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Kuriiltakla ilişiği 
8 

olan sözler 
~ tıtka gcız;etelerde öz tür~e ya

ıaygıdeğer arkacltJflanm a
~Claıncla lıtanbul konuınuuına ya
Clııeı •özleri kullanmaktan çeki
~ek •ağ kulağını ıol eliyle göı· 
~r ıibi dolambaçlı yollardan 
~clenler var. Doğru: Böylelikle 

-4 ... Ne kolaymıı ! lıte anlıyo
~!,, dedirtebiliyorlar. 

Ancak, bütün dillerde bir tek 
~ıle ıöyleniveren bir düıünceyi 
~~ bq ıözle geveliyen bir türkçe 
lltern a·.... . .. h' b 0 k 
l e ıguı\tze gore, ıç ır arıı· 
.~ 

'11111.ı ekıik olmatnalıdır. Ôyley· 
~' bugünkü yazılarını dolambaç· 
<trla ge~iıtiriveren arkadaılanm, 
)Qrın, föyle bir ıözü yazmak ge· 
PeJıi nce ne yapacaklardır: 

''C emiyeti Akvamda bütün dün-
~Q 111İlletleri beynelmilel mlha da.' 
tr rey vermezıe tehlikeli bir vazi· 
>'et doğacak.,, 1 

'1tı, Bıınu yazabilmek için, "Ulua, 
1ıım, acun, uluılararan, barış, 

~Qrfn- d h d h 'b' • ~ -..... a a a a,, gı ı yenı çı 

ti lakırdıları kullanmamak, hem 
~~ıınları ardarda aralamamak 
f ın elinden gelir? Kulakları, a • 
• 
1~arı, yazgaçları buna alııtırmah 
~ §İmdiden paçaları nvamak 

Bulgar Harbiye Nazırı 
bir tebliğ hazırladı 

1 

Yunan toprağı-
,ıa niçin girdiler 

Beş Tilrkil niçin 
Uldilrdiller? 

ı YunanHarblye Nazırı 

''Takviye,, 
Emrini verdi 

1 
•• 

"f 11te.z mi? 1 
.. Biliyorum: Yukarda saydığım ...___._.......,.~ ............... -
~ıleri bir çırpıda aıralayıvermek, 
1~1liıne değin kullandığımız dilin 
~rdılarınclan bambCJ§ka bir dil 

Bulgaristanda gördükleri zü. 
lümden kaçan Türkler Yunanista
na iltica etmitlerdir. Geceleyin hu
dudu geçerek Yunan toprakların
da bir hayli ilerledikten sonra 
sabaha kartı Bulgar karakolları 
itin farkına varmıı ve d~rhal ta-
kibata giriımiıtir. Dokuz kilomet-

Ankarada temıil edilecek Kar
men operan için hazırlıklar de
vam etmektedir. Bale çalqmala
nnda yardım etmek üzere Çelıo.
lovakyaJan gelen Matmazel So
ret dün Halkeoinde bG%I göıterİf 
danılqn yapmııhr. Matmazel An
lıaraya gidecektir. 

)Q.,.Qfmak demektir. 

Bir genCj kızın ölUmüne 
sebep olan dünkü 

kazadan bir görünüş 
Kazaya .kurban giden kız 

ana ve babasile 

' re içerlere kadar sokulan Bulgar ------------
askerleri Türkleri muhasara et-
mittir. 

Osmanh 
bankası ~unca ıöz, beyinlerimizde na· 

~ 1tr e&1c:::\:c:::1tıcı :,,-.ururımımrrw:"f. --~~•_,_..., ... 
ti diyeyim ki, kurultağın benim
.ı >eteği yüzlerce karıılık, tezel· 
~! 'YıırtdCJ§larca ela iıter iıtemez 
~enecektir. Ôrnek ol.arak, 
"'1t baycanı göıterebilirim: Ora
llti er. 1111.z köylerindeki, ruıça bil
~en Türkler, Çarlığın yarattığı 
lltifl erce beylik ıözlerini öğren· 

"it ereli. Arkaclan Bolıeviklik 
"it~· Onunkilerini ele öğrendiler: 
'-lt"-~met, kaymakam, maliye, 
~eri, müdür, muavin,, gibi kav
ftı. ~rı bu yolla benimıenmesi İf· 
~::e değildir. Hele banlar Türk 

Arada silahlar atılmıf, bet Türk 
öldürülmiif, diğerleri tekrar Bul-
pr toprafma setirilmiftir. Mlltekalt bir memur 

llc/en olunca .•• 
'~fl>ultak,-.- d->!;ı~:iıiyle ya Ja 
Qİti • don doğruya - ke~disiyle 
f11 ~lan ıözleri bulırp kullanma
~ arıa, İ§İmiz yan . ~tıy r ko
~ Qf~caktır. Çünkü, bu yüzlerce 
~' bir •okuıta bütün beyinlere 
~::;it.tir! Yuharda anlattığım 
~ cıtlar da, armudun pifip a-
l Cltıraa el • • •• "' •• • • • k tt-«1• Uf lügu ıı:ın ıevınece · 

'"· 
~\ı V. n. Tanur 

'- >., tultak - Devlet. Kavram 
~ efhum, medlul (?) Yaz • 

---------
Bir genç kız Beyoğlunda, bir 
genç baba Tophanede ezildi . 
Genç kızı Uldllren şoför yakalandı, genç 

babayı ezen kaçtı 

Ancak bir Türk kurtulup Yu- dava a"tl 
nanlılara haber vermiıse de Bul- Y 

<Devamı 2 inci de> TekaUt maatı eksik verllmif 

HABER 
Osmanlı bankaımm eski mü • 

dürlerinden Bay Nuri Osman ban• 
ka aleyhine bir dava açmıtbr. Da
vanın ıebebi ,udur: 

lstanbulda en çok satılan gaze· 
Du"n ak•am saat 18 de Tpoha-; gelmekte olan bir kamyonun al • Bay Nuri Osman otuz seneden 

'S' tedir. llanlarını Habere verenler h 
nede ölümle neticelenen feci bir tında kalmıflır. Kamyon bütün fazla bankada çahtmıt, ni ayet te 
otomobil kazası olmuttur. (Devamı ıo uncu da) kir eder. kaütlüğünü iıtemif, bir müddete• 

B h · k "l ------~-=~~~~~~~~~~~~~~~~~~·lvd~t~afile~m~ti~ u azın va a fOY e cereyan 
etmiıtir: ç ki r l h. .. a ·ş Bay Nuri Osmanm aon aldıiı 

lzmirden yeni gelen ve çarfı e e a ey Jfie num YJ maat 308 liradır. Tekaüt edilince 
kapı Azak zadeler aprtmanmda kendiıine ıon aldığı maaım teka-
oturan kırk yatlarında Cevdet üdiye olarak verilmesi icap etmek· 
Bey isminde bir tüccar saat 18 de tedir; Bay Osman, tekaüdiyesini 

(Devamı 10 uncu da) Tophane tramvay durak yerinde , . 
gene lzmirli bir Arap arkadatına 
rast gelmif. Kendisile bir müddet 
konuıtuktan ıonra caddenin öbür 
tarafına geçmek istem:ş. Fakat 
tam bu esnada tevakkuf mahal • 
linde duran tramvayda bir yan 
kesicilik vakası olmuı, bir yan • 
kesici birinin cebini karıştırırken 
yakalanmıf. Bu gürültü esnasın • 
da Cevdet Bey karf ıya geçmek İs· 
terken FınC:lrklıdan son üsratle 

M. Şuşlng'ln UCj muhtelif pozu 

Başvekalet, muhafaza altına alındı 

ceset 
- .... --- . 

Dağılmış bir hale 
gelmişti, otopsi 

yapılamadı 

~m. lt-an-· ç_l_e_B_e_l_ed_i_y_e_ 
Viyan ... ada pek g~rültülü bir gü·nl na~a da talebe ayaklanar~k, Çek

yaıandıgı, askerın hazır bır lerı proteıto yollu nümayııe bat -
vaziyete getirildiği, makineli tü • lamıtlardır. 

fekli polis batvekilin dairesinin Sahibi Çek olan (Stunde) isim
derhal göz altına alındığı yazılı • li gazetenin idarehanesine doğru 

Karagümrüklü Mühürcü Musta
fa isminde birinin zehirle• 
nerek öldürüldüğü haber verildi • 
ğinden cesedin çıkanlarak tıbbı 

adliye götürüldüğü birkaç gün ev• 
velki nüshamızda okumuısunuz • 
dur. 

Mühürcü Muıtaf anm cese • 
di üzerine fethi meyit ameli • 
yesini yapmak imkanı bulunama • 
mııtır. Çünkü Muıtafa 40 
gün evvel öldüğü için birçok yer • 
leri dağılmıttır. Morg heyeti fen • 
niyeıi bu imkansızlık raporunu 
adliyeye vermittir. Müddeiumumi 
lik bu defa cesedin adliye kimya• 
gerliğine nakline lüzum göıter • 
mit ve ceıet oraya gönderilmittir. 
Şimdi adlive kimyagerliği Musta
fanın hakikaten zehirlene • 
rek ölüp ölmediğini meydana çı • 
karacaktır. 

~ mahkemede 
~:ıediye 66000 lira istiyor, Haliç 

rardan bahsederek vermiyor 
) J.t,liç . 
~~ \le,.h.tırketi tarafından beledi· 
;'tı tirk •ne Ve belediye tarafriı -
'~et,,. et aleyhine açılan mütte -
"'-'i t ,,, dün öileden sonra bi
d, ı. qllltutt 
\ı ''l'-hlt ınahkemeıinde bakıl-

,.., .. li~lllede lktısat vekaleti a
'?rai~ Nazım beyle beledi-

ye ve !irket vekilleri hazır bulun· 
mutlardır. ilk olarak ş~rket vekili 
söz ıöylemit ve iddiaaıru şöyle 

ıöyle serdetmittir: 
"-Nafıa nezareti ile tirket a

rasında yapılan bir mukaveleye 

(Devanu 10 uncu da). 

yor. gitmit ve pencerelerini kırmıtlar • 
Viyanadan (Deyli Herald) ga • d 

zetesine bildirildiğine göre, Çek -
ler aleyhine bir gösterit olmuf • 
tur. 

Fakat bu göaterit sonradan 
başka bir tekil almıf, derhal bü -
yük mikyasta bir Nazi nümayiıi 

halin~ girmesinden korkulmuıtur. 
Vaka, Prağda Çek talebesinin 

Alman aleyhine olarak yaptığı 

nümayiıten baılamııtrr. 
Prağda yapılan Alman aleyh -

tarlı nümayiılerden ıonra, Viya • 

ır. 

-Sonra kalabalık daha büyüye· 
rek "Mahvolıun Çekler!" diye ba
ğırmıtlar, arkasından "Yahudile • 
re ölüm!,, naraları atılmıftır. 

Viyanadaki Çek elçiliğine doğ· 
ru kotan kalabalık, yolda Yahudi
ye benzettikleri her yolcunun ba
§ından fapkalannı atmıılardrr. 

Bu ara hükumet taraftan gaze
te, "Neue Freie Presse,, in idare -
hanesinin camları da kmlmıttır. 
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Vapurcuların aldığı 
fazla para Tayyare 

Cemiyetine verilecek 
Ankara, 2 (Telefonla) - lzmir 

ve İstanbul vapur acentalarının 
ko;ı§İ.nento vesikalarile yaptıkları 
i§lerdc n oıı iki seneden beri fazla 
olarak ah":18.kta oldukları paranın 
T ııyyare CPmiyetine terkedilmesi 
bal:kmda lzmirde bir toplantı ya· 
pılmıştır. Top'•mtıda lzmir acen • 
talan paranm Tayyare Cemiyeti • 
ne verilmesine muvafakat etmiş
lerdir. 

lzmir Tayyare Cemiyeti lstan· 
ı;uı Tayyare Cemiyetine parayı 

tesellüm etmesini bildirmiştir. 
Sporcu balosu 

Ankara, 2 (Telefonla) - An -
JCarada yeni kurulan atletizm klü· 
bil bu ayın 13 ünde Meclis Reisi 
General Kazını Alp'ın riyaseti al
tında Ordu evinde büyük bir balo 
ver-!!cf-ktir. Balonun hususiyeti ha· 
lo esnasmda Ankarada bulunan 
bütün klüp mensuplarının spor kı
yafe!ıle baloya iştirak edecekleri
dir. Ayni gün Ankarada büyük bir 
ıokalc koşusu yapı1acak ve koşuya 
lstanbnlu temsilen atlet Ömer Be
ıim de iştirak edecektir. A~ı 

AHliye akanı-
nın be anatı 
Ankara, 1 (HABER) - lstan

buldan gelen Adliye bakanı §U be
yanatta bulunmuştur: 

- Hakimler kanunu bugün 
meriyet mevkiine girdi. Kanunun 
muvakkat maddesine ve fıkrala • 
rına göre 2000 kadar hakimden 
92 ıinin vazifeden affedilmesine 
karar verildi. Bunların devlet ku
ı-umu içerisinae göremiyecekleri 
itler kanunda tasrrh edilm\ştir.,, 

Adliye intihap encümeni itini 
bitirdi. 170 kişinin yeniden tayin, 
tebdil, sıhhi sebepten aflannı ne
ticelendirdi. Yeni hukuk mezun • 
tarından çoğunu tayin etti. Hu • 
k.ık usulü muhakemelerine ait ta· 
dil l~yihnsmın tetkikini encümen· 
ler h:'irdiler. Meclisin hu devre • 
(l,.ln toplantısı çerisinde çıkarıl • 
masr muhtemeldir. 

'(Uçtincii sayfamrzda müddei u
muminin hevanatm1 okuyunuz). 

TeU\ş uyandıran bir 
yangın haberi 

Bu sabah "bir yangın haberi,, 
Uzerine bütün bir grup itfaiye, Ye
nipostahane arkasındaki sokağa 
·getirildiği halde, bir müddet kim
ıe yangının nerde olduğunu ve bu 
habetin nasıl verildiğini kestire
memiştir. 

Saat tam dokuz buçukta itfa· 
iye çabucak gelmiş, arabalarından 
inmiş ve haber ~erilen yangını 

söndürmcğe canla başla hazır bu
lunmuşiur. 

Nihnyet yangının o sokakta is
hak isminde bir piynzcmın küçük 
dükldinmın üzerinden görülen du
manl-fan galat olduğu anlaşılmış· 

tır. 

itfaiye ge!di~i zaman bu du· 
man.:lnn eser yoldu. 

Nihayet anla~rlmıştır ki, duma
nın, piyazcmın ocnk bacasından 
birnz fazlaca geldiğini görüp tel5.ş 
edenler, hemen telefonlu bir ma· 
ğazaya koşmuşlar ve itfaiye çağ -
rılmıştrr. 

on Ballarle-r~ 
"Kanlarını dökecek olanların 

( Baştarafı 1 inci de) 

garlar çekilip gittikleri için yetift 
memi§lerdir. 

Bunun üzerine Yunanlılatı 
Sofya sefirlerini şiddetli pr~· 
testo vermiye memur etmitlerdır 
Ayni zamanda, Yunan harbiye 11~ 
zırı hudutların takviyesi için eJ11

11 

fikirlerini sormak lôzımdır!,, 
M. Lava/, F ransanın dış1Japon Nazmmn vermiştir. .,ş 

Atina, 2 (Hususi) - Butgar 
hududundaki hadise üzerine bır 
gün komşu ve dost devletlerdeO 
birinin sefiri, Hariciye Vekaleti~.
den Yunan topraklarında öldiir\I" 
len bet Türk hakkında ınalu~~t 
istemiştir. Bunun üzerine kendı•ı-

sıyasasını anlat ıgor söylediği nut
kun akisleri Paris, 1 (A.A.) - Dış İ§leri 

bütçesi konuşulurken, mebusan 
meclisi, dı§ işleri bakanı M. La -
valin mühim bir nutkunu dinle -
miştir. 

İtalya ile yapılmakta olan ko-
nuşmaların memnuniyete değer 

bir surette devam etmekte oldu
ğunu kaydeden M. Laval, bu mü· 
zakereleri ltalya ile küçük itilaf 
ve bilhassa Yugoslavya ile ya • 
kmlığı temin etmedikçe büyük 
bir kıymeti olamıyacr- "-m söyle
miştir. Zira, hiçbir şey bizim 
müttefiklerimizle olan bağlılığı -
mızı bozamaz. 

\ 
na girmeğe çağrılmııtır ve çağ • 
rılacaktır. 

Hitler barış isteğinde oldu -
ğunu söylüyor. Biz kendisinden 
A vnıpada gütmekte olduğumuz 
aiyasaya girmek suretile sözleri
ni ef al ile teyit etmesini istiyo -
ruz. 

Almanyanın yeniden silah • 
lanmasınm ihdas etmit olduğu 
fili vaziyet karşısmda mühim bir 
veçhe ile baş eğmiyeceğimiz gibi 
bu durumun bize yüklemekte ol
duğu mükellefiyetlerden de kaç
mak niyetinde değiliz. 

Nevyork, 1 (A.A.) - Gazete· 

ler, Japon Dıt İ§leri Bakanı M. 
Hirotanın söylemiş olduğu nutkun 

Londra konferansında müspet bir 

netice elde edilmesi ümitlerini kı· 

racak bir mahiyette olmasına te • 
essüf edilmektedir. 

• 
Ayan hariciye encümeni reisi 

M. Borah üç ulus arasında silah 
yarııına çıkmanın bir delilik ola
cağını aöylemiıtir. 

Borah, demittir ki: 

et· ne Drama fırkasmm orada netr 
tiği tebliğ verilmittir. Mes'u1ire" 
tin hangi tarafta olduğunu ani• -
mak için tahkikat yapthyor. 

Atina, 2 (Hususi) - Hudut 
hadisesi Yunan hattından itibareıı 
9 kilometre içeride Permia nokt'· 
smda olmuftur.Bugün biri Bull~ 
biri Yunan olmak üzere iki atke 
komisyon tahkikata baş1amıtt11'• 

M. Lavaı Avusturyanm istik- Türkiye -Fransa 
lalini temin etmeyi ve merkezi 

"- Kanlarını dökecek ve maı· 
rafları ödiyecek olanların f!kirle
rini sormanın zamanı gelmi,tir • ., 

Atinamn bütün sabah gazetele' 
ri, bu vak'ayı kaydettiketn sonr'
mütalea. beyan etmemitlerclit· 
Tahkikabn neticesi ne çıkacaitJll 
beklemektedirler. Avrupada barışı saklamla~tırmak antlaşması 

ülküsünü güden bu müzakerelere (Taymiı) in Paris muhabiri 
lıçi fırkasına mensup ayandan 

HABER - Sofyaya da te1efoll 
ettikse de, muhabirimizi yeriııd' 
bulamadık. Bugün Pazar oldui1' 
için hiç bir gazete çıkmadığınd,ıı 
onların noktai nazarları öğrena" 
memiştir. 

müvazi olarak Avrupanın §ar -
kında aynı ülküyü güden bir (Tan) gazetesinin inanılır bir 

membadan aldığı haberlere da • 

M. Shipıtead, ıimdiki hadiselerle 
Amerikadan ziyade alakadar olan 

karşılıklı yardım uzlaşması için 
de müzakereler yapılmakta ol - yanarak Tevfik Rüf tÜ Arasın, 
duğunu bildirmiştir. Fransa ile küçük ~tilaf arasındaki 

İngiltere ve Hollandanın kendi 
hesaplanna Ame.r!kaya yeni bir 
ıavaı yaptırmalarından korkmak
tadır. M. Laval, timdiki smırlarm itilafa benzer bir itilaf projesini 

korunmasının zaruri olduğunu müzakere ettiğini bildiriyor. Bu· Bu düşünceler ve borçlar mese· SON DAKiKA 
bütün ülkelerle kabul etmesi la· nun müşterek harici siyaset, iki lesindenberi Avrupaya kar§ı iti - Sofya, 2 - (12 yi çeyrelC ~ 

1 b. · oldugu" nu tarafı alakadar eden meseleleri t 1 f ı ) h A h b. . ... jj 
zım ge en ır prensıp matsızlık göstermkete olan Ame- çe, e e on a ususı mu a ırı,... 
söylemiştir. peşinden müzakere ve uluslar bir· söylüyor: 

1. · d .. k • I rikanm batı kısmındaki çiftçile • .ta M. Laval, çıkacak herhangi ığm e muıtere sıyaset esas arı· Beni aramışsınız. Tahkik•"" 
bir kargaşalık ve ıava~ın Avru • na dayandığını anlatıyor. rind\r. meşguldüm. Bulgar Harl:,iy• Nf!' 
panın herhangi bir kısmına mun- (Taymis) mulial>iri bu malu • n bir tebliğ hazırladı ve taminı ~ 
hasır kalamıyacağının tecrübe i- matı verdikten sonra Fransa ha· Tahsil gören genç• tiyse de, bugün gazeteler P~. 
le sabit olduğunu beyandan son- riciyesinin bu haberleri teyit ya • lerin askerliği münasebetile kapalı olduğu ;çiP 
ra demi!i:tir ki: but tekzip mahiyetinde bir ~ey yarın basılacaktır. 

~ 1 d. Ankara, 1 (HABER) - Mek· 
Fransız - Sovyet beraberliği söylemediğini i ave e ıyor. Tebliğ fu mealdedir: w 

1 Ek · d C tep tahsillerini bitirmit tecilli kı- t?" 
herkesin fay dasına olmak icap Dey i spres gazetesı e e- Ayın yirmi dokuzunda T o•P .. ,, 

· h b' · d b b sa hizmetlilerden memuriyete , .. eder. Almanyaya gelince, o da nevre mu a ırın en una enzer cenubunda Balaban köyünde o, .. 
1 d l h b 1 1 t Muhabir habe· girmek istiyenler de tabi oldukla- k ki k_,.. ... bu karşılık ı yar mı ant a~ması - a er er a mış ır. , .. ran yedi erke , çocu arı ve .-_:., _ - - -- ı ri verdikten sona bunun çc,;: mu • rı doğumluların celbi beklenmek· riyle beraber, yunan hududw-

Bir suikast him oldur.unu ve tahakkuk eder- sizin kendi istekleriyle kıta veya geçmek üzere geceliyin karanIJıl' 
Se Franıı .. ı·ıe Türk'ye arasında kt b ·· d 'lmelerı· hakkın • ı k l d Moskova, 1 (A.A.) - Resmen bil· ... me e e gon erı yo açı mıı ar ır. .. i' 
taarruri ve tednfüi bir ittifak vücu da Meclise bir laviha geldi. Trilgradda, Köıtencik mevk11:,ı dirildiğine göre Sovyet merkezi İcra ko· 

mitesi riynset divan/ azn11ndan Kirof 
Leningratta öldürülmÜ§tÜr. Tebliğde 

katilin İ§çi sınıfı düımanlan tarafından 
gönderildiği bildirilmektedir. Katil ya • 
kalanmı§tır. Fakat hüviyeti henüz belli 
değildir. 

de getirec1:::ğini, bu suretle Fran • k dm nöbetçi zabitine bu kaçı§ h•-' 
d K Tayyaı·ecı a '· rr ıanın Baltık Denizin en ara ve verildiği için, zabit, bütün "'.-I 

Akdenize kadar uzanan ittifaklar düşüp öldü kollara telefon ederek haber j-
sils:lesi yapmı' olaca~ınt söyliyor. Pariı, ı (A.A.) - Me§bur kadın mi§, bunlardan bir tanesi, sıab rl' 

Pariı, 1 (A.A.) - Türkiye Hariciye tayyareci Helene Boucher, dün öğleden karşı, kaçanların izini buhnU! ti 
Bakanı Tevfik Rüttü Araa, Berline ıonra tayyare •lanında bir antrenman Takibe girİ§mit ve firariler 

1
, 

gitmeden önce Havu Ajanıınm bir mu· uçuıu yaparken düıerek ölmütfiir. d f · tef 
habirine beyanatla bulunarak ıahıi ı rafın an, mü reze i~zerıne a ~I 

Bu ölüm, Franıız tayyareciliğini Y• 1 B. t b' B 1 1 dıa dostlan ve aynı zamanda memleketinin çı mı§tır. ıt a ı, u gar ar 
ae dütürmüı ve hava iıleri nazın tay • 

· k doıtlan olan Fransız devlet adamlan ile · · .. 1 .. ·· mamı,, ate, açmıştır. !,jflı Sofya, 1 (A.A.) - Orun urumu • yare alanına gelerek tayyarecımn o usu- ~ 
nun cinayetle itham olunan t2 azaıı, yapmış olduğu görüımclerden çok mem- nü ıelamlamııtır. Bu aırada fazla s;s olduiifreı'' 

Bulgarıstanda 
yeniden 12 idam 

Bulgnr Makedonyasındaki Nevrekop'a nun olduğunu ıöylemiıtir. "Dünyanın en ıüratli kadını,, diye etraf görülememiştir. Mü "ilO' 
nnkledilmi§ bulunan askeri mahkem~ ta- Te\•fİk Rü~tü Ara,, Berline kendiıi· Yunan hududuna bir buçuk .Al! 

ne bir ameliyat yımılmış olan zevcesinin tanınan tayyareci daha geçenlerde ıa • k d . d' v. • f '·ed~-
rafından ölüm cezasına mahltum edil • atte 445 ki~ometre 28 metr"' ile bütün metre a ar gır ıgım ar~ 
mJ ... lerdı'r. Bunn benzer ba .. ka mahke • yanına gitmektedir. Oradan Cenevreye . t' _ .. 

ı.- :1: kadın rekorlarını kınnııtı. mış ır. l r~v 
m~rmd•~•n•m-e•tm-~•t•e•ill•~------•d•b•·~-u•k•ti•'r.·---~---~~-------------~ ~ti~de,k~~ e~~e, 

[,. Sabah 1(QZelef~!:~·, ~--d_i9;..o_r_l __ a~r~?~~ !':t ~:~:ı:~:! ~ı::c:ara~; .. ;~ ne Kadınlar ve çocuklar yal'al•tl 
• 

bu işin önüne geçmek için ciddi bir geri alınmıştır. f 1Jtl,.ır 
mürakabe tavsiye olunuyor. Bugün, Bulgarlardan ve tefel<' /(URUN - Bay Asını Us'un bugün

kü başyazısı "Açık sıyasa isteriz,, baş
lığını taşıyor. IJaşmakalcdc Almanya
nzn geçen sene bizimle akdettiği ldi
rintı anlaşması mevzuu bahsedilerek 
kaçamaklı yollardan ihracat tüccarla
rımıza güçlülı:ler rıkarılması tenkit o
lunuyor ve bu vaziyet karşısında ar -
tık göz yumulanııyacağı işaret edili· 

elinde oyuncak olmalı:tan ne yapaca • 
ğını şaşırmış duruştadır. Banka bu 
acı pereseye ( dcrckcye) düşürülen 
küyülünün elinden tutup kaldırmak 

özenile karşı Tı:arşıya bulunuyor.,, de
mektedir. 

!fJILLIYET - Alımet Siikrü Esmer 
başmal:alesinde lngilterc, Amerika r:e 
Japonya arasında deniz görüşmelerini 

yor. mevzuu ba/ısediyor. J' e bu görüşmele-

SON POSTA - "Boş lala karnımız lrlardan mürekkep iki heyet '"'etill 
tol•,, serlavlıasını taşıyan ya;:ı Şelıir kül etmiştir. Herhalde, va~İctir· 
Tiyatrosu Rejisörü Bay Ertuğrul böyle olduğu tahakkuk edeC 
Muhsine çatıyor. Ve Şehir Tiyatrosun JaJ' 
da piyesıerı gözden geçiren ve onlara Avusturya y ugos t 
kıymet biçen iyi bir Dramatolog ol- sJı e hududuna a madığını ileri sürüuor. 
AKŞA/JI _ Bugün başmakale. sü- yığıyor bil~İ" 

tunlarında Pöti Parizi~~n g~et.~sınde Londra, 1 _ Viyanada:1'\lııst' 
Dışbakanımız Bay Tevfık Ruştu Ara- 'ld' ... · .. Avusturya h .... ~rr 

rı ıgıne gore 11 .. 
sa dair neşrolunmuş bir yazının ter- • A Yugosla\'Ya sır 

. . tı vusturya - .,, "tıt• . 

Ctl !tt HURIYET - Bay Yunus Na- rin hiç b!r netice vermediğini ve ya
cli "Köyleri kaldırmakla Ziraat Ban • kında bu üç denizci devletin deniz si
kasının oynıyacağı rol,, başlıl.tı yazı· llüıları 1ııısusunda büyük br rekabete 

H A B E R sında "Ziraat Bankasının belli ba§lı girişeceklerini iUke ediyor. 
cümesı vardır. Malıale sahıbi bunda, duna takviye kıtaatı yıgxııı~ ,.-rıl' 
Tevfik Rüştü Arası nasıl tanıdığını b y sla-vyanın ~~ t'" 1 

b ··t·· A I na se ep ugo tt aı te Gürbüz Çocuk Müsabakası yapacağı iş köylüye yardım olmalı ZAJUAN - l(ışın yaklaşması üzerl-
No. 29 dır.,, "Hastalık şuradadır: Türk köy· ne kok kömüril fiyatlarının 28 llraya 

iıl•am::1111m••••••••llAEfi• lüsü yardımsız ve ağır özerlcrle (faiz) kadar çıktığı söylendikten sonra bu 
1 onu ycsir tııtumuna sokan adamlann işte bir hile olduğu ilave ediliyor. Ve 

anlattıktan sonra onun u un vrupa h d d • nviiz e 1" ıı 
d • l'l'wl k tan u u una .ec ·,t,. 

diplomatları arasın n sevım ı ıg , acı · ı . Macarı 
ve doğru sözlülüğü ile tanınmış oldu- dırde Avusturyantn .,,•dir 
ğunu yazmaktadır. hine müdaha'e ecle<"f'IJl 
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!111:...... • •.••• 
~...,,., IJMUŞlUff: 

Abm~d'l;r 
~ehmed'ler 
ildJarınızm sonu 

· değişti 

lllaı ~U.iz:n aevdii~iz, aaydıiı· 
' bclülhak Himit, yeni alfa • 
llt:ci alıııdıjı ııralarda fU ıülüm-

aCSZij aöylemit: 

1ID '; 8-ca yıldır bu yurda çalı • 
'1111ırum. En sonunda kocal • 
' .\dnnın aonuna bir "it,, takıl-

~ la,~elikle "Hlmid,, in "Hl • 
,~1J"e. bit!f°ne kartı koymak 
h..!ı lf. Şımdi artık bunun önüne 
·~di. 

~ ıazete!erde okumutıu • 
~ _11p ki, yazııımızda yeni bir 
-..ıfildik oldu. 

4rtdc: 
~ l - "Arap, mikrop, kap, Ha • 
~ akup,, ıibi birçok sözlerin 
' (b) ile yazılacak, Arab, 
lll. , kab, Habib, Yakub .• ola· 

t/lq 4-.aıc bunlara benziyen birçok 
"'-. I.t, de, ıene eakisi gibi kala • 

Ş.lurp, çöp, kulp, top, aarp. 
'tlaıdiye dek, hem birincileri, 
~ i1dııe•teri "p,, ile bitiriyor • 
~u;dan böyle nutl ayrrd e-

~Jet kolay! 
~ı. ~bı, mikrobu, Habibi, Ya • 
~ ~bı,, deneniz bu aisleria 
,_~a (b) olduiu anlatılı • 

• 

"r Qrpu, ç8pil, kulpu, topa, aar-
11;~ - .ı •••• ftt'J! luı " 

:"'Uderi belli oluyor. 
.,.}. ..._ "Karnım ac, tac, kırbac, 
~e hac,, sözleri (c) ile bi • 
~ .. H~ç, ıuç, kapıyı aç, papaa
~ 1-ç., ~zleri de ( ç) ile bite • 

~'-lan da birinciler gibi biri • 
~r. ayırt edebil=rsiniz: "A • 
'"'1~ tacnı parlaklığı, kırbacm 
,~ı, hacı baba,, - "Hiç i -
~-:- ne? Açılmak, haça tap-

3 ....._ ,.A 
~ 'ı yırd etmek, Vedadın e-
~ elıllledin. Ahmed:n kardf:!I, 
~ ~•,, sözlerinden anla,ıldıiı 
~•'1rd, Vedad, Mehmed, \...u ard,, m sonları artık (t) 

, ( d) ile bitecek. 
• • • • • • • 
• ~ . . . . . . . 

~ ~~likle, sözlüklerde, (lftıat• 
\. 't U1f delitiklik olması gerek· 
ti~-.., alver (ticaret) kütükle-
~erlerde de öyle •• 

~ e1ı ki, ufa~ tefek zorluklar 
~ 4-ak, Osır,.nlıcada bir 
~ilan Yar~r. Oz türkr.eve 
'"~: ~anlıt say Baidad • c-:· r!,, derler.. ' 
'daıadü. 

(Vi • Nti) -.......... _ -!'11a lhracabmız 
~'-ita Jdmmta ihraç ni • 
~ilin tatbik edildili ilk t_, Bu hafta içeriainde yal 
~ 1an yumurta gönde • 
'"-" • Clnderilen yumurta 
~ 'bba Od 1Ü Wıdık kadar
~ ~ muayeneai 
~ -.zQk Jmnurta bahma-

~~hafta ,_na ;ı.. 
~ .:a : lı enelce olduiu 

-.....,L" -. JÜZ aandıja çıka· 
.. ~dır. 

Müddeiumumi Bay Kenanın beyanab 

Istanbul adliye kadrosunda 
kırk kişi açıkta kaldı 

Adliyede yeni kadronun tatbi-J mıttır, buna mukabil bikim kad Bu ıuretle muamelenin durdu-
ki dolayuiyle ortaya çıkan vazi. roeunda bazı münballer vardı. rulmamuı temin olundu. icra 
yet etrafmda, lıtanbul müddeiu· Adliye encümeni derhal top • itlerinin eskiıi gibi muntazam yü
mumiıi Kenan dün tU izahatı ver- landı vaziyeti tetkik etti. Muba- rümeai için icap eden bütün tecİ
miıtir: kim kadroaundaki münballeri tea- birler abnmıtbr• Hukuk mezunu 

"- Yeni kadronun tatbiki do- pit ederek icradan açıkta kalan • namzetler gelinciye kadar timdi 
layrsiyle icradan otuz bet, eytam lardan yirmiaini eytam müdürlü • I açıkta kalmıt olup ta bugünden i
müdürliliünden bet kiti olmak O- tünden açıkta kalanlardan ikiıintl tibaren bikim kadrosuna almmıt 
zere bütün lstanbul adliye kadro- bunlara tayin etti. olan memurlara icradaki vazife-
aundan yalnız lmk kiti açıkta kal· Buıün açıkta kalmıt on alb l~rine devam edeceklerdir.,, 

üniversitede 
inkllap dersleri 

Onivemtede inkılap dereleri· 
ne alb birinci ki.Dun perfeJDbe 
gününden itibaren bqlan•cak ve 
dereler on dokuz niaanda bite • 
cektir. 

Geçen yıl oldulu sibi bu J1) 

da denleri ünivenite fakültele • 
rinde okuyan aon ımrf talebeleri· 
le yüksek mekte:>I< ı talebesi de
ftlll edecektir. 

Kültür babnlılı ha dersleri 
diğer ünivenit~ denleıi gibi aJDI 
tart dahilinde verileceii için ta • 
lebeler allat ıibi anumm bal • 
lerde halun••me• ~. 

Deftlll& mecbur talebeden 
pyriainİD dene pebilmeleri i · 
çin kartlar daiıtılmıtbr• Bu kart • 
lan alanlar den ıören talebe · 
biraz eıisinde dersleri takip e • 

Terctlmanlara kurs 
ilk büyük seyyah kafilesi önü

müzdeki ıubatta latanbula gele
ceİi anlqılmıttır. Belediye sey· 
yahlar ıubeai tercümanlar için 
yirmi denlik bir kura açmıfbr. 
Kunta muqeret adabı ile tarihi 
eserler hakkında eaub malGmat 
verilecektir. Bundan bqka ter • 
cümanlara rozetle yeni büvi1et 

kiti vardır. Bu on altı kitiden o • -- • 
nu ıeaelıi;ı yapılmak •uretiyle Al manyaya ıhra
munbalıere tayin edilecek, geri 
kalan alb kiti de ilk münhalde va- catımız artıyor 
sifeye almacaktır. Bu yıl Almanyaya olan ihraca· 

Busün icradan otuz he! kiti çı- tımız çok artmıfb. Almanya hü· 
kanlclıiı ve bunlarm yerine tayin kGmeti, Türkiy~en yapılan itha· 
edilecek kırk hukuk mezunu nam labn dünya piyuuı fiatlarından 
zet henüz ıelmediii için icra it- yüksek oldujunu ileri ıürerek it
leri, itiraz kabulü ve haciz ihtiya· halat fiatlanm indirmek üzere bu 
b ıibi müıtacel itlere inhiaar etti· itin komisyonda tetkikini iıtemit
rildi • ti. Bu komisyon 24' birinci tetrin 

Ziraat bankasından 
para çekecekti 

Fethiye İlminde bir kadınla 
iki erkek dün poliaçe adliyeye ve
rilmiflerdb-. 

iddiaya ıare, Bapn Fethi,. 
Ue Ziraat Bankumm lıtanbul f'I• 
besine giderek, kendisinin F etbi • 
yeli ve Saniye isminde olduğunu 
ve bankanm lzmir tubeaine yab· 

.491~ ...... ww ..._ 
hmduiunu .aylemif, d&t J6s Ji .. 
ram acele lazım oldu. Fakat beaa
bı cari defterimi kaybettim. Size 
Fethiye Saniye olduiuna dair no
terlikçe taadik edilmit bir kliıt 
ıetirdim. Parayı bana buradan 
veriniz, demiflir. Bu müracaat 
ıüpbe \uyandırmıf, yapılan arat • 
tmna neticeainde bu bayanın ban 
kanm lzmirdeki tubeaine para 
yatıran bayan Saniye olmadılt 

neticeaine vanlnııtbr •. 
ı, poliae bildirilmit, polia ban

kap müracaatta bulunan bayan
la ba bayanın Bayan Fethiye Sa· 
niye olduiuna noterlikte pbitlik 

de kurulmut, Alman piyasaların· 
da Türk mallarının fiab yüzde on 
nispetinde dütürülmüıtür. Fiat • 
lann bu suretle dütürübneai yü • 
zünden Türkiyenin Almanyaya 
olan ihracab laaa bir müddet c:lur
lllUfbır. Fakat hu dmut Türlö,.e 
mallarınm fiatlanm dütürmemit
tir. Çünldl aynı samanda aynı fi. 
atlarla ltalya ile lıviçreye mal 
rönderiyorduk. Bu arada Türk 
Ofisi Berlin kolu vuıtasiyle · Al· 
....,. ~ lroaapmya 
airitmiı ve konuf1D& iyi neticeler 
vermiftİr. Tahdit kaldmldığı için 
fiatlar tekrar yükselmiştir. 

Dk mekwplerde 
talebe fazlalığı 
Şehrimizde bulunan ilk mek· 

teplerde okuyan talebe bu yıl pek 
fazladır. 

Bilbaua lıtanbul 1, 2, 3, 5, 36, 
44 üncü ilk mekteplerde talebe 
aayııı 800 - 900 kitiJİ bulm•k· 
tadır. 

varakuı verilecektir • 

Fenni muayene 
mO.ddetl bitti 

• eden iki bayı yakalamıttır. Adli
yece tabJrikat devam olunmakta-

Sınıflann mevcudu da 50 den 
atağı değildir. 70 - 80 i bulan 
sınıflar da vardır. 

lıtanbul kültür itleri bakanlı· 
iı yeni sınıflar açacaktır • 

Otomobil, Ötobüa, kamyon, bi
ıildet, mololildet sibi motörlü ta
ııma vasıtalarmm fenni muayene 
cüzdanı olmıyan hu sibi tqıma 
vuıtalarmm itlemelerine müaa • 
ade edilmiyecektir. 

Resmen kaldırıldı 
· Belediye reiılili dün bütün fU· 

belere bir tamim ıöndererek bun
dan aonra resmi klfıtlarda ala, 
efendi, bey, pqa, hazretleri, gibi 
kelimelerin lmllanılmamumı bll. 
dirmiftir. 

1 

Kly mekteplerini 
gezenler dUndtl 
Köy mektepl.uiİ teftit etme • 

I• ,iden lıtanbal ktiltür itleıi yar 
dımcılanndan Adil ve Nurullah 
dün dinmütı.dir. 

Nurallab ve Adil köy mektep • 
lernide hocalık eden boca yardım
cılarmm armanlarmı (imtihan) 
yapmııw«br. Kaiıtlamu bakıl
mak üzere kültür b•bnhima 
a&ıdennifl..dlr. 

dır. • 

Afyon kongresine 
giden heyetimiz 
UJUtb!J'UCU maddeler inhiaan 

namına Belsrattaki afyon kon· 
aresine aidecek olan heyet dün 
alqam Belarada doiru yola çık· 
mııtır, pdenler inbiaarlar idaresi 
müdürü Ali Sami, latanbul ticaret 
odan ikinCi reiai Habip zade Ziya 
ile iktisat vekaleti müıavirlerin• 
den Ulvidir. 

Bu heyet Belaratta iki inhisar 
idaresi aruındaki anlatmada ya· 
pılacak deiitiklikleri konutacak 
ve Belgrattaki afyon fabrikuım 
gezecektir. 

Lfttltl Flkrlnln 
vasiyetnamesi 

Siirt mebmu Lütfi Fikri beyin 
vuiyetnameaini tatbik etmek için 
bir heyet toplanmqtır. Bu heyet 
vui1etnamenin birer nüahuı ait 
olduiu yere tetkik edilmek üzere 
ıönderiJmittir. 

Memurlara maaş 
verildi 

Belediye memurlarmm ve u • 
muml bütçeden ma&f alan me • 
murlarm birinci kanun maqlan 
dün verilmittir. Memurlara ma
qlan yeni ıümüt liralılfarla ö • 
denmittir. 

ÇUp atanlar ceza
landırılıyor 

Bot arsalara evler, apartman
lardan pislik, çöp atmak yasak 
olduğu halde buna uymıyanlar 
çoktur. 

Son günlerde yapılan ııkı tef
titlerde bine yakın ev aahibi hale· 
kında zabıt tutulmuttur. Bunlar
dan para cezuı almacaktır. 

iyi neticelendi 
Kültür bakanhiı emrine alman 

lıtanbul levazım memqru Bay 
Recep baklanda yapılan arqtır· 
ma iyi olarak neticelenmittir. Me
muriyetinin geri verilmesi için 
kültür bakanbjma 1avlmqbr. 

s 

Kan Kralı 
48 inci defa olarak 

kan verdi 
~ Okuyuculan • 
mız "Türkiyenin 
biricik Kan Kra
lı . nı tanırlar: 

. Vücudunun hay· 
. rete değer m. 
bammülü aaye
ıinde sık ıık bu. 
talara kan veren 
bu adamcağız 

Kan Kralı her 1mn veriıiı 
u-· de gazetelere ko
f&I', "Kan Krabnm bu yeni biz• 
metini,, haber verir. Dün de ra
zetemize geldi, 48 inci defa kan 
verdiğini söyliyerek daktilo il• 
yazdırıp hazırlattığı bir J&ZIJI 
verdi: 

- Bunu, hiç bir yerine C!okun· 
madan razetenize bumız. Yoksa 
hakkım kalır. Bakın ben, Türki· 
ye kan kralı, kanımı, vücudumwı 

millete vakfettim. Sizden bu hiz
meti İltiyebilirim. 

' Kan Kralmm dedifinl yapma)i 
için yazısını biç değiıtirmeden ko
yuyoruz: 

Bu reami gördünüz mü: Tilrki• 
yenin az kan lımail Hakla, biri
cik kan kralı diyorAi: "Cumhu
riyetime, milletime, vatanıma. 

memleketime hizmet ediyorum. 
Bet sene zarfında 48 kitiye kan 
verdim. Vücudumu tepesinden 
topujuna kadar milletime terket· 
tim.,, 

(Tepesinden topuğuna kadaı 

vücudu delik detiktir.) 
Türk yüksek etibbasının rapo

ru üstüne sari hastalığı olmadığı 

doktodarca tespit eclilmiftir. En 
yübek etibba kan aldıkları vakit 
acısını duyunnıyarak bilcümle e
tibba beylere milyonlarca tetek· 
kür ederim. 

En yükaek milletime kartı kan
sız ka~nlara 20 defa daha kan v• 
rebilirim, her bir·taneai 550 gram• 
dan: Bundan sonra da etibbam bi
lir, verip vermiyeceğimi .•. 

Yerebatan sağlık yurdu BigalL 
Jiemtıreye 30 gram kan vermıt

tir. 

Betiktatta Köyiçinde Küçüll 
hamam aokağında 13 numarah 

hanede Mitat beye 100 gram kan 
vermiıtir. 

20 milyon nufuata bir tane Çit 

kar öz kan kralı •. 
lsmail Halckı biricik kan kraln 

Gülhane butaban~inde .. 

MUlklye mektebinin 
58 inci yılı 

Mülkiye mektebinin 58 inci yıl 
dönümi1 dört birinci kinun aab 
rünü meruimle kutlulanacaktır. 

O gün ıaat on dörtte mektepte 
nutuklar aöylenecek, bir çay ziy ... 
fet verilecektir. Saat on albda 
Tokatlıyanda damlı çay verile • 
\ektir. 

Ankarada bulunan mülkiyeli· 
ler de aynı gün Ankarada mek· 
teplerinin yıldönümünü k•ıtlula.• 
yacaidardır. 

Bay Papa Eftlmln 
beyanatı 

Geçen gün Papa Eftimin be • 
yanabnı yazmıttık. Papa Eftim 
bu hususta bize telgraf göndere
rek beyanatında "rahibeler, el· 
lence, dudak boyası,, aif>i aözleıi 
aarfetmediiini bildirmiıtir. 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI 

ŞablD Yavrusu [-
1 Yazan: Kadir Can no.ı4 ı· 

Küçük Ali tersaneye girebilmek 
için çareler arıyordu 

Durup durup dolaııyor, yerde -
ki hı§ları kaldırıyor, kağıt ve bez 
parçalarını alıp ba§ka tarafa atı -
yor, fakat bir türlü aradığına ka -
vuşamıyordu. İkide birde yeniden 
ceplerine bakıyordu. 

F urunun tezgahında oturan 
kn k ynşlnrmda bir adam onu gör· 
~~:ş, s.eyretmeğe batlamı§b .. 

Baktı, baktı. 

Merhametli bir adamdı bu! .. 

- Zavallı yavrucuk!.. Parasını 
kaybetmiş olacak! .• 

diye söylendi. 
Sonra ilave etti: 
- Her halde ekmek alacak -

tr. 
Cocuk yeniden doğrulmu§, ye

niden ceplerini karııtırıyordu. 
F uruncunun ona baktığınt gör • 

müştü. 

Boı cebini dııarı çıkardı. 
Furuncuya gösterecek tekilde o • 
nun deliğine parmağım soktu, e • 
virdi, çevird~ 

Büsbütün acınd_ı~acak bir hal 
takındı .. 

İçinden şöyle söyleniyordu: 
- Şimdi beni çağırır! .. Paraaı· 

nı kaybeden bir çocuk olduğuma 
immmı§tır. Bana ekmek verir .. 
Ben de teşekkür ederim ve tanıtı • 
ırız .. 

Lakin furuncu onu çağırmıyor· 
"du .. 

Parasını kaybeden fakir çocuk, 
rolünü 1bira'Z daha yaptı. 

F uruncunun hala ıes çıkarma • 
dığım gördükçe fena halde üzülü· 
yordu. Orada fazla kalamazdı. 
Furundan ekmek dilenecek kadar 
ıerefsiz olmadığını da göstermek 
lazımdı. 

Büyük bir ü~itsizlik içinde, 
geldiğinden daha ağır, daha yor· 
gun ve bitkin, uzaklaşıyordu. 

- Heee ... y! .. Buraya gel; kü • 

çilk ' .. 
Geriye döndü. 
F uruncu kapıya kadar çıkmıı 

onu çağınyordu. 
Ona baktı. 
Furuncu: 
- Gel buraya!.. Herhalde pa· 

ranı kaybettin .. Aradın ve bula • 
mndın .. Bu gece aç mı yatacak • 
sın? .. 

Diye sordu. 
Esmer çocuk hic; bir §ey söyle • 

meden yoluna devam etmek iste • 
di. Fakat furuncu ona doğru yürü· 
yordu ve: . 

- Nereye gidiyorsun?.. Sana 
ekmek vereceğim .. Paran kaybol • 
du ise ne yapalım 7 .. Bir daha gö • 
zünü aç da cebinin deliğini anne· 
ne diktir! .. 

Dedi. 
Es:ner çocuk olduğu yerde 

duruyordu. 
Furuncu elini on.un çökmüı o • 

muzlarından birine koydu: 
- Nasıl? .. Bundan sonra sözü· 

mü tutacak mısın? .. Ben bir defa 
parasız ekmek veririm amma, her 
~Un bulamazsın! .. 

- Benim annem yok!.. 
- Yok mu?. 
-Evet, yok .. Öldü .. Babam da 

yok .. 
-Vah...nı!. 

~ ... 
- Bn§ka kimsen yok mu? .. 
- Var amma Mesinada' .. 

- Sen oralı mısın? .• 

- Hayır! Ravenalıyım. Babam 

ile annem evlendikleri zaman o -
raya gelmişler .. Zengin bir sinyor 
on!ara it verecekmi§ .. Sinyor ö -
iütıce sefil olmu§lar.. Balıkçılıkla 

geçiniyorduk. Dört sene evvel hep 
beraber gene Mesinaya dönmek İ· 
çin bir gemiye bindik Otranteyi 
E?eçtiğimiz srrada Türk korsanla -
rı gemimize baskın verdiler. Baba· 
~ .. öldürdüler. Annemle ben ken -
C.irr; "ti denize attık .. Bir ağaç par· 
çaaına tutunduk. Türkler ok ata -
rak annemi de öldürdüler! Beni 
denizden çıkardılar. Sepant'ta üç 
sene esir kaldım.Sonra oradan kaç 
tım .. 

Esmer çocuk böylece uydıırdu· 
ğu uzun bir macerayı anlııttı. Se
kiz ay ~adar evvel döndüğünü 

söyledi. 
Furuncu bu hikayeyi merakla 

dinliyordu. 

O aırada bir müşteri geldi. 
Furuncu esmer çocuğu kolun· 

dan tuttu: 

- Gel, içeri gir! .. laınıram ! .. 
Jçeri i"irdiler. Çocuğun yüzün

de büyük bir sevinç dalgası par
ladı ve ıöndü. Fırıncı esmer ço
cuğu bir kenara oturttu. Mütte -
riyi savdıktan .anra onun yanına 
geldi: 

- Sizin gemiyi zapteden Türk 
korianınm adım biliyor musun?. 

- Tuhaf bir isimdi •.. Hatırlı • 
yamıyorum ... 

- Şahin Reis mi? .• 
- Ha! ... Evet! .• 1ıte o!.. 
- Odur. Her halde odur. Ta -

mam on iki sene onun yüzünden 
Venedik yarı yarıya f akirleıti. 
Fenalığı yalnız denizdeki gemi -
!erimize değil, bize de dokunuyor 
du. Allah razı olsun Marki Va -
leryodan... Bize geniş bir nefes 
aldırdı. 

Esmer çocuk irkilmemek için 
kendini zor tutuyordu. 
Fmncı ilave etti: 
- Senin babanla annenin öcü

nü de aldı. 
Sonra tezgaha yürüdü. Oradan 

bir ekmek aldı, kesti, yarısını 

verdi. Köşedeki dolaptan biraz 
sucuk, biraz da peynir çıkardı. 
Esmer çocuğun önüne koydu: 

- Al, kamını doyur!.. 
Esmer çocuk yavaf yava.J ye • 

meğe başladı. Fınnın iç tarafın • 
dan hamur yoğuran adamların 

se:;leri geliyordu. 
Fırıncı sordu: 
- Şimdiye kadar ne yiyip içi • 

yor.dun? ... 
- Zenginlerin gondollarını te

mizliyordum. Çarşıdan evlere ö
teberi taııyordttm. Eh!... Günde 
bir kaç metelik kazanabiliyor • 
dum. Bmmnla yalnız kuru ekmek 
alabiliyordum. 

- Seni buralarda hiç görme-
miıtim. 

- Sen Mark meydanındaki f ı-
rından alıyordum. Halbuki bura
da daha ucuz olduğunu söylediler 
de onun için ... 

- Antonya Sa.nitelli'nin fırı • 
d d "''I . ? nın an, egı mı ... 

-Evet! .. 
- Pahalidir o ... Yahudidir ha! 

Adına bakıp ta aldanmamalı! .. 
(Devamı var) 
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Hata -,Faul 
Muntazam musaraa - Maç 
Dövütme - Kontest 
Mücadele - f ait 
Maçın neticesiz kalması - Dm 
Antrenör - Trenör. 
Boksun faydası: Boks fayda

lı bir spordur. Çünkil Antren • 
man görmüt b:r adamın, kendin .. 
den adaleleri daha kavi olan bir 
'mutaarriza kartı kendisini müda-
faa etmes=ne ve hatta iki üç kiti· 
ye karşı gelmesine imki.n verir. 

Bundan batka soğuk kanlılığı 
f az1ala§tırır ve giizel adaleler, iyi 
bir sıhhat temin eder. Boks ya· 
pılmaaı en faydalı kültür f:zik 
mesaisinden biridir. Filhakika 
bokı yapmak için vücudünü bir 
çok ekzeuislerle çalakleıtirmeli 
ve adalelerini sertleıtirmelidir. 
bolda kullanılan §ekildek; 

Boksta kullanılan aletler: Ko
ıuda kullanılan tekilde kııa bir 
kilot, kolsuz bir moya, ta1imler 
arasmda sarmmak için oldukça 
kalın bir ıanday, topuksuz ve ök· 
çeleri fromlu metin veya kaoçuk
tan boks ayak kabdan, ıekiz ili. 
on onçe ağırlığında b!r çift eldi • 
ven tedarik edil.melidir. (Bir an
çe 28,349 gramdır.) 

Bunlardan baıka evde talim 
yapanlar bir pönın:bol, bir pönıni 
bag ve atlayacak bir ipe ihtiyaç 
görürler. 

önşnibol - n an lrt~fam a 
tesbit edilmit tahta bir raftır .. Al· 
tında, dar tarafı yukarda olmak 
üzere yumurta biç:mincle ve içi 
ıulu bir top ıarkar . . Bu topa yum

ruk ittirilerek göz mahareti ve 
kolun kolay bükülüp gerilmesi 
elde edilir. 

Pönınipol ile bokıta vurulacak 
darbelerin hepsi vurulabilir. Fakat 
buna alıımak için bir hafta kadar 
bir acemilik devresi geçirilir. 

Pönın:bag - Muhte1if ceıa .. 
mette ve içi mukavva yahut kum 
dolu metin çuva1dır. Bir İp ucun· 

da tavana asılır. Yumruk darbe
ıinin kuvvet'ni fazlalaıtırmağa 

yarar. Çünkü harekete getirilme
si ve harekette iken durdurulması 
güçtür. .. . 

Mücadeleye hazırlık - Husu• 
ıi e1divenler tedar'k etmeli. Bun
lar müsabaka kollarına göre dört 
nltı veya ıekiz önçeliktir. Büyük 

maçlarda dört önçelik eldiv.enler, 
acemi veya amatörlerde sek' z ön
çelik eldivenler kullanılır. Çıl<ık
lardan ve kemik kırılmasından 

vikaye için parmaklar ve b'lekler 
her biri bir buçuk ~etre tulünde 
olan ve Velyo sargıları denilen 

sargılarla sarılır. R =ngin bir kö
şe:>inde su dolu bir güvet, bir sün
ger ve tüylü bir iki havlu hazır
latmalıdır 

Açık teşekkür 
Sonsuz sevgili annemizin ölümü do

layııile gerek bi.7,µt ve gerekse yuı ile 
acılarımıza ortak olan ünlü arkaclat • 
la.muza ıösterdikleri bu yüksek bera • 
berliklerinden ayn ayn teıekküre im -
kan bulamadığımızdan saygı değer ıa • 
zctenlzJn delaletini dileriz. 

~ T: 5000!~ -
Yazan: 

Aka GUndUz no.3 ı 
Alma ve başka dıJe çevıraıt 
Devlet vasasmca koru'ud~ 

Oynak yerinden ayrıLmıı ıol di-ı nam kimsesiz kaldı. 
zbıi bir avuç yakaladı. Acısından Ayh bir geceydi. , 
inl!yen Esoeı yakalayana baktı. · Öbür dağın bel:ne yaklata~, 
Düdüğünü kırdığı yiğit çavuıu ta- ya baktı. Ay göriilmüyordıı ~ 
nıd;. Bir yataz makinesi gözlerini tık. Ay kaşlarını çatmı§, sıır~,,. 
er:tivenniıti. Yalnız inliyordu. aamıı, göz1eri, katları, kalın 
Bu initJi Esoese ded ki: dakJarı iJe Esoesi paylıyord~:-' 

- Yiğit yüzbaıım Esoeae se • - Bir miskindin. B:r dıodu' 
IAm söyle. Yaptığı ile övünsün!. oldun! Yetmedi, Esoes ol :il 

Esoes titred). Çavutun kömü- Yetmedi, ölüme siirüklediJCle~, 
re dönmÜ§ yüzünden öpüp geriye seyrebmeğe çıktın!. Bu da ~ Jf 
ıüründü. me::ue daha ne istersin in,.n 'itJ, 

Ne kadar sürünüp gidebildi? san olmağa özenin yok :nı:,, 
Kasıklarından aıağısı yok, bi- san!? Utanıyorum, kaçıY ~ 

rib:rine aarılmıt iki üniversiteli batıyorum İ§te insan! ~ 
gördü. Ayın üst kenarı bir po jf de 

Bunlar bir ıey diyemiyecek ka· dilimi gibi dağ belin:n üıt ç 
dar çok ölmüılerdi. Fakat kan- gis=nde kızarıyor. ,1 !eti 
!arından tüten görünmez, ince du- Karanlık... Ölmek üzere 0~ 
man genzine gidince beyni uğul- lann iniltileri olmuf esiyor. 
dadı. esde inledi: 

1 
- Esoes!. Bak bize! itte in- - Hep ben! Hep bend~~ ~ 

sanlık ta böyle biribir:ne sarılma- Çevresi bittiği yerleri sörO dl ~ 
lıdır. Ölümde de dirimde de! yen bu karanlık ölüm alanın• ,) 

Eıoes yara acısından değil, iç rulup b=r §eyler söyleme!< iılİ ~d 
acısından bayıldı. Boğazı kurudu. Soluğu tıl<• J 

Aylı b:r gece idi. Sağ kolunun gücü kesildi. ~e 
Alçak ay alçalıyordu. duğu yere kaı katı uzanıverdi• 
Niçin alçak ay?! Bunlar o1urkcn ... 
Şunun için alç.ak ki.... Şimdi Aylı bir geceydi.. 

ııntıp lfıldamasaydı Esoeı h~ bir Bunlar oldul:tan sonra .. 
ıey ıöremiyecekti. Kat, kat karanlık bastı .• 

Aydan Eaoet İüründü. (DeYamı "'') 

Çukurumıu bir yerde bir göv· _/ lb:. 
deye daha takıldı. Gövde inli- "'! 

yordu. 
Bu ıes !. Atı bu aes ! 
Bu inliyen, aizmdan pıhtı pıh

tı kan gelen bu seıi tanıyaıı ğel· 
d\. Yauap' Ok,_yaralu 

- Sen kimsin arkada!? 
- B:r üniversiteli. 
- adm ne? 
- Esoesin arkada~ı Saro ! 
- Saro ! Saro ! Saro ! 
- Y ok1a aen de o musun? 
- Ah Saro !. Ben... Miskin! 

Eıoeı ! . Ben .. 
Saronun sesi bitti. Bir daha du

yulmamacaıına tükendi. Ama bu 
tükenti bir ıeı olup Eıoesin iç ben-
liğine dolar aibi otdu: 

- lnsanhiı çok iyi boğuıtur· , 
masmı biliyorm11ıun Esoea ! 

Beyni, gırtlağından :çine doğ · 
ru bop.lır grbi oldu. Yaralarının 
ac11ını duymuyordu. Daha seri · 

0

de biT ses İ!itt:: 
- Su! Su! Su!. 

Yeni Eserler 

ercUmo ktUllyati-~~-

Sayı: lJ 

Dr. Bernard Hart 
Dr. lzzeddin 

Deliliğin , 
Psikoloji,. 

3AZ111•'"' 1AA 

l.lll~!ll!ICı!,ltıınl.lb~l~l·-.··.·.ı~lst ... ı 
Kamından yaralanmıt bir ne· Fiatı 50 Kurut~ 

ferdi bu. Dağıtma yeri: Vakit M•t'i' 
- Sol yanım iılemiyor. Sen:n M ./ 

ellerin işliyor.sa, solumda matra ~ ~ 

uılNıdrrf. Çekt al ark1dadadş. dakla 
1 

...... - ........................... , •• ::::::: , 
e er ma rayı a ı, u r • ::::~:::··::::!!::::::::::::::::,:: ...... 

na götüremeden sırt üstü yuvar - mr-· .. "·oiŞ .. TabiOi 
landı: 

1 
illi Halit Galip ~--

-Yazık oldu anama. mı lstanbul Ye ı~rıoıb ,,,.~ 
Batka bir IÖz .. duyulmadı. D~- ı mi Un versitcsinde~ . D:P'0rıo. 9 

Syulmk~sm. . B~ soz Esoeae yettı. mL!:~.:?~!~~:E~.~.:b:ı:ı :.:~:r:~~ 
an ı dedı kı · ............... ······:···C:·==···::: ... : .... .. . :::: :::::::: :::::::::.::: ... ::::::: ..... . 

- Senin yüzünden ihtiyar a • 

dl(1 
BütUo dillere tercüme edilen bir roman: Ekmekçi 1-(B dJJ' 
Herkesin o'.duğu, berkeı· n sevdiği: Ekmekçi J{ıl 

ı::·K·M.mE kKbÇ ı 
KADIN.~~~ 

MELEKsınemasını_nbOY~J(t'(' 
vaffakıyetı oıac 
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1
1 Her parçası ııyrı bir beyecaala okunacak macera 

kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı ' 

rtukut 
630 Mezarlığı 

romanı ' rtakleden ~ VA. rtQ Nevyork 126 
169 

(Satlşt 

Viyana 
Matirit 
Bt'rlin 

24 
18 
45 

215 Varşova 

117 Buda peşte 

-28- Paıis 
....... Eğ • 

J !Xl~j •• er ısterseniz çabucak gel- iri yarıydı. Kendisine sevimli ~ ~1•1.!nol 24 

lıa~ ıçı~ telgraf falan çeker, bir demek pek güçtü. Hiç te tirin gö- ~ A ~n~c 26 

ha.; .. " Konderirim. Böylelikle, fÜp ru"'nm"ıyo du 1 • ı d :ı 17 5
0: 

2450 Kükreş 

~~, \>ak" k r . rı omuz arı var ı, : Ceııevre 818 Beıgrat 58 1 
l)· ıt azanmz!. Kalın kaşlıydı, sivri bir sakalı~ Solya 24 Yokohama 36 
....... iet Hanım: vardı. Siyah gözleri gülümsiyor • E Amsterdam 84 Alun 931 

r ·•t·feıekkür ederim! dedi. du, yüzüne ciddi ve ağır bir ifa - ~ Pı ag 1 Ol .Mceidiye 
~ l gül.. d" r S kh 1 ....._ S' . umae ı: . de veriyordu. ~ to o m 32 Banknot 240 

~)1 d u. ~fe karıı tamamiyle li • Buna rağmen sesi ve yüzünün ~ Çekler (Kap. Sa. 18) 
iti, L. ~ğilırn. Zira, aöylemiıtim hazan deği~en ifadesi, bu ilk te - ı:_ :-Lo_n_d-:-ra--6·2--8-50....:...-....::.......:....-=..=.:._...:...:::.!...._ ı. "'nını d • • • f" -s .. Stokho'm 3 0867 
ter tl" e evıme garıp mııa ır- siri gidertiyordu. E Ncvyork ı 7933 Viyana 4.29/0 

N rdı. - Murat Bey civarda oturur. i l'aris 1203 Madrit 5 8041 
~sun elini uktı. - Evet, geçe~ sene mevsimi ~ Mil_Ano 9 2943 Berlin 1,9742 

hrn? aat kaçta gelip sizi ala - ba~ka yerd~ ~eçirdim. Bu sene ise ; ABrükscl 3,40 Varşov• 41967 g 
b·ı·ı_ 1 .. Sk =tin• 83,8717 Budapc<:te4t776 

....... lht• ır rnte o ac~gı7.. ı sık görüt • : C 2 4417 'Ç • de~ı ıyatkir davranacaksı · • :: encvrc • Bükıcş 79,0975 "' ı:n·, ruz, mek nasıp olur ıntallah.. ~ .;ofya 65,7287 Hclgrat 35 oı 28 
bu btı.... Dirayet Hanım, yabancı ada•~ l\mstrdam 1,17:33 Yokohama 2,69 

Itri .. vsiyeyi, Dirayet Hanım i- ma, burada kalmasını teklif ettiy· ; Prag 18 9i85 t\Joskova 1089 75 ~ 
aı.ırınü~tü. -....._ Ç -s se de o, kabul etmedi. :ı ESHAM § 

~ ok ihtiyatkar oluruz ... Me- Nuh, kendisini, otomobiline ka· ~ :---------------l:!tı · 
dl)ı::bneyin! Burada aaat ikiye dar te•yi etti. _; lş Bankası 10 U S ~ ıuıı ı_ l .,. A d 1 n r::o • 'Rorra 00 ~ ) ou unacağmı. Lakin, daha B km ld" ... • • :: na o u -.7,.ı ·•ve - uraya ya a ge ıgınızı ; Reı· 2 25 Bomontl 12.!!0 =. 
l .. ' söylediğim adama bir ha· · ı · · h 

1 
' E ııt, \l soy üyorsunuz ama, evınız, er ~ Şir Hayriye 15,50 Tramvay 31 50 e 

~Sura.cağım. hn.lde beş altı kilometre ötede... ~ Merkez Hank. 58 Çımcnto ıs. 13 50 ~ 
~d Prn açtı. Çıkacağı sırada, - Öyle bir ıey efendim •. Fa · E 1 t·k 1 ~ 
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ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU ~~~~ 
~ .. ,...;.ııt/ 

Tefrika fto.102 

Kadi, aslanlı hükümdara verdi
ği sözde duruyordu. Kendisine sa
dık kalmıf tı. O da, buna mukabil 
Şulara yalnızlığını hissetti~eme· 
si için beraber dütüP kallanasma 
izin vermişti. 

ikisi de, bu genit orman içinde 
hapsedilmi! insanlardan çok hu • 
ıusiyetten ayrılarak inzivaya çe • 
kilmit iki sevdalıya benziyorlar -
dı. 

Şular babasını unutamıyor, 

nasını özlüyordu . 
Kadi: 

a • 

- Çok güzel.. Özlememeni ga
rip görmedim .. Fakat ne yapalım, 
aslanlı hükümdarın izni olmadık • 
ça buradan ayrılmamıza imkan 
yok .. Sabretmeliyiz. Elbette bizi 
daha uzun zaman yanında tutmak 
istemiyecek, bir gün gelecek izin 
verecektir. dedi. 

, ................ . 
iYazan: 1 
~ Rıza J 
i Şekipl 
: : . ................ . 

- Bize izin verirseniz kabile
ye dönmek istiyoruz. 

- Burada sıkıldınız mı?. Be
nimle beraber kalacağım söyle -
memiş miydin? 

- Evet öyle.. Söz verdim. 
F al<at Şular kabileye dönmekte 
sizden izin istemeğe karar verin
ce bana da izin verineniz gide -
rim, diye düşündüm. 

Aslanlı hükümdar, zaten çok· 
tanberi zavallı kızı hiç bir suçu 
clmadığı halde hapsetmek mec • 
buriyetinde kaldığı için üzülüyor· 
du. 

"'ıı~nla karllılaıı.tı. Az daha rnr- k t · t b·1· ı ::! • 
1 raz ar Tahviller ·~ " ıv. k ~ -s T a msanın o omo ı ı o unca, me· : ! 

- Evet .. izin verecek.. Amma 
ne zaman .. Bunu kendisine anlat
malıyız. 

-Anlatmz .• 
D' D~ lardı. saf~ler yakınlatıyor. : 139 Türk Bor.127451 Tramvay 31,75 ı-

~l'ayetin akrabası: Derhal ilave etti: ~ • • ., il 26.20 Rı~t•m1 17.30 
'ııl Sesinizden ıiz oldu~unuzu 1 "lll 26 55 Anado 

0 
I 45.00 lttı1 t 0 - Eğer yanılmıyorsam, Kışla ~I ~k " • · .Anadolu n 45 oo 1 Onların niyeti bu orman.dan 

Onu ilk fırsatta serbest bırak· 
mağı da dütünmüyor değildi.. 
~\1üsbet cevap vermeden Merzu -
kanın da yüzüne baktı, Merzuka 
hundan, fikrini sorduğu neticesi • 

ni çıkardı: 

• • • • 

tiuh ! :_rn ! diye kekeledi. caddesine çıkmak için sola sap 11..:== stı ·razı Dahılı94 50 Anadolu llI -.- ; ayrılmaktı, gene kabilelerine u· 
li İtı'' ' ou adamın yalan söyledi· 1 , Ergıni fsdkam97 O Milmessil A 40:j• laıımnktı. 

1. '1haına kapıldı. ma 1 
• ••• ı · · • lf "Ca.h - Evet ... Sonra da sağdan i · Arttk Kadı, kabileye Şular ile 

bt
0
.. a. kapının arkasından din- =;r==::==========I ~ muydu? kinci okak... 

11 

beraber dönecek olduktan sonra 

lıti.t~,havere onu alakadar mı et- Muhatabı, yavaş, ve adeta ~ar· R A. D Y O JJ kendisi için bir tehlike de görü· 
-ı ı. kı söyliyen bir sesle: yordu. 

- Geçen sene, Dirayet Hanı - B u g U n Şular, hiç vakit kaybetmemek, 
mefendiye iki kere misafir gel • sıa KJız. Bt:TKREŞ, m m. hemen §İmdi gidip arslanlı hü • 
dim ... Fakat, hafızam zayıftır da 11·•3 Dtnı n§rlyat, 12 dtnı mualld, (koro) kümdarı görmek istiyordu. 

12,80 öğle koı:ı.ııcrt (radyo orkeatraaı) 13,30 
yollar aklımda kalmadı. Bunun üzerine: haberler, 13,415 hatlt musiki, 14,115 haberler, 

s ' . . 
l ~t üçtü. 

ıı.llı:ı atif, otomobilini, Dirayet Ha-
l\.'tı. kö§kü önünde duruyordu. 

l bi~~riye ile Nüsret, bir saattan 
l~· .a~ırdılar. Bekliyorlardı. 
ı laı d b ı . . . «allı e eyaz ar gıymıftı. 

~)'r ~t Hanını, zarif bir mavi 

Ar~basına bindi. 1uo ptlk, 11 tıbbi bahisler, 11,115 Romen - Haydi gidelim de kendisini 
mus1k1Bt, 17,80 köytUye konferans, 18 hattt görelim, dedi. P-;.ı. .... t ... ini yaktı. 

Ziya, geri dönerin yüzüne do 
vuruyordu. Yüzünün çizgileri bel 

li oluyordu. 

n~ell muatld, 19 haberler, ı9,1CI Jean Mar-
co orkost.raaı, 20 konferans, 20,20 plAk, 20,45 Aslanlı hükümdan oldukça a· 
h&!ta haberleri, 21 mu81ld, 22 spor, 22,10 mı.- radılar. Nihayet onları Merzuka 
ton radyo orkestrası, 23 haberler, 23,35 or- He beraber nehir kenarında genit 
kestranm devamı. 

1 

Oto o• • • 
~~ ~ıymıştı. 

~td· .. ~eıinti, Nuhun hoşuna git -
~ l~ı •• t)j~ ıçın, uratı asmıftı. Tek 

lf adeai müstehzi miydi, aca • 
ba? 

l~e.konu~mak istemiyordu. Nuh, onu, bir an, Mefiato de • 
~he 11.tıf' dostunun adresiyle, mu- nen şeytana benzetti. 
' ~~ teminine uğraıtığını, bu • Otomobil, bir yarı çark çevir . 
~tı.'~n de vakit geçirdiğini an • di. Bir müddet yolu aydınlattık . 
~at akat, bir ütrlü, istediği ma- tan sonra, ışığı alıp götürdü. 
~~ 1 edinemediğini söyledi. Yollar, gene karanlığa boğul -

;ı ,; Cemil Rıfat ismiyle, husu- du. 
-10-~ olaşlırnıalarda gayet muvaf. 

~f 
1 
h:n bir polis hafiyesiydi. La- Dirayet Hanım, uykuya dal • 

'I. D· nu kabul ettirmeğe uğra§- mıfb. 
>ttıt :;;Yet Hanım da, memnuni-

(Devamı var) 

11· buı etti. ------------

>11tt '" tn .. dd iv , liltod u et sonra, otomobil, ~ n ı K ı T A p L R 
~,lı-. a. uçrnağa ba•ladı. Nuh, bu A ., o l lf lvan Turgenief 
~ il ıtadar iyi tanımıyordu. in 

~ !)ek ~~lan yeni plajı gördü Meıhur eseri 

%%S IDır.. V ABŞOy A. U'8 m. 

11,.0 Pfyano yardlmlyie f&l'kılar, - aJcs. 
ler, 18 prkılı danıı parçalan, 19 piyano mu
ıı1k181, 19,SO plAk - sözler, 21 popWer orkes
tr&11 21,•15 haberler, ~zlcr, 23 rek.llm ve 
konser, edebiyat, 2S,SO p!Ak, 2t &özler, 2•,06 
danıı muııUdsl. 

15415 Khz. BUDAPEŞTE, MO m. 

18 Çingene orkestram, 18,215 sözler, 19 
piyano konseri, 19,40 muallar, 20,16 spor 
haberleri, 20,80 Kalınanm (ZmıBf ldaaaseyn) 
laimll Uç perdelik opereU, 22,415 haberler 
23,06 oda musikisi, 23,46 Çingene orkelltra~ 
&1, 24,30 Mandit.s cazbaıidL 

Yeni Nesriyat : 

Bilyttk Gazete 

yapraklı bir ağacın gölgesinde u-
zanmıt buldular. 

Şularla Kadının kendilerine 
yakla§tığını gören Merzuka: 

- Bak, dedi.. Kadi ile Şular 
geliyor. 

- Muhakkak bir §ey istiye • 
ceklerdir. 

- Ne istiyebilirler? 
- Bilmem. Fakat bizi bul • 

mak için buralara kadar gelmele· 
rinde ba§ka bir sebep olmasa ge· 
rek. 

Aslanlı hükümdar, uzandığı 

yerden doğrularak: 
- Ne var, Kadi, diye seslen· 

di. 
- Sizden bir ricamız var. 
- Nedir o bakalım? 

- İzin ver, dedi. Bırak git .. 
sir.Ier. Dualarını alırsın. 

Aslanlı hükümdar: 
- Madem ki gitmek istiyorsu

nuz. Pek ala.. Gidin.. Fakat Şu· 
lir, babasına benimle uğratma • 
masını, beni yerimde rahat bı • 
rakmaarnı söylemelidir. 

iki genç, böyle çabucak ıer • 
b~st bırakılacaklarını ümit etıni • 
yorlardı. Bu yüzden bir an hak· 
h bir tereddüt devresi geçirdiler. 
Sonra, ikisi de onun ayaklarına 
kapanmak istediler. 

Aslanlı hükümdar: 
- Yok yok, diye reddetti. Siz· 

den yalnız dua beklerim. Başka 
bir §ey değil.. Kabilenize vardı· 
ğınız zaman benim fena bir adam 
olmadığımı söylemeniz bana ye-

titir.. Dedi. 
• • • • • • • • 

• • • • • • • • 
Uzaktan Abdullahın sesini işit· 

mitti. Onun acı bağırışının ma • 
nası bir tehlikeye işaretti. As -
lanlı hükümdar uzandığı yerden 
sıçradı. Yüksek sesle Abdullaha 

cevap verdi. 
Fakat, Abdullaha sesini i§ittir· 

mek imkanım bulamamııtı. 
Kulaklannm yavaş iş:tiıi bu • 

nun başlıca sebebi idi. 
(Devamı var) 

Çeviren : 

~l~., egcndi. Civarda güzel LKBAHAR SELLERİ 
~ ~~ı:Pılını§tı. lstanbula epey-

~la., 0~c~a.fede ~ö~le bahçeler, 

Büyük gazetenin altıncı sayısı 
güzel, renkli bir kapak içi~de 24 
aayıfu o~nk~kmqtı~H~ha~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~ir it dugunu bılmıyordu. 
~~tin aç saat kadar, bu güzel 
'ti 'llda · b v~ eğleceli muhitin or • 
~i \ı eYinlerini işgal eden me 

h iha nuttular. 
.,.,d Yet k 

ı, C ~ a §am oldu, sular ka-
~ ~Oılt erı döndüler. 

Sami zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka abp o· 
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını
za tavsiye edilecek güzel bir 
eserdir. 

Fiab 75 kuruı 
Her kitapçıda vardır. 

Tevzi yeri: 

V AKIT Matbaası. Ankara 
caddesi. 

~ 1t ~e· tnuntazam parmaklıkla
>~' il~ llnıurni manzarasiyle, in

~ıı. tuna. çekiyor gibi duru- ,n:m.n~-1.-~,..'...,""':""""~~,...m.r._<.,J._l'<..l"'~,..,_~..,_,.istan"ul C?J 
~~. ~l\t SOREYY A OPERETl 

1)1."~i~ Relenler, yüreklerind~ Komik Fahri beyin ittirakiye bu ak~am 
h. '""' e duyd 1 saat 20,30 da Bakırköy Miltiyadi ti • 

ta daha mütekamil bir ,ekilde çı
kan Büyük gazete, her çeşit oku
yucuyu alikalandıracak yazılar

la intitar etmektedir. Bu sayıda 
dört meraklı tefrika, altı muhte
lif müsabaka, kadm, moda, sine
ma, tiyatro sayıfaları, hikaye, 
dünya vukuatına dair meraklı ya
zı ve resimler vardır. 

-0-

"Capitolivm,, Roma 
hukuku mecmuası 

"q," ""l'et tJ u ar • ·• ll rıan yatrosunda KARIM NAMUSLUDUR! >a. el' nn ve akrabası Ad- Üniversite Roma hukuku do • 
)."~ ' Yal Operet 3 Perde ~ i'tttda. ı;ız değillerdi. Elli Salı akıamı 20.30 da Şehzadebaşı çenti Dr. Şemsettin Talip Bey ta. 
'°~ ~~ l:nia f" dar bir zat, kendi • Ferah tiyatrosıında rafından çıkarılmakta olan bu 1° • 

~ .,il a ır 1 • • • ~ '"et ge mı§ti. Kadrıye KALAMIŞ PANSiYONU lim mecmuasının 2 nci sayısı da 
~i. eıı, ..... 0~U tanır gibi oldular.!m--------------= """ ık· ıı 1 çıkmııttır. 82 aayıfadan 1°baret 0 _ 

bı 1 üç defa görmüıler-ı YENi ÇIKTI 1 b lf ~· • .,_ an u sayıda Alman romanistle • 
~ )tt lia ' Gor=o Baba 1 rinden Pringsheim ve Honig 
, ,~>'le .. _ nnn, onu, ismet Ha- ·ı T k ''l\lt ~nıtb: 1 Fiatı 100 kurut 1 e ür romanistlerinden dok. 

lt Bey •. , Bir ahbabım... Tevzi yeri • V AKIT Matbaası IJ tor Edip Serdengeçti veı Ş. Talip Beylerin yazıları vardır.!.. 
Tavsiye ederiz. 

ı ı 

~~~'S,~.':.~~,.~qj 
~ .. 
~!'i~ııs:ıı-.'t 

Hanımefendi: 

Para saadetin anahtarıdır. Mes'ut 
olmak için zengin olmak şarttır. 

Zengin olmnk için de bir Piyango 
bileti almak Hizımdır .. 

Behemehal bir Yılbaşı Piyango 
bileti alınız-
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( HABER'in Hasisin hilesi 1 Minimini canavarlar! Hikiyesj .. , __________________________________ , ____ ~ .. 
Bir fiskede öldürdüğümüz bo
cekler, dün-Yanı nen kuvvetli 

Londrada oturan Madam Hari
yet fevkalade zengindi. Y ~ı alt -
mışı geçen bu kadın önüne çıkan 

kimsesizlere yardnn ediyor, fakir 
çocuklarını giydiriyor, ıhayır cemi
yetlerine para veriyordu. 

Madam Hariyetin eli ne kadar 
açıksa, ne kadar hayır yapmasını 
severse kardeşi Malton da görül -

memiş derecede cimri, hasisti. 
Mal ton cimriliğine rağmen zengin 

olmamıştı. Evlenmemişti de bo· 
ğaz tokluğuna yanına bir hizmet· 

çi alabilmişti. Kız kardeşinden ay
rı bir evde hizmetçisi ile oturu
yordu. 

Madam Hariyetle Maltonun ara 
sı hiç te iyi değildi. Madam, kar
deşinin de kendi bütçesine göre 

fakirlere sadaka vermesini komşu
larına yardım etmesini istiyordu. 
Ve araları da zaten bu yüzden a
çılmıştı. 

M. Hariyet bir giin ansızın öl
dü. Tanıdıkları hemen Maltona 
koşarak kardeşinin öldüğünü ha -
her verdiler. Madamın cenazesi 

dostları tarafından fevkali.de bir 
surette kaldırddı. Vasiyetname 
bir gün sonra bir heyet huzurunda 
açıldı. 

M. Hariyet senevi yirmi binli
ra varidat getiren emlakini tama -
men kardeşi Maltona bırakıyordu. 
Yalnız iki de şart koşuyordu: 

Malton emlaki satmıyacak ve 
hergün fıkaraya bir lira sadaka 

verecekti. Şayet Malton vasiyet • 
namenin gösterdiği şartlara riayet 
etmezse kendisine bırakılan bütün 
emlak elinden alınarak bir hayır 

, cemiyetine verilecekti. 

Malton vasiyetnameyi okuyun
ca çok fena oldu. Her gün f ıkaraya 
bir lira sadaka vermek! r Bunu na-

sıl yapacaktı. Bu ağır yükü, taah -
hüdü yerine getirmezse bütün em· 
lak elinden gidecekti. 

Vasiyetnamenin yerine getirilip 
getirilmediğini üç kişiHk bir heyet 
kontrol edecekti. · 

Kardeşinin ölümünden bir kaç 
gün sonra Malton bütün emlake 
sahip oldu ve cebine bir lira · ko-

yup sokağa çıktı. Yolda bir çok fa. 
kirlere rast geldi. Fakat bir tür'lü 
lirayı çıkarıp veremiyordu. Lon

drayı sabahtan akşama kadar gez
di. Bir aralık acıktı. Bir çörek alıp 

yedi. Kendisi bir kuruşluk bir çö
rek yerken cebindeki lirayı nasıl 

çıkanp ta bir fakire verirdi. Ak -
§am olmuştu. Lira hala cebinde i -
·di. Parayı vermemeyi de düşün-

medi değil! Fakat kendisinin ta • 
ki be, heyet taraf mdan tam· 

madığı bir adamın memur edildi· 
ğini pek iyi tahmin edebiliyordu. 

Bu adamın, vereceği rapor üzerine 
emlakin elinden gideceğini de dü
şündükçe deli gibi oluyordu. 

Nihaye!. ... Bir köprünün üzerin
den geçerken sakat bir adamın 

kendisine avuç açtığını gördü. Ar

tık, ne yapıp, yapıp bu adama pa
rayı verecekti. Nitekim sakat a -
dama yaklaştı, elini titriye, titriye 

cebine attı. Lirayı çıkarttı ve göz
lerini kapıyarak lirayı dilencinin 

eline attı ve hemen adımlarını a • 
çarak uzaklaştı. Taahhüdünü ye -

rine getirmişti .. Bu bir gün olsay· 
dı tahammül edilebilecek bir şey
di. Fakat ölünciye kadar bu istı

rap içinde yaşamak kabil değildi. 
Malton sabaha kadar kıvrandı, ağ 
zına bir lokma yiyecek koyamadı. 
Düşündü, taşındı ve sabah olunca 

hemen sokağa fırlıyarak eski elbi
selerin satıldığı bir dükkana gitti. 
En eski elbiselerden beş kat aldı. 
Evine döndü. 

Uşağını yanına çağırdı. Tam 
bir sehavetle bir lirayı eline ver-
di: 

- Al şu lirayı. Sokakta rast 
geleceğin ilk dilenciye ver, dedi. 

Malt<uı parayı verir vermez he
men odasına çekildi. Eski elbise -

!erden birini giyerek arkadaki kü
çük kapıdan fırladı ve evin büyük 
kapısı önüne geldi. Bir kaç dakika 

sonra kapı açıldı, pazara gitmek 
1 

üzere upk sokağa çıkıyordu. Mal
ton yüzünü göstermiyecek bir şc -
kilde uşağa elini uzatarak bir sa- 1 

daka istedi. Uşak, efendisinin ten- 1 

bihi mucibince lirayı çıkarıp di

lencinin eline verdi. Bunu, karşı • 
daki köşede durari heyetin gözcüle 

rinden biri de gördü ve dilenci ar
ka sokaklara doğru uzaklaşırken, ı 
gözcü uşağın yanma ge1erek: 

- Dilenciye ne verdin! diye 
sordu. 

Uşak ta efendinin kendisine 1 

verdiği lirayı verdiğini söyledi. 

Diğer taraftan Malton hemen ı 
arka kapıdan evine döndü, soyun

du. Bir kaç dakika evvel uşağına 

verdiği lira başka ellere gitmekten ' 

kurtulmuş, gene eline ge1mişti... 

Malton artık hergün ayrı, ayrı el

biseler giyiyor, uşağına verdiği li
ralara bir kaç dakika sonra gene 
kavuşuyordu. 

Y. R. 

hayvanlarıdır! 
Biliyor muaunz dünyanın en 

kuvvetli hayvanları hangileridir?, 
Vereceğiniz cevabı tahmin ediyo
rum. insanı hortumunda tüy gibi 
kaldıran cesim cüsseli fildir, diye
ceksiniz ama hayır.. Kükremesi 
sahraları titreten, bir pençesi in

sanı tuzla buz edebilecek kuvvette 
olan vakur ve heybetli bakışlı as
lan derseniz gene aldanmış olur· 
sunuz. Bir zenciyi ağzında çikola
ta yer gibi eveliyebilecek deniz 
aygırı sakın aklmızdan geçmesin. 
,Bunların şimdi size kuvvetleri hak 
kında izahat vereceğim mini mini 

canavarların yanmda devede ku
lak kabilinden şeylerdir. Yalnız 

isimlerinin anılmasıyle bile tüyle

'rimiz ürperten yukanda saydığım Küçücük boyuna nisbetle büyük bir 

hu korkunç hayvanlara nazaran kuvveti olan bu böcex, kuvvetiyle müte
kuvvetleri belki yüz ve hatta iki nasip bir büyüklükte olsaydr insanlara 

yüz defa daha fazla olan dünya· dehşet salacaktı 1 

nın en kuvvetli canavarları -söy- [ 
lüyorum hayret etmeyiniz- haşa- ğaç karmca1annın öyle sert bir 

t böc. k'l d' E et 1 topraktan yuva yaptıklarını tesbit ra ve e er ır. v , yanış . F 
yazılmamıştır mürettip hatası da atta bulunmuş olan Belçıkalı e-

kt H · ' · · b' f' k d "l lix Plateau namında bir alimin yo ur. epımızın ır ıs e e o -
dürdüğü, bizleri vızıltıları ve sok- elde ettiği bir çok neticeler var· 
tuklan zaman kaşındırmaları ile dır ki, bunları insan düşündükçe 

hayretler içinde kalıyor. 

i 
Eğer örilmcek bizim bü}' .. 1·lüğümUz-

de olsaydr, insam bir sinek gibi ağlan 

arasında tutabilecek kuvvette olacaktı! 

iz'aç eden şu hor baktığrmız böcek 
ve haşarat yok mu, işte onlar •. Sık· 
let ve cüsselerine nisbetle bu mah
lukat tabiat tarafından öyle hari
kulade bir kuvvetle techiz edilmiş 
lerdir ki, aşağıda sayacağımız bir 

'Bu ilim böceklerin 

kuvvetlerini bakımı 

nasıl ölçmüştür. Bir - --···• 
mayıs böceğini almı,. ....-~--·; · 
sırtına büyük itina· 

~~··~~~ -~~-~~lf,l 

larla mini mini bir · 1 
~i~ geçirmiştir. ~u .eğerciğ.e bağlı ı teseydiler 1600 me~re gibi ~it İ· 
ıphk vardır. Bu ıphk de bır ma· sekliğe çıkın.alan lazı~ gehrd , 

karaya merbuttur. işte düz satıhlı j' S l ku .. tc ~~ onra, yuva arını rm.. v 
olan bu makaranın üstüne böcek 1 .. ki d b" ··k brr ~ oce er e ne uyu sa , ,,,J 
yürüdükçe sıkletler koymuş ve bu t t d ... _ beııı1~~ ve me ane var ır . .tU"ıya 'I'' 
suretle çekme tahammülünü ölç- "Chal' ,, 'f/erı . ve ıcoa.?me,ı namı d 
müştür. Vası1 olduğu netıce şu- b" u• t... 

30 
kilo '!i 

. ocegın yap ı~ı yuva ~· 
dur: Bir Mayıs böceği beygıre na- I u kt n k deıı' ı . . . . ıgını geçme e ve a ca r 
zaran yınnı hır defa daha kuvvetlı d'' u ··ı k k ·ı b'l k ku~~,1 . ogu ere yı ı a ı ece J"'. 
'dir. An ise otuz defa. Çünkü hır mukavemettedir. Bunu da ·,1 
beygir, sıkletinin ancak dört beş k . . IA 

1 
h cı 'P 

. . . b'l ma ıçm azını o an ar 
misli ağırlığında b·r cısmı çeke ı - f d t" . ebet~ 

metre mesa e en ge ırır v I 
diği halde, Mayıs böceği ağırl•jı- d f d d u 'kt bit t ·i~ 

. . . il kt d' e asm ataşı ıgı m· ar ul 
mn 70,80 mıslını çekeb me e :r. . u b d d h b" .. k ~,,.. • . 1 ıgne aşın an a a uyu 
"Coleopter'e,, namıyle anı an ve . . . b"' "k y ~ 

" . . dır. Bu mesaının ne uyu N~ 
ağırlığı yarım desıgraım,, geçmı-

1 
v h . . 0Jdıll 

k . b ugu ve za meh mucıp yen bazı böcekler vardır ı un-
larda cer kabiEyeti sıkletlerine siz artık tasavvur edin.. jbi 

b" g , nazaran 100 misline kadar çık· Ayni zamanda tabiat ,. et 
d b k h k d·ı . . ··daf' ,. maktadır. Eğer insanlar a u a· aşarata en ı erını mu ,r (e 

dar kuvvetli adelat olmuş olsaydı meki çin çok kuvvetli silalı1 ıtl_ 
beş altı bin kilo ile kendin\ sıkıma- miştir. Kolay kolay da c,ıı Jıt ~ı 
dan oynar ve filler de dağları de- mezler. Bazı böcekler ~';,e o'f: 
Vı'rebı'lı'rdı'. d.. 1 .. t" bi11le (,.ı 

uşman arının us une "i 
d b. ııe ıel' 

Mösyü Plateau bu meyanda a• lar atarlar. Gene diğer ır ş:Jo ., 
ha pek çok tecrübelerde bulun- dır ki taki pedildiği zaJl'laıı tıiet~ 

51' y 
muştur. Şu b:r kaç misa1den sonra li tarrakalarla br dumaıı )(ı.ltg.J' 
bunları burada uzun uzadiye iza- ve suretle hasımlarını )<ot 

kaç misal akıllara hayret verebile
cek mahiyettedir. Her şeyi büyük 
bir hesap ile yapmış olan tabiat, 

eğer bunların kuvvetini şimdi 

1 korktuğumuz hayvanlara vermiş 
1 olsaydi, işte o azman hal:.miz ya

man olurdu. 

ha ]uzum görmüyorum. Yalnız bö- kaçırır. ,, ;f 
k 1 h k . ço~ @ 

cekelrin yuvalarını urma arı a - işte bütün bunlar bı.~ediiğiif" ıt 
kmdaki pek kıymetli etütlerinden k' h k' gor tıı 

anlatıyor ı en a ır t )11' İ' 
Düşününüz ki Il'..art girince biz-

1eri çileden çıkaran hepimizin bil-
r diğ: birpire öyle kuvvetli adelelere 

maliktir ki, boyunun iki yüz m=sli 
uzunluğundaki yükseklikten atla-

mak onun iç:n bir iş bile değildir. 
Eğer insan, ayni derecede kuvvetli 
böyle bir adeleye sahip olsaydı 

de bir kaç misal zikredeceğ:z. U - o küçücük haşarat haki1':~~ıı.b' 
mumiyet itibarile haşaratta yuva d h"'et b•'° 

cüsseleri itibarHe e s • t' .~ 
kurmak için büyük b~r istidat ve dehıl' Ot"' 
kabiliyet vardır. Mösyö Plateau a- rer canavardır'. Ş~k~e: birer b 

te ki bunları mınıının 
etmiştir ki, üstünden araba dahi 
geçse bu tor.rak esnemiyecek ka- olarak yaratmış .. 

dar kavidir. Ağaç karıncalarının 
kurdukları yuvanın irtifaı bazen 1 
karı irf falarının bin misli uzunlu- F' tı 50 kur\lf b9ıı•1 

ı Pariste üç yüz metreden fazla irti
faı olan Eyfel kulesinden pek ko· 
la}"lıkla aşabilirdi. •ouol peh.lfranlan adeli kuvvetlnri ile nıeşlmrdurlar. işte bıı pelıliııanla-

rın 'n meşhurlarından bir kaçı... Böcek ve haşarat hakkında çok 

beş metreden fazladır. Aşağı yu- ı Deliliğin 

ıa ..t~t 
ğunda. Su hale nazaran insanlar . . VA1'11" lY• 

Tevzı yerı • 
da kendi irtifalarına nisbetle bu !...:.;~~~~--~-:-

uzun ve etraflı tetkikat ve tetebbü- yükseklikte bir bina inta etmek is· . 

,, 
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Çok Gezen Çok Bilir 

Seyahat Notları 
imparatorun yüzünde 

şaklıyan tokat! 

"Güneşin çocukları,, arasında 
1 

Fransuva Jezef herkesin önünde 
niçin uğradı? bu hakarete 

••·8'iıı'ıar zamanından kalma Dır _yoı .. .,t-.ı IDeıpleketine "Amerika • ı daha yük1ek olan yayllnm üze • 
~~,,denilebilir. Amerika· rinde etrafı atılmaz dallarla çev• 
~ bir yerinde Peruda oldutG rilmit bir yerdedir. lnka'lar bu 'Çok, ölü medeniyetlere ait tabii minialan klfi ıörmemitler 

ler yoktur. Te aynca tehir etrafına kaleler 
ı· t"1ınun büyük bir kısmı Bo • yapmqladB'. 
~ kadar uzanan ıeniı bir Bunlardan hazrlan bugün hile 
~· Kn.tof Kolomp Ameri • IJI haldNW. l•aL w • 'eei 
-._ iletfetmeden evvel Amerika· bunlardan en ınüh!mmidir. Ve A· 

... ~ınna muadil olan lnkala • merikanın en büyük kalesidir. Ka· 
~~atorluju bu yaylada idi. \ lenin duvarları yüzlerce metre u • 
' ilerine "Günetin olullan,, ia· zayıp gider ve beheri altı metre 
~~eren bu lnkalar tebaaları il· yüksekliğinde yirmi ton ağırlığın· 
~ &onsuz hükümleri, eara • da muazzam kaya parçalarından 
' hakimiyetleri olan fevkal • yapılmlflD'. 
~. bıaanıardı ! lnkalarm mede • Etki Yunan pmanmda bina gi-

f ~ birçok taraflarından bugün J bi, bu kalelerin duvarları yan ya • 
""-nnı muhafaza etmekte • na konuhnut muntazam parçalar • 

• 
~ dan yapılmıftır ye aralarında hiç 
"'ı İçin "gümüt ayaklı bir al- bir sıva yoktur. Zelzeleler tesir et· 

fı.~İ,, derler. Çünkü bu yayla- mea • 
~1anın en zenıin altın ma • Biru daha ileri de, lnka'lar İm· 
-...:"~' Jaylamn eteklerinde de paratorlujunun hududunda Ol· 

·~_llladenleri vardır. lantaytmnbo kalesi Tardır. Buka-

~ ;:-1arın hiik6met merkezi itte lenin içinde dünyanın hiç bir ye • 
tlanın tam ortaeında idi. rinde etine rutlanmıyan bir abide 

Tardır. Bu abide beheri yüzler. 
' iamini tqıyan bu hükU· 
'- -..,kezi, bugün de Perunun ce ton aiırlıiında altı büyük kaya 

llakl.. parçasının yan yana getirilmesin • 
~-...._ telıirlerinden birisidir. 

ııı..:. ı,· p · be den yapılmıftır. imanın bu kaya 
~ • ._ ıraz ompeıye n • "l.': _farkla ki, burada harabe • pM"Ç&lannı görüp te bunların nuıl 
~ ~ Çoktw.. Bilbaua büyük • yontulduğunu, nasıl yanyan& ıe • 
S: ~ ptık fazladır. Soma • tirildiiini, naıl ~mdıiım dütü -s •. ;elıre lapanyol fatihleri nerek tatmaması kabil delildir. 
~'-, onlu da birçok binalar Bu kaya parçalan öyle bir suret • 
~~dır. lnkalar~ evel de te biribirlerine bitititirilmittir ki, 

~bir IDedeniyet olcluiu mu • aalannda sıva, alçı, ve harç olma
~~· Zira, ıehirde lnkala.rm dıiı halde, bir bıçak bile sokula
~ binalardan daha eski ve mu. Gayet basit, fakat heyeti 
....._ -~ binalar da TardD'. umumiyeai itibariyl devba olar 

'~ Mııır firavunlarmm kin- bu Abide acaba neye yarıyordu ? 
~ lnueuam binalar kur • Burası meçhuldür. 
'-.... ~. Vakia binalann Mısır lnka imparatorlufunun muka · 
~~ !radar bedii güzellikleri bil hududunda, Titikaka gölü k~
~· Cesamet ve hafmet ba· narında, n:.uazzam bir kale daha 
t.~ Onlardan üstündür,. Bu Tardır. Bu kalenin ismi Tiaku • 
~~ - ~Yiiklüiil, kuvveti, ora· anak-odur. Yüksek 'bir yaylanm Ü· 

~~ -.anların kunetli VÜ• Mırinde olan bu kale, sanki bom • 
~-..;•~•~ra, lnkalann te • bardıman edilmit gibi yer yer yı • 

.. :'f'l .. _ 0lôanıyet kurduklarına kılmıt ve delinmiftir. Yalnız bir 
~ sürü tatlar arasından yuvarlak 
lehıi Pirene dqlarmdan bir hmç yübelir. Banan da tq • 

ları fevkalide muntazam olarak 
· ontullDUftur. • ı 

Bazı Amerika ilimleri ilk ima • 
ıun Amerikadan çıktığını iddia e-• 
derler ve lnka'larm medeniyetini 
gösteren bu kalenin on altı bin ae- I' 

ne evveline ait olduğunu söyler-
ler. Bu iddialann ne derece- 1 
ye kadar doğru oluğunu bilmiyo • 
l'UZ. 

Yalnız ti var k;, lnkalarda ırklann 
bir gölden doğduğu ananesi vardı. 
Ve Titikaka gölünü kendilerine 
betik sayarlardı. Dünyada ilk 
mahlUkun balık olduğunu kabul 
ediyorsak, bu rivayet ile ilmi ha • 

1 

A VU5hıı ya iL.p;ıratomnuu metresi 
kikatın birliği, imam taıırtacak Artut Katerin Şrat 
bir yakınlık gösterir. 

Bir de tu var. Ben Anadolu· Bir kaç gün evvel Avrupa gaze-
nun prk viliyetlerinde dolaftım • telerinde töyle bir haber intipr et· 
Orada gördüğüm evler, yapılar ve ti: 
tipler tamr..men burada gördükle • "Meıhur sahne aanatkirlarm • 

dan ve eski A vuaturya - t.Acari .. 
tan imparatoru Framuva Jezefin 
metresi olan Katerina Şart el· 
maalanndan birini 100.000 tilinge 
satmıftır. Bu elmas bir hariciye 
memuru almııtır.,, 

rime benziyordu. Hatta, zaman 
oldu ki kendimi Erzincanda Pulk 
1-ı:aryesinde zannettim ve rüya ıö· 
-üyorum sandım. 

Tiahuanko' da bu kaleden başka 
bir çok da iyi muhafaza edilmit 
binalar vardır. Bu binalardaki 
bazı odalar henilz ayniyle duru • 
yor. Yalnız dınarlardaki aünet 
oİullannm zenginliklerini göate • 
ren altm ye gümiif kakmalann 
yerleri bottur. Her halde bunları 

lnkalar imparatorluğunu kahpe • 
_U\ch ~ ve lseadilerini, eaki 
,.-th-kr.rcli~ 1a ;n;., 'fnljffk ı.'lr 
misafirlik göstererek evlerine ka· 
dar davet eden lnka hanedanını 
kancıklık ile esir eden eski lapan· 
yollar -söküp götürmiltlerdir. 

- Bugün artık ihtiyarlamıı olan 
Katerina kimdir? 

Franeuva Jozefle ıeçirdiii ma
cera nasıldır? 

Bunu, ataiıda yazıyoruz: 
Güzel Katerina bundan yirmi 

bet sene evvel Viyana aahneıinin 
en parlak bir yıldızı idi. Yüzlerce 
.-c, 1htipr, ı.. fwbllde ._. • 
na ltıktı. Onun sahneye çıktılı 
geceler tiyatroda bir t~k bot yer 
bile kalmazdı. 

Gene bir gece Viyananm meş • 
hur Hofburg tiyatroıunda bir 

yordu ki hiç bir nefes duyulmu • 
1ordu. 

Nihayet o~ bitti. Birden bire 
~:kıtlar yükseldi. Tiyatro salonu 
·nledi. Güzel ve sehhar Kateri • 
na kendisini alkıthyanlara zarif 
P.lleriyle buseler gönderiyordu. Bu 
uada bqını imparatorun locaama 
-.loğru kaldırdı ve imparatora da 
"-,;r buse gönderdi. 

itte bu anda fevkalade bir teY 
oldu, inanılmıyacak teY· Avuatur· 
va - Macarieatan imparatoru 
Franaova Jözef ayala kalktı. Bu
nu gören halk alkıtı keamit, ken
disine bakıyordu. Koca imparator 
kocaman elleriyle dilber Katerin'i 
alkıtladr, ve: 

- Y &f& Katrina ! diye haiırdı. 

Bunu herkes ititti. Bunu herkes 
gibi gene ayni locada oturan im
paratoriçe de ititti. Perde yavq 
yaftf indi. Herkes b&ll alkqla
makta olan imparatora bakıyor• 

du. Birdenbire imparat9riçe de •· 
yafa kalktı. Herkes Elizabetin 
ıüzel yüzünü ıördü. imparatori
çe, imparatorun kulağına bir teY· 
ler söyledi, fakat imparator buna 

biç aldırmıyordu. itte bu esnada 
sene fevkalade bir teY oldu. im
paratoriçenin küçük beyaz eli bir-
denbire haTaya kalktt Te: "tırak 
diye imparatorun aurabna indi. 
imparator birdenbire ptaladı. E-
lizabet derhal locadan çıktı. Ko
ca •londa bi~ hlr -. ~ 
yorcla. imparator birdenbire ken-
disine geldi. Elini yanafma ıö

türdükten sonra o da locadan çık
tı. Halk HUiz sadasız tiyatroyu 
bopltmağa bqladı. 

Filhakika Kntof Kolomp Ame· 
rikayı ketfettikten sonra buraya 
gelen lspanyollar, lnka haneda • 
nmı bu ıehirde t:air etmitlerdir. 

dram oynanıyordu. 
Dramda Primadonna 

Katerina oynuyordu. 

Bu müthit bir 19ydi. Koca bir 
olarak imparator herkesin gözü önünde 

bir tokat yemifti. 

Tarihe ait ol~ ve tarihte bile 
"pusu,, diye anılan bu çirkin ha • 
di1e, büyük bir medeniyetin ölü • 
müne sebep olmıqtur. 

Bugün, bu muazzam abidelerin 
iskel~!eri arasında zaman zaman 

; •r.a-.ıu Dil' QCl_!n 

bir yerli çobanın ıölıesi ıörünür • 
Çoban harabelere oturur, kavalını 
çıkarır ve hazin hazin çalar. 

Belki de bu çoban lnka hane • 
danın evlatlarından birisidir? Fa· 
kat bunu o bile bilemez!. 

Yolcu 

Bu oyuna imparator FraneuTa 
Jozefin de gelip aeyredeceii pyi 
oldujundan bütün mevkiler bir 
hafta evvelden aablmıfb. Hem 
güzel artisti seyretmek, hem de im 
paratoru ıörmek için batta asılza• 
deler olmak üzere bütün halk ti
yatroya hücum etmit ve mevkileri 
kapıfmıtb. 

Raibet o kadar fazla idi ki, 
~·aktinde bilet alamıyan bir çok 
kimseler dıprıda biletleri baıka • 
! arından üç dört misli fiatla satın 

· ıyorlardı. 
Hakikaten rivayetler tahakkuk 

.. tmifi. O gece İmparator Fran • 
ıuva Jozefle imparatoriçe Elize • 
bet Jözefni imparatorluk locaaı· 
.,. gelmitlerdi. 

Güzel Katerina Şart aa.hneye 
çıkar çıkmaz tiyatro salonu alkıt
tan ,OOlır gibi oldu. halle çılgın 
gibi kendisini alkıtlıyordu. Yal
rıız imparatorluk locaamda biç 
ir hareket yoktu. 
Bir artist sahnede ne kadar mu· 
ff akiyet gösterir1e göstersin, 
parator t~rafmdan alkqlanma • 

,., adet deiildi. 
Oyun bqladı. Katerina fevka • 

lide bir muvaffakiyetle oynuyor • 
du. BUtün localardan ve yerler • 
den küçük zarif dürbinler ·sahneye 
çevrilmitti. imparator Framuva 
Jozef de elinde Lir dürhinle salı • 
nedeki oyunu takip ediyordu. O • 
yan o kadar manffakiyetli ola • 

Bu müthit almada) bittabi mat
buata aksetmedi. Yalnız ertesi sil· 
nü imparatorun yeni bir iradesi 
intipr etti. Bu arada da bqmetlu 
Avusturya - Macaristan lmpara
toriçe'ai Elizabet Jazefinin üç se

ne müddetle Avusturya - Maca· 
riatan hudutlan haricinde aeyahat 
edeceğini bildiriyordu. 

Gazetelerin hqka bir köteain· 
de de büyük tiyatro aanatkin 
Katerina Şart'ın sahneye veda etti 
ii bildiriliyordu. 

Güzel Katrina da erteai ıün· 
den itibaren saraya yerleıti ve 
N9Dlen imparatorun metresi oldu. 

imparatoriçe Elizabet Jözefin 
Yunan lisanı muallimi ile birlikte 
evveli doğruca Korfo adasına ha· 
reket etti. Ve dolqmağa bqladr. 
Tabiatiyle bütün yol muraOarmı 
Avusturya kasası &lüyordu. Bu 
masraf iki 1enede 10,000,000 flo
rin gibi ufak bir yeldm tutmuftu. 
Yani A vuaturya imparatoruna bir 
tokatm bedeli A vuaturya milleti· 
ne on mi1yona mal olmuıtu. 

Diğer taraftan imparatoriçe 
mütemadiyen gezdi. Nihayet o 
met'um gün gelip çatb. ltalyada 
Ana11iat auikaatçi Sukenin, bıçağı 
bir gezinti eanumda kalbini del
di ve kendisini aldürdü. 

Halbuki İmparator hlli sar&• 

ymda gilzel KaterİDaJ.la birlikte 
yaf1Jorda. 
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Bulgar yığınının yetiıtirilmesin· j doltuzuncu yüzyılın ilk yaıında 

de Güzel Sanatlerin rolü hayli de- din resimleriyle batlamııtır. Bun
rindir. Kilisenin elinde tamamiyle lar kilise süsleri resimleri ve tah
bir din terbiyesi almış olan Bul· ta oymacılık gibi §eylerdi. Bu ıan' 
garlar arasında ulusal duyguları atlar daha sonra garp cereyanla
uyandırma.k ve onları br ulus hali· rmdan müteessir olmaya batla
ne koymak için, önce Bulgar ede· mı§ ve bugünkü Bulgar resminin 
biyatçılarımn yardımı olmu§tur. temellerini Stanislav Dospevski ve 

Tarih bakımından Bulgar ede- Nikola Pavlov:ç atmıılardır. Bu 
biyatı üç bölüğe ayrılabilir, her üç iki üstadın fırçası münhasıran ki -
bölüm de Bulgar yaşayışının tam lise resimleri devrini kapatmıf ve 
bir aynasıdır: asri Bulgar mekteb:ni açmı~tır. 

1) Kurtu1uşlardan önce. Dospevski Moskova ve Petro -
2l Kurtuluş ardan sonra.. grat güzel san'atlar mektebinde 
3) V~ bugünkü Bulgar edebiya- yetişmiş olduğu için, Bulgar resim 

tı... san'atı Rus sanatiyle bağlanmıştır. 
Birinci bölüm ihtilal edebiyatı· Ayni zamanda portre ile de uğra

nmdır. Bu yıllarda Bulgar yazıcı şan bu büyük san'atkarm eserleri
ve şairleri bir ellerinde kalem ola· ne Bulgar kilisesinin çoğunda rast 
rak hepsi öçnlma ve ihtilal için lanır. 
yazmışbr ve savatmışlardrr. Bu Nik-;,la Pavloviç 'f!e ıark ve ki -
bölümün elebaıısı Hirato Botior- ı~se resim stillerinin §atmaz bir 
tu mümessilidir. r. 

Bulgar ihtilalinin yaratıcılann· 
dan ve Bulgar dilinin kurucuların· 
dan olan Rakovski ve Karavelof 
'da bu bölümün ileri gelenlcrindeh
air. lhtil.:lcilik bakımından daha 
zayıf görülseler bile, edebiyata 
hizmette ün almı§lardır. 

Vasil Drum:f bu devirde Bul· 
gar dramcılığmm temelini abnıt· 
tır. 

Kurtuluştan sonraki bölümler de 

bundan evvelki bölümden mütees· 
ıir olmu§tur. Kin ve öçalma duy· 
gulanndan doğan, yırtıcı ve par· 
çalayıcı bir inattan ayrılmıyan bu 
bölüm edebiyatta dünkü ve bu-
günkü Bulgan yetiştirmİ§tİr. 

Bu bö ümün edebiyatçılarının 

bıl!ında Bulgar kültürünün yara 
tıcrlarından §air lvan Vasof gelir .. 

Stoyan Mihailovski, Konstan
tin Veliçkof, M:hnilaki Georgief, 
Aleko Konstantinof, Vilaykof 
Vesselin, An don Ştraşimirof, Sta· 
matof, Çanko Çerkovski, Stilyan 
Çilingirof, lvan Kirilof Bulgaris • 
tanda yeni devletin kurulduğu fır· 
tmnlı günlerin düşünce yapısını İ§ 
}emişler, tehir yaşayışının manevi 
temellerini atmışlardır. Bunlara 
Bulgar edebiyatının patr:kleri de
nir. 

Maksadımız bir ulusun edebi -
yat tarihini tetkik olmadığından 
aözü kısa keseceğiz. Üçüncü bö • 
lüm, yeni edebiyattır. 

Balkan savaşına kadar barı§ 
günleri yaşıyan ve uslu geçinen 
Bulgar ulu:ıu lUn edebiyatı da ilk 
günlerinde bu usulü san' at kayna
ğından f ışkınyordu. Bu ·bölüm, bü 
yük istidatlar tanıttı; şair, roman
cı, hikayeci ve tiyatro yazanı ola· 
rak bir çok değerler verdi. 

Savaş yıllannda ve savaş son -
rasmda edebiyat altüst oldu. Sı
yasal, soysal ve ökonomik düşün
celer edebiyatı içine aldı. Eli ka
lem tutanlar kah sağa, kah sola 
durmadan yalpa vurdular. Ya çok 
yurtsever yazılar d"nlendi, yahut 
İ§ büsbütün bunun tersi oldu, müf
rit kozmopolitler türedi. 

Sözün kısası bu nesil ' edebiyat 

' çıları yollarım şaşırdılar. 
Şimdi 19 Mayıs '.htilalini yapan

lar, eli kalem tutan Bulgarları 
kendi çatıları altına toplıyarak, 
kendi amaçları için çalıştırmaya 

u.vaııyorla... 

• • • 
&ılgar resmi de gençtir. On 

Akademik stil - yeni Bulgar 
resmi, Bulgar kurtuluıu ile başla
mıştır. Jtalya, Fransa ve Alman· 
yada yetişen genç Bulgarlar mu· 
a-sır resmi yurtlarına getirımitler

dir. Mitof ve Stançef bu ressamla
nn öncüleridir. Bunlar portre ve 
Bulgar ulusal yaşayışınm tipik 
sahnelerini yapmışlardır. 

Mitof çarşılarda çalıımııtır. 
Bu st:Iin içinde yetişen tamnmış 
portreciler Nikola Mihailof, Ste· 
fan l vanof, Zen o T odorof ve Bo
ra Mitof'tur. Bu devrenin ba§la -
rmda Bulgaristanda yaııyan iki 
Çek ressam da bu ulusun ıan'at 

yaşayı§ına kan§mrşlardır. Ves!ıı 
askerlik resimleri yapmrf, Mirk· 
vicka Bulgar yaşayı§ ve oyunlan 
üzerinde çalışmıştır. 

Acun sava§ından sonra Bulgar 
ressamlığında büyük bir canlılık 

görülmüştür. Savaıtan önce tanın· 
mış olanlardan Sirak Sk:tnik atlı 
san' atkar ckspresY.onculann baıı· 
dır. 

Nikola Raymon zengin oeko· 
rasyon resimleri ortaya koymuf -
tur. 

Boris Denef, Nikola T anef adlı 
değerli Bulgar güneşi, Bulgar top
rağı ve or:jinal Bulgar mimarisi 
üzerinde çalışarak eserler yarclt.
mışlardır. 

Savaştan sonrası gençliği ara· 
smda Bulgar ulusunun umut ve· 
ren ressamları çıkmıştır. Ulusal 
ve asri san'atlan biribiriyle güzel
ce birleştiren, eserleri budunlar a• 
ası kıymetler kazanan Bulgar 
gençleri vardır. Bunlar Amerika -
da ve Avrupanın türlü san'at ru -
valarında yaşıyorlar. 

• • • 
Bulgar istiklalinden önce tah

ta oymacılığı sahasında kalan Bul 
gar heykelciliğ\ Spiridonof, An· 
dre Nikolof ve lvan Lagarof gibi 
güzel san'atlar akademisinin üç 
lanmmıt üstadı elinde hayli yük
!elmiştir. Bugün bir çok genç hey· 
kel yapıcısı yetişmiştir. . . ~ 

Güzel san'atlann Bulgar ulusu
nun terbiyesindeki ro!lerini anla
tırken, Bulgar musikisini unutma
mak gerektir. Yabancıların uzun 
&!arlar istilası altındayaııyan Bul
gar ulusunun §arlnları ve sözleri 
kederli, yaslı, sıkıntılı ve umut ke-

Italya ile Habeşistan ara-
sında harp olacak mı? 

2 hükômet kırk yıl önce harJl 
· etmişler, Italya yenilmişti 
ltalya ile Habeıistan arasında 

bir harp çıkacağı §ayiası, ıayiala
rm en müzminlerinden biridir. Bu 
§&yia, gizli bir hastalık gibi ikide 
birde geri teper. Ve bir aralık 

ciddi bir mahiyet alır gibi görün· 
dükten sonra kaybolur gider. 

İtalyan ile Habeıistan arasında 
ileride harp olup olmıyacağmı 

keşfetmek, §Üphe yok ki, bir keha
net işidir. Fakat İtalya ile Habe· 
tistan arasında eskiden bir harp 
geçti ve bu muharebede ltalya 
mağlup oldu. Onun için ltalyanın 
önce giriıtiği ve muvaffak olama· 
dığı bir tecrübeye yeniden girife
ceğine dair, ortaya çıkan haberler 
tüphe ile karşılanmağa değer. E
sasen Habeıistanm tarziye verme
si üzerine meseleye kapanmıt gö
ziyle bakılmaktadır. 

İtalyanın Habetistanla alakası 
1870 yılından baıladı. llk önce 
bir ltalyan kumpanyası, kızıl deni 
zin cenubi methaline yakın olan 
Assob namındaki limanı oranın 

yerli sultanından satın aldı ve da

ha sonra arazisini genitletmekle 
meıgul oldu. ltalya hük\imeti 
1882 de buralarını kumpanyadan 
alarak idareye başladı ve 1885 te 
biraz daha şimaldeki Beylul lima· 
nm1 aldıktan başka o zaman Mı
sırlıların elinde liulunan Musava 
havalisini işgal etti .;.e İtalyanlarla 
Haheılilerin arasını açan, müna -
sebetlerini gerginleıtiren de bu 
hareketlerdi. 

Bunun neticesi olarak iki taraf 
arasında ilk mücadele 1887 de VU· 

ku buldu ve Habeşliler 500 asker· 
den müte§ekkil bir ltalyan kuvve· 
tine hücum ederek bu kuvveti ka· 
milen imha ettiler. ltalyanlar bu 
darbeyi hazmedemedikleri için 1-
talyadan imdat kıtaatı istiyerek 
bunların gelmesini beklediler, ve 
1882n~samnda 20000 mevcutlu bir 
ordu ile Habeşlilere karşı yürüdü
ler. Fakat o zaman, iki taraf a
rasında muharebe yerine müzake
re başlıyarak iki taraf da geri çe
t.ilmiş ve bu suretle arada bir ha
nşıkhk hüküm ıürmüttü, iki taraf 
,muahe-deler imzalamışlardı. 

Habeılilerle İtalyanların artık 
iyi geçineceklerine kanaat hasıl 
olduğu bu sırada Habeı İmpara • 
toru onların kendi tabaasından bir 
kısmını aleyhinde kı§kırtmakla 
meşgul olduklarım görerek ara • 
düki muahedelerin bozulJuğunu 
il5.n etti, ve bu hadiseler, meıhur 
Adva muharebesine sebep oldu. 

1893 de iki taraf ara.~ındaki 
mm.hede bozulduktan sonra hal-

miren şeylerdi, Bulgar nıhunu sa
za ve söze dökmek istiyen ıan'at• 
karlar, geçikmişe, halka gidince 
hu yas ve acı melodileri yı:!tnı ara 
sında saklı ka1an ulu!al kaynağa 

eri~mişler ve Bulgar ulusal muzi· 
kini garp tekniğinin örsünde dö -
verek ulusun ruhunu yükseltmeğe 
savaşmışlardır. 

Pan~o Vlad" greof'un bu yolda
ki hizmetlerini Bulgarlar unuta -
mamaktadırlar . 

natit Hakkı 

flln1ar, ikide birde Habqlileri la·J lar. Fakat lngiltere, Fransa il•~ ! 
ciz ve öteye beriye saldırarak t~· talya 1906 ıenesinde bir itilaf°' 
ru: nı buraımı iıgal ediyorlardı. me aktederek '•Habeıistanın 'I ' 
iki taraf arasında ıürekli bir harp mamiyet ı i muhafaza,, etmefİ ~ 
hali hasıl olmuştu. oradaki ıiyui vaziyeti ve ~ 

Vaziyet 1896 senesine kadar bu ıtatukusunu idameyi, ıtatuku ~ 
tekilde devam etti. Nihayet Ha- zulurıa kendi menf aatlarmı tedJİ' 
bet imparatonı Menelik, ordusu- etmeyi kararlaştırdılar ve ~ 
nu tophyarak hareket ~lti ve f tal· Habe§ imparatoruna bildirdUef 
~a:thıı a kat'i bir ders vemıek is· Habeş imparatonı, bu teblil'~ 
te•Ji. hukuku hükümranisini tahdit ', 

Habeı ordusu Abba Garima a- den hiçbi~ ıeyi kabul etm!yeceS~ 
dını tafıyan ve Advaya pek yakın bildirmekle kartıladı. .., 
olan kuvvetli.bir mevkide idi. 1910 da Habeıistan ile J~ır 

ltalya kuvvetlerinin kumanda· müstemlekesi olan Artirenin bd' ~ 
nı ceneral Bratieri Habetlilere dudu tahdit olundu. /J tı 
burada hücum etti ve ileriledi. Çok ltalya ile Habeşistan aratı1' 
geçmeden Habetliler, basonlan - vuku bulan muharebe bütün bO' d 
mn kuvvetlerini ihataya muvaffak dan ibarettir. Yukanda göıteS': 
olmuılar ve bu kuvvetleri imha et· diğimiz gibi bu muharebe ltalf" 
mitlerdi. ltalya beyaz renkli kuv- nın değil, fakat Habeşistanın I'' ~ 
vetlerinden 4500 telefat verdikten )ebesiyle neticelenmiıtir. ~ ~ 
hatka müstemleke halkından top· Fakat o gün, bugün, bu ~ 
Jadığı askerlerden 2000 telef at, memleket arasında bir harbin ., 
ve bin altı yüzü beyaz ltalyan o- ku bulacağından bahsedilir ve ;)i' 1d 
lan 250: esir vermitti. Esirler a- de birde bu şayia ortaya çıkar•_,y t 
rasmda ceneral Albertone, mak - Bu şayianın ıon zamanlsJV ' 
tüller arasında cenerai Ari.mandi sıklaşmasının sebebi, HabeJİ•~ 
ile ceneral Dabormida, yaralılar&· syaset sahnesine yeni bir anıil~ 
rasında ceneral Ellena bulunuyor- karıtmasıdır. 

du. Once üç devlet yani Frantlı f• 
Ceneral Bratieri mağlubiyetin- talya ve lngilterenin menfaıatt-' .. 

den ıonra ancak ordusunun kılıç olduğu hu memlekete, ıimdi J~t" 
artıklariyle kaçal>ildi. Ve Adiçag ponyanın bu siyaset sahnesine ~ ~ 
mevkiinden ltalyaya vaziyeti bil- mesini kolaylaştırdığı gibi, ttı , d 
direrek kabahati askerlerine yük· etmiştir de •• Çünkü bu sayede 

0 
11 S 

lemek istediyse de daha sonra hak nun ticaret ve menafiini payl.t' 
ıızhğt anlaşıldı. üç devletin itilafı, birdenbi~d~ 

Bu kat'i hezimet haberleri ltal· kılıyor, Ve Habeıistan İstediği~ 
yada yayıldığı zaman ortalığı yeis Jetle muamele yapmakta ser 
'le matem kapladı. Muhalefetir olduğunu gösteriyordu. ofl 
tiddetli bir hücumuna uğrayan Ki- Daha önce Habeıistanm le ; 
rispi kabinesi yuvarlandı. Yeni ka- §USU yalnız bu üç develt olduf;,, 

bine, divanıharbe sevkolunan Bra-
çin onların çemberinden kurtu 
ğa imkan yoktu. 

tieri'nin yerine ceneral Baldisse· ~ 
rayı tayin etti, ona bu feci mağlu· Bu harp pyialarmm sıkl~ ~ 
biyetin intikamım almak için tali- sına sebep olan diğer bir aın~l, çJ 
mat verdi. Fakat o da, Habeılile- kaç sene evvel Avrupanm bıt j,11 
rin fevkalade iyi bir vaziyette ol- devletlerini ziyaret eden t1•1a' 
duklarını gördüğü için ıulb müza- İmparatorunun muasırlatııı~ ,; 
kerelerini açmayı daha münasip zumunu vakından görüp bı~.,
buldu ve ayni senenin teırinievve- mesi; bilhassa Habet orc:JU ·fi 
tinde, iki taraf arasında, Habetis· bugünün terbiye ve silahl•~ı,t 
tanın paytahtında sulh muahedesi teçhize başlamasıdır. Habet 

1
;1' 

imzalandı. cengaver ve icabında yarıtı' ..,ol' 
Bu muahede Habeşistanın mut- yon asker çıkaran bir ınitle~i' 

duldarı için asri silahlarls t .,.ı.. lak istiklalini bilakayt ve ıart ta· · l'I',,. 
e~ild'kferi takdirde koın,ul~fl ~' 

nıyordu. 
Bundan batka Habeşliler harp 

tazminatı olarak ltalyanlardan 
400.000 lngiliz altını almıılar, ve 
ltalyanlar evelce ellerine geçirm:f 
olduktan Artire müstemlekesine 
dönmü§lerdi. 

Bu sırada Habeşlilerin ellerine 
düten esirlere kartı gösterdikleri 
civanmerdane ve alicenabane mu-

de ona karşı gelebilecek bır 
se kalmıyacağı muhakkakt11'~flf' 

Bugün de Habe~lilerle d~;,.J 
mek kolay bir iş değildir. etİ,t 
olsaydı, bir sürü şayialar 1~ 
çoktanberi hakiki bir harbe 
olurduk. 

amele onlann namına kaydolunan, ... •--------~.....-
ayrı bir muvaffakiyetti. Göz H ekiınİ 

D S ·· k ·· Ertsl'I 
İtalya için bu derece felaketli r. u ru . J'lo. tJJ 

olan bu mağlubiyet Habeşistanm Babıali, Ankara cadde•• 

dünya gözündeki mevkiini yükselt Telefon: 
22566 

dit .. 
Sah günleri meccanen 

meğe çok yardım etti. Onun için .l.lııİı•ımlıiiıllllllm••-..,.... 
Rusya dan iki, F ransadan üç, lngil· 
tereden bir heyet Habeşistana gi· 
derek Habet imparatonı ile temas 
etti. 

Bu hadiseden sonra ltalya ile 
Haheıistan bir daha çarpışmadı-

DIŞ DOKTORU 

O b e y t Sa i t ..,,ıf. 
Fatih Karagümrük fra 

durağı No. 4 
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la a o avyada tüy- !Fırtı 
.e ·· rpertici facia Deniz 

Bır çoban, kurtlar tarafından 1 
~~rçalanmakta olan karısını ıfilll e 

eneri b çil· 

Oldürdü, kendisi de çaldırdı 
~ al hıet Posta ile gelen Yugoslav casını uyandırmadan ateşi y ' -

ttçe eleri Şimali Yugcslavyada mak, sütü kaynatmak ve sabah 
>0rı ıı feci bir hfıdise<len bahsedi-. kahvaltısını tamamen hazırladık • 

al', k d' · · d kt 1 s· . tan sonra en ısını uyan ırma ı. 

' ~llı:il:ıaii Yugoslavyt>.da Vişe Selo Odunlar kulübenin nrka~ında 

,eziy~t 

dı/~~e dağ haçında bir köy var- odunlukta bulunuyordu. Bunun iOd' l:öyde oturanların ekserisi 1 <;~n J:Gçük kulübede~ .. çıkma~ ve 
~}' hılt ve çobanlık yaparlar. yım)ı adım kadar yurumek lazım 
~~ lrayet yüksek ve ormanlık bir geliyordu. Bütün gece yağan kar ı 
ıt.ıı.,'tı. tepesindedir. Kasaba: ile diz boyunu çoktan geçmişti. Fa- ı 
)cı ilaalisı çok ince ve dar bir kat genç ve mes'ut Slada buna 

En birinci eğlence ~ 

Balık avı 
llazı den z fenerlerine az fırtınalı havalarda bile yaklaşmak güçiür. 

•attı" 
)\· Unhasırdır. Kı§ın biraz kar · kat'iyyen ehemmiyet vermedn ka-

' ~~a.l' ~ağmaz bu yol kapanmak - ra daldı. Odunluğa gitti. Bir ku-
a' .cak odun aldı. Odunluktan çıktı 

de c~Uı)Jd beraber bu v<-.h~i köy- en admı atmanu;:tr ki birden sa
% ltl ran köylüler hayoıtlarından ğında solunda bir takım homurtu
lık ~tnnundurJar. Yazın çalış- lar duydu. Başını çevirir çevirmez 
~r, .. 

~ ~ Uç r..y zarfınd:ı kazandıl:la- beş tane azgın ve a~ lmrt bir bam-
~3.' a lcendilerini bütün luıı ra- lede üstüne atılıverdiler. Slada a • 

'l' h :ı' 
dedir~ at geçindirecek bir derece- vazı çıktığı kadar bağırdı. Bu za • 

ı. mana k:ıdar hala yatağında yat-' l\or . . . 
~1 d un gayet güzel olan manza- makta olan Sebıç bırden bıre u-

' ilik C\ llıes'ut köylüh.-in saadeti - . yandı. 
'.~kat daha arttırmaktadır. Bu Evvela karısını yanında görme-
' . ·tUsüz hayat senelerden beri yirıce hayret etti. Bir §eyler anlıya 

, B~ ede gelmekte idi. 1 madı. Bir an §a§kın §a§kın etrafı-
~·! ;ı sene lcöydc çobanlık yapr.n 1 na IJakındı. Bu esnada sevgili ka -
~tı. ·} Scbic isminde bir delikanlı 1 rısmın: 

'1(! -6 ~İt k al'ni ltöyden Slada fominde - lmdat> beni kurtar Sebiç ! 
~da'~la cvbıımiştir. On beş gün diye tekrar haykıran sesini duy -
d~ ~.ıt ''IVel o?an bu evler..me köy- du. Hemen sesin geldiğ~ pencere-
• t "\!ta bir bayram gibi kutlulan· ye koıtu. 
t\ıt, Manzara pek müthişti: 

eç\~rla kapanmış olan yollardan Manzara bakmağa t:ıhammül 
' i1 t!rek lcöyün kilisesine gidil • edilemiyecek kadar fecidi. 
~~~ada köyün ihtiyar papası Bet azılr ve aç kurt sevgi • 

' h.. t!ı'.. • • • • k ı· k .. t" 1 'it~~ ~t çıftın nıkahını ıymı§> ı genç arısının us une atı mış> 

det t ~oy halkı yeni evlilere saa • körpe vücudunu parçalıyorlardı. 
Stbi~~enni elmİ! ve kendilerini Bir kurt, karısmm kopardığı 

• ~: ~ ın köyden on be! dakika ka- ıol bacağını ba~ka bir kö!ede yi • 
\;~ olan kulübsine kadar gö yordu. Beyaz karlar kandan kıp -

S,1 • erdir. kırmızı olmu!tu. 
\..' "llt .. " • 
~~dı: •n kulübesi tam ormanu: Sebiç deli gibi duvardan tüfe-
'"'en tn Yerde bulunn::aktadır. ğini kaptı. Pencereye koştu. Ve tü 
''() •ene ihtiyar annesi öldük • feğini evvela kurtların parçala
~ fıl\ı~a delilc:ınlı burada yalnız- makta devam ettikleri karısına çe
~ k Yordu. Bu !ene de ahbap • Yirerek başına doğru bo~alttı. F e • 

, S:;\~~~isini bu yalnızlıkten kur- ci çığldclarla haykıran karn:ının 
)~'it: 1 • 

'Q\iıt Çın evlendirmeue karar sesi bir anda kesildi. Bundan aon-
~ Seh~r Ve evlendirmiılerdi. ra birer birer kurtlara çevirerek 
1;,t\!i, Sıç Uzun boylu> güçlü kuv- ate§ etmeğe ha~ladı. Kurtlar bir· 
~tılı 0~ llıert ve yakışıklı bir de- birlerini takiben düştüler, ve siyah 
~~ile 0 duğu cibi Slada da her kanları biraz evvel parçaladıkları 
~ ~i ~··kendisine e~ olabilecek genç kadının kanlarına karıştı. Di 
d.~ İltio~ı~ Ve aarıtm bir dilberdi. ğer kurtlar d~ silah seslerinden 
~ ~ 31nın de kimsesi olmadığın ürker~k kaçtılar. 

llıııll '"lenmeden hakikaten Silah sesleri ve feryatlar köy -
l ~~ ~e ınesut olmuılardı. den duyulduğundan bu esnada on 
0ttt~ &ahah yeni gelin Slada, lar da ellerinde tüf ekler yetitmi!

Stl,f 1~n daha evvel uyanmıt • lerdi. 
~ ~lttı :. eşine bir hizmet yap- Oç ölü kurt ile parça parça ol-

t' da.il ~ 1Yle kendisini uyandır - mut kadının üstünden athyarak 
'>di ":att\lctan çıktı. Hırkasını içeri girdikleri anda zavallı Miloı 

oradan çıktı. Maksadı ko- Sebiç yan çılgın bir vaziyette idi. 

'· . ,) 

'"l~Q .. ~ 
'11t... Qf,;, r • ' , tl ·ar. 1 " !i • '' -· • • • .,_ l ı ft~· ~'?, <:tım<.;e clr -u!l· c~nw:n .• .: Ydı:.-- ;·~:.tr. u.rulJ• 

~'~.'~efe ~~fttfrn., Almanyacla IJ~r 1 nlln ya§~, ilg yii.z elli 601 Hneyi bu

l>c;,.ci~ ll~·" en yaglı kaclınlar- ı !ry~rmuı I 
rr arada, bir Pazar 

Fener bekçileri tath suyu ve erzağı sanJallardan iple 
gelip almağa mecburdurlar. 

Bütün ömürlerini engin deniz

lerin ortacında bir kapalı ku~ülı~ 

i~inde kimsesiz geçinr.e~e mah 

kum fener bekçilerinin hayatlar· 

ne elim ve ne acınacak bir hal· 

dir ... Bunlar haftalarca ve hatta 

aylarca fırtınaların iniltilerin· 

den» korkunç da!galarm kayalara 

çarparak çıkardığı gök gürültüle 

rini andıran dehşetli tarablar 

dan bnıka bir ses duymazlar ... 

Tayfunların, kasırgah.rm ıslıklar 

öttürerek kudurmuf h:rer cana 

var gibi hücum ett:kleri bu fener· 
lerde senelerce yalnız yaşamak 

her kiş'nin karı değildir. Sazan 

rüzgar o kadar şiddetli eser k: 

fener sallanır, içir.deki eıyalar 

yerlerinden oynar. Rüzgar bir ta 

raftan girer öbür tnaftan çıkar 
Onlar gene vazife başından bir da 

kika oltun ayrılmazlar. Soğuktan 

ki bugün hatırası b:le insanı kor-
1mtuyor: 

Bir fener bekçiliği yapan baba 
ile oğul akşam yemeğini yemişler 

ve gecelik vazifelerini görmeğe ha 
zırlanmışlardı. Önce baba nöbet· 
çiydi. Oğul biraz baş ağrısından 

~ikayet ederek istirahate çekilmiş
ti. 

lstirap gece yarısına doğru §·d· 
detini arttırmış ve tahammül edi· 

lemiyecek bir ha1e gelmişti. N·ha

yet babası bir kaç hafta evvel bir 

lt~pek tarafından ısırılan oğlunun 
birdenbire kudurduğunu ve sal

yalar alutarak ısırmak istediğini 
dehşetle görür. Her ik"si arasında 

korkunç bir boğuşma başlar. Ve 
baba kendi oğlunu gene kendi el· 

teriyle boğmak mecburiyetinde 
lcalır. Ve bir deniz kazasınn ıebe
biyet vermemek için aşağıda oğ!u· 

nun cesedi yatarken vaz:fesi başı
na çıkar .•• titrer donarlar. Çünkü nöbetçi 

kaldıkları odada ateı yakılması ve Fenerleri gemilerin uzaktan görmesi Ne yüksek ve acıklı vazifeye 
bulundurulması menedilmittir. 
Dalgaların şiddetinden iaşeleri-

için hatta bulundukları kayaları stk ıadakat ve merbut:yet tablosu de· 

nin vaktinde temin edilemediği 

zamanlar günlerce aç kalrrlar. A

yakta durmak mecburiyetinde ka- 1 

larak uyurr.amaları için nöbet bek· 

}edikleri odada sandalye de bu-

sık badana ile beyazlattrlilr. 

lundurulmaz. Bu yüzden yorgun

luktan bitaptırlar. Daima rutubet 
iç!nde yaşadıklarından romatiz

madan mustaribtirler. Fen erin 
göz kamaştırıcı ışığı> isli gözlük 

kullanmalarına rağmen gözlerini ı 
bozar> harap eder .. Nihayet be~ 

on sene içinde genç bir çağda 

dinç girdikleri bu me&lekten gene 

genç yaşta ihtiyar olarak ~ekili
yorlar ... 

Deniz feneri bekçHeri daima 

bir kule içinde iki kişidirler. Bun

llardan biri nöbet beklerken diğeri 
'iıtirahat eder. Ve bu suretle vazi-

f-?lerini münavebe ile görürler. 

1 

Bitmek tül:::enme.::: b:lmiyen u- ' 

4.un gün ve gecel.?:-d~ birbirlerinin 

yüzünü göm:ckten b.:qka bir eğ

lenceleri olmıyan bu fener bek;i

lerinin bir lahza durmadan u~ul

dayan fırtınanın vcrd'ği serse=ı

likle çok defa cinnet g:::tir<liicleri 

görülmüştür. H~an içl:r:r.i ezen 
1 11kıntımn tes::-iyh bir:.n:la ihti· 

7arladık)arı ş:ıç:arının bir kaç haf 

•ta içinde bembeyaz oldusu ,Ja va

kidir. Bundan yirmi otuz sene ev· 

vel bir deniz feneri kulübesi için

de öyle dehşetli bir facia geçmıti-

1-'ı!m cıe Ç~\j,lr~n nıc~hur cpera 
mugnpnisi Jan Kiyepuranın film 
yıldızbrmdan l\ arta Eggertle ev· 
lendiğine dair bir müddet evvel 
nkscden bir ho.ber, tekzip edildi. 
Evlenmedilderi> birlikte dolaştık
ları yazıldı. Fakat> gelen yeni ha
berlere göre> İ§, birlikte dola~
makla kalmamı~trr. Güzel sesli 
erlcekle güz ... J sc:sli kadın, ıahiden 
evlenmiglcrdir 1 

ğil mi? .. 

Son haf ta içeri:;indc, J:m Kiye
pura. karı!ı ile birlikte Polonr~ya 
gitmiş, Kriniknda büyük bir otel 
satın almıştır. I' arı> kccanın hnla
yı seyahatlerini bu o~dde ~eçire -
cekleri söyleniyor. Bu otel> Jan 
Kiyepura tarafınd<\n düğün h ... di
yesi olarak Mnrtn Eggerte hediye 
edilmi;tir. 

Res"mde, bu büvük otel rörı:lii
yor. Ot~lin önünde duranlar da, 
yeni evlilerdir ! 



Haliçle belediye 
mahkemede ... 

(B:ıJi tarafı ı ıncide) 

gÖTe Haliç ıirketi Hali_çte iskele
ler yapacak, darüss:ıa)ar vücuda 
getirecek, vapur getirterek Haliç
te ıeyrüseferi tanz:m edecektir. 
kırk sene sonra da ş:rketin 
bütün tesisatı, vapurları hükume
te bilabedel intikal edecektir. Mu
kavelenin bir maddesine göre de 
hasılatı gayri zafiyenin yüzde se • 
kizi belediyeye muavenet olarak 
verilecektir. Haliç tirketi on se -
kiz sene zarfında belediyeye 385 
bin lira ,para vermiflir. Şirket u -
mumi harba rağmen hissesini 930 
senesine kadar muntazaman ver· 
mittir. Fakat 930 senesinde ıirket 
bilançosu 10000 lira zararla ka • 
panmı§, 931 de İ§ daha fenala§ -
mı§, 33500 lirayı, 932 de 23000 
lirayı, 933 de 39000 lirayı bulmu§· 
tur. Eğer bu açıklara rağmen biz 
belediyeye olan yüzde sekiz his -
seyi verirsek ıirketin birkaç sene 
sonra sermayesi de tükenecektir. 
Çünkü ıirketin sermayesi zaten 
150000 liradırA Sermaye tüken:rse 

Haliçte seyrüsefer muattal ola -
caktır. Belediye şirketin bu zara .. 
nnı tanımıyor ve senelki hissesini 
istiyor. Hissenin istenmemesi için 
de zararın af akı olması ileri sürü • 
Jüyor. Ve bugünkü zararın enfüfi, 
yani §irket tarafından yapılmıı 

bir zarar olduğu ileri sürülüyor. 

Guya !irket b:rçok fuzuli masaf
lar yapmıf da bu zararla olmuı .. 
Şiket 929 senesine kadar iyi ida-

re ediliyordu. Sonralan mı fena 
idare edildi? Şirketin zarar etme
sinde sekiz sebep vardır. Bunlar 
arasında otobüsler haf ta gelmek • 
tedir. Otobüs ve sandallarda köp
rü mürıuriyesi alınmadığı gibi nak 
liye vergisi de alınmamaktadır. 
Bu suretle sandal ve otobU.ler hi
mayeli bir vaziyete geçmiıtir. Şir· 

ketin biletleri 4-6-10 kuruttur. 
Bunların içinden altmıt parası 

söylediğ:m vergilerdir. Belediye -
nin istediği yüzde sekiz hisse mu· 

kaveleıinin esaı maddelerine da
hil değildir. O zamanlar belediye
ye bir yardım olsun diye mukave· 
leye konmuıtur. Bu hissen:n esas 
mukavele ile alakası yoktur. 

Şirket vekilinden sonra lktısat 
vekaleti avukatı Bay Hayri söz 
almıt ve §unları söylemi§lir; 

- ŞirJ<et, biz borcumuzu ver -
miyeceğiz, fakat alacağımızı ala • 
cağız, diyor, böyle bir iddia ola -
maz. İdd:aları hiç bir mantığa is· 
tinat etmiyor. Belediyenin hissesi· 
ni vermemekle mukavelenin fes • 
hini istemiyorlarsa tirket bun -

da muhtardır. Belediyenin a • 
lacağına dair olan ıart kalkarsa 
mukaveleye halel gelmezmi! .. Bu 
da gayri mantıkidir ve hiç bir esa· 
sa istinat etmemektedir. Şirket va· 
ridatının tenakuzuna gösterilen 
sebeplerden çoğu 922-923 senele. 
rinde olmuıtur. Halbuki §irketin 
istatistikleri gösteriyor ki o ıene -
lerde yolcu adedi fazlalatmı§tır. 
Davanın reddini isterim.,, 

Bundan sonra belediye vekili 
Bay Harr.it Nazım söz almıı ve de
miştir ki; 

- Otobijslerden ş;kayet etme
ye hakları yoktur. Çünkü mu • 
kave!en'n 18 inci maddesie bu ih
timal göz önüne alınmı§br. Şirket 
ben borcumu ödiyemem, f ~kat 
imtiyaz elimde kalım diyor. Bu 
·fava gayri kanunt, gayri mantıki, 
rrayri mu1'iktir. Akim alamıyacağı 
bir iştir. Belediyenin flrkette 66 

Uün iki tecı 
kaza oldu 

(Baş tarafı 1 incide) 

hızı ile adama ç.arptıktcn scnrc 
altına almış, txrtından \'e becak 
larının üsttinden geçt:kten ve ~ 
damcağızı on metre kadar sürt.:: 
}edikten sonra durmu§tur. 

Bu esnada kamyonun altım:• 
kalan zavallı adam çıkanlmı§ 
Fakat yolda eczahaneye götürü 
lürl:en . ağzından ve burnundc.r 

kanlar boıanarak ölmüıtür. Kam· 
yonun töförü de kamyona atladı 
ğı gibi kaçmııtır. 

Vakayı haber alan zabıta der 
hal tahkikata baılamıf, hadisey· 
görenleri isticvap elmİ! ve bu es 
nada tesadüfen bir §ahit tarafın 
dan zaptedilen kamyonun numa· 
rası öğrenildiğinden şoförün a • 
ranmasına başlanmıştır. Fındıklr

kömür deposundan bir buçuk ton 
kömür tozu yüklü olan kamyonun 
numarası 3567 dir. Ve kurıuni 
renkted!r. 

Kazaya uğrayanın vücudu mu
ayene edildiği zaman· sağ kolu • 
nun, sağ bacağnun ırrt kaburga
larının tamami1e kırılıp ezildiği 

görülmüıtür. Cesedin ceplerinde 
92 lira 75 kuru§, bazı evrak ve 
13568 numaralı bir tayyare pi • 
yangosu bileti çıkmıttır. 

Ceset morga kaldmlmıı, ve 
tahkikatın derieleıtirilmes:ne, 

~öförün aranmasına baılanmıt • 
tır. 

Diğer taraftan yaptığonız tah
kattan öğrendi~imize göre Cev • 
det Bey on senedir evlidir. Üç ya· 
ıında sevimli bir erkek çocuğu 
olduğu gibi pek yakında da di • 
ğer b:r çocuiu olmak üzeredir. 

Bir genç kızı da bir 
otobüs ezdi 

Dün öğleden sonra saat üç ıı • 
ralarında Taksim civarında bulu
nan Etmeni mezarlığı önünde fe
ci bir kaza olmuf, 12 yaılarında 
ve çcık güzel bir Musevi kızı oto
büs altında kalarak ezilmiştir. 

KuJe dibinde Mavili hanın iki nu· 
mat'alı odasında <>turan ve limon 
iskeles:nde yağ ticareti yapan Sa· 
lnmon Bahar efendinin karısı Ma 
dam Ester, dün çocuğu Suzanı 
yanına alınıt, Taksim civarında 
doktor Cemal beye muayene et .. 
tirmeğe götürmüştür. Dönüıte 

tramvaya binmiı, Fransız hasta • 
hanesi önünde inmit . kızı Suzan 
inmemif, tramvayda kalmııtır. 

Anasının tramvaydan indiğini 
gören çocuk kendini tramvaydan 
atmış, o esnada tramvayı takip et
mekte olan Be§İktaı - Taksim 
hattında itliyen iki numaralı foför 
Yunus efendinin idnresindeki oto• 

hüsün önünden kaçamıyarak altı
na dütmüş, otcıbüs de o dakikada 
durmağa :mkan bulamamıt, za -
vallı yavrucuğu on metre kadar 
sürükleyip ezmiştir. Çocuğun bir,. 
'!ruk yerleri parçalanmış, ölmüştür. 
Hadiseyi müteakip Madam Ester, 
kendini kaybederek bir otomobil • 
le evine kaçmı~tır. Şoför Yunus ef. 
tevkif edilmiştir. 

bin Eıra alacağı vardir. Biz bu his
semizi istiyoruz. 

Hamit Nazım beyden sonra §İı·
ket vekili tekrar söz alnrak şirke
t'n fazla mnsraf yapmadığını, mü
rakiplere ayda 12 lira gibi az bir 
para verdicini ileri sürmüştür. Ne- ı 
ticede muhakeme tetkikat yap • 
mak için bu ayın yirmi dokuzun-

1 
cu gününe bırakılmı§br. 

olu da 
Belediye su yolunu 

ya tırıyoi• 

Amerika pe rol 
kumpanya a ı 

Mançuri hükumetine harp ilan etti 

Col~•da a~llan su yolu 

Bolu Belediyesi, ~ehre gelen ıu· 
lardan en mühimin'n yolunu yeni
den yaptırmağa karar vermit ve 
( 4) bin lira tahsisatla bu ite bat· 
lamıştır. Resmimiz bu faal'yetten 
bir safhayı göstermektedir. Su bo
ruları çimentodan dökülınektedir. 
Bu teşebbüs neticesi, evvelce bir 
çok yerlerde açık olan ve dolaYI"' 
sıyle kirli gelen su bir mecraya 
sokulmuı ve bulunan yeni memba
la da üçle bir miktarında fazlalq
mıt oluyor. Bu su, eskiden aktığı 
yerlere verildiği gibi, fazlası da 
ıehr:n garp cihetindeki havuza ve 
evlere verilecektir. 

Suyun f azlalatmumdan ıehrin 
merkezi ve tark ciheti istifade e• 
dememektedir. Belediye Reisi Re· 
§al Beyin teminatına göre, gelecek 
sene ıehre ind!rilmesi karar altma 
alınan çok büyük ve ıehrin yegane 
içilecek suyu olacak olan memba 
bu noksanlıklan tamamlıyacak -
tır. 

Yapılmakta bulunan su yolu i
çin mühendis Hüseyin Avni ve Be· 
lediye Reisi Reşat Beylerin gayre· 
ti görül.mütlür. 

Belgrat gazeteleri yazıyor: 
Standard, Shell ve sair petrol 

kumpanyalan geçen hafta Şang • 
hayda büyük bir toplantı yapmı§ • 
lardır. Toplantıya petrol kralı 
Rokf ellerin Asya umumi vekili, ve 
gene petrol krallarından Con Mor
ganm hususi murahhası da İ§tirak 
etmiıtir. 

Görütmelere Mançuri hük6.ıne
tinin petrol inhisarını alması mev
zuu tetkil etmiıtir. Bu münasebet
le bütün kumpanya murahhasları 
çok tiddetli bir lisanla Mançuri 
hükumetini protesto etmiılerdir. 

Bu sırada Con Rokfellerin As
ya umumi vekili ayağa kalkarak 
!U sözleri söylemiştir: 

- Mademki Mançuri hükUıneti 
bizi hiçe sayıyor, sözlerimizi din
lemiyor. Biz de ona kartı ilanıharp 
edelim! 

Bu kısa nutuk fevkalade hara
retle alkıılanmıt ve hep birlikte 
Mançuri hükUmetine kar§ı harp 
edilmesine karar verilmiştir. Bu 
harp Mançuriye bir damla bile 
petrol, benzin, neft, katran, esans 
vermemek suretiyle olacaktı. 

Bütün murahhaslar buna kat'i · 
surette karar verdikten sonra ge
ne petrol kumpanyaları murah
haslarmdan biri söz almı, ve: 

- Ya Rusya? demittir. 
Bu söz herkesi birdenbire sus • 

turmuJ, fakat Rokfellerin murah -
hası derh'al buna da bir çare bul -
muı: 

- Rusyanın Mançuriy,e tattığı 
bütün petrolü pe§İn para ile ıabn 
alırız. 

- Ya kabul etmezse? 
- iki misli fiatla ıalm alırız. Bu 

Osmanlı bankası 
(Baş taralı 1 incide) 

ltalya • A VUS• böyle ümit ederken kendiıine 160 
lira tekaüt maaıı bağlanmıttır. 

tU rya Bay Nuri Osman bankaya müte -
addit müracaatlarda bulunarak 

Hangi noktalarda haksızlığın tamir edilmesini ve 
anlaşmışlar hakkının· tanınmaaını istemiıse de 

isteği yerine gel~rilmemittir. Bay 
Hükumet adamlan arasındaki Nuri Oıman bunun üzerine hak • 

son görütmelerin iktisadi değil, kını aramya karar vermit ve birin
belki askeri bir mahiyette olduğu- ci hukuk mahkemesinde banka a· 
na dair, "inanılabilir bir kaynak,, Jeyhine bir dava ikame etmittir. 
lan mal\imat aldığına dair, ingi- Dün bu §&yanı dikkat muhakeme • 
lizce "Deyli Herald,, gazetesi mu- nin iÖrülmesine başlanmı"tır, 
habiri Pragon gazetesine bir tel- Mahkemede bankanın ve Bay Nu-

graf çekmittir. ri Osmanın vekili bulunmuştur. 
Muhabir, Avusturya hariciye-

Bay O!man mahkemede dinlen· 
sinde yüksek mevki sahibi bulu· 

miı, vekHi ve banka vekili söz söy
nan Nazi mensuplarından çekini-

lemislerdir. 
lerek, bunun resmen gazetelerle Bankanın vekili teke.üt maa • 
ilan edilmediğini yazıyor. 

ı tından hiç b:r kesilme yapılmıya
Bu yeni anlatmaya göre, tal-

cağı cihetle erki maaıına yakın 
ya - Avusturya fU ihtimaller Ü· 1 

bir para ve:ilmit olacar,rnr söy e
zerinde müşterek harekete geçe-

mi§tir. Muhakeme tetkikat icin 
ceklermit: b k 1 bu ayın yirmi dokuzuna ıra ı • 

1) Almanya A vusturyaya hü. 
mııtır. 

cum ederse, "''"'"""""nn-•111111 _ _,, __ , .... ,...,~--
2) Avusturya Nazileri bir hüku-

met darbesine tetebbüs ederler
se .. 

mıf .. 
Şimdiki halde, Sar meselesinin 

1'&llolunmasmdan evvel bir Nazi 
hükiimet dar~i yapılmcyv.ar,ı i-

suretle Mançuri bir ay kar I 
1 

kalınca arzumuzu zorla Itab0 

decektir. b 
Bunun üzerine derhal teab 

name yazılmış ve bütün ııı 
haslar taraf mdan imzalaııJSl 
Bundan sonra herl:esin göıii 011 

de Rokfellerin murahhası tele. 
la Neftsendikat Rus petrolletl 
rektörünü bulmuı ve şöyleee 
nutmuştur: 

- Mançuride senevi petrol 
ıınız ne kadardır? 

- Yamn milyon ton .. 
- Bu petrolü peşin para ;le 

tın almak istiyoruz. 
- Pek ala, satarız. 
- Fakat bir ıartımız var· 

petrolü biz satın aldıktan s..oPr' 
daha Mançuriye petrol •ıı 
caksmız. 

- Teklifinizi kabul edeJO. 
- Dikkat edin.. Menfaati 

kaybediyorsunuz. Para peıiP 
rak verilecek. 

- Olsun. • ,)f 
- Ya iki misli parar verırt 
-Aynıfey.. .. 
- Bu paranın üç mislini sltı' 

larak derhal tediye edersek 1 
- Katiyen.. Jıı1 
Rokf ellerin murahhası kıP f 

mızı olmu§tu. Hiddetle telef'. ~ 
yere alarak kırdı. Sovyet R~11 1

_e 
nm takip ettiği yol neticesıf "tt 
Mançuri hükfunetine karf1 1 v Ofa 
edilen harp neticesiz kaldı· 
Mançuriyi karanlıkta hı 

)<aran suya düştü. b 
Bunun üzerine murahhaıtır eJ 

birlik olup hükfunete bir prOt 

yazmaktan batka bir ıey Y" 
mıtlardır. 

M. Rinteıerı 
Hô.lô: hasta ve 

mevkuf 
"Mancesler Gardiyan,, ·~ 

sinin Viyana muhabiri yaı.•Y ıl 

" İyi bir yerd~ -. haber ald. 
ma göre, Avusturya Ba,velıİ 
öldürülmesi hadisesinde p 
olduğu söylenen ve bunun 
ne tevkif edilen Avusturynııdl 
ki Roma elçisi doktor RiPt 
şimdiye kadar Viyana adliye 
tahanesinde yatıyordu. 1'ı 

Şimdi Viyana civannda 
kesdorf ıanatoryomuna gö 
mü§ tür. 

"Hala mevkuf bulunınatıl 
Baıında sivil polislerin bei<l 
haber veriliyor. 

"Geçen temmuzun 25 i~~ ~ 
disinin tevkifi anında yed~i~ 
detti bir darbayla vücudtJfl 
kısmının malul kaldığı ıö11 
du. Son zamanlarda iyile 
olduğu da riv~yet edildi· f l, 

3) Avusturya arazisine girilir-
se ... 

"Bir müddet evel, me\'~ 
elçi Rintelen'in ıihhatine ~ 
kan resmi bir beyanatta, ~ 1/ 
çinin, tevkifi anında yed ~ 
bayla dimağının da nıübi~' 

ieri sürülüyor. te müteessir olduğu bild• 
4) Avusturya işçileri bir hare

ket gösterirlerse .. 
Bu vaziyetlerde, İtalya asker • 

lerl Avusturyanın müsaadesiyle, 
Avusturya hududunu geçerek, teh· 
likenin olduğu mıntakanın müda-ı 
faasını ele alacak, diğer cihetlerde 
gene Av11sturyanın esas ordusu ve 
Avusturya faşistleri olan ''Haym
''er,, ler, faaliyette bulunacakıar-

Sar meselesinin hallinden son- ti. 
ra, böyle bir ıeyin vuku bulmasına 
ihtimal verilmektedir. 

Avusturya Nazilerinin durmak
sızın ıilahlandıklan yazılıyor. 

Naziler, eıki soıyalist kuvvet • 
leri menauplarının karılarına gi • 
derek, kocalarına ait silahları pe -
ıin para ile kendilerine satmaları 
için tekliflerde bulunmuılar. 

mıştır. ,ı 

Son bir iki gün içinde 
daha tevkif edilmiştir. 
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~eyve ve üzüm meraklilarına ı 
~Avısı, ZERDALİ, ViŞNE, KiRAZ, ŞEFTALİ, 

RiK , ELMA , ARMUT , DUT, KARADUT ... 
( Bunı·ar hep aşılıdır) 

fl'l Yukanda isimleri yazıla 
h eyveıerın en güzel ve 
ısi! 1s cinslerini elde etmek 
s 1Yenıer Topkapı dışarı
~:~da ve tramvaya 15 da-

( 
ahk bir yerde meşhur 

.. Nümune Amerikan 
~lilm bağı)sahibi Remzi 
eve müracaat etsinler. 

b llemzl Bey kendi bağının 
b llsust fidanlığında yetiştirdiği 
e ll gUzel meyve fidanlarını 

. r ltı.saııne göre daha ucuz fi
~tıa geçen senedenberl satı
~ ~-~ıkarılmıştır. Fidan me
l a'lllarımn aldanmamaları 

,i (~hı Topkapı Maltepkslndekl: 

ttı9 Nümune · Amerikan 
bağı) MARKASINA ÇOK 
fJIKKAT ETMELİDiRLER. 
~ 'Bu meyvelerden başka se
~lerdenberl zaten btttttn Is
oı tı.bulca tanınmış ve sevilmiş 
ı;.n en meşhur ttzllm çubuk-
~ ve doğrudan doğruya çar
~ğa konmak flzere yetişmiş 
~ Uç senelik ttztım asmaları 
) lıı ayol bağda istlyenlere 
~~lilm ektedir .Bağ sahibi Rem-
Iıey mtlşterllerlne bir ko-

, 

laylık olmak iizere pazartesi 
günleri' Çiçek pazarındaki Fi
dancılar pazarında bulunacak 
ve istiyenler fidan çubuk ve 
asmalarını oradan kolayca a
labileceklerdir • 

Pazartesi pazanndan 
almak istiyenıer bir hafta 
evvelceden pazarda bulu
bulunacak olan Remzi B.e 
siparişlerini vermelidirler. 
Fidan çubuk.asmalar arzu 
edenlerin evlerine kadar 
teslimedileceği gibi bunlar 
bağın kendi amelesi tara- . 

ftndan istenilen yerlere r~~ç ~,=.~·~ı 
dikır. Tam dikme mev- ~ ~ 
simi olduğu için me - KOMOJEN KANZUK :~~.\ " · 
raklllar yakıt geçirme f I Kepekleri izale ve sa~ları 1 

• 

1 

bealiyerek dökülmesine mani olur 

den işe başlamalıdırlar Kanıuk Saç Losyonu mnmassiller; gibi yağ' 
Aşılı Amerikan çubukları 1 değildir. Tesiri kat'i ve rayıhası latif 

iizerine Istanbuldan başka bü- ~ bir Iosyondur. ~ 
ti1n vllAyetlerimlz için dahi Tanrnmrf Eczanelerden ve Parfümöı 

Mağazalannd•n arayınız 
sipariş kabul edilir ve bu yolda 1 

........ - ........................................................................ ...................... _. 

sipariş verecekler ~çln kendi
leri hiç buraya gelmeden çu
buk mükemmel ambalaj yapı-
larak gönderilir. · 

Taşra siparişleri için 
mektupla fiyatlar görüşülür 1 

OKSCJRENLERE: 

KanztJk Eczanesi 
MOSTAHZARATINDAN: 

Pelesenkli Kanzuk Katran 
~I HUIAsası: Daima Bunu Kullanınız. 1 

~;i;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij;;;;rı';;,~=:~€~~~;;;~;~;:;~;~:;•;;;;~-;:;-;; ... =~ ,umııııınııınıımııınııuıınınınınuııııımıtınıuıııııımıtıııııııımtmııııımıııımıııınımııımmııımıııınıııııuııııııııınıııııo -ııtııuııııınnııııınııııurnıııııoııııamıııı 
r Doktor Orfanidis 
0katıiyan karıııı Su terazi 5 Nil apar ıman 2 nci kata 

1 Taksim imam soka!}ında 1 
1 sabık inhisarlar U. Müdürlüğünden 

ş U 1 e A - !00 kilo Esans Bergamot nakletmiflir. Telef. 43734 
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Lokanta ve Birahanesi s 6 · - O ,, Ivot 
Bu kere müceddeden ve Top· idaremiz için satın alınacak me1kür iki malzemeyi vermek 

hane eski Salı Pazan Panora -' istiyenlerin şartnameleri gördükten ıonra pazarhğa iştirak ede-
, ma iskele gazinosu müsteciri b"J k 7 5 

1 

ı mc üzere % , teminatlariJe beraber 5/1 U934 Çarşamba günü 
Osman Beyin idaresinde ve mü- ı 4 C saat tc ıbalide Levızım ve Mübayaa Şubesine müracaatlara. 

I kemmel bir saz heyetile (7988) 

EGE 
namile küşat edilmiştir . 

Fiyatlar gayet ehvendir. Muh· 
terem mütterilerimin memnun 

j kalacaklarını ilan eylerim. ---KAYIP 
lstanbul 22 nci ilk mektepten 

aldığım tasdiknamemi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

52 Nedret. '(3507) 

""HABER' 
Akşam Posta.s• - ----

ldarehaneau 
ISTANBUl AN 

KARA CADDESi 

l LAN 

Alaiyeli Azak zade Tevfik Be- ....... - Kimyager ---
yin hanesinde bir yüzük düşürül- H Üsameddin 1 
müt ve üç senedenberi sahibi zu-
hur etmemiştir. Her kimin iıe Tam idrar tahlili 100 kuruş • 
evsafını söyliyerek alması için tur. Bilfimum tahlilfıt, Eminö • 
Beyazıtta Tiyatro caddesinde A- nü, Emlak ve Eytam Bankası 
zak zadeler apartımanında 55 1 karşısında İzzet Bey Ham 
numaralı daireye müracaat etsin. 14

501 1 --

' 

l~tErtuı Eeleciyesı 
~-

llAnları 

Eminönü Kaymakamlığından: 
Teminatı 

Çarşıda Y organcılarda Alipaşa hanında üst katında on 
No. h oda. 2 25 

Çarııda Divrik sokağında 45 -47 No. lı dükkan 
Cağaloğlunda Hadım Hasan pafa medresesi kapısında

5 
felgraJ 4'drMI: tsTANHlJI RAUEH 
r.,.ı .. ron Vaxı: !3872 ldareı Hr"CI 

' 
' ki fotoğrafçı mahalli. 8 

ABONE ŞERAITi 
1 il 12 ayalı 

l'Orklye: l20 SM> MO lZ~O K.'1· 

f;cnebt: 160 '4ıı ıuo 11110 

il.An TARiFESi 
rl<'anıt UAnhlrımn qtın l%.6Cı 

ttP.ııml UAnlar ıo l.uru11tuı 

~=ıhi bı ve Neşrivat Müdürü: 
HASAN RASiM US 1. tıuıldığı yerı ( \1 AKIT) Malbaa1t1 

Atik Ali paşa mahallesinin Mahmut pafa caddesinde 
3, 5, 7 No. lı dükkan ile üzerindeki altı oda. 18 

Çarşıda Takkeciler sokağında yirmi iki No. lı oda. 2 
Ahıçelebi mahallesinin Zindan kapısı caddesinde 

kırk alb No. lı dükkan. 7 

Balada yazılı mahaller pazarlıkla kiraya verileceğinden talip o
lanların hizalarında gösterilen teminat makbuzu ile 4 - 12 - 934 

I tarihine müsadif Salı günü saat on dörtte encümene gelmeleri illn 
I olunur. (7871) 



K.11Q'CK IL~Jff;AB 

Okuyuculanmıza bir hlımette bu- · 
lunmak gayesiyle bir .. KUçUk İlan
lar,, ılitunu açıyoruz. Bu ilAnlann 
satınna beı kuruı ücret almacak-

tir. Bu gUndcn itibaren 8 giln içinde 
gönderilen kUçUk ilanlar gazetemize pa-

' 

KUPOrt 

334 
2-12-93' 

rasız konulacaktır. & 
:.::;;~~~;;;;;~!!!!~~~!!!!!!!!!!!..?~~~""'!!"" .... !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!""""~~~~!!!!!!!~~~~~~~~~~----'!!!"'--~~!!!!!!!~====::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~==~~-======:=~.====::=:::: 

Fransızlar tarafından Tulu:z:da yaptırılmakta olan "dünyanın en büyük tayyaresi,, tamamlanmı§· 
tır. Atlantik aşırı seferler için yapılan bu tayyare 64 yolcu alacak büyiiklükte ve takriben iki milyon 
Türk lirasına mal olmurtur. Tayyarede 12 lük• kamara ve ayrıca banyo dairesi, ikinci aınıl mevkiler 
vardır. 

, __ o __ E_S_N,_A_F_v_e_i Ş_Ç ___ i __ o ___ ı 
Kundura boyacıları marangozlara ma
cemiyeti lazım.. kine rekabet ediyor 
Nuruosmaniye - Ayakkahı bo

yacısı LUtfi Efendi söylüyor: 
Bizim halimiz çok fenadır. Kat

iyyen iş yapamıyoruz. Boya sa-

lonları varken bize kimsenin ayak \ 
kabı boyattığı yok. Tabii biz;m de l' 
boya salonu açmağa halimiz mü
sait değil ... 

Onun için bizim mütlaka bir 
cemiyetimiz olmalı ve cemiyet bo
ya salonları açarak, bizleri orade 
çalıştırmalıdır. Zannedersem, bu 

hem bizim için, hem de cemiyet 
için çok iyi ve hayırlı bir iş olur ... 

Sonra, cemiyetin herhalda da. 
ha haşka noktalardan da hi=e yar
dımı olur ... 

Kadıköylü 
arabacı 

Kahyadan şikayet ediyor 
Kadıköy - Arabacı Refat F. 

lendi diyor ki: 

Çarşı esnafının 
çırakları 

Kadıköy - Marangoz: Salim 
Kapalı{;arııda tezgahtarlık ya. diyor ki: 

Salim 

pan Mehmet Elendi diyor ki: 
Bizim itler de B d d'. 1 d' k. l . un an ort sene evve ye ın-

~~ ıne.trın .~0 • ci sınıftayken bir takım zaruri ih
~a m~~· e gu~ • ı tiyaçlar karşısında kalarak haya
d e: gune ~za · ı ta atılmağa mecbur oldum. Ve çı
Eı :.~ a~a ıy~r. raklıkla iaşemi temine uğraşıyo-

11 
1 

en b ~; g~n rum. Halbuki rahatsızlık vesair 
0 

masa 1 e uç ahval dolayısıyle çalışamadığımız 
dört günde bir 

zamanlar bizi düşünecek bir ce
İf gelirdi. Şimdi 

miyetimiz yoktur. Bu hal böyle 
nerde?. Zaten 

devam edecek olursa bizler ıçın 
bizim dört gün de yapacağımız 

çok \'ahim bir şekil alacağından 
iti makine en fazla bir günde bi· b h t f yardı-. . . u usus a çarsı esna mm 
tırıyor. Bugünlerde hıze çerçeve b kl. • 

- mmı e ıyoruz. 
vesaire işleri gelmesi lazımdı. Zi- _ _ _ 
ra yaptıl".acaklarm akılları batla- kitler yaptırırlardı. Fakat neden
rına sonbaharda gelir. Ve bu va- se meydanlarda hala bir iş yok. 

................................................................................................................ 
Güzel ve Gürbüz çocuk 

müsabakası 
········-·-··································· .......... ········································-··········· 

1 SOY ADLARI 1/. 
Okuyucularımızın sO' 
adlarını yazıyoru~ 

Oğuz - !lulıaaebe<:l Ha.san. 
Qzylirek - Ba3memur Emin. 

f)zglray - Bnşmemur Ömer. 
Atilla - KornJser Muza!fer. 
Can - Komlııer Rafet. 
co,kun - Komlııer l Bakk. 

Knrnbaba - Komlser Halil. 
Tunç.ay - Komlııer FeY7.I. 
G!lkç-0 - Memur lbr:ıhim. 

Ergin - Memur Reşit. 
~mkaya - Ml'mur Sıtkı . 

Oml - :!\frmur R. ,\,"Tll. 

Ö7.cn - ::m~mur :-ınfl1;. 

Başnk - Ml'mıır Burhan. 
liurtoJ\'lıı - )lemur H. F ehmi 

A<'.ar - l\lf'mur tfff't
'Yılmaz - Memur bmnll. 
öur - ~lomur Fazıl. 

R lL' Er - l\lr.mur Ziya 
Altay - l\lıımnr Sndnll!ıh. 

S:ıgun - 1\f Pmur Xurl. 
Tnnm - l\ll'mnr Şcrafl'ttln . 
.\1nnçı - M emur l\IUmln. 
Çl'•!n - l\lf'mnr 7.eki. 
OUrbliz - l\ff'rntır Faml, 
~·nıçın - Mf'rnur Xa<'I. 
Klbı\1' - ::'\fı-mur Mn<ıtıı fo.. 

Akrnl - Memur ~alt. 
F.rgtll - Memur Ekrem. 
Akçny - ::'\femnr Burhan. 

\ Soldan üstte: Sait Tü~ 

Und('r (:ı:) _ 'Osklidar merkn memuru 1 
E3ref. 

'\'urt - Birinci komiser Mustafa Nuri { 
Aknınn (x) - İkinci komiser Tahir. 
Alta y (x) - 'Cçlinctl koml~r Salim. 
Tllnay - Poll.9 memunı Emin. 

gah Gülbay, Soldan altta: 
dürrahim Ersoy, Müslim U•j 

Tüzün - Sultan Ahmet b Sİ 
sulh hukuk mahkemesinde.. ı 

User - Köprüde Kadık01 
kelesinde büfeci Müslim. , 

Ersoy - Di':iki kaza.~ııı.~ İ. 
rabıali mahallesınde Muftu ,/ 
jandarma yüzbatılığmdan 

Uluboy - Knbat.nf lisesi Tilrk9e mual

llınl Abdülbaki FeJ"%1. 
remi - Kabatq lisesi reelm muallimi 

Muhittin. 
Amıuıvermez - Gala.ta Badem sokak 

No. 9 - 11 hanede Mustafa. 
Onmı - lnblsa.rlar umum mnluu!ebeel 

tetkik ıubetıl ıett Arıt. 
Öktem - tnhlsarlar umum mnhuebcııl 

tetkik ıubcsl masa Amiri Nurettin. 
Ak - lnhJsarlnr umum muhatıebcııl tet· 

kik ıubcsl memurlArmclan CelAI. 
Eren - tnhlsarlar umwn muhıuıebcııl 

tetkik şube'll memurlarından Cevdet. 
TUmer - tnhlııarlar umum muhuebesl 

t etkik 1'Ubesl m emurlarmdan Sabri. 
Blço - inhisarlar umum muhaeebeel 

tetkik 1nbeııl memurlarından Sehavet. 
Elti - lnhlııarlar umum muhasebesi tet

kik şubesi mcmurlarmdan Salih. , 
Ahyolln - lnhhıarlar umum muhaııebesl 

f.('tklk ştıl>P!ıl masa Anılrt Fehmi. 
Ceıı - İnhisarlar umum muha.tıebeel tet· 

kik ıtubc!ıl roeıııurlanndan Oemalettln. 
Iıtık - Üsküdar icra dairesi tebllf mema· 

ru Sıtkı. 

Tuncer - A vukn.t lııııan, Mukbil ve 
birinci tlrAıret mnhkemr!llnd<'n Kenan kar

<le3ler. 
Dinçer - Birinci ticaret mahkemesin; 

den Memduh ve Beykor. belediye tahrirat 

kAtibl :Sec<lct kardeoler. 
'funç - ı•a.,abalıçe ilk mektebi mual· 

ilmi IU~:ıım , . ., oğlu Hisar nahiyesi kltlbi 

Nlyad. 
Erol (x) - Eski mektebi mUIJdye mu· 

allinılc.rlııden ''e eski gUmrll.k müdürlerin· 
den mUtekaJt. Hayrettin. 

~lo~kwı - Ticaret odası e'\-'l'al< takip 
memuru Nncl, \ 'aJde!jl ~~·este ,.e kardeıil 

':\ lell\hıı.t ırn.Jırl. 

üı.knıı - Sirkeci ıtlmendlfer lstasyonu 
l•Urfjllllllıla No. l3 Y<'nl l 'Urk nakliyat amba· 
rmıJıı. Yn~ar Hafit. 

Er - R. Kn\ılk Hamam sokak 40 No. 
tin Hulki. 

c;,lcllkbllekler - H~ki kadınlar hasta
nesi kıırnntlnc kAtlbl Hayrettin. 

7,orba>:ıı - ~ik~. Dlklllta, Si Uncü 

len mütekait Abdurrahiın· • ıl 
Gülboy - İstanbul deıı•• j)ı

tahanesi hekim binbaıısı ı\~ 
lstanbul belediyesi ınu ~ O 

larmdan Bay Nurettin Beb 

runç. ~ 

inhisar idaresi tuz kıs~et· 
murlarından Bay Ziya 1' ,osıl 

lstanbul be tinci icra ıtJ 
ların-dan Bay Nazım Kuter• 

özcan (x) - Naııllçll Zeyn~~ 
Sun - Fotofrafçı SUJeymsrı ~ 

babMı Mehmet Af.iz Te knrd~I )I· ~ 
Okyay - Şirketi Hayriye 67 ~ ol' 

\.'apur mcmunı M f'hmct, annesi ,.e 
d~I. 

0
, ... A~ 

Ert.en - Beyoğlu 9 uncu ate'"~· .ti 
mnalllml Vehbi. td"' 

l!Jrk - Beyoğlu 9 uncu :mekkP ,1 
Nurettin. 

ErbU - Beyoflu 9 uncu ı:ne~9 J 
Hm Cafer. p' 

Genç - Beyoğlu 9 uncu roeı<tf' I 
Hm Mahir. Jıte9 

AkgUn - Beyofln 9 uncu ınt I 
alllm !<"atma. ,, 

Gllnuğur - Beyoğlu 9 uncu ..1 
alllm Zehra. ı"1' 

Arman - Beykoz kundor& ..J 
memurlanndan Ahmet neııım. 

5
edt. ~ 

Turan - Beşlkta~ Şenlik ~ 
sokak 19 numarada maliye \ 'eVi f 
mütekait Etem. ..,;J 

Yaru:r; - Bakırköy eşrataıdall __ .; 
zllerdcn Kahraman Salih. 9fl'1 1' 

()zC('phc - Sllnnetçl mUteha JI 
yalı ')fehmet. tı,,J 1" 

Dlln)l('n - Cerrnhp:t.'!ll basta~ ~ 
hn!lt.alıklnn mlltrhn!lısıııı Doktor !ı. 
rtı . 

~ ..Jll 
r ,of"'' Kenarları ( :to) iıaret ' ,.Jli' Kadıköyünden otobüslerin kalk 

ması ve yerine tramvayların ifle · 

mesi bizim işleri biraz daha sars
tı. 

Sebebi de nedir biliyor musu -
nuz? Otobüsler fazla sarsıyormus, 

ilk mekteıı muallimlerinden Mustafa. 

1 

Gök Han - Bakırküy maliye tahsil mU· 
l i'ttfsl Knılrl. 

1 

B oztepe - Darülbedayl muhasebe kAtl· 

rı evvelce jQ§kaları taral•.,.it' JI 
lınmıJ isimlerdir. Sahipler' 
ğiştirmeleri faydalı olur• 

Dikkat ti" . 

ham ileler ve meraklı kndmlar dev
rilir, çarpar korkusu ile otobüse 
binmiyorlarmı§. 

Halbuki, tramvay kaymak gibi 
düz yolda gidiyormuş .. Bu da değ 
ru ya ... 

İşte bu yüzden işler bir az akse:.· 
dr. B..n:?ları bir tarafa bırakalım da 
asıl meseleye gelelim. O da §U bi
zim arabası kahyaları ile batımız 

belada. Olur olmaz işle:-e karışıyor 
ve insanın batını derde sokuyor -
tar. 

rto. 63 - Bayan Necdet o. ô4 - Bayan in~i S em d 

Bugün güzel ve gürbüz çocuk müıabakaıına giren genç kızları· 
mızdan Bayan Necdet ve İnci Semihin resimlerini koyuyoruz. 

Müsabakamııa girecek olanlar acele etmelidirler. Yazma za
mane bu ayın onuncu günü bitiyor. 

bl Ahmet Feyzi. 

(.1ılgı - Kadırga ŞchııUvıır sokak No. 17 

Hasan. 
çaııgu - Kıulırı;ıL Şcbııtivnr -.okak :So. 

17 Jsl!i.nı . 

GUnaçdı - :sı,antaşı Muradlyo ııokak 

No • .ıo mllklmlt Ali. 

<Je.) h:ııı - Karako~ de mutını.Jebiel Ha -
s.111 .Ft'iırıılnln yanında :Surl. 

Okyay - Akay lıılı•tmcsl Kadıköy lııkt..'-

11'!11 }ııenıurlarından Kadri. 

lknılnllp - Fener l\laliye ııubesl me • 
ıucnıurlarıııdnn Burhanettln, İstanbul pul 
ınUdılrlüğiı memurlanııdaıı 1''ethl, 'OskUdar 

:selllınJ Ali c!cndl 1\1. Bülbilldere C. 2-14 No. 
hııneı.1 Nnblytı, Ayten \"e Arif. 

.Açlan - Şişli poll!I merkezi mUrett~ba
tmılan Hüsntı. 

Ö7:<'.n8 - Edime ~l<l i!lkAn mtidUrU 
CTP.mll . 

Er ongur - Kırklıırell eski ııtifu~ nıll· 
dUrll Sabri. 

. ··r•~ w 
Bugüne kadarki ın~ olı ~ 

dan ıunu anladık ki bı~re e 8"' 
yucularla ayrıca muha r 
mecburiyeti hasıl oluY: ~ildit'. 
nun için bize soyadlarıJl d·~" 

öJJ ... dD'' 
cek okuyucularımızın g rıc'> ,J"1 
leri mektuplar içinde aY)ıof1" 

0
, 

kurutluk bir posta Pıı:10 •• JJ1d-" 
. 'ktıı-kf!ndi menfaatler• ı lJf . 

lacaktır. . ~ıt, 
Telefon muhabeler• -'•d• ,,ıı 

~ ını ~ ı.tıır 
lıklara sebep olacag "''/, 
mızdan müracaatlarııı ii .,, ' 

flarıtl ) ,-
yapılmhsını ve zar ad• 

.. -- .. h. k·lde (SoY 
ş;orunu ır şe ı 

zılması Jazrmdrr. 


