soruştuı·rr:a zabıt ve vesikala· 
rını -isterlerse- İngilizlere ve -
rebileceğini., söylemi~tir. 

9 lngiliz gemicisi 
tevkif edildi 

İngilizce Sunday Express gaze
tesinde okunduğuna göı-e, dokuz 
İngiliz gemicisi Kale' de gemileri 
yakalandıktan sonra Framız mu· 
hafızlan taraf mdan tevkif edilmiş 
tir. 

Gem!nin tayfası, Fransız kıyı -
larından itibaren üç milJik mem -
nu sahaya girmekle itham edil -
mektedirler. 

Bulony'den Belçika hududuna 
kadar Fransız kıyılarını dola~an 
bir sahH muhafız gemisi karanlık
ta bir İngiliz gemi~ine rastlamış 
ve hadise vul<ua gelmiştir. 

80 torluk bir balıkçı gemisi o
lan İngiliz gemisi, bu sırada bütün 
ışıklarını söndürmüş bulunuyor -
du. 

Kış geldi. Kışın soğuğundan ve bu 

soğuğun getirdiği hastalıklardan yok

suz yuttaılarımlzı korumak hepimi • 

zin boynumuza borçtur. Bu borcu ö -

demi~ olmak için kullanamadığımız 

eski çamaşırlarımızı, çocuklarımızın 

eskilerini Çocuk Esirgeme Kurumuna 

"Himayei Etfal Cemiyeti,, verelim. 
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FiTRE - ZEKAT 

Fitre ve zekatınızı bir kişiye 
vermekle, olsa olsa onun en çok 

üç beş günlük yiyeceği çıkar. An- 1 
cak bunları Tayyareye veriniz. ı· 
Ulusal işlerimiz başarılır. 

•--------------- ft::ı_ -sı ısa rı ua rıım-, .. , -ıı~ 

Karaköy köprüsü 
(Da,, tarafı ı ncldo> 

salından tefrik edilerek belediye 
tarafından verllecektir. B~ para 
ile köprünün Kaı-aköy cihetinde 
rıhtım taı·af ına Akay vapudarının 
yanaşmsı için asri iskeleler yapı

lacak VP. bugünkü duba üzerinde
ki barakalar kaldırılacaktır. Bu 
iskelelerin bölme bölme olması ve 
yanaşacak vapurlann iki taraflı 

yolcu boşaltması arzu edilmekte· 
dir. Bu gün bir vpur 20 dakikada 
bo~almaktadır. Yeni şekilde bir 
vapurun beş dakikada boşalabile
ceği ümit edilmektedir. Bu şekilde 
vapurlardan tasarruf temin edile· 
cek ve seferler daha sıklaştınla

caktır. 

Diğer taraftan okuyucularımız
dan aldığımız mütemadi şikayet 

mektuplarından anladığımıza gö
re köprü hala 7.30, 7.15 de açılı

yormuş. Bu sebeplen sabah erken 
işi olanlar büyük mü,külatla kar· 
şılaşmaktadırlar. Bu mesele vakit 
vakit tekrarlandığı halde her ne· 

Fon Papen muharrire şu sözle
ri söylemİftİr: 

Fransa ile Almanyanın anlat 
ması bir ihtiyaçtır. Bu ihti,-ç 
yalnız Fransa ile Almanya içİll 
değil. bütün Avrupa, bütün dünY' 
içindir. 

F ran:;a ile Almanya anla.şanı'' 
dığı takdirde hakiki sulh ve e~· 
niy ~t hi~ bir zaman teessüs ederP1' 

·e::ektir. 
Harb meselesine gelince, bel1 

bugünkü şeraitte bir harb çıkaca• 
ğına jhtimal veremiyorum. UnıtJ' 

mi harbi gören ve bu f adayı Y"' 
şayan nesil harp etmekten kork~· 
ve çekinir. Ancak bu nesil değ~t 
tikten sonra gelenler ve harbi bıl· 
miyenler böyle bir şeye cesaret e
debilirler. 

Dolf us meselesine gelince her 
zaman söylediğim gibi AlmanY'' 
nın bu işle hiç bir alakası yoktur: 
Bu işte ismi geçen Alman Naı• 
"ırkaaı mensuplarını Hitler a:ılt• 
-l ~rek fırkadan çıkarmıştır. 

~ ----·--------------denıe bir türlü intizama gire111e-
mektedir. 

Köprünün yenilenmesi me~· 

zuubahs olurken bu noktanın d• 
gözönüne alınması ve yenilenme· 
sin\, beklemeden açılma saatini~ 
daha erkene alınmasını temenrıı 

ederiz. 

ÖZ TÜRKÇE 
KARŞILJKLAR 

25 forma bir arada 20 kuruş 
KURUN refikimiz tarafından W.;,; 01 i.ı • ·) 2h •si-~~ 

fa olarak neşredilen ve toplandığı zaman kitab haline gelebile
cek olan öz türkçe karşılıklar (Yeni luğat) dün yüz sayıfayı 
buldu. 

Şimdiye kadar toplayamıyanlara bir kolaylık olmak üzere 
yirmi beş gündenberi muntazaman KURUN gazete$İ tarafın
dan ilave olarak verilen bu formalar bit araya toplanmıştır. 

Oz türkçe karşılıkları· bundan sonra KURUN gazetesini ala
rak takib edebilirsiniz. 100 büyük sayıfalık 25.formayı 20 kuruş 

1 mukabilinde KURUN idaresinden tedarik edebilirsiniz. 

o 

cın 
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Karaköy Eczanesi 
Hüseyin Hüsnü 

Yeni satın aldığım Kar:ıköy eczanesi bu muhitin mOhim bir boşluğunu doldar
muştur. Kcıraköyden geçenler artık reçetelerinı ve bütün sıhhi ve parfümöri 
ihtıyaçlarını ber hususta kendilerini memnun edecek şekilde Karaköy eczane• 
sinden temin edebiiir ler. \F. T. 640) 

·~ Karaköy Caddesi 
I~ '-----~~~~~~-=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:---~~~~~~~~~~~~~~~~~~--. ~ı 

No. 5 
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Blaktrlk Radyatörtl ılfP;kfu;t;ı 
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Fiatlarda Tenzilat 

VERESffE · ~ATIŞ 

!; antezı ır muata ıar eğil, .i 

!i Bir devadırll .. .. 
:: :: .. y 1 :• :: anız. .: .. ı: 

I! öksürüğü değil I! 
:: Esbabını da :: 

~~izale ve tedavi eder.~l 
~ u 
~ " ll Kutusu 35 kuruştur. U 
!! !5 
ii Beşir Kemal Mahmut Cevat !! 
~ E -·= czanesi, Sirkeci ı: 

H B 
111 111 srm11::::=~•• r ı 11111• 

lıtanbul Dördüncü icra memur
luğundan: 

Tamamına on beı bin yüz dok
san lira kıymet takdir edilmiş o
lan Beyoğlunda F eriköyde Kır 
sokağında eski 141 mükerrer, ye
ni 8 numaralı bodrum katı ile be
raber altı katlı yağlı boyalı, pen
çereler pancurlu cephe tezyinatlı 
kesme ta§, arka tarafı çimento sı

I vah yağlı boyalı, duvarlar kirgir 
kapılar ekseriyetle musanna doğ
ramalı, sarmçlı ve kuyulu, üst 
katta su depolu, terkos ve hava
gazı tertibatlı maa bahçe kona • 
ğın tamamı açık artırmaya konul- · 
muş olup 5 - 1 - 1935 tarihin
de ıartnamesi divanhaneye takı
larak 23 - 1 - 1935 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul dör • 
ılüncü ic:ra ôaireaiiide aatdaC:ak -

\ tır. Artırmaya girenlerden yüz-

~---·••••••••••••••••••••• J de yedi buçuk teminat akçası a

!inhisarlar U. Müdü~lüğünden 1 
10,lOtJ kılo yerh mah kalın kınoap. 

idaremiz için sahn ehnacak bu malzemeyi vermek istiyenleria 
110rnune ve şartnameyi gördükten sonra pazar.ığa iştirak etmek 
Gıere % 7.5 teminat a~çelerile ber.tber ı2 - 12 • 9j4 Cumarteıi 
Rilnü saat 14 de Cıbalide Levaıım ve Mübayaat şubesine müra
caat arı 846 l) 

A - 3430 kilo 57 >< 82 eo'adında Delmanya bir tarafı kolal 
Beyaz f\.uşe Kağıdı. 

B - 23.>0 kilo 68 X 100 eb'adında Delmanya bir tarafı kolah 
Beyaz Kuşe Kağıdı. 

Satın alınacak mezkür klğıtları vermek isteyenlerin nümune 
~e Şartnameleri gördükten sonra pazarJığa iştirak edebilmek Uzere o 
" 7,S teminat akçe!eriyle beraber 22 · 12 • 934 Cu ınartcsi günü 
Saat 15 te Cıbalidc Leva21m mübayaa şubeııne müracaatlan. \8t99) 

~ ................................ .... 
1935 Yılbaşı PMyangosu 
8üyük ikramiye ( 500,000 J liradır. 

l<eşidesi: 31 ·Birinci Kanun 19~4 akşamı olacaktır. 

Biletler: (2,S ), ( 5 ), (10) liradır. 
··- Hemen bir bilet alınız. 

lınır. Müterakim vergi, belediye, 
vakıf ica· ~ ·i borçluya aiddir. Ar· 
tırma bedeli kesilmiı bedelin 

yüzde yetmiş beşini bulduğu tak
dirde üzerinde bırakılacaktır. oı. 
mazsa en son artıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere artmna on beş 
gün daha uzatılarak 7 - 2 - 935 
tarihine müsadif perşembe günü 
ayni saatte kesilmiş kıymetin yüz. 
de yetmiş beşini tutmazsa, 2280 

numaralı kanuna tevfikan sabş 
geri bırakılır. 2004 numaralı ic
ra kanununun 126 mcı maddesi
ne ipotek sahibi alacaklılar 
ile diğer alakadarların ve irti -
fak hakkı sahihlerinin gayri men· 
kul üzerindeki haklarını ve husu
siyle faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını evrakı müsbiteleri ile 
yirmi gün içinde icra dairesine 
bildirmeleri lazımdır. Aksi hal
de hakları tapu sicilleri ile sabit 
olmadıkça satış bedelinin pay • 
laımasmdan hariç kalırlar. Ala
kadarların itbu maddei kanuniye 
ahkamına göre hareket etmek ve 
daha fazla ma111mat almak isti -
yenlerin 934 - 69 dosya numa
rasİ}rle memuriyetimize müraca
atları ilan olunur. (349) 

lstanbul Eeledi}-esı IUinlan ı-"'"''.".""'"" D•oktor _,.. 1100•1 
b• Fındıklı mektebinin §İmal cebhesine tesadüf eden ve mektebe 1 Huseyın Osman 1 
b~r buçuk metre mesafede bulu nan istinad duvarının hissdarları ~ Haseki hastanesi ~ 
~ıce meçhuldür. Sahiblerininmahzurü izalesi zımnında bir haf- ~ d h ·a e mütehassısı 'ı 

ıarfmda dairemize müracaatları, aksi takdirde belediye ka- 1 L a . 1 L'~ .. f A , 
bunun 48 · · dd · • b. d · . f d h d - lleh utu parhmanı saa 
.. ..ı. un mcı ma eaı mucı ınce aıremız tara ın an e m· ~ .ı T 1 f .,.""'4:Jı 
""ilece'" T' 1 ( 58S) · "-·7 e kaf'ar e e O" ,..7-
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* 
FABRiKASI 

lstanbul Ayvansııray Vapur iskelesi 

Caddesi: Toptan Sabş Yeri: 

Sirkeci MUhUrdarzade Han 

no. 1 - 2 

Nurkalern 
L T D. Ş i R K E T 1 

Telefon. 2 ı 7 71 

Hattı havai ve 
malzeme.si satışı. 

Istanbul Gümrükleri 
Başmüdürlüğünden : 

928 senesi sonuna kadar gümrük an bar ve antrepolarında top
lanan eşyalardan aşağıda cins ve miktarı yazılı malzemelerden hat-

. .. 

tı havai malzemesi 22/ 12/ 934 tarihinde kapalı zarfla vagoten aksamı 
29/ 12/ 934 tarihinde açık arttırma suretiyle ve gümrük resmi ara· 
nılmamak üzere satılacaktır. Hl!r isteyen satılan eıyanm cetvelini ve 
eşyayı görebilir. Satışlar 7 / 12/ 934 tarihinde tatbik edilecek olan 
2490 No. h kanundaki şerait dahilinde yapılacakbr. Satı§ şartname· 

leri her isteyene meccanen verilir. Kapalı zarfla verilecek teklif 
mektpulannm müzayeed saatinden bir saat evvel Başmüdürlükte top. 
lanacak olan komisyona verilmesi ve % 7,5 teminatı muvakkate ak. 
çasinin daha evvelce lstanbul ithalat Gümrüğüne yatırılarak mak· .. 
bunun da bu zarf içersine konulması lazımdır. .(8288), 

SATILAN EŞYANIN 

Kıymeti Miktarı Eşyanın cinsi Müzayede saah 
Muhammenesi 

7325 2039 Kap Demir hattı havai malzemesi ıs 

vesair aksamı 
1281 . 60 Kalemde Dekovil hattı malzemesi 15 

vesair aksamı 
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Çocuklarınızı 
m üsabakamıza 

yazdırınız 
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1 Güzel ve gürbüz çocuk müsabakası HARB GELİYO -
"' 1 . • 

J 
No. 100 - Sezai tlo. 101 - rfekahat Burhan 

Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza giren küçüklerden uçunun 
Müsabakamıza iştirak ediniz • 

rto. 102 - Doğan 
daha resmini bugün koyuyoruz. 

Llsnaf ve işçi 1 1 SOY ADLARI 1 
Tavşana kaç, -O~k-u-y~u-c~u-l~a-r-ı-~~.z~ı-n~s~o~y 
tazıya tut! adlarını neşrediyoruz 

B ahçch.apıda seyyar lavanta ve 
pııclracı Halim Elendi diyor ki: 

On seneden fazla bir zaman
dan beri seyyar satıcılık yaparım. 

Çahştrğım bu müddet zarfında 

yani her sene maliye tarafından 

benden seyyar kazanç vergisi----;
lırlar ve mukabilinde bir de vesi
ka verirler. Bunları hep saklarım. 

Son zamanlarda belediye beni 
ve emsalimi hiç satıcılık yapma
mağa mecbur etmek"te ve bu su-

retle de maaile yiyecek ve içece
ğimizi kazanmaktan menetmektir. 

Hal böyle olduğu halde diğer 
taraf tan da vergi memurları ka

pımı aşındırmakta ve vergi borcu 
istemektedirler. Tavşana kaç, ta
:zıay tut darbı meseli gibi birisi 

vergi istemekte diğeri de satıcılık 
yapmamağa mecbur etmekte olan 
iki hükumet memuru karşısında 

ne yapacağımı şaşırdım ve ihti
mal, hayır kat'idir ki benim gibi 

§aşırmış olanlar çoktur. Fazla ser
mayeye malik değilim ki dükkan 
açayım, seyyarlıktan kurtulayım. 

Elimden bir sanat de gelmez. Ya
pacağım İ§ etrafında bana bir akıl 
verın. 

Asliye mahkemeleri ikinci Ye
ni/eme Bürosundan: 

Nişantaşmda Vali konağı cad
desinde Nişantaşı apartımanında 
2 numaralı dairede oturan Mer • 
zuka Hanını tarafından Fatihte 
Macar kardeşler caddesinde 88 
numaralı hanede oturan İbrahim 
Hakkı Bey aleyhine açılan ala • 
cak davasının yenilenmesi esna
sında: Müddeialeyhin ikametga
hının meçhuliyeti hasebiyle ila • 
nen tebliğat icrasına karar veril
miş olduğundan tahkikatın icra 
kılınacağı 23 - 1 - 1935 tari -
nine müsauif çarşamba günü sa
at 14 te büroda hazır bulunması 
lüzumu tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. 

Varol - Eski bahriye kuınan
dan mütekait kaymakam Azmi, 
zevcesi Emine Nazlı, oğulları Alı, 
Said ve Bülend. 

Erol - Beyoğlu Zührevi has • 
talıklar dispanseri yazganı Said. 

Cibali tütün fabrikasr harnrnal
Iarı şu adları: almışlardır: 

Duru - Reci. Gönenç - (*) har 
mancı muavini Muzaffer. Özen - C::') 
harmancı muavini Arif. Bilgin - (*) 
Atclye memuru Ömer. Engin - Tön· 
lıcl~i harmancısı İbrahim. Kızıl - A • 
telye memuru Etem. 
Deniş - Liman şirketi memurların 

dan Halil. 
Akbulut - Akay idaresi kaptanla -

rından İsmail Hakkı. 
Akyol - İstanbul posta -ve telgraf 

l}a:;-çevirgenliği ayniyat muhasibi Ah
met. oğlu Sllleyrnan ve hütün aile ef -
radı bu ismi almışlardır. 
Kağan - Gümriik e"ki memurların 

dan Adil. 
Erhan - İstanbul Emniyet birinci 

şube memuru Şemsettin. 
Böğü - lstanbul muhafaza memur

larından "69,, numara1r Remzi. 
Atilla - (*) Kasımpaşa Nalmcı 

cadedsi 63 No. hanede Sabri, Sulhiye, 
Sudiye. 

Atilla - ( '~ ) Gümrük muhafaza":),, 
numarah mofördc ikinci kaptan Bas · 
ri, Lutri, Nebile. 

özdcmir - ("") Hasköy nahiyesi po
lis i!dnci komiseri Vehhi, karde"i Ze
keriya. Yakup. 

01kiin - Haskyo polis memurların
dan "1114,. lsmail. 

Erol - ( ·) Haliç Hask«h· nahiyesi 
polis memurlarından I\c.ini. 
Yalçın Tepe -Tünel şirketi memur 

Iarmdan Silivrili Çakır Ahmet. 
Kocata-:: - Tünel şirketi fnhrikasrn 

da tesviyeci İdris. 
Oral - (*)Tünel şirketi kişe me

murlarından Biirhanettin. 
Kızılkaya - Tünel sirketi fabrika

sında tornacı ustası Keramettin. 
.ı\kbulut - (*) Tünel !3İrketi kon

trol memuru Şevki. 
Erdoğan - (*) Tünel şirketi fabri

kasında Eşref. 

Pişkin- Beşiktaş Yıldız sokak (:i~) 

numarada Zeki. 
Taşkın - Fatilı Parmaklık <:okak 

(21) numarada miitekait Kadri. 

Kurun - M. M. Vekaleti İstanbul 
askeri evrak kısmında memur Musta
fa, biraderi, Karaköy gümrük muha • 
faza memurlarından Ha"an Tahsin. 

Varol - lstanbul deniz kumandan· 
lığından mütekait kaymakam M. Az
mi. 
Yalçınkaya - (*) MalUl zabitandan 

Enis. 
Özkurt - Yenikapı yalı sokak (175) 

numarada Ahmet. 
Hoşgör - Galata Karaköyde mahal 

lebici Hasan Fchminin yanında Musa. 
Turan - Denizyolları işletme şefli· 

ğinde muamelat memuru Naci, 
Jnccören - Akay işletmesi inşaat 

amiri mühendis Refet. 
Resin - Beyoğlu belediyesi masraf 

katibi T. Resin. 
Ürünay - İnhisarlar mathaası res

samı :Xuri, hemşiresi Cemile. 
Emniyet lıirinci şubede iir,iincü kı

sımda şu isimler almmıştrr: 
Tiora - Merkez memuru Nurettin. 

Barlas - Birinci komiser Hikmet. 
Baytalo - İkinci komiser Hfümü. Öz
demir - (*) lkinci komiser Hamdi ve 
karde~i Ali. 

lfrgü,·ün - Komiserlerden Hilmi. 
Acar - Hüsnü. 

Yarol - <*) Sabık bahriye kuman· 
danı mütekait kaymakam Azmi, ailesi 
efradr, Emine Nazlr, '.Ali, Sait Bülend. 

llker - l\laliye mütekaidi İhsan, de 
niz mütekaidi Nazmi, Ferit İhsan, Ad· 
nan İhsan, Emin Nazmi. 

Erten - C::) Emniyet müdiiriyeti 
istihbarat memuru komiser Hiiseyin 
Hilmi, Kardeşi Mustafa. 

öziiak - Sirkeci mevkifi kupon me
muru A. Galip kardeşi askeri trbbiye 
mektebi dahiliye müdiiı"ü kaymakam 
Haydar cliğc•r lrnrde'şi Huhisi. 

Tekcan - 1\lerhum süvari zabitle· 
rinden Bay Mehmet Kamil karısı Re
fika. Cibali inhisarlar fabrikası ma
kine kısmında. (Hayatta kimsesi ol -
madığrndan Tekcan soy adını kabul 
etmiştir.) 

Akan - Söğiitlü yatr ikinci çarkçısı 
Süleyman. 

* "' • 
Kenarları ( ~) İşaretli soyadla. 

rı evvelce '.>aşkaları tarafından a 
lınmış isimlerdir. Sahiplerinin de· 
ğiştirmeleri faydalı olur. 

Yazan: 
Fransi Dölezi 1911 Çeviren: Fa· 

No:10 

1 -Fransız iş adamlarının, 

"sulhcu anlaşma,, ya prim olarak 
lngiltereden Fası aldıkları ma· 
Iumdur. Orada ist:kraz yapmak, 
demiryolları, limanlar vesaire in· 
şa etmek monopolları onlara ve· 
rildi. Fakat Almanlar işe burunla
rını soktular ve Fransız iş adamla· 
rı monopollarını Almanlarla pay· 
laşmağa mecbur oldular. B:r harp, 
bu ortağı, yani Almanları atlat
mak için mükemmel bir sebep o· 
lur. 

2 - Almanya Osmanlı impara· 
torluğunu kendisine bir nevi "av 
koruluğu,, yapmak, orada maden, 
demiryolu işltemek haklarını ken· 
disine inhisar ettirmek istiyor. 
Halbuki Osmanlı imparatorluğu, 

öyle kolay kolay bırakılır bir 
"pasta,, değildir. Bu "pasta,,dan 
Osmanlı bankasının, Vitali'leri, 
Auboynau'ları, Revoil'leri Fran· 
sız bankasının Rouvier'leri; Krö· 
zo fabrikasının Şnayder'leri bol 
hol yemeğe alı~mışlardır. lngilte
reye Almanyayı ezmek için yar· 
dım etmek, buradaki Alman reka
betini de ortadan kaldırır. Artık, 
Osmanlı imparatorluğunda iş gör· 
mek için, sahayı paylaşmak üzere 
ortada bir İngiltere kalır. 

3 - Harp olursa, Pariste, Fran
sa hesabına olsun İngiltere hesa· 
hına olsun, milyarlarca istikrazlar 
yapılacaktır. Fransız büyük banka 
ları, 1871 ve 1872 senelerindeki 
istikraz temettülerinin çokluğunu 
ve tadını hala unutmamışlardır. 

işte bir harp olursa, bu para çe· 
tes:nin elde edeceği karlar. Vakıa, 
hu günün kapitalist dünyasında, 
ticari mahrecleri arttırmanın fay
dalı olduğunu biliyorum. Lakin 
bu, bir harbe değer mi? T eraz:nin 
bir küfesine Fas madenleri İmti

yazlarını, bir küfesine de harbın 

Fransada doğuracağı felaketleri, 
bir küfesine Osmanlı imparatorlu· 
ğunda bin kilometrelik demiryolu 
imtiyazını, bzr küfesine de müthiş 
harp silahlarının yapacağı tahri
batı yaralıların istiraplarını,anne· 

lerin, zevcelerin çocukların fela
ketlerini koyunuz ve sonra, Krözo 
şirketinin temettülerinin bu fela
ketlere değip deymiyeceğini söy· 
leyiniz. 

Bir harpten F ransanın varacağı 
bütün netice budur. Aksini isbat 
edecek varsa ortaya çıksın. 

Fakat Fransız milleti kendi a
k!betine hakim değ;ldir. Küçük 
bir çete, gayri mes'ul fakat kuv
vetli bir çete, Fransanm siyasetine 
bütün kuvvetleri ile hakimdir, onu 
bir harbe sürüklemeğe çalışmakta
dır. 

Entrikaların nasıl çevrildiğini! 
bilmek istiyor musunuz? Örtbas 
edilmek istenilen meselelerden 1 
birisi olan şu Bernard Maimon i
şini takib edelim. 

Valdek • Russo ailesine git 
bir gazeteci olan M. Andre Tat 
yö bütün Avrupada hariciye ııe1 

retinin ayrı resmi " nakıli kelaı1'1 

sayılmaktadır. Çünkü bu gazel. 
Tan gazetesinin harici siyaset 
idare eder, eski bir sefaret ınÜ5 

şarıdır, dahiliye nezaretinde # 
sek bir makam işgal etmkete ,-ı 
nazırların yanma her zaman gitti 
çıkar. Bütün öteki gazeteler, et: 
nebi matbuat ve hatta ecnebi b~ 
kômetler Fransız hükumetiniıı dır 
şün~elerini onun makalelerindel 
takib ederler. 

İngiltere hükumeti, Aln1aııfş: 
rın Bağdat, demiryolunu akaJlleıı' 
te uğratmak için Suriyede, HuSS' • 1, 
dan Bağdada uzıyan bir deınır 01 
lu kurmak istemişti. Bu iş içiıı 

b. . k b" ı· . "d yıY ır şır et ve ır mec ısı ı are i 
mıştı. Meclisi idarede, yecli11

' 

Edvard'ın bankeri Sir Ernest ~ 
selin sağ kolu olan Sir BabinS"1 . 

Smit, ittihad ve tarakki ceınh'eır 
nin Pariste şiddetle aleyhinde b~ 
lunan bir Türk paşası olan Şetl 
paşa ve M. Andre Tardiyö var0

1
' 

M. Tardiyö bu teşebbüsü t~ 
men benimsemişti. Kendine rY 
edinmişti ve bunun için de f r•; 
sız hükumetinin kendisine yar 
mını temin istiyordu. ~ 

Fakat hariciye nazırı M. Pi.t
0p· 

bu işe girişmeğe tereddüd etıı11' ,. 
M T d. .. .. e 1' 

O zaman, . ar ıyo, o gun ... 

darTan gazetesinde siyasetini J11~e 
dafaa etmiş olduğu nazırı şidde Jl' 

tenkide başlamıştı. Aynı zal11' ,. 
'"d d •• d ort da, Humus • Bag a ışın e fff'i 

ğı olan tatlı su frengi Berna~d ;tı 
mon Tardiyönun himayesı ... 

' fr"'' çalışan genç Rue vasıtasiyle if 
sa hariciye nezaretinden bazı! I· 

h b·rı 0 
li evrak elde etmiş ve mu a 1 ,. 

duğu Lom~:·a gazetesinde bu e41f r 
kın hülasasını ve Potsdaın'cl' 
kinci Giyyom ile Rus nazırı Saı~ 

d ı ·· kere nov arasın a yapı an muza ~i· . ı· . 1 • . d neşre rin gız ı metın erını e 

yordu. 
(Devamı var) 
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