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Bir köylü karısını balta Bulgar çocuğuna 
evvela ne öğretilir? 

Yukarada: 

meşhur 

Var na 
plajı 

Aşağıda: 

Var nada 
Musalla 
caddesi ··--------... -· 

ile öldürdü 
Etlerini de arkadaşla
rına yedirdi 

Böylesi şimdiye kadar 
görülmemiştir / 

Bu haf ta içinde, Bükrefte pek 
müthit bir hadise olmuftur. Bütün 
dünya ajanslan, bütün gazeteler, D •• t 
bu tüyleri ürpertici cinayeti ya~- o r 
maktadırlar. . 

M. Venlzelos 

bomba patladı 
Romanyada Şimali Besarabya

da, Onitoani köyünde yaııyan Ni
kola Stef an isimli bir köylü, kan

Jüri heyeti muhafaza altında 
sından bıkmııtı. 

Nikolanm bir metresi vardı. Ar
tık daima onunla beraber yaıa-
mak istiyordu. 

Muhakemeye v:arın başlanıyor 

muhafaza altındadırlar. Polis bü. 

Düşmanı .. ve en büyük düşma
nının Türk milleti olduğu .. 

Bir gün, metresine: 
- Ben, kanmı ortadan kaldı-

racağnn. Ondan artık usandım .. . 
Yalnız seni seviyorum, sevgilim .. . 

Atina, 21 (A.A.) - Bay Veni
zelosun hayatına kaıdetmekten 
suçlu on yedi kit inin muhakeme
sine karar verecek jüri heyeti aza
ımdan dördünün evleri yanında 
dört bomba patlanuttır. 

yük ihtiyat tedbirleri almıttır. 

Muhakemeye yarın Pirede bat
lanacaktrr. 

Bir bomba daha 
Atina, 21 - Bu gece sabalia 

Varna, 17 (Hususi Mulıabiri
ınizden) - Yeni kabine iktidar 
ınevkiine geldiği gündenberi, köy
lüyü kazanmak için ticaret ve zi
raat itleriyle yakından alakadar 
.ıüı14h~ı.. .ı..... KAhinenin mesai 
rrogrammda: "Z.raat Ye ticaret 
itleri her itten üstündür!,, denil
lnİfti. Halbuki kabine i'e hatla
dığı gündenberi siyasi mücadele
lerden, köylünün iıiyle me§gul o-

Bulgar hükUmeti, aon bir ay 
içinde 194 milyonluk ithalata 
300 milyon leva kıymetinde ih
racat yapbğını göğsü kabararak 
ilan etmektedir. 

~11 yıla göre sok fazla gö
riinen bu ihracat yekOnü köylü -
nün ve bilhassa müatahıillerin de 
gözüne çarpacak mahiyettedir. 

Devamı 10 uncu da) 

(DerJamı 3 üncüde) Jüri azaları timdi kuvvetli bir 
(Devamı 2 inci de) 
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euooN Müthiş bir hava 

SAYIFA 
faciası oldu 

Uçan otele yıldmm düşmüş 

Bundan evvel, İngiltere ve A
vusturalya arasında sürat müsaba
kasında ikinciliği kazanan tayya
re, son defa Amsterdam ile Batav
ya arasındaki gidib gelme yolunu 
bet günde almağa teıebbüs etmit
ti. Dün Kahireden alman bir tel

grafa göre, Uçan Otel admı taıı
yan bu tayyare, bir kazaya kurban 
gitmiı, tamamiyle kavrulmuf, için 
de üç yolcu ile dört tayfa da var
dı. Alman telgraf tudur: 

lamıyordu. Kabine~in, k~y!üyü İtalyanın milletler Ce• · 
:ı>ara ile doyurmak sıyasetını ta-

ölenler de var 
kibe karar verdiği sezilmekted~r. nıiyetine verdiği nota 
Bunun için ilk önce ithalat ve ıh- ı 
ra.cat itleıinin tanzimi düıünül- Habeşlerden istedikleri tazminat nedir? 
1llüıtür. 

' Asılsız şayialar 

Kabine 
istifa etmedi 

Şayialar yabancı 
memleketlere de 

yayılmışdı! 
lki gündenberi garib bir şa)ia 

dolaşıyordu. GOya Ceneral ls
nıet OnönU kabinesinde bazı anla· 
~nıamazlıklnr çıkmış ve kabine 
istifa etmiş!. Nereden \'e ne su
tetıe çıktığı belli olmayan bu şa
Yialar, yabancı memleketlere ka
dar aksetmiş olacak ki, evvelki 
akş:ını radyosu olanlar Ilükreş ,.e 
llerlfn istasyonlarından bu şayia
bın hakikatmiş gibi havadisler nrn
ı:ıında Yerildiğini duydular. 

Ratta işittiı'Hmize göre İsmet 
lnönU kabinesinin "istifası haberi-
ni?,, evvelki nksam ikinci tabı yn
Parak bildiren -Bükreş gazeteleri 
olmuş. 

Anadolu Ajansı. bu şayiaların 
llsılsız olduğunu dün gece ,·erdiği 

1 kısa bir telgrafla bildirmiştir. Bu 
teJgrnf şudur: 

l .. ~nkara, 21 (A.A.) - ismet 
nonü kabinesinde herhangi bir 
~latamamazlrk çıktığına ve ka-
bınen · · t"f •w· d · · n ıs ı a ettıgıne atr şayı-
aların tamnmen asılsız olduiYu -
~~ biJdirmeğe Anadolu aj:nsı 

M. Musolini ltalyan zabitlerüe bir arada 

. . İtalya. hriciye nazır~n.ın 17 ta-ı rasında temaslardan sonra mek
rıhınde MıUetler Meclısı umumi tublatılmıftır. 
katibliğine verdiği nota §Öyledir: H b · , k · · · y 1 ı 

" • •• A • 

1 

a eıısLan omıserının a va 
Habeşıstan hukumetmce Ce- Hal- .§istamndır diyerek askerle-

miyeti Akvama gönderilib tebliğ rinin ilerlemesi israrı üzerine ltal-
buyurduğunuz telgrafnamede, 1- . . 
t 1 "'ki · "th 1 yan garnızc.n kumandanı takrıben a yaya yu enmıı ı am ar esas- k" . 1 H · · 

d B')"k' h" H b 1.1 1000 ııı o an abeı askerlerının sız ır. ı a ıs ucum a eş ı er l 
1 

v • 

t f d 1 B .. .. b ta yan topragmdan geçmelerıne ara ın an yapı mıştır. utun u 
mesuliyetin kendilerine raci oldu- müsaade etmiyeceğini ve aidiyet 
ğu gelen haberlerden de anlaşıl- m~elesinin alakadar ile hükume-

<Dc\·ıımı ıo uncu da) maktadır. Haberlere göre hadise 
şöyle geçmiştir: I;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 

Avgadinde otlak hukukunu HABER 
tetkike memur İngiliz - Habeı ko
misyonu, ayın 23 ünde, İtalyan as
kerlerinin işgali altında bulunan 
Valval denilen yere gelmiştir. 

lstanbulda en çok satılan 
gazetedir. ilanlarınızı "HA. 
BER,, e verenler kar ederler. 

\zınlidir. 
"HABER,,i her gün okuyunuz. ıJ İngiliz ve Habeş komiserleriyle 1-

--· talyan garizonunun kumandanı a- ._ ____________ ... 

Kahire, 21 - Bağdaddan ge 
len bir tel yazısına göre, tayyare, 
Rutbah'dan on mil cenupta kav
rulmut bir halde bulunmuttur. 

Tayyareye bir yıldırım isabet 
ettiği tahmin ediliyor. Tayyarenin 
bulunduğu yer Rutbahdan on mir 

cenupta, tamamen vahti. yalçın 

kayalarla dolu bir yerdedir. Öyle 
ki, buraya inmek muhakkak öliun 
demektir. 

karakolu olan Rutbahdaki zırhlı 
İngiliz otomobilleri gidebilirler. 
Fakat bardaktan boıanırcasma 
yağan yağmurlar yüzünden oto
mobiller kumlarda ilerliyememek. 
tedir. 

Tayyarenin dört yolcusu ile dört 
tayfasının öldükleri arbk teyid 
edilmektedir. 

Yolcular Aneta ajansı müdürü 
M. Beretti, bir Holandalı İf ada. 
mı olan M. Kort ve Batavya üni
versitesi tıb hocalarından M. V alt 
idi. 

Amsterdam' dan bildirildiğine 
göre, Hollanda matem içindedir. 
Resmi ve hususi müesşesele• bay. 
raklarını yarım çekmitİerdir. 

Kim müdürü tayyarenin uğra. 
dığı faciadan müteessir olmakla 
beraber, uzak §ark hattının işi~ 
mesi planlarını tatbik edeceğini 
bildirmiştir. 

Tayyarenin Kahireden katk- --------------
masından biraz sonra müthit bir .......................................... --.. ········--

fırtına olduğu haber verilmitti. z i n ov i ev . 
24 askeri tayyare araşhrmale

ra ittirak etmittir. Bu mıntakadan 

uçan ve burasını tanıyan pilotla•, 
buralarda patlıyan ve beyaz çöl 
deki kumları sütunlar halinde ha· 
valara kaldıran fırtınaların deh
fet ve ha§Yetlerini bilirler. 

lngiltere ile Malbum arasında 
ki uçufu yaptığı zaman içinde o 

lan tayfalardan batka tayfalarla 

bu uçufa giritmiş olan "Uçan O
tel,, oldukça ağır bir posta da ta
f ıyor ve Amsterdam ile Batavya 
arasındaki gidib gelme yolunu beı f 
günde yapmak istiyordu. I 

Tevkif mi edildi? 
Moskova, 21 (A.A.) - Röy-

ter ajansından: Hariciye komi· 
serliği Zinovievin tevkif edildi
ğine dair dönen haberleri teyid 
veya tekzif etmekten imtina r- • 

mittir. 
HABER - Zinoviev uzun za-

man komiserlik reisiydi Delin
gin en iyi arkadaılarından sa
yılırdı. Son günlerde Troski ile 
birlikte Staline kar§ı harekete 

etmı§tı. 
geç~i!se de bilahare dehalet ' 

Kazanın olduğu yere, bir sahra ·-· .... ·-·--·-----...... _ 
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Y go lav 
s· i teş 

abine
il etti 

Belgrad, 21 (A.A.) - Bay 
Y evtiç, lcabineyi genİf bir uluıal 
esas üzerine kurmağa muvaffak 
olmu~tur. Bakbakanlıkla Dışişleri 
bakanlığını Bay Y evtiç üzerine al
mıştır. 

Kabine §U suretle kurulmuştur: 
Bogozib Y evtiç, Baıbakan ve 

Dı~bakan, General Jipkoviç Har
biye ve bahriye Bakanı, Koyia 
Adliye bakanı, lzoyadinoviç Ma
liye bakanı, Popoviç Ormanlar 
ve madenler bakanı, Vilimir Po
poviç lçbaknnı, Giriç Maarif 
bakanı, Voyiç Münakalat Baka
nı, Kojol Nnfın bakanı, Maru
ıiç Muaveneti içtimaiye bakanı, 
Urbani Ticaret ve sanayi bakanı, 
Yankoviç Ziraat bakam, Aur 
Beden! terbiye bakam, Hasan 
beyoviç Vekalet Heyetine memur 
Lakan.·. 

rs~~~~~-------~: 

onya, bugün Vaşington 
muahedesini feshedecek 

ingilterenin 
havacıhğı 

Londra, 21 (A.A.) - Avad b 
kamarasında Bay Sasısoon, Bri· 
tanya imparatorluğu içinde hav• t 
nakliyatının genişlettirilmesi içiıt )' 
bütün alakadar hükUmetlerin sa • 
mimi olarak el birliğiyle çahıma· d 
ları lazım geldiğini söylemiş ye 
demiıtir ki: 

Yeni Bakanlar saat 18,30 da 
yemin etmişlerdir. Yeni kabine
de eski radilml muhalefet fırka -
sına mensub Bay lszonyadmoviç 
muhalif Radyosiç fll'kasına men -
aup Bay Kojul ve köylü demok -
rat birliğine mensub Bay Y anko
viç bulunmaktadır. 

"Almanya hava hücum
arında tehlike değildir,, 

u sözleri Göring söylüyor 
Londra, 21 (A.A.) - Hemen 

bütün lngiliz gazeteleri, Bay Gö
ring' in Rö:yter Ajansının Berlin 
muhabirine munhasıran verdiği 
beyanatı gösterişli bir biçimde 
yazmaktadırlar. 

Bay Göring beyanatında Al· 
manya tarafından bir hava hücu • 
mu tchlike!i fikrini gülünç buldu-

ğunu söylemiş ve gelecek sene, 
sulh usulleri ile halledilemiyecek 
beynelmilel bir mesele çrkmıyaca
ğı hakkındaki ciddl kanaatini bil
dinnif ve demittir ki: 

- Mesuliyet hissi ne kadar az 

olursa olsun, "f ellketlerin en müt
hiti olan,, harbi vasıta olarak kul
lanacak hiç bir hükiimet yoktur. 

Mille leri harb etti-

Tokyo, 21 (A.A.) -Japonya -
nın bugün bir telyaz111 ile Vaıing
ton muahedesinin feshini bildir • 

mesi bekleniyor. Telyazısı, Va -
f ington sefiri, Bay Saitoya, A.me • 
rika hüktimetine verilmek üzere 
gönderilecektir. 

Vaıignton, 21 (A.A.) - Dıt 
işleri bakanı Bay Hul, demittir ki: 
"Japonya Vatington muahedeıini 
katt olarak fesih edinceye kadar 
Amerika hiç bir harekette bulun
mıyacaktır. Fakat büyük bir uya
nıklık göstermekten de geri dur
mıyacalctır. 

Londra, 21 (A.A.) - Kırkı 
zab"t olmak üzere 980 kitilik İn· 
giliz kuvveti Sar'a gitmek üzere 
bugün Duvr' dan vapura binecek -
ler, Cumartesi günü Sarbrinken'e 
varmıt olacaklardır. 

Projede ba~lrca üç nokta var -
dır: 

1 - imparatorluğun bir çok 
k111mları araıındaki tarif el eri hU. 
kümleıtirmek. 

2 - Seferleri eıash olarak ar .. 
tırmak. 

3 - Birinci ıınıf poıta irsali -
tını lmplU'atorluk içinde hep tay
yare ile göndermek. 
· Projeye göre, hava postası 

Londradan Hindistana iki, Doğu 
Afrikaıına iki buçuk, Singapur'a 
dört, Kap'a dört ve Avusturalya -
ya da yedi günde gidecektir. 

Haftada Hindiatana beı, Sin • 
gapur ve Doğu Afrikasına üç, ve 
cenub Afrikasiyle Avusturalyaya 
iki posta yapılacaktır. Seferler 
geceli ve gündüzlü olacaktır. 

Böyle genit bir it için zaruri 
olan alanların ve filoların yapıl -
maıı iki seneye bakar. Projenin 
tatbik edilmeıi için alakadar hü -
k0metler1e knn't~t vont:z:. Dört bomba 

patladı 
(Baş taralı 1 inci sayı/ada) 

rek zengin olanlar Tayyare ile 
8600 Kilometre daha Hilaliahmer balosu 

ergün biraz daha sıkıştırıhyor karşı Pire cinayet mahkemesi 
hakimlerinden birinin evine bir 
lbomba atılmıştır. M. Venizelosa 
kartı wikast davasına bu muha
keme bakacaktır. Bombayı, oto
mobille geçen bir takım kimsele
rin attığı anlaşılmıştır. Muhalif 
gazeteler, bunun hakimi korkut 
mak i_çin yapıldığım yazıyorlar. 

Biiyükderede bir 
yangın 

Büyükdere Piyasa caddesinde 
mebus Bay Tahsinin evinden dün 
gece yangm çıkmıf, rüıgar §id -
detle estiği için bu evle yanında. 
iki bir yalı tamamiyle yanıınıştır. 
Yangının sebebi henüz belli de
'ğildir. 

Seçim işleri llerl yor 

Cenever, 21 (A.A.) - Şako 
harbi istişari komitesi, bu sabah, 
Bolivya ile Paraguaya gönderile -
cek ailahlara konuian Ambargo -
nun ihlal edildiğine dair lngilte -
re hükumetinin yaptığı if 9aatı tet

kik etmİ§tİr. 

• lngiliz muhtırasının Belçika ve 
Norveç hükumetlerine veri1mesine 
karar verilmiştir. Zira, söylendiği
ne göre silahlar bu iki memle -
ketten gönderilmiştir. 

Uruguay ve Şili hükUmetleri 
de, transit hakkının ambargoya 

dahil olmadığına dnir birer izah -
name gönderecklerdir. 

Londra, 21 (A.A.) - Avam 

kamarasında, lngilterenin ai -
lah ticareti tahkikah komiı -
yonunda ıilah ıanayii ile 
alakadar ve bunda men -
fa.at sahibi bir azanın almmıyaca
iına dair teminat. ve..-•in: i.ti • 

yen bir mebusa cevaben M. Mac 
Dor, ald, tahk:katm krallık komis • 
yonu tarafından yapdacağmı söy· 
lem ittir. 

Mebus, komisyonun, lngiltere
de mütemadiyen tüphe tohumlan 
saçan kimseleri davet edib kendi
lerinden iddialarını iıbat etmele
rini istemeğe salahiyeti olub ol • 
mıyacağmı sormuttur. 

M. Mac Donald, buna "tüphe
aiz,. cevabını vermittir. 

sül Busefer de1 dolandırıcıhk
tan itham olunuyor . 

Şikago, 21 (A.A.) - Samuet \ dolandıncılık ithamında bulun• 
lnsull'e karşı açılan davada jüri muıtur. 
heyeti geçen gece saat 3/45 deni- lnaull "Midde .. vest utiliti,, tir-
tibaren müzakereye çekilmif ve k . . 

344 
b' 

729 
d 

1 
d 

k l k l etının ın o armı o • apa ı a mıştır. 
Müddei umumi lnsull aleyhine }andırmaktan suçludur. 

Paramaribo • Hollanda Güya· 
nı, 21 (A.A.) - Kuraso'ya giden 
Snip Hollanda tayyaresi yetil bu

nın adalarından buraya gelmiştir. 
Tayyare, Günay ile yeşil adalar 
arasındaki 3600 kilometreyi 18 
saatten az bir zamanda almıştır. 

Fırtına var 
Gemiler bogazdan 
dışan çıkamıyor 
Dün öğleden ıonra şehrimizde 

tiddetli bir poyraz fırtınası baıla

mıştrr. Bütün gece sabaha kadar 

devam eden bu fırtına ile beraber 
bu sabah yağmur sulu sepken 
halinde yağmaktadır. 

Kavak liman reisliiinden al -
dığmuz malOmata göre Karade -
nizde çok sert bir fırtına vardır. 

Bir çok vapurlar boğazdan çık -
mağı tecrübe ettikleri halde, ikisi 

müstesna, diğerleri çıkamamışlar 
ve kavak limanına ıığmmıılar • 
dır. 

Bu sabah, Karadenizden üç 
vapur mütküli.tla Boğazdan gir
mitlerdir. 

Mebus seçimi defterlerinin tet- 1 
kiki dün gece bitmi§, seçim def
terleri bu sabah asılmıştu. :Bu def 
terler bugünden itibaren on beş 
gün asılı kalacak ve beş ikinci 
k&nun cumartesi günü akşamı kal
drrdacaktır. Adlarını bu defter -
Jerde görmiyenler on beş gün zar
fında belediyede seçim teftiş he -
yetine müracaat ederek itiraz e -
Cledeceklerdir, 

ıı:mızııııı:ı:mı-.;r;a,:..::mı11ım:ı.ı_. ...... mm .................................................... --

Londrada ışsızlere yardım bah ~azeteleri ne diqorlar? 
-------------------------------------

Londra, 21 (A.A.) - İşsizlere 
yardım için ofis kunılması hak -
kında hüktimetin verdiği proje 
Lordlar kamarası tarafından tas -
C!ik olunmuştur. 

KURUN - Asım Us imzalı baş-ı yaptığını. bildiriyor. Yevtiç kabi-ı yor ve deniyor ki: 
yazıda buğdayı koruma yasasının de- nesinin Yugoslavya ı•e Balkan ban - - Bizim ana topraklarımızdan 
ğişmesl münasebetiyle bu verginin şıklığına kutlu olması, biz Türklerin ldrmeye bir kanı toprak kaptırmıya
memlekette yaptığı tesirler tetkik e- can dileğidir. cağımı: muhakkaktır. O halde •.• El· 

Bay Simon 
I.:ondra, 21 (A.A.) - Dışişleri 

Bakanı Bay Simon, yarın Bayan 
Simon ile birlikte Noel yortuları -
Dl geçirmek üzere Fransanın ce -
nubuna gidecektir. 

Bay Simon Paristen geçerken 
Bay Flanden ve Bay Lava} ile gö
riltecektir. 

Vapur yangı ı 
Boston, 21 - Ambarlarında 

Jllmgm ~kan Amerika bandıralı 
Dntanls var"J.ru yedekte limana 
getirilmiştir. Yangın devam edi
J.or. 

dilmektc ve değişme lü:unıunıın ne
reden geldiği tcşrilı edilerek bundan 
sonra sadece bu rergiyi ülkemizde 
adetleri yüz yirmiyi UCfmiyen değir
menlerin vereceği tasrih edilmekte
dir. 

MiLLiYET - Ray Ahmed Şükrü 
Esmer, Yevtiç kabinesi başlıklı yazı· 
sında diyor ki: 

- Ycvtiç, son yıllar içinde Avru· 
panın en büyük ulus adamlarından 

• 
biri olarak belirmiştir. Bundan baş-
ka bir değeri de şudur ki Kral Alek
sandrın en yakın yardımcısı idi. Bel· 
oraddan gelen telyazılan, yeni baı -
bakanın Hırvatlar, Slouenler ve fır
kaların dışında kalan adamlar ile 
gürüıerek ulusal bir birlik kabineai 

ClJMHURIYET - Bolu ıaylavı 
Hasan Cemil, dünkü başyazıda 

"Türklük savaşı dil saı·aşıdır,, başlıkı 
lı makalesinin dördüncüsünü yaz -
makta idi. "Sesini Çankayadan bü· 
tün Türk yurtlarına duyuranın,, ya
rattığı yeni ülküde ana dilin Türk a
damlığını göklere doğru yükseltece
ği sö:1lcnerek bu 11an 8ilsilesine ni -
hayet verilmektedir. 

ZAıllAN - Jtalya korkusu başlı
ğını taşıyan ya:ının altında Zaman 
imza.çı vardır. 

ltalya Başbakanı Mwıolininin 
diinrıa düzeni ir.in korkulu bir adam 
olduöu söylendikten sonra ltal11anm 
on lkl adada tahkimat ııapması, btzl 
kuşkulandıracak lıarel;etlerde bulun· 
masının hiç te doğru olmadığı yazılı-

de edilemlyccek bir şey için neden bi· 
zimle kötü Tdşi olmalıdır. 

AKŞAJJI - "Papas başı boşuna ü· 
zülmüş,, başlıklı N. S nln yazmnda 
"Papasların on bir 8ene evvel bir 
toplantıda kı11aletlerini değiştirmeğe 

karar verdikleri halde bazı kirmele
rin eğreti nöz yaşlarına, kuru yayga· 
ralarına ıaşmaktadır. 

SON POSTA - "Akça yurdun te
melidir,, başlıklı öz türkçe yazıda 

Maliye Bakanının bu yılın ilk altı a
yının ı·ernf tahsilatının dalıa kolay 
ve çok olduğuna işaret eden tamimi 
tetkik edilerek •Akça Tıurdun teme
lidir. Akça işleri aa{ilam olursa o 
ımrdun aırtı yere gelmez • ., denilmeA
tedlr. 

Ankara, 21 (HABER) - Hila· 
liahmerin vereceği yılbafı baloıu 

komitesi her gün, lzmir Sayla"VJ 
Bay Rahminin Baıkanhğında, top
lantılarına devam etmektedir. 

Ankara Bayanları, balo için 
"ismet İnönü Kız Enstitüsü,, ne 
tuvalet ıımarlamrRlardır. 

Sıcak yeıµek verilecek 
Ankara, 21 (HABER) - Hall<e

vi içtimai yardım ıubesinden bir 
ay içinde fakir mekteb talebeleri .. 
nin paraıız ilaçlarına verdiği pa -
ra 150 lirayı geçmittir. Ankarada 
çalıtan hayır müesseseleri son haf
ta içinde 2 defa toplanarak An -
kara mekteblerindeki nuhtaç ta
lebeden 1000 kiıiye her gün sıcak 
yemek verueği kararlaşhrmııtır· 

Bu kararın ay başından itibaren 
tatbiki için tP-•=ı..-ıt almmıttır. 

Değişiklikler yapılacak 
Varıova, 21 (A.A.) - Ayal1t 

diyetin 26.1.1934 de kabul ettiği 
teşkilatı eııas:ye tadili projesinde 
bazı değişiklikler yapmağa kara~ 
vermiştir. Ayan bu değişikliklcrı 
otuz f!Ün :r.;nde bitirecektir. 

Buıgaristanın ihracatı 
Bulgar gazetelerinde okundu -

ğuna göre, Bulgaristan bu sene ha"' 
rice 3740 vagon yaf üzüm çıkar -
mı§tır. Geçen sene çıkardığı yal 
üzüm 1957 vagon idi. ihraç olu "' 
nan yat erik mikdarı, geçen sene 
80 vagon iken, bu sene 490 vago"' 
nu bulmuştur. Geçen sene 175 ,,,. .. 
gon olan ceviz ihracatı bu sene 
187 ye çıkmıtbr. Elma ihracatın• 
gelince, geçen aene 37 vagon hari
ce çıkarılmış iken bu sene ancak 
7 vagon çıkarılmıştır. Geçen sene" 
nin 15 vagonuna mukabil, bu se -
ne 37 vagon domates ihrac oluıt -
muştur. 

Küçük ıoğan gecen sene 70 ys"' 
gon, bu ıene 43, büber, geçen sene 
43 vagon, bu ıene 48, tütün gecetl 
sene 1622 vagon, bu sene 13481 

Yumurta $?ecen sen.e 2300 vagot1• 
bu ıene 2119, canlı tavuk r,eceıt 
sene 241 vagon, bu sene 2?.4, ketil• 
mit tavuk geçen sene 174 vagoııı 
bu ıene 265 vagon. 
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~ 22 Birinci ldnun 1934 . -

ır köylü karısını 
balta ile öldürdü 
t (Baş tarafı 1 inci de) 
aka.t ondan kurtulmam için bana 

>'ardını etmelisin! dedi. 
· d Metr9i Zinto, yardıma razı ol-

u. 

HABER - ~Yrıam Poıfau ' 

._. 

Dün yapılan kongreler 

3 

~umyadan glim
rük resmi! 

e Bunun üzerine, Nikola evine ge-

,, ıerek:z· Talebe birlig-ile dig-er bazı gençlik 
- ıntonun ahırında domuz 

Bir kaç hafta evvel Lchistanın 
Dwinia gümrüğünde garip bir 
vak'a olmuştur. Varşova müzesi

nin, kolleksiyonlarını zenginleştir 
mek için Mısırdan satın aldığı bir 

k )l\>tulan vardı, biliyorsun ..• ı,te, k u runı ları azası toplandılar 
. • :rıl~rı hen sahn aldım. Almağa gi-

tlırn ! dedi. 
L - Fakat, timdi gece yarısı. Sa- Milli Türk talebe birliği yıllık 

" ~h olsun, gideriz! kongr9 ini dün yapmıtbr. Kon -
Nikola, israr ettt Kansını do- gre hatkanlığına yüksek iktisat 

" Rtnız ahırına götürdü. Orada, Zin- mektebi talebesinden Bay Nedim 
to da kendilerini bekliyordu. ıeçilmittir. Önce ider heye-

İki şerikicürum kadının üstüne tinin bir yıllık ça'ıfma raporu h·· , 

okunmuftur. Raporu okuyan bir
lik reisi Bay Osman sözlerini fÖY· 
le bitirmiıtir· 
lık çalışma raporu okunmuştur. 
Raporu okuyan birlik reisi bay 
Osman sözlerini şöyle bitinniı • 

tıcunı ettiler. Ahır, çukur bir yer- u • 
u ~e, \rakit heyli ilerlemit olduğu i- yg UnSUZ Sine- -Arkad&§lar, on bet yıllık 
s Sırı •esin başka taraflara aksetme-

1 1 
a temiz bir maziye malik olan bir • 

tir: 

)eceğine emin bulunuyorlardı. ma oce erı Jiğimiz, bu memleket gençliğinin 
Nikola, elindeki baltayı karısı· Zabıta, tikayet üzerine, Beyoğ- içinden doğmuştur. Temiz bir ül-

.. ~ •alladı. Bu silah, o gün, Zinto lunda bir sinemanın localarını göz- kü için çalışmıı, daima gençlik 
e e birlikte, bilemiılerdir. den geçirmiıtir. heyecanile tutuımuttur. 

Biçare kadın, üzerine doğru 1 • Bu ıinemadaki locaların, tiki- Böyle temiz bir kurumu ıebep-
r ilen baltanın parıltısı karşısında, yetçinin ahlak noktasından gös- ____ IUIUl_.,...,u • ..,, ___ ..... _, ---

•:\ğ elini müdafaa vaziyetinde kal- terdiği mahzurları, tatıdığı görül- PO L/ STE 
i drrdı. Ba§ını korumak istiyordu. düğünden localarm ön kısımlan-

~ Balta, ince bir odun keser gibi nın kısmen açılması kararlaıtınl- T~amvaydan l~erke~ .. 
olu ke!ib attı. mıf, sinemaya tebliğat yapılmıt· Dıt doktoru Bay K~znn dun ~~p-

L Nikolamn zevcesi yere yuvar • tır. Bir kaç küçük ıinema locaları hanede tramvaydan ınerken dU§ -
l4llldı: da gözden geçirilmektedir. hanede tramvaydan inerken diif • 

- Yapma. •• Allah aılana ... Bı- müt ve baımdan yaralanmı§Ur. ,..,_ Boğazlar komlsyo- K ·""'1n beni ... Hatta kolumu kesti- aza 
tinizi bile haber vermem ..•. Elve- DUDUD raporu Necat vapurunda çahıan ame-
tir ki, ölmiyeyim... Tedavi olun- Boğazlar komisyonu 1934 yılı- le Rıdvanm eline kardeıi kaza ile 
d .. L. "d . s· . h t na ait raporunu hazırlamag .. a ha•- balyoz vurmu• ve Rıdvanın par-'«ttan sonra gı enm.. ızı ra a - :s- :I' 

•ıı tm lamııhr. Rapor iki aya kadar biti- mağı ezilmittir. e em •.• 
Zinto, yumu§ıyacak gibi görün- rilecek ve Milletler Cemiyetine Sokakta c;ocuk 

dU: gönderilecektir. Yeşildirekte dün akpm iki ay-

B ak 1 d d• hk bir çocuk bulunnıut, polis tara-- Yazıktır... ır a mı ... e ı. Roma operası sopra-
Fakat, Nikola: fından Darülacezeye gönderilmiı-

ıı..- Dt:ll mı~ıu ... o, :?•1a.noıclu... DOSU _şehrinılzde •• tir. 
qızi ele verir.... dedikten sonra, Ankaradan verilen hir a'be- Tiryaki hıra•z 
~itasını salladı ve kanımın kafa- re göre, Arikaraya gitmit olan Al- Galatada Necati caddesinde 
ima iki darbe indirdi man muıikiıinaslarından Prof eıör bir bakkal dükkanından üç paket 
Şimdi cesedi ortadan kaldır- Kemft, Ankara Halkevinde bir Baframaden cigarası, bir paket 

~&.k lazım geliyordu. konser vennittir. Konserde Bat- kibrit çal.ın Marko ve Kemal ya-
"> bakan General ismet lnönü ile, 
<..İnto: kalanmışbr. 
_ Köpeklere yedirelim! dedi. Ankara sosyetesinden bir çok kim-

i k seler bulunmuttur. 
1 - Yok, canım, parça arı ıürü • Başbakan General ismet İnönü 
ıe)ih başka taraflara götürürler ... 
t belli olur .... Ancak onlara ke· Profesör Kemft'le uzun uzadıya 
~İkleri ufalıyarak veririz... Sen, görütmüştür. 
~ Profesör yakında latan bula ge-eri bana bırak! dedi. 

ı.. k lecektir. l 1Y1ahir bir kasab gibi, arısmm 
01> etlerini ayırdı. Bunlan bir Diğer taraftan Roma operası 
letıcereye koyarak metresine gü- Sopranosu Lavra Passisini dün ıeh 
~lce pişirtti ve ertesi akşam için rimize gelmittir. Burada bir kon-
~e nıisafir çağırdı. ıer verecektir. 

~unlar, Nikolanm iyi geçi?e. Türk-Yu_n_a_n_m __ uhtellt 
~edıği köylülerdi. Adam, daıma hk i d 
ııt1 ma emes n e 

)'auıluklar çıkarır, konukomfU• T"" k y ht n hk 
hı iz'aç ederdi. Bu seferki iltifat ur • unan mu e 1 ma e-
~ed a ~si, ıon celces"nde Petrakisin Türk en icabediyordu 7 

8 b hükUmeti aleyhine açtığı bir dava· t.. öyle düşünmekle bera er, 
~i'lüler geldi. Sofraya oturdukla- ya balunıf. Petrakis davayı kazan-
"1 "•kit, herkes sordu: mıftır. Sonra, Muraitakiı ve Al-

..._ karın nerede, Nikola? bertinin Türk hükfuneti aleyhine 
açtığı dava gözden geçirilmif ve 

eeb ta;iİ,
0 i,; fey söylemedi. Eliyle: reddedilmiştir. Vafyadisin dava-

01l'akın !,, manasına gelmek üze- sı da başka güne bırakılmıfhr. 
te, tnübhem bir işaret yaptı. Galatasaray lisesln-
'kö tt .. Yemeğind~n tattıkları vakit, de konser 

Ylulerden bir1.,: Dün Galatasaray lisesinde mu-

"' - Bunun ne garib bir lezzeti allim Bay Sezai Asaf, Bay Sey-
t ••• dedi. feddin Asaf idaresinde talebe bir 
llir diğeri sordu: · konsc· vermiş ve seçme alafranka 
..._ N · b 1 1 l t I e etı u . ... parça ar ça ınmış ır. 

Jriı tte o zaman, Nikola, zaten i_ş· Konser muvaffakiyetli olmuş, 
leudiği için: alkıtl~nmıştır. 

r· - Defolun ... Defolun ... Benden Farmakoloğların 
UJ>heleniyor musunuz? .. Ben ka- seyahati 
~1 

öldürmedim ... O, başkasiyle Diş tababeti Farmakoloğ Ce-
çtı ... diye haykırmağa batladr. 
)(·· miyeti sömestr tatilini geçirmek Ü· 

l 0 Ylüler dağıldı. Fakat ıüphe-
ae!\erek polise haber verdiler. itte zere bir seyahat tertib ebniştir. 
~nı h Bu seyahat İzmir, Bursa ve Eğe 
ı an, akikat anlaşıldı. 
na havzasının diğer ıehirlerinde ge-L ~ an eti yiyen köylüler öyle ga-

;rn11a geldiler ki, karakola hü- _ç_ec_e_k_ti_r_. ----------
llrn ettiler. güçlükle kurtardı .. 

le,~!kolayı az daha linç edecek- Fakat, mahkemeye, oradan da 
1. Fakat jandarmalar, onu idam ıehpaama teslim etmek için .. 

Etibba odasında 
toplantı 

Ebbba odasının bütçe toplan • 
tısı dün saat 15 de Cağaloğlun • 
daki merkezinde yapılmıttır. 

T oplanhyı idare heyeti reisi 
Dr. bay Niyazi ismet açmış ve 
toplantı hakkında azalara iza -
hat vermiştir. Bu arada azadan 
bir kısmı aöz alarak tekliflerde 
bulunmuşlardır. 

Dr. bay Süreyya Kadri, dok -
torların aylık kazançlarını\ göre 
sınıflarn ayrılmasını ve ayda yüz 
lira kazanan doktorların ayda, üç 
yüz lira kazananların altı ve üç 
yüz liradan fazla kazananların 
da on iki lira kazanç vergısi ver • 
melerini teklif etmiş ve bu teklif 
birçok münakaıalra yol açmıttır. 

Sonunda bu teklif tekrar mü
zakere edilmek üzere, id1're he -
yetine havale ~dilmiştir. Bundan 
eonra doktor bay lbrahim bütün 
etıbba odalarının bir araya top • 
lanarnk bir ~erkez vücuda getir· 
melerini istemif, istek kabul edil
miştir. 

Taşradan gelen doktorların e -
tıbba odasından vesika almadık -
ça muayenehane açamamaları is
tenmiş, kabul edilmiştir. Bundan 
sonra dış kısmının fazla harab ol
duğu, tamir edilmesi ve binanın 
altında bulunan dükkanların kü • 
tüphane haline getirilmesi. bura
cJa tıp fakültesinde ve tıp okulla
rında okuyan talebelerin istifade 
dmeldri istenmiş ve istek de mu
vatık görülmüştür. 

Bu iş için de 5 Hn lira ~ahsiaat 
istenmiş ve idare heyetinin kırk 

ıiz ve makıatıız inkar ebnek, bü
tün memleket gençliğinin kurdu • 
ğu şerefli maziyi çiğnemek de -
mektir.,, 

Kongre haftaya yeniden top -
!anacaktır. 

Rıhtım şirketi 
hissedarları 
Ankarada rıhtım tirketinin hü

kUmet tarafından satın alınması

na dair mukaveleyi imzalamıı o
lan ıirket müdürü M. Kananj şeh
rimize döndüğü için tirket hisse
darlan umumi heyeti bugün top
lanarak Ankarada imzalanan mu· 
kaveleyi tasdik edeceklerdir. 

İstanbul rıhtım ve antrepolan, 
yılbaşından itibaren hükfunetimiz 
tarfmdan idareye ba§lanacaktır. 

Şirkette bulunan ecnebi me
murlar çıkarılacaksa da burada 
ıenelerdenberi çahşmıt ve İ§leri 
öğrenmİ§ olan Türk memurları 
yerlerinde bırakılacaktır. 

Çıkarılacak memurlar birer se
nelik maaı alacaklardır. 

Antakya ve lskenderunlu 
talebe 

Antakyada kürd Mebmed a • 
dında bir yobazın Türk inkılabı a· 
leyhinde irticaatkar.ane sözler söy
lediğini, fapka giyen gençlerin üs
tüne adamlarını saldırtarak bu te
rr•! gençleri yaralattığını yazmış -
tık. 

Dün bu münasebetle şehrimiz
de bulunan Antakya ve lskent'le • 
runiular Halkevinde saat 13 de 
bir toplantı yaparak bu irtica ha • 
reketini şiddetle tel'in etmişlerdir. 

T oplanhyı Antakya ve isken • 
derun yardım kurumu reisi bay 
'f ayfur ac;mış ve bu toplantının si
yasal bir toplantı olmadığını ve 
yalnız ıoysal olduğunu söylemiş 
ve Kürd Hocanın Antakyadaki 
hareket" ne dokunarak bu mürteci 
adamın iç yüzünü anlatmış Antak
ya ve İskenderun halkının bundan 
dolayı duyduğu teessürü ateşli bir 
dille sÖ)'lemiştir. 

Bundan sonra söz alanlar ela 
hep bu mevzu etrafında. söylemiş· 
ler, Kürd Hocayı ve bu yobazı tu • 
tan ailelri nefretle anmışlardır. 

Bundan ıonra toplantıda bulu
mm Antakya ve lsken<lerunluların 
sevgi ve saygı duygularının Ata • 
türke b!r teiyazısile sunulmasına, 
Antakyadaki hadisede yaralanan 

temiz yürekli gençlere de birer te • 
selli ve tebcil mektubu yazılması
na karar vrilerek toplantı sona er
miştir • 

Toplantıda üniversite mezun -
ları, talebeleri, tüccarlar, esnaftan 
mürekeb oldukça büyük bir kala· 
balık göze çarpmakta idi. 

Yeni Italyan elçisi 
ltalyanın boş bulunan Ankara 

büyük elçiliğine, Belgrad orta el
çisi Sinyor Galli seçilmiştir. Yeni 
elçinin önümüzdeki ayın altısında 
lstanbula gelmesi bekleniyor. 

beş bin küsur liralık yeni büt • 
~uı kabul edilmiştir. 

mumyanın. memlekete grimesi, bir 
takmı gümrük müşkülatı çıkarmış
tır. 

Müşkülat tudur: 

Gümrük memurları giren mum: 
yadan gümrük resmi almak iste· 

mişler, fakat bütiin aramalara rağ 
men gümrük tarifesinde "mumya,, 
kelimesini bulamamışlar bunun 

üzerine tarifede yazılı olan §U 

maddeden istifa.deye mecbur kal
mışlardır: 

"Gümrük resmi almacak mad· 
denin ismine tarifede tesadüf edi
lemezse ona en ziyade ben~iyen 
maddeye göre vergi alınır.,, 

Bu kayda göre mumyaya en 

ziyade benziyen madde aranmIJ 

ve bu madde çiroz bahğr olaralC 
tesbit edildiğinden mumyadan bu 
tarif eye göre gümrük resmi alın· 
mıştır. 

Tırat ve zaman 

M. Gileıon Dailey iımin'de bit' 
Amerikalı eline kağrt kalemi al
mış ve Amerikada traı olunmakla 
kaybedilen vakti hesap etmiştir. 

Bu hesaba göre Amerikada otuz 
milyon ki'i trat olduğuna ve bir 
insanın tra§ olmak için haftada 

bir saatini saTfetnğine göre zayi 
edilen bu zamanın mecmuu sene· 
de 5'20,000 sene 300 gün ve 1 O sa
at tutmaktadır. Kesirleri atarsak 
5,200 asır eder. 

Amerikalı içtimaiyatcılar bu
nun pek fazla olduğunu ileri sü-

rerek insanlarm traı -olmaktan 
vazgeçmelerini ve bunun medeni
yet için pek fay dalı neticeler ve
rceğini ileri sürüyorlar. 

Bu tetkik yazısı üzerine Pan
silvanya Üniversitesi talebelerin
den bir kı!.mı tra~ olmaktan vez· 
geçmişler ve sakal kovuvermiıler
dir. 

~ 

Yeni bir dll 
İstokoholm §ehrinin belediye 

hastahanesi şayanı hayret iki ço
cuğu müşahede altına almı~tır. Bu 
çocuklar aralannda hiç kimsenin 
bilmediği ve anlamadığı garip bir 
lisanla konuşmaktadırlar. 

Çocuklar iki kardeştir. Javeç 
f İmalinde ve çok münzevi bir kö
yünde doğmutlar, dört yatından 

itibaren yalnız kalmışlardır. Ebe
veyin!erinden yalnız pek mahdut 
bir iki kelime öğrenebildiklerin -

den yavaş yav&§ büyüdükçe ve ko
nu~mak ihtiyacını duydukça her 
cisme bir isim takmışlar, böylece 
yepyeni bir lisan vücude getirmiş· 
lerdir. 

Şimdi lisan alimleri bu iki çocu
ğun icat ettiui lisanı tetkik edecek 
ve böylece lisanların men~ine r. "t 
bir çok haJ..-ikatleri meydana çrkar 
mağa uğraşacaklardır. 

Mühendis mektebin· 
de imtihanlar 

Yüksek mühendis mektebinde 
bir hafta<l_anberi süren hususi im
tihanlar bitmiştir. Netice birkaç 

güne kadar belli olacaktır. 
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:s ülazım Paolino rolünü 
sckemmel yapıyordu 

O sırada sahae düşen Venedik 
ge=ıisinin dibinde zavallı genç bir 
mülazimin ölüsünü gördüler. Onun 
elbi:.clerini Ali Reis giyindi. Sila
hını taktı. Die~r arlcada!ları da j 
tam s~o açıkta göründüğü sırada 
ynlancı mültıziın Paolinoya hücum 
eder 3ibi yaptılar. 

Seo yuldaşmr f:a. beşlnymca kaç
maea ba~ladılar. Sonra da ya

kalandılar. 
Ali Reis art~!< on yedi, on sekiz 

yaşımla oldui'.:,,.ı için iri, dinç ve 
kuvvetli bir delikanlı olmuştu. Dal 
cıı>.çyada, pek uzun ~üren yolcu -: 
lukta ve kaç aydanberi yaphğı ba-1 
lık:ılıkta epeyce ~eyler daha öğ-
renm:~ti. 

İtalyancayı bir lte.Iy<ın kadar 
güzel konuşmak, onların adetleri
ni bilmek, Venediği tanımak, cnun 
çok i;>ine yaramıştı. Mülazim Pao
lino rolünü öyle kusursuz yapmıştı 
ki, ~imdiden haptan l\fanitelli bü
tün gemiyi onun eline bırakabilir
di. 

linonun koluna girmitti: 
- Güzel şarabım var ... Kıbrıs

dan aldım ... Tam otuz senelik. Sen 
hiç Kıbrıs §arabı içmedin mi? ... 
Tadına doyulmaz!. .. Tıbkı ni~zm
lılar gibi ..• 

Kaptanın son sözleri üzerine 
genç rnü!S.:zimin durgu:ı gö::le!'i bir 
dcnbire p:ı.rlamışlı. 
Akşam yemeği1 ~arab ... 
Kendi kendine ~öyle dü!iindii: 
- Acaba sofrada kaç ki~iyiz !.. 

Mümkün olsa da bu otuz senelik 
nefis tnrabı forsalarla kendi nrkn
da~larımdan başka1 gemidekilerin 
hep~ine bol bol verebilsem! ... Kim 
bilir ne kadar sevinirler? ... 

Kendisinin içmemesi lazımdı: 
- Muhterem kaptan!. .. Sofr~ • 

nızda bulunmak hayatımın en me • 
sut hatırası olacaktır. Yalnız ben 
kendimde hem biraz rahatsızlık 
hissediyorum, hem de şaraba pek 
o kado.r alıtık değilim! ... On dört 
gündenberi 11lak bir halde, çok ü
tümü~üm! ..• 

O kadar inanıyor ve güveniyor- _ Şarab en güzel tif adır •.. 0-
'clu. nu içince hiç bir §eyiniz kalmaz .. 

s:zndi ikinci kaptenın kamara- Kamaraya inecekleri !Irada 
sın da yntağa u:ı::anmıf, kendisinin Karlo önlerine çıktı: 
mis:ı.fir, dokuz ru-kadaşının da esir _Muhterem sinyor, sofrayı kıç 
olarak bulundukları bu gemiyi na- kasarada ve güvertede ha::ırladım. 
sıl c!e geçireceğini düşünüyordu. Bu güzel havada kamaray& inilir 
Bunu ~öy!~ kaba taslak bir tekil- mi? Ay da var ... Mehtab bugünler 
de çoktan nrkada~lo.riyle beral>er de gece yansına kadal' deYam edi-

gör:i'.jmügtü. yor! ... 
Fakat bir de kimseye çaktırma· Genç mülazimin gözlerinde ye· 

dan bitirmek lazımdı. Planlannı niden bir timtek çaktı: 
geminin şekline, kaptanların, tay- _ Af erin Knrlo ... Ben iıteıey • 
falann h~ylarına, yaşayıılanna uy dım bu kadar olmazdı. Burada et • 
durmak kdny değilcli. rafı daha iyi kollarv.n ve gemide· 

Akııama doğru kurumut olan el- kilere ikramda bulunmak için her 
biselerini aetirdiler. Giyindi ve dı- 1 
ıan çıktı. 

b birini ayrı ayrı aramı:ı.k laznn ge • 
miyecek ... 

Hiila ddgmdı. İtalya sahillerine Sofranın güverteye hazırlanmış 
yaklaşm~d~n, hele yolda baıka olmns1 knptnn Manitellinin de ho
düşman acmilcrine rn~hımadan cı · şuna aitmi~ti. Yalnız Benitto ne 
vel bu işi başnrmal: lazımt?ı. Y nı-ın zamandan beri somurtkandı. Yok
sab:ıh doua~c..k olan cüneş, Seoyu sa bir §C}•ler mi sezmiqti? .. 
Ali Reisle arkadaşlarının pençele- Sofraya oturdular. 
rinde CÖrme}iycli. iki kişi kar§I kar!ıya idiler. 

Güverteye çıktığı zaman lıala Mülnzim Paolino biraz ileride 
dalgındı. K.aptnn Manitcllinin se • Kefalonya sahillerine bakan asık 
ıiy!e silkindi. surallı BeniUoyu cösterdi: 

- Bor.a sera, Sinyor Paolino!.. - ikinci ltnptan niçin gelmiyor? 
1 • . ? 

Na:ııl, ra ıat et\.ınız ya···· Ric;a ederim muhterem ainyor Ma· 
_ Çol: tec:,.._1.tl~ür ederim mu!1te· 1 O d ~ ) Bu - ~ nitelli !... nu a çagıra mı... • 

rem kapt~n! ... O kadnr rahat ettim, radan geminin her tra.afmı görü· 
ki, kendimi Vcncdik'dc, nişanlı -~ rüz. Deniz durgun, rüzr:ar iyi ve 
mın yanıba.şında zanr.ettim... her §ey yolunda ... 

Kaptan mandı mnmıh gil.lümse- _ Fa.kat! ... 
di: _Hayır, hayır! ..• Beni kırma· 

- Yanaa !... Ni~anhn da var ha! yın ! ... O da gebin !. .. Heeey ! Sin· 
Öyle ya, böyle cüzel delikanlıyı, ı- Ben:tto; ıoframıza ~eref ver-

h. ? K' b·ı· 1 yo 
bOf bırakırlar mı ıç · ··· ım 1 ır 1 mez misiniz? •. 
seni ne katlar seviyor? ... Kimbilirl Cenç mülizim ayağa kalh:mış, i· 
kavu~unca ne kadar me~ut olncak· kinci kaptana yer gösteriycrdı:. 
aınız?... Karlo hemen iskemleyi getirdi. 

- Evet! ... Öyle!... Sanki orada ziyafeti çeken Mani-
- Nişanlın cüzel mi?. Nerede, telli değil, Paolino idi. 

oturuyorsunuz?.. Annen, bnbnnll Benitto, gülümsiycrck yaklaştı. 
var elbet!... Demek l<i suratım asık olması 

Kaptan Ma~it~el~i ı~zun .. u.~un :>O·ı bir şey 8ezdi~ind.en değil, şarnb i
ruyor, genç mulnzımın butun htı.- çemiye::eği içınmış ! ... 
yatını öğrenmek istiyordu. 1 Ali Reis cenit bir nefes aldı. 

Sonunda elini V cn~dikli mülazi· Çok geçmeden güneş, beyaz yel· 
min omuzuna !toydu: kenlerin üzerine lozıl bir gölge 

- Bu a!tşar.ı sizi ycm~ğe &l.vet vurdu. Sonra. bu renk gittikçe sol· 
ediyorum ... Bizim Karloya söyle • du ve karardı. Knlabriya sahillc
dim, bütün ustalıfjı:ıı harcasın ve rinde denize gömüldü. 
sizin hoşunuza gitmeğe çalı§!iın !.. Şimdi taşkın ve beyaz bir ay ı
iZ~ fmnu btıce:-i:-se ona Venedil:· I ~:ğı, durgun denize 3ümü~ pullar 
de tam bir tnne dül:a albnı vere· döküyor, sularda ı§ık oyunları ye· 
ce{;lm !... pıyordu. 

Ka tan Menitelli mülazim Pao- var 
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The taU man, who carried a 
stick in his hand, bit brutally the 
poor bittle frightened boy, who 
aid not hing to defend hunicelf. 

Bu cümleyi tecrüme edelim: 
Uzun boylu adam, gene elinde 

bir değr.ek ta§ıyordu, zalimane 
vurdu, zavallı küçük, korkan ço • 
cuğu, ki kendini müdafaa için bir 
ıey yapamıyordu. 

Bu cümlede 

The tall man, who carried a 
"tick in his hand. 

Onun fajJ kmnıdrr. 

B:.ır .. ~a asıl fail men ltelimesi
dir. The tall onun minasını geniı
letiyor. 

V/ho co.rried a stick in his hand. 
Yani "ki elinde bir değnek tatı· 
yordu,, kelimeleri de onun mana
sını crenişletiyor. 

FniJ hu. 

Yazan: 
Aka QUndUz rto. 49 

Odasında ayna yoktu. Fakat 
gözleri masa üstündeki elektrik 
lambasının reflektörüne takıldı. 
Parlak madenin içinde bir pamuk 
yığmı içinde kehribar sarısı bir 
yüz gördü. Bu sarı yüzde iki kap. 
·;;ara göz şınlayordu. Kül rengi du
dakları biraz kımıldadı. Gözleri 
sola kaydı. Hesapladı ki bugün 
yetmi! dört yaşındadır. Bu sayıdan 
acı duymadı. Fakat duymadığı 

acı kendi payına idi. insanlık pa
ymn çolt derin bir acısı vardı: oı. 
küsiine erİ!meden ölüra~! Tecrü
belere yeni ba§lamııtı. Bu iti bitir· 
meliydi. 

lnsanlı~ı ölümden kurtarmak 
iıi ... 

içi titriyor, dudakları titriyor, 
elleri titriyordu. 

Ülküıü büyüktü, evrenseldi. ln
~nlar ölümden kurtulacak, boğaz 

F··ı "L·... ı l. ·d· brutally laımalar ortadan kalkaca.k, ulwal 11 .11 .. , , te ıme:iı ır. 

yani "zalimane,, fiilin mi.nasını sınırlar kalmıyacak, her ıey düze-
geni§lettiği gibi who did nothing lecek ... 
to def end hunicelf kelimeleri de Geçen kırk bet yıl içinde ne • 
mef'ulün manasını geniıletmekte- ler olmamııtı. Cenevre harbin ö • 

nüne ıeçeyim derken, daiılmıı ve dir. 
kendisi harblerin ortasına atılı • 

İngilizcede kelimeler çok çalıf-
vermit ti. Ortalık on bq yıl kadar 

tırılır, kelimelere çok it gördürü- uslu oturabildi. Fakat 1935 yılının 
lür. Yııni hazan bir kelime bir kaç 

ilk gününden sonra yeni bir azgın
mannyı anlatır. Veyahut sözün 
bir kaç çeşidine girer. Mesela ba- lık bqladı. 

Kapı tıkırdadı. 
zı fiiller, hem lazım olarak kulJa. 

lyi giyinmit, çok güzel bir kızla 
mlır, hem de müteaddi olarak. 

kötü giyinmiı, çok çirkin, kanbur 
Mesela: Omikro içeriye girdiler. 
(1) John is buming the weeds Kanbur saygılı, saygılı sınth: 

in t.he ııarden. •~~-u. D-"--u.. ı ..ı_.ı:.. c~--.:ı.-1_ 
Yani (Jon, bahçede ıazlan ya- triyoloğ ve elektronoloğ Zeus'u 

kıyor). tanıtırım. Doktorasını hazırladı. 

(2) The weeds are burning. Sizin yanınızda çahtmak istiyor. 
Yani "sazlar yanıyor.,, Esoes ayak üstü dikilmi§ bir 
Birinci cümlede weeda mef'ul- mumya ıibi <linliyordu. Yeni ta • 

dür. Ve fiil müteaddidir. mıtrğı yeni Zeus, yeni bir Zeus de· 
ikinci cümelede mef'ul yoktur. ğildi. Bu ince, uzunca boylu kızı o, 

Onun için fiil, laznn sayılır. çoktanberi tanıyordu. 
Demek ki fiilin müteaddi olup Şu karşısındaki kız timdi neden 

olmadığını cümledeki L"Ullanıı altmış dokuz yaımda değildi de 
gösterir. yirmi yaıındaydı. Yo!tsa yaradı • 

Biz sezi.in başında fiilin fail lışm bir gizli eli eski Zeusu hiç mi 
hakkında bir !ey söyliyeceğini, kocaltmamış? Hayır! insanlar iyi
yahut ona bir şey yapıldığını anla. likleri, kötülükleri ile birbirleı·ine 
tacağını izah etmiştik. benzedikleri gibi boyları, puslnrı, 

Mesela şu cümlelere bakalım: yüzleri ile de birbirlerine benzeye-

( 1) The boy hit the boll. bilirler. 
Çocuk topu vurJr. -Otur, genç ıırkadaı: Sn de o· 
(2) The boy is hit bythe boll. tur Omikro ! 
Çocuk topla vuruldu. 
Bu iki cümlede de çocuk "boy,, 

faildir. f al:at cümlelerden her bi
rinin mô.nası ötekinden apayrıdır. 

Her iki cümlede çocuk hakkında 
bir ıey söyleniyor. Fakat birinci 
cümlecle mef'ul var. Ve çocuk to
pu vuruyor. HalbUki ikinci cümle 
de fail, ayni zamanda mef'uldür. 
Çünltü is bit fiilinin mef'ulü, ÇO• 

euktur. 
iki cümle arasındaki farkı, fij. 

lin ıekli göstermektedir. 

• • • • . . . . . . 
(Uzunca bir ıaat baıı) 
. . . . • • 
Eıoeı, genç kızın yüzüne baka-

mıyarak mırıldandı: 

- Kimin, kimsen var mı? 
- Bir ihtiyar dadım var 
- Annen, baban? 
- Boğuldıdar. 

- Bojuldular mı? 
- Evet .. Baıkaları birbirlerini 

boğazlarken onlar her nasılsa or· 
talarında kaldılar. 

- Bir kaza olacak? 
Cümledeki fail, vazifes~ni yap· _ Hayır .. Bir har~. 

tığı ve bir işi ifa ettiği zaı:::ıan onun _ ? ? ? 

fiili actiwe ( ek-tiv) "rnalfun,, olur. Genç kız iç çekişini gizi em iye • 
Fakat fai! bu vazifeyi yapmıya- rek tane tane söyledi: 

Alma ve ba§ka dılc çevırme 
DevJet yasasınca koruludur. 

kültenin ilk sınıfındaydım. 
bamla annem Mili.Doya gitıni 

di. Orada uluslararası mimar 
kongresi toplanmııtı. Kon 
ikinci ba~kanı olan baham, si 
ke:ı annemi de götürmüı tü. 
tayyare hücumunda bütün ko 
üyeleri ile beraber zehirli gaz b 
balariyle boğulmu~lar ... Rom• 
alınan hub tazminatından tbizl 
bol bol ikramiyeler verdil~r. ti 
şey, annemle babamın ölümle 
piyaıa farkını gözeterek ıatJrı 
dıhır ! Ben bugüne kadar dad 
Ja yqadmı. 

- Baban mimar miydi? 
- Adı mimar prof eaör Aral 
- Senin admı kim koydu? 
- Babam. Benim bir baba 

nem varmıf. Adı Zeus'muf, 
çok küçükken ölmüı. Onun • 
bana vermiıler. 

- Sen Zeuı'un torunu musuJI! 
-· Baba annemi tanıyor nı ~i 

nu7? 
- Hayır, hayır. Hiç gömıi! . 

ğüm yok. Söyle bana, niçin beJ1 
yanımda çahtmak istiyorsun? 

- Bu enstitünün adı için .. 
dmm Zeus olması beni hurt 
çekti. Buranın batı da sizsirıİf' 
Omikroya yalvardım. Doktor 
verirsem profesör beni enstitüye' 
lır mı? Bir danıt dedim. T eşe 
ederim, beni buraya onaydınız. 

- Hangi kolda çalışmak is 
sin. 

- Bilmem .. Siz seçiniz. B•; 
hcı.711 '"~' 1.1 ..... ıu:uınnga en Ç01' .;• 

lıpn bir kolda çalıımak istir' 
rum. 

- Benim llboratuvarım bir tJI 
zar gibidir. Dıt ya§ayııla hiç birr 
liıjği yoktur. 

- Dıt ya§ayııla benim de bit 
liıiğim yok. Bizim evimiz de i' 
bir mezardan bagka bir yer dt 
ki ... 

Esoeş derin bir dütünceye dal, 
iki kız susuyorlar, ne cliyece 
bekliyorlardı. Eso~s ne diyece 
ni düfiinmüyordu. Kırk dck:cı 

önceki bir ergünün panoraınaJ• 
içinden seyrediyordu. 

Büyii'k Esoes ona ne demişti? 
- Miskin! Cici miskin! t 

" sen güzel, pratik bir 5evgi forl11_. 
bulabilir5en torumunun ilk JrıV 
sana veririm ! 

Bu şaka baıka bir yoldan vo 
eksiğiyle gerçek olmuftu. To 
nun ilk kızma yetiıememif ti. 
itte ilk torunu eski mi!kinin 
sında duruyordu! 

·J1111es apJaıao -"'4"'m!I 
·ez~ a epununup 
ı.ıez 11ede1 aıAgq 
e w ı e p tJennde~ 
11.es~a l JnJet~ 

rak ona dair bir şey söylendiği 7.a· - Almanya, Avust!lryayı lcen· ----
man fiilin passive (pasiv) meçhul di ülke3ine ko.ttığı ve Viyanayı 

olduğu söylenir. tuttuğu gün haly.mlar harh açtı • 
Bu bahi~tcn zaman bahsine ge· lar. 

çebi"iriz. Onun için evvela fU cüm· - Şu .. Geçen harb. 
leleri okuyalım: - Evet .. O gün ben henüz fa-

( 1) The boy io eating the cake . ..,_,."""-"'""""ım•------
(2) The boy o.te the cake. nı anlatır. 
(3) The boy will eat the cake. ikinci cümlenin manası: "Ço • 
Bu üç cümlenin birincisi "ço- cuk keki yedi,,. Buradaki ate yedi, 

cuk keki yiyor,, manasındadır. Bu demektir. Ve fiilin geç~i~te \'Uku 

radaki "is e ating,, = (yiyor) ço- bulduğunu ifade eder. 
n emek fiilini imdi yapbğı- · (Devamı var). 

C İ C f DUDAKLI~ 
DDnyao:!J en Hblt 

dudak boya11, 

FARUKl'nin CiCi 
allı~ıdır. Hiç bir te• 
mu!a ıtlinmeı. Yı
lcanaa bil• ;ıkmıa. 
24 ıa.ııt dudakta kalır. 
Tccrilbc&l kolaydır. 

Deposu ı Sultanhaınaıııuı~ 

FARUKi GUZEL KOKULA• 
mai"'8ıdır. ~ ..., ·• 

.._.,.;;.1 - -
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Cüzamlıların---- Yunani!=ta da Her parçası ayrı bir beyecaola okunacak macua. 
kuık2 P-ç;•"· kuvvet, aık ve seyaba ıcmanı 

M eza r lığı 
Yeni se e en itibaren 
yeni bir lthalil.t siste

mi tatbik ediliyor 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
liUyUk zabıta romanı nakleden : VA. rtQ Yunanistan, gelecek ay batın· 

-48- dan itibaren, yeni bir idhalat ve Tefrika Ho.119 

. - Evet, ıol taraftan inmitıi- niz, tabancanızı kullanmağa ka- kontenjan ıiıtemi tatbika başlıya,, Bora kat'iyyen bana yaklaşma· 
llıı.,, Salonun penceresi altından rar verdiniz mi? caktIT. Yunan hükil.meti bu karar- dı. Ehemmiyet vermedim. O gün 
teçiyoraunuz •.• Bir an evet, yalnız - Merhametsizce ... Eğer bir nameyi Türk hü~umetine bildir- beraber avladığımız bir antilobun 
bir •n oraya kadar ıelmitıiniz... ıölge görünem tabancamı çeke· mittir. but etinden kestiğim bir parçayı 
Sonra, •al taraftaki yolu takip et· rim. •• Zira bu iıte ikametgaha ta- Yunan:stan bu yeni ı1ıtemle ateıde kızartarak yedim, bu pİ§'" 

· ttıiıainiz... arnız cürmü var .•• Biz, müdafaa beş muayyen ımıfa ayrılmakta· miş et, benim Afrikaya gelişimden 
Nuh, kendini zor zaptediyordu.

1 

halindeyiz... dır. Bu ıınıflar şunlardlT: tam altı ay sonra ağzıma koydu-
Gülümsüyordu. Fakat, bu, gü- Biran, tarhların üstündeki üç t _Muhtelif menıleketl ... rle 1 h d l" f ğum i k pişmiş etti. ş, da a oğ· 

Utnsemekten ziyade, fena bir i a- cam agvacının altında durdular. ya-tlmt"' olan anlMmalara ~öre d d ... " rusu felaket işte bu zaman an son 
a eyle yüzün buru,masına benzi- l Önlerinde. alçak . dalla·r· da .. n biri miktar ve men-ıe bakılmaksızın 

)' · ra ba~ladı. Ateşi aön~ümıüyor-
ordu. ıallancyordu. Hafıfçe ruzgar eı· idh \ edilen mallar. 

1 dum Cünkü tekrar bir ateş elde 
. - Tab't... - dedi - S izi m~s:e- mektevdi. 2 _ Diğerleri tamamen veya · .. 
~niz herşeyden ıüphelenmeyı ıs : Rifot: k1&tt'en Yunan mal) rıyle takasla- etmek çok güçtü. Bora bana yak· 
lılı:anı eder .•. Fakat, ben de .~.e~dı - Haydi! -dedi.- Bana rebber- ı narak Ed;rne veya Yunanistan ti· la~mamakta ısrar etmesine rağ· 
h,. b · il rabılırım k men ben onu atece alıstırabi'ece-
l ~" ıma sıze ıua er ao · Jik ecHn... . • caret müvazene~inin tam<'.men a • :; ~ 
kı sual... Nuh. bütiin ihtiyt'\t 1 n1r1 .. 1erme t"f olcluF,u memleketlerden yapı- ğ'mi umuyordum. Filhakika alıştı 
''lşte birincisi: riavet ederelc r.ola do<Yru ilerledi. lan idha15.t. an'..ma, neden sonra .. 
''Murat Bey olsun: ben ?lsu~, Gece, çok karanlılttı... 

3 
_ t<lhali, miktar itibariyle, Bir gündü. Bu maksatla Borayı 

llaaıJ olur da böyle bır hayalın go- • • • • t b't e..lHmiş olan mal'ar. perçimlerinden yakalıyarak ateşe 
~~~menine sebe'biyct verıniş olabi- - 14 - es 41 - Yalnz Ökonomi Bakanlı- doğru yaklaşhmuştrm. 0,. ilerle· 
ıt .,, Karanhk öylev. di ki, hara ele· h ,. .. d . l ·dhal e- memelrte ayak diredi. Ben ısrar · ğmm ususı musaa esıy e ı 

aifat, yüz buru!l'J.rdu: .,.. rin bulund• i;u yerde ne çiti gör· dilmit olan mallar. ettim. Fakat bu ısrarım, beni az 
f h _Emin olun\.•Z kı, bu tafsı at mek !<abildi, ne de çit boyunca u· S _ ldhali değer itibariyle tes· kaldı ölüme yaklaştırıyordu. 

uıs eni 0 kadar alakadar etmez ... Sa- zan n ktmılu yolu... . . t l' Aslanlı Hüki;mdar Merzukaya, 
t. k le k k 1 1 '- bit edıl.mıt o an m~ ar. b d 1 k 1 tt B 1tıt\ bir yüz ... Yarı a~ı , .. os ocab- Ya1mz 101 tarafta i ça ı ar Kıl· B' 'nci ve ikinci ırruplardaki u ıua a so o unu uza ı. ura· 
iti., b' v Göz namına u " ü d ır da derin bir yara izi görünüyordu. 
,. hn ır a~ızb·:· k men görun yor u. malların idhali herl<es için aer-
l't rede hıç ır ıey yo ... R'f .. h inen basa· . O .. .. d"" d"' .. - lc.te, dedi. Bana o günün ha-. O hatab1nın üzerin- ı at, uçma zene besttır. çuncu ve or uncu grup 

urmuı ve mu maklann, sonunun evvelkisinde il I r· 1 hrası. Naerl olmuştu da kolumu 
~t hasıl olan tesiri tetkik ediyor - ma an ya nız lmu~dyyhenl ucdcab~l~ kapmıştı. bilmiyordum. Can a-
J ayakta duruyordu. ve ticarethane er ı a e e ı ır. d d 
q\l cısrvle mukavemet edeme en Ü· 

· Yavaı sesle: Son grubun mallan ise, bunlan 
- Hayır, hayır ... Beni düşün· alacak tadrin adı ruhıatiyeye ya- şüp bayılmışım. 

dUren bu de>:."Jdir. ikinci mesele - Şayanı hayret! -diyordu.· Bu Gözümü actı~ım zamanda gene 
t> h zılacaktır. 

r 'ıerinde tevakkuf ediyorum, Nu macera, geçen sene batımdan ge- -=-=============-..= onu etrafımda pervane gibi dö-
ye1 ~Y! çen h6.diseye ne kadar benziyor! ıı--R A D y Q =11~ nereken gördiim. Benim ya~adığı-
kJıl _ikinci mesele üzerinde mi? Yalnız dekor batka... mı anlaması kendisini çok sevin· 

d kt L u3un 
_Evet... B'r az evvel, bana Biran düıünceye var ı an son ISTANBUL: dirmit olacaktı. Hemen elimi ya-

dtdiniz ki, bana iki sual soracak· ra, ilave etti: 11,so: tJnıver11ıt00en nakll, lnkllAp dr.ra- lamaya kendisini affetmemi iste-
"1ı!sınız. - ihtimal ki hadiselerin cere- ıcrt, ııaym Reccb c.ıı.F. Genel yazganı, ıs: meğe baı;Jadı. Müthi~ kan kaybet· 

• b d • 1 Fransrzca, 18,SO: .Jlmnutlk: Bayan Ad.de, 
t..ı..ıL , h-•.ı.rn+ fl!divordu. yanı da eş ... Yalnız ura a, tf er 18,150: l'tl\lt: Dans mu11lklst, 19,SO: Dünya. miştim. Bir af,aç lifiyle kolumu 

- Evet ••. l§te ikinci •ualirn: Ni- dalla çabuk cereyan ediyM ... Z n- hiibei'ıerı. J9,&0ı ,rWc; Kantık musiki, 20: boğarak mütkülatla durdurabil-
1 b .:. t hl"k de ona gBre faz- M-rlf vckA1t)tl namına konteran!I, 20,ao: 

fitı 9üpheleriniz Murat Bey e e- ne ersem e ı e Mllzlk Solo • NeJat bey, %0,60: Spor l<onue- dim. Amma o giinden sonra da da 
'itn üzerimde temerküz ediyor? ladll'. ması: Eşref Şefik, 21,15: Anadolu ajansı, • h~ cok arkadaş olduk. 

-Zira ıiz ve Murat Bey, Dira- - Nidn? diye sordu. borııat:u. %1,SO: Radyo orkestmsı, 22: Rad· R!r ~Rlı~l-t pf\;r,iimi\ ;,ch"Orm za-

ı················ 
İYazan : 

i Rıza : 

~ Şekip i 
: . 

man B~;;·;; .. ~;bancı bir aslanla 
beraber gördüm. Bu di~i bir as
landı. Evlenmişlerdi. Fatmayı da 
işte böyle bir günün sabahından 
tanırım. 

Merzuka atıldı: 
- Artık o günden sonra demek 

babam kaybettin. 
- Evet, o günden sonra .. 
- Peki amrn , öteki hayvanlar-

la nasıl tanıştın?. 
- Mesela Şerifle mi? 
-Evet ... 
- Onunla ve onun cin,in.:1en 

olanlarla tanışmam cok kolay ol
muştur. s rifi ... ; .. ,...··,, avai!mdan 
•• ralı buldum. O kadar yaralı· 1 

ki yürümesine mani oluyordu. Bu· 
yüzden yan yatmış mütemadiyen 
yaralı ayni"mı sallıyordu. Yanmı

da Bora dn vardı. Bora hi:cuma 
geçmek istedi. Mani oldum. D ere
den getirdiğim suyla ayağını iyice 
yıkadım. Sonra üzerine genis vap
raklar koyarak sardım. Bu hare
ketim o kadar biivük bir tesir bı-
rakmıt olacaktı ki aradan uzun 
zaman gemiş olmasına rağmen ta
nışıklığımıza halel gelmedi. Mu
rat1 sizi götüren fil, zaten Şerifin 
oğludur. Onu aşağı yukarı ben 
büyüttüm. Daha yaşı da o kadar 
ilerlemiş değildir. Ancak yirmiyi 
ya bulur, ya bulmaz. Adına Mu
rat dedim. Çünkü benim bu isim· 
de bir karde§İm vardı. Onu bi: 
Afrikaya gelirken Mısrrda bırak 
mı tık. (Devamı var) 

)~ Hanmı1 m misafirleri arasında - Bilmiyorum ... Bir hissika:b- yo caz ve tango orltr.atrn.ııı. 
8ZS l(hz. BtlKREŞ, 864 m. 

~ll.lJ> ta salondan yegane aynlan lelvuku ... Geçen sene olan o iıte ıs • 16 otındnz n~rlyatt. ıs Romen 

lllaa.nlarsmız. neticeye varacafimn kat'i surette mnslktsı. 19 Hnberter. 19,115 Konserin de-

b'l' d B .l • • nmr. 20 Knnfcmns. %0,%0 Pl~k. 20,46 
ı ıyor um... urar:a U!e, mama-

Elektrik Badya 
- Birisini daha unutuyorsunuz. Konferans. %1 Romm opcran azaıımdan 

lara çarpacağıma. dnir içimde bir Lya Popun eark11an - Sözler. 21,ü Cll%· 
- Zannetmem. 

- Evet, evet. 
-Kim? 

- Bizzat siz, bir aaatten beri 
~l'talrkta yoktunuz. 

.- Bravo .•• Bravo ••• 

Rifat, gü!meğe batladı. Doğnı
~.'takanın bu türlütünU de hiç 
~klenıiyordu. 
J.f ·:-Size verecek cevabım yok ... 
\)•Uctımunuz, tam ve mükemmel 
ll' mantık kaidesi içinde .•• 

Sonra, ıöze batladı: 

- Peki amma, aöyleyin baka• 
~: Niçin acemice hareket ede
r~ıc o tehlikeli zamanı intihap ede-

'·· Geri kalan %aman zarfında 
""'-d~tternmelen hareket edemez miy-
•ııt? 

d Nuh, kaılannı çattı. HUcmn e
etceıine bir tavır takmdı: 
..._ N· · ·? Ga et b • t 1\ ıçın mı ..• y asıl .•.• 
~di üzerinizden füpheleri kaldı

~ll-ak kolaylıkla Murat Beyin ya

\~ benim üzerime hücum ede
ılllı..ıı- • • 

'Cl{ ıçın ••• 

-Şüphesiz, bu cevabınızla da 
tayeıt rnantıkt davranmq oluyor-
'llnu.. H' .. 1 • ~ <-.,, ıç saçma ıoy emıyorau· 

:ı:. 

Saate 'baktı. 
-çıkalım, Nuh Bey! Vakit, ge-

~ y d • '6.h arıırnı geç.mif ... Yanınız a ıı-
't'ar mı! 

...... ha.,.. 
ti ..._ BiliYor"Qm, lbumın ehemmlye

Yo1r. 

~J'ri ta.bit bir ffJJ' ılrilree-

hia var .•• Hem de tehlikeli mania- bant'!. 22,46 Radyo orkesaraa 
228 it.hı:. VAr.ŞO\'A 1M5 m. 

lara... 19,t5 Plmno kl'nuı.n kon!ll'rl. 19,45 Sov-
Uzun bir ı.i;kut h;;t.üm sürdü. yet lstMvonlımndl\n nnl<ll. 20 Pl!k <tn~ı-
ltdsi de ~ik1rat kesil.mitlerdi. llz 11nrktlıın.) - Konf~ranıı. Rabl'rll'r. 21 

Hafif mt1slkt. %1,46 Hnbl'rler. %2 PopW..r 
Nuh, dedi ki: IM'nfonlk orl<cstra ltomır.rt. 22,45 Edcbtynt.

1 
(Devamı var)' !S Rekllmlı konser. 2S,31S Dans musikisi. 
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lr HABER'~~ı Kısnıet J, 
Hiklyesı 

... B•i•r•h•ik•a•y•e-iş.!it.tim,-·p·e~k-~ib·e~ğe•n·-~a·vuç-~i~ç~i '!"k•aıı:ıd•ar-=d~ük~k:-a~n·r•dı:-a-:-k~im~a
dim ... Zannedersem, sizin de hem hr? Müşteri çıkmaz ki ... 
garibinize, hem hoşunuza gide- Mucize ... 
cektir. Lakin, bunun bir mahzuru Burasının arşını dört lira bile 
var: 1934 senesinde, inkilap dev- ebnezken, önüne bir adam çrkmıf: 

T k h · · · k 1 - 25 liraya bu arsayı aldım ... rinde bir ür mu arrırının a e-
miyle yazılmış olması... Satar mısın? ... 

Kısmet fikri nasıl şimdiki fel- Mestan ağa: 
"- Dur bakalım! Bunun içinde sef em ize uygun değilse, bu hikaye 

bir iş var ... ,, diyerek, paraları alde, benim tarafnndan yazılmama-
mış, imzayı vermiş ve hemen, yola 

lıydı. Bunu eğer, eski asırlarda, 

1 düzülmüş ... 
lran edibi Sadii Şirazi yazınış o - Mevsim sonbahar olduğu ıçın 
saydı, elbette dah • uygun dü~er- üzüm zamanını geçirmemek endi
d'' 1 

• şesiyle acele bile etmiş. 
• • 

Fatih taraflarında, yangın yer
lerinde, Hacı Mestan ağa isminde 
bir kundura tamircisi yaşarmış ... 

Bu adamın babası meşhur ka-
va vaflardanmış ... Evleri, iratları, 

akarları varmış ... Lakin, ökçeli a-
yakkabı, çevik papuçla rekabet 
ederek Avrupa malı el sanayiimi
zi bitirmiş; tabii, Mestan ağanın 

babası da pek çok ziyan etmif ... 

Satmışlar, ~avmışlar ... Nihayet, 
arkadan, koca yangınlar da eriş

miş, ne var, ne yok, silmiş, süpür
müş ... 

Mestan ağa, elinde kalan aon 
arsaları da satmış ... Yalnız, köşe 

başında kalan dört metre mürhbaı 
yeri kendine alakoymuş ... Orada, 

çerden çöpten üstü tenekeli bir 
kulübecik yapmış... Hem içinde 
kendi yaşıyor, hem de sabahleyin 

kepeng:ni açarak, civardaki adam 
ların ayakkbılarını tamir ediyor. 

Hulasa, kıt kanaat yaşayıp du
ruyor. 

Bir gece, Mestan ağanın rüya· 
sına, ak sakallı bir derviş girmiş: 

- Mestan! Meatan ! 

- Efendim ... 
- Senin, Balrkesirde bir k'ısme-

tin var ... Onu yemeğe gidecek
sin ... Bu kısmet, İbrahim ağa is
minde bir kahvecinin çardağında
ki siyah üzümdür. Kahve, altryol 
ağzındadır. Oraya git... Beyaz 
salkrmlar ortasındaki biricik siyah 
salkımı seç ve ye ... O, senin kıs~ 

metindir ... 

Mestan ağa, sabahleyin uyan
mış ... 

- Rüya ... -diyip geçmiı. 
Fakat, ertesi gece, gene aynı 

derviş, önüne dikilmiş: 

- Bu dükinını önüne ilk çıka-
na sat ... Onun parasıyle Balikesi-
re git ... İbrahim ağanın kahvesin-
deki siyah salkımı ye... O, senin 
kısmetindir. 

Yamacı: 

- Lahavlevela ... -diye gözleri
ni açmış ... 

Sıra ile bir kaç gece ayni rüya 
tekerrür edince, demiş ki: 

- Gideyim bari... Fakat, bu 

Olimpiyat patinaj müsabaka -
lC1Tı için, Almanyada devamlı su -

rette antrenman yapılıyor. Yukar
dahi reıim, Almanyanrn en iyi pa-

Vara vara Balıkesire ulaşmış. 

Orada, altıyol ağzını bulmuş kah
veci lbrahim ağayı sormuş: 

- Kendi lstanbula gitti, fakat, 
kahvesi bu ... 

Bakmışki, salkımlar orada du
ruyor. Hepsi beyaz, sade içlerinde 
bir tanesi siyah ... 

- Bu salkımı ben yiyeceğim ... 
Benim ısmetimmiş ... .Al beş ku-
ruş ... 

-Peki kopar ye ... Burasının ye
ni sahibi benim ... lbrahim ağa, ls
tanbula gitti ... Rüyasına bir derviş 
girmiş ... Ona demiş ki: "Bu kah-
veyi sat ... Alacağın para ile lstan-
bula git ... Orada, F atihde, bir kö-
şe başında mini mini bir kundura
cı dükkanı vardır. Sahibi Mestan 
ağadan orasını kaça olursa olsun 
satın al... Altında bir hazine var-
dır!,, O define 
dir !,, 

- ! ... 

senin kısmetin-

- lbrahim ağa, dükkanı 25 li· 
raya satın almış... Dün, bir mek
tup gönderdi ... Sahiden de hazine 
bulmuş! ... 

. . . 
Söyledim: Eski çeşit bir hilia· 

ye ... Fakat güzel olduğu için yaz
maktan kendi.mi alamadım ... 

Hatice Süreyya 

Birçok memleketle~de genç kızlar 
eı:lenirken drahoma vermek adeti 
vardır. Cenubi Afrikada ise genç kız
lar satın alınır. Resimde dört keçi 
mukabilinde bir genç kızın satın alın· 
ması sahnesi görülüyor. 

tinaj oyuncusu. kadın ve kızları, 

bir arada çalı§ırken, alınmı~trr. 
On patinaj oyuncuıu, Berlinde 

"Fridrihshayn,, dalıi sahada ka· 
yıyorlar!, 

Soldan itibaren: Malbori ve lrvin Himalaya'da - Amundsen kutupta - Kaptan 
Ja'nın heykeli - Amuntıen'in •on bir reımi - Toıkana prenıi on yedinci Lui. 

Akibetleri mech l k lan 
meşhur insan ar ! 

Ne olduktan bilinmiyen, iki- Halbuki, bu adamm yalan söyle-/ oldu?. Norveç bu büyük katif 
betleri mechul kalan İmanlar...... diği hakkındaki kanaat daha kuv- asil insan için, milli kahramaııl 
Uzak ve yakın tarihte bunun bir vetlidir. Prensin ihtilalcılar tara- ra yapılan matem merasimi yaP 

1 çok misalini bulmak mümkündür. fından gizlice öldürüldüğü zannı, bütün dünya da onun yasını t1I 
Harplerde, bu arada bilhassa bü- hakikate daha yakın görütüyor. tu. bO' 
yük harpte kitle halinde ortadan Bu iki tekilden daha ziyade haki- Kapteyn Oates de böyle kaY . 
kaybolan, teker teker öldükleri kat mahiyetinde sayılan bir şekil lan fedakar insanlardan birid•~ 
tesbit edilemiyen, fakat dönme- daha vardır, ki o da prensin taraf- 1912 senesinde, Skot keşif hey'ellı 

1 b k f . d d"" ··.ıor yiılerine göre ö düklerine hükmo- tarlan tarafından gizlice Fransa cenup kutu, ü. eş .~n. en . onu,~ 
lunan insanların vaziyeti, bu ara- haricine kaçırıldığı, bu kaçrrılışa, du. Bu hey etın muhım hır t1 ·~ 
da baılı baıma bir safha teıkil kunduracı Simonun külliyetli pa- olan Kapteyn Oates, yolda ai, 
eder. ra yiyerek göz yumduğu, hatta surette rahatsızlanmıştı. Bu vı.ı~ 

Şimdi burada bahsedecekleri- yardım ettiği, kaçırılan prensin yette, arkadaşlarına yük ol~ 
miz, ne oldukları bilinmiyen, aki- yatağına da ona tıpkı tıpkısına rak, onların daha kolaylıkla ·ı-J 
betleri meçhul kalan insanlar, ta- benziyen hasta bir çocuğun yatı- nüşlerine yol açmak düşüncesı 
rihte meşhur simalardır. Bunların nldığıdır. O çocuk, bir müddet kapıldı; ve gece yarısı, arkada,t~ 
en eskisi, miladın 15 nci senesin- sonra ölmüı, gömülmüı, prens öl: rı uyurken, çadırdan ~ışar.ıya ç J 
de Romalılar tarafından esir edi- dü, gömüldü sanılmı§, fakat 17ncı tı. Ertesi sabah onu dort hır tarbl" 
len Tusnelda'dır. Aminiyuı'un Lui, baıka bir isim altında yaşa- ta aradılar. izini hiç bir yerde. ~ 
karısı olan Tusmelda, güzel, en- mıştır! lamadılar. "Terra Nova,, isı~fı 
damlı bir kadındı. Bir çok heykeli işte, 'Dofen,,in phsiyeti etra- gemi, Oates'in pek sevdiği bir ~, 
yapılmııtır. fmda muhtelif rivayetler! ... Han- atı sapasağlam geriye getirdi. ' 

Romalılar tarafından esir edi- gisi doğru? .. Belli değil .. Bilhassa kat, atların sahibi, ebedi buıl~ 
ı- '- lcad.snda~~--- -.._;..._~ tT .U\;ol 1.iUl'lllll 1'VllUllU-ıın:)'Uuua arlllUUUu hal'11oo••• 

müverrih Tahsitus, bahseder. Tah çıkarmak için pek çwok uğraııl Himalay~ dağın?a lieşifler) 
situs, tarihinin bir cildinde, ken- mıı, bütün bunlara ragmen karan pan Malleorı ve lrvın, 1924 seJl t' 
disinin Tusnelda ile oğlu Tuneli- lılc vaziyeti aydınlatıcı bir delil Haziranınm sekizinde "Mavnt 1" 
kus'u zafer mevkileri arasmda ala elde edilememiştir. verest,,in tepesine tırmanmak dl
ya katılmı.t olarak Roma sokak- Kısaca "Y ohan Ort,, diye de a- rarmı vererek, işe baılamııl.ar 

1 larından geçirilirken gördüğünü nılan T oskana Prensi Y ohan Ne- Bu sırada ayn bir grup teşkıl 
1 yazıyor ve bahisi şöyle kesiyor: pomuk Salvator'un ne olduğu da den diğer arkadaşlan, onları J• 

"Bu ikisinin uğrayacakları elim hala anlaşılamamıştır. Kendisi, zaktan gözle takip . e~iyorl~ 
akibete dair tarihimin bundan l852 senesi kanunuevvelinin 22 Derken araya kalın hır sıs tab .ı: 

'k' k"'''' sonraki cildinde izahat verece- sinde doğmuştur. 1889 senesinde sı girdi. Bu sis tabakası, ı ı a 'ô' 
ğim.,, haiz bulunduğu "Arşidük,, ~nva- diğer gruptak~ arka~aş~.an~a :ıf 

Tahsituı'un tarihinin bundan nından vazgeçti. 1890 senesı ya- termedi. Bu, bıran su~du. Sıı, ,r 
sonraki cildi, zamanla ortadan zımn güzel bir gününde 'Sen. Mar rılıp gitti. Hayret! lkı arkadatı el' 
kaybolduğu ıçın, Arniniyus'un gareta,, isimli yelkenli ile pupa tık biran evvel bulundukları ~ı1 
güzel ve endamlı karısı Tusnelda' yelken enginlere açıldı. Genç Ar- de değiller ..... Neredeler? .. Ba ~ 
nın - oğlu ile beraber - i.kibeti, şidük, ekzotik memle~etler ~ö:- malar, araş~~~l~r _boşuna .... ·1~ meçhul kalmıştır. mek, tam manasıyle hır devrı a: senedir, bu ıkı kışının y~şa~ık bit 

Sonu ne olduğu belli olmıyan lem seyahati, bir dünya seyahat~ na yahut öldüklerine daır h~ç bit 
bir tarih siması da, 17 nci Lui'dir. yapmak hevesine kapılmıştı. Engı haber ah'lamamıştır. Belkı 
Lui, 1785 senesi martının yirmi- ne açılış, 0 açılış aldu. Ne gemiyi: gün? ... Kim bilir, belki! ı,.t' 
sinde Versay sarayında, 16 ncı Lu ne de sahibini bir daha herhangı Bunlardan başka ne oldulc , 
i ile Mari Antuvanet'in oğlu ola- bir yerde gördüler. Gerçi bazı ek- bilinmiyen, akibetleri meçhul;:{ 
ra kdünyaya geldi. Fransadaki zotik memleketlerde seyahat ya- lan insanlar arasında Miralay tı' 
kanii ihtilalde, babasıyle annesi- 1 A 'd""k' d b da B · 1 b\J pan ar, rşı u e şura a, ura cet bulunuyor. u mıra ay, bl 
nin ba•ları giyotinde kesilince, l d"l d ı ceıııJ 

:ır rastgeldiklerini söy e ı erse e, dan bir kaç sene evve , 1'' 
1793 senesinde, genç "Doken,, , k d 'k d' · tk'k h t' e çı bu sözler, pek o a ar ı na e ıcı Amerikada te ı seya a ın . b~' 
Konvansiyonun karariyle Simon mahiyette değildi. Hulasa, seya- mıştı. Sonra çingenelerin gizh .. tiıı' 
adlı hoyrat bir adama teslim edil- d k' d · l h ·· ıl 

hate çıkan Arşi ü e aır mem e- yatını araştıran meş ur uç l ili 
di. l,i kunduracılık olan bu adam, ketine o tarihten bu tarihe kadar de, ortadan kaybolmuşlardır. tıı 
prense giiya bakacak, onun yetiş- hiç bir haber aksetmedi. Macera de 500 zabit namzedi delika~lı ıı' 
tirilmesi işini görecek, onu ihtilal- . k b' · t · ·çıtı e 
cilerin İstedigvi gibi büyütecekti. sever Arşidük, belki yolda hır a- lunduğu halde, ır gezm ı 1 ·ııde' 

zaya kurban gitti. Yahut ta, in- gine açılan "Kopenhag,, isını 
0

1· 
Bu adamın genç veliahta karşı san ayağı basmamış bir ülkede, ki mektep gemisinin nerede ne,, 
çok huşunetle hareket ettiğini, o- me3hur "Robinson Kruzoe,, gibi duğu da hala anlasılamarnı~tı d~~ 
nu hırpaladığını ve nihayet hasta ~ s·· l t d kaybolanl21.r " 

Yac.ıyor ! oy e or a .ar . _ • ..., .. ı ... r'" bir halde yatağa düşürdüğünü ta- '$ 1 l h- I ~ ... 
Büyük Norveçli kutup kaşifi bir kısmının aı e. erı, a a .ı,·,tıe' rih kaydediyor. Fakat, bundan ö- - l nn u 

lesi meçhuldür! Ronald Amundsen, 18 Haziran güniin birinde a' e yuvas\ 
1928 tarihinde "Latham,, isimli cekleri ümidiyle yaşıyor ar: ... J' Başı kesilen babasının yerine, d .. ·· bırl .. 

krallık taraftarlarının "17 nci Lu- deniz tayyaresine binerek, beş ar- Beklenenler en gunun V t~ıt• 
i isim ve ünvaniyle kral ilan et- kadaşıyle birlikte, şimal kutbuna dönen, hiç yok mudur?. b ~cııılr 
tikleri asil gencin akibeti ne oldu- doğru uçtu. Maksadı, orada ka- Mesela, Enol Arden, ka~ :etiı'e 
gvu ehemmiyetle araştırıldığı hal- zaya uğrıyan Nobile İtalyan keşif tan senelerce sonra mern e tı>'' 

d · kt' d"' .. ·ı · kavu!\ın\Jf de, bir türlü kat'iyetle teshit edi- hey' etine yar ım temın etme ı. onmuş, aı esme :ı; •• .•' 

lememiştir. Genç prensin kendisi- Fakat, fedakar insan, kazaya uğ- Bin bir maceradan sonra dön1.lf•'1711 
n~ teslim olunduğu kunduracı Si- rıyanlarm yanına varmağa bile Ne saadet! ... Bununla berabetı rJe 

. l d' r 'yor· mon, onun 1795 senesinde hasta- imkan bulamadı. Ne oraya vara- netıce ere na ır rastge ını 
1 

1anıp öldüğünü iddia etmiıtir. bildi, ne de geriye dönebildi?. Ne yazık ki şimdiki halde böyle· 



Yüz yirmi milyon kişiyi 
idare eden karı koca! Okuyucuıarınıızın soy 

adlarını neşrediyoruz 

.. Kadınlara ne fazla müsait davranmah, kadın ne 
de oldukları için iş hayatında uzaklaştırmahdır!,, 

OZER - Yüksek lkbaad ve ticaret 
mektebi talebelerinden Hayri Çetin 

Yöoak - lstanbul tahsil müdürü 
Rıza, divanı muhuebaı tem.)iz rapuı
ıöril Hakkı. 

Amerika, her .,mleket ıibi bu 
athıü defil, fakat yarmı, yarından 
ite.ini temsil eder. Orada )'&fi· 

1an çetit çeıit ırklar, ve orada ko
lhıfulan türlü türlü li1&nlar, orada 
hfiküm aüren türlü türlü mezhep. 
ler hep birlikte yeni bir IDl!deni
Jet icadı için çalııır. 

Buıün bu memleketin batında 
Mister Rozvelt bulunuyor. Onun 
İf baıına geldiği günden beri Ame 
lika bir ihtilil devreai geçiriyor. 
Bu ihtilil, en modern ihtilal ola
caktı. Kan koca Rozveltler bu ih
tilali bir tekimül hareketine çe
'rirdiler. 

bunu tecrübe ediyoruz. Bir naza· 
riye ite yaraınazaa bqkaımı de
niyoruz. Memleketimiz 48 hük6-
metten mütetekkildir. Bütün mem 
lekete umumi bir yük yüklemeden 
bu hükümetlerin bir ikisinde tec
rübelerimizi yapıyoruz ve icap 
ederse bunlan tadil ediyoruz.,, 

Onun için on ay evvel Rozvelte 
bakan onu bir sosyalist 1&nabilir· 
di. O zaman onun nutuklan Sov
yet komiserlerin Kremlin 1&r&• 

ymdan söyledikleri nutuklara çok 
benziyardu. 

Rozvelt hep itçilere bitap edi
yor onlara "memlekette itleri art
tıracak bir çare biliyorsanız bana 
bildiriniz. V qington para ile do
lu. Bu parayı ıize devretmek iati
yorum.,, 

Bunun üzerine Amerikanın bü
yük maliyecileri, büyük it 1&b\p. 
leri, tröıtcüler, bankacılar Roz
velte kartı cephe aldılar. Rozvelt, 

landırmak için biç bir f edakirlık- Diler - lstanbul tahsil mildir mu· 
tan geri kalmamaktır. Bu yolda avini Şefik. 
onferamlar irat eder, sayısız top 

lantdara riyuet eder, fakirlere 
nuıl yardım edilebileceğini dü
ıünenlerle konutur, çocuklan mes 
ut ebnek, talim ve terbiye ıviyeai
ni yükseltmek için çalıtanlarla 
teıriki meul eder, makale yazar, 
radyoda nutuk aöyler, iyi tetkik 
ettifi bahisler üzerindeki tetebbü
lerini neıreder •• Ona söre bayabn 
en belli batlı zevki budur. 

Onun kocası bir lokomotif 1&

yılıru kendiaini mükemmel bir 
katar saymak, hiç te yanlıı olmaz. 

Tllrker - lstanbuJ mmtakul tab· 
sil müfettifi Hikmet ve Nafia V eületi 
şirketler dairesi memurlarından 'l 'er 

tik. 
Ozen - Adliye tevldthane karakol 

kumanclanİ lamall. 
Cana1 - Yenleaml maliye pbesln· 

de Hayrettin, Devlet Matbaasında 
Klmll, adliye icra muhasebesinde Ba· 
ha kardeşler. 

Gtlmrtlk muhafaza başmtldOrltllil 
ayniyat kalemi memurlan qaiıclakl 
aoy adlamu alllllflardır: 

Ozdemlr - (•) Bedri. otu - Ne • 
eatl. Yılmu - Bbeyln. Acar - (•) 
Hakkı. Evren - HOsnL 
Şlmtek - Eytlp dDdm m kesim ..

tabaşrBl H. Sakyr; allelli Hatlee, afal· 
lan: Nermettln, Seyfettin, Sallhat • 
tin ve Necil. 

Kurubabk - Galata Bllltr 10kak 
No. 1 ticarethanesinde Htlsrev. 

Karı koca Rozveltler, birbirin· 
den ayrı ve müatakil ıörenekle 
beraber müıterek kanaatleri de 
vardır. lkiai de Feminiıttirler. 
Hatti Rozvelt kumral 1&çlı, kum
ral güzel Framia Perkim'i kabine Aldı- - Aluuay Marat Pap ma· 
sinde me1&t nazın yapmakla ça- halleal Cami llObk 'I No. mtltekalt 
lıtan kadınlara güvendilini ispat kaymakam Nurettin. 
etti. Madam Rozvelte göre "ka- E'f'l'eDberk - latanbal Nalla bq
dınlara kartı ne fazla mü1&itk&r mUhendlsUll yol Ye yapı itleri memar 

davranmalı, ne de onları kadın ol lannA dan Ragıp.Tram tm lann ... __ 
dukl • • • h d yvaz - vay n. an -an ıçın ıt ayabn an uzak. Eclfrneb b Lbd. 
lqtırmalı. Mesele cinaiyet mesele- Karam pr _ Kadıkl Ha mani 

si delil, iktidar ve liyakat mesele- mUrette..::..dan a..!a ~tlsamettln. 
ıidir. Bu güne kadar az çok. ka- Çakar - Kadrk8y Ruaıa Pap M. 
dmlar aleyhinde yqayan bir fikir tq oeaklan bekçisi AlL 

Sonu - Deniz ticaret mftdftrltlftl 
h:rla"11Zluk bftrmundan ŞOkrtl. 
• Kılıç - tzmlr e8Daf cemiyetleri 
mürakrbt Hiiıamettin, oflu Ak'81ft 
~azetecıi muharrirl~rinden Cemalettin 
.... ofl• Seyfettin. 

· . ·~o.io.L .. ~~ 

d~P!'dep belediye memurla· 
nnian ~an. -• 
Tadık - 58 na meJi..tş_bMm!!.UJml 

ve ~. H. F Lllnza oe&k ı-ef§J lllkJQ'!. 
GQç - Jstanbul ilniversitesi santral 

memuru Ferit. 
Ertuğrul - (•)Beykoz kazası polis 

memurlarından 356 numarab ibra· 
blm. 

Akhat - Şehremini nahiyesine bqh 
Uzun Yusuf semt ocağı lzalanndan 
AIL 
Şehremini nahiyesine bağlı Uzan 

Yusuf Semt ocaiı halan aşağıdaki 
aoy adlarını almışlardır: 

Başaran - Zühtü. Cen,Pz - Ali 
Osman. Ozçellk - AIL Atilla - <•) 
İbrahim. lsıkalp - Ziya. Akbulut -
(•) Ali Ulvi. Ozdemlr - (•) Bahaet
tin. Ozmaden - Neşet. Yalçın - (*) 
AIL Çelik- (•) Hamit. Yılmaz - Ya· 
kup. 

Gftney - (*) Şehremini nahiyesine 
bağlı Uzun Y111111f eemt oeatında Fah· 
rL 

Erdolan - <-) Ankat Halit Per 
tev Bahçekapı birinci vakıf ban 29 No. 

Demirel - Glmrtlk komlsyonC11S11 
Se:yfettla Ye alleee ba ismi almıtlar • 
dır. l 

Merlt - Pmdıkb posta mtldtlrtl Fa• 
lir. 

Okay - Fmdıkb telarat memuna 
Sabri. 

Allanalp - Pmdıkb havale mema • 
ru Şemsi. ı 

Gflney - (it) Fmdıkb havale me • · 
muru Şuadettln. 

Ttlkel - Fmdrkb posta memmı1 
Seniye. 

Bıbr1111 - Pmcbkb poata m8vezzfl 
Salt. 

Alma - (•) l'mdıkb posta mUvezzil 
Nihat. 

Allllf - Pmchkb posta mOvezzll 
Enver. 
E~n - Pmclıkb posta mftvezzil 

o...._ 
Gir - Galatasaray (271) numaralı 

mafazada Rıza Nur. ve biraderleri, 
Recep, Şeref. All 

Cebed - lstanbulda Abdülgani, 
-ı-a.......n .... • Kenarları (•) İfaretli soyaila-
"eooelce JJa,lıalan taralrnJan a
lınmq iaimlerJir. Salaiplerinin Je
fİftİrmeleri layJalı olur. 

Bqka memleketlerde devlet 
reisi, ister, cümhur reisi, ister hü
kümdar, ister diktatör olsun, o
llun zevceai ikinci derecede bir 
lllevki abr. Bazı zamanlar kenar
da kötede görünür, bazdan da hiç 
töze görünmez. Onun ıahsiyeti 
lcocasınm phıiyeti içinde kaybo
lur. Rozveltler böyle değildirler. 
Madam Rozvelt kocasından ayrı, 
lllüatakil bir 1&hsiyettir. Kendine 
ıöre fikir ve mefk\ire sahibi olan 
bir kadmdır. Çünkü Madam Roz
Telt tam bugünün kadınıdır. it ve 
'l'llafe 1&hibi olan kadım temail 
eclM". Miıter Rozvelt onun nezaret 
eltili n eıyaaı fabrikalanna, o
nun okuttuğu derslere, onun açtı
lı kıs ldüplerine, onun fakir 1&n
atkirlara yardım için verdiği kon
Ml'lere kantmaz. Madam Rozvelt 
devlet inerlemaiÜiii 1mı...,., JHr 
lrasabaya gider, orada halk evleri
nin, yahut halk terbibyesinin ek
•ik olduğunu görür. Neler yapıla
bileceiini kararlqtırır ve Vating
tona döner dönmez bu kararlarını 
tatbik eder. Onun bu tekilde ha

reketi hem bir phsiyet, hem bir 
zevce olmak haysiyetiyle ıırtlan
dıfı vazifeler üzerinde biç bir te
Iİr yapmaz. Bilakis Madam Roz
•elt her iki vazifeye de yetitir. 

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

Madam Rozvelt nasıl bir ph
aiyeı.e onun kocası da bir phıi· 
)ettir. Enerjisi tükenmiyen birdi
laamodan farksızdır. Onun it ba· 
tına gelmeaine kadar, her hük4· 
illetin en belli batlı hedefi daha 
CSnceki neslin fikirlerini yeni nesle 
lıabul ettirmek ve yüklemekti. 
lfaıbuki Rozvelt yeni fikirleri 
h-. 'benimH'Dif, hem onlarm ile
risine yürümÜftü. Fakat Rozvelt 
-J'QI zamanda ıiyui bir adam da 
oldufu için aiyui 19raite de uyma
,.. bilir. 

Rozvelt en modern ihtilali ba • 
tannak piyetiyle it batına geldi. 
Aınerikada kırmızı bayrak dalga
lanınak üzereydi. Onun yerine 
İtoneltin mavi kartalı yükseldi. 
Fakat ihtilal gene ihtilildi. Çün
ltu Amerikalı ferdin hürriyetini 
dariqbrmakla Amerika ananele
rinin #en köklüsünü baltaladı. 

Rozveltin kendiıi der ki: 
"Biz içtimai adaleti kazan· 

llaak için uiraımıyoruz, hayır, bir 
Çok İnaanların daha azla, bir çok-

, lannm daha çokla yapyabilece
lini ıöatermek istiyoruz... Bugün 
~ dünyada ıeraiti müaavilet· 
~ek için bir cereyan var. Artık 
il' IDaanın bqkalanna zarar ver

llaeden koskoca bir servet yapma· 
'illa İmkin kalmadı gibi. Daha ı. 
leri ıltmek için elele verip çalı1-
llaak icap ediyor. Onun için biz 

Karm koca Ruzveltler 
(K6fede M. Ruzvelt'ln 
kıZI anneelle beraber) 

bu cephe yüzünden müteuir ol
madı. Fakat çok geçmeden biraz 
muhafazakirlqtı ve aesini deği1-i •• 
tirdi. Bunun neticesi olarak onun 
etrafından ayrılanlar, tekrar onun var.hr. Fakat kabahat kadmlar· 
etrafında birlqtiler. dadır. Çünkü ya pek ileri gidiyor-

0 da yeniden harekete geçti. lar, ya pek kadınca hareket edi· 
Böyl bir adamın kansı olmak yorlar.,, 

biç te kolay bir it değildir. Sonra bu kan koca ıulbcudur-
Fakat Madam Rozvelt ameli lar, ve ialibcıdırlar. Onun ıçm 

ve azimkir bir kadındı. Onun i- Amerika ıibi zengin bir memle
çin meıgul olduğu çetit çeıit itler, ket için en müthit sefaletin bat 
onu zerre kadar yıldırmıyor. Ea- almasına kartı bütün kuvvetleriy-
kidn Amerika Cümhur reislerinin le mücadele ediyorlar. Sonra iki· 
zevceleri, yapyalmz yatar, ancak si de harp dütmamdırlar. Mister 
ara aıra kocalanyle birlikte görü- Ro:welt bunu izah ederek der ki: 
nürlerdi. Madam Rozvelt ise, dai- "Harp, hem ahlak, hem ticaret 
ma berkesin içinde ve daima it ba bakımından bir cinayettir. Artık 
tındadır. Kendisi, bir insan tara- yer yüzünde yeni bir harp yapa· 
fından yapılacak inaani her ite cak, yeni bir harbi kazanmağa 
kotar. Vakit kazanmak için tay- ıücü yetecek millet kalmadı.Bü
yareden istifade eder, ve ıünde tün imanların yüzde dokum sulh 
18 saat çalıtır. Onun batlıca pren· taraftandır. Arazi almak harbe 
aiplerinden biri, it hayatım can- ahlmak devri artık aeçti. Yan me-

deni kebileler bile Avrupai millet· 
lerin hükmü altında yapyamıya -
cak seviyeye gelmit bulunuyor. 
Artık hiç bir millet, diler milletin 
ıiyut, mali tahakkümüne boyun 
efemez. Amerika bundan aoma, 
kendini müdafaadan batka hiç 
bir kaygu ile harp etmiyecektir. 
Kendi itlerimiz bize yeter. Geçen 
harbe ıiritmekle, bir aile kavga. 
ama ıiriten adam gibi olduk. Ce
nubi Amerikayı, orta Avrupayı 
imara para verdik ve bundan da 
bir teY kazanmadık. Artık kendi 
itimize bakacafız, ve kendi mille-
timizle meıgul olacağız. Amerika
nın kültürünü yükıelteceliz ve bu 
itte bilhassa bdmlardan iatifade 
edecefiz. Bugün aulhculuk, bir 
çocuktan farksızdır. Bu çocuiu 
büyütmek, yetiftirmek kadmlarm 
elindedir.,, 

Amerikalılar, bu günlerde da
ha fazla kendi iç itleriyle metıul 
olduktan için uluslar arası itlere 
fazla siritmiyorlar. Onları en çok 
alakadar eden iki devlet Sovyet 
birliğiyle Japonyadır. Çünkü Sov· 
yet Ruıya, Japonyaya ka111 Ame-
rikanın bilkuvve menfaati aayılı· 
yor. Bunun haricinde Amerika, 
hemen hemen hiç bir devletle ali· 
kadar olmamaktadır. 

Miıter Rozvelt bunu anlatır· 
ken der ki: 

"Dünyada mıntakacılık ıiyue
ti aldı, yürüdü. Amerika birletik 
cümhuriyetinin bir kimseye ihtf. 
JK1 yoktur. Kendi Jailanyle b 

nılabilir. Dünya ticareti gittikçe 
azalıyor. Hindiatan, kendi pamuk 
lanm kendi yapmafa bqladı. 
Brezilya, kendine lizım olan fab
rikalan yapıyor. Almanya bir yı. 
iın gıda madd"leri idhal ediyor
du. Bu ihtiyacı da kendi eliyle ba
f&l'Dlağa karar verdi. Onun için 
herkea batının çaresine bakıyor.,, 

Amerika halki Rozveltlerin 
iyi bir mak1&t petinde umimiyet
le kottukianm takdir ederek Roz. 
veltlere deatek olmuttur. Bütün 
Amerika halki, reiain herkesi h0t
nut etmek, herkese bir refah hia
aeai ayırmak için çalqbğmı anlı
yor ve onun her hareketini merak
la gözetliyor, onun her tözünü 
merakla dinliyor. 

Denilebilir ki cümhur reisi ile 
halk araaındaki her resmi engel 
kalkmıttır. Rozveltlerin bütün 
kuvvetleri de buradadır. Beyaz 
sarayın kapdarı daima açıktır. 

Cümhur reisiyle karnını halktan 
gizliyecek, ayıracak biç bir kapalı 
kapı yoktdl'. Gündüzün veya ıe
celeyın her iatiyew:ı vatandq onla
n ziyar~ edebm~. Bu yoldalci bü
tün içtimai enıeller kalkmqtn. 

Onun için her Amerikalı: 
- Reisi her zaman bulmak 

mümkündür! diyor. 
Bu da Rozveltlerin nnnaffaki. 

yetine yardım ediyor, onlann yüz 
0 

• •ı 0 •d ed L!I yırmı mı yon ıman• ı are e ... 
melerini kolaylqtmyor. 

OmerRlZA 
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fül ilti .;~!;:1~: .~;:~;%: ı~~ Umumi Kütüphane Külliyatından Mütterilerin verecekleri her 
ki liralık bir ıiparit için ı20C 
yıfalık Türkçeden - Türkçeye 

.özlük armağan olarak verile· 
cekdir. 

i~~~ aayıfalık Türkçeden • Türkçeye V E 
m~ özlük armağan olarak verile 

Hğ eledir. Çocuk edebiyatı neşriyatından 
:::: 

1:1:::=1.·. umumi Kütüphane: Hususı"""· Kı·taplar 
.... N. 1- Küçük Denizperiai (Anderaen) '(r. 10 
~fü N. 2 - Caauı Çocuk (Alfonı Dode) · ,, ıo 
m: N. 3- Dilenci (Gi dö Mopaıan) . 10 Arbdaıım 
:::ı ,, 
ifü N. 4- Mustatil aandık (Edgar Alan Po) ,, ıo Wilhelm Teli. 

Büyük forma Kr. 
,, ,, ,, 

~hi N. 5- Kıtla hayab (Jorj Kurtölin) ,, 10 lnaanhğm baş angıçlan · 1 Kısım ,, 
~Hi N. 6 - Divin (Alber Samen) ,, ıo insanlığın başlangıçları il ,, 

" " ,, ,, ,, 
:::: N 7 lk' llı (L F ) ıo lnaanlığm batlangıçları 111 ,, :::: , - ı zava eon rapye ,, ,, .. ,, 
mi N. 8- Jorinda ile Jorindel (Grim Karde~ler) resimli ,, 10 Mrinmaji 
~~i$ N. 9 - Helena Fon Sidov (Felikı Hollender) resimli ,, ıo Lengeran Veziri 

,, 

" 
Hll N. 10 - Mes'ut Prens (Oskar Vayld) ,, ıo La Fontene'in ıeçilmit hikayeleri 
iiJ! N. 11 - 12 - Arkadaınn (Makıim Gorki) ,, ıs Gazinin "ı4,, inkılabı 

,, 
Fiati Kr. 

!Hl N. 13 - 14 - Wilhelm Teli (Şiller) resimli ,, ıs Yüz ıene uyuyan adam 208 aayıfa 
lf'I N. 15 • 16 - Insanlığın ba,Iangıçlan (Birinci kısım) resimli Dr. n 20 'nsanlığın baılansnçları fevkalade 

,, ,, 

iı~I N. 17 - 18 - insanlığın başlangıçları (ikinci kısım) resimli Röne ,, 2ı0o ciltli 400 aayıfa 
ilt'I N. 19 - insanlığın aşlangıçları (Üçüncü kısım) resimli Verno ,, 

.. ,, 75 

t!. N. 20- Mrinmaji "Hikaye,, (Rabindranat Tagore: 1933 Nobel müki· ,, ıo 
ılı~ f atını kazanmıştır.) Çocuk Hikayeleri 
d:j N. 21 - Lengeran Veziri (Ahuntzade Mirza Feth - Ali) 
sili N. 22 - lı. F ontenin seçilmit hikayeleri 
fif •ı N. 23 - 24 - Jk: taraflı cinayet (Edgar Alan Po) 
lil N. 25 - Güzelleşen Türk Dili (Kurşunluzade Ratit) 
~h! N. 26 - Hiyalis (Albert Samen) 
H:~i N. 27 - Kurtlar Mucizesi (B. M. Kemal) 
J:' 
Iİ. N. 28- Albn kaz (Grim Kard~şler). 
mt N. 29- Yaşasın hakikat (Muslıh Ferıt) 
HH N. 30 - Kibritçi kız (Anderaen) 
m~ N. 31 -32- Lugat (Türkçeden Fransızcaya) 
~::~ . 33- 34- l~li kız (Dostoyevsky) 
H~~ N. 38 • 39- Kaynana (Yazan Karmen Silva) 

,, 
,, 
,, 

" ,, 
,, 
,, 
,, 

,, 
,, 
,, 

10 
10 
15 N. 

10 "· 
ıo N. 
10 N. 

10 
10 
10 
20 
20 

1- Albn Daiın Kralı 
2- Kedi Kürklü Kız 
3- Su Kızı 
4 - Elmas Gerdanlık 
5-Katibe 

Nik Kart er 

Ciltli ,, 
,, n 

,, 
,, ,, 
,, ,, 

Meşhur Amerikan Polis Hafiyesi 

,, 
,, 
,, 

ıs: 
ıs!! 
ısr 
ısl 
15 i. 

"b 

1 
1 

. . . 
~E~ Çocuk edebiyatı neşriyatından bcuılmı§ bulunan kitaplar 

201 N. 1 -laabel Bentonun Son Kozu Kr. 
N. 2 -Vaşingtonda Bir Cinayet ,, 

5 N. 11 -Şahitler Sırumcla Kr. 5 i 
5 N. 12 13 - Veaikaların Kayboluıu. ,, 5 f 

~~:~ N. 1- Kanada Çayırlarında (Moriı Famey) reşimli 
fü~ N. 2- La Fontenin dalgmlıklan (Moris Farney) resimli 
Hı~ N. 3- s;berya içlerinde (Şarl Güyon) resimli 

5 N. 14 -San Orümcek ,, 5: 
5 N. 15 -Çalınmıt Çocu1' ,, rd ,, 

" ,, 
,, 

!iii N. 4 - Denizin dibinde (P. Demousaon ve H. Peliyer) resimli 
~~;~ N. 5 - Harikulade bir çocuk (Moriı Farney) resimli 

,, 

101 N. 3 -Bir Doktorun Cinayeti 
ıol N. 4 -Soyulan Hırsız · 
lO N. 5 -Hafiye Köpek 
tol N. 6 -13 Numaralı Lokomotif : 

5 N. ı6 -Telefonun Earan ,, 5H 
5 N. 17 -Bir Cinayet uıtuı ,, ~i 

,, 
~[~ N. 6- Burun ağacı (Grim kardeşler) resimli ,, 
Hi~ · Sahtekar çalılar arasında . ,, 

:~, N. 7 -Bir ölünün intikamı . ,, 
ı N. 8-Kırmızı Maskeli Haydutlar ,, 

5 N. 18 ~ Po-verti Leniny hayali ,, 5 H 
5 N. 19 - Eararengiz bir hınızlık ., '"ff 

Hj! iplikçi periler, Kedi kürklü kız .. 
mi N. 7 - Altın dağın kralı ,, 
HH Albn sakallı dev, Kari Katz ,, 

resimli 

N. 9 -Sandık içinde ,, 
lO N. 10 -FelUletU Yemtn 

5 N. 20 -Caniler Kralı ,,. s·· 
:S N. 21 -Bir Kadma Saldmt ., 5 ' ,, 

40 Sayıfa 
,, 

~:H N. 8- Tunus masalları (Jorj Riget) resimli ,, 10 
Fiyatı 5 Kuruş 

[~!Taşra karilerimize kolaylık olmak Üzre posta pulu veya havale kabul olunur. posta ücreti bize aittir.i; 
~~;~ Sahip ve Naşiri: Umumi kütüphane neşrjyatı - Reklam Matbaası. lstanbul: Ankara Caddesi No. 80 1 
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1935 Mat Almanağı çıktı 

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

. lktısadi buhran ne zamana kadar ıürecek? 
Abldln Dııver, Ahmed mdayot, ErcUmend Ekrem, Muhan'em Feyzi, Refik Ahmed 

Selim Sırn'nm yaz.dar. 

Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, ıpor, ıanat bahisleri, ameli 
hayat bilgileri, f aideli malll.mat, hanımlara el itleri ve aaire ve ıa
ire, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

Her kitapçıda bulunur. 

~~&ml:U.. ...................... ... 

zat yeti umumiye, F f ti 
fftahsızhk ve kuv- os a 1 
vetsizlik haUHında 
büy Uk fa ide ve te-

siri görUlen 

Kadınlara , YEMEK. TATLI. PASTALAR 
mÜJ·de il Her aabab ne piıirelim dıye dUıünOrOz. BuDa 16ıurn kalmadı 

ı Her glln piıecek Jemeklerin Ye tathlann liıteıini açık Ye ı= 
Bayram için ucuz 9apkalarmızı • 3zlil bir anlalıtla anlatan Pi 

lıtanbulda en büyük ve zarif MOD Rl1I Alaturka ve alafranga yemek ve tatlı r: 
OLGA salonundan alınız. Sultan lıi Kitabında bulaca ııoaz. Fıyalı 100 ciltlisi 125 kuruıtur. il· 
Hamam, Havuzlu han yanında İÜ • Sahı yeri: latanbul Ankara caddesi 157 No. ı= 
No: 22. Taıradan Gelecek Sıpıriş0l0crde~ Poıta Ucreti Ah~:...J: 

........... INKILAB KOTCJPHANESI:::::::::::: ..... -..... . ....... 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-----rt .. """ .... hl: '') 1935 Yılbaşı Piyangosu 

il Seksulin il Büyük ikramiye (500,000) liradır. 
ii Ademi iktidar li Keşidesi: 31 Birinci Kanun 1934 akşamı olacaktır. 
il Bel gevşekliği iİ Biletler: (2,5 ), ( 5 ), (10) liradır. 
n == u b · b ·t t ı il Dermansızlık. U nemen ır ı e a ınız. 

lil Vücud ve dimağ yorgunluğunda 
!I P k ü • • b' 'I" t =i e m essır •e emın ır ı aç ır. 
h 

!!Kutusu 200 kuruştur 
I" il BEşiR KEMAL -
ijMAHMUTCEVAT 
l· 

H Eczanesi: Sirkeci· lstanbul .. 
\ı.::w n•n:: • 

____ ., 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 

Tahminen 48,6 ki.o ıskarta kanevıçe l ' 
" 5588 " " ip N" 1 . k . d d 

245 K 

I 

umune era om11yon a ır. 
,, ,, ,, ınnap 

,. 1867 ,. ,, Çul 

Bu d6rt kalem köh•e amballj levazımı Bahriye deposuda 
teslim f&rtiyle pnarlsk ıuretiyle sahlacaiın~aa isteklilerin 
271121934 Pertembe rünil aaat 14 te % IS teminat paralariyle 
Cibalide Lenzım ve mObayaat şubesine mOracaatları. (8600) 

ark Malt Hulisası 
Kullanınız. 
Her ecza
nede satılır· 

(4:H5j 

ol 
'İJ 
bu 
ta, . 



8Por, yalnız spor için ya
.. ldığı vakit faydalıdır. 

Sağlam kafa, sağlam 

vücutda bulunur. 
_. ................ -~~ 

Beşiktaş birinci devreyi en başta bitirdi 
Siyahbeyaz1ılar çok güzel ve canlı bir oyunla 

fena oynayan Gala:tasarayı 2 - O yendiler 
Beşiktaş ( 16 ), Galatasaray - Fenerbahçe ( 15· ), Yafa ( 11 ), 

lstanbulspor- Beykoz·( 10 ), Süleymaniye ( 7) puan aldılar , 
Turld,.. pmplyo na Jletlldatm, le)'IDanİye (7) payanJa ~inci ve 
~JI 0 • 2 ~ diinldi IOnUDCU.. 

~ likin birinci denelİ bitmit 
~ Ve ba eon OJUDdald plebe
tltle ıeçen aenenin pmpl:yonu, 
'- lenenin ilk lmmmı da en hat
'-, Ye hak eltili bir mevkii de bi
&ııniı oldu. 

Dün, rakibi GalatuaraJID, fe
laa Ye bec:eribiz oJUDU karfıamda, 
~iktq, aanki ıeçen hafta ufra
'lı mağl6biyetin ac11mı çıkar
lllalc İatİJOl'lllUI sibl; çok tüzel, 
~. canlı bir oyun O)'D!Jaralc, 
t... manuiyle kendine yUqll' bir 
talebe kazanmq n pmpi:yonluk 
1olundaki tehlikelerden biriainl 
.... atlatarak, ba itin içinden de 
tbanım akiyle çdmut oldu. 

• • • 
Saat 2,30 da talnmlar ... ,. 

'll1leçıktılar. 
Calatauray: Aml-Ltltfi, 0.-

lıiaan - lhrahim, Nihad, Saa~ -
ban,.ı, Fuıl, Sellhıddin, MGDne > Blrlncl Jeorql en 6arfcı 6ltüwt B.,,,,,,,,,dar. 

ı~.v.ıı•, Necdet. 1 Dlnll ...... G""""-rwq Wai lJnllıwlc 6U ı.ltlUıe 
Betlktat: 8..at-Narl, Hll-\ . 

F.,d AH, Farak-Cabld, flllDCLi, Calatalara.7 kaplam ,.. f&IDP~a•• bt'I ..W-iJI, kGmdur. TUmlda 11llliaf yapmak 
- a~ Hakla, HayatL pabllecell en iyi tekli tertib etti; bitti. l&zımdl1'. 
~.~,.,..iiliiil!iili!lllt':.l'JiMfil!~ . . . . • • • . . . 

yerine Sua~!:'.~ OJDUD&la 1-tlaclı. Füat ha da, ..,., fena OJD&•ılar. çen haftaki becerikab muhacim 
da da çoktan • .ı....--!-•-=- u.....! _ _.._ ---ı. Bunun aebeLI.....!-! ...... -t..l!I h • ilk 1 b •yen kıymetli oyuncu Nam • .......Tilll_... _.. ~..-uuu .....- uwnua ..,~ uuuu attmm yerme, m· emme Yete • 
oyııadı!ıi prtillfordu. Hel-n ne mani oluyor " telmn• OJllDU etmek bblldir. tikeli bir muhacim hattı mqdana 
·ydi. hllahOtGn açdaau,orda. Her uman talmn laallnde OJDI· çs1nnqbr. Müdafaa pek iyi oyna. 

ikinci lrD111e 

ikinci kümede de nziyet 111-
dar: 

Eyüb (17) payan)a en batta, 
(Ana.._ S.,a.INJI ile bir 
maçı daha Yani. Jel, IRmu kazan
ması ~ hlr ihtimal dahilinde 
olduiunclan) Anadolu ela o za. 
man (17) pavan alacak•• Eyüble 
beraber olacaktır. 

Henüz daha bir IDaÇI olan Ana
dolu 14 .,......ıa ikinci, ıelmekte
dirler. 

Bundan aoma selen takımlann, 
..... kilerle iyi payan farla Yar • 

dır. (11) paYaDla Topkapı ve Hi • 
W Gçflndl. (10) ........ Kaann • 
pafa dlrdllnctl, (9) PlftDla AJtm 
Ordu befinCI, henib bir maçı olan 
Beılerbe,i de (7) punnla albn· 
CI vui7dec1irı.. 

Birinci k:Jme (B) takımlannda 
(18) puvanla Galataaaray başta 

!J.M!,. li'eaer i • 
~Gçün• 

dl, (il) payanla latanbalapor dör-
düncü, (8) pavanla Vefa betinci, 
(7) pavanla snıeyman1,.. akıncı, 

(t) pavanla da BetiJdat IODUDCU• 

dur. ffaya fena, J&lmn" ..ı.acla... M.., tadı baa lralmemqtL ,.,ak mnaffak olabilen Galata-' mumı, muaYin hattı buit bir Ya· 
cmk bir çamur ppmlltL Dnre aoalanm ,..ldapnq, ..... ..,.,., dila ha abtembaden Qnhk myette kalmqbr. 
o,_ iki tarafın bir aç pıar • kea topa rusele YUnnaktaydr. pfletbd ılatermİftİr. Uzun pular, Galatasaraym •· T k E •• b 
hamlesiyle hqladı. Bir arabk iyi bir canlılılc s&- Müdafaa alairı..mlt, Mlhaae ,..r ,.erini ketfederek, derhal oyu- OP 8pl • YU 
Jletbpci de1n1caclan IODI'& Be • teren Galatasaraylılar taraftarla- •I mlldafaa Lerhacl bir OJUD Of• nun merkezi aildetini o tarafa çe- DGn Betiktatde, .mca ..... 
~ daha hlkim oJDU'JOF '" nm Gmide dGtürecek bir kaç ha.. IWDltbr· Yirefek eoldan inldp.f ettirilen teh. nln tehir edilm en mühim maçla-
~inl zorluyordu. GalatuaraJ cam pptılar. Fakat aol çıkarmak.. Takamn • 11mftffa1dyetll ta- tikeli hücumlar, muhacimlerin sü- rmdan biriai OJ'D&DIDIJ-

ara ana hGcuma pçiJ'OI'. Fa• tan eok nü bir 0JUD OJDl)'all rafım tetkll eden mua.mter meo- sel yer tutinalan, mildafaanm 11- Topkapı ye Eyüb karplqmq. 
hmlar muhaciml-'n .... a • mahecimw, Betiktat blesine ka- buren ancak mGdafaa,... ,...dDD .. la Ye hmblı çıkqlan, dün Betile- lardır. Eyübde birinci takmadan ...... ..;ethar beceriblslik'-1 dar inerek topa rakı"b mtldafaap debllmitler, muhacimlerle metaul t&tm plebeaini huırll)'UI Ye•· iki Net'etler, Salim w Allecldia 

1"w.a bit 1tlr DltkAt ~ tellbndm '-tka bir l8J Japl'M- olamamqlanbr. man zaman ayıl bir raln"h kartı· sibi ~oyunculu eDlktL 
ddar. Mubeclml•, IOD .......tarda. ımcta antrenman ppar kadar ra· Topbpsda .. huı delitildiJD. 

Ve dene O• l blllL her lmnetli talmnm lrart11mda hat olnama•mda lmil olan aebeb- Jer 1a. ~ 
• • • pptıldan albl, berbacl " becsik- lerin bafhcalan ohmqtur. E,el» telmnı 10 kiti olmuma 

Ddncl dene, hatlar liqlamas, ıis bir OJ"1D OJIWIUIW, her aGr- • • ra~ su.1 bir 0,_ıa ~ 
Bir ~ dakika llren karplıkb .. dükleri topa, kartılarmdaki, ken- • ._:w;. 
lanlardan eonra, Betiktat tekrar dilerinden daha iri JUi müdafi· Son olarak fUD11 da ıöylemek "-•-~ f 

ıuatıyorlarclı. hakimi,..ıi •'-la bqlacb. l•d• lmrtarumyarak hemen her lbmıclır ki, Betiktat dün Galata- Topkapl......-, Dedeme ena 
L._- lıd bftnunlar, ean ku~· Ve bir~ hGc:amdan aoma top aeferinde onlara topla tea•bn et- ..... ,. fena oynadıiı için delil. OJDB~d~ı- ı.: ... ı--da., 
..,.... ddaf~ adet& anwat· hirden Befildat •I 8Çlima ıeçtl. mitler, bir an Jmmldama He bir ıol kencliai belki bu aeneki en iJi o- ....... CTIW11111 .,.,....... r.-

m&temadİJm bocahyorlar- --1-...1... -LI Jiib l&f apis Haydar, raldh mü-
' Ha,ati karpmnclaldleri seçerek bum1abll~ ~ ·~...-an J1Ullarmd~ birisini OJD&dıil ~n dafaumı atlatarak plib ıolünil 

kal.,. kadar indL Kepah sa.S,... k&teklemmt albı, raldblenmn ı• plib ıelmit ve dünldl oyana ile, 
~ h• .an bir aol.~ ,. ııla bir tGt aiti. lib topa kapmalarına ka~, bek· birinci devrede olduiu pbi, iki~i yaptı. 

'-. la, halrib.ten ı.tııakmeclı. Top ATDIDin koltuklan altmdan •-itler, bir tek abel tGt bile ata- d • d hafta bitirebilerek Bundan aoma, EJ&b Wr P1 cla-
~d~:::.:..--: 8IJftlarak lldaci defa CalatuaraJ mamıtlardsr· ' _.e;;i;0n1:; çok J&)dap.bilece- ha ppmak, Topkapı ite mailGbi· 

.~~ kola 7 ':.tan ş.., to- allanna takdis. Bllt&n w hosak OJQD1arma ral- pi iabat etmit oldu denebilir. yelten lmrbdmak IPa sak çahtb· 
.. ek~- ltL AYDI aÜ..ı Artık aan larmmhtu lcfa hl- men, aal açı ... " mtbıt. bir de lwt MalaülJin APAK lar. 

• IMP'l'
7

• • tin lmid bhmiftl. korkbddan raldb m&dafaa "-"• • p • ti • EyGh Mr mahakblr sol6 kaçır· 
'Ploa,Jonıa hım lautard1. To- Fakat plihiYetl perçin1lJen Be- 11nda en iyi çare topa hemen a • Uan V8ZIY9 efl dl. KGmenin talibais telmm Top-
-~ feliten Nam bpblan,n thtda da o ilk anlardald canlı- ,aktan mald&fbrmak olduiu hal· Birinci dene (Anadolu • Bey. kap1da be OJUD bir türlü açdem1e 
.... ._--. Galata~J oyuncu hk .. linemqtr. d -'- meralam da 1makma • lerbe 0

) ~ iatiana ecliline, dün ~ordu. 
~-..Ut..ını toparhyamadan e, ~ J1 B '-- d"d=--• -x--.. _ 

Wr a taktı. OJUD hadan IODl'a ça znk mıtlardır· tam•men bitmit oldu. • üt6n ~ ı . ..-ere -----
t&tle llara als 1..1- B" ---e Talam, ama pularla OJD&lll& • Talmnlarm ba dnrede kazan- netice deiitmedL Ve OJUD O· 1 aol netioeJI, daha fimdideD ft ...... O UUo il' pa..a ... • --1....!I 0 00 m 0 

~-itti.. Jlll ol..m ppm•k iatiya Galata- IDlf ve kıaa -~~la it sBrmıye ~ ~ puvuılar •• lllWYIUlen toJ· lti. 
~ aoldan lnklp.f ecı.. Be • aara1, ara ma anlanır sihi olu- bp.rak b6Jük bir batQa dilpDııt- ledır: Gon9 takımlan 

~alanlan birbirini taklh edl • .,or, fakat Detlce llep &JDI YUiJet- titr. Birinci kU111e Tehir edllmit Betiktat. SGleJ-
~ · ·-·- te blqordu. DGnldl OJD 1üe iaı.t etmittlr Birinci k6mecle pann ftZl7e- maniye .-S teknnları -. da 
_ ~1 he bir tlrll açda • Betildat. IUlllı blecW, __.jik ld, GaletaaaraJ ba taJrmda, bilh.. ti taclurı dün Betlktat aahumda OJD&Dmlft 
~-• ._ pulatla OJD"m&la p. mGdafauı U.telalikelm atlabfor- aa ba muhacim batb ile, en fe.ıc. Betildat (18) pınanla birinci, netic.,I ,asel bir OJUD OJlllJall 
,... .... ........,_ toplan kap. da. ilde analerbıde bile, bttetli ra- Galataura7 " Fenerhahçe (15) Beıiktat JdiG6lderl O• 3 b•D'*lt-
~... SoD daldkalarD, ..,. bmmJı. 1nı,1_. karpmnda den f.- -. paftllla Ddnci, Vefa (11) pann. lardır. 
~ ..adafaa W•rı11 -ı larmcan ha•&,.le,..mklan birbç a,..tlse dipnele, malltb olmua la lçflncl, latanbalapor " BeJ· 

.r: ., .. .._o,.aTı _.•••••••it _.... ._ <ıo>...,.. ....._.,sa. 
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gar çocuğuna evvela 
ne öğ·retilir? 

(Baş tarafı 1 inci de) 

YAŞ ÜZÜM iHRACATI 
Bulgaristan son yıllar içinde yaş 
üzümcülüğe çok ehemmiyet ver
miş asri bağlar yetittinniştir. Bu 
yıl, geçen yıla nisbetle yarıya ya.

km ihracat fazlalığı vardır. Ge. 
çen yıl floksera hastalığı yüzün
denbazı bağlar bozulmuştu; ih
racatı 2000 vagonu geçmemitti. 
Bu yıl bağlardaki hastalıklar zail 
olmuş ve yaş ü::lim ihracatı 4000 
vağonu bulmu2!ur. 

!hrncatm ve ragbetin arttığım 
gören ba~cılar gelecek yıl için 
5000 vagondan fada ihracat ya
pacaklarını ı~mmaktc::.dıriar. Bağ· 
cılığa çok ehemmiyet verilmekte
dir. Ziraat kooperatifi bağcılara 
asri tesisat yapmalcu-ı §artile faz
la yardım göstermektedir. Üzüm 
tacirleri be§ yıl sonra büyük ih-

ratat yapan yaş ü::ür.ı memleket
lerine rekabet etmek için timdi. 

den bloklnr yapmağa ha.zıTlan· 
ma!-tachrlar. 

İLK TEDRiSAT BiLGiLERi 
Bulgar maarif nazırlığı ilk ted

risat bilgilerine çok ehemmiyet 
vermektedir. llk mektebte oku
yan bir çocuk ilk önce ne öğren-

melidir? Bu f:uale vaktiyle: "Bir 
çocuk mektebe girdiği zaman, 
her şeyden önce ona vatan mu

habbetini ve düşman kinini a,ıla
mak lazımdır!,, cevabım veren 
kral (Ferdinand) m tarihe karıt
nuş siyaseti yeniden canlandırıl
mı~tır. Maarif müfctti~leri ilk ve 
köy mckteblerinde çocuklara: 
"Düşmanını unu":;mamalt insanlı
ğın ve fazifotin en büyüğüdür!.,, 
diyorlar. 

Bulgar çocuğunun en büyük 
düşmanı kimdir acaba? ..• 

Bir höy mektebinin önünden 
geçerken bunu anlamak istedim. 
Dokuz yaşında bir Bulgar çocu
ğuna sordum: 

- Senin dü~mamn kimdir? 
Çocuk, düşünmeden cevab ver

di: 
-Türk .. 
T cessürümü belli etmeden yü

rü düın .. Geçtim. 
işte Bulgar maarifi.. işte Bul

gar terbiyesi! 
Ve ben ana yurtta da bu ma

arifin, bu terbiyenin kurulma • 
smr, kökleşmeıini istiyorum. 

Türk çocuğu da dostunu ve 
dfüımanını tanımalıdır. 

SEYYAHLAR HAKKINDA 
- Yama, yaz mevsiminde, sey
yahların bıraktıkları paralarla 
geçinen bir memlehettir. Yama 
plajları, Balkanlarda eşi olma -
yan bir eğlence mahalli oldu. Yaz 
gelince oteller ve pansiyonlar sey
yahlarla dolar. Buraya yalnız 

deniz banyosu için değil, kala
balık ve eğlenceli bir tehirde va
kit geçirmit olmak için de gelen
ler çoktur. Balkanlarda yeni ev
lenenler soluğu Varnada alırlar. 

Varnaya senede en qağı yüz 
elli bin seyyah gelir. Bunlarm 

bir kısmı banyo için günlerce, 
haftalarca Yamada kalırlar. Bu 
yıl seyyah acentalan V arnayo. 
daha fazla müşteri çekebilmek 
kastiyle plajlarda eğlenti ve ıa
hilde kotra gezintileri yapmayı 
düıünüyorlar. 

V arna Balkanların belli batlı 
eğlence şehirlerinden biri olmuı
tur. Bu işle yani Varnaya daha 
fazla müşteri çekmek ve gelenle· 
ri uzun d 

r 
ciddi. t~dbirler ittihazına karar 
vermıştır. 

Varna plajları hakkında ha
zırlanan reklamlar ve resimli 

broşütler ilkbahar gelmeden ön
ce Balkanlara ve Romanya, Yu. 
nanistan ve Trükiyeye gönderile
cektir. 

Varnaya gelen ıeyyahların bu. 
rayı diğer plajlara tercih etme
lerinin bir sebebi vardır: Ucuz-
luk.. , 

Orta hayat yafa.yan bir inıan 
Yamada iki Türk liraıiyle otel, 
yemek, banyo temin edebilir. 
Hatta 50 leva otel, ve 50leva ye
mek ile bir lira ıarf ederek yaşa
mak ta mümkündür. iki kiti bir 
arada olunca bu masraf dörtte 
bir nishetinde azalır. 

Vama eıki iptidailiğini tama· 
miyle mazide bırakmıf, genit 

caddeleriyle, büyük otelleriyle, 

tiyatroıu, umumt parkları ve ge· 
zinti mahalleriyle çok terakki et

mit bir tehir halini almıştır. 
Avrupalılan bile Vama plajı

na çeken, ucuzluktan baıka bir 

ıey değjldir. Geç.en yıllarda a • 
vuç avuç dolar .arfcdcn Ameri • 
kalılar bile timdi yattrklan otelin 
ve yemek yedikleri 1okantanın 

- her ıeyden önce - tarifeleri· 
ni tetkik ediyorlar. :,. ~ 

Çay ziyafetinde 
siyah 

gömlekliler 
Berlinde yeniden bazı 

tevkifler yapıldı 
Berlinde yeniden bazı tevkifler 

yapıldığı haber veriliyor. 
Bir kontes çay ziyafeti vermek

teyken evine siyah gömlekliler 

gelerek bulunan davetl'.lerin hep· 
&İni yakalamışlrdır. Hücum kıtaa-

tı yüksek memurları ve Siyalı göm 
lekliler Liderleri ve iki meşhur 
Alman gazetecisi de dah'l olduğu 

halde 23 kişi gizli polis kararga
hına götürülmüıtür. 

Polis, bunlarx sorguya çekmek-

le meşguldür. Resmen hiç bir iza· 
bat verilmemittir, fakat hundan 

önce üç klübe daha yapılan akınla 
bu tevkiflerin bir münasebeti ol
duğu zannedil:yor. 

Diğer taraftan Yahudilerin Al· 
man kadmlarıyle münasebete gi
riımesini ıiddteli surette meneden 
b:r istek, Frankonya Nazi Şefi ve 
Yahudi dütmanhğıyle tanınmış 

Yulyoa Ştra.yher tarafından ileri 
ıürülmüttür. 

Bu İ&teğe göre, bu harekette 
bulunanlann ölümle cezalandırıl
malan lazımgeldiği İngiliz gaze
telerinde okunmaktadır. 

Ankara liaeslnde yell,enler 
Ankara lisesinden yetiıenler ce· 

miyeti dün, Halkevinde yıllık kon
gresine devam etmiıtir. 

Dünkü kongrede cemiyetin ka
panmasını istiyen azaların bu is-

tekleri üzerinde ıiddetli münaka
talar olmuf, kabul edilmemiıtir. 

Bundan ıonra cemiyetin yaıa -
ması için azalar ellerinden selen 
fedakirlıiı yapacaklarına aöz 

HARER- Akşam Poıtas1 

ltalyanın verdiği 
nota 

(Btı§ taralı 1 inci &ayılada) 
tin işi olduğunu bildirmiştir. Mm· 
takadan bunu11 üzerine komisyon 

çekilmiı, 1ta'lyan garnizoniyle karşı 
karşıya Habeşli askerler kalmıı· 
tır. Bir kaç gün ıonra, ini bir ha· 
disenin önüne geçmek kaygusiyle, 
iki saf üzerine olan a~kerlerin mü· 
teke.bil nöbetçilerle ayrdmıf ve 
saflarm biraz geriye alınması hak
kında kumandanın teklifi Habeıli 
kumandan tarafından kahul edil
memiıtir. Bu suretle temas devam 
etmiş ve yerli İtalyan askerlerini 
çekilmiye teşvik eden Habe9liler 
adetleri olan tafrafurutluklariyle 
de kendilerini muharebeye davet 
etmi9tir. 

Hiç bir seheb qlmadığı halde 
Habeıliler S tarihinde bütün kuv
ve.tleriyle hücum etmitlerdir. Son 
gelen haberlere göre, hücum bir 
Ha.bet a~kerinin havaya attığı bir 
el silahla batlamış ve bu ita.ret ı. 
tal yan ıaf mdan açıkça görülmüt
tür. Habeşler derhal yaylım atqi 
açarak yerli ltalyan askerlne hay. 
li telefat verdirmitlerdir. ltalyan 
garnizonu evvela mevkilerinde 
mukavemet etmitler, aonra iki tay. 
yareyle bir tankın İ§tirak ettiği İm
dad kuvvetleriyle birlikte hücum 
eder;;k mutcarızlar püskürtülmü§· 
tür. Bunun üzerine ltalya hüku· 

><-
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bu ani hücumu protesto etnıit ve mmmuı MOBiL YA, KARYOLA ve SANDAL YA = 
tarziye iıtenileceğini bildirmiştir. I! Alacaksanıı lıtanbulda Rıza Paıa yo.rnıuoda 66 No. lı 

Diğer taraftan İtalyanın, Cemi-1: A A Mob.lya Ma2'azasına utramadan almayımı. 
yeti Akvama gönderdiği hu nota !! Sfl 1 Tel. 23407, AHMET FEVZl .. 

d k. b" H b ı::••• ....... :ı·· .... ., ................................................................................................ . ile birlilcte Roma a ı ır a e- •• -.....-. ............. •-••••••••••••••••• .. -· ... ·••• ..................................................... ... 
şistan elçiliğine de bir nota gön· 
dennİ§ olduğu da İngiliz gazetele-
rinde okunuyor. BU nota, aon ha. 

dise üzerine hakeme müracaat İs· 
teğini reddettiği gibi "mümkün ol
duğu kadar süratle,, Habeşistan

dan itizar ve tazminat istemekte. 
dir. 

İtalyanlar mevzuu bahis arazi· 
nin 1908 16 mayıs tarihli İtalyan • 
Habeş misakiyle kendilerine ait 
olduğunu iddia etmektedirler. 

Gerçi, misak tasdik edilmemiş· 
tir. Fakat bu misakın tasdiki için 
ltalyanın muhtelif teşebbüslerine 
Habeşistanın cevab vermediği söy
lenmektedir. 

Şimdi ltalyanların istediği taz· 
minat şunları içine almaktadır: 

1) Habeşistanın Harrar valisi 
tarafından bir itizar. 

2) Hücum vaka.smm olduğu yer~ 
de Habet mümessilleri ltalyan 
bayrağını selamhyacaklar .• 

3) Hadiseden mesul olan Ha
beıler cezalandiracaklardır. 

4) Hadisede yaralanan veya öl
dürülen lta.lyan y~rli askerleri için 
tazminat ..• 

istenen tazminatın 20.000 ster· 
lin olduğu söylenmektedir. 

HABER' 
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Sahibi ve Ne~rivat Mildürü: 
HASAN RASiM US 

lstanbuı E:. eledi~esi ilAnları J 
İstanbul Belediyesinden: • , 
Yapılmakta olan kanalizasyon İ§i dolayıs~yle 22 • 12 • 934 tat~ 

hinden itibaren Küçük Pazarda Hacı Kadın, Mağazalar, tlı , 
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(861.W 
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-------ı Ihsan YAVUZ 

• 
Kadın ve erkek terzist 

Bütün tıklar hep orada ,r 
yİnirler. Her keseye ve ~ 
arzuya uygun elbiıenizi asıc:O 
orada yaptırab!lirıiniz. 

htanbul Yenipoıtahane k.,.. 
ıııında Foto Nur anmda ı..el'"' 
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~ •• ZELL.IG.IN Si Son asnn tekemmülatı meya-'3 U nında cildi besleyici ve güzel-
lik verici maddeler keşfedilmiştir. Gene güzel hayvanlardan [FORS VITAL] nam cild gıdasının 
keşfi sayesinde ciltler güzelleşmiye başlamıştır. NECiP BEY KREMi formülüne giren bu 
rn.~ddeyi müessire sayesinde bu kremi üç hafta kullanan hanımların ciltlerinde azim far k lar 
~Orülmüştür. Hemen bu gUn bir NECiP BEY KREMi alınız vereceğiniz cüz'i bir paradır cildinizde 
eyazlık, güzellik tablt yumuşaklık hissedeceksiniz. Fakat başka bir krem kullanmayınız. Deposu 

,E:rnınönü NECiP BEY. 

Mütenevvi ve Müntehap Çeşitler 
En Mükemmel Cinsler 
En Dun Fiyatlar ••••••••. 
işte satın alırken nazarı dikkate alacağınız 

başlıca vasıflar 
Eaıpermeablize"Mandelb.erg,,p d •• ı • 
'e ıu geçmiyen "Burberri,. ar esu erı 
•••••••••••••••••••••••• 
Garanti Hkimez Ye Mu ambalar Her renkte . Ş 
•••••••• •••••••••••••••• 
En mnk.em.mel kumatlarla Paltolar 
1ına1 eddmıt 
•••••••••••••••••••••••• .......... M t 1 

I<a.dm ve çocuklara müte· an o ar ve 
nc•vi Ye müotebap çeıit erde M b J 
•••• .,...~ uşam aar 

'• ....................................................... 
llazır ve ısmarlama son moda elbiseler 

E:kselsiyor 
GALATA KARAKCY 

Tediyatta Teshiit 

il 

11 

'i 

lı 
1 

''NURKA.lEM ,, 

FABRIKASI 
latanbul Ayvansaray Vapur iskelesi 

Caddesi: Toptan Satış Yeri: 

Sirkeci MUhUrdarzade Han 
rto. 1 - 2 

Nurkalem 
L T D. Ş 1 R K E T i 

Telefon. 21771 

-Günün F otografları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo~ 

,10rraflarla ıpor mecmuahmnda gördüğQnüz ıpor hare· 
l<ttlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 

~ kOtOphanesiode s3hlmaktadn. 

-

.&. 

TELEFUNKE 
. ,,, . ' . ~ ,(. . ~~· ... · "'· ..,. .......... '''"'.""''"" , ......... ..,,..., 

"4P 
Rodyo makinaları YILBAŞI hediyesi olarak evlerin yolunu 
tuttular . . . Çünkü şimdiye kadar bir radyo almakta tereddüt 
edenler en mükemmel ve pürüzsüz neşri .. 
yatın ancak TELEFUNKEN rad
yo makine/erile kabil olduğunu anladılar. 

Radyo tekniğinin vücuda getirdiği 

en aon te.heaeridir. Bütün modelle 

ri KISA, ORTA ve UZUN dalgalı 

ne§riyatı şayanı hayret bir tekilde 
zapteder. 

BOURLA BiRADERLER ve Şsı 
ISTANBUL. ANKARA- IZM1R 

~ .................... ... 
Krem Balsımin 

-Kanzük-
Y egane ciddi gü

zellik kremidir. T e
ninizin daimi taze 
)iğini Krem Balsa
min ile koruyunuz. 

{f PA f<lA~i(A 
Müslahnralı 

HIJBIJBATIJIYLARI 

SıHHAT 
VE! 

KUVVET 

Kanın ö~soro~ 
nru~u 

Bilcümle öksürü'<, göğüs nez 
lelerile hat ve müzmin kasabat 
>ltibablarıncla, zatüreye ve zatül- ~~~,c:o.·:;,:, 

cenb ve boğmaca öksürüklerinde 
çok faideli bir şurupt ur. Gö~üs 
feri zayıf olanlara da ayrıca tav 
siye olunur. Her eczanede bulunur 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd~· 
müddeti bitti'· 

• 
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ııuııııııııııw HARB GELiYOR 
Kunduraclların 
dertleri büyük 

ı V ereslye usulil bizi 
yakıyor? 

Fatih Malta çar
!ı•ında kunduracı 
ıaa.Y M. Agah eli
, lor' ki: 

On iki ıeneden 
~i bu sanatle it
!iaal etmekteyim 
ye sanatimin bü-
ı 

tün inceliklerine 
~a"ıfım. Fakat ıon 

i'( u , curacı t. !:z!q vp.ıvıu1nırez 
Agah gibi eınafın zara-

rını mucip olan bazı kimseler dük
kan kirası vermemek behanesiyle 
hanlarda veya evlerde gece gün
düz çalışarak imal ettikleri kun
duraları esasen çürük mal kulla
narak kendilerine ucuza mal et
tiklerinden tutturabildiklerine çar 
tı veya pazarlara götürüp satmak
tadırlar. Bu hal kar§ısında bizim 
için de fiyatlarımızı indirmek 
mecbburiyeti hasıl oluyor. Bu se
fer de kar edeceğimiz yerrde bila
kis zarar etmiş oluyoruz. 

Eskiden 12 liraya sattığımız 

bi!' kundurayı bugün 6 liraya 
yaptığımız halde gene bu fiyata 
mÜ§terilerimiz itiraz ediyorlar da
ha ucuz fiyat veriyorlar. Fakat 
bu da bizim ıermayemizi kurtara
madığından müıteriyi kaçırmış 
oluyoruz. Sağlam kundura yapsak 
"pa'halıdır.,, ucuz yapıak "çürük
tür!,, diyorlar. Biz de 'bu itin için-
8en nasıl çıkacağımızı ~aşırdık 

kaldık. Ne yapacağumzı bilmi· 
yoruz. Böyle devam edecek olursa 
vay halimize! 

Muhterem gazetenizin vaarta
ııyle ali.kadar makamların nazarı 
dikkatini celbetınenizi itçilik na
mına rica ederim. 

Berber kalfası
nın feryatları 
Kurtuluı Tramvay caJJeıi 65 

No: berber Şeralettin Jiyo rki: 
Acaba bizim gibi gençler vak

tiyle iatemizi temin etmek maksa
dıyle bu mesleğe girdikse kaba
hat mi ettik? Böyle her zaman I 
mahk6m bir vaziyette çalıtacağı
mızr bilseydik muhakkak berber
lik aanatini öğrenmezdik. Çünkü, 
muayyen br ıaatimiz, Cumamız, 

bayramımız velburl hiç bir feyi -
miz yok. Biz de acaba bu cümhu
riyetin evlitlan değil miyiz? Bi
zim haklarımız neye böyle ayak
lar altına almıyor? Biz inıan de
ğil miyiz ! Bizim vücudumuz iıti
rabate muhtaç değil midir? Her 
ıeyden vazgeçtik, Cuma günleri 
saat (15) ten sonra bir tatil yap
sak belki o vakit hırpalanan vü
cudumuzu dinlendimıit oluruz. 

Bu arzumuz yerine gelirse zan
nedersem biç bir patron müteeuir 
olmaz bilakis memnun olur. Öy
leyse bize azap etmekte, bizi mah
vetmetke mabat nedir? 

lllllıwJı•1tıw""""""""_..."''"''•ı111mılflll'l 
FiTRE - ZEKAT 

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

.. 'bet günlük yiyeceği çıkar. An

... ltanlut Tayyareye veriniz. 

Uluaal iılerimiz baıarılır. 

Q, 

ÇenberlitCJ§da Vezir han karıı

.ınJa terzi Mina• Eleneli ıunları 
söylemektedir: 

Benim dileğim, her §eyden ev

vel taksit veya veresiye itlerinin 

ortadan kaldırılmaaıdır. O gelir 
yaptırır giyer, gider, öteki öyle, 

fakat para cihetine gelince hangi
sini arasanız bulamazsınız. 

• 
Benim bir veresiye def terim 

vardır. Bir gözden geçirseniz ta
şar kalırsınız, fakat siz yalnız tat

makla kalıyorsunuz, lakin ben ... 
Ben de peri~an olmaktayım... Bir 
zamanlar epeyce müddet veresi
yecilikle ittigal ettim. Dükkanım 

harıl, harıl iıliyordu. O zaman 

dükkanımın böyle İ!leyiıini gören 
maliye memurları, çok it yapıyor 

diye altmIJ lira kazanç tarh ettiler 

bununla beraber dükkan sahibi 

de18 lira alıyordu. Şimdi bu hale 
geldiğim halde ne vergi miktarı 
az:ıldı ve ne de dükkan kirası. 

.!" • 

.. .,, .. 
Bu vesikalar neıredilir edilmez, 

Paris maliyecileri Rusyaya yapıla
cak bir milyar iki yüz milyon 
franklık istikrazdan vazgeçtiler. 
Rusya Çarı da Alman hududun
dan askeri kuvvetlerini çekmek ıu 
retiyle mukabelede bulundu ve 
bütün resmi tekziblere rağmen, 

ı--G·o-;e·i-~f 5~~~~~ çocuk_w_I 
: ................................................................................................................ . 

rto. 105 - Bülend f"o.106 - Selim 

no. 107 - Sem1re ı .o . lOts - F_,yyaz oz 
Güzel ve gürbüz çocuk müaabakamıza giren küçüklerden dördünün 

daha resmini bugün koyuyoruz. Müsabakamız& ittirak ediniz• 

1911 

ri e •lc ifz' ±n ' :4 •• 

lnglllz donanmaaı 
Avrupa, Fransız Rus aakeri ittifa-ı 
kından ortada ne kaldığını ıoruı
turmağa baıladı. 

itte hariciye nezaretlerine so

kulan it adamlarının oymyabile
cekleri rollere ait bir misal. Dün
yanın bugünkü vaziyetine göre 
bir kibrit bütün Avrupayı ateıe 
verebilir. Oımanlı imparatorlu
ğunda bir demir yol imtiyazı ala
bilmek ihtiraaı ile hareket eden 
bir kaç kiti, F ranaanm üzerine en 
büyük belalan getirebilirler ve o
nu harbe sürükliyebilirler. 

Fa9t, diyeceksiniz, bu adam
lar arli istese er ı e, ransız mı · 
Jeti kendisinin harbe sürüklenme
sine razı olacak mı? Ötekinin, 
berikinin ihtirası üğrunda onu na
sıl harekete getirebilirler? 

Plan basittir. Her ıey beaap
lanmıfbr. Ve günü gününe nasıl 
tatbik edildiğini takib edebiliriz. 

1 - lngiltere ile askeri bir mu

kavele yapılmaaı için görüımeler 
yapılıyor. Almanya ile bir ihtilaf 
olursa, lngiliz donanmaaı Fransız 
aahillerini ve Manı denizini mu
hafaza edecek ve Fransız kuvvet
leri Anvers üzerine yürüyecektir. 
Pek tabii, efkarı umumiyeyi tes
kin için, bu mukavelenin tama
men "tedafüi,, olduğu Han edil· 
mektedir. Fakat dikkat ettiniz 
mi? Bugünkü harblerin hepsi "te-

dafüi,, olmaktadır. 

1870 seneainde kimin taarruza 
geçtiğini bir Franaıza ıorunuz. 

Ve aynı suali bir Almana sorunuz. 
Fransız taarruz edenin Esus telg
rafını çekerek Biımark olduğunu, 

Alman ise, harbi ilin eden üçüncü 
Napoleon olduğundan taarruz e
denin de o olduğunu söyler. 

Aynı auretle Ruslar, Şemulpo
da gemilerini batırdıkları için ta
arruz edenin Japonya olduğunu, 

Çeviren: Fa
No: 11 

)izlerin hesabına harbe gi 
mecbur olur. 

2 - Yalnız, Fransız ha 
istiyerek harbe girmeıi İlteni 
aa, efkarı umumiyeyi hazırl 
lazımdır. Bunun için de A 
larm, her sabah kahvalb ed 
Franaayı itral etmeii düıün 
lerine, F ransızlan inandırmak 
zmıdır. Utak bir matbuat ell 

çük hadiseleri tahrif ederek 
enditelere diifürürler. En ·· 
meseleyi titirerek halka A 

kinini, dütmanlığını aıılarlar. 
ıazetelerden birisi de, ~ 

yunu yapmakla töhret bulDıilt 
Çünkü bütün "huıust,, haberi 

1 
Taymiı gazeteai vasrtasiyle •• 
nun kanalı ile alır. 

3 - Efkan umumiye, 
tehlikesiyle tamamiyle doldurt.i 
duktan ve buna inandmld 
sonra, bir gece, İngiliz zırhlı 
Flessing üzerine yürürler. 
aaatte, Alman ordulan da tre 
le Anvers üzerine yürür. 

Fransız hükumeti, ise, adet 
duğu veçhile bütün telgra 
mektublara vaziyet eder. K - ..i 
harekabmn bildirilmesine 111"'.'ı 
olur ve nihayet resmi bir te 

neıredilir. Ertesi gün, bütiiO 
zeteler, iri harflerle fU • 
yazarlar: 

Belç1kanın bitaraf~ığı !~ 
lal edildi Almanlar V 

üzerine yürüyorlar 
Evet, Lil üzerine diye 

lar. Çünkü bütün dalavere 
dadır. Almanlann Anverı ·· 
ne yürüdüklaı!i yazılmaz, bil 
Fransız hududuna ve bir F 
ıehri üzerine yürüdüğü yazılıt• 

<Devamı~) 

----------------~~~:--:~ Japonya'da Kora'ya girdiği için FER Ati 
taarruz edenin Rusya olduğunu 

t iyatroıund• -1.' 
aöy~~kikatte, eğer barb patlarsa, OZAn OPER 11) 

h 
(Eski Süreyya opetC...:. 

bu, her iki hükumetin arbi iste- 1 Muhlis Sabahıtı,.. 
mit olmaaındandır. Fakat her iki FAHRi Q()L()N~,"-
millet de, taarruz edenin öteki mil ISMAO. IJUllBU.,... 

let olduğuna kanidir. Y alnızJ>u gece 
Binaenaleyh, eğer lngiltere ha

riciye nezareti harbe girmeğe ka
rar verirse, diplomatları, harb me
ıuliyetini haaımlanna yükletmek
te geçikmezler ve Fransa da "te
dafüi,, mukavele mucibince, lngi-

GOL FATMA 

'ek yakında ,,1' 
PerJ• at: 


