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Belçika ve silih ticareti Mücadele başladı. Asker isyan 
Ben haıb ecenleıe değil, komşularına etti! kanlı vakalar! 
Paşasız silah gönderdim 

Türkiye BELÇiKA 
Böyle söylüyor 
Döğü,en iki memlekete, söz -

Je,me harici Belçikanın silah gön-

Rober L. Hodvinin 
lnkılAplarımız hak
kında bir melu~1°--· 

!J derdiğine dair İngiltere hüku . 
~--~ı metinin Milletler cemiyetine ver-

diği nota görütülmeğe baılan -
Jı. 

Dün yazdıklarımızdan batka, 
hır yük silah ve mühimmatm da-

f. ha Belçikadan Paraguaya ıön 
I~ derildiği hakkında İngiltere hü . 

1 
kUmeti Milletler Meclisine iza -
hat vermİ§tİr. 

1 il 

(Devamı 10 uncu da) Japon emper yalizmlne ıayan eden ~an~urı aakerler. 
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12 
Bir ayda 662 çarpışma oldu. 
Japon zabitlerini öldürüyorlar 

Af t rk SAYJFA 
~'Tribün de Naıyon,, gazeteıincle 'lllılrıııaWMlnlJJı:a:ı rn:ııart1:ıF1 ll•::atn 

Rober L. Bodvi imzaftle soyad - -

ları ile e7kab ve ünvanları kaldı -
ran kanun hakkında bir makale 
ycudmıftır. 

"PQ§cuız Türkiye,, bcqlığım l 
f'l§ıyan bu makalenin içine Ata 
türkün bir resmi konulmuf, re;aim 
altına da "Mu•tafa Kemal bun 
dan •onra Atatürk adını lCJ§ı 

maktadır,, cümlesi yazılmıftır. 
(Devamı 10 uncu da) 

Atatürkün 
Ankaraya ayak 

bastığı gün 

Japonların Uzalqarkı ele ge
çirmk için ne kadar çalııtıklan 
malUnıdur. ilk adım olarak, 30 
milyon nüfuılu Mançuri'yi yut • 

mak iıtemiılerdir. Orada tözde 

Ankara, 25 (A.A.) - 27 ilk -
kanun akıamı saat 21 de Anka -
l"a halkevinde Atatürk'ün Anka
:raya ayak bastığı günün 1 S inci 
Yıldönümünü kutlulamak için bir 
lnüzikıel festival anıklanmı§tır. 

Atla deni.zınde fırtınaya tululntaf bir Bemi. 

(Devamı 2 inci de) 

HABER 
latanbulda en çok sahlan 

gazetedir. llanlarını "HA. 
BER,, e verenler kar ederler. 

"H _ ABER,,i her gün okuyunuz. 

Atlas denizinde 
ürpertici bir facıa 

-------
Kazazedeleri kurtaran kaptan 
Hitlerden tebrik telgrafları aldı 

Evvelki gün Atlas denizinde 
batmak üzere iken kurtulan Nor-

veç bandıralı Sisto vapunı faci· 

aaı hakkındaki taf silah bildiri -
yoruz: 

Papazın çil altınları 
iddiasına göre kemerinden 

başka yere göç etmiş 

Birkaç güpdür Atlaa denizin
de hüküm aÜren ve ıeçen hafta 
Uıwort vapurunun batmasına ae-

beb olan mülhit fırtına henüz 
devam etmekte idi. Azur adala -

(Devamı 10 uncu da) 
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H Hav yapmıyan, ütü tutan, çok $! 
Müddei umumilik yeni bir 

lıırıızlık ve emniyeti suiistimal 
h"d' a ısesine el koymuf ve suçlula-
~?•. yaka!atarak üçüncü istintak 
&kımli~ine vermiıtir. 

ff · ~le geçi~ilmiş ola!l suçlular, 
. ll'lltos, Mısak ve \ :ıısil isimle • 
tınde üç kilise müteyellbidir. 

Oç.ü de Samatyada bı1lunan 
Aınpalipı kiliaeainin mütevelliıi 

ı bulunan ıuçlular §U cürümden 
zan altına almmıılardır. · 

Üç ay evvel bu kilisenin pa -
pazlarından Kalisratoı adlı biri 
hastalanmıttır. Papaz bir hafta 

yattıktan sonra iyiletmiı, it ve 
gücüne bakmakta iken yatağının 
altından bet yüz kırk lira bulu • 
nan bir kemeri yok olmuıtur. Fa-

,(Dcvamı 10 uncu da) 

Ü dayanan en iyi desenli H 
H ilk Türk kumq1 H 
il y .. . d. :: li un ş . ır. ~~ 
!! Satıf deposu: ·Yeni Postahane !! 
il . • :: 
H cadde,., Tayyare pıvangosu !! 
ff karıısında Zeki Rıza mağa - il 
g zaaı Telefon: 20485 U 
-------·-··-·=····u::::::::::aau:::uam 

bir İmparatorluk yaratmı,lardır. 
Bu "müstakil,, devlet cihazı ha. 

kikatte onların oyuncağı :di ! 
Bugün Avnıpa efkarı umu 

miyesi, artık, "Japonlar. Man . 
çarİ7İ 7Ultu, hazmelti !., un • 
maktadır. 

Fakat, Sovyel dostlamnızm 
bizzat Mançu ve bilhassa Çin 
mepıbalarından aldıkları haber· 
lere göre, İ§, hiç de böyle değil . 
rlir. 

Bugün, Mançu, askeri karga . 
,alıklar, ihtilaller İçindedir. Son 
gelen Pravda gazetesinden aldı 

~mnz afağıdaki tafsil ata naza 
ran, Mançululann bir ' 'li mü 
cadeleye giriıtikleri, Japon bo · 
yunduruğuna katlanmadıklan 

anlatılıyor. 
(Devamı 10 uncu da) 

Parlak bir deniz. zaferi. 

ikinci Ticarette 
Sahtekarlık davası 

!uretl konarak aslı ahnan 
senet sahte mi? 

lstanbul ikinci ticaret mahke
mesi ıayanı dikkat bir sahte se
net dava11na bakmaktadır. 

Dün bu davanın ıuçlu vt. da. 
vacı vekillerini dinlemi,, muha • 
kemeyi bir hafta ıonraya bırak. 
mıştır. Davacı vekilinin adliye 
tarihinde görülmemit bir vaka 
cJiye kayıt ve işaret ettiği bu da
vanın mahiveti şöyledir: 

Ta!handa dört numarnda em
lak komisvoncusu Pozant aley • 
hinde üç bin liralık bir ıened 

· tanzim edilmiş, Pozantm icrada 
vabnlmı, bulunan üç bin altı 
vüz liralık paraımcfan hu para 
alınırken suç meydana çıkmıı, 
İf mahkemeye aksetmittir. 

Tafsilat verelim: 
Pozant. Papazyan isminde bi

risinden üç bin alh yüz liralık 
bir alacağını sattırdığı bir mal va
sıtasile almıf, bu para icraya ya

tırılmıştır iddiaya göre, (C) iı. 
minde Mr zat PoZl'ntin uhtıo bir 

(Devamı ı O uncu da) 

Bir tren 
Bir arabayı çiğnedi 

İzmir, 25 ( A.A.) - lzmir -
K.artıyaka arasında gece ıef erini 
yapan makinist lsmail oğlu Sü • 
leymanm idare ettiği banl'yö tre
ni gece saat 24,45 de tren yolu 

üzerinden geçmek istiyen araba
cı lbrahim oğlu Hüseyinin ara • 
basına çarpmıfhr. Araba parça • 
lanmıı, Hüseyin )'ralanmqtır. 
Uüsyinin yaraları ağırdır. 

• SoYJet brikatüril • 
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Atatürkün 
Ankaraya ayak 

bastığı gün 
( B:tş tarafı ı mcide) 

Bu gecede Denizli aayJavı bay 
Necib Ali bir söylev ıöyliyerek 
festivali açacaktır. 

Ondan ıonra bay Münir Hay
rinin yazdıiı Bay Necib Kaznn 
ile bay A. Adnanın müziklerini 
yaptığı "Bayönder,, ile "Tatbe • 
bek,, sahneye konacaktır. 

"Bayönder,, de "Bayönder,, 
rolünü bay Nurullah Şevket ''ba
yan lzgen,, rolünü bayan Celile 
dana ve Deli Ozan rolünde bay 
Münir teganni edeceklerdir. Ba
leyi bayan Loret Herdinovamn 
hazırladığı Ankara halkevleri 
danı kurları çocukları oymya • 
caklar, ~oroyu bay Halil Bedii -
nin hazırladıiı musiki muallim 
mektebi koroıu meydana getire • 
cektir. "Bayöndef,, eski bir Türk 
irtekisinin sembolik bir bakımla 
sahneye konmasından ortaya 
çıkan bir destandır. 

"Bayönder,, in müziği bay 
Necil Kazım ulusal Türk motif -
)erinin modern teknikle i~lenmit 
güzel bir örneğidir. 

"Bayönder,, den sonra oynı • 
yacak olan "T aıbebek,, f antas • 
tik piyesinin elveritli rolünü ge • 
ne bay Nurullah Şevket ''Tatbe • 
bek,, rolünü bayan Celile Enis 
usta rolünü bay Avni Ellik Ba · 
rım rolünü Güzide Zeki ve Cüce 
rolünü de bay Salahattin tegan
ni edecektir. Baleyi gene bayan 
Herdinovanın idaresindeki hal -
kevi kızları, koroyu da musiki 
muallim mektebi korosu yapa -
caktır. 1• 
H~~ 'i&U tlly~ 

:ll. ~b .. d 1· b. l orkestra ve an o ar~nm ır eş • 
mesinden çıkan bir grup bay A. 
Adnanın idaresinde çalacaktır. 

Bu iki eserin hazırlanması i · 
çin 60 orkestra, 75 korist, 10 ~ 
list, 40 kitilik bale sanat amatö -
rü it almıı bulunmaktadll'. Sah -
ne arkasmda çabıanlarla birlik
te bu ite elverenlerin tutarı 290 ı 
bulmaktadır. Eserlerin dekor 
planlarını bay Cevdet Ziya ile 

' bay Mahmud teknik ve makine 
itlerini bay Hami, kostümleri de 
bayan F. Perihan aeçmit ve ha • 
zırlamıtlardır. 

Yurtta ilk olarak bu ölçüde 
bir müzika kımıldanııı, Ankara 
halkevinde yapılmaktadır. Her 
iki eserin de rejisörlüğünü bay 
Münir Hayri yapmaktadır. 

"Bayönder,, ile "Ta,bebek,, 
27 ilkki.nunda verilecek ilk tem
ıildn ıonra daha iki defa oymya. 
caktır. 

Temsiller, lstanbul ve Anka -
ra radyoları ile verileçektir. 
kimseye borcu olmadıiuu ve se
nedin sahte olduğunu iddia et -
mittir. Bu iddia üzerine para C 
ye verilmemit, İl Ticaret mahke
mesine abetmittir. Fakat suçlu 
burada da aenedin bir suretini 
bırakacağım diyerek mahkeme • 
den sahte senedi almıttır. Yerine 
bqka bir aened bıralmHfbr. 

itte dünkü celsede davacının 
vekili bunlan söylemi§, sahte se
nedin imhasını, sahte senetle pa
ra üzerine konan haczi ihtiyati -
nin kaldırılmaımı aöylemittir. 
Suçlu vekili de mükabil iddiası • 
nı scrdetmİf, neticede sahte Po -
zanla te~ligat yapan mübqirle 
zabıt" memurunun mahkemeye 
?inlnıalarma karar verilmiftir. 
•ndu ı.a.Jca e tabte ıened tan
zlınl noklumdan hukuku umu -
miye namına ceza mahkemesin -
de IOrlUJ& sekilecektir. 

HABER - Alcpm Poıta11 

Ruslar, iki casusu yakaladı 
Bu Japon casuslar Sovyetlerin askeri 

vaziyetini öğrenmek istiyordu 
Moskova, 25 (A.A.) - Ka. 

barovsktan bildirildiğine göre 
bu ayın yirmi ikisinde Türürog 
!ehrinin garbında iki Çinli casus 
yakalanmııtır. Bunlann biri 
Mançuko üçüncü piyade livası • 

nın 15 inci alayına mensı1b bir 
müfrezenin kumandam -Minfa 
ve öteki de budud üzerindeki 0-
renpau köyünden bir adamdır. 
Bunlar Japon zabitinden aldık. 
lan emri yerine getirmek için 

geldiklerini ve bataklık araziyi 
v~ bilhaıaa yolları ve Sovyet 
kuvvetlerinin durumunu öğren • 
mek istediklerini söylemiılerdir. 
Bu it üzerinde derin tahkikat ya
pılmaktadır. 

Italyanlar, Habeşistan 
topraklarında ilerliyorlar 

~6 Hiı'Jndklnun 1Da4 

Patrikhane 
Yunanistana mı 

gidiyor? 
Şehrimizde Yunan mehafiJinde söy 

lendiğine göre Fenerdeki patrikhane· 
nin SelAniğe veyahut Aynaroza nak· 
ledilmesi çok muhtemeldir. Buna se
bep olarak ta Türkiyede ruhani kıJ a· 
fetıerle sokaklardı& dolaşrlamıyacağr 
na dair çıkan kanun gösteriliyor. Bu 
haber kaydl ihtiyatla söylenmekle 
beraber tahakkuk ettiği takdirde pat
rikhanenin nakli hususunda Yunan 
hükilmetinin her türlü kolayhğı gös· 
tereceği söylenmektedir. 

Edirnede Kubi
bilay ihtifali 
Edirne, 25 (A.A.) - Yarın 

Edirne Halkevinde inkdab tehi -
di Kubilay için büyük bir ihtifal 
yapılacak ve birçok hatipler in -
kdib mevzuunda söylevler ve 
konferanslar vereceklerdir. 

Italya Sofya elçisini 

Almanya lıarbiqe 
nazırının beqanatı 

Nazır şayiaları tekzib ediyor 

Fakat kendileri değiştirdi 

Berlin, 25 (A.A.) - Alman 
Sü Bakanı (Harbiye Nanrı) Ge. 
neral Von Blomberg bir Ameri • 
kan gazetecisine bildirimde bu • 
lunarak demiıtir ki: 

"- Hergün süel (askeri) bir 
takım anıklıklar (hazırlıklar) ve 
1şler :tapmakta olduğumuza dair 
bir takım havadisler okuyoruz. 
Bunlann yanlıt olduklarmı IÖY· . 
Mnneye W\e ~yoktur. ,._.. • 
fa Amerika dan gizli olarak tay • 
yare aldığımız havadisi tamami
le asılsızdır. Hücum kıtaab, gö • 
nüllü çahtma kıtaatı ordu ile bir 
guna ali.kası olmayan kurumlar
dır. 

Bu kurumlar, mensuplannı i -
taata, inzibata, intizama ve ar -
kadathğa abttlTIT. 

Bay Blomberg, bundan sonra 
kendisinin iıtif aaına dair olan 
,ayiayı da tekzib etmiıtir. 

Berlin, 25 (A.A.) - General 
Fon Blumberg, Asoıyaterl Pres'e 
§U beyanatta bulunmuıtur: 

"- 30.6 tarihindenberi hü • 
cum kıtalarında askerlik oyunu 
oynanması bitmitlir. Hitler'in 
sarsılmaz arzusu ve hücum kıta
lan aynı harbiye reisinin de fik
ri böyledir. 

Almanya Ranverle öğünmek
le beraber, mecburi ukerlik hiz
metine taraftarım. Eğer Alman
ya harb fütuhatını düıünürse, 
meslekten yetitme ordu kısa biz-

1 

metli kura efradından daha mü
aaiddir. Bununla beraber ordu • 
yu seciye için bir okuluğ telakki 
ediyonaz. Bunun içindir ki, bü • 
tün Almanların bu mektepten 
geçmesini diliyoruz. Hücum kı • 
taları ve it hizmeti te,kilatı da 
birer mekteptirler. Filhakika, 
bunlar orduyu tamamlama için 
bqbca depctlt.tdır *itnt, inzi • 
~at ve ~.rkadajliğ~ afıştırmalCta
dırlar. Fakat bunlar ancak ordu· 
da yetittikten aonra ukerdirler. 

General, bay Hitler'le arum
da anlq•m•mazbk bulunduiu • 
nun doiru olmadıimı ve teknik 
adamı olduğundan Almanyanm 
silahları hakkındaki aonılanlara 

cevab vermek istemediiini aöy • 
lemittir. 

Nikbin haberler 
Dllnyanın her yerin
de buhranın geçtiğine 

dair emareler var 
Paris, 25 (A.A.) - Gazete -

fer, Noelin eğlenceli bir Noel ol· 
duğunu ve hiç bir darlık noeli gi
bi ıeçmediğini kaydediyorlar. 

Pöti Jumal gazetesi, Noelin 
bay Flanden'in verdiği nikbinlik 
dersinden istifadeye vesile oldu • 
duğunu yazıyor. 

bunu tekzib 
1 etmektedirler! 

Londra, 26 (A.A) - Habeşistandan 
gelen resmi bir teblife göre, ltalyan
Jar Radirden Habeş arazisinde bulu
nan adaya bir otomobil yolu yapmak 
ta dırlar. Af dulu da işgal etmişlerdir. 
ltalyan tayyareleri Gurrloguli de 
Habeş kıtaatmın üzerinde dolaşmak
tadırlar. 

Habeş makamatı yeni hadiselere se 
bebiyet ''ermemek için emir almışlar· 
dır. 

Diğer taraftan bir İtalyan tebliği, 
Habeş topraklannda İtalyan kıtaatı 
bulundaiuntı tekztP etmektedir. · 

Almanyada şiddet 
dehşet! 

Paris, 25 (A.A.) - Le Jour -
nal pzetesi, bütün Almanyada 
"ablak,, meselesi yüzünden bir • 
çok adamlar yakalandıimı ve 
bmılarm bqmda Sllezya valisi 
Brulmer ile 50 kadar taraftarı • 
nm bulunduğunu yazıyor. 

Eko dö Paria de, Çekoılr•·ak 
mecmuaaı V eltbabn' dan alarak 
"Geçen haziran günlerinin tek • 
rar bqladıiını bildiriyor,, ve di· 
yor ki: 

"30.6 tarihindenberi Silezya 
valisi Bruknerden baflıyarak 230 

kiti aıılm1t ve birçok eski milis na 

zi ile hücum kıtalarından üç bin 
kitinin ıil&hları ahmnıttır. 

Sar reyiimından 19 giin enet 
yeni bir ihtilalin bertaraf ve ne 
de tehir edilememesi için itlerin 

. fena gitmekte olması lazımdır.,, 

[ _....-;::ra--------------------------------~----------------------Sabah 1(azeteleri ne 
KURUN - Asım Us bugün Mene

mende ıehlt edUen KubiUiydan bah
aitmekte, irticaı bastırmak uğrunda 
canını seve seve veren bu kalıraman 
Türk genci gençlere bir nümune ola • 
rak göstermektedir. Bu münasebetle 
bugün Menemende ~ılacak olan Ku· 
bi(ay abidesi Türk ge~liğinin, Türk 
Cümhuriyetinin bir abidesidir. 

CVMHURIYET - Yunus Nadi de 
bugün bQfyazıaını Menemende Kubi
lay için dikilen abideye tahsis etmiş· 
tir. KubUauın Cümhuriyet ~e inkılap 
uğrunda canını feda ettiğini söyle -
dikten sonra yazısını şöyle bitiriyor: 

"Bu abide Türkl11eln adına. Mene -

1 
men tlenilen bir bucağında tarihin 
alnına Cllm/;,urlyetçi ve inkıltipçı 

l Türk gen~llği eliyle vurulmuı özel 

bir damga ki geleceğin rocuklarına 
ve adamlarına TIJrldyede ba§lıyan 

yeni, derin,, yüksek ul1111al varlığın 

sürekli, sonauz ve hiç yenilmez gücü
nü haykıracaktır.n 

MI LLIY ET - Ahmet Şükrü Esmer 
bugün ltalya Ue Habeıiatan arasın· 
daki anl'Jf'U'lanıazlıktan bahsetmek • 
tedir. Bu vak'a neticesinde ltalyanla
rın Habeş/ilerden tazminat istedikle
rini, fakat Habeşlilerin de tazminatı 
verdikleri takdirde suçu Üzerlerine 
almış olacaklanndan, bunu vermek 
istemediklerinl yazıyor. Neticede her 
iki de,,letln de a11ni zamanda MUlet
ler CemiP1etinde dza olduklarını aöy
ledlkten ıonra eıki fairlerin "B azır 
ol cenfle e~er ittterıen ıulh w saUih" 
darbı meıellnin yenl "Barıf letersen 
SCWQfa anıklan,, tercameaı Ue maka • 

diqorlar? 
lesini bitiriyor. 

ZAM AN - Zaman imzalı yazı son 
Rusya ve AlmangadG tahaddlia eden 
karışıklıklardan bahsetmekte, ve dün
yanın yeniden karışmağa, siyası bir 
buhran geçirmeöe baflatlıiını Yaz

maktadır. 

AKŞAM - Vç yıldız imzalı 11azı 
Fransadakl buğday işinden bahset· 
mektedir. Franaa gibi kalabalık blr 
memleketts Nğtlagın para etmemal· 
nin doğurduğu bu buhran neticesin • 
de umumi bir buhran çıktığını w bir 
türlü ı,,i bir hükilmet kabinesinin te • 
şekkül edemediğini sörılüyor. Ve 
Fransa için bu ifi halletmenin çok 
,,Ur. blr ff olduğunu Udve ederek yan· 
111 bitiriı10r. 

.'llON POSTA - BQfmakaleıl '//Ok· 
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Sofya, 25 (A.A.) - ltalyanın 
Sofya orta elçisi bay Cora Şili 
büyük elçiliğine ve yerine dıt 
itleri bakanblı buım ikinci mü
dürü bay Sappuppo tayin edil • 
mittir. 

Avukatlık unvam 
yasak edildi 

Berlin, 25 (A.A.) - Ari ol. 
madddan için barodan çıkarılan 
avukatlann bundan böyle avu • 
kat ünvanmı tqımaları bir emir
name ile yasak edilmiıtir. 

Grevciler teslim oldu 
Selinik, 25 (A.A.) - 13 bi -

rinci kinundanberi tütün imalat
hanelerine çekilerek kapıları ka
pamıt olan 400 kadın ve erkek 
iıçi bu sabah teslim olmutlar • 
dır. Yaralı veya ölü yoktur. Bun
ların elebqıları tevkif edilmittir. 

DUnya pamuk istih
sali azaldı 

Nevyork, 25 (A.A.) - 1934 
yılında acun pamuk ürünü 22 
milyon 591 bin balya tutmuıtur. 
1933 yılında bu ürün 25 milyon 
327 bin balya idi ki, 2 milyon 
736 bin balyalık bir eksik var de
mektir. 

Amerlkada noel 
Nevyork, 25 (A.A.) - Bu yıl 

Noel bayramı, sıkınb devresinin 
aonunu tesid ümidinde bulunan 
bütün Amerikada 1929 yıhndan
beri en ten olacağa benziyor. O
yuncak, yiyecek ve çikolata satı
fi 1933 yılına bakarak yüzde 20-
30 artmıfbr. Binlerce tafra balkı 
Nevyorka ıelmektedir. Belediye 
200 bin fakiz aile çocuğuna o • 
yunoaklar dağıtmıt ve her yıl ya· 
pılan yardımdan batka 300 bin 
çuval kömür ve 614 bin kutu et 
dağıtmıtbr. Şarab ve likörün ka
nuni olarak satılması balkın ten
liğini artırmı,tır. . 

Samsunda bir yangıı 
Samaun, 25 (A.A.) - Bu ıe

ce Kokçoilu mahallesini üıt ya • 
nmdaki tek kat tahta evlerin bi • 
rinden yangın çıktı. ltf aiyenin 
vaktinde yetİfmeaine rağmen on
dan fazla e• yandı. Pekaz etJ9 
kurtanlcb. Y anlJlldan çıkanlar 
camii~ v,.rle•ttrHdi. 

DUZELTME 
Dünkü sayımızda çıkan Cümhuri • 

yet Merkez Bankasının 20 - 12 - 931 
tarihli vaziyetin başbğr yanhşlıkı. 
13-12-934 olarak göaterilıniştir. vu· 
selUrls. 
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!ıti~ı!:. q,öc~~ 'Jle:. op:_/J}e.~ 
tı s~neki Noelde 
ağaç kurban 

edilmedi! 
''Tanrının hakkını Tannya, Se· 

. r'ın hakkını Sezar'a vermeli .• .,, 
•
11e, bütün ulusların (milletle· 

) kullandığı bir söz vardır. 
Belediyeye her fırsatta talalı -
i bu sefer de elimizi vicdanı -

•ı Üzerine koyarak doğruyu söy 
'Yelim: 

Sekiz on yıldır, gazetelerde 
1ktalar yazarım; Noel denilen 
.. , Yan:, lsa'mn doğ~u tarihi 
.eldi ıni, boyuna ayni şikayeti ile· 
1 •ürerd:m. 

nerdim ki: 
~ - Şehrimizde zaten ağaç azdır. 
ele çamların kıymeti, hnyvan· 
~dan bile fazla olmak ti\zmı ge· 
a~· Bunlar, mutlu hem,erilerdir. 
•r Hiristiyan adetine uyarak, ls

ttrıbulun Mi.!.slüman aileleri de, E
tetıköy, Kızıltoprak taraflarının o 
ttnrın çamlarını tepeler'nden ko
kııp koparıp odalara dikiyor: Bu 
~ rezalet.. diye açardım ağzı • 
~. Yumardım gözümü. 

Bu sene, ayni fikayeti tekrarla· 
laı11.r,a hacet olmadığmı memnuni· 
)etJe gördüm. Zira, belediye, Be-
~01Iunun her yer!ne gözcüler 
0nnu,; sıkı bir kontrol zinciri 
~İn elmİ!. Hiç bir köksüz ağaç 
"ttınnamış. Bunun "tüCcaTlarrru,, 
~e'h§et a1arak, hiç b:ri bu yasak 
ite cesaret edememif. Zira itin u-

1 ~da eJli lira ceza var ••• 

Bu Noelde de, gene ağaçlar ıa
ltldı. Fakat, saksılar içinde ... 
töldü olarak... Hatti belediye 
~tınurlan, toprağı eteleyip aiaç· 
.""1Jl sahiden kaktı 'ftl' mr, ,.._ 
'heti !Dİ oturtulmuı diJ,e mu&J.e
~ettiler. 

8u saksılı aiaçlu, ot.latarda 
~e tellendi, pullandı; ıonra, 
,'1ıçeai olanlar, bunları bahçete

!!,ııe ekti. 

~·itte buna diyecek yoktur ... B'li· 
11, belki, pek çok ailelerde ağaç 

"ıerakını bile uyandırır! 

Noel ağacı, Hiriatiyanlık ile· 
~ine Cermenlerden geçm:f. Bu 
q~' ydın en uzun gecesi geçtik· 
~ &onra, bu tabii hadiseyi kutlu
"ltlak için böyle bir çam bayramı 
nparlarmıt- H'ristiyanlığı kabul 
;dince de, ayni merasimi lsa'nın 
0iuşunda tekrarlamağa batla .. 

'-ııtla.r. 

Böylelikle, ikinci bir krlığa gi
~~ hu çam bayramı, dileyelim ki, 
~de, üçüncü bir kılığa girerek, 

'rr~ •evgiıi bayramına tebeddül 
~· ın. 

Hatice SUreyva 

lfalkevlnde KubllAy 
gllnil 

ltu ~?kılip yolunda oan veren ül-
cu Kubilaym ümini ve mane-

~ L_ I'"'• • tm k • . uen ıgım aonsuz yafa a 
lçın Menemende dikilen abide· 
1'in .... 1 • • 1 .. hu .~ı rna merasımı yapı acagı 

d Rlin (26.12.1934) saat (15) 
e e9İnıizde de bir toplantı dü • 
ıe~nm· ti" ıt r. 
h Bu toplantıda Halkevi idare 
h~~etinden Bayan Nakiye (Ku. 
. ılay) hakkında ıöz söyliyecek-
~ .. "e bundan ıonra Bay Münir 

ueyyet Bekmen (Kubilay gü • 

:;ün duyumu) baılıklı 9iirini 
1&caktar. 

lcu Halkevi idare heyeti, inkılap 
burhanı Kubilay için yapılacak 

toplantıyı bütün yurttaılann 
OllUl"lanıaamı diler. -

~ 

.. .uıı...-•'li 

Kaç türlü 
seyyat1 vardır? 

-· Tercilmnnlara ders 
verllme~re başlandı 

Şehrimiz tercüm~nları için 
çok ehemmi~t verilerek açılan 

yeni kuraun ilk dersi, dün aaat 
dokuzda bele.diye toplantı salo • 
nunda batla11ıııtır. 

70 kadar kadın ve erkek Is -
tan bul tercü rnanlarma ilk dersi 
Bizans tarihi üzerine kitaplar 
yazmıt olan bay Mamburi ver -
mi,tir. Bay Mamburi, bu dersin • 
de lstanbulun topoğrafik vaziye
ti üzerine kemdi son tetkiklerini 
de ekliyerek Fransızca anlatınıı
hr. 

Deri, sabahın dokuzundan öğ
leden sonra 13 e kadar ıümıüt • 
tür. Perıembe günü saat 14 de 
Ayasofya meydanmda tatbikat 
yapmak kaııarlaımııtır. 

Ders veren bay Mamburi der
se baılama.dan önce föyle bir 
seyyah ayınını yapmıf ve tercü • 
manların bilhassa unutmamalan 
lazım olan noktalan anlatarak 
dem ittir ki: 

"Seyyah ilç türlüdür. Bir kıs
mı, lstanbula, sadece, lstanbul • 
da bulunmak üzere gelir. Bir kıs
mı bayayını geçiren gençlerdir. 
Bunlar, manzaralarla alakadar 
olur. Bir üçüncü kısım vardır ki, 
okumuı adamlardır. Bir memle • 
ket hakkında malUınatlan var· 
dır. Bu adamlara bildiklerinden 
bqka da malOmat Terebilmeie 

ce••..-lr -
Tercümanlatm ba kanlardan 

600,000 

Torik 
Bu mevsimde Yuna
nlstana sevkedlldi 
Bu aeneki torik bolluğundan en 

çok ve en büyük istifadeyi temin 
eden hiç ıüphe yok ki Yunan yel .. 
kenli ve motör sahipleri olmuftur. 
Tutulan bir istatistiie göre bu 
meva'mde latanbu1dan Yunaniı -
tana 300,000 çiften fazla torik 
gönderilmiıtir. Bunlardan batka 
Bandırmadan da mühim miktar • 
da torik aevkedilm=ıtir. Bunlan 
münhasıran Yunan yelkenli ve 
motörlüleri taıımıf lardır. 
Yaptığımız bir tetkika göre Yu· 

nan kayıkları buradan toriğin çif· 
tini 6 kuruftan 20 kurup kadar 
almakta idiler. Selanik, Kavala, 
Dedeağaç, Midilli ve Pireye götü
rülen bu balıkların çifti 35 kurup 
kadar satılıyordu. Yalnız tuzlama 
ve tem=zleme masrafı bittabi ka • 
yıkçılara ait oluyordu. Y unan1ı 
kayıkçılarm bu İ§len ekseriya zi
yan etitkleri iddialarma rağmen 

hiç b=r vakit ziyan etmedikleri de 
muhakkaktı. 

Son günlertle artık balık a1öm 
durduğundan Sirkeci nhtımmı 
battan bap dolduran Yunan ka • 
yddarmm hepıi aitmittir. Bu ka· 
yıklardan b!r lamıı balık bu1ama• 
dığmdan bot dönmemek için bu • 
radan mevva ~ötürmüılerdir. 

Yeni cam 
ölçüler 

Yılbaşından sonra 
sıkıntı mı çeklleeek? 

1935 yılı batından itibaren yeni 
ölçü ve ayarlar nizamnamesi mu· 
cib:nce üzerinde ölçüıü bulunmı· 
yan tiıe, bardak, kadehler vesaire 
gibi camdan mamul efya kullanı• 
lamıyacaktD'. Vakit çok yakla§tı .. 
ğı halde tehrimizde bu yolda he • 
nüz bir hazırlık yoktur. N:zamna· 
menin tatbikinin tehir edileceğini 
zannedenler de aldanmıılardır. 
Ş:mdi bu vaizyete göre yılbaımda 
büyük bir sıkıntı çekileceği artık 
an1aıılmaktadır. 

Ölçü ve ayarlar batmüfettiıli· 
ği bu hususta yapılacak kontrol 
için hazırlıklara bqlamı§trr. Ya· 
pılan bir tahmine göre ıebrimiz • 
de, bu tekilde ku1lanılamıyacak, 
laakal yanm milyon tite ve saire 
Tardır. Bunlar kırılmaktan batka 
bir ,eye yarumyacaktır. Maa.ma • 
fih herkese timdiden haber vere • 
lim ki bunlar ziyan olmryacaktır. 
Patabahçedeki tiıe fabrikaıı bu 
nevi tiıeleri tekrar dökmek üzere 
alacaktır. 

Kızıl ve tlf 
Bazı mekteplerde kızıl ve tilo 

hastalıktan sörülmüttür. Sıhhat 
müdürlüğü tarafından temizle • 
me ameliyesi yapılmıttır. 

Eksik pide satanlar lstanbul 1'icaret 
Belediyenin bu eene Ramazan· Odasın da seçim 

da mua11en tartılarda bet Jmnıt latanbul ticaret odumda J'enİ 
....,_,. karar mecliae m MÇilmesj hqün faP'-

Yerdiii pidelerin, ~anan eDlk lacakbr. 

Japonya ve kitab 
Dünyada en çok kitap okuyan 

milletlerden biri de Japonlardır. 
Japonyada 1933 ıeneıinde satı .. 
fan 200 aayıf adan daha kalın iri -
tap)o.rın mecmuu 6870000 dir • 

Japonyanm nüfusuna nisbetle 
satılan bu kitap mikdan bütün 
dünyada üçüncü derecededir. 

• Blrle9en 9ehlrler 
Dünyanın birçok yerlerinde 

bilhaua Almanya, Belçika ve A -
merikada bazı büyük tehirler ıon 
zamanlarda yekdiğerlerine çok 
yaklqmıılardır. Şimdiki inkipf 
devam edecek olursa on ıene son
ra bunlardan birçokları biribirle
rile birleıeceklrdir. Bu takdirde 
bazı kanttkhklar olacağından 

buna kartı gelmek için Amerika • 
da simdiden tedbirler düfinü.l .. . 
mektedir. 

• Kazanan muharrirler 
Muharrirler arumda da yaz .. ı 

dık.Jan yazılardan dolayı büyülC 
bir servet kazananlar vardır. 

Bunlardan biri Erich • Maria 
Remarquedir. 

Yazmıt olduğu ''Garp ceplie • 
t1inde yeni bir teY yok,, kitabm • 
dan üç sene nrfmda l Z milyon 
frank kazanmııtır. • 

Bundan bqka meıliur zal:iıta 
romanı muharrirlerinden Edgar 
Vallace yazdığı kitaplardan ıene
vt on on bet milyon frank kazan· ' 
maktadu. ! 

lngiliz muharrirlerinden Ber .. ı 
nar Şov, G. H. Wela de tenede 
milyonlar kazanmaktadırlar. 

Eaki muharrirler, ba kadar 
kannamashmh. Metell Bocller 
..... ~ ....., 100000 
frank bzemhllmlftlr. aonraki imtihanlarına da aynca 

ehemmiyet verilmektedir. 
olduğu meydana ~qtır. Bir d J 
çok. belediye §UbeJcrinde ıbilhaua Uyuşturucu mad e er Gazlantebln kurt.ulu 
Fatıh ve Beıikt•-t kazalarında Jnblsan Ş 

iç bakanı şehrlmlzde 
lçbakanı Bay Şükrü Kaya 

dün 9ehrimize gelmi,tir. Bay 
Şükrü Kaya diılerini tedavi et • 
tirmek üzere lstanbula gelmiıtir. 
Kadıköyündeki evinde otur • 
maktadır. 

külliyetli miktarda pide müaade • Uyuıturucu maddeler inhisarı yıldUntlmll 
Te ed:lmiıtir. Fmnlar bilhaua ak· umum müdürü bay Sami dün ak.. Şehrimizde bahman Gazian • 
pm topa yakın zamanlarda hal. f&Dl Ankaraya gitmiıtir. Ökono.. tepliter dün halkevinde toplana
kın tehacüm göstermesinden im • mi bakanlığı ile temas edecek ve rak Gaziantebin 13 üncü kurlu • 
fade ederek bu tekilde eksik pi. hükUmete, Yugoslavya ile. yapı• lut yılclönümünii lmtlulamqlar • 
deleri halka satmaktadırlar. lan ıon afyon mukaveleaı bak· dır. 

Cuma gününe kadar teliri • 
mizde kaldıktan ıonra yeniden 
Ankaraya dönecektir. 

lçbakanı Bay Şükrü Kayanın 
Trakyaya (\':ınek dil§ünceıinde 
olmadığı ha'l!er alınmıftır. 

Ağırceza reisi 
Şehrimiz ağır ceza mahke • 

mesine tayin edilen f zinir ağır 
ceza mahkemesi reisi Bay Suad 
ıehrimize gelmiı ve yeni vazife
sine baılamıttır. 

POLiSTE 
Zı!~va§ı patladı 

Eyüpte Bahariye caddesinde 
asfalt fabrikası önünde bulunan 
zaçyağı f ı~darmdan biri patla • 
mıı, orada bulunan Freako ba. 
ımdan ve çırak Hayri aai baca • 
ğmdan ağaca yaralanmıf, buta
haneye yatmlmıılardır. Tahki • 
kata baılanmıftır. 
Sandalve ile •• 

Galatada Tünel biralianeain -
de garson Sabkayi, gazino sahi • 
bi Mitrandamili aandalya ile ka .. 

Bir tayin fasından yaralamıf, tahkikata 
lstanbul muhtelit hakem mali· baflanmııtır. 

kemeleri nezdinde hazinei ma • Dirhem haraızı 
ilye avukatlığına vilayet umuru Sabıkalı Kirilea dün Şebza • 
hukukiye eski müdürü, avukat debaımda elmacı Ahmedin kü • 
Ziya Mazhar Baysal tayin edil .. f eainden bir dirhem çalıp kaçar· 
mittir. ken ele geçirilmittir. 

Mekteblerde tadil 
Saat mt'rakhsl! 

Sirkecide oturan Enverin o • 
dasından bir masa saati çaldığı 

iddia edilen ıeyyar marangoz 
Hamdi yakalnamıttır. 
Esrar 

Bütün mekteplerde bayram 
tatili ile yılba§ı tatili bir araya 
geldiği için ıonkanunun birin -
den sekizine kadar bütün mek .. 
tepler tatildir. Erenköyde fÜphe üzerine çev

rilen 64 yaıında bir ihtiyarm ü • 
Yunan Ataşe mlllterl zerinde iki gram esrar bulunmut, 

Yunanistan Harbiye nazırlı• kendisi adliye ihtisas mahkeme -
ğında bir vazifeye tayin edilmit sine verilmiıtir. 
olan Yunanistan Ankara atafe Zarla kumar 
militeri miralay Zoimopulos ye • Tophanede Necatibey cadde-
rine, miralay Klean seçilmiıtir. t>inde Yuıufun kahvesinde Salih, 

Yeni ataıemiliter yakında Mustafa, Dursun ve Hüseyin zor. 
şehrimize gelerek Ankaraya gi • Ja kuma oynarl_arken yakalan • 
docektir. .. Jlll!larclır. 

kında, izahat verecektir. Meraaim aaat on altı liaçukta 

Mekteblerln adlan 
Arapça adlı lise ve orta mek· 

teplerin bu adları değİ§tirilmek • 
tedir. lnkılab lisesinin adı Yüce 
Olkü olarak değiıtirilmittir. 

IokllAb dersleri 
lnkılab enstitüsünde dün Bay 

Yusuf Kemal tarafından ders ve
rilmiıtir. Bay Yusuf Kemal der· 
ıinde ainkılabm ökonomi saf .. 
hasmı anlatmıttır. 

Mftstehcen neşriyat 
davası 

Alqam gazetesinde çıkan bir 
tefrikada bazı kısımlann müı • 
tehcen olduğu kaydı ile mahke • · 
meye verilen Akf&lll nqriyat 
müdürü Bay Enis Tahsin üçüncü 
ceza mahkemesinde beraat et • 
mittir. 

Saylav seçimi 
lıtanbul Saylav aeçlmi Teftit 

heyetinden: 
Saylav seçimi için esas deftere 

kendilerini ve ev'lerinde bulunan· 
ları yazmak üzere evlerine ma'hal 
le mümessilleri gelmemi§ olanla .. 
nn oturduklan kaza, ma.halle, so
kaklarile ad, ya§, it ve ev numa -
ralarmm S lkincikanun 934 akfa· 
mına kadar lstanbul belediyesin • 

ba~lamııtır. Evveli iatiklil martı 
aöylenmiı, tonra Gaziantepliler 
birliği azaamdan ve bbbiye mek
tebi talebelerinden Omer bir a • 
çıt nutkU aöylemiftir• 

Bundan tonra herkes •J'&fa 
kalkmıı ve bir dakika IUl1llUI · , 
bır. 

Omerden tonra gene ~ti 
gençlerden Hüseyin Remzi, Ba • 
yan Necdet, Enver Sadık, ti~det .. 
le alkıılanan hitabeler ve türler 
söylemiılerdir • 

Biraz utiraliatten toma 'An· 
tepli olan tıbbı adtt mildür mu • 
avini Fahri Can bazı harp hatt • 
ralannı anlatmıt meruim de En
ver Sadığm bizzat ,azarak siy • 
}ediği bir tiirle bitmittir. 

KadıkUyde yenı 

iskele 
Akay idaresi Kadıköyünde ye

ni bir vapur iskelesi yaptıracak· 
~. Bu iskele iki kat olacak ve ö • 
nünde de gazino yapılacaktır. 

Bir Inglllz gazetecisi 
şehrimizde 

Birkaç Jngiliz gazetesi muhar
riri bulunan bay Linglay Atin& -
dan tehrimize gelmiftir. lnailiz 
mealekdatnmz prkta bir tetkik 

de Saylav seçimi teftiı heyetine ıeyahati yapmaktadır. Burada İ· 
bildimıeleri. l ki hafta kadar kaldıktan .oara 

Ankaraya sider-ektir. 
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N~ demek ist~digiiÜ kiilaallar 
ve seşler"ni kıstılar. 

Ali Reic dokuz a~~adaşmın da 
ayakt~ ve ellerindeki kılıçlarla 
emre hazır i:lurd\lklnrını g&rünce 
forsalara d5ndli. Sesini alçaltarak 
şunları söylcdj: 

- Ben Şahin Reisin o~lu Xli
yim ' ... Veneilikli ırluiazım Paoli· 

·_J "'
1 l' ' H ·' ' ' • • 111.. ~o oegı ım .... epımzı zencır çr· 

._.. . ı_:_ 1.. 1 • • 
aen ırurtaracagım v~ yer erın·ze 

geJilİnin kaptaıılarıyle tayfalahiu 
bgliyacağım ... Benım 1:mirlerimi 
dinlemek ve lier söyledi~"iii\ k&rk 
madan ve düşünmeden yapmak 
işinize gelirse 1>undan sonı-a da 
benim yanımda kalırsınız... Eğer 
istemiycn olursa onlar a:ıei:hkleri 
yerlerd gemiyi Öıraihp giaeoillr
ler ... Nasıl, söz veriyor musunuz? 

Bu sözlerı çoğu inİamış ve: 
-Yemin ed"yoruz! ... 
C~valimı ~ermı~lhai. 
Zaten l:>unuh liaGka türlü olma· 

ama imkan yoktu. Eğer J\li Reis 
olmasaydı onları ölünciye kadar 
liu izbe yerden, liu zencirlerle bu 
ağır küreklerden kurt.arac:.nk • b1r 
aaam bulunamazdı. An~ • .kiiv· 
vetten düşlüklcri, ihtiyjü"ladıkları 
ve artık İ§e yaramadıkları zaman 
bir tarafa atılacklardı. 

- Rurnaan Küs u"'umıTVacak· 
• : ~ ' • :r 'J 
sınız .... 

Deal: 
Yerlerdeki halatlara. direklere 

do~ru uznyıın iplere.dokunup .i:l\iŞ 
mekten korkUyorlari:lı. Bunun için 

• •• • 
ç.ok yavaş ve dikaktli hareket edi: 
yorlfltdı. • • , . _ ... , 

Fakat Jtaranh~ o ;kadar çoktu 
ki p.nçak be§ on dakika sopra bir· 
birler"pi ~ir~r. hayal halirlde seç· 
meğe başladılar. , 

Kara Yu;uf yavaşçş. sotdp: 
- Geminin bet tarafını biliyot: 

a 
epeyce 

-86-

fi siga derız. 

ı. ·l 
broken 

KumanCla efmek veya J>ir şey 
dileme t te fiilin z~am hal ve 
şalisi muhataptır; rau mah~uf1;Ur . 

. fng'lizc~:l~ malizÜf o1an faile (Ün 
derstooel tahH~rstuH). Clenilir. 

1~ • ı . . Bir siga daha var Ki ona §ar ı sı· 

ti. Sonr nrkada~larına ~u emri ga denilir. • 
Bunun lngilizcesi sµbjıinctive 

.. .. ,. ' ••y ...... 

ŞAHIN GEM Si 

mood (sahjonl<liw ırlud) tur, 
Fakat Qugün bu siga lrigilizce· 

de t>ek az t:uHanıUyor, Fr.anszça -
dil es'kiCI~n çok tazla ku1lamldı~ı 
lialele buV.ün pelt o kadar ldillaml· 
mıyor. Sulıjunctive kel"me.,.~nin 
manast bit ba"-ka JP8. h;lişmeJ< ve 
ona tfı.bi olmf' k ır. 'P1 1 .-"iaarla olan 
b;r fHU:le, öaşka bi~ f:ılirl Ronlrolü 
altına ğirer. 

M~seta: 
U your fatlıh ~w vou CJo"ilg 

thı>t he w"t' ld forbiö you. 
Y nni: "B ı-:an. Mı i ; vnpt1iım 

g~rc:evCI= . sen= l?'eneCler.li.,; 
Ru d•JY'1e.ıeı-I snw filh; forind 

ı-ı: .... <-t_•_]• 
nı l ne t.., '1l'l r. 

• .. •· •• • • r ""ı· Sıgala•ın ncPnu "'Flm11J!' r:-·· ··-
n•1voruz. ~··tün hı sirr lp,,.(fo. f;il, 
f .. ;1;n;n ..;~ hsı. ~avısı ile \;a.~h<'ır. 
z . *" ., ... Ji..1' • H. ,~ .,.~ .. 

~ !aman • e ma .,•tt1r. n .. rıt•ncu 
b"r ;j';; ~aha VR:i<: h~ltH~ l> 1 ~~-

., .... r...a. i . ' · , .f •• : 
vıtlArclııın l\'l'l'l. .. 1~;.ttr. R,, S'P'R, fnlın 

• ., t .. t: 
Dakikalar birer gün kaaar u· ı jfafle attif'Y; h ı vPva h!!rel<et! an -

zuy.ol-du. • .. , lntm~;..; l;;; ta b=r ~~y varii:ıaz. 
_ Rüzgaı: hafif • h~fif f\Sİy~;-~~· Ô~!l,_~a;i;,~ j:r~-?~nıİır ... ~a;t~ri 

Yalniz lQ.dostan,b(\tıya ,dön~yor, si~al'l'I} _}!?r.'.!iz~~s· ., intliı:tiwe 
gep-ıiyi, clii.m~n lodoajl söre bağlı moo..J ( infin. tv murl) tur, 

~ ~-· ... '\"" .. ı.i 
old •ğu iç"n. Ko~fo salıillerine doğ lnfnite, hurlut.,ıiz rtemektır. 

" ;11... I\; ("> 

ru ç.eyirjr g\bi .oluyord~. Masta.ri t.s;':ll~r,. ;ı(''_:!l~f~~e .. ~ncak 
• AH.I~ei5in k:nfasmda bir ş"m· zaman. h~k;tT?~:_.r. P;,Ls1nan~ .. . ~ç 

~ek çaRtı. r .. . • • za"'a:Q.ı v~r-lır. P~~'t ~nl , !.:f ... e_.r.~ • 
(Devamı var) se~t.s;.:'!1.?'e ~~n<"...~!!.. b':.l f~~;nt 

imperf ect) ve taım lial ( present 

50()0 ;-
" . 84 

peıfect). 

Misali: 
( i J l leam~~ t~ lHhe ~Hen 1 

was f ı~e ycars ola: 
""-- (V °'" '• l r.,"' , ...-! l';r. Ya1'i: (Yazmayı ôğrenchm, bet 
•• 1._, ••u ı m1 ~ ~ 

yaşında o t1U'5WD znmanJ 
(2) l should like t~ ıie ı..rıt:~g 

now. 
"Y ~mi şimtli yazı yazmakta ol-

m~ı. itterdi\Il._,, ... 
• (3) T)ie letter pu;!ht t_? hnve 
been written to uncle Game3 . . - .. 

Yani: (.Mektubun.ntı\ca Gamie 
y~zılmış olm~~ı gereltti.) 

Mastart tı"t?a claima başka bir fi. 
tl~en sonra ·ullaıih~r. Ve (to' ~e: 
limesi onuıi bir pşrçasl sııyılır. Fa· 
kaf hazari bu kelime de liazfedi : 
lir . 

!: ~ r 1" 
Mısnh: 

~ 1} T o wbl~ fiea:{1f \; a good 
na o il. . . . 

Y !'- ı ..., ,_?'; .~.ı:r q _...,---:"' • f'.:..~ .vı i-· • 
anı: \ cmızce yazmaK, ıyı oır 

alın ve sorun: 

Wliat is ~ ood nab ·ı? 
Yai\i: "iyi bir adet olmi nedirf~ 
tevap verihin: z. ...._ ... · 
T o 'write neatly. 

Yani: (Tem"zce yli~l ynn;ş1'.~ 
O :lialde l>urada "To write,, f~_, 

clir: Ve isinıair. f aKat liu )haıt 
i :m of.roakla berabe1· fi:le de ı:eıt' 
ı~r ve fiilin y_aptığı ili d~ yııv•'' 
Xanİ81Üteadeli ise bir mef'ul nfıY· 
Meşela: . 

He wo~İcİ tik~ to give a tlb;İİiıı'' 
Y,ani :, "9. ~ir şil:rı v~gp.ek.ist~ 
~·· ı:-... r-1 • l'" .. t · - -. ~ _ _e'!, ~µrn ! .... eki .!!.!n ...... ~·~~e!f~ ... 

verı~e~) :tnailannın ~e!~Iüdı.ı) 
\~vam.ı \'at 

b 

Çı 
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!Cüzamlıların-~-
M eza r lığı 

Büyük zabıta roma:1ı nakleden : va • no 
-51-

Birbirlerinden ayrıldılar. 
Rüzgar, evin etrafında, bir 

kurt sürüsü gibi uluyordu ... Yağ
lııur, tufan gibi yağıyordu. 

. . 
15-

h Saat dokuza doğru, Kadriye, 
ahçeye çıktaı. 

li Sayfiyenin yanındaki küçük 
bit }'olda kan lekeli bir mendil gör
rt d .. u. 

Hemen yukarı koşarak, bun
' dan Nuh'u haberdar etti. Bu sı

tada, Nuh, polis hafiyesiyle mü
tıa.ka§a etmekteydi. 

Ücü birden, tekrar bahçeye 
sıktılar. 

Mendil, evin sol tarafında bu
lunuyordu. Takriben tamamiyle 

fr, kanla doluydu. Lakin, üzerine ça-
8' lllu!"lar da sürülmüştü. 

lierkes, derhal, gece cereyan 
eden haditeyi hatırladı. Dün ge
ce, hakikatlere o derece yaklaş -

;; tt\ı l~en, polis hafiyesinin hiç bir 
s~ lıeliceve vasıl ol· amasına bizzat 
lf llolis hafiyesi de şaşıyordu. 
!) R~f :.ılunan mendili mua-

~ene etti : 
~ndil, buraya, fırtına 

esi'\,~ ., t f rtınudan evvel 
'4hlrnı§ bulunuyor. 

"G'"r' · · r ·, yağmur yağar

ken, üzerine çamurlar serpilmiş
tir. Kirlenmesine sebep odur. Bu 
•uretle de, kanlann bir kısmı te
rtıizlenmiştir. Bakınız, toprak ta, 
hu suretle kanlanını! bulunuyor. 

Mendili parmakları ucuna al
dr. Çevire çevire baktı. Dirayet 
ijanımın yeğeni, birdenbire bir 
\tyin farkına vardı: 
-A ... Bu mendilin bir de harfi 

"'r. 
liakikaten de bir harf görülü

l'otdu. Bu harf, kanla bulaıunıf 
de"'ld" gı 1. 

Harfi, muayene ederek, ~o.lis 
hafiyesi: 

- Bu, A harfi! -dedi. 
Kapı çalmıyordu. 
Hizmetçi gidip açtı. 
Nuh: 

- Allahallah... Böyle sabah 
'a.hah gelen misafir de kim? ... 
·diye sordu. 

Rifat, geriye doğru bir kaç a
dını atmı§tı. Cevap verdi: 

- Lfıtif E-··' . Kendisinin bat-
ka ismi var mı? 

- Bir aı.c ismi vardır. 
-Nedir? 
- Akıllı zade ..• 

l 
latif Beyi karş ılamağa gitti

er. 

komşu, dedi ki: 
l -:- Bu kadar erken gelerek siz
erı de rahatsız ettiğim için mü
l~eıaifim. Lakin, geceyi nasıl ge
fırdiğinizi öğrenmek istiyorum. 
0ğrusu, bunu cok merak ediyo-

l'u ~ rn. 
V Nuh, polis hafiyesine baktı. 

e, gülümsiyerek cevap verdi: 

1 - Azizim, bu gecemiz, hadise 
er noktasından hiç te bereketsiz 

:eçll\edi.. Hani geçen gec~ler -
hen birinde sizinle birlikte, hara
~lerde saklanmışlık da hayal 

~0rın .. t .. k ı h r ~· uş u . şte aynen o aya ı, 
•fat Beyle birlikte gördük. 

~· -Evet, gördük ... Fakat, azi
/rn, ıannedersem, ben gayet ih-
1Yatsız davrandım. Pek acemilik 
~ttirn H l 'd' d' )a • aya mı ır, ne ır, onu 
ett~layacak yerde, üzerine ateı 

ıın "e k d · · · l d O , l en ısını yara a ım ... 
n aıılıyor. 

- Demek ki, hayalin tam üzeri 
ne ateı ettiniz? 

-Evet ... "Onun mahiyeti hak
kında ancak bu suretle bir §ey 
öğrenebiliriz,, diye düşündüm. 

- Peki, "hayali,, yaraladığı

nızı nereden biliyorsunuz? 
-Bakın! 
Polis, mahut kanlı mendli gös

terdi. Derhal ilave etti: 
- Hayalin mendili var ... Hem 

de markalı mendil... A markası! .. 
Bu son sözler, bir istihza iie 

aöylenmi§ti. Öyle bir istihza ki, 
Latifin dikkatinden kaçamazdı. 

Kom§u, polise uzun uzun bak
tıktan sonra, kanlı mendile eğil
di. Onu da muayene etti. 

-Evet ... A marka ... Benim de 
mendillerimde A markası vardır. 
Aile ismimdir ... 

Dinliyenlere, delikanlının sesi 
azıcık titr_iyor gibi geldi. Filha
kika, böyle bir şüphe altında kal
mak az buz §ey değildi. 

Latif, parmaklarının ucuyle 
mendili tı•tup bir kere daha bak· 
tıktan sonra, polis hafiyesine u
zattı. 

- Bereket versin ki, marka
nın i§lenişi, benim seri mendille· 
rimin markasından baıka türlü! .. 
Aksi t-.1-~irde İ§ berbattı. 

Rifat: 
-A :t .. i takdirde İ! berbat mıy. 

dı? O takdirde ne derdiniz? 

( Devamı var ) 

Istanbul Dördüncü icra memur
luğundan: 

Bey oğlunda Hüseyin ağa ma-
hallesinin Divarcı sokağında eski 
17'17 mükerrer yeni 21'23 No: lu 
yarım kagir hanenin temamma 
iki bin sekiz yüz seksen lira altmış 
kurut kıymet kesilmiıtir. 

Ve yine ayni mahalle ve sokak
ta yeni 19 No.lu keza yarım kargir 
hanenin temamma bin doksan lira 
kıymet kesilmiş ve tamamlan a
çık arttırmaya konulmuş olup 14-
1 - 935 tarihinde şartnameleri Di
vanhaneye asılarak 30 • 1 • 935 
tarihine müsadif Çarşamba günü 
saat 14 den on altıya kadar lstan· 
bul dördüııcü icra dairesinde sa
tılacaktır. Arttırmaya iştirak için 
yüzde yedi buçuk teminat parası 
alınır. Müterakim vergi, belediye 
vakıf icareıi müşteriye aittir. Art
tırma bedelleri kesilmiş kıymetle
rinin yüzde yetmiş beşlerini bul
duğu anda üzerine bırakılacaktır. 
Olma:ua en son arttıranların ta • 
ahhütleri baki kalmak üzere art • 
tırmalar on bet gün daha uzatıla -
rak 14 - 2 - 35 günlemçeye gi -
ren perıembe günü ayni saatte 
en çok arttıranlar üzerine bırakı • 
lacaktır. 2004 No. lu icra kanu -
nunun 126 ncı maddesine tevfik 
ipotek sahibi alacaklılar ile diğer 
alakadarların ve irtifak hakkı aa
hiplerinin gayri menkuller üzerin
deki haklarını ve hususivle faiz ve 
masrafa dair olnn iddialarını ev· 
rakı müsbite ile yirmi gün icinde 
icra dairesine bil irmeleri lazım
dır. Aksi halde hakları tapu si,.;f_ 
feriyle sabit o)maclrkca satış be
dellerinin nayla~masından haric 
kalırlar. Al5.ka.darların isbu mad
dei kanunive ahkô.Mma P.Öre ha
reket etmeleri ve daha fazla ma
lumat nlmak istiyenler 9341429 
dosya No. siyle memuriyet;mize 
müracaatlnn ilan olunur. ( ~2) 

HABER - Alc§am Postası 

SPOR 

BALKAN 
KUPASI 

Yugoslav milli takımı 
bulgar milli takımını 

4- 3 yendi 

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

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.122 

Şimdi, öteki Borayı nasıl çağı
racaktı? Berikini çağırdığı za • 
man öteki, ötekini çağırdığı za -
man beriki gelecekti. 

Bora, Aslanlı hükümdara §a§ • 
km §aşkın baka kalmı~tı. Bakınız 
siz b:le hangi Bora diyorsunuz. 
ihtiyarı mı, genci mi? 

~;:·;;·~:··ı 

! Rıza f 
. ş k" ı i e ıp 1 . . .... -.......... 

bta görünce ta§ırmıttı: 
- Bu aslan da nereden çıktı? 

diye aormuıtu. 
- Bu mu? Bu ben!m çocukluk 

arkadaşım Bora, dedi. 
- Bora mı? 
-Evet .. Allah onu bana kavut-

Atina, 25 (A.A.) - Balkan 
kupasının ikinci müsabakası Yu
nanlı Asprogerakasın idaresi al
tında Yugoslavya - Bulgaristan 
milli takımları arasında icra e • 
dilerek 4.3 Yugoslavyaldarın 

galebesile bitti. Birinci vaziyet 
4.2 idi. Oyunun sonuna doğru 

Yugoslavya kalecisi Çuliç yara
lanmı§ ve yerine diğer kaleci 
geçmiştir. 

Takımlar oyunun 10 uncu da
kikasında Kral Aleksandrın ha
tırasını tebcil i~in bir dakikalık 
bir sükut yaptılar. 

Şüphesiz genci.. Bu yabancı 

hayvana Aslanlı hükü.mdann gös
terdiği alaka onu adeta kıskandır
mı§tl. Efendis;ne yaklaştığı za· 

1 
man ihtiyar aslana ters ters baktı 
sonra sesinin bütün heybetile kük
reyerek onu uzaklaştırmak sevda· 

turdu, ama, aılannnla dövüttüler. 
Büyük bir yara aldı. Korkarım 
kurtulamıyacak .. 

- Yaralandı mı? 

Gelecek turnua haziran son • 
larmda Sofyada yapılacaktır. 

Atletlerden henüz 
lisans almıyanlar 
İstanbul, 25 (A.A.) - "Atle

tizm heyetinden: 
Bundan önce bir çok tamim -

lerle mıntaka atletiz mheyetle -
rine ve atletizm ile uğraıan ku • 
lüplere h;ldirdiğimiz üzere id • 
mancıların kulüp ve mıntaka de
ği§tirmeleri, yeniden lisans al • 
maları ve ellerinde bulunan li . 
sansları gelecek sene muteber ol
mak için federasyona tasdik et -
tirmeleri yalnız kanunuevvel a -
yında yapılır. Bazı mıntakaların 

henüz federasyona müracaat et -
mediği anlaşıldığından, atletle • 
rinin '.haklan zayi olmamak için 
bu i§in alakadarlara hatırlatıl -
ması muvafık görülmüştür. 

. 
FiTRE - ZEKAT 

Bu ayda Tayyare Cemiyeti e
vinize zarf bırakacaktır. Fitre 
ve zekatınızı bunun içerisine ko . 
yunuz, adınızı, sanınızı yazıp ge
ri veriniz. 

I~- RADYO 
- - ~~ 

Bugiln 
l TANBUL: 

18 Frnnzısca ders, 18.30 Jhnnastik Selim 
Sırn, l!J. Plllk, Hafi! musiki, 19.80 Dllnya 
haberleri, 19.40 PlAk, orkestra, 20 İnhisar· 
lar Vckt\leti nammcı lton!Cl'nrul, 20.30 Bala· 
layka orkestrası ve koro hcyetl tarafm ııan. 
21.20 Anadolu Ajansı, borsalar, 21.30 Radyo 
orkestrası, 22 Radyo ccız ve tango orkestra· 
sı. 

828 Khz. BUKREŞ, S6i m. 
12 Plllk, ıs RcvU musikisi, H. Populer, 

Romen musikisi, 18 Hnfif musiki, 19.16 ııar· 
kılı orkestra konseri, 20 lrnnfcrnM, 20.20 
Revü muaiktsl, 20.45 Konferans, 21 Johann 
Staruss nltgaını. Bu konsere Bükre§ ope· 
rasının en iyi arUstıcrt iştirak edeceklerdir. 
22 Sözler, 22.115 Stanıss konserinin devamı, 
23 Haberler, 23.25 Kahvehane konseri. 

m Kb~ BUDAPEŞTE, MO m. 
18.0:'.i Operadan naklen: (Puppcn!ee) 

isimli Bayerln baleti, 18.50 Sözler, 19.20 
Keman konseri, 20 Şen sözler, 20,SO Şarkı
lı oyun. 22.40 Haberler, 23 Plflk, 23.40 Çin· 
gene musikisi, 24.20 Salon mus1kisL 

223 Khz. ''ARŞO\'A, 18-15 m. . 
18.05 Dans musikisi, Konferans, 20. Ha- : 

flf populcr musiki, 20.45 Sözler, 21, 10 Sen· 
fenik, populer radyo orkcstrnsı, haberler. 
22 Chopfnln eserlerinden mürekkep kon -
ser. 22.40 Koro konseri, 23 Sözler, rek!G.m 
konseri, 23,30 Spor, dans musikisi, plı\k, 

Sözler, 24.0:'.i Dans musikisi, dans pla.ldarı. 

sına kapıldı. 

Aslanlı hü1cümdar: 
- Yoo .. diye bağırdı. Nedir o .. 

Fakat, Aslanlı hükümdarın sö • 
zünü tamamlamasına meydan ver 
meden ihtiyar aslanın üzerine a • 
tıldı, bir boğuşma batladı. 
Bora'nın elinden ihtiyar aslanı 

kurtarmak mü§kül o1acaktı. 
Bu boğu§ma uzun sürmedi. iki 

üç pençeyi müteakıp birbirlerin • 
den homurtularla ayrıldılar. Fa -
kat ihtiyar aslan böğründen yara· 
lanmıştı; kan kaybediyordu. 

Yavuz genç aslanım kovaladı 
ve hemen ihtiyarın yarasını temiz 
lemeğe ba!1adı. 

Yara zannedildiğinden feci i· 
di. iyi tedavi edilmez, kan akına· 
sının bir an evvel önüne geçilmez· 

se hayvanın büsbütün zayıf düşe· 
celi •e belki 'hayatına da mal ola
cağı muhakkaktı. 

Şerif, Aslanlı hükümdarın asla· 
nın yarasile uğraşmaamr dikkatle 
seyrediyordu. Sonra, Yavuzun ge· 

cikmi§ olmasından kuşkulanan 
Merzuka da ta buraya kadar gel -
miıti. Onu yabancı bir aslanla baş 

,--------yarın akşam Saray sinemasınd11 
Genç artistlerin en sevimlisi 

Gustav Froebllch 
OLGA TCHEKOV A ve MARIA 

ANDERGAST ile birlikte 
çevirdikleri 

Aşk Şatosu 
A§k, heyecan ve §efkat filminde. 

llaveten: FUX JURNAL. 
Yerlerinizi evvelden aldırınız. 

~ 

- Evet, hem çok ağır .• 
Merzuka cb. Aslanm yanma 

gelmitti. Yaranın büyüklüğü ve 
çirkinliği karııaında gözleri ka· 
rardı ve ıüratle batını çevirdi .. 

Aslanlı hükümdar: 
- Sen uzak dur. Ben uğraşıyo

rum .. Dedi. 

Merzuka cevap veremiyecek 
kadar fena olmuftu. Neden sonra 
diıleri arasından: 

- Çok fena, çok fena diyebil • 
di.. Kurtulacağını zannetmem. 

- Ben de hiç ummuyorum. 

:Aslanın kıpırdamaması lazım • 
dı. Hiç ıaramadan mağaraya ka· 
dar götürmek İcab ediyordu.Ağaç 
ları sağlamca birbirine bağlıya· 

rak hazırladığı sedye, ihtiyar as· 
lanı bir1eştirdikten sonra gene ka· 
lın bir iple dört ucundan bağlıya• 
rak Şerifin uzun diılerine taktı. 
Ve Ona bu yüz elli kiloyu atkın 

hayvanı mağaraya kadar taırttı. 
(Devamı var) 

••••• ~ Bugün .. 

AI~KAZAR 
~---S 1 NEMASINDA 

Iıtanbulda ilk Defa Olarak 

Petrol Muharebesi 
Şimdiye kadar gördüğünüz macera fılmlerinio 
en mükemmeli, en heyecanlısı, en merakh11 

Mümessili : Yeni ( ALKAPOnE ) tesmiye edilen 

••--mı:· ... REGIO TOOMEY ~---· --.----------------------------------------------------
t 1 ... ' : • ••• t #' ... ,. • ~FiLMLE:RiN HARiKASI~------• 

T ARZAN ve Sevgilisi 
l P E K sinemasında dün HARlKALI bir muvaff akiyet kazanmıı ve bu muazzam ıüper filmi 

gönneğe koşan binlerce kişiyi memnun etmek için program harici seanılar illve edilmi!tİr. ________ ... 
WYN MAYER filmi METRO - GOLD. 4 --------
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1~::.~~:~~"I Ayı gören J Felc yapan tabanca 
Mestan, Mersinin Pmalı köyün- nı atıştırdı ve doğru ağanın oda· 

;:~:1:ı::!:1 ~:;;~:e:i7:::ı~:::~ sına_ıı;.~!, ~~~:::.::.~::Gördün "öf d Ü rÜCÜ IŞlkla r ,,in ilerde ki harbi erde en büyü~ 
ları hiç tanmıadı. Kendini bildi mü onıcu tuttun bayrama kavut- müdafaa Silaht Olacağı anlaşıhyor 
bileli yalnız Mustafa kahyayı ta- tun ve elinde tu~tuğu çil bir meci

Gelecek harplerde yapılacak 

tayyare bombardmanları, gaz hü
cumları herkesi dütündürüyor; 
fakat timdiye kadar kimse böyle 
bir taarruzu def edecek kat'i ça
reyi bulamadı. 

ntmı§, ona bir baba gibi bağlan· diyeyi ona u'Zattı: 
m11tı. Mustafa kahya da onu hor - Al 1bakalmı dedi. Bunu da 
gö:ı:nez, iyi bakardı. Mestan için 
her yıl kara don, güdük, ~tala· 
hrdı. Onun için eatan başka biri
sinin yanına kaçmağı falan dütün
meden kahyanın davarli\rını gü
derdi. Günleri hep bir biçim üze
rinde geçerdi. Daha alaca karan
lıkta azığını beline bağlar, davar
ları ağıldan çıkarır, Torosların 

çamlı yamaçlarında otlatmağa gö
türürdü. Akşama kadar dere, te
pe, sırt dolatır; gün et T oroslann 
arkasındaki yuvaaına çekilince o 
da davarlarını önüne katuak kö 
yün yolunu tutardı. 

Ayni sakin, gürültüsüz, üzün· 
tüsüz hayatr .. 

Mestan, on sekiz yılını do1dur
muftu. Bir gün kahya onu kar§ııı· 
na aldı: 

- Eh Mestan, dedi. Artık ıen 

de büyüdün. Kocaman delikanlı 
oldun. Yarın ramazanın biri; ben 
dini bütün müslümanım. Senin de 
bizim gibi oruç tutman lazım. Ge
ce ablan ıeni de sahura kaldırım. 

Ve ona orucun nasıl tutu1aca~ı
nı, tutmıyanlarm yann cehennem
de nasıl kavrulacağını bir, bir an
latı. Gece abla onu da ıahura kal
dırdı, bulamacı önüne koydu. Mes 
tan, ikinci günün sabahtan akaıa· 
ma kadar sürecek açhğmı düıü

nerek karnını tıka basa §İf irdi. ve 
sabaha kartı bu kez eli azıksız 
davarları önüne kattı. 

Öğleye kadar aldırmamıştı am
ma, ikindiye doğru olunca karnı 

büsbütün zil çalmağa başladı. He
le susuzluk, hele susuzluk canına 
tak diyordu. Toroslarm güzelim 
kaynaklarmdan büngüldeyen su
lara özlenti ile bakarak iç çekiyor
du. Bir kaç defa beni burada kim 
görecek, §undan bir yol içeyim di
ye dütünmecli değil, fakat cehen
nem alevleri, gayya kuyulan ak
lına gelince bu dü§Üncelerinden 
caydı. Hem ağa ona: 

- Tanrı her feyi görür deme
miş miydi. 

Böylece ı-.ktamı etti ve ikinci 
gün gene oroçlu davarları onune 
kattt Günler geçiyor, ne ranıazan 
bitlyor, r ... oruç tükeniyordu. 

Bir aktam ağa, iköylüleri iftara. 
çağırmıttı. Yağlı ballıyı gövdesine 
indiren imam teraviyi kıldırdıktan 
sonra etraf ma toplanan köylülere 
orucun bn bir fat:iletlerini sayıp 
döktü. Bir aralık: 

- Haydi yarın bayram nama
zına nazır olun. Bugün müftü e· 
fendiden kağıt geldi. Molla Ah
met ayı görmüf. Y ann bayram. 
Mübarekin geldiği ile geçtiği bir 
oldu. 

Bu ha:berden sevinen köylüler 
sabahleyin namaza kalkmak için 
dağrldılar. 

O gece abla Mestanı sahura 
kaldırmadı. Sa:bahleyin bir avuç 
allı ye§illi §~kerle !beraber ağanın 
şehirden getirdiği güdüğü postalı, 

kara donu Mestana verdi, uçlan 
itlemeli bir çevreyi ayrıca uzata
rllk: 

- Al dedi bu da sana benim 
bayt'.am armaganım olsun. Hadi 
yenilerini giy de ağanın eline var. 

Mestan, yeni güdüğü, kara do
nu cekiştirdi, çevreyi cebine koy
du, ,ekerlemelerden de beş altısı· 

harçlk edersin. 
Mestanm sevincine son yoktu. 

lçinden: 
- Hay gözünü sevdiğim bay· 

ramı, şu domuzu daha tez görseler 
de bir gün önce bayram olsa ya .. 

diye dütündü. 

Bunun üzerinden bir yıl daha 
geçti. Gene mübarek ramazan 
geldi, çattı. Köylü günlerce oruç 
tuttu. Mestan da beraber. Mesta· 
nın aklına imamın sözü yer etmiı· 
ti. Ramaazn baılıyalı kaç gün ol
muştu. Mestan bunu bilmiyor ve 
hesaplamayı da düşünmüyordu. 
Bir aktam davarları ağıla koya
rak ağaya 'koıtu: 

- Müjde ağam dedi. Ben ayı 

Koca gaz bombalarıyle bütün 
bir şehir sakinlerini boğacak, ze
hirliyecek olan tayyarelerin önü
ne acaba set çekmek kabil mi? 
Böyle bir tayyare hücumuna kar
şı kovmak için uçurulan mukabil 
tayyare f ilolarıyle topçu baraj
larının kat'i bir tesiri olmadığı 

müteaddit tecrübelerle anlaıılma. 
dı mı? 

Kılıç ile kalkanın, taarnız ile 
müdafaanın ebedi rekabetinden 
kılıcın kalkana tef evvuku mey da 
na çıktı. Hele muharebe esnasın· 
da tehirlerin tahliyesi, maskele
rin kullanılması, hususi hava ter
tibatını havi sığınma yerlerinin 

gördüm. 
yapılması gibi batarılması güç 

Mustafa kahya, nasıl gördün. 
pasif müdafaa usulleri meseleyi 

Nerede gördün diye sormağa lu-
büsbütün karıtık bir ıekle sok

zum gömeden hemen Mestanı ya· maktan bat ka bir §eye yaramadı! 
nına alaak imama götüdü ve Mes- . Nihayet; hedeflerine varıp 
tanın ayı gördüğünü imama an· müthif tahribat yapmadan . önce 
lattı .. lmam parmaklarıyle bir he· "tayyareleri dütürebilmek,, için 
sap et i, daha aınazanın 26 ıydı. en kat'i çare olarak onlerine bir 
Fakat mübarek bellı olmaz k i, b el mevce yahut bir ısık duvarı ger. 
ki erekn doğaca~ı tutmuştur. T an- d ' d mek üşünü. ü. 
rının işine karışılır mı? diye dü· Olüm saçacak olan böyle bir 
tündü ve derhal ihülanünü verdi: mevce veya ıtık duvarına çarpan 

- Bu iti ıavsaklamağa gelmez, tayyareler, hareketten sakit kalıp 
hemen bunu şehire götürelim. O· dütecek, içinde bulunanlar yanıp 
rada iti müftüye danııalım. ikinci kavrulacaktır. 
sabah imam, Mustafa kahya ve Bu yolda ilk adım atıldı bile! 
köylü Mehmet çavu,la Mestan yo- Bir defa zikredelim: Fraıuız 
lu tuttular ve ersine vanr varmaz gümrük idaresi ıimal sınırlarında 
da soluğu müftünün yanmda aldı· kaçakçılarla mücadele eden me
lar. Önce imam müftünün yanına murlarını "ıuah tabanca,, larla 
girdi, işi anlattı, ötekiler kapıda resmen teslih etti. Bu tabancalar, 
beklediler. Müftünün bu ite aklı tesirleri azaltılmıf silahlardır: O. 
pek ermiyor, boyuna: lüm de'ğil de sadece muvakkat 

- Fesüphanallah, feıüphanal- felç tevlit ederler. 
lah diye tespih çekiyordu. imam: Uzaktan öldürücü veya yakıcı 

- Hele getirin bakalım bir yol- ıualar göndermek fikri hiç de 
da biz dinliyelim dedi. yeni değildir. Uk yakıcı tuaları 

tecrübe eden meıhur Arşimed ol
Köylülerle Mestan müftünün 

muştur. O, bir çok aynalarla gü-
yanına girdiler, karşısında el pen· netin ıtığını bir noktada tekasüf 
çe divan durdular. Mustafa kahya ettirerek Sirayüze limanındaki düt 
ile Mehmet çavu§ Mestanın doğnı man kalyonlarını uzaktan yak
bir adam olduğuna şehadet etti- mağa tetebbüs etmişti. 
ler, müftü de estana, doğru söyli- Methur t~biiyatçı Büfon'un 
yeceğine kita:ba el ibastJTarak and takriben üç yüz sene önce, bot 
içirdi ve sonra: zamanlannda imal ettiği ayni 

- Eh timdi anlat bakahm Meı· cinsten diğer bir cihaz da Paris-
tan ağa dedi ayı nasıl gördün. teki "Konservatuar de zor se met. 

Mestan: ye,, de mevcuttur. Küçük küçük ay 
- Efendim, dedi. Her akıamki nacıklardan mürekkep olan hu 

gibi davarlan önüme L:atmıt köye cihazla güneıin 19ığını bir nokta. 
dönüyordum. Dippmarın üstünde da tekasüf ettirerek uzaktan tah
F ıralanı derler bir düzlük vardır. taları, kağıtları tutu§turmak, ba
Oradan geçmit ormana sapmış· rula ateı vermek mümkündür. 
tım. Arkamda bir hııırtı oldu, bir Hele bu aynaları eli kolu bağlı 
de döndüm ki ne bakayım, alaca birine tevcih ~tmek onu işkence
ka.ranldrta iri bir ayı calılıklan ya- ' en müthiıine mahkum et
rıp gitmiyor mu? Yalan söylersem mekle beraberdir. 
cehennemde yanayım domuzu Bugünkü fen, "enfra ruj,, 
müftü efendi ,,allai1i d e gördüm nevinden r:(:di r. cak ~unlarla ce· 
billahi ele gördüm. h nn rn· • ~i"ler i ra emı : mu-

B ak' .. . M 1 .. ' ff k olma tta ve l·uvve ' i ?ıar -u v a uzerıne es anın oz . 
d ld k d. .... ll .. ret neşreden llusuai surette ımal 
~ 1 unutu u, ?nu ~n 1 o:u k~~ın- edilmit sobaların sıcaklığını ref-

an ayırt etmıyen usta a a ya --"""'-""""•" ......... w =•wwwm• 
bile onu: bir ne,·i mintan. 

- Gel bakalım ayı gören .. diye Büngüldemck - Suyun yerden kay 
nıyarak çıkışı. 

çağmmağa başladı. Özlenti - Tnhas.sür. 
Aradan uzun yıllar geçti. Bu- Savsaklamak _ Süriincemedc bı· 

gün çoban Mestan ölmüt bulunu- rakmak, geri bıı-akrnak. 
yor, fakat "ayı gören oğulları,, Alan - Saha. meydan. 
Torosun ıbu köyünde hala yafa· Dii .. lük - Saha, meydan. 
maktadırlar. Er - F.rken. 

Hikri11ede geçen bir kaç Türkçe ke
limenin Oamanlıeada karşılığı: 

<Hidiik - Toros köylerinde giyilen 

Bulamaç - Unla :rapılan çorba. 
Do§an Ay 

"ölüm ışığı,, neşreden projektörlerle tayyareleri birer 
birer dllşUrmek bir 4)0cuk e§lendesi haline gelecektı;ı 

lektör lerle tekasüf ettirerek yer 
yer görünmiyen kızgın ocaklar 
meydana getirmektedir. 

Şimdi, harp esnasında, bir sİ· 

pt:rcle, böyle bir cihaztn gizlendi
ği far:zedilsin: Düşman askerleri 
bilmiyerek, istemiyerek bu ocak
lardan birinin içine dü§erdi, vücu 
du kavrulacak elbiseleri atet alıp 
cayır cayır, yanacak, bir iğne Ü· 

zerined müteharrik olan cihaz ise 
ocakların yerini deği§tirerek dü§
man efradı takip edecek ve her bi 
rini ayrı ayrı kavuracaktır. 

Lakin, kızgın §Uaların tesiri 
mahalli ve mahduttur. Onlar ni
hayet bir siperin müdafaasında 

kullanılacak bir kaç metre mürab 
baı dahilinde mahdut miktarda 
askerlerin manevi kuvvetleri üze
rinde tesir gösterebilecektir. 

lıte bu yakıcı elektrik ,ualan
nın tesir sahaları bir iki kilo met
re genitletilecek olursa •ayyare
lere kartı en rnüthi§ müdl\f aa si
lahı da icat olunmuş demektir. Kı 
sa mevceleri istenilen noktaya 
sevketmek çar.esi bulunalıdan be
ri imkan demiyelim de artık bu 
da ihtimal sahasına girmiş sayı

labilir. 
Otomol:;il fen erinin ışığı gibi, 

bugün, Parabolik ~flektör'lerle 
mevceleri ~vketmenin yolu bu
lundu. Uzun direkler ü:zorine ko
nulmut üç milimetre kutrundaki 

reflektör'ler sayesinde elyevm 
Mant denizinin iki kıyısında ka
in Lemn ile Sent lnglver şehirle
rinin tayyare istasyonları arasın
da muntazaman İ§liven bir Ra
dio telefonu tesisatı mevcuttur. 

Ayrıca Ma.-koni Elektro adında
ki hususi yatında f evkali.de kü
: ük mevcelerle tecrübeler yapını<: 
ve onları adeta riyazi bir kat'i
yetle muayyen bir nedef üzerinde 
temeı küz ettirmeğe muvaffak ol
muştur. 

Şimdiye kadar böylece küçük 
kuvvetlerin sevki tecrübesi yapıl
mı! ve anla~ılmı!tır ki bugün1rii 
vasıtalarla elde edilmesi müm-

kün olan müthit kuvvetlerin düt
man üzerine sevki imkan dahili
ne girerse, sevkedildikleri yere, 
onlar, gerçekten yıldırımlar yağ

dıracak, ölüm saçacaklardır ... 
Tıbbın yeni yeni tatbike ba§

ladığı Diatermi tedavi usulü bu 

ölüm mevceleri hakkında bize bit 
fikir vermeğe kafidir. Yüksek 
tevettürlü bir adese ıayeainde 
Diatermi vücutta içten hararet 
tevlit etmektedir. itte bu harare
ti binlerce defa ta:z'if ederae1' 
"vücutlarının içinden yanıp tutu• 
ıan,, tayyarecilerin hali gözümU· 
zün önüne gelir! 

Bu arada tayyarenin de, maıı
yeto'ları delinerek, benzin depo
ları tutuırak, gaz bombalan pat• 
lıyarak bir iki saniye içinde mah-

volacaklarında hiç fÜphe yoktur.• 
Bilhassa harp sahasının geri· 

sinde bulunanların müdafaa ve 
mu haf azasına çahıan fen adanı• 

larının meıgul olduğu diğer bit 
icat ta, bugünlerde mevkii fiile 
konulan Kristmaa'ın "felç ıuaı,, 

dır. 

Nikel kaplı bir muakkar ay • 
nanın ortasında infilaklı bir mad• 
deden mürekkep bir fiıenk ta· 
saV\Ur edilsin. Tetiği çekince ay• 
nadan müthit, korkunç bir ıtık 
aksediyor itte buna 'felç ıuaı,, 

deniyor. 

1500 metre dahilindeki hangi 
bir diı·inin gö:zü bu ıtığa rast ge
lirse, o, evvela yerinde dona kalı• 
yor ve sonra olduğu yere yıkılı• 
~or. Tam tesir ile bu ı§ık bebejİ 
akıtmak suretiyle gözleri kör et• 

mektedir. Aksi halde bu ıtığa ı,.• 
kanlar istikamet hissini kaybet· 
mekte, sersemleıip oldukları yet• 
<le dönüp dolatmaktadırlar. 

Bu fU&a kartı henüz siyah göS 
luk kullanmaktan başka çare bıJ• 
lunamadı. Bu ise, şuaa maruz ka• 
lanların ya kör, yahut ta mefl~ 
lfalmaları demektir. 

Demek oluyor ki böyle bir ıır
projektörün himayesine aığınaO· 
nskerler taarruzdan kor1unora· 
caklan gibi bu projektörler ta:: 
yesinde tehir sakinleri tayyare h\11' 
cumularından endite etmiyere 
rahat rahat uyuyabilecekler, it 'ffe 

güçlerini görebileceklerdir. 
ilim hududu dahiline gireıt 

bu günün ihtimalleri belki de ys· 
rının birer hakikati olacaktır. Şiıst. 

b•pı 
diye kadar gaz ve mikrop har 1 

müsait kılmı§ olan fennin bund•1' 
sonra cana kıymaktan ziyade 
canın muhafazasına yardım etıne 
· · · k b k el· 'mı temennı etme ten at a 

den ne gelir! 
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Gözlerinize .Aıuuloluda eetAildu: 

güvenmeyiniz! Boluda ''JCeçi,, ve 
Gözlerimiz umulma- ''İm nl SUyU!,iJ 
dık şekild~ bizi aldatır Reis bağırdı: "Hey Hıcık! şu delikanlıyı, elli tura 

Bet duygumuzdan tüphe yok kı d kt d 1 b k f 
enmühimmiveençokitimizeya· vur u an sonra, o a a apa" 
?ayanı ıözlerim'zdir. Gözlerimi • Bolu Muhabirim~ yuıyor: rarh bir itaret verildi ve birden· 1 emretti: 
ziıı ıördüğü ve tesbit ettiği bir cİ· Bundan evvelki mektubumda bire h:?psi ayaklandılar .. Ddanm - Keçilerle imam ıularY gel-
•im ve vak'adan imanımız kadar köy delikanlılarının •g"'lence mu··. k · d h Ik ld 1 • ' · ~ öbür ö~esın e a a o u ar.. ıın .••• 
eınin oluruz. Ekseriya bao feyın naebetiyle yaphklan toplanh- 8afbata verdibr.. Hafif fısıltı- Hıcık koprak oda kapısından 
dojru olduğunu anlatmak iıtersel< lann dikkate değer huaısiyetleri- larla bir şeyler konutmağa bqla- çıktı .. Dı:aTıdan evveli fısıltılar 
"aman nasıl inamnryaynn, gözle İli anlatmııtım. Bu mektubumda, dılar. Bu 11rada, ocağın yanında ititildi .. Sonra, kapıdan birbiri ar-
rimle gördüm,, deriz. Halbuki ha bu bala:se devam ediyorum: yalnız bey, hıcık ve cezaya çar- dına, ellerinde zilli matalarla iki 
lrikate bet hi11imiz içinde gözle - Buyur beeeey!.. pılan iki delikanlı kalmı~b Tam oyuncu kadm hızla içeri gidiler .• 
riaıiz kadar bizi aldatan, bize ba - Gece yansı oldu.. Herkes yedinci tura Alinin srrtma indiği Ortada döne döne oynamağa bat 
zan hayali hakikat gibi gösteren yerine otursun ... Eğlentiye bat- 11rad~ odanın öbür köşesindeki ladılar. Herkes oturduğu yerden 
Joktur. Bir kere gözlerimiz hariç lamın!... esrarengiz toplantıya ba,lanmıt- oyunu sessiz aadasız ıeyndiyor-
leki dı'mlerin fotoğrafını bizf' Beyin bu emri üzerine, büyük b .. Bu ıırada dayağa da ara ve- du. Beyin emriyle çalgılara ara 
ters olarak nakleder. Cinıimiu köy odasının kenarında, köteıin- rildi .. 'Cezayı verenler ve cezala- verildiği vakit bu keçiler ufak 
IDahsuı gayri iradi bir ahtkanlık de öbek öbek oturup konupnlar Dl" .,!ar beklemğ batll'ldtlar.. kadehlerle herkeee imam suyu 
L bı'z bunu hafızamızda düzeltir hep birden ayağa kalktılar. Hı- Esrarlı içtima bet dakika kadar sundular. Böylece, keçilerin oy-._ 1 ez.gcihta irtilaı büyüle bır imle ı 
--e hak'kı" tekl;.ne sokarız. Acaba cık genit ocağın hani harıl ya- sürdü. Nihayet, bir araya gelen namuı ve imam suyu daiıtma a· " gibi görünen bir vapur, caddeye H 
ı.. __ duz·· eltme hassaaı hayvanlarda _.J nan ateti üzerine bir kaç kalın ba•lar birbirinden uzaklattı •• T et n bir kaç defa tekrarlandı.. at-uu konulsa dört katlı bir binaaan 'J' 

da var mıdır? Bunu bilmiyoruz. yüluek olmıyacakh.. kütük daha yerleştirdi.. Alevler kil ettikleri halka koptu, dağıl. ti., kafası iyice tübülenenler ol· 
Yalnız yapılan bir çok tecrübeler biran söner ıibi oldu; sonra; yeni dı •• Hepsi birden ocak batma du. Fakat, mecliste ufak bir UJ'• 

l ö•termittir ki hayvanların gözle· 1. . d d ç nkü R ti odunlan kucaklıyarak tekrar yük doğru ilerlerken bir ağızdan ha- gunsuz hareket bile görülmüyor· 
• 1• • ığıne me yun ur. ü .. e ne- selirken sanki etrafa yüzlerce a- ~d 1 du. Yalnız bir defa, kendini ol· ri de hariçteki c!ı'mlerin etki ını m'z, üzerinde tetekkül eden bir ... 1 ar: 

G tet böceği uçuftu •• Fakat, bunla- - Eski beyin zarb mrtuna dukça kaybeden bir delikanlmm, ters olarak nakletmektedir. öz· cismin resmini pek kısa bir an d ocaktan ka l k ı· • 
rm ömrü e ıene rı n oeçtı'' Yen°1 beye bir oörun·· ! k-ı'den ı·mam -·yu a ır en, e ınt lerimizin bizi kolaylıkla aldatbğı· için dahi olaa ıaklamaktadır. Hal· ~ 0 ••• 0 ••• -T •u 

k çıtırddar kadar kıaa oldu. Bunu duyan eski bey yerinden bir kar aaniye elinde tutması bir ıu pek çok m:sallerle gösterere buki sinema san' yenin on sekizin· :s- d 
Ocağın yakınlan en hürmet kalktı .• Batı önüne doğru eğilmit meeele oldu. Bunu bilen göz en 

İazh edebiliyoruz. Uzun kıt gece • de biri niıbetinde gözlerimizin Ö· edilen, en Yatlı kimselere veril- bir vaziyette, ortaya dikildi. ye- kaçmnaJ'&ll bey ayala kalkarak 
lerinde aileler arasında eskiden nünden ıeri halinde geçen bir çok mit adet olduğuna göre, kartı kar ni seçilen beyin koluna giren iki kükredi: 
Yapılan toplantılarda vakit geçi· resimlerdir. itte birb'rini teakup 1ıya iki tarafa ııralananlar yer- kiti onu Y"v~ yavaı ilerl~ttiler.. - Heeeey! •• Hıcık! .. 
rilmek iç'n pek çok oyunlar tertip eden bu resimler arumdaki bot· lerini bulmakta güçlük çekmedi- Yerine oturttular. Böylece, eski -Buyur beeeey!. •• 
ediliyordu. O zamanlar timdiki luğu gözlerimiz resmi aaklamak ler. Herkes yerli yerine oturunca bey hadden qm hareket ettiğin- -Şu kiralaya elli tuna indir•.' 
aibi danı çılgmlığı, poker ve briç itibar le farketmemekte ve cisim· aes, aada kesildi .• Ocağın ıııfıyle den ekıerivtin karanyle ll'evkiin- dikten ıonra dolaba habaet ! .. 
bastalıiı b:r iptila halinde her ta· lerin hareket ettiğini görmektedir. duvara vurup titrqen gölgeler- den dütürülmüt ve yerine hatkaaı Adam, atız tadıyle elli turayı 
rafı eamıamıfb. Sazan galatı ril· 7 - 8 katlı b?r apartrman önün· den baıka bir kıpırdı yoktu. ıeçilmit oluyordu. Arbk başka bir tatmadan zaten ıızdı.. Kollann-
yete iıtinat eden bu sosyete oyun· den geçerken altından bakarak ir· - Buyur beeeey!.. aıfatı kalmıyan eski bey de aıra· dan, bacaklanndan aütüktiyerek, 
lan içinde mesel& b'r eiliaclir ...- aifadla ~ .._,:.. a.,__. .,,_Ali, Tahir, HflMJ'ln ,.. lcanftı, oturdu. Hıcık Teai ..._ ona ocl•nm Wr ldSteaind~lri ko-
kanm yüksekliğinin duvarda ip • döndürecek kadar yüksek ıoru• zeybeğe kaJkamlar !.. ye döndü: caman yatak dolabmın icine fır· 
ret edilmesi birine tekl"f edilir. O nen bu apartıman hakikatte 25 Çalgı zeybek hava.ama hatlar - Buyur beeeey!.. !attılar, üstüne kapıımı kapadı· 
da silindir ppkanm irtifamı göz metreyi geçmemektedir. Yüksek • bqlamaz bu di'rt delikanlı orta • - Aliye nafile yere eziyet e- lar. Bundan batka ufacık bir hl. 
önüne getirerek boyunu tahm:ni liii dillere destan olan ve zirvesi· da göründüler. Bey, bunlann o- den beye yedi turayı geri et!.. dise çıkmadan oyun tan veri ala· 

· S ne bakıldıg"ı zaman eflake ser çek· yununu bir müddet seyrettikten Hıcık, bu emir üzerine eski nncnra kadar ıürdü. O vakit bey bir heaapla duvara çızer. onra ".T 

tapka getirilir. Yere konunca gö • miı g'bi görünen Pariateki Eyfel ıonra elinde ucu düğümlü, hav- beyin (ıırb burasıdır) diye yedi 
riilür ki göz yanbt tahmin etmit ve kuleıi eğer yere yatmlmıt olaa bi· ludan yapılmıt (tura) ıiyle orta- kere pklatb. Usule riayet mec
bu sebeple irt'fa duvara hiç değil· zim Haydarpqadaki dalga kıran- da dolqan hıcığm yüzüne bak- bur olduğundan tabii hiç bir 1e1 

d ·ı · t' Iardan pek fazla bu··yük· olmazdı. b .. Bu itaret üzerine hıcık ıeslen- çıkmadı. Bundan ıonra bir müd-le iki misli fazla itaret e ı mıt ır. 
Herkesin kolaylıkla tecrübe ede· Büyük tranaatlantiklerin havuz· di: det daha zeybeğe devam edildi. 

h - Buyur beeeey !.. Vakit epeyce ilerlemitti. Bazılan b:Jeceg"'i bir kaç misal da asaya· lardaki devisi. cesamet ve irtifa· 
Tabirle Ali bu oyunu iyi km- hıcık vaaıtunrle beye rica eltİ· lun: larmı görmüı olanlar tatkma dö • s--.•--- ""---- ".T ramıyorlar.. ıruanııa ~tane ler •. Demegwe daha ziyade net'• Bir kix..t. alınız u.tüne kapııı a· nerler. Hak:katte bu muazzam ge- 1 • Daha • • 1 

&.. yer ettir.. ıyı oynum ar. vermek için (keçi) lerin, (imam 
"'•k bir kafes resmi yapınız. Bu ka· mil erin karineden itibaren borda· B • • l • • kıl kıl • ~ eyın emır ennı ı ma yenne ıu) lannın getirilmesine müaaa· 
pıdan' bir aantimetre meaafe uzak· ıı yükseldiği dört bet katlı bira· ıetirmeie me-:bur olan hıcık, ko • de iıtediler. Bey ayak dir~di: 
1
-
1

--" gaoası kapnra müteveccih bir ....... .._•ndan fazla değildir. tu d likanl 1 rm •ır U 1 k 
&IJlta o ·.T .,... ._._ Cl\Jnan r uınr e ı a • • _ Olamaz!... ygunıuz u 
Jcu, tersim ediniz. Sonra b:r kart itte anlqılıyor k! bize her cimıi tmda beter kere taklattı. Oyuna çıkarmınız ! .. dedi. lsrar ıttiler •• 
alarak kafesle kut arasmda ve ki· en doğru olarak gösterdiğine kani devam edilJı. Fakat nafile. Bu i- Ufak bir kabahate ka111 büyük 
lıda amut olarak koyunuz. Bur • bulunduğumuz gözlerimiz bile ha· ki genç zeybei• beceremiyordu. cezalara boyun eğeceklerini aöy

kikatte bizi pek çok defa aldat· Bey kı:ı;dı.. ll·c.ıfm yüzüne aerl lediler •• Bey, tatlı bir fey yemit ll111luzu kartın sivriliği üstüne gö • 
ZW.üzüa biri kutu diğeri kafesi gö 
r6r vaziyette yerlettiriniz. Hay • 
retler içinde görecekıin:z ki kut 
lrafeae girmek için yürüyor .•• 

makta ve bize :hanet etmektedir. "ert baktı: de tadı damağmda kalmıt pbi 
Namütenahi uzayıp giden ıah • - Buyur beeeey !.. bir kaç defa r.§zıyle (cık! · ) yap-

ranm kızım ve ateıin çöllerinde, - Sırtlarına elliter tura da- b •• Sonra sonra, razı oldu (pek 
ıusuzluktan dudakları yanlmıf ha. •• Öyle indir ki elli tane iz aa- ili.! .. ) dedi. Bunun üzerine çal. 

emretti: 
- Çalgılar dunun .. K;mıe ye

rinden lamıldamum... Keçilere 
paralan verildikten sonra ıüzel· 
ce def edilsinler r •• 

Herkesten topladığı parayı 
hıcık kec;leY"e verdi ve kapıdan 

aelimetledi. Bey yeniden emretti: 
- Sütlaç ıehin 1 
Hıcık dıpnclan, kocaman bir 

tu içinde, çiy manduiitünden 
yapılllllf, beri bir bnt kaymak 
bağlaMıı az ,ekerli bir sütli.ç ıe-

·U. Soğukta ayazlryan bu nefis 
sütlaç aletin kartnmda istekle 
,.enildi. 

Artık odanm içine aabahm 
ilk lfıklan siriyor; ocaktaki atef 
bile ölgün solgun bir bal alıyor· 
du. Beyin emriyle derneie niba.-

Sonra gene bir kağıda tama • 
lllen ayni büyüklükte olmak üzere 
iki da:re çiziniz. Bunlardan biri 
ai:yab zemin üzer?ne çizilmit içi be 
hz b!r daire diğeri de beyaz ze
lllİn iizerine çizilmit içi siyah dai
re olsun. Beyaz da renin siyahtan 
daha büyük olduğunu görecekıi· 
iliz. itte bunların hepsi gözlerin 
aldanmaımdan husule gelen birer 
hayaldir. 

dilleri kurumut bitap ve mecalsiz 
yolcular birdenbire önlerinde ye· 
f ·1 hurma ağaçlan arasmdan ber• 
rak ıu menbaları fıtkıran vahalar 

yılsın .. Sonra, ikiıini de kapı dı- ıılar oyun havuma bafladı. Bey 
ıanya .. Ze.ybek oynamaımı öğ- .::._ _ _.::_ ______ ~----=-------------

vet verildi. 1. Vasfi 

Kadın elbiselerine dikkat ed:. 
iliz. Ufki çizgilerle süılenmit olan 
lar kadının boyunu küçük takuli 
olanlar da uzun gösterir. Ecoaaais 
.. ~beyaz elbise kadınlan t'f1Dan 
ll7ab elbiıe de zayıf yapar. 

Bize pek çok defalar hayali ha· 
'8rat •landr 18steıen gözlerimiz 
&Jnl zanıanda da tenbeldirler. 5:. 
nema bu derece tekemmül ve mu
Yaffaluyetini sözlerimizin tenbel • 

renmeden bir daha derneğe gel
meıinler. 

Beyin emrini yerine getirmek 
görürler. Son bir ümitle harekete üzere hıcık elinciek.i turayı sıvaz. 
gelerek gün99ten kavrulan vücut· lryarak delikanlılara doğru yürü· 
larmı hayat verici bu menzile ka· dü. Bu ıırada, toplantıda bulu
vutturmağa ıa'1'et ederler •• Fersiz nanlardan bazılan hıcık vasıta· 
gözlerinde yapmak ümid'nin par ııyle beyin ~efllati"'i iıtedil•r •• Ce 
tattığı alevler yanar. Ona doğru za verilen delikanblann toplantı· 
kollannı açarak, ayaklarım ıürü • lara daha yeni girmeğe başladık 
yerek durmak dinlenmek bilme- larmı. bundan sonra bu gibi ace
den yürürler ... Heyhat onlar yürü· milikler yapmıyacaklarmı. bu se

dükçe vaha alay ediyormUf giobi ferlik affedilmelerini dilediler. 
daha uzaklara kaçar. Nihayet bi • Fakat, bey biç bir ıey dinlemek 
çare yolcular yere yıkılır ve ıöz· istemedi. Hıcığa: 
lerinde 'lelebet saklıyacaklan bu - Çabuk dediklerimi yerine 
baya) ile aahranm kızgın kumlan· ıet;r ! .. diye ha~~rdı. 

•• ..1.. nr" ler ı .. e I ilk turalar Alının sırtında tak· na gomu ur ve can ve ••• y• b 
·• l • ld tt .. ••rap! 1 lamağa baıladı. T oplantıd& U· ı goz enn gene a a ıgı - • • .. 1 • s. Kara an lunanlar birbirlerının ~7: erıne 

baktılar •• Aralarında, 11zh, es-

Amerikada lfolorado nelıri üzerinde b.ı. • k bir su be>ndi 11apmalc 
l\fn nehlr, nld 11atniltndan ~rnilmlf, bafka blr mecraya wrUmlıUr. 
Bendin lnpı hararetle del1G1'1 edi,or. 
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Hji .~Juştnıterin vereCel(lerı lıer u7 A K ··ı .. h K ··ıl · atın Jan ı,luşterıtertn verece~teri ,,::-ı ~m füi iki liralık bir sipariş için B. mumı U up ane U ıg U ~ iki liralık bir sipariş içini. 1 gg 
:::i M. Kl'malin 1200 sayfalık v E !Jf. Kemalin 1200 sayfalık m~ 
im (Türkçeden Türkçeye söz- (Türkçeden Türkçeye söz- Ui 
:::: I ~:k) armağan olarak verile·- • t d lük) armağan olarak ı·erile- i5H 
m~ ~ktir. Çocuk edebiyatı neşrıya ın an cektfr. ~m 

il!! uN~l~~~ük~~~?.i~~~~~): ·er. ıo Hususi Kitaplar !il 
ı;;i N. 2 - Casus ,Çocuk (Alfons Dode) ,, 10 d 

8 
k f iiij 

: ıg N. J~Dilenci ,(Gi dö' Mopasan) ,, -' ıo 1 ·~~harmT il üyü orma Kr. 25 füf 
:::.··_::::'..= .=.~ N. 4 - Mustatil sandık (Edgar Alan Po) ,, 1100/ lns~nl:ğ: b:şl~ngıçları 1 Kısım ,, " ,, ~~l:.i::i:"r 

N. 5 - Kıtla hayatı (Jorj Kurtölin) ,, " " '' • 
:::: N 6 o· . (Alb S ) 10 insanlığın baılangıçları il ,, ,, ,, 2sm1 
!~i~ N'. 7 = l~~:vallı ~~eo:m;;:pye) :: 10 lnsanlığın başlangıçları ili ,, ,, ,, ,, 2

25
0 m~ 

:::: N 8- Jorinda ile Jorindel (Grim Karde~ler) resimli 10 Mrinmaji " ,, ,, mı 
~~;~ N: 9 - Helena Fon Sidov (Feliks Holl~nder) resimli ,:' 10 Lengeran Veziri " " ,, 2SiUI 
;j;j N. 10 - Mes'ut Prens (Oskar Vayld) ,, 10 La Fontene'in seçilmit hikayeleri ,, " ,, 25iHj 

.:·1••• • 11 · 12 - Arkadatım (Maksim Gorki) ,, ,, r. ..: ;rn N ıs Gazinin "14,, inkılabı ,, Fiati K 20 iii~= 
~~!! N. 13 - 14 - Wilhelm Tell (Şiiler) resimli ,, 15 Yüz sene uyuyan adam 208 sayıfa ,, ,, ,, ,, ,, 65j~: 
ii1H N. 15. 16 - Insanlığın başlangıçları (Birinci kısım) resimli Dr. " 20 'nsanlığın başlangıçları "fevkalade " " mı 
if ıf N. 17 • 18 - insanlığın başlangıçları (İkinci kısım) resimli Röne ,, 20 ciltli 400 sayıfa,, ,, ,, ,, ,, ,, 7Sfüi 
~·,H N. U> - insanlığın aşlangıçları (Üçüncü kısım) resimli Verno " 10 - m; 
Jıtf N. 20 - Mrinınaji "Hikaye,, (Rahindranat Tagore: 1923 Nobel müka- ,, 10 ;m 
qu ratmı kazanmıştır.) Çocuk Hikayeleri mı iiii N. 21 - Lengeran"Veziri (Ahuntzade Mirza Feth • Ali) " 1

1
°
0 

.~. 1- Altın Dağın Kralı Ciltli 15 füİ 
H,ııl N. 22 - ·La:. Fontenin seçilmiş hikayeleri " 

15 
~· 2- Kedi Kürklü Kız " " 15 i:i:P. 

! N. 23 • 24- Ik~ taraflı cinayet (Edgar Alan Po) " 
10 

'I. 3- Su Kızr " " " ii 

1
1ıjl: d " 15 ·.:= •• :.· •• N. 25 - Güzelleşen Türk Dili (Kurşunluza e Raşit) " 

10 
N. 4- Elmas Gerdanlık ,, " " ıs mı 

d N. 26 - Hiyalis (Albert Samen) " N 5 - Katibe " " mı 
:: N (8 M K 1) 10 . ,, " ,, 15 :m jı·if . 27 - Kurtlar Mucizesi . . ema ,, - m: 

1 tt N. 28 - Altın kaz (Grim Kardeşler) ,, lO Nik K me 
. U N. 29 - Yaşa11n hakikat (Muslih Ferit) · " lO arter mi 
~\~ N. 30 - Kibritçi kız (Andersen) ,, 10 illi 
.... N. 31 -32- Llıgat (Türkçeden Fransızcaya) " 20 Meşhur Ame "k p ı· H ı::E m: 20 rı an o ıs afiyesi · =:i.!.= :;:: N. 33 · 34 - kli kız (Dostoyevsky) " 1 
M~ N. 38 · 39- Kaynana (Yazan Karmen Silva) " 20 N. 1 -lsabel Bentonun Son Kozu <r. 5 N. 11 -Şahitler Sırasında Kr.5 ~i: 
ifü Çocuk edebiyatı neşriyatından basılmı§ bulunan kitaplar N. 2 -Vaşingtonda Bir Cinayet ,, 5 N. 12 t:i - Vesikaların Kayboluş-:.:,, 5 ~~j 
m~ · N. 1 - Kanada Çayırlarında (Moris Farney) resimli " 10 N. 3-Bir Doktorun Cinayeti ,, 5 N. 14 -San Orümcek 

11 
5 ;i~ 

~m N. 2- La Fontenin dalgınlıkları (Moris Farney) resimli " 10 N. 4 -Soyulan Hırsız ,, s N. 15 -Çalınmış Çocuk ,, 5 sıı 
m: · N. 3- Siberya içlerinde (Şarl Güyon) resimli ,, lO N. 5 -Hafiye Köpek ,, 5 N. 16 -Telefonun Esran ,, 5 i;. 
m~ N. 4- Denizin dibinde (P. Demousson ve H. Peliyer) resimli " 10 N. 6 -13 Numaralı Lokomotif ,, 5 N. 17 -Bir .Cinayet ustası ,, 5 i!H 

mı ~: : . :::..~~!:,bir çocuk (Mori• F arney ~ ~;~m~~rdetler) reıimli· :: -~~ { ~: ~ ~~~::ı.:tH:ydutlar :'. ! . ~: :~= =::::~~:n~~: ~,::;::.k :: : 1111

1
, 

fül . Sahtekar çalılar arasında, " N. 9 -Sandık içinde ,, 5 N. 20 -Caniler Kralı il. 
mi iplikçi periler, Kedi kürklü kız ,, N. 10 -Felaketli Yemin 5 " 5 iiH ii! N. 7 _ Altın dağın kralı ,, resimli ,, 10 

40 
S f " N. 21 -Bir Kadına Saldırıt ,, 5 iijı 

sm .... Altın sakallı dev, Kari Katz . " . ayı a Fiatı 5 Kuruş !~il 
mı · N. 8- .'.Tunus masalları (Jorj Riget) resimli " 10 ~h 
!ii!Taşra k~riler.ilnize kolaylık olmak üzre posta pulu v~ya havale kabul olunur. posta ücreti bize aittir.H 
m~ Sahip ve Naşiri: Umumi kütüphane neşriyatı - Reklam Matbaası. lstanbul: Ankara Caddesi No. 80 mi 

1 
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Mütenevvi ve Müntehap Çeşitler 
En Mükemmel Cinsler 
En Dun Fiyatlar . . . . • • . • • 
lşte satın alırken nazarı dikkate alacağınız 

başlıca vasıflar 
Empermeabliıe"Mandelberg,,p d •• ı • 
Ye su geçmiyen "Burberri,. ar esu erı 
•••••••••••••••••••••••• 

~~:::::~~~::::.~: ....... Muşambalar 
~D milk.em_mel kumaşlarla Paltolar 
ımal edllmış 
•••••••••••••••••••••••• 

~· .... ~M t 1 Kadın Ye çocuklara müte• an o ar 
nevvi ve mDntebıap çeşit'erde M b J ••••o•••• uşam a ar 

ve 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Hazır ve ısmarlama son moda elbiseler 

Ekselsiyor 

--• Urolog - Operatör --• 

Dr. Reşit Sami 
idrar yollan hastalıktan mütehassısı 

Beyoğlu, iatiklil caddesi (Mulen 
Ruj karşısı' Vehap B. Ap. No.61 

_ __. .... ...:=::-... .::::::-..... m:=::::::mı 

i~Dr.Kemal Osmanlİ 
g [ B ı· M"t b J H :: ev ıye u e assısı :ı .. ~ 

Si Karaköy-Ekselsiyor mağazası yanında i: .. .. 
:: N 34 :: ij ~ p 
ia Hcrgün 14 • 20 ye kadar Te1f. 41235 jl 
:: ......... -... ·-·- ··-·!I ::unn; :ı:anı==:::::::c: .................. ::::: ••••••• 

Ihsan YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütiln şıklar hep orada gi· 
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırab:Iirsiniz. 

lstanbul Y enipostahane kar· 
tısında Foto Nur yanında Leta· 
fet hanında. 

GALATA KARAKCY Göz Hekimi 

Tediyatta Teshilit u!?~;, An~:~~de~~:~ 
' Telefca: ~5"6 
Salı günleri meccanendir .. 

~-------------.:.T.633 ----------

FABRiKASI 
lstaobul Ayvansaray Vapur iskelesi 

Caddesi: Toptan Satış Yeri: 

Sirkeci MUhUrdarzade Han 
no. 1 - 2 

Nurkalem 
L T D. Ş i R K E T i 

Telefon: 21711 



ELEJ<TRİlt ÜTÜLERİ 
VE M&A LiYBAlAR/' -----""": / 

111 

1 

HA/o/NDNP 
ELEKTRİK 
SAATLERİ 

+-

TELEFUNKEN 
ı. IWJYO 

111 

r 

Yılba11 hediyenizi henüz intihap etmediniz ise bu güzeleı yalara göz gezdiriniz ve karannızı veriniz. Bourla biraderler 
ve Şsı müessesesinden alacağınız hediyeler dostlarınızı ve aıkadaşlarınızı herhalde çok memnun bırakacakbr. 

Bourla Biraderler ve Şsı; Istanbul-Ankara-Izmir 

lıtaııbuJ Eminönü Necip Bq ltrqat ~fa2:umda: Eaamlar, Kolanyalar Livantal•r, Hacli7eler bilcümle ltrJ7al t.kan•n acm fiJ&tlarla abbr. 
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Mançuriden Ja- 1 ikinci Ticarette At!as denizinde . Paşasız Türkiye 
pon ~arı koğuy-0rlar sahtekar !ık davası b · r facıa 

<B~. tnnıb l ncldcı 1 ( f:cı•ı t : rnfı 1 ın<'ide ı 
Es~, .. -~ b!!nun beyle olrna~ı da imza~mı taşıyan üç bin liralık 

bekb Ji. Zira, bu millet, uzun bir s~ne~ yapmı, ve bbhu ticaret 
Mırlar istiklal ve hakimiyetin 

1 

mahkemesine göstererek Papaz • 
tadmt tatmı~tır. yan tarafından Pozant hesabına 

Şanghaydo.n T a3s njc.nsı bil • 1 icraya yatırılan p&raya haczi ih -
-diriyor: ı tiynti koydurmuştur. Pozantın 

"Harbin' den o.iman haberle • kendi namına bir sened hazır -
ıe ,göre, Mrınçu as!ceıhri arasın· landığın:lan hiç hnberi yoktur. 
daki İsyanlar, son zamanlarda Haczi ilıtiyatiyi aldıktan sonra 
gittilı:~e nrtmal:ta.dır. bu kararın Pozaötiı tebli~i icab 

İsya!ı!aT, Japon r.ıkertt-ri ta • etmektedir. lcriL dairesi mübaıir 
raf ınc1~ zalimane baıtırılmak - b h ı vasıtasile u ltararı rotanla ten-
aclır. lig ~\Htmck üz:eH~ lehliğ vara • 

Harb:n'de_ ç:lc~n .. "Dc.Bey:S~n. İcasmı müba~ir lbrahime vermiı
Bao11 ga~ete!ı, ılk!~amın ayı ıçın· ~ a.: Milba it Pozanlın Nisanla • 

T 1. 'd ki r.o· • .., 1 "'r. § • 
de, ~y ış~~ . .. ~ ~ır n .. onıusu • 1§ında vali konağı c:ıdtlesindeki 
~un bır ~u!~eu ~~:!c)Iah olare.k 1 aparbnah.na gitmİ§tİr. Burada 
Hyan etmı~tır. Boluk kumanda • c ~vvelce anlaıtığı blr adamı mü
nı asiler tarafından öldürülmüt • baıire göstermiştir. Bunun ilze -
tü. rine mübaçir bu adamın arka -

Japonca -çıkan "Harbin - Nisi smcİan: 
• Nisi,, ga~ete3inin biidiı-diğine _ Pozant efendi liiye seslen
göre, Lafa - Harbin demiryolu mi! ve 9onra yanına giderek ic • 
muh:ı'fuiları da Uçansu mevkiin- ranın tebliğini liildirmif, im:ıa el
de isyan etmiştir. Bu hadise, ge- mesini i!temistir. Sahte Pozant 
ne bu ilkkanun ayı ;çinde olmuş- _ 1-İa 1 öyİe hir borçtan habe
tur. Bunlar da, kumandanlannı rim var. Fakat imza ebniyorum, 
öldiirmüs\erdir. demi,, tebliğ varalqısını imza -

Asilcrln lp~ine hir .Japon ta • dan istinkaf etmİ§tİr. Mübaıir 
buru ırıbnimı~tır. ' d h k kip 1 ~ • bu a amın a i " ozi.nl o ma • 

Gene 14 ilkkanun 'tarihile, '-" .. b"I d" · ·.:ı ~ uıgını ı me ığınaen zabıtaya 
Tass ajansmm Şe:nghay muha • •· mürataat etmiş, ıante Po~ant za-
biri bildiriyor: l:>ıli memurunun mUvaceliesin0e 

Çin gazeteleri, bugünlerde, ide imzadan Çekinmittit. Buhun 
mütemadiyen Mançudaki asl<e • - üzerine müba9ir dönmüi, Pozan-
n isyan hadiselerile meıguidür.Bu ihı biizadan istinkaf ettiğini bil • 
membadan 'Verilen haberlere gö- irmlti:ir. Bunun iizerine C icra • 
re, Japonlann resmen itiraf e\ - ;-9. mUtacaat ecf er~k artık para • 
tikleri vaziyetle hakika\ araaınl!a nm kendisine verilm~ıini iste -
pek bilyük fark virdır. mittir. ı, bu safliatla iken Po • 

"Sunbaö,, gazetesi, yalnız mnbn vel<ili icra da -.·esinde bir 
Mukden eyaleti içinde ıonteırin it taklb eBerkett inüekklli namı • 
eymda 662 kere Ja'1~ n.akerleri ml bir ieneH@ Itri kasasında bu
merkezlcrine hücum edildiğihi ldnan paranın alınmak üzere 61-
ynzıyor. llktetrin ayma nazaran Btıluddan h'i>erclar olmuş, he • 
bu hücum hareketleri 328 a~ed men icraya ve mahkem~ye mü -
fazladır. racaat ederek müekkilinin hi~bir 

Her yerde miilllü Itlfüt BU-

Belçika ve silah 
ticareti 

. cadeleciler ~oİaıttıakHlStr. Bu 
çtecilerin adedi ~9.006 kadar 
tahmin olunuyor. ftif iY iiHıB • 
da bu ihtilalcilerin ilyıil 93.008 
artmı~trr. (J3aı tarafı i inci 8~J 

Asiler, bir ayda aoktı:ı de • ÜüB ttr aı Paraguaya kom~u 
miryolu istasiyonunu ele geçir • bir memleket olan Oruguay yolu 
mişlerdir. ile gönderilmiştir. 

Gene aynı gazetenin ı;dJirai- 2582 sf'.ndığr bulan ha sileli ve 
iine göre, ~eteciler, Daymaksu mühimmat. Liyejde bir fabrika
ve Huacuan mevkilerinde iki Jan lmldırılarak .A.nttep' e oratlan 
Japon t~bururlü ilii\l ~Berek bir Po:-t'!Ri~ r;eliıfoi ile Orugday
mahvetmi§lerdir. Bu mevkiler da MBttt\7i8eöta, oradan aa Pa -
Girin eyaletinin §arkındadır. :u\~aya g:tmistir. 

1 hÇayrta Tayms,, ismile GlnSe :Par~.guıt?, €ırugüay eseiesi -
çıkan lngilizce §azetesirliH BU • le ü~ ~an k:omi:syonun hu l~ti -
<lirdil]ne göre, &.Siler, HarBin'St, maiii8i, Bti HS.li satım~na alet 
Çinziana'ntn Biri! 6teslii8e Ja : Sian ~ffile~et Hıümessilleri de 
pon askerlerini iliata eBerelt f'e : 8z iffitı,lafSı .. 
rişan ebiıitlerdir. Hu. İttr8a Biti, dün d:ı yazıl -

Bu lngilizce -azeteye ~8r Se, Hığr gibi Şile Biğeri On1guay -
milli mUcaaele bUtun ,ıaaetlie dtr. 
devam e8iio~ Her ilH , emleketin de mil -

1 
HL slli~rl ~etuiı inemlel<eHeride 

Kadın gezet Q gelen silahı~ H trahsit iuft;tile ge
l ~i en.fil ,f sliS.H satmama.ti söz -

Harb sahasıpı tatfö· ı~J~esil1~e,, Jer rıımadığmı söy-
re ile keşıe -ltl . ı~mı!!lefBir. . 

Paraguay Bolivya KrasınCİUt Bana& sa,ıaı: silah geçirimi. 
harp sillneler"nl t~sliit etthek Hzt: 1 HS vRsiia olan bu iki m!mleket 
re b!r lngiliz kadın gazetecisinin mu~aBaslal', silaİlların filhiılci -
harp sahnesi olan Gran Şa.toyi ita ReHcJi Ulk~iefinden ge~it ,C?i
tayyareyle hareket eİfii he:tetRH- BH@Bü ,Ba t tHiB ~tmEffiişl~f~lf: 
la Jdiydediliyor. BÜ Ban sonra ÜSinlsyöH iç -

Bti kadırt gaıeteei, ~'Ult!mi Bmaı k!nJnusaninin 121 üne l>ıra
Hori,, isimli b'r Arjatıtin ğazetesl ınlmı Ht. 
mblia6iri8if. Ç.i~H:~ f Bgjli~ , HotHHiitt bUe~ 

Paraguatclalti hig"liz eiçlıi Bli ıW:~tl BUEHR Milletler Eemiyeti 
hdınHi laffateshılB fiaTp sRHne : ıtıalma BağlUiaHmU : 
~~ giffHesitte 18Uiı 811Baıi PaFi - BelÇtit luncômetl Be,r~tİiği 
~ ~~aen ııtem~At!t: tır BrSşörBe, tieiçl~a an ğSBBe-

M :l~ Ptyet'tl eltin 1<aB3ı ga- rilefı iilMıla:n , kav_gfi ecien 
~eı.eı, Boeno• AffesteB HYfiHIUI= m~mieıEeİeFia .liendll~H~~ ~~ih: 
ln'. Harp hadiselerini b"rinci elden ltôffiiulaMJia iüiiBerilaiği Gilcfi -
söndermek emelliıdedir. nlmeırte~ir. 

( Ba" tarafı l incide) 
rının takriben 650 kilometre şi -
malinde Sisto atllı 1120 tonluk 
küçük bir Norveç vapuru birden
bire telsizle S.O.S. imdat işareti
ni ne§retmİf, dümeninin kırıldı -
ğmı, dalgalar taraf mdan sandal
larmnı alındığını, kaptan köprü
sünün enkaz halinde bulunduğu
nu, vapurun güvertesini müte • 
madiyeh tlft.lgaların Üstten geÇ.e • 
rek süpürdüğünü hildirmiıtir. Bu 
lstimdad, birçok vapurlar tara -
fından duyUlmut \re bunlar bil -
ditilen yere doğru yollanmı!İar -
ta da denizin dehşeti süratle i -
lerlemelerine mani olmuşttir. 

Nihayet en evvel yeti§en Mo -
biloiİ sahranç vapuru olmuf, dal
gaları tesldn etmek için hazine -
ıitıdeki yağların hemen hemen 
İiepsini döktUğü halde 8algalah 
teskin edemediğini gHrünce diğer 
yağ hamüleli vapurlann gelip 
yetişmeleri için te)sizile yardım 
istemiştir. Sabaha kar§ı 2SÖÖO 
tonluk Wa:shingtbn transatlati -
tiği yeti§mit ise ae b ela bir tür -
lü yanajıl:J kazazedeleri kürtata • 
madığmdan alqama Mobiloil va
puru tektar yardım iıtehiijlir. Bu 

"ıef er imdada gelen Preaiaent 

Harding transaUantiği vapura 
70 mil kala yaklaımı§, fakat da -
lla fazla iİerliyemiyeceğbıi an • 
)ayınca o Cİa dümenini kırarak u-

zaklaşmııtır. Verdiği telsizden 
10 mil süratle gelmekte olduğu· 
nu bildiren 25000 tonluk bit ,..l. · 
pur da antak gece vakti yeti!e -
bil ,.1kti. İngiliz t0.000 tonluk 
Beawerdal vapuru 8a 8ağ yilk • 
sekliğinde aıiaa iHn i~inde ô -
yuncak olan ve oratlaki vapur -
laftlan timtİilik yardım umma -
ran kazazeae Sislb vapuruna 
Cloiru seyretmekte idi. Sisto va • 
P.~ bu esıiatia ınevldına~ afıcik 
ild ül t'falia l:r.ılunaHıleceiihı 
6ildltmtıtit. Aiitania vapiitü Sa • 
hl SislSya yardnna koıtuğunu ve 
f altat 8etiiz ft!taiti dolayı!ile pek 
ae sUratie ılerliyemediğini t>d • 
dirmiştir. kudurmut denize Si-= 
tonun ka11ı koyufu mucizeden 
sayılabilir. Ona yakla,mak im· 
kftn:;H:cli. Çeb 'ği telsiz:len rttli -
ttesi oltlt"ğ P.nl~ı an vapur, ya -
kmc!cı batncağım ilave ctmi~tir. 
~isEd vaouru ün tAyfasınıtt ko -
pardığı • fer§aaa dayanamıyan 
A.lman bandıralı Nevyork vapu -
ttinlitt kaptanı taritf. cildi a~nize 
sandal in8inne§e ka:rar t-etilaili 
zatht:.n .cİiğer bütün vapurlar bu 
ga.Yetle müşkUİ . ve tehlikeli işe 
saHıle 61& Henitin sathı a pro -
jeidörlerHU Çevimti§lerdi • Ftt • 
lıtia devam ~ttiğt H'rne. işi 8lıı.ha 
zora binairmek için, Büz hahndS 
kar yafma~ idi. Oç it"~nsallan
til:leki yolctilar8an birçoklar 
Hatanın mütlii§ serinHğihe rağ -
ffien, glitertelertlen, prSje1rt~tle
rin bir hayal gibi gö~eHliği bll 
Blüme karşı çırpmı~m Bü Un s:ıf
halanna bilftik lift ~ndi~e i~inde 
seyirci i8Her. NefYbrk liçürtcÜ 
Raplaiiının tmmitn81isfo8il t 6 ge
ffiiti taRhsi.YE sanffftlUe 8enize 
inerek FnütHi" sitt~tte ya-lpaiay&Jı 
ve bo .. alıyan §ist8 vnfforitna doğ
ru yollanmıtlaTdır. D8rt sRnt st1-
tl!fl bu onnf İ<itinjn dev savatlnfl 
,aHie oiattintltl - ~cmhierıfii Ei-

" . . ' 
lalfare söJlediklerine çör~ - ile -
y c Rlarl mddedıieBil~cck şey 
0e!H8i. Yana,arak sttB<l:ıldaki : 
l~r halat Rtmak iffi ti.Hl Siffiadı 
§IRI aBlıiyJnca tHizi~ed& er~ Bi : 
rer Girer ~aCİere Sel. E~ğf ıy!lra~ 
aenize atiami.lari liilairdttiii ir. 

(Baş t<r1alı 1 i'/t&U) 
Makale §Öyle baılamaktatltr: 
"Türkiye garbın en müteki -

mil demoktuilerinde ktıllanıla'b 
ıoysal tekillere doğru inkişafını 
takib etmektedir. Türkiye bu ıe
killere irit iyor ve bazen de onlc -
rı aşıp geride hırakryot. 1titkite 
yaratıyor ve ortadan kalcfttttbt. 

Bun8an birkaç ay ettel Tatk
ler kendilerine biter ioyld1 af -
maia aavet edildiİer ve hitkaç 
gün içinde bütün ün•anlat kaldı
rıldı. Soyadı iti birkaç senedin -
beri münaltaıa e8iliyofdıi. Fitha
kika bu faicleli bir ıeydir ... 

Mtikale bumi&n iDnra Türltt -
yede uim Tin ne teliülef8e liiil
lantldığıhr, bazı uki Hilelerin 
soyaJlah olclühlarını; ı6H %iJ -

manlari:la ba%ı kimseleriii IHıba -
latıhın isimllitini 12enal ilimleri -
nin ıonüHa gelifmeği ailei e8ih -
diklerini mii&Jlerle anllllnrak, ı •. 
mef lnönünün naıil Meclllle 11A
tatürk,, lımi içln tekili yaptığını 
11e loyac/r etrtılıntliıki lJütUn 161 -
ısilcitr Elli ıühınd&rl lazia &rilatı • 
yor ve diyor ki: 

"EfkArı iiinümiyenin inkipf r 
Tilrkiyede ~oli Çaliuktür \re IEİe • 
ta yeniden yapditn mUeıi~atı 
takll> etmel<le8ir. Aırihiızın 1:Ja -
§thda 110sma.nlt ae-tleti cehieıi,; 
olup bizlerin "Üşınanlı impaTa • 
törlutu,, detliiimlı ve hlr mut • 
lak hükümdal' olan padiıah ile 
idare ediİeh şey, on bot ieneU\c 
guya bir me§rutİ mutlahlyet lda • 
resinden sonra, <İemokfat bir 
cumhuriyet oldu. Roma in.'Pari.
törluğufüJanberi en büyük impa • 
tiloriuğu kurmuf ve yıkmış olat'\ 

eaii Oımanb hinedanı Biz 
larcftm askei-i ve sivil vazif 
ait ve- hatta tamamen f ahıf 
takım riitbe ve Unvanları ııif" 
olarak almıftr.,, 

Bu satırları, Bey, Eleneli,' 
Beyelcndi v. •· ünvanların 
kullanJJığınr anlatan sa 
ttıkib ediyor ve yazı muha 
N'liiİt 1 ronm: ~rint/en 
7-,, Ue Rtnin' • ait &;,. liitabeıi ~ 
fö;le bitiyor: 

"Arlık Efendi,. Bey ve P. 
kalmtidr. tmiriibnö'minin 
emretmİyôr, Jbuhte§ent IU Jtaılft 
rm yüksek tahtları y&k, Bi 
hilndan ıonra 'bir hitrradır -ve 
sadrazamlar, ne de vezirler, il'' 
pıamdan bili, ula ssniai, mirıOi' 
ranlarj 'f'e müfemayfıhden ._. 
rekkeb maiy~!Mri ile kaJ>ısındl' 
geçnıiyotlar. Bey~rbeyi. .,...- • 
lat netede? Bütün mı de\debe fi 
ta.Mana deiiiGkt&Si aırmuza 1' ' 
kJ!maz. Siz ki bunları ıeverdi ' 
ni:iı attık ridip müselmde ba '' 
sırların koslümleı'itd ıteyred~ 
Tbpkapı ıtiayındaki mermer fit' 
vuzlataa, on ü§Uiitil aiırda "'' 
rt1i1arı •e cüb~l@ti kaldırJI' 
Mailrrrua Si.niye katlar mahal~· 
letln ~lbiseletiniı satı1tlan1t1 fi 
tililatmı seyrediniz. Bütün bd 
mlii J;ariak idi ve bu parı.ıJ~ 
timdi mazidir. 

• a ı ı • • • ~ • • 
• • • ı • • • • 
Haytliı attık eski sarafdl 

hulyalara tlilmayalım zaten, bı" 
ranıö bekçilef1 öİan son hart"' 
a ğalari 1ak.İajty6r Ye: 

. - Bay, diyor, \'akit geldi, Jİ' 
diyoruz., 

Papa!ln ,ıı altınları 
~~~~----~ 

fBGf taralı J l ci iayı#cıaaj etrafı~tla takltiİtil yapmakta~ıt· 
kat bundan papiziti liaHeri yök - Papaz, kemerdeki paro.sınS~ 
Itır. başka :btıtıaı "ulunan pSi"' 

6 vidtitler papatıR kEffieri bir larımB §if~lt bh:lüğu iddiasıır 
ki.Sın tarafından bulunarak ki - dadır. OçURCti q:ıüıtantiklik diifl 
liıe mUteveıiHetn18H if ltiff8ıa ak,am ıuçldlirı tıJvkif etmitUr• 
teslim eaiimiitlf. 

Hirislos it~m~tl ıiir hB1.z: L rd Rıt1il 
Servetinin bilyttk bit 
kısmını gazetesliıt.tl 
f&lışanlara bıraktı 
Geçenlerde öldüğünü yazad" 

ilin e bir d€ hakkında uzun /ııl>' 
kaİe çıİiardığımız lngiHz gazeffc:İ' 
ler KTah L'Ord RidiJ, iki miJto" 
iterltHe 'iiili ia+~· ııBt11 t1f1ii) 
bir kısmını ıahib! bulunduğu gııse 
l~de 9al;fanfari '&JTilmiııtır. 

Servet;naen kanam rrrua'tt't11 

b'ir rmıttif RYffiiht, fakat "N~ 
of tlie Wor1tl,, §Hefeıinde çalr 
şanf iT tJü iJr. ftitlyO'R f ?tiiliz lif!t~ 
dan b"HRitllji f;üf8k 6iT pay 6JS 
califilffff: 

Bi?RclaR Sqia Sif er rôeff ~t' 
ann aantindaırHif ve iııst1itianffe' 
re mühi~ felrr *'& pna Srrafllıı 

g ft>rfatll 
İiır iş 

K~Bı'İtö;ılinae, ijteit bir taJ.,,1-
de, Ci' asiyle bet her acele ae~ 
mlecet sn: ~eilehane için , 
fothl. Asmtlhn"*it, ~mb"i b 
nın:dl S lttum~ dair~ye ~er f, 
saa 1~ - 2f1 ye ia8ar muracaı\l 
aii~ifı;. 
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1935 Matbuat Almanağı çıktı 

1935 de neler olacak?· Yarınki harb - Eski ve yeni gazetecilik 
lktııadi buhran ne zamana kadar sürecek? 

Abidin Daver, Ahmed Hidayet, ErcUmend Ekrem, Muharrem Feyzi, Retık Ahmed 

&-Um Sırn'nm yazılar. 

Kültür, sıhhat, ev, ilim, dünya, spor, sanat bahisleri, ameli 
hayat bilgileri, faideli malUnıat, hanımlara el işleri ve saire ve saw 
ire, mükemmel bir takvim ve muhtıra 

Her kitapçıda bulunur. 

Tayyare YILBAŞI 
PiYANGOSU 

-

TAKS 
CUMHU 
MEYDA 

I~ 
1 

• 
IM'DE 

• 
RIYET 

NINDA 

SATiE'nin 
Elektrik Sergisini 
Ziyaret ediniz. 

11 

Bu sergide elektrik ALETLERiNiN EN SON ve 
SEÇiLMiŞ ÇEŞiTLERi ile Zarif A ViZELER ve 
faydalı bayramlık hediyelikler bulacaksınız. 

1934 
YILBAŞINDA ZENGiN Yall~o:~sA~MuRCingözünesran----------------~ OLANLAR: ZENGİN OLACAK?...... Cinai ve meraklı romanlar i. NORD-DOYÇE 1 - Çatalca ortak (19) köylü. 

2 - lzmirde ortak (10) köylü. 
3 - Dörtyolda Süreyya ve Ziya. 
4 - Samsunda fotoğrafçı Ali 

Ve Muzaffer. 
S - Alanyada avukat Adil. 
6 - Beşiktaşta bahçıvan Jamail 
7 - Sirkecide Arabacılar Cew 

nıiyeti. 

8 - Küçükayasofyada Şevket. 
9 - Beyoğlunda Katina, Me

te.galvas. 
10 - Beyoğlunda Mitrani Pa

talli ilah ..... 

Ayda 300 Lira Maaşla 

KAPICI ABANIYOB 
Büyük sefarethane veya otellerde mükemmel terbiye görmüş 

iri vücutlu ve yakışıklı 35 iie 45 yaşı arasında bir kapıcı ara • 
nıyor. Fransızcayı iyi konuşub yazması ayrıca almanca ve İngi -
lizceyi bilmesi ve asgari orta tahsili olması lazımdır. Türkler ter
cih edilecektir. Taliplerin resimlerile birlikte İstanbul posta 
kutusu 176 "SEFARET,, rumuzuna yazmaları rica olunur. 

~ ............................... -
FiTRE - ZEKAT 

~inde en dehşetlisidir. Forma for
ma çıkıyor. Birinci forması çıktı. 
Bedavadır. Kitapcdarda arayınız 
ve okuyunuz. 

'(6236) 
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füi Halit Galip Ezgti im 
ifü lstanbul Ye Münib jiii 
:::ı . . . . .. .::. ifü Unıversıtesınden Dıplomah ifü 
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ZAYİ 

Teahhüt sıra No. 119497 seri 
D. makbuz, No. 27520 Merkez 
bankası tarafından verilmiş olan 

SiGORTA ŞiRKE:Ti - HAMBURG 

Yangın & .Nakliyat 

Müdi'rlüğü: F • ŞiNDLER ve Şsı lstanbul 

Telefon: 21014 

En elverişli şartlar. Zararlar1n sür'atle tesvlJeal 

Müşaverat ve malumat meccaaendir. 

hisse senedi muvakkat makbuzu· "'•••••••••ıı••••••••••••ı• 
nu zayi ettim. Aslını alacağımdan 
bunun hükmü yoktur. 

Kadri 
3676 

DIŞ DOKTORU 

übeyt Sait 
Fatih Karagümrük tramvay 

durağı, No. 4 

!inhisarlar U. Müdürlüöünden 1 
Yaprak tütün imalathanelerimizde mevcut nümunelerinin aynı 

olmak üzere be' adet Çırgananın pazarlığı 5/1/ 935 Cumartesi günü 
saat on beşte yapılacağından taliplerin % 7,5 muvakkat teminat pa· 
ralariyle birlikte Cibalide Levazım ve mübayaat ıubesine müracaatla

rı. (8731) 

Oruç ayındayız, fitre ve zekat 
"ereceğiz. Bunları kimseye ver· 
llle, Tayyare Cemiyeti toplaya · 

H E R K E S i N B E G E N D 1 G 1 VE H E R K E S 1 N A R A D 1 G 1 

caktır. ı 

HABER 
t'\kşam Postas. 

ld.,.efianeai ı ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

reıgnu A~iSTANBüi BABEH 
rcıeıon Yazı: ı387t idare: ıt...,O - ' ABOrtE ŞERAiTi 

1 1 12 ayııll 

l'tlrkıye: 120 S50 860 1%30 g,.._ 
l!:cnebt: USO Ho IH-0 1810 

ILArt TARiFESi 
rıca.reı lanlannm atın ı.ucı 

lteamı fJlnlar 10 Luruştur. 

Sahibı ve Nesrivat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

fta..oııldıta yer: (VAKiT) Matbauı 

- =-

MUHTIRALI . 
TAKViMi RAGIP 

1935 Yılına 12 Yaşında Giriyor 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 
ve heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de 

/ 

içinde bulundurur. Ay başlangıçlan ve sayılı ulusal günler 
ıstanbul rasathanesinden allnmıştır. 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 

Kanaat Kütüphanesi 



Çocuk müsaba
kamızın kayıd 
müddeti bitti 

-· 
'-,.' ,· - ~· ' ., 

'I ~/ 

Yıl başında eğlenmek biraz da çocukların hakkıdır! Yukarıki re•im lngiliz çocuklarının yılbQft eğ
lencelerine huzırlık olarak yaptıkları "Maskara,, kıyafetlerini göşteri yor. 

.... 1 _E_s_n_af_ve_iş_ç_i .... 11 __ 1 __ S_O_Y ___ A_D_L ..... A __ R_l ____ --:.I.___ 
Saat ye-dide düdük Okuyucularımızın soy 

çalınsın! adlarını neşrediyoruz 
Mahmut paşada Abdu Elendi 

numara 31-32 Trillotaj labrika- Ark - ikinci Noter Hasan 
•ıncla Haydar eliyor ki; Hüsnü ve kardeşi Zeynel, amca 

lstanbul mmtakası tahsil müdürlü· 
fü memurları aşağrdaki soy ad1arını 
nlmrşlerdrr: Bizler patronlar tarafından ak- zadesi Gani. 

Gürçkaya - Mehmet Ali. Kolyon -
cu - lt"aiz. Kılıçaslan - Ziya. Mut -
Juer - Enver • .Mün•er - Cemal. Tü· 
ziin - (( ) Feriha. 

Tüzün - (*) İstanbul Gümrük amları saat yedi buçuğa kadar 
muhafaza memurlarından 435 N: Ce· çalıf tırılmnktayız. Ortada muay-

b
. lfıl. 

yen ır saat mevcut olmaması ve Erdem - (*) Deniz ticareti mü· 
fabrikaların Avrupada olduğu gi- dürlürü liman memuru Hulki. . ... .... .... .... 
bi büyük duvar saatleri bulunma- Sunar - Deniz ticareti müdiirlü· 

Kenarları ( "') iıaretli ıoyaclla
Tt evvelce ~Q§kaları tarafından a 
lınml§ i•imlerdir. Sahiplerinin de· 
ğiıtirmeleri faydalı olur. 

ması hasebiyle çalışmamızın hita
mı patronun bozuk saatine bağlı
dır. Binaenaleyh bizler bu husus
ta mağdur kalmaktayız. Saniyen 
sabahları da bu son kapanma ka
rarı üzerine saat (6,30) da iıbatı 

yapmaktayız. Bizler bundan vaz 
geçtik; hiç olmazsa yarım saat 
bir zaman fazla çalışmıyalım. 

Buna da bendenizce yegane ça

re: Mademki lstanbulda bütün 
halka günün yarısı olduğunu bil
dirir bir düdük vardır; işte o ay
ni düdük yedi olduğunu, mağa-

ğü liman memuru SelUmi. 
SeYik - Deniz ticareti müdürlüğü 

liman memuru Nurettin. 
Tınaztepe - Deniz ticareti müdür • 

lüğü liman memuru Bahattin, babası 
bahriye çarkçı kıdemli yüzba,,1ığmdan ı"D"Grupu 4 üncil ser-
mü~ekait Zek~riyya. . . . 1 glsf nf 8ÇiyOr 

l\oru - Lırnan makınıstı Mehmet ı "D" 4'Y ... •pu u .... n "4 ··n,.:· •~ 
o •"- J • u ·-..ı P•~-

Emin. f k t · · · G l 
x d (*} " , l i" ft·· .. 1 ı sana nr ser:;ım,, 111 • atasa. vn er - •\.(ıa .., r rı ı u~u - l l kl " 

yr<:, kn,.dc~· maarif fliril k"ıthlcrin · rny 1 ar ühünde açıyor-) Y a.rm 
den Rifat. oğlu Maliye tahakkuk ki· saat lam 14,30 da açılacak. D. ser. 
tiplerinden Murtaza. oğlu elektrik gisinde Bay Peyami Safa bir kon
şirkcti müşteriler dairesi fen heyetin ferana verecektir. Sergide Abidin 
de ~('cmettin. Dino, Bedri Rahmi, Cemal Sait, 

Alptekin - ( C: ) Sebat berber salo - Elif Naci, Nurullah Berk, Turgut 
nu Vezneciler 75 No. J.'ehmi. 
SaYaş _ (*) Ci.imhuriyet i-kelesi Zaim, Zeki Faik ve Heykeltrat 

limancı han, No. 3 Şerafettin Demir. Zühdünün eserleri vardır. Sergide 
Savaş - (*) Fatih Gelenbe,·i orta 110 eser teşhir edilmektedir. Ser· 

mektebi Salfıhattin Tuğru1. gı parasız gezilir. 
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Barb GiNE Geliyor 
1934 Yazan: Çeviren: Fa. 

No:15 F ransi Dölezi 

Her şeyden evvel, erkim • 
harbiyemizi sığındığı memnui • 
yellere koyan şu silahları hı • 
rakma konf eranundan kurtar -
mak lazımdı. 

Hitler, 14 Teşrinievvel 1933 
de konferanstan çekilip te açık
ça silahlanmağa baılayınca, bu 
mani de kendiliğinden kalktı. 

Fakat İngiliz hariciye nezareti 
Cenevredeki bu müesseseye çok 
ehemmiyet veriyor. 

Çünkü, bu, Avrupa hükumet· 

terinin başbata vermelerine ma

ni olmak için çok kıymetli bir 
vasıtadır ve lngiltereye her han

gi bir meselede "hakem,, rolünü 
verıyor. 

31 Mayıs 1934 te söylemit ol· 
duğu şiddetli bir nutukla Mösyö 
Bartu, Mösyö Henderson için çok 
kıymetli olan bu eski dekoru par· 

çaladı. Artık erkanı harbiyemiz 
serbestti. Hazirandan itibaren 
Mareşal Peten ordu komisyonu 
buzuruna~ıktı ve dedi ki: · 

"Alnianya yardımcı askeri kuv
vetleri ile 2,800,000 kitilik bir 
kuvvete sahiptir. Üç ay içinde, 
kimya ve demir sanayaii fabrikala 

rı silah ve müh~mmat fabrikala· 
rı haline girebilir. Daha şimdiden 

Versay muahedesinin yasak ett:ği 
t!plerde toplar yaptı Sivil tayyare 
ciliğinin askeri tayyareciPğe de
ğişmesi c!c bir gün meselesidir. 
Bu şartlar altında Fransa müda· 

ı faa kuvvetlerini arttırmaktan 
b§ka bir şey yapamaz.,, 

Hükumet ile parlamento bu 

noktai nazarı münakata etmed,. 

kabul etfler. Şimal denizindd 
Belfort'a kadar esasen 1931 d• 
parlamentonun kabul ettiği 3,400 
milyonluk kredi ile top ve mitral
yözler için betonlu siperler, kalr 
ler ve istihkamlardan bir müd• • 
faa hattı yapılmıştı. Bugün bu hat 
bitmiştir. Fakat verilen kredi bit 
milyar kadar eksik geldiği içill 
parlamento yeniden 3,.120 milyoll 
luk kredi verdi. Yalnız bu da yr 
tişmez, 1914 te hattm bozuldu'." 
şimal hududumuz için hususi bit 
müdafaa tertibatı lazımdır. Bel
çika hükUmeti, bizim mali yardı
mımızla, Almanyanm karşısınd• 
Möz'ün sağ sahilindeki hududu' 
nu tahk:me karar verdi. H...
burg - Henri Şapil - Balen bat' 
tı üzerinde, otomatik silahlar1' 
mücehhez, betonlu istihkamlaıf• 
müdafaa hattı başlandı ki buli' 
bitmek üzered;r, Herve ·yaylal' 
üzerinde, Nöfşato ile Battis ., 
Pepinster arasında 1935 senesin4i' 
buna benzer bir müdafaa hadi 
yapılacaktır. Bunlardan batklt 
şağı Esko'da Gand'ın cenublİD • 
daki köprü batı ile bir ricat hadi 
da yapılacaktır. Nihayet derb.l 
seferber edilecek on iki fırkat-" 
sahra kuvvetinden başka 27 il• 
35 yaş arasında olanlardan bit 
ihtiyat kuvveti yapılacaktır. Bull" 

dan sonra şimal hududumuz, Al
manyadan gelecek her istilaya kat 
şı üç müdafaa hattı ile korunmur 
tur. 

(Devamı var) 

ı_. __ o __ e_v_ı_e_t_D_e_m __ i_r_y_o_n_a._r_ı_ı_ı_a_n_ı_a_r_ı __ ı 
T enzilatli gidiş - . dönüt yol cu tarifesi aynı §artlarla 31 !Mart/ 

1935 günü sonuna kadar uzatılmııtır. . es-.> 

zaların vesairenin kapanma saati 
geldiğini gene ayni feeyadıyle 

Galata kulesinden · emretsin! .. Bu 
bizim gibi fakir amlelerin on be~ 

dakika daha evvel evlerine gidip 
yorgunluklarını gidermesine se • 
bep olur. Zaten şimdi ortada bir 

kararuzlık göze çarpmaktadır. 

Bir mağaza yedide kapıyor diğeri 
on dakika sonra, diğeri bir çeyrek 

Bosut - Deniz kaymakamı Hida • 
yet. Osmaniye telsiz istasyonu elek -
trik memuru Sabri. inhisar memurla· 
rından Nuri, Devlet Matbaasr maki • 
nistlerinden Fahri \'C küçiik Saim 
kardeşler. 

lfoşton - IleyheliAdn ,·erem sana
torromu asistanlarından Dr. Asım. 

1 Güz~l ve gürbüz çocuk !!'-üsabakası 
saat sonra kapıyorlar. 

Fazla ~ahştıralan amele 
Aslan marka lastik fabrikasın

da, kadınlar da dahil olduğu hal
de, işçileri saat dokuzlara kadar 
çalışbrıyorlannış. Saatte beş ku
ruı ücret veriyorlarmış. Amele
den bir çokları bu hale dayana
mıyorlarmış. Çalışmak istemedik
leri halde, buna mecbur tutulu
yorlannış. 

Aldığımız mektup üzerine ev
vela fabrika müdüriyetinin dik
katini celbederiz. E~er bu doğru 
değilse tekzip edilmsini rica ede-
rız. 

Davet 
Kasımpaşa Spor Birliği 1Baıkan 

lığından: Birliğimizin yıllık ku • 
rultayı 28 - 12 - 934 Cuma gü-
116 aaat 9,30 da Birlik evinde top -
laMCAktır. Bütün Üyelerin gel
meleri dileğimizdir. 

Erel - Mehmet, Hayriye, oğulla -
n: tbrnhim, Edibe. 

Ercm - Sarıyer merkez memuru 
Cemil. kardeşi baytar knymnkamlr -
brrndan mütekait Şemi. 

Kuthay - İstanbul emniyet müdür 
lüğü ikinci şube kornic:erlerinden Mu
hittin, gümrük memurlarından Amir, 
Hnsan Edrcmitte yüzb:ışr Salf1hattin, 
Türkiye reklam acenta ı müdürü l. 
Hakkr. 

Yön, k - İstanbul mıntak:ısr tahsil 
miidiirü Ali Rıza ve divanı muhase · 
bat temyiz raportörü Jlakkr. 

Dil'er - İstanbul mıntaknsı tahsil 
müdür muavini Şefik. 

Tiirk•cr - lstanbul mmtakası tah· 
sil müfettişi Hikmet \'e Nnffa ,.ekfı -
Jeti şirketler kaleminde Tevfik. 

Ornl - ( *) lstaııbul mıntnkası tah· 
i~ miifctişi Ra~im. 

r\iper - Jstanhul mmtakasr tahak· 
kuk miidür muavini ·;izım, baba ı 

hmet, kardeşleri Sevket, Nusret. 118 K k Ah 
Tnptuk - stanbul mıntaknsı tah · 

r 

, 

t " l - evor acıyan 

sil müdürlüğü mümeyyizi Necib. Güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza 

119 - Şükran 

giren küçüklerden üçünün daha renmini bugün 


