
BUGUN 

12 
· .. · .... ,,.·.· . . · ·_., !,.~· 

. . . 
' ·· - ··· "·· 

. ."',. ı. 

... SAYIFA 

. , · ... 
i····---·-······---·--·-··--·---ı 

1
• Terkibi: 200 dit hekimi 

Tarafından hazı rlanan 

ı M-i N ::E, 

Ilı Dit Macununu 
emniyetle kullanabilirsiniz. Umum[ depoau: 

Cığaloğlu No. 33 Telrfon: 20264 

··-----· 
Telefon: 23872 9 Birinci klnun 1934 PAZAR Sene 4 Sayı: 941 

ltalyan ıar harb ediyor 1 • • • 
Italyanlardan altmış 

Ha beşlerden •• yuz 
ölü, dört yüz yaralı 
ölü ve yaralı var 

!7•aa: 
Bunu kim buyurdu 

Biz gazetecilerin, boynumu -
~ en bi.Nnci borcu, olup biten
..,. 1Urdun dört bucajma araaı
llı IOfutmadan bildirmektir. Bet 
lbidir, on mudur, yüz müdür, 
~ bilemiyoruz; boyuna aöy-

p, yazıp duruyoruz. 
katar çarpıfmaaı olur; vapur 

lolaıtur; adam çifnenir; soluk 
'°hıia kotanz: 

- Söyleyin, yazalım •• 
. Bundan beklenen: bu itle ili

•1ii olanlann kulajma olup bite
ili ~bucak erittirmektir. Batı 
~~tanlara bir yardımlan doku
"-eakaa koısunlar diye •• 

Ancak, bu genel iti yaparken, 
-.Jınılanmm boyuna çeliyorlar: 

75 Mil 
HABEŞ TOPRAK
LARINDAN İÇERi 

İtalyanlar ganimet 
aldıklarından 
bahsediyorlar 

Bundan bir kaç ıün evvel in -
giliz ıazeteleri, Mareıal Balbo i • 
le M. Muıolini arasında f atihtik 
için bir rekabet bqladıiım, Mare
tal Balbonun Habeıiataıu fethe 
hazırlandıiını yazmıılardı. 

Dün akıama dojnı alarak jkin
ci tabmıızda verdiğimiz telgarflar 
bu haberleri teyit etmiıtir. Bu ilk 
telgraflar<lan sonr~ bqün saat 
13,30 a kadar yeni hiç bir haber 
ıelmemittir. Ellerini uiuıturuyorlar; içleri

~yorlar; kendilerine acın. 
~ istercesine boJ'Qlllanm 
""' Jana bGküyorlar: 

Addia - Ababa, ·cA.A) - Re
uter Ajanaı muhabirinden: llruolini, Bolbo, Ha6eı lmpa 'alora oe ltal)'tlll tayyarelerintlen biri. 

- - Ne yapalım... .SU.uwama 
fqlaym. .• SO,lemeyiz .• 
-Neden? 

Romada 1ndanan Habet mu · 
lahatsüzan, ltalyan krtaab tara • 
fmclan Habq topraklannın muh -

(Devamı 2 inci de)' Alman Nazi fırkası 
- Öyle buyruk\'&!'. 
. ~ 

un verdi bu bayrifu ? ... Kim 
~iyae geri alım!.. Nasıl it 
.. ? •• 

r~ . . V. n. Tan ur 
~ :::: Umumi 

~'""=Emir 

BRUKNER 
Niçin azledildi 
SO Haziran vak'ası 
tekrarlanacakmı? 

Almanyada 30 haziran vaka
amı pek andıran bir hareketin 

ı daha bq göıterdiğinden bahıedi· 
liyor. 

Hitlerin nazi fırkaıınm en eı
ki liderlerinden biri olan Silezya Japon ' donanmasının lhtlfamını a·rt1ran 33800 tonluk ftagato ztrhlıaı 

· Y&liai Te o haTalinin fırka lideri Her Brukner 

Japon donanması nereye? 
4ncak bir torpito yapılacak za-

1 
<s... --....ıa .. ....._ ...__ı 

'l'landa dridnotmu yapıyorlar? Baltık devletleri ,. 
'tiftıaı.~ •1 önce Deyli Meyl'in aakert 
~~ büyük bir endite için -
~ordu: Japon donanm•ıı 
~ Iİdiyor? 

S lca memleketlerde de son 
~e •ık aık açığa vurulan bu 
~ • Anıerikaldar, tenanele
~!eııi ıemilere temel atma 
~- bqJam•kla cevap ... . . 
~ lr~91ele ~fmda uzun Ye 

~ '-tlUflDalar yapan Japon ka
~ 4-eriblılarm faaliyetine 
.,._ ~ aillr:mekle muka-

tiklerdeki rakamlardan büsbütün 
bambqka bir mahiyet arzetmek
tedir. 

Japonlar acaba, batka devlet· 
lerin ancak altı ayda yapabildik
leri bir küçük torpidonun imal 
müddeti içinde koskoca bir drit • 
not yapmak mucizesini mi ıöa • 
teriyorlar? 

Çünkü son istatistiklerde (Fu
so) ve (Yamqiro) ıİltemideki 

beheri 31 ,500 ton hacminde zırh· 
lılann adedi iki iken dörde çık • 
tıp gö:ı:ilmüıtür. 

Hep blrllkte mlllet
ler cemiyetine 

girecekler 
Baltık hükGmetleri de 'birlikte 

hareket etmefe, Milletler Cemiye
tinde mtifterek bir heyet bulun
durmafa karar vrmiflerdir. 

Baltık hük6metleri (Eatonya, 
Satviya, Litvanya) ilk toplanma· 
lannda 'bunu tesbit etmiılerdir. 

Aralanndaki bütün ibtilaflan 
kandırmalan kararlqmııtır. 

Her üç memleketin. dıtanda 
olan ıefir ve konaoloalariyle, fa
aliyetlerini 'beraberce tanzim et· 
meleri için emir verilmiıtir. 

Brukner, azledilmit ve fırkadan----.---------

çıbn~==-~atka Dançir ınaıoıu Başbakanın 
matbuat büroıu tefi Corc Stroy· 
ter tnkif edilmiıtir. nutku 

Bütün dünyaca tanmmıt olan 
tef dorkestrelerden Frutvangen 
resmi vazifelerinden istifa etmit· 
tir. 

Bu hareketin, 30 haziran "te· 
mizleme,, ıiyle ilitiii fU noktai 
nazardan görülüyor. 

Bir izaha göre Hitler, nazi par
tiıini be1ki de tamamen lağvede
cektir. 

Sonra, bu azledilen parti lide
ri, 30 haziranda öldürülen nazi-
ler araamdan Brealav poli. mü -
dürü Haynenin çok iyi arkadaıı 
idi ve gerek Hayne, ıerek - ge
ne aynı patırdıda öldürülmüt o-

lan - Röm'n fikirlerine ittirak 

" Edirne çok 
değerli bir 

Türk varhğıdır,, 
Edime, 8 (HABER) - Bq

bakan lamet lnönü yanmdaki ze
vat ile buıün 14,45 de Edimeye 
ıeldi. Bqbakanı umumi müfettİf 
lbrahim Tali Çerkesköyünde, E
dime valili ve Edime mebualan 
vilayet hududunda kartıladdar. 

' 'iork Taymia pzetesi (su 
S.İlli iltnıan uyumaz!) darbı 
~ habrlatan bir fıkra Def

~ J•~n donanmaıı hak-

Bundan bqka ayni ıiıtemde 
bulunan (Pango), (Haruna) ve 
(Kriıimo) adlı zırhblann da ÜÇ· 

ken dört olduiu iddia edilmekte
dir. Bu zırhldann da beheri 
27,500 ton hacmindedir. 

·----------.-! ederdi. Bu iki nazi lideri, 30 ha· 

Halk, Bqbakam ıehrin dıtm
da coıkun tezahüratla kartıladı. 
lımet lnönü müf ettitlik dairesini, 
yeni hapishaneyi gezdikten sonra 
belediyeye gelerek çay içmiıler
dir. 

4 .... - ~mini göllerdi. 
~lılann telifmdan da 
~ ~ ~' Japon donanması, 

bibnecliiimiz İltatia • 

Japon donanmaamm ihtip
mmı arttıran beheri 33,800 hac • 

Devamı 10 uncu da). 

HABER 
lıtanbulda en çok atdan gaze
tedir. lllnlannı Habere yerenler 

kir eder. 

ziranda birçok diğer nazilerle al-
dürüldüiü zaman timdi azledildi· 
ğini yazdıiımız Bruknerin naııl 

bu akibetten kurtulabilmit otdu • 
iuna f&flllltlardı. 

.(Devamı 10 'llDCQ da); 

Edime, 8 "(A.A.) - Batbakan 
lıınet lnönil bu akıam kız mual • 
lim mektebinde ıerefine verilen 
ziyafette kendini ıelimhyan ha • 

Devamı 1 O uncu da) 
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lta!yanlar harbe 
başladı 

(Ba§ tarafı 1 inci de) 
telif noktalarının İtgali için halya 
hükumeti nezd:nde !iddetli pro • 

teıto etmeğe ve izahat iıtemeğe 
memur edilmitdir. 

Burada bildirildiğine göre, 1 · 
talyan zab:tlerinin kumandası a1· 

tında bulunan halyan Somalisi -
nin yerli kıtaatı tank, tayyare ve 
topçu himayesiyle, Valual da bu 

ayın 5 İnci günü İngiliz - Habeş 
komisyonunun Habet maiyetine 
hücum etmişdir. 

Yüz Habeş;n ölüp veya yara · 
landığı zannediliyor. 

Londra, 8 (A.A.) - Romadan 
ıelen haberlere göre ltalya hüku· 
meti Habe§İstan hüldimet1 nez · 
dinde protestoda bulunmuşdur. 

Romada idd:a edildiğine göre, 
bundan iki gün evvel, mitralyöz. 
tüfenk, ve küçi:k sahra topları ile 
mücehhez bir Habe! kuvveti h· 
dudu geçerek İtalya muhafızlar 
na hi:cum etmi ~dir. 

Habeıler İtalyanları hudud· 
tecavüzle ittiham ettikleri için biı 
müddettenberi İtalya ile Habe -
tistan arasında bir asabiyet var • 
dır. Bir başka asabiyet menbaı 
da, İtalya ile yapılmıt olan anlat -
ma h "lafına Habeıistanın, pamuk 
ziraatı için Japonyaya genit iıİı -
tiyazlar ve daha bat ka iktısadi 
tefevvuklar vermit olmaııdır. 

Addis - Ababa, 8 (A.A.) -
Reuter muhabirinden: 

Şimdi yapılan iddialara göre 
İtalyan kuvvetleri Habet toprak
larında 75 mil ilerlemitdir. Yal -
nız burasını da hatırlatmak lazım· 
dır ki, Habeşistan ile ltalyan So· 

maliıi arasında hudud henüz ta· 
yin ve tahdid edilmit deiildir. 

lstanbulda çıkan (Beyoğ'lu) 
gazetesi, hu hidiıe hakkında Ro· 
madan almıt olduiu l:tır telgrafı 

(Somalı hududundaki ltalyan ka· 

rakoluna bir hücum) ıerlevhasiy· 
le yazmakdadır. Bu telgrafı ay :. 
nen veriyoruz: 

HABER - Akşam Po.shsı 

rs~~~~~------~ 

Macaristandan trenlerle 
muhacir taşınıyor 

Macar Yugoslav hududu kapanacakmı 
Uluslar derneği konseyinde dış bakanımız Tevfik Rüştü 

Venizelos 
Yunan gazetele
rin de büyükleri

mize açık bir 
makale yazdı 

ATlNA, 8 ( HABER) 
Bütün ıabah ıazeteleri M. 
Ven!zelosun Girid adasından ya. 
zarak gönderdiği makaleyi neı • 
retmitlerdir. 

Makalenin huliıası ıudur: 
''Türk, Yunan dostluğu çok na• 

zik bir devreye gelmitdir. Benim 
devrimle batlıyan mesud dostluk 
çok iyi bir raddeye ıeHrken evve
li. küçük sanatların yalnız Türk-

lere hasredilmesi ve onu mütea • 
kıh son dini kisvelerin kaldırıl -
ması bu dostluğu aarsmıtdır. 

Türklerin çok ıuurlu ve iyi el· 
lerle idare edildiklerinden emi • 
nim. Atatürk, lımet lnönü, T ev • 
fik Rü§dü Aras çok yüksek ve 
kıymet'Ji ıahs:yetlerdir. 

Aras mühim bir teklifde bulundu 
Belgrad, 8 (A.A.) - Pravda 

gazetesi yazıyor: 
Bir kaç ıündenberi Novisad'a 

Türkiye Dıt Bakana Tevfik 
Rüttü Araa da aöz alarak barbar
lık kuralının uluslararası tedbirler 

gelen trenler Macariıtandan çı- le engel olmıya çalıtırken alika
karılan Yugoslavlarla dolu olarak dar hükUınetlerin cezri tedbirler 
gelmektedir. Bunlar bilhaua Sze
ged ve Budapefte mıntakaların

dan gelmektedir. 

alma•ı lüzumunu kaydetmiı ve 
ezcümle demitdir ki: 

Müsalemetpener tennüd eterimizin 
Seıedin, 8 (A.A.) - "Deyli büyük kurucu•u bagabr, Yugo•lav kra· 

Teleıraf., muhabirinden: it Birinci Aleksandr'ın ölümü ile Avru· 
Burada ve Budapeftede, mül • pa düzeninin enerjik koruyucusu Fran· 

teciler için iane açılmıtdır. sa cumhuriveti dı!İsleri bakanı M. Bar-
Her iki taraf da gittikçe büyü· tunun ölümü, uluslanmm pek acı bir 

yen dütm&nhk yüzünden Macar • surette müteessir ehniı n bu uluılar 
Yuıoslav hududunun kapanması nezdinde müttefı1c bir takbih hissi uyan· 
'ht• 1. d dnmrtdtr. Birçok zorba hareketlerine ka-
ı ıma ı var ır. 1 -•~ A ela 1..! • -•• • b ar- nupa vır anarıı •e pven • 

Buraya gelen multecıler, Yu • izli"k d tan bu ..:.ı1 "k d . . ı urumu yara \'"' e •uı •• 
goılavyanın toprakları ıçınde bu- \ karııımda, uluslar demelinin ıimdiki 
lunan 30.000 Macarı çıkarmak müessif durumu huıu1e getirenlerin ah • 
niyetinde olduğunu söylemekte • vali aydınlabnağa ve zorba harekctleri
dirler. nin tekrarlanmasına enıel olmaya mah· 

Belgrad, 8 - Politika ıazete • suı tedbirlerin kabulü ve uluslar araıın· 
si bildiriyor: da güvenin iadesi i~in aluılar ara1tn it 

B 1 h b l .. birliii kurallannm araıbnlmuma teveı· uraya ge en a er ere gore 
Macarlar Yugoslavya. Macaris • 
tan hududundaki köylere s"lih ve 
cebhane dajrtmakda ve buducl 
karakolJarını takwiye etmekdeaiı:.
ler. 

Balkan andlatma11m imza ebniı olan 

--=-,.... 9 Birine~ kanun 1934 -~ 

Bulgar 
Ajansı 

Hudud hadisesi 
hakkında 

ne söylüyor? 
Sofya, 8 (A.A.) - Bulgar A· 

jansı bildiriyor: 
Bu'rar efkarı umumiyesi 29 

ikinci Teırinde Yunan • Bulgar 
hududunda Bulgar Pomaklarla 
Bulgar hudud muhafızları arasın• 
da vukua ge]mit olan hadise dol.
yıaiylc Türk matbuatının ittibaS 
etmiş olduğu hattı hareketten dO" 
layı hayret içindedir. 

Bazı Türk gazetelerinin edasr 
111, hayati haberlerini • ve husu " 
ıi maksadlara müstenit mutale•· 
tını izah etmek mü!küldür. 

Çünkü mevzuu bahis hAdiflı 
iki alakadar tarafça bir kaç giiıl' 
den beri tasfiye edilmit bulUJI " 
maktadır ve muhtelit Yunall • 
Bulgar komisyonu tarafından taıt" 
zim ve neşredilmit olan protokol, 
teessüfe ıayan olan bu hidisenİll 
ne gibi ahval ve terait altmda 'f1l' 
kua gelmit olduğunu tenvir et111if• 
!erdir. 

Bulgar hudut muhafızlarılld' 
ecnebi propagan~anın tesiri altııt" 
da gayri kanuni bir surette hudır 
du recmek istiyen Bu'gar Pomak-
1nı takip ederken kesif bir ıİ• '' 
kttranhk içinde aldanarak ve i• • 
ft>miyerek bir kifo metre kad,t 
Yunan arazisinde ilerlemis oJdıılr 
larını hir kerre daha tasrih eııo" 
yİ V;\ .. ifp ,_~,.f.,.1iun"'1JZ. 

Fransız • Rus 
anlaşması 

Bundac. dolayı dini kisvenin 
hiç olmazsa Patrik için daimi ola- ı 
rak kalmasını, diğerleri için de 

M. Ll.tv·not " '4""ransa 1·1e dört memleketin Belgardda neıredilen , ı · 

daha müsaid bir hal suretinin bu- ) 
lunmasmı temin edeceklerinden 
ümidvarım. 

tebliie daima sadık olduklannı ilbeye anlaşmayı zat uri 
addediyor uz" diyor 

12 Beyaz Rus Cenevre, s (A.A.) - s Bir~ 
ci Kanunda Cenevrede F ra~ ' ,,. 
le Sovyet Rusya arasında imz• .• 

~o 

•i 

Roma, 8 - Ayın betinci günü 
öğleden sonra kuvvetli bir Habet 
grupu, mitralyöz müfrezeleri ve? 

En sonra !Unu da ilive etmek 
isterim ki, lstanbulda beyanatta 
bulunan Papa Eftimin Ortodoks 
kilisesiyle hiç bir alakası yok • 
dur.,, 

Cenevre, 8 - Uluslar demeli 
konseyi dün Yugoslav tikayetini 
konutmut ve bu konuıma hadise
siz geçmittir. ilk olarak M. Y ev
tiç söz almıf, Macar büldimetinin 
ve memurlannm Yugoslav muhtı· 
rasındaki belgelere göre teabite 
çalı~dığı mesuliyetlerini bildir
mitdir. 

M. Yevtiç demitdir ki: 

FevkalAde askert 
mahkemeye 
gUnderlldl 

nan anlaıma hakkında M. Li.t~~ 
nof T au Ajammın muhabit• ~~t 

bir topla, ansızın, ltalya Somali • 
sinde Valonal kuyuları civarında 

bir İtalyan karakoluna hücum et· 
mitlerdir. 

Karakolda bulunan yerli So • 
malı efradı civar ve karakollar • 
dan imdat kuvvetleri gelene ka • 

dar mukavemet etmitlerdir. 

Atina, 8 - Türkiye elçisi Ru· 
şen Eıref, Hariciye nazırı M. 
Maksimoıu ziyaret ile uzun müd
det görütmütdür. Bu mülakatdan 
sonra M. Çaldaris Hariciye nazı • 
rını ziyaret etmitdir. 

Atina, 8 (Ta Neotera) - Ha 
riciye Nazırı M. Maksimoı üç ıün• 
den beri Nezarete gelmediği gibi 
evine gönderilen evrakı da İmza· 

Iamamakda ve ziyııretleri kabul 

"Yugoslavya, zorbalıim orta
dan kaldmlmuı için uluslarara
sı bir mukavele yapılmasm1 müm
kün kılmak üzere bu ufurdaki mü 
zakerelerin umumi olmasına çalı
şacakdır. 

Macar murahhası M. Eckhardt 
Yugoslavyanın ileri sürdülü bü
tün vakialan inkar ederek demit
dir ki: 

ıu beyanatta bulunmuıdur: • ~İf 
Moıkova, 8 (A.A.) - Beyaz lmzaladriımız anlatm~, .SOfit' 

Ruslardan Sovyetlere karJı bir ku· yet ve Fransız hiik\Unetlerın'.11 t. 
rum hazırlamakla suçlu olarak birine yaklaşmak ve ıulh içııı ,.) 

lualararaıı çalışmayı yaratııı ·,. 
son günlerde yakalanan 12 beyaz 1 z' 

yolundaki ıaımaz ve sarsı ın•·dit' 
Ruı f evkalide aıkerl mahkemeye 
gönderilmitdi~. 

yasalarının yeni bir belse•• ( 
Gene bu anla§ma her iki hükOf ,r 
tin pe Şark anlaşmasım ger~ı( 

M. Heryo hasta tirmeğe bütiln gayretl~r:!ı~st.ri!' 
F ki a... k'l" M maya devam edeceklerını 1 ol• ~ 
ransanın es ~ve ı ı · A da • 

Biz bu nntla~mayı vrupa di • fit 
Heryoyu hafif bir apandisit sancı- h"' . t•k · · zarur"ı adde .,, l _ . , un ıs ı rarı ıçın • bliP .,. 

Kuvvetler gelince, mütearrız -
lar, dağıtılmıı ve kaçırılmıflardır. 
Bir çok silah mühimmat, ve hay -
vanatdan mürekkeb mühim bir etmemekdedir. Dün Ba!vekil ken-

- "Marsilya ıuikasdı Macaris
tanda hazırlanmamııdır. Kral A
leksandr, Macar topraklan dıtm· 
da ihtilalcilerin verdikleri bir ka
rarla ölüme mahkUın olmu,dur. 
Suikasd, yalnız andlaımalarm or
taya çıkardığı ihtilalci durumun 
bir neticesidir . ., 

ıının tuttugu haber verılıyor. yoruz. Bugün sulh için bır te , 

Kendi~ine amel~:~t . Y~P~ ·ı olan feyler fU veya bu de•l~;;I' 
lazım gehb gelmedıgı hır gun on- damının sözleriyle:, beyan 1" ganaim muharebe meydanında disini evinde iki defa ziyaret et

yığılmıtdır. Bu gibi hadiselerin mit ve uzun müddet aörüımüı · cetine kadar kararlaımıı değil- ortadan kaldırılmaz. Gözle 1~ı' 
di. kür ve el He tutulur teınirıat tekerrürüne mani olmak 1çin icab dür. 

eden tedbirler alınmıtdır. ---::::::::::;::::_:.::::::.:."31._"" ll.4 ... _::-: .. :-::.:::::.:
1
:.::.:::.:e :::·-··---~--·-.•,.· .. -ıı:o .. _·...,·---111.~.~,..1115~ .. ~-~~-, zımdır · ,.......,.-

Paraguvay - BoJivyalılar r cY b h l . d. l ? l Bükreşte 
dövüşüyor . JQ a (Dzef e erı _ı_ıe __ ı .... lJ._O_r_a_r_. _. 

biy~:::::~:~!n(Ab~d~n-'ld~:; KURUN - Bafmakale yoAtur. tir.. kardıkları ,,arilllU ,,,. • ...,, baluedll • Telefon konuş~a~JS 
göre Paraguay kuvvet1eri Bolivya- CUMHURiYET- i'unuı Nadi. Bey ı.lllLLIYET _Ahmet Şükrü Esme- mektt 1-e bunu çok liizunıauz ı:e J,dJk· Dl gizlice dlD Y 
lılardan Samahuata istihkamını "Yunanlı dostlarımıza bir çift söz,. rin b<11yazuı Yugoslavya - Macaria- likle kabili telif bulmamaktadır. şirket kontrol 

başlıklı yazısında son dini lı.iat'clcrin A ır.•ş A •t N ddl S dk B dil k almı•lardır. tan me&c-lesincfrn bahsetmektedir. rrla- n. .-ı ır - ecme n a ı ey e ece . ~ 
x kaldınlmaın dolayıaUe Yunanlatanın 

kaleye göre }'ugoslavya _ Macaril- de papazların kıyafet meaelal tira- ı .. ) _ Göril 
gösterdiği asabiyetten lıagretlc bahse- 1 Bukreı 8 (A.A. -~id 

Sofyada altı komünis 
asıldı 

Sofya, 8 (A.A.) - Ta9ra gar
nizonlarında komünist tetkili.tı 
yapmaya te§ebbüs eden ve idam 
mahtdlmu olan 6 komünist buıün 
asılmıtda. 

tan arasındaki ihtUdl dünya aullıu i - fında çıkardıkları gilrlUtUyD anlatı- • . ' • • . ı· bir t~ 
digol". l ' c 'fllyor ki: b ı.,r1 dınleme ıçın g1z ı •dı?. 

"Bizim mılay~nu:da Türk - Yu- çi~ çok telılikclidir. Yugoslavya işi 1 yor ı,_ bunu mantuız ul~yor. Kanun l li.t ketfedilmesi üzerine, 1 vl 
'""' dostlufJıı hir papaz kaftanile lıa- Mıllctler Cerni,yetinde halletTMyl ka • lıncalara do tatbik edlldı6fnden bu 

1 
1 

. • •-- . . Amerikalı ';'; 
valanıp gidebilecek bir düzen değU- bul ederek ne -lcrt>u rulhsever oldu - hart'ketln tnm b~r ldlkllk olduğunu erının ell6erısı • İO i'-". 
dir. Eler Yunanlılar onu Uk yeralz iunıı nöstenniı oluyor. söylüyor. Btıfmakale flSule bUiyor. Ya Romanya telefon tirketuı -~ 
t!an ıılnlmtıaında atılıp fırlatılı11ere- ZAHAN - "ôlçüyü kaçırmağa baf- bu deveyi gtltmell. 1 yarından itibaren Romauf•fı' 
cek değerde bir şey görüyorlarlla, ne ladılar., ismindeki yazıda da Yunan • SON POSTA - Baımakale 11oktur. I kt Ye askeri memurlar tar• 
gapalun, o da onların bileceği bir ;,_ lılann kı11alet metele•t etrafında ~ı · kontrol edilecekdir. 
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Bir Yunan 

r~ delikanlısı A A ··f ·· ·· k ·· ı ·· k? 
lik llrkçeyi kötü konuıan bir de- I Ha 1 a mı u uru ç u u . 
• anlı, Tanrının günü, tanyeri a- • A - -

~:r'~en,basım~vincieki(matba- ,Şehrenıininde bir şey; in üfürü 
d'b k,) odama gırer. KahıJaltı e- ' 

1 

etrniyeceğimisorar. çülük yaptığı haber verildi . 
.. Bu genç, bizim ıokaktaki .Üt· 

rııniin ... el 8 .. l "d l l Bir kaç gün Çlragı rr. oy e gı e ge e 
~Ocıı" lcl evvel Şehremi -
el 

g.tın duruşunda, kımı anı§. ın 
Q b ni ve Koca Mus-1(· rr gün görmüılük ıezdım.

1 'ita olduğunu ıorclum: tafa pafa semt • 
8 lerinde oturan 

. Qbaıı, Yunanelinde (Yuna· bir kaç k'şi ara. 
~tancfa) çiftlik i§letirmi§. Bunu sında çok garip 

ÔQ YQnıncla kullanmak iıtemiı. 1 
ve dikkate değer 

ll'lc:ecfen, bi,. yerele, aylıklı yazıcı bir üfürükrülük 
OQr'- 1 T 

QR bile çalışclrrmıf. 1 ve dolandırİcı -
.. }' ı.ırcluncla, delikanlının günü Şeyh Şerafeddin hk vakaaı oldu · 

~""1iit! Gelecekclen ele korkuıu ğu haber veril. 
0
k1nu N • "'· • el.. ·· ,. g... ~ yıycccgını U§unme- mi§,· btı iti yaptığı iddia olunan bir 

~ gerehiyormu§, ne giyeceğini... feyh evvelki gün adliyeye veril • 
ftı~rılQr, hep. baba•ına clü§en i§ler- mişd"r. 

1
""· Koca Mustafa paşada arabacı 
Oğlan, tutclurmu§: Beyazıd mahallesinde, Mahalle · 

~ - Ben, burada kalamam, ba- bici çıkmaz sokağında 11 numa · 
Q., Y b "'lk l •el .. · rah evde oturan Nureddin adlı C .. ' a ancı u e ere gı ecegım. 

f/~tiitaün, milyoner olarak geri birinin, eli, ayağı tutulmuş bir ka-
0rıece ... yinpederi vardır. 

gım .•. 
- Çıldırdın mı, oğ!um? ..• Otur Hasta Alinin bu hastalığı pek 

01ıırd .. el M 'l k yeni olduğu için gerek Nureddin ,., tıgun yer e... ı yon azan· 
··ıQ" ,_ ve gerekse ailesi efradı tarafın -
,J, gr ~ola.v mı ıanıyormn?. Ken-
11ırı· dan bir çok hastahane ve dokto -
/~' bo!una yı!Jratacakaın... Y~l- ıa baş vurulmuş olduğu halde bir 
~ l!eçC!cek; buraya, el elde, el çare bulunamamıştır. 
Clfc/Q döneceksin! ... Sakalın uza· 

~· bc~z:n .. ·~~m-~ı, gözlerini , Tramvay biletçi-
"- rı, aonmuf, udun, baŞtn yırtık 
"IPfl 1 • • 
'•telif, evimin kapısını çalacaksın. erı muayenesi 

1 bak, §uraya yazıyorum ..• 
·'Gideceğim, baba ... 
~' Gene de ayak diriyorsun, 

~:fi, yolun uğur ola ... 
0~, • · el ·· ·· , .. l\11~~n, yerrnı, yur unu yuzus u 

6; ._. -", yollara <lü§mÜJ; timdi 

JI lr'>t sokakta sütçü çıraklığı ecli-
Or, 

· Tramvay biletçilerinin her üç 
ayda bir sıkı bir muayeneye tabi 

tutulmalarına karar verildiğini 
evvelce yazmıtdık. 

..., ..,.._ ..--..ı-a..er.1. aram.ay 

tirketinde bir doktorlar heyeti ta-

rafından bil~tçilerin muayenele-

milyon çıllaracağını rine bv · · • lmışdır. Biletçilerin 
~ '1ıı.. ttraclan 

·'llttarn! ! 
'N . e hazanryormn? 

t11ı~k 1f~ltılı dişlerini gösterip yıl
>ii~~k bılmiyen bfr gülümsemeyle 

li~c bakıyor: 
re?~ Aycla on lira... iki geygim 

·•e"1) el lk' · · el '~t~ var ı... ısım e yıp-

'i;;- ''>l.,, Korharım, babamın ele~ 
" 1 clo .. 
• Kra çıkmcu:ın ... 

dahili ,. _ !1arici muayeneleriyle 

göz muayeneleri, ~sah muayenesi 

yapılmaktadır; bütün biletçiler 

muayeneden geçirilecel~dir. Göz
leri ve kulakları sakat olan bilet
çiler çalışdmlmıyacakdır. 

Banger Insill Istan
bula borç bırakmış! 

En nihayet Guraba hastahane
sine de müracaatla bir kaç defa 
elektrik tedavisine götürülmüş, 

bu esnada Nureddinin kiraci:ıi 
Hayriye isimli bir kadın tarafın -

dan Şehremininde bir hoca oldu -
ğu ve okursa hastanın bir şeyi 

kalmıyacağı aöylen~if, bu sefer 
ev halkı bu kadının sözüne uya · 

rak fenni tedaviyi terlcederek söy
lenen hocanın yolunu tutmuşdur. 

Tarif edilen hpcanın adı Şeyh 

Şerafeddin ve oturduğu yer de 
Şehremini polis merk~zi yanında 
kapadılmış bir tekkedir. 

Hasta Aliyi hocaya götüren 
Nureddinin refikası Ayşe Seha -
vet ile hocayı tarif eden Hayriye 
tekkeye gittiklerinde Şeyh Şera -
feddinin bir pösteki üzerinde o -

turup tesbih çekmekte olduğunu 
görmü§ler ve hastalarının doktor 
tarafından iyi edilemediğini .söy
leyip derdine derman bulmasını 

Şeyh Şerafeddin, bundan son
ra bir kaç defa daha gelip gitmiş 
'!e hülas:ı istediği altı buçuk lira

yı da almış, fakat bir daha gözük-

memişdir. Ev sahibi Nureddin 

meseleyi öğrenince işin, dolandı
rıcılıkdan başka bir şey olmadığı-

nı söyliyerek, doğruca polis mer
kezine haber vermiı, şeyhi buldu
rup yakalatmışdır. 

Şeyh karakola getirilmezden 
evvel polisçe ve davaci ile ,şahicl 
ve vasıta Hayriyenin ifacielcri a-

lınmış, bilahare de şeyh buluna
rak mesele kendisinden sorulmuş. 

lakin Şerafeddin hiç bir §eyden 
haberi olmadığın söylemişdir. 

Şeyh Şerafeddin, ilk inkarlı i -

fadesine mukabil Şehremini po -
lis merkezi birinci komiseri Ham -

di ve üçüncü komiseri Nedimin 
sualleri karşısında bir ıey saklı -

yamıyacak hale gelmiş ve yaptık -

Jaı·.m. olduğu gibi anlatmııdır. 
ıeyhden rica etmiılerdir. Bundan sonra kendisi, dün 

Şeyh Şerafeddin, iki kadın ve müdeiumumiliğe teslim edilmiı
hasta bir erkek karşısında gurur· 

h 
dir. 

lu bir tavır takır.arak: (Bu asta·===================! 
lığı doktorlar iyi edemezler. Bu, 

hoca işidir) demİf ve haıta Aliye 
diz çöktürerek okumağa baıla
mı~dır. 

Şeyh, hastayı uzun bir müddet 
okuyup üfledikten sonra bir daha 
okutmak üzere hastalarını kendi
sine getirmemelerinf, zira arka 

tarafında polis merkezi bulundu
ğunu, evlerini tarif ederler ve altı 
buçuk lira da ..,~ra verirler ise ev· 
lerine gelip hastayı iyi edeceğini 
ıöyliyerek misafirleri savmı§dır. 

Aradan iki gün geçmiş, Şeyh 
Şerafeddin, Nureddinin evine gel
mi§, hastayı tekrar okumuı, ken

dilerine bir çay bardağı içinde 
yaptığı sedef yağım vererek has-

öz Türkçe 
Alfabeler 

Yeni dil kurumu sırasında Ji. 
ıe ve orta mekteblerde olduğu gi
bi ilk okullarda (mekteplerde) 
da çocukların elinde kitablar ba

yağı dillerden gelen kelimelerle 
doludur. Kültür bakanlığı bunu 

göz önüne alarak ilk sınıf çocuk
larının yeni türkçeyi çabuk öğren-

mleri için öz türkçe ile alfabeler 
yapılması yolunda çalışmağa b8.§· 
lamışdır. Umumi müfetti~lerden 
Selim Sırrı B. de öz türkçe bir al
fabe hazır1amakdadır. 

taya sürülmesini tenbih etmiı ve Rıhtım sirkeli lıisse-
çıkıp gitmişdir. darlarniın kararları 

'ile ııac, 1leı;ofı 
-.. .- ~-..-.. -~ 

ende neler varm ş 
da haberim yol<m ş 

Şeker mi istersiniz, damar sert
liği mi, kan ağulanması mı, maya
sıl mı, ekzema mı, kalb mi, nkri.s 
mi, hatta inme ba~langıcı mı? .•• 
Daha neler de neler! .. Tanrı ba • 
ğışlasın, göz değmesin ama bizd«t 
doktor olmıyan, hiç değilse dok
torluktan çakmıyan hemen hemen 
yok gibi ... 
• Doktora gidiyorum: 

- Kan çıbanı, diyor, kanın bi
raz bozulmasr, diyor, bir parca 
geç geçer ama, dü~ünülecek, üzü

lecek bir şey değil, diyor. 
Doktorlardan çıkdıkdan sonra 

karşıma ilk çıkan veriyor ban., 
zılgıdı: 

- Bu sendeki damar sertliğin .. 
den ileri geliyor; arkası kötüdür, 
karı~mam, ayağrnı tetik bu! 

Bir ba§knsı: 

- Bu İ§ şeker işidir; Denim da
ynn da böyle olmuşdu. Şeker en 
zor hastalıkdır, gözünü dört . aç, 
yürürsün! - _. 

Bir üçüncüsü: 

- Ayol, senin kanın adama • 
kıllı zehirlenmiş de haberin yok! 
Kan zehirlenmesi adamı götürür; 
enayiliğin lüzumu yok, bir has
tahaneye git, yat! 

Hele şu dördüncüye bakın! 

- Böyle şeyler,·senin gibi yor· 
gun adamlarda, karı~mam, inme 
yapar ha! inmeyi bilirsin ya, her 

zaman insanı birdenbire cJ<lür . 
mez, hazan çekdirir bire çekdirir ! 
Onun için ne yap yap, paran yol<
sa eşyanı, eşyan yoksa aklını, ak
lın yoksa kendini rehine koy, bu 
itin bir yoluna bak! 

Hey gidi, fOm ağızlı, kara ha
berciler hey! Biliyorum, siz bun
.ları hep bilgiçlik satmak için koca 
i§kembelerinizden atıyorsunuz. 

Şu var ki böyle söyliye söyliye be. 
ni de hemen hemen bu martaval· 
larınıza inandıracak bir oluşa ge
tiriyorsunuz! 

Hani, nasıl bir adama kırk gün 
(deli) derlerse, o adam yalando.n 
da olsa deli olurmuş; onun gibi 
belki siz de bana şöyle böyle diye 

lleı . • • • • • • • 
\ı d kı Yaşama::ı:ı zorbhları Yu· 

Amerikada muhakemesi yapı- Kaçak lastik 
lan ve son defa yakası bırakılan 

diye ben de öyle olacağım. 
Rıhtım şirketinin hükfunete Sizin işiniz mi yok be adamlar, 

geçmesi dolayısiyle tahvilnt sa • doktorlar dururken benim hasta-~~ clihcınlu:ının sırtını yere ge· 
h. ~k 'ti .. .. d ı · "1·· ·ıe,w • r uzun c zı taze gu umse-
~"· bitkin bir ::omurtkanlığa çe-
~ek! 

li. 4rıc J 
'flrl, a :, unutmayın ki, Yunane· 
'!til-;

0
" ;•rırr c!ı§ır:a, bu dii;ıünceylc 

\ 0 I! Q cıclam çıkmııdır. Bugün 
t' "Qy ı,,,. et; yıldan yıla milyonlar 
l . o u.. el b" .. h el' . '°'f t'· .,,.o.er un en uyu g ırı, 

~kii,. çocuklarının dııardaki 
~~:larınclan cloğar! içlerinde, 
tll~"r ur ela, milyonerler pek 

&· • 
> '~i,,. .. 
~~q it •ut~ii ~n·ağı, bu ordunun 

Banger ln~ül memleketimizden b U 1 Un d U • 
geçdiği zaman bir kaç otelde o • yerilen malfunata göre, maliye 

turmutdu. · murakıblan tarafından Eyübde 
Bu arada, B~yoğlundaki otel - Cizlavet. lastik fabrikası teftiş e -

lcrden birinde de bir gece kalmış dilmi,, muamele vergisi verilme • 
ve her hangi bir zaruretle buranın mit dokuz bin çift lastik bulun -
hesabını sonradan vermek üzere 
ayrılıp gitmitdi. 

Haber aldığımıza göre, Banger 

Jnsülün bu otele olan borcu (830) 
kurutdur. Bu paranın mümkünse 
gönderilmesi için otelden kendi-

· :sjne ·çok nazik bir mektub yazıl
mışdır. 

muşdur. Bunun üzerine mahal · 
Jinde bir zabıt varakası tutulmut
dur. Vergisi cezasiyle birlikde a

lmacakdır . . 

Romancı bir lsveçli 
kadın şehrimizde 

"teı:"1ıı bir yaralı çerisidir. 

~"°il"' 1
"1, bu orduda binlerccı Karadenizde torpil 

~Qı.eQ 01"1aıa, yüzlerce buyruk, Gelen malUınata göre Karade-

Madmazel Vilmo isminde, 
memleketimizin ilerleyişiyle çok 
alakadar bir lsveç romancısı şeh
rimize gelmişdir. 

~ &ı,. ti ierıeral olmaz! nizde Akça~ehirle Alaplı arasın-
~ ~lql'l ~!ezgine çıkan bizi;. yurt- da .sahile yakın olarak görülen 
~l "u .. 

' Qtı §unclüm. Yapıp yapa- torpil, gönderilen tahrip müfreze-

~q"ciQ Q~CQk burada kaz!lnılmı§ı si tarafından bulunmuı ve kıyıya Hukuk fakültesindeki 
~ l' 04 'eler. çıkarmakclır. 1 d B 1 R 
l.ct~; .Yok... Türelinclen clı~arı a ınmıı ır. u torpi in usya sa- amelt dersler 

Madmazel Vilmo bir müddet 
tehrimizde kalarak, bura hayatiy
le alakadar bir kitab yazacakdır. 

''it• o,, Qcf ır hillerinden kopup geldiği anlaııl- • 
~ 1ı>ol'll am akını olmasını eli- makdadır. Kültür Bakanlığı tarafından 
~q~~elt "1. Bu topraklar, bizi de, ================= verilen karar üzerine hukuk fa -

~ rlı Ol bo1."1ilyonla çocuklarımızı 1 

görÜ§ÜnÜ beyinlerine yerlqclire- kültesi talebeleri c ;leden sonra 
I )~ tıq't/1 .. 1bcalcmcğe efoeriılidir. rek beylik kapııına bakmamala· gördükleri ameli dersleri sabah 

'tt og a -' ' d kl \ ~ orı "'lan alınacak örnek, rı, yurdun clııında değil, içinde saat 8 - 9 arasın a görece er ve 
~~.~~,,:,.. babcı evindeki kayga- gezgine çıkmaları bizi bambaıka öğleden sonra serbest kaJacaklar-

1<\ e kanıksamayan görü- bir acuna (aleme) yükıeltmez dır. 
~i~· ·7 1 ·Karar dünden itibaren tatbik :"1 rl mı • 

elikanlıların ela. onun cva-ruu edilmeğe başlanmışdır. 

hibleri dün üçüncü ve son toplan • 
tısını yapmış ve ekseriyet hasıl 

olduğu için bir neticeye de vanla
bilmi~dir. 

Bu neticeye göre tahvilat sa -
bibleri tim~iye kadar faiz ve a -

mortisman olarak kendilerine ~ir
ket tarafından yapılan tediyatm 

- şirketin hükUnıete geçmesi do
layısiyle - aynı tediye şeraiti al-

tında hükumete devredilmesine 
razı olmu~lardır. 

T o'planhya Bay Cevdet Kerim 
riyaset etmişdir. 

Şirket müdürü M. Kanonj tek
rar Ankaraya gidecekdir. Muka
velenin bir iki güne kadar imzala· 
nacağı z~nnediliyor. 

Inkılab dersleri 
Dün inkılab kiirsüsünde Bay 

Receb ikinci dersini vermişdir. 

Bay Receb dünkü dersinde inkı

lab ve istiklalden bahsebniş, bu 
iki mefhum bir arada olmazsa in-1 
kılab olmıyacağını işaret ederek 

sarayın yapdığı yolsuz işleri an
latnn~dır. . 

Bay Receb dün dersini bitir-
mişdir. Pertembe günü Bay Mah
mud Esad ders verecekdir. 

lığım, sağlığım size mi kaldı? 
Sizden aldığım bu kötü öğüd

ler üzerine dün bir doktora: 

- Bende şu varmış, bu \•amııı ! 
Diye bir alay ,ey sayıp döktüm, 

adamcağız gülerek elindeki dere
ceyi bana uzatdı ve kendi sandal-
yesini göstererek: , 

- Madem ki, dedi, sen bur.ları 
benden daha iyi anlıyorsun, öyle 
ise al şu dereceyi eline, geç ~u 

saldalyeye, gelen hastalara sen 
bak! 

Bizde, fuzuli doktor yamağı mı 
dediniz? Gırla! .. 

Osman CE'm2I f(ay-- u.suz 

Kıyafet kanunu ve 
ermeni papasları 
Yeni kıyafet kanunu dolayısiy

le lazım geldiği surette hareket 
etmek üzere toplanacak olan er

meni cismani meclisi ve klise va
ızları bu meseleyi çarşamba gün
kü mutad toplantılarında konuşa
caklardır. y) 

Ders'er filme ahndı 
Şehrimiz sinemalarında gös 

terilmek üzere Üniversitedeh i fen 
hukuk ve inkılab dersleri filme a
Jınmıtdır • . 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI Alman 
diplomatı 

• 

Şabln Yavrusu L 
1 Yazan: Kadir Can No.21 1 Yeniden şehh· şehir 

dolaşmıya çıkıyor 
Almanyadan bir diplomatın 

daha. Avrupa siyaset alemine sa· 
bverilec.eği zannediliyor. 

Atlılar kaçan. Forsalara doğru 
. sür'atle geliyorlardı · 

Bu diplomatın adı F royser fon 
L~rsner'dir. Eski diplo~atlar -
dandır. 1919 da Versayda Al
man murahhas heyetine riyaset 

etmişti. O zamandanberi çok 

ince ve mühim meseleler üzerin- · 
de birkaç defa vazifeye gönde
mişti. 

Tersanedeki gemi, hala, koca
man bir meşale gibi çatır çatır ya
nıyor, bütün Venediğin üstüne kı
zıl ve korkunç bir aydınlık saçıyor 
du. 

Bu aydınlıkta yedi konanın· bu 
genç §ahin yavrusuna gönül bağ

laması, yemin etmeleri, görülecek 
§eydi.. 

Kara Yusuf Alinin yanma otur
mu§tu. Bir aralık gittikçe uzakla
§an sahile dikkatle baktı. Sonra 
ba~ını çevirdi: 

- Reis! ... 
-Ne var? ... 
- Kenarda atlılar dolqıyor-

lar ... Bizim gittiğimiz tarafa doğru 
gidiy9rlar ... 

Hepsi de kenara baktılar. Kara 
Yusuf doğru söylüyordu. Küçük 
Hüseyin de fena bir haber verdi: 

- Zanned~raem arkad~ da 
geliyorlar ... Bana öyle ıörünüyor ... 

Ali geriye döndü. 
Onun gözleri diğerlerinden 

hem daha keskindi hem de aht· 
kındı. 

- Evet! ... Bizi tutmak istiyor
lar ... Bu yağmur da bir türlü din
:mek bilmedi. Hüseyin, küreklere 
'daha hızlı asıl! ... Y oruldunsa yeri
ni ba§kasına ver!. .. 

- Peki reis!... 
Karadan elleri meple~i atlılar, 

d enizden i.iç dört tane büyük ka
yık, onları yakalamak için geliyor
lardı. 

Karadaki atlılardan korkuları 
yoktu. Fakat kayıklardan biriyle 
çarpıfırlaraa kendilerinin de de • 
nize dö'<ülmek ihtimali vardı. 
Bundan başka, belki daha büyük 
bir gemi de onların arkalarına dü
§ebilirdi. 

Şehri geçmiılerdi. Şimdi girin
tili, çıkıntılı, sazlı bir sahilin uza
ğından geçiyorlardı. Lakin arka
daki kayıkların az da olsa kendi
lerine yaklaştıklarını gördüler: 
'.Ali: 

- Karaya çıkmakt~n baıka 
çare yok .. Denizde gizlenecek yer 
yok ki ... Sen ne dersin Kara Yu
suf? ... 

- En iyisi budur ama, ayak-
larımızdaki zincirler olmasa! .. 

Diğerlerinden bir kaçı da~ 
- Evet! .. . 
Dediler .. .. 
Ali silkindi: 
- Neden vaktile ıöylemezai • 

niz .. Ben bunu unutmu§tum bile ... 
Elini koynuna ıoktu. Kuıağı • 

nın arasına daldırdı. Oradan iki 
kalın eye çıkardı: 

- Al da, çabuk kes! ... Arka -
mızdakiler yetişmeden bu iti bi • 
tirmeli !.:. 

Bütün korsanlann gözlerinde 
bir sevinç ıimşeği çaktı: 

- Bravo, reiı ! ... 
Ali reisin de sevinç ve gururu • 

na son yoktu. 
Eycler iılemeğe baıladı. Bir sa

at kadar sonra, kesilmiyen hiç bir 
ayak kösteği ve denize atılmıyan 
tek zincir kalmamııtı. 

- Şimdi, isterse karıımıza bir 
ordu çıksın! ... 

Bu sözleri Kara Yusuf .öyle • 
mi§tİ. Ayaklannı ve kendini bir 
kuş kadar hafif bulunca pek yük. 
aekten atmı§tı. 

.Ali reis bu cotJmn korsam il • 

yandırmaktan kendini alamadı: 
- Yavq gel, bendeki fU ufa • 

cık hançerden baıka hiç bir sila • 
hımız yok! ... 

Hepai de bu sözün doğru oldu
ğunu kabul ediyorlardı, onun da
ha neler söyliyeceğini dikkatle 
dinliyorlardı. 

Ali devam etti: 
- Art!k Venedikten epeyce u

zaktayız... Ateş söndü ve biraz 
sonra güneş doğacak ... Etraf ay • 
dınlanmadan evvel karaya çık · 
mak, oralarda bir yere saklan • 
mak ve ne yapacağımızı aramız -
da konu§mak lazım... Eğer güneş 
doğduktan sonra da böyle deniz 
üstünde kalırsak, bizi amıud gibi 
avlarlar ... 

- Evet! ... 
Karadaki mepleli ıüvarilei 

hazan görünüyor, bazan kaybolu
yorlardı. Demek ki, oraları ini,li 
yokuılu, sarp yerlerdi. Zaten saz
lıklardan ıQnra sarp kayalıklar, 

girinti ve çıkıntılar batlamışb. 
Doğu tarafı beyazlamr gibi ol

riu. 
Ufak bir adacığın yanına gel

mişlerdi. 

Alman diplomatının bu sefer
ki ziyareti Pariı ve Londraya O• 

lacaktır. Ne için gideceği heıiÜz 
bir sır halinde . tutulmaktadır. 

Fakat gene "müsavi hak,, iste • 
mek veya Sar reyiamına dair bir 
talepte bulunacak demektir. 

Almanyanın bu siyaset ada -
mımn şimdiki teşebbüsü, Alman
yanın son zamanlarda pek yal
nız kalmıt vaziyetiyle alakadar 
olduğu zannediliyor. 

Filhakika Almanyanın son za
manlardaki tek başına vaziyeti 
gittikçe mühimleşmektedir. Sov
yet Rusya Milletler Cemiyetine 
girmiştir. İtalya, Almanyadan 

esldsinden daha uzaktır. Al -
man - Lehistan anlaşma11, Al
manlarca o kadar mahdut bir sa
hada görülüyor ki, siyası değeri
ni kaybetmektedir. 

Ali emir verdi: Bundan başka lngiltere ile 
- Bu adanın arkasından kıv • Framanın münasebeti Almanya

nlarak sahile çıkacağız... Haydi; da bir ittifak mahiyetinde ıayıl-
Hüaeyin !... maktadır. 

Ufak ufak ivri kayaların i- İngilizler, Almanların bu yol-
riktiği sahile yanaşblar. Birer bi • da görüşünü derhal tenkit ediyor
rer atladılar. Kara Yusuf en ge • lar. Bu arada "Mançster Gara· . 
ride kaldı. Kayığın burnundan yan,, gazetesi muhabiri diyor ki: 
tutarak havaya kaldırdı, sonra 

ku "Almanlar burada yanılıyor -sivri bir tatın üstüne bütün v -
lar. GeW"i İngiltere ve Fransa veliyle çarptı. t~kne delindi ve • :r 

içine su dolmağa başladı. Avrupa nizamını umumiyetle 
Kenardan bir kaç büyük ta§ı sağlamlattırmakta beraber çaht

aldı. Kayığın içine attı. Sonra mı§tır. Fakat bu ıağlamlaıbr • 
bütün kuvvetiyle bir tekme vur • ma, Almanya aleyhine değildir. 
du. Kayık 'açıklara doğru yirmi, Almanyanın tek batına kalıtı 
oi.u% drlım kadar gitti. Sulara gö- gittikçe ehemmiyet peyda ediyor. 

Bununla beraber, Avrupa niza· müldü. Tuhaf bir ses çıkardı, et-
mının açıkça görüldüğü milletler 

rafında büyük su halkaları bıra-
cemiyetine istediği zaman ıire • 

karak lalyboldu. 
Bu ıuretle izlerini kaybetmiş- 1_b_i_li_r._ .. _" __________ _ 

lerdi. OZAN OPERETl (Eski Süreyya 
Cenuba doğru hızlı hızlı yürü- Opereti) Şehuıdebaıı Ferah tiyatro • 

meğe baıladılar. ikide bir duru - ıunda. Ramazanda her gece Muhlis Sa
yorlar etrafı dinliyorlardı. Hatta ı bahaddin, Fahri Gülünç, lımail Düm • 

• : ~ büllü Bu gece DlLECilNE ERENLER. 
Ah reıs kulagını yere dayıyor, me ' 

0 3 
p d peret er e 

taleli atlıların ayak seslerini duy-
k · · 1· d · oıın1111ııuıııııııuıı11111ııııııııııııı111ıııııııı ıııııııuııtııınıııı11tt11ııııtt'" ma ıçın ça lf ıyor u. 
F k t b. d d mi onların karaya çıktıkları yere a a ır tey uyamıyor u. ' 
D k k . ı k 1 k kadar geldiler. Orada dola§tılar. eme ı ya on an ova ama -

tan vazgeçtiJer, yahut uzaktaydı- Sekiz arkadat bütün kuvv~1tle • 
j rini bacaklarına toplıyarak ı er • 
ar ... 

Denize baktılar. liyorlardı. 
Geldikleri tarafta ve uzaklar - - Durun! ... 

da timdi yalnız üç, dört kayık de- Hepsi de durdular ... 
ğil, bir de ufak galer görünüyor- - Nal sesleri! ... 
du. Hepsi d~ bunu itittiler ve yüzle-

Belki de, gemideki bütün Türk ri bir an için, ağaran ufk~ karşı 
korsanlarının kayboluşu tersane sararır gibi oldu. ş:malden, ol
kumandanmın gözüne çarpmıştı. . dukça sert bir rüzgar esiyordu. 

- Yürümesini unq_tmuşum be! Artık yağmur yağmıyordu. 
- Vallahi doğru söyledin!... tleride bir burun. 
- Ses yok!... Hele şu korkuyu 

atlatalım da o zaman çok konuşu-

ruz ... 
Son sözleri Ali reis ıöylemi§ti. 
Eski bir deniz kurdundan fark

sızdı. 
Hiç durmadan dütünüyordu-: 

Hürriyetlerini bağıtladığı, Üzerle
rinde hiç bir ailah bulunmıyan bu 
yedi baba yoldaıını nasıl ıelame
te irittirmeli? ... 

Arkadan ıelen kayıklarla ıe-

Döndüler ... 
Küçük bir koyun içinde bir kaç 

balıkçı kayığı ve bir kulübe gör • 
düler. Daha ileride küçük bir kö -
yün damları vardı. 

Birdenbi~e geri çekildiler. 

Ali reisin etrafında toplandılar.
Ali onlara fikrini söyledi: 

- Biraz daha burada kalırsak 
yakalandığımız gündür. 

\l)evamı var). 

9 Birinci kanun 1934 ~ 

~T: -5000 'i~---~ 
Yazan: 

Aka CiUndUz no.39 . 
- Ama çok yalvanrımı. Ka-

pıcıyı görünce bu odayı size be
nim bulduğumu söyleyiniz. Ya
rım lira komiıryonu var. Yarmı 

lira yanm liradır, çocuğumun 

ayakkaplarını yamatırım. Kıt 
geldi. 

- Olur, olur, aöylerim. 
- Eksik olmayınız. 
Esoes caddeye fırlayınca genit 

bir soluk aldı. Ve anladı ki eski 
tanıdıklarından hiç birinin yanı· 

na gdemiyecek. En aapa bir aokok· 
ta en kuytu bir oda. Eıoeı için ya· 
ııyacak batka bir yol yoktu. Öyle 
bir yer bulmalı idi ki, üniversite
ye görünüp tanıruiıadan 11rsın, 
görünüp tanınmadan çıksın. 

Aktama doğru aradığı gibi bir 
bodrum odası bulabildi. 

Alma ve başka dıle çevırmel 
Devlet yasasınca koru udur. 

- Niçin? 
- Ulusal kurtulut için. d, 
Kapıcı gazete okur. Okudııis' d 

)arı, istemeden kulağına ça~ dij 
Faıda büyük savat varmıf ! 1UJ• 
lerin Muıtaf a Kemal Patuı Sı tit ..... , 
vasdan Ankaraya gelmif. , • .ır 
lay ismet Bey lnönünde kartı ot 
duyu bozmu§. 

Paraguvay, Oraguvaya saldır " 
mıf. t1 de 

Çin ayaklanıpı~, Şanghay at 'e1 

ler içinde. . it 
Ceneral Vrangel Londrad~ b~ 

beyaz ordu kurmağı düt ünii1°" 
mu§. 

İngiliz lirası bir buçuk kat fd' 
lamıt· 

İtalyan liretini sıfıra düşııt~~ 
ten kurtarmak için Ciyoliti k• ..:,. Yeni üniveniteliler onu tanımı- ••ır ·• .. 
nesine ü.r nazır daha almmı§· 1'•... ti ... yorlardı ama, adını, sanını çok :r ,,. ~ 

iıitmiılerdi. Gazeteler resimlerini so)ini a".hı~da bir eıki sava§ÇI k•· 
basmıılar, genç ozanlar destanla- gömlekliler fırkası kurmut··" bil 

Esoes o kadar bunalmıf tı ki rını yazmıtlardı. Rektörle fakül-
te dekanı onu yeni gençliğe öyle gÜn rektöre gidip yalvardı: 
bir tanıtıt tanıtı:nıılardı ki, gözbe- - 6 numaralı laboratuvsrıl 
beklerine kadar kıpkırmızı kesil- bir kapısı daha var ki arka cad' 
mitti. Kekeliyerek: deye açılır. Onun anahtarını.~ 

- Ben bu kadar övgüye değer na verirseniz çok büyük bir iytl 
itler yapmadım. edeniniz. Ben oradan girİP çl' fııı 

Diyebildi. kayım. Çahtamıyorum. 

Eakiden olsaydı, hemen topal Ve rektöre hepsini anlattı. 
doçent, tek bacak miskin diye ad Rektör içinden alay edere1'; 
takarlardı. Fakat timdi dunmı nahtann vexilmesini buyurdo· ~ 
bambqka idi. Herkes derin bir aoes o günden sonra bir kat 
aaygı ile eelimliyor, taygı ile ko- görünmez oldu. Gençler ve~ 
nutuyor, ve sava§ alanlarında al- dqları onu lafa tutmak isted": 
dıiı Eaoea adı YatlJ'Or. kaçınıyor, abuk sabuk aöyl 

If v r ı tan tiabütün çeldi • re]( uzalil&§ıyordu.~--~~ 
mitti. Hiç bir ııyaaaya, politika • o artık insanları ıevmiyorcl~. 
ya kulak vermiyordu. Genç ve a .. Onun yerine insanlığı ,e~ 
teıli.1 it arkadaıları birbirleriyle yordu. , 
avaz avaz konuturlarken o, göz • · Ye ancak insanlık için çalıf 
lern mikroskobundan aymnazdı. caktı. 

Dün birbirini boğazlıyan ulu- tik it olarak sevgili arkad~ ~ 
lar, bugün birbirini iliklerine 1 k k b k p ~ır-
kadar ıoyup aoğana çeviriyorlar· insan 1 tap mı üyü r 'tıfıl 

yaptığı &§ıdan batladı. Pre., ti 
dı b' ·ı·r.ı• · ondan altı ay yaşatıcı ır ı a~ 1 

Yeni yeni devletler kuruldu. ıt mitti. O bir kaç atı yapOI .ıl 
Baıkalarından koparılıp kurulan büyük genç iki yıl ya§amtll· r: ~ 
bu devletler için: 1 · d 1 r ~ çamurlu, akrep i zın an • 

- Niçin? dP..... . JJ 
Diyenlere hemen fU karşılık ve- Demek bu aşı üzerinde ıııe~ 

rili)' ordu : b · d J1 
- Vilson prensiplerine göre! inceye çalışmak oşa gı e ~ 
Otede gökten var olan bir ıUrü emek olmayacaktı. ~ 

ulus devletleri de batla bayrak • insanlığı verem gibi ko ~ 
hırın altına çekilip almıyordu. O- bir aalgından kurtarmak!:·. ;,ı· 
luslu varlık bu mudur? Onlan kur dütündükçe sevincinden ıçı 
dunuz, bunları ne diye bozuyor· yordu. ~ 

d 1 Bir gün düşündü: I~ ır 
~unı11? Diyenlere e ıuıuyor ar-

veremden kurtardım diyelitll' 

dı~ilsonu, Milıonu anmıyorlardı. ama bu, büyük bir şey götl fO 
ki. Kanserden kurtard.nl· 

Topiu, barutlu savat bitmif, ye· 
1 b l öyle!. Şundan kurtardıJ11, .... .i 

ti ma"oh bir evrenae oğa"'. a~ma her 
b 1 t 

kurtarcım. Hepıi güzel, ~ -~ 
;• ~ c1'11't J, • JP'- 1 

E h. b' · · ..J:. inror itlt- Arka,.mdan bır savat ç J• soes ıç ırını •"'rm-.,, , O · iJ1P9' 
· ld tmi'yordu Yalnız olacak? ç beı hafta ıç • 

mıyor, a 11'1! e • · . . . .. ? öbürl 
onu zorla sürükliyenler vardı. mılyon kıtı olecek • di 

Bunlar; genç, heyecanlı talebe- be, yüz yılda öldüre.oıe e1'! 
}eriydi. Onlan çok sevdiği için bir savq temizleyip gı~eC 
zoraki dinler, töyle, böyle bir iki Ne yapmalı öyleyse· t_.., 
li.f etmeği uygun görürdü. T ıb fa- Öyleyse in sanlan .aval 
küh~~indeki Mısırlı ıenç ellerini ğazlatDıadan kurt~l~· 1~ 
kollarını aça, oynata her gün bir Bu da kendisi gibi ıkı ~;.,, 
yen1 olgu (hadise) bildirirdi. fen profeaörünün ya~i di 

- Esoes ! Sayım Doçentim! Ka )"eceği nane değildi. l(eıı rl> 
hirede yeni bir ayaklanma olmuf. dine önce gülünuedi, .a1' 
Kadınlar, genç kızlar bile kan dı. . ~I 
ciökiiyorlarmış. Niçir. yaµacağı ıt ol l 

- Daha bıkmadılar mı? Dün insanlığı birbiri~, 
- Uluaal istiklal için kan dök- lqbranlar, bugün eene 

mekten bıkıll1' mı? lanıp (Evren• bant ;çi~,o' 
Ertesi günü karayaiız bir Mal- ruz) demekten çeki0Jd~1 

te.h yanına sokulur: laboratunrmda bütÜl1 ıı\ bl' 
-- Doçentim! der, bizim Valet· çalıtan bir bilim adaın•fl 

ta , addesinde lord Plumere bom· liliği mi ıülünç oluy~ 
ba atmqlar. .< 
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-- Mezarlığı 1 ... 

Ribentrop 
Konuşmaları 
neye vardı? 

iki küçtlk tiyatro 
artistinin tahsili 

J Bundan bir müddet önce, ıa • 

nakleden ~ va • no 
-35-

zetemizde yazıldı~ gibi Alman Bunlar ahaliyi egv lendirmek i,.~in 
murahhası Fon Rıbentrop Lond • ' y 
raya gitmifti. 

'l>otna l Zira, ben de odanm· ı' ırlacak ketfiyatda bulundu. Orada lngiliz siyuacılan ile 
heba mı olacaklardır? 

.. oldutunun farkına Yar • - Yok can•? komqtaktan eonra, itini t••am • • ...... Şelür n,..ın.ı111111 o-
.._ balnv.a da sbin dan • - Harabelerde, bazı tqlann lamak için Pariae ıelmifti. pent kıemDMla Fatut Ye Nnsat 

htibaetd:m. üıtiinde buı itaretler bulduk.. Bir · Pariate, hariciye nazın M. La- imalnde iki ldlplk im çocula ftl'. 

' iten Jalaıs bu JUi ocluma tapı bir kate.inde 4, diler köte • yaile Alman murahhasmm ıiirüt.· Sanlardan Mri -, lbllri on iki 
Demek ki, ziya, biz onu ıinde de 8 nlckamı var. 8 rakk•mı meaiain 40 dakika aürdüiü bildi- yqmdadD'. 

<"7't11111rt • ._ •nıeak on bet yirmi aa· ise Romen raklcamlarile yudmıt.. riliyor. l1tanhal Şehir Ti,atroea ba kfl. 
.,._I PMl'f. eö1lecliklerimi Mahir beye kalına, bu bir tarihe Paria mil&katı, AlmanJamn çlk imlan lıer pce lıalb tetldr 

'-ldb eclia. Odamn ild bpuı allmetmit-• Dütündiim ki, eler Paria elçiai tarafından temin edil- edi1or. • kGçik Ye masam im. 
B1111lardaa biri, meclhalin· aabite 4 aluıtoadur ve dört •iua .. miıti. Bu konuımayı, Framanm, lar her aece kendilerini ..,redea 

IOfa üzerine açılır. D:teri i · tos bizim Dirayet halanın Kadri• Almanya Ue - pyıi remd mret- bir llrll lıalb kup ~ 
~cliYenin ind

0

ii 90fap.. lt • ye Nusretle beraber buraya geldi- te de - 011& nihayet t-•• ıel- Jralclınb indir:,.1ar. 
,.. ... tarafdaki kapının aralı· ii tarihdir. dili teklinde g6rmekteclirler. Ve lıalk bGadaa HYk alıyor. 
~ -- odanm aydınlık olduiunu \ Bir an dütUnceye •ardıkdan Ha,.. .. Bia defa .. J'll' .. lmu 
-....._ sonra iJlye etdi: Sonraki laa6er: hanlan ..,.. ...... -* elmas, 
~G_rillw çıbrmakaızm odaya - Haydar baba da, aJDI tün Almanyanm p,,.i resmi ..., bil&lda içi ........ • fOC'lklarm 
.... ~ lçeri7e hakdım ve ze· zarfmda kötkün içinde kan leke- rahhuı Ribentrop Pariatea aJnl· gece ~ mtlan ft !'"'klan 
._. hiç kimsenin bulunmadı- leri buldu. br Bir habere ıare, Uri aip- poclralı1Hrlaaldekendleriadmpt 
~üm. - EYet.. Sahi .. Ben, buraya a • :ri • ..:nm görGtmeti pek fefcla ca defalarla bo,tlk bir t6ril bla-

llıı.... -- raimen odanın köıele • ym lıeıinde geldim •• Dirayet ha· YenCek mahiyette delildir. balıim lallncle bacak ull••ela., 
k~ biri, bir büfe tarafından nım, benden bir gln eYYel plmit n lbm plmadL Ba JaYnlmk • 

......._ ~ balaauyorda. Kapıyı bu!unuyorda. Bu tetadUf, çok ta· ·------.------- lana .......... d ... lerini hl • 
t:..~ b"r ihti:rat ile ittim. içeriye tılacak bir 197·· awı nmırn a tirm:t. naifel..mi yazmıt, ertesi 

•• burada plmz buluuda- - D!ter cihetden &Hm, birkaç Harp taball •lrendeıa kalkıp mektebe 

yüade dobaa dokuz muhakkak ~ 
Jan ba hayata mabilirler. 

Fakat buna biz naııl tahammül 
edebiliyorm, ona tat11orum. Ma
arif Yeklleti nasıl göz yumuyor? 
Çocuktan koruma kurumu nasıl 
farkında deiil? Cumhuriyet miid • 
dei umumisi nuıl görmüyor? Po· 
lia nuıl mtbaade ediyor? Beledi· 
yen=n, Şehir Ti1atroau, en büyük 
ldilttlr evi nuıl kabul ediyor? 
Dau muallimi •e reji.artı nasıl 
ıahneye çrkanyor? Halk nud he
yecna gelip ıiddetle ıılık ça1mı • 
yor?. Hatti, battl tiyatronun per
desi nuıl açılmata utanmıyor? 
Bana f&flJOruDI. 

Bir ferd bir ferddrr. Türkiye 
için her ferdin ehemmiyeti çok 
büytikdür. Bu muum yavrucukla
rın layık olduJdan okuma nlerin• 
snkedtlmesi •e hana g8z yuman· 
lann ıiddetle cezalandmlmumı 

11rd1m. eterle meısuı oıdu1mm .a,ıedi. Gel lyo r ıitmek üzere •1111 llUfd UJUIDUf 
-a.;d._. eofuma bakan kapı - Enelce bana habaetdii

0

nb olmaları 1bım aelirdi. Sertolfu 
dı. On bet tani1e içinde eserler mi? 1911 Ba çocuklar Şehir Tl)'atroMm. 1-------,-na--lmlıa--lr 

bekleriz. 

..._ · .ırip çdamı olabilirdi 7 - Hayır •• Bir çelebinin eseri.. da delil, alel&cle bir ıirkde OJD&- ,.,.,.,,,,, aali~ 

.._ l6k6t bildim ıUrdG. Litif, Bu adam, dizzamlrlardan bahaet· Yazan: Pran•I D81ezl talardı bile müddei umumilijia, rnalalıentaindenı 
keailm • ı, bpmm tokma - miı .. Bir teda-ri nal& bil"yormQf.. Bu,un dGnyanm en ..,. ve polialerin haD& mani olmuı I&- Mühibe tarafmdaa Fatih Altı-

~ diıcbtle balaJordu. CüzZ&mlılar bummla iJiletebili • konomi JUICDI olan Frami Da. Dil plinli. .. çocaldarm ..., •1 -halleei ft caddetinch: 105 
...._ ~:: f ini 191 J HD•İDde -ılarp L-L- -l:I-!-!- namaraJı hanede İken İkameqiJu 
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m"!e kemirilen bir derkanlıya ait· 
miı.. Bununla karıılaımca genç 
adam artık tamami'e iyilqmif. 

"Mahir bey, harabeleri gezdik. 
den ıonra buramn mimarisi hak .. 
kınA beyanı mütalea etti. Burada 
b"rçok mezarlıklar balundulu llJ• 
lecli. Cbamhlar, eeldden ebali ta· 
ralmdan pfet hlyGk bir zapt ve 
rapt altmda buhmdunılurmaf, on· 
lara, berkeı gibi, ö'ülerini açıla 
g&nmek bakla verilmezmit-. Hu
liaa, buruı mezarlıkmlf •• Ne der
ıiniz? Mahir be1 yanılıyor mu? 

Utif, muhatab!na, ta1mmt o • 
!arak bakıJ'Ol'c:lu. Sadece: 

- Çok teesıtif ederim. Mahir 

Harp 
Gene 

Geliyor 
1934 

Şimdi de ayni JU1C1 "Harp 
tekrar 11liyor,, imıiyle bir hat
ka kitapçık :JUIDıtbr. 

Pek yakında 
HABER 

Olacak harplm ......_ 
yakın bir deha ile haber • .._ 
bu büyük JUICIDID iki kitapp 
tmı ela Fa. ,. pYirtecek n ,.. 
zacaktn-. 

f 'f"llDI •ıın•ır 

1tey·n yan"ll~a ben de bulanarak ~,, =R==A=D~Y=0~-==-1~ onun a8yledikleriili clinliyeme • a;:r;,!,!;=-----==--.......-ı==-=---.ı=-.ı:;= 
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Hanuaefadl: 

Para aadetfn uahtandır. Mes'ut 
olmak lpa zengin olmak tuttu'· 

1.mgln olmak .. •• lllr Plyup 
blletl almak lbmdll'. 

Bebemelaal bir Yılllap PIJUP ........... 

BugUn 
ISTANBULı 

18 dea 19 bclar ç.,. ıaab: Ctel T• 
katlıyancla nakil, 19 dan 19, 30 ..... 

ı Jimnutiln Selim Sım, 19,30 dan 19,40 
1 kadar D8n,.a .......w ,19,40 ... 20,10 

kadar Haft1'• Kitar taı ...... 20,10 ... 
20,41 kadar Kollf .... : Sobanla pc:a1r. 
ı. hüknula ( Doktor Ali Şiiri 8q 
tarafmdan, 20,41 cim 21,15 kadar Plaka 

Ses maaikiai, 21,11 elen 21,30 katlar A.· 
..Uolu ajana: Bonalar, 21,30 dan 22 ~ 
kadar Orkestra, 22 den iti......, Racl,o 
cuwT-ro...,lnll. 

Çocuklan koruyalım 
""plcll. Kqm ........... ft .. 

aoiaian ptirdiil ............... ,.._ ... ,,.......... ....... ...... . 
llln lto,namm -~tar. a. .._ •. 

ald pwuprlaawam, r-Meım 

ealcileftnl ÇoealrEmaw K•am
"Hlma:rel Elfal Ceml,etl,, ••..._ 

para ARMMllDI IMıldiJbrlana, 
vicdaları • ki olamıyacajı mubak· 
kakdır • bunu kabul edi1oraa fÜp
lıe yok ki dünJanm en ... inunla • 
rıdD'. 

Eier çoculdann kimıai Joba, 
Jetimteler memJrlretin kendileri • 
ni bakacak mü ...... leri ve mek • 
tebleri Yardır. Ora,. &itmeleri Jl. 
mm aelir. 

Harikallde derecede iltidadla· 
n ftl'. ileride birik bir aamtkAr, 
bir dam clibiai ( 1) olmak ihtimal· 
leri meycud. Sözleri de çok ıacma
cbr. Kültürü olmaJ&D ~ir kimeenin 
yeJey elam tahumcla bile oltan 
f&vkallde bir derece,e çıkınaıma 
imkin yokdur. Ba çocukların ey • 
•ell olnmaaı lbımdır. Bir teJler 
ifrenmMi, dün,.,. aalamuı il · 
mndır. Eier cidden fevkallde İl • 

iatiçYap olunarak tetbir nafakası 
ile mebrinden feragat eylediğini 

ifade eylemİf Ye itba muamele
den balıiıle llJ&P kararmm on 
bet IÜD müdcletle ilinen tebliiine 
karar 't..umit ye malıakenw aünü 
olan 21 - 1 - 935 pazarteai SÜ· 
nil eaat 14,30 ela tayin " bu bap
taki llJ&P karan ID"hkeme diY&Do 
haneeine talik kıln>mq olchıpn • 
dan illa tarihinden itibaren bet 
tllD içinde itiraz etmedili Ye 

mahkeme silnü olarak tayin kılı· 
mm ıüıı •e aaatte Yeni pastaha
nede latanbul uliJe mahkemesi 
altmcı hukuk mabk....ıne sel • 
meclili takdirde daY&CllUD iddia 
.,ledili nkialan ikrar •e kabal 
etmİf acldile 111&bmda mahkeme
nin icra lalmecalı teblil makamı 
na kaim olmak &zere ilin ohmm. 
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ve kül• .... t1.1nin harieind• in. Satılık Motör 
kipf ettirmtle ça1qabilirler. Fa· 
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ahlW bir tereddi1e ıürildemesi 
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Şarlatan, hokkabaz 
ve göz bağcılar 

Bir teneke suyu içip ispirto 
-halinde iade eden adam! 

Ti eskiden beri Şarkta olaun 
Garpta olıun bir taknn adamlar 
el çabukluğuyle hünerler yapıp 
halkı avutmağa yeltenmitlerdir. 
Şarkta bunlann meıhurlarmın adı 
sanı kalmamıı, fakat Garpta göz
bağcılığm adeta tarihi tutulmuı
tur. 

Önceleri Avrupada kaaabadan 
kasabaya giderek ıarkı aöylemek
le geçinen saz tiirleri ayni zaman
da el çabukluğuyle marifet yapar
lar, halkın hayretini celbederler
di. 

Pariı kapılarında ilk hokkabaz· 
Irk edenler çingeneler olmuıtu. 

Bunlar 1427 yılında Pariı halkını 
hayretten hayrete dütürmüılerdi. 

Birinci Fransuvanın saltanatı 

za.manında bu marifetin uıla&r 

Gruen adında bir kayıkçıydı. 
Bundan bqka Pariıin bir de 

sucu hokkabazı vardı. Bu adam 
bir teneke suyu içer sonra fısluye 
gibi içtiği suyu iade eder yahut o
nu alkole tebdil ederdi. 

Hokkabazların en meıhuru Fo
lermo' da 8 Haziran 1793 te doğan 
Kalgostro olmuıtur. Bu adam ni· 
hayet bir gerdanlık muelesinden 
·dolayı mahkOım olarak Baıtiy ka
leıine hapsedildi ve aonra Frama
dan harice nefyedildi. Nihayet 
Papa VI Pi onu müebbet küreğe 

mahkum etti ve Kolgcmro da can 
verdi. 

Daha aonralan Nort Hollond
dan bir köylü gözü önünde Hint 
fakirlerinin yaptığı gibi bir ağacı 
eker, büyütür, ççek açtmr yem it 
verdirirdi. Bu adam tavukların 
ve güvercinlerin kaf aıını keıer 

sonra onları diriltirdi. Bundan 
baıka mendille, yüzüklerle ve is
kambil kiğıtluıyle y~pmadığı hü
ner kalmazdı. 

Bu adam ilinmda derdi ki: 
"Gerilmit bir ipe güvercini kafa· 
ıından uar; arkumdan bir ııık 

tutarak gölgesini duvarda gerili 
olan beyaz bir örtüye aksettirir, 
bir bıçakla bu gölgeye dokunduiu 
zaman kut, uzakta olmuma rai
men, bıçak kendi vücuduna doku· 
nuyormut gibi çırpınır, lnçaiı ıöl· 
geye batırdığı zaman, uzaktaki 
kut yaralanır ve kanları altındaki 
tabağa damlar. Nihayet Nort Hol
land köylüıü bıçağın keakin tara· 
fıyle gölgeye üç ekre TUrUnca, ü
çüncü keresinde kutun vücudu ka· 
f um dan ayrılarak düıer ve kafa· 
ıı İpte aıılı kalır.,, 

Bu köylüden aonra en ziyade 
töhret kazanan Raderaton namm
daki adamdır. Franıa ihtilalinin 
karıtık günlerinde bu adam esra
rengiz nümayiıler tertip eder halkı 
hayretten hayrete dütürürdü. Biz· 
zat hatıratında yazdığına göre nü
mayiılerini duvarlan ıiyah kaplı 
lot bir odada icra ederdi. Gürültü· 
lü sokaklardan içinde çıt çıkmıyan 
bu kasvetli yere girenlere kendili
ğinden bir ürperme gelirdi. Ora
dakler merakla ne olacağını bek· 
lerler, konuımazlar, konuıurlarsa 
bile kısık seıle ve kıaa konuıurlar· 
dı. Derken yağmur ıeıleri gök gü
rültülerine karışır, çanlar çalınır, 
bir armonikanın canhıraı sesi du
yulurda. Bu dekor içinde bu seıler 
sanlc1 lc:ayıptan gelir sanılırdı. Gök 
yerini tutan tavan açılır ve baştan 
bata timfe)cler çakardı. 

Ne alhirdir, ne keramet, 
el ~abuklu§u marifeti 

Birdenbire uzakta parlak bir 
nokta belirir, .küçük bir ıuret gö· 
zükür, ıtık yaklqtıkça bir inıan 
hayali tece11üm eder, büyüdükçe 
büyür nihayet dev gibi bir hayula 
ıeıklinde ıeyircilerin ta yanıbatma 
kadar aokulur ve tam onlar ferya
dı baaacaklarİ sırada kaybolur 
giderdi. · 

Bu suretle Roberaton ıeyircile
rine hayaletler, iıkeletler, heyula· 
tar, mthur ıima1arm ruhlarmı, 
kanlı İn•nlar, ııcaddar, periler lfCis
terirdi. 

Fen oyunlarına istinat eden 
hünerleriyle bu adam Pariı halkı
n~ tam 6 yıl oyaladı durdu. 

1816 da Fök dö latofez kılıç· 

lar yutar. arkasından canlı bir ku
tu, bir çocuğu bir ııçam ve bir yı
lanı midesine indirirdi.. 

Nihayet Rosko meydana çıktı. 
Bu adam 1793 te T orino da dün
yaya gelmitti. Kısa boylu ve svim
li olan Rosko 1845 e kadar hüner· 
leriyle Pariılileri eğlendirirdi. La
kin o tarihte gözbağcılann piri de 
necek kadar töhret ·kazanan Ro
der Huden gelip Pole Ruayal' da 
yerletti. Halk bir vakit te bu ada
mın hünerleriyle metgul oldu. 

1864 te Sam Hung adında bir 
Çinli ağzından 300 metre boyun
da kurdela ile bet yanan mum ve 
bir yabani ördek çıkararak kannı 
bopltırdı. 

Bundan bir yıl sonra da Ameri
kalı Donenfort biraderler bir do
labm içine girerler, kendilerini sı
kı sdu bağlatırlar ve dolabın ka
pılannı kapabrlardı. Kapılar ka
panır kapanmaz dolabm içinde 
bir ahenktir baılar, sazlar kıyamet 
koparırdı. Buna "dolap konıeri,, 
denirdi. 

Bu ıanat nihayet muzik hollere 
düttü ve hali da oralarda yaıa-
maktadır. . 

Gözbağcılrkta en büyük meha· 
ret el çabukluğudur. Fakat gitgide 
hazır hokkabazlık takımları yay.ıl
dı. Meseli Londrada ıatın alınan 
böyle bir takımla bir adamı dokuz 
parçaya bölmek, sonra tekrar ya· 
pı§bnp diriltmek kabil olduğu gi
bi bir kızı ıaatlerce kızgın ateıler 
içinde yatırıp tekarar sağ salim 
meydana çıkarmak kabildir. Me
sele paraya kryıp takımları satın 

almaktan ibarettir. 
Bu takımlan kullanmak o ka-

HABER - Akıam Poıtuı 9 Birinci klnun 1934 

HABER' in 
Hikayesi Rejisörün oyunu 

- "Büyük iTyatro,, müdüriyeti 

buruı mı? 

- Evet .. 
- Rejisör nerede bulunur? 
-Karımızdaki odada. 
-Yalnız mı? 
-Yalnız. 
- Kendisini görebilir miyim? 
- Görebilirainiz. 
- Hiç bir mani yok değil mi? 
-Yok .. 
- ......... Sana bir ıey sorayım. 

Bunca yıldır buranın odacısıun. 

1 

Elbet bilinin. Ben artiıt olmak ia-
tiyorum. Acaba rejiaörün gözüne 

1 
girmek için ne yapayım? Kabili
yetimi kendisine naııl anlatayım? 
Senin anlıyacağın rejiıörün huyu
nu nazik damarını bilmek istiyo-, 
rum da ... 

Senelerin verdiği bir emniyet· 
le odacı gülümsedi: 

- Kız olsaydınız kolaydı. Şim
di çok güç. Fakat ıizi mutlaka ka
bul edeceğini zannediyorum. 

1 - Aman çabuk söyle! Nereden 
anladın? 

- Rejisörün baıucunda ıöyle 
bir levha asılıdır: "Kendisini ar
tistliğe kabiliyetli zannedenlerin 
ancak yüzde biri artiıtliğe kabili
yetlidir.,, 

- Peki ne olacak? 
- Hiç hesap ettim geçen haf· 

tadan beri artiı;t olmak için tam 
99 kiti müracaat etti. Rejisör hep
sini reddetti de. 

Halis Muhliı l>u söz iizerine o 
kadar ıevindi ki odacı genç bir kız 
olsaydı mutlaka boynuna ıarıla
caktı. 

içi titriyerek rejisör odaımm 
kapıımı çaldı: , 

-Gir! 

Seı o kadar ıert idi ki gayri ih
tiyari titredi; kapıyı yavat yavaı 

açarak içeri girdi: 
- Bendeniz... Haliı Muhliı .. 

Kendimde büyük bir istidat görü· 
yorum. Eğer beni ... 

Rejisör kat'iyyen yüzüne bile 
bakmadan parmağı ile kapıyı gös
terdi ve: 
-Çık! 

Sesi camları titretti. Halis Muh 
lis İneyusane döndü, kapıya doğ
ru iki adım atb. 

- · Dur! 
Heyecan içinde durdu. Aman 

Yarabbi; yokıa istikbal ufukları 
açılmağ~ başladı mı? 

· - Kartıma gel .. 
·Geldi. 

- Seıin kuvvetli mi? 
- Kuvvetli efendim. 

-Bağır! 

-A ... 
- Daha kuvvetli, daha, daha 

kuvvetli. 
-Aaaaa ..... 
- Dur! lal ık çalabilir miıin? 
- Çalarnn. Fü ... 
- Hayır öyle değil parmakla -

rınla .. Yani parmaklarını ağzına 

ıokup çalacaksın. 

- Onu da yaparım. Siiiii .... 
- Bravo .. Kafi.. Ayaklarınla 

patırdı, gürültü yapabilir misin? 
- Bir katır gibi tepinebilirim. 

111uıınnııııı1111ıııımıınıı11111ıııınnınııııı11ııııııııııı1111111ııııımnıııu1 
dar kolaydır ki sadece bir düğme· 
ye baM11akla bütün bir marifeti 
göıtermek mümkündür. 

Bunlar işin hileli tarafı; fakat 
hala yafıyan ve aııl hünere bağlı 
gözbağcılık paralarla, cıgaralarla, 
bilyalarla iskambillerle el çabuk
luğu yapmaktır... lıte buna diye
ceğimiz yok ama öbürleri fasa fi-

t ' IO. 

- Çok iyi, çok iyi. Kolların az 
çok kuvvetli mi? 

-Tecrübe edeyim mi? 
- Hayır. istemez. 
- Arsız, yüşsüz ve inatçı mı-

sın? 

- Aıağı yukan. 
- O halde sen tam benim ara-

dığım adamsın. Ha, ıonnağa unut 
tum. Paran var mı? Zengin misin? 

- Bütün servetim iki yüz lira 
borçtur. 

- Ali, ili .. Nefis, mükemmel. 
Şimdi ben sana bir bet yüz liralık 
çek veririm. Borcunu ödenin .. Sa
na da üç yüz lira kalır .. Fena para 
d "''I D "''l '' egı.. egı mı. 

- Kat'iyyen efendim •. 
Rejisör çeki yazmağa koyuldu. 

Halis Muhlis sevincinden kabın 
11ğamıyordu. Demek n1hayet mu -
radına nail oluyordu. Artık se"et, 
§Cihret istediğin kadar. Şimdiden 

yaıayacağı fevkalade hayatı ta -
hayyül etmeğe baılamll§tı. Yalmz 
anlamadığı nokta rejisörün yaptığı 
bu garip imtihan usulü idi. Bağır
mak, ıslık çalmakla fevkalade is -
tidadını nasıl anlamııtı? 

Rejiaör imzalı çeki uzattı: 
- Al .. Şimdi evveli kira ile bir 

ımokin alırsın. Bu aktam tiyatro -
da "Milyonerin aergüzeıti,, piyeıi 
oynanıyor. 

Halis Muhliı insanların hazan 
kutlar gibi uçmağa müıtait olabi
leceklerini bu anda hi11etti. için -
den: 

- Galiba milyoner rolünü bana 
yaptıracak? 

Aman Yarabbi ne ıaadet? diye 
dütünüyordu. 

? ..... . . . . . . . . .. 
yapacak ve salineye çrkmca locan 
d.n uzanariılc mtttla't!~ '181ık 
çalaCa.k, bağıracak, glirültü yapa
caksın! lıte vazifen bundan iba -
ret. Haydi çık, git! 

F elikete bakın ki Halis Muhlis 
uçmayı, saadeti dütünürken bir 
an rejiıörün söylediği aözlerin u -
cunu kaçırmıı ve kendiıine 'f yle
diği sözlerin asıl can alacak nok -
tasını duymamıfh. 

- Ne bakıyorsun öyle öküz gi
bi?. Ben aptallardan hiç hoılan • 
mam. 

- Şey, affederainiz .. Batka bir 
rol yap~ınyacak mıyım? 

- Hayır. Dediğ!m gibi ıahneye 
en yakm locayı alacakam ve o sah 
neye çıkar çıkmaz tiddetle gürül
tü yapacakıın. Tabii bunu gören 
halk ta ıana ti.bi olacak. Perde 
kapanacak ve o, mahvolacak. Ve 
benim nelere kadir olduğumu gö
recek. Haydi çık git. 

Halis Muhliı kendiıini unutmuf 
bir halde dıtarı çıktı. Bütün ümit
leri kırılmıfh. Demek rejisör ken
disini bir artiıt diye değil, bir gü
rültü ileti gibi kullanmak iıtiyor
du. E .. Ne yapanın tali? diye dü
şündü. Maamafih rejiaörü mem -
nun ettiği takdirde ileride bu doıt
luktan pek ili istifade edeceğini 
düıündü ve rejiıörün söylediği fe
yi yapmaya karar verdi. Yalnız 
kime kartı gürültü yapması liznn 
geldiğini bilmiyordu. Nihayet onu 
da halletti. 

- Adam ıen de. Perde araıın· 
da rejisörü bulur, aorar öireni
rim. 

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

- Gene mi ağlıyorsun Süzan? 
- Ağlarım elbet .. Sen "Milyo-

nerin ıergüzeıti,, eserinde bat ka
dın rolünü bana vermedin de Fat· 
maya verdin. Nasıl ağlamam? O -
na kur yaptığını ben zaten biliyor 

dum. Bilıen bana F atmanın afJll' 
ıi rolünü yapmak ne kadar giİÇ S' 
liyor? Bunu ileri sürerek herY~ol' 
benim kendisinden daha yaılı . 
duğumu söylüyor. Hi, hi, hi, Jaj.. 

- Sus Süzan .. Bilirsin ki ,ar; 
ğim yufkadır. Dayanamaz bell , 
ağlamağa baılarım. Ne ya~· 
Konturah böyle .. Halk kendi•~ 
kar,1111ık çalmadığı takdirde . .1: 
ay müddetle senin kızın oilllH· 
mecbur. 

- Hi, hi, hi, hi... _. 
- Suaaana canım? Daha ": 

.. ·· b't" d' B k ı b' zumu ı ırme ım. una art 
hile dütündüm. Ne yaptım bili~ 
musun? 

-Ne yaptın?.. 
1 

- ...... Kabul etti. Bu aktd' 
sahneye çrkar çıkmaz ıslıklar ~ 
hyacak. Perde kapanacak. O 
artık bu rolü yapamıyacak. J4I 

- Aman Yarabbi ne iyi? 
iyi? Oh olıun. Seni öyle .... 

Ve kucaklattılar. . . . . . . . . . 
Birin~i p~rde bitti. Halis ~ 

liı ııra ile evveli. milyoner roliJ 
pan artiste, milyonerin arkad~ 
na, F atmanın ıımatık ıarhot fi' ' 
dalısına kartı ıslık çalmaya t~ 
büı etti ise de bir pot kırarını d 
hiç biririne cesaret edemedi. P', 
de kapandıktan ıona rejiaör odf, 
11na g!tmek istedi. Bütün 11rar~ 
rma raimen içeriye almadP' 
Perde tekrar açıldığından dfl 
fazla bekliyemedi. ti 

İkinci perde de ayni ıekildl 'I 
reyan etti. aHliı Mubliı gett' 
fey yapamadı. ,/ 

Nihayet üçüncü, son perde~ 
dı. Bu de baktı ki tam k&11 • 
ki locada rejfa8r ı.;,. •"lrn.. .,~ 
larla birlikte oturuyor. Gö~ 
kendisine dikti. Bu eınada ~ 
gidip konupayı imkinıız 
yordu. Ne yapım? J 

Rejisör de hiddetli, bi'1i 
kendiıine bakıyordu. Hali• 
liı birtakım itaretler yapJ1ot 
ıadını anlatmaya çahtıyordd· 

Bet dakika geçmedi ki 
nın kap111 çalındı. Bir adaJIS 
diıine kapalı bir zarf uzattı• 
açtı, içinden yarısı keıilJllİf 
yüz liralıkla ıu kağıt düttii: f 

"istediğini gönderiyonJJll• J. 
tallık yapma bu perdede Jll / 

kak patırdıya bat la. Mu~aff'l 
duğun takdirde yüz liralıidl 
yarıamı gel odamdan al,,. . • '4 

Demek rejiıör iıaretlerı111 ~ 
yamamııtı. Ne olursa olıuJl ~ 
ve sahneye ilk çıkacak olaO','y' 
bombardımana hazırland•· 
F eli.ket oldu. 'I 

O ııbğa hatlar bati~ I' 
tün tiyatro da onu takip etli' 
yıkılır gibi oldu. Yuhalal'ı 
patırdıları kulak zarlaJ'lll' d 
tacak dereceye geldi. ve 
perde indi. . tıO 
Yarım dakika ıonra ti,- p 

dürü sahneye çıkarak h•°'• 
leri aöyledi: . ;.,e 

- öteden beri kendd 
halkm antipatisi oldui"O:ı 
ğim ve yarım dakika e: 
haklı miidahalenizle ta 

1 
nüzün bittiğini anlatt1i"'1 1'~ 
rolündeki Süzan Han_ıınfll S 
rabnı derhal feıhe~illlf atıt" .._21 
ıonra büyük ıan'atkar ... ı, 11" 

• d art•P' 
nımı batka bır ka Dl 

likte görecekıiniz. d le• 
. ·n e 

Perde alkıılar ·~1 uralı1'. 
Haliı Muhliı de yüS .1' ~i' 
notun öbür yarııın~ aldl eiirt'~ 
jisörün odaıına do~'sert"· 
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Artık balıkların da 
bir hastanesi var ! 

Pariste bahklar için tam mevcut
lu bir hastane açlldı 

il 4tJarm, köpeklerin bastahane-
01.un da balıklann neden ol

lllaanı? Onlann derdine derman 
oı_ da balıklarınkine olmaz olur -.1. 

Artık balıklar da kendilerine 
:;- tedavi edilmeğe bqlandılar. 
"1 ~'beri latife sanmayınız ... On-

IÇın Paris kapılarındaki müs
"'-Ie1ce müzesinde, hastahane ku
~~ l Hastahanenin bol bol müt
~ ı vardır. Orada balıklar dik
~e nıuayene ve tedavi edilir, 
""- lahaneye hasta girip sağlam 
~aqnlann adedi pek çoktur. 

li-.tahanenin kapısından gi • 
ter &innez balıkhane göze çar
~· Burada ııcak, soğuk deniz -
~ ınahHiklarmdan nümuneler 
~1-nınııtır. Bu mahlôklarm yer-

nden toplanıp ParİH kadar 
1etirilnıeleri için ne kadar emek 
~ "t.ıat sarfedilmittir ! Onlar o -
~el., kendi yerleri yurtlan gibi 
.CStennıit olan cam kaplar içinde 

titıalere aynlmıt olduktan halde 
~t, rahat y&f&rlar ve kalorifer 
~ h.tı sayesinde lazım geldiği 

d•r ısınırlar; huıuıt yemleri 
~ır ... Ne mutlu bu tımarık 

lUktara!.. 
Fa.kat ne de olsa dünya değil 

-· 1 bu ..• Kaza ve hastalık eksik 
'h.ıaz ... ünyada dDert yalnız İn· 
"ıılar için delil ya... Hayvanla
"'- da derdi olur. 811 aebeple bin 
~etle bu enstitüye ıetirilmit 
'lann 11hhatini korumak li.
'dır. 
~----~ .......... 
' nezaret eder. Onun bir de 
~~ni vardır: Mösyö Be~ar. 
~ nevileri ph11larına mun • 
'-ır denecek kadar nadir ule • 
~dandrrlar. it teri güçleri balık· 
~ sıhhatini konımaktır. 
'1 O kadar güçlükle edinilen bu 
d ıkla.rın bin türlü dert yüzün • 
~ ~elik olarak mahvolmak teh
'd eaınde olduklarmı görünce bu 
~lar onlar için derhal bir has· 

ile kurdular. 

"'- t.!eier balıklarda da ne dert
'-lt ._nnıı: Hazım güçlüğü, bar
'1 llfuneti "Vesaire.. Hele soğuk 
~ıfına ne ~ni.n~z?.: ~u h~y: 
~ı!1.ara l';\Üııl ııbı, kinın gıbı 
~ ~ ıçirmek te mümkün değil! 

ftlde ne yapmalı? 
~ •lıkları tedavi etmek haf he
~ t.tadanı Benar'ın vazifesidir. 
~1-rınm barsaklarmı yıkayıp 
~leıııek yahut herhangi bir 
dit, llıünıü defetmek onun iti· 

\i ~ a.~ lıastalıklarm belirdiği
'tlt f etıııek gene onun İf İ ... Me • 
.._. ~d• oksijen miktan azaldı 
~ Ut balıkların sırtı yosun 
~ ~ batladı mı hastalık ali-

t eti 'belirdi demektir. 
''-~t 'balık doktorluğu bu ka
~ hıtıııez.. Hastalığı keıfet • 
' toııra tedavi etmek lazım • 
~· Oııun İçin de iyi cerrah ol-
'1:ek. .. Balık cerrahı yalnız 
~ l•rı tedavi etmez, ayni 
'· tıd., Yaralan da tedavi e
'~ 8-tıldar arasında yarala • 
~ ~ ~~ çoktur ... Meseli yıh
~titt ~tf ınin tebessümü iki er -
~ll'ıt •kançlık damarlannı tah
~1-t ··· Derken bir kavgadır s·· Aradan birisi yaralanıp 
~~ar ... Yahut birinin 
' it., heki.rm biriyle qne 

batır ea kocan sörür· 

se vay bekinn haline! 
Böylece hergün Madam Benara 

a bir sürü hasta ve yaralı balık 

gelir ... Hatta bazan cesetler bile 
getirilir .• O tite'ler ve mikroskop· 
larla dolu muayene salonunda 
bastalarmı kabul eder, yaralara 
panııman yapar, reçeteler yazar, 
istatistikler tutar. 

Hele urlann tedavisi, teda'Yİ· 
lerin en güçüdür. Urlar çıkanlır, 
yerleri temizlenir. 

Güç olan diğer bir ameliyat ta 
kavga yüzünden harap olan ka
.natların tamiridir. Elyafı tel tel 

Bir ballaa otopsi yapıhyor 
ayırmak, ayıklamak, kazımak ve 
nihayet kangren olmasm diye fi· 
nnga yapmak gerektir .•• 

Ağır hastalar derhal hususi ka
vanozlarda tecrit edilir ve rejime 
tabi tutulurlar; hastalar tarafm. 
dan tedavinin kötülüğüne dair 
bir tikiyet vaki olmadığına göre 
bu tedavinin yerinde olduğuna 

hükmetmek lazımdır! 
insan hastahanelerinde oldu -

ğu gibi burada da hergün ölüm 
vak'alan zuhur eder. Balık hu-
tahanesinde ölenlerin müessese • 
nin morguna götürülmeleri prt • 
tır. Orada cesede otopsi yapılır 
ve maraz kat'i surette teıhiı edi
lir. 

Balıklar için daha büyük bir 
hastahane hazırlanmaktadır. O-
rada balıklar gibi timsanlar ve 
yüz kiloluk koca kaplumbağalar 
da tedavi edileceklerdir. Fakat 
bu sonuncuların tedavisi o kadar 
kolay görülmüyor. 
Artık balık hastahanesi kurul

du; bakalım böcek hastahanesinin 
temeli ne vakıt atılacak! 

i
v 2 nı KiTAPLAR 

1 van Turaenief 
in 

Meıhur eseri 

İLKBAHAR SELLERi 
Çeviren : 

Simi zade Süreyya 

Bu kitabi mutlaka alıp o
kuyunuz. Bütün tamdıklanm
za tavsiye edilecek süzel bir 
eserdir. 

Fiab 7S lmnıt 
Her kitapçıda vardır. 
Tevzi yeri: 

VAKiT Matbaası. Ankara 
caddesi. 

iiii•••••ıetanbul • 

HABER - ~ Postan .- ' Birinci Kanun 1934 

Yelkenli tayyare 
Motörsaz tayyarelerle uçuş, 
bugünün güzel bir sporudur 

Yelkenli t•n•reler usut• batl•dıkları •ırada ... 
Şu son bir kaç sene zarfmda herhalde yaY&f olacaktır Ye baYa• meliaretleri ıayeıinCle motörsüz 

tayyarecilik dünyanm her tarafın- da kendi kendine bırakıldığı nok- tayyarelerle pek uzun mesafeler 
da o kadar terakki etti ki elde edi- ta ile konduiu yer arasmda tabia- katedebilmeğe ve havada 30 saat
len neticelere insanın adeta İna• tiyle bir zaman geçmif Ye bir me- ten fazla bir müddet kalabilmeğe 
namıyacağı geliyor. Çocukluğu- safe katedilmiı bulunacaktır. itte muvaffak olmutlardır. Bu itibar
muzda sıcak bir odada mangal bu mesafe ve zamanın bazı sebep- la yelkenli uçufu spordan ziyade 
kenannda bütün dikkat kesilerek lerin tesiriyle çok defa deiiıebile- bir sanat veya meharet telakki et-
dinlediiimiz o tatlı masallardaki celi kolaylıkla tahmin edilebili- _,.; d h d .. J caktır kanaa-

.. b I" 1 b .. b. h kika mc:g a a ognı o a 
mu a aga ar uıun ır a t o- wor. • d • Fak t b ·· 1 b. h , . • ~ tın eyız. a u oy e ır me a-
larak karımuza çıkıyor. Kım bıh- Tecrübe ,.in en fena -raiti na- tt• k. 1 b .. t ·ı 

• • ~ 'S'- re ır ı yanız atına goı ene-
yor belkı de yakm bır zamanda zarı itibara almıt olsak, yani top- Ç" k "" b. ı t tek b 
bu .. • • • k" .h · l mez. un u ır p o qına 

gun ıçın mı anma ı tıma vere- rağm meyı·lı1z dümdüz bulunduğu t•• l'" b' ta • k ld b'l . .. . . . .. .. mo or u ır yyareyı a ıra ı -
medıgımız teylerın pek ala yapı- -e havanın da ıawet sakin olduğu d'ğ· tt · · ı"t . . . ,,. ~ ı ı Ye arzusunun emayu a ına 
labıleceğını 1rönnekle hayretimz ye en hafif bir rüz-Ann bile esme- .. • t d" .. · "t"' .. · d' 
b .. büt' ·· rtacak 1906 . d •• gore n e ıgı yere go urup ın ır-

us un a • senesın e dilini lasa'YYW' etsek. Bir Plane- . .. 
yani daha bundan yirmi altı sene ur'un bırakıldıiı noktadan yere meğe mukt~~ır old~gu halde ~la• 
evvel Manj deni2ini büyük güçlük komnası için katettiii mesafe çı- neur plotu ıçın vazı~et bu ıekılde 
lerle geÇen tayyareci Bleriot'nun kanldığı irtifam yirmi mislidir. olmaktan uzaktır. ~ı~a .planeurun 
rekoru o zaman dillere destan ol- Binaenaleyh 15 metre yükseklik· havalanmasını temın ıçın en apğı 
mu,tu. Halbuki bugün b1r haftada ten bırakılmıt olan bir Planeur 15 ki§inin yardımına ihtiyaç var· 
tayyareyle devri alem yapmak it- 300 metre ileride yere konmuı o- dır. Yere konduktan ,sonra bunu 
'len i>lle d6ffl. Daha seçenlerde lacakbr. Bu nhbet en aıalr olarak tekrar blktıtı yere ·~ ikinci bir 
bir İngiliz tayyareciıi lngiltereden gösterilecek bir niıbettir. Rekor uçuıa hazır olabilecek vaziyete 
ti. Avustralyaya üç günden az bir tesiı etmek maksadıyle büyük bir getirebilmek (meıeli. bir tepeye 
zamanda gitmeğe muvaffak oldu. dikkat ve itinalarla sureti mahıu- çıkarmak) gene bir kiıinin iti de
Bir İtalyan da saatte 7ffl. kilo met- sada yapılmıt olan Planeurlerin ğildir. 
re gibi akıllara 'hayret verecek bir havada süzülerek uçma kabiliyet· yelkenli uçuşunun bir meharet, 
sürat rekoru elde etti. leri bu derecenin pek üstündedir. tecrübe ve meleke iti olduğu mu-

Motörlü tayyarelerle bu tatılacak Şunu da nazan itibara almak la- hakkak olmakla beraber bunun 
dereceler elde edilmeğe ça}ıtılı- znndır ki bizi arazıyı dümdüz ta- ancak bir kısım münevver kitle 
yorkn "Planeur,, denilen motör- saYVUr etmittik. Eğer üzerinde tarafından yapılabileceği ve mu
ıüz tayyarelerle de birçok yelkenli tecrübe yapılan toprağm uçuf is- vaff akiyetle tatbik olunacağı, bi
uçuılar (Vol a Vaile) tecrübele- tikametine doğru bir meyli olsaydı naenaleyh her iıtiyenin bu iti yap
ri yapılmıt Ye bunda da büyük füphe yok ki bu mesafenin daha mağa iktidan olamıyacağı fikri 
muvaffakiyetler kazanılmıttır. büyücek ve arazinin meyli fazlah- anlqılımamalıdır. Evet yelkenli 

Planeurler ile "Volavoile,, de- ğma göre de artacaktı. uçu9 bir sanattir. Fakat herkesin 
nilen yelkenli UÇU§ tarzına son za• Ayni zamanda havayı da ga· iktidarı nisbetinde seve seve yapa
manlar':a her memlekette çok bü- yet sakin ve rüzgarsız olarak gös· bileceği bir san'attır. Tatbiki inıa· 
yük bir ehemmiyet verilmeğe bat- termiıtik. Hepimiz biliriz ki yap- na büyük bir zevk verir. 
lanmı9tır. Almanya Ye Fransada rak kıpırdamıyacak derecede sa
bir çok cemiyetler sureti mahsusa- kın hava ender bulunur. Havada 
da bu neYi uçuılara halkın rağbet daima tepelerin, nehirlerin, dağ· 
ve alakasını celbetmek makıadıy· larm, ormanlann hatti tehirlerin 
le teşekkül etmit bulunmaktadır. bile husule getirdiği pek çok cere
Bunun ilerleD\esi için de hiç bir yanlar vardır. Bazı bulutlar dahi 
fedakarlıktan çekinilmemektedir hava cereyanları tevlit ebnektedir. 

Evvel emirde yelkenli uçu9 ne itte bir de Planeur'un kanatlanm 
demektir? Bunu tarif, meseleyi bu cereyanlarm kuvvet ve tesirine 
halletm!t olur. Tıpkı bir hesap me terkettiğini gözümüzün önüne ge
ıeleıi halledermit gibi ayni tabir- tirelim o zaman havada iyi idare 
leri kullanarak keyfiyeti fU sure!· edilmek tartiyle ne kadar fazla 
le izah etmeğe çalışalım. kalabilmesi ihtimali olacağmı ve 

Farzediniz ki bir platör vardır. ne uzun mesafe katedebileceğini 
Gene öyle farzedelim ki bu platör kolaylıkla tahmin etmiı olabili
hızla itilerek yerden bir kaç metre riz. 
havalanmıt ve bu yükseklikte ken- Demek ki hayada fazla kalmak 
di kendine bırakılmıttır. Ş:mdi ha bu cereyanları iyi bilmeğe ve bun
vadan ağır bir cisim olan bu pla· lan ve süzülerek tatlı tatlı uçtukla 
tör 9u vaziyette ne olacaktır? Şüp- tır. Büyük kuvvetlerin v?ruV 
hesiz ki yere inecektir. Fakat bu tır. Büyük kutların kanatlarmı ge
yere init keyfiyeti ağır bir cismin rerek rüzgara kendilerini bıraktık 
çazibei arza tabi olarak yere düt- laı ve süzülerek tatlı tatlı uçtukla
mesi gibi hızlı ye tiddetli olmıya· nnı ne derin bir zevkle seyrederiz. 
caktır. Tarzı intaıı, tekli, kanat· Eğer biz de onlar gibi uçmak is
lan dolayıııyle ve diğer batka hu- tersek elimizdeki elamanlardan 
ıusiyetlerine binaen platör namı ist~fade etmesini bilelim. 
verilmit olan bu .cimıin J.ere initi lıte bazı P.lotlar bu sahadaki 

Yalnız ıunu hatırdan çıkarma• 
malıdır ki uzun seneler tayyareci
lik etmit olanlar hava cereyanla
mu iyi bilmenin ve bunlardan iyi• 

ce istifade etmenin uçuı üzerinde 
çok mühim rolü olduğunu söyle
mekte müttefiktirler. Bu itibarla 
ayni cins tayyare ile, ayni terait 

altında iki plot uçu9 yapmış olsa· 
lar bunlardan hava bo§luk ve ce-

' reyanlarını, rüzgarlardan istifade 

ve icabında mücadele etmesini 
hangisi daha iyi biliyorsa onun 
daha iyi muvaffak olacağı tabii
dir. işte hava cereyanlariyle ün• 
ıiyet peyda ettirmeğe vesHe teı
kil eden yelkenli uçuılar ' yarının 

kıymtli tayyare plotlarını hazırlı
yacak birer tecrübe ve mümarese 

sahalarıdır. Her memlekette git· 
tikçe gençliğin rağbetini kazanan 
ayni zamanda da çok mühim fay• 
dalar temin eden bu eğlenceli u

ÇUf tal:mleriyle gençliğimizin de 
alakadar olması ne kadar arzu o
lunsa o kadar yeri vardır. 

s. s. 



HABER -Aktam Poataaı a 8ltiaci Wnan t93ıt 

~~~~~~~~~~~~~~~a~!~~=~n~a~~~~~~rekd~r~ı 

Bolu nasd bir yerdir . .. . 6} 
Ahçdık şöt,reti, bazan Bulululan Kedı, fare, kopek ve maymunlar 
çok müşkül vaziyetlere sokarl üzerinde yapılmış meraklı tecrübeler Pa 

1 
ileride münuebet clüftilkçe ra mutmain oldu. Kutuya yaklq- takim Uzere, ona doiru teveccüh • 

bah.edecefmiz mekanik kutuau tı. Kokladı, ve içinde et oldufunu der. 
1 aayesinde hayvanların zekiYeti anlaymca derhal onu kavramak Yapılan tecrübelerde, bayTanla• 

Ye ruhi hallerini &içmek kabildir. arzuaunu izhar etti. Kutuyu kırma k ~t. yiyecek arumda bir mania o.....-
Son eeaelerde Amerikada bu alet ğa teıebbüa etmedi. Önce kutuyu tu H ttı .... _1_• :~ .... ..;11b 
·ı. L· k L-- ..__1__ b"' .. k b" d"kk 1 mut r. a muaıaaıaı ...-• ı uır ço tecriiıııcYı &r&furJlllLUU" uyu ır ı at e muayene etti. 1 b · li d • -.r-o an u manaa, meae enur r-· 
yapdmıftır. Bu mekteh:n müeui· Kapağınm kaftamnı kemalidikkat akf·ı. h d anneei-
ıi olan Tbordn:ke, k6pek, ke- le ditleri araıma aldı. Ve tiddet m ..., 

1 
alyYamnşıı ayıtlı ki L ... • 

d 
-·-•-- .. ne enıe o maz. u 111re e 1191 · 

i, fare ve ta.,_...-. bu ıoıtermeden kapaimı JUkarıya { bu • ~ laL!J • !-M vanm yıyece.. a uı mMı wt-
dülimlerini çazerek lokanta • kaldırdı. Aslanm yapbiı bütün 'bu L-L_u_ b" · h" ---1. dr 

.-:-1 JdL---- tal h -1--t] d b" b" • . al muu.aa&& ır ın ına Y•twJ-J'& .~ .. i, pyat u.rum ça " arcuu: er e ıç ır ıltıc emare· 1 I" d 
bıçainu kullanır, halıim cimi ıi yoktu. Her bir.hareket nev'ama atınaıı azım rr. 
hakkında pnona ipretler eder, bir düfiince eseri idi. Tecrübe üç 
prap tifeainin tapunu~ Ye dakika ıürdü. Tehorndike may- · 
praptan anlar pbi bir bardak i- munlar Oezrinde yaptriı tecril.,._ c 

1 

çer; yemit geldiği zaman ce~- lerde ita haJftlllann makada 
den bir püro çıkanr, UC1IDU ke1er varmak İCİa J&•at 1aftf delil fa. 
ve çakmakla yakar ve içmele bat- kat d.mı fa;rdum harekeder ;rap 

_____ .,. ____ ..... 

l~stu: Bolunun Bil,,ak eaml mahallal. 
Altta: 1.100 mdn ,,aı-tlllfnddl Alal glSllln4aı 6lr görlJnllf. 

Bolu muhabhimF.z yazıyor: , JODlari71e bo1 a"ütebiJeceklerini 
Bolu nuıl l>ir yerdir? .. hada ,ardüm. 

j lardı. Sonra redinaobum çıkarır madddanm slılnce mihani-M71 ~ 
l bir bisiklet elbiaesi ıiyer Ye aahne- anladıldarma lal\11eetti. ' 

de ııra1anm11 f&DP&DJ& ıiteleri ~ ha;rnnlarda Dk&Te-
I arumda, biç birbirine dolmnpna]r. tin Mla1lltla 7alE olclulm inan• ı 
ımn yddınm aürati1le dBn• da- mu. Bu mGellife ıare ,okrek ı.:r ~ 
rurdu. Bu maymanlarm yaptılda• yaaJann Wla•ıea imam lwatab• 
n iman hareketleri, hiç ppbeais, lerba Mr ......ı.,ı mu.-ek llm 
bi;: talim ye terbiye neticelidir. ıeldlli nldt .elrlfttlerlni aa.ı.. 
Bütün bunlar al'ZU7ia cleiil d.._.. kaakllr. Zeklwt ile W. 
zorla yapmaktadD'lar. Maymun WUecek 1tlr ftSlJet 1aW•t1ıa • 
namaramu eberiJa makine sibi tili mit ...... .....,_._..... 
yapar, ft lriitlln hanlarda sekin- lann p,et ....... haıebt ittik .. 

hayat nasıl geçer?.. Bu 111aller (1500,(2000) nbm olan ha te ait hiç bir te1 yoktur. Derde mi- lerbai iapat etmek ~ Koc•ler, 
karııımda bir ~k oım,.:ulamu ıibi daha lair kaç mnkiden sene- nuebet dUftiikçe bahaedecelimb TMrif haJftD&l ...,_..... 

"- Bunu yazıp çbmele ne ha- nia 8,7 aymda inip-et kadar iati- mekanik kutusu eayesinde haJ'ftD- feGIP""HI• as.iade pret derin 
cet! .. Orası da difer Anadolu te- facle eclebilmeie tabiat müsaade lann zeklveti" ruhi h&llerinl tetMcd ,apmfbr. Bu tetlri1rat Wl
h1rleri gibi lıir yerdir!..,, Tanmda etmeldeclir. Fakat ne yasık ki biz &içmek ka!,ildir. Sem eeaelerde A· 1ıwa 1914 --inci• PJel atlklr 
dU.ündaklerinl MUI' P.1tJ ohıJo- .......... ildf.Mri W. ~ ..a..c1a ı.. det u,. ı,w .. ıeaa- nrtlnl• •••ılt* . .....,_ feD 
nan. Böyle dGıtlnen1er 1>lrU hd- mmaitis. Otma1acak hir oda JC$~ bevi ta atttyl yapdfni!tft'. Ba alla• ı trt _..ısa ~ 
lı olmakla b~aber, azıcık da l>en le dunun; buralara rabatca gide- mektebin müeaıiıi olan Tehorndi- 7 hayvan bUlecrüWlel'e'llleft1roı. 
haklıyım. Sofunun diler te~ere bilmek için bir araba yolu bile k k""pek, kedi, fare ta...ıdan ba 111111tar. Bunlardan Ttc:Mso " 
benzemiyen tarafları nrdır. Son- 70idar. ~ ~en·ı·ıne koym..:_ ve haynn- Granae ,..tı •e c!itt.dir. Cç tan..ı 
ra, bir ıe)'i oldula tihl alnnek ft Karoila, Çele ıibi ytikleklik· ~k.;. ak ~ llzım olan Tncera, Rana Ye Chıta ıenç •• di
ıöıtermek ueuliinü lfittüllm- ler (2&00) metreyi bulur. Buralar- •L-:. ~Jemamq oldukla- ıidir. lki taneıi Sultan•• Coaeal 
den, memleketim olm•em• rat- da kar--- hiç ekaik olmaz. Se- mı......-J'I k ktir Bundu soma on • 
men, ebilılerimisl de ımcatnn. nenin u.. menlminde, bu yüksek n halde onu açmaia munffak ol· 

1~N•r e d• •• dileti Coco _. 
Yl!r d--1-1--- .. .. tlim ilk önce bu ntı ueTa ıtı Ye 

Onun için tam malGmat iiltiyeal.. dal tepelerinin maktan ıöriiniifü, ~ ıoımuı •• • .. kek) enelldlerine illYe edl1mit 
ri hotnut ecleb:leceibL clibı: bS- tabak içine doldurulan mmulQ'aJI buJmu 1Ç1D I~. •e bunlar üzerinde çok kıymetli 

Busin ·vıl&yet merknlnin ... Joiurtla apualıı andıtır.. Yani, 1US bir çok manewalar ~par r tecriibeler yapdabilmittir· Bu haJ· 
hiT nüfU111 on binl aıeçmiftir. 86- Jetli dailarm tepelerinde bembe- Ye eonra yavq yaftf bu luzumıuz vanlar çok erken ölmüılerdlr • 
.._.r._ vıa•et•m n.a.L-- iki -''• ı..•m -· ı..ır· kar a.-L-'--- bulunur. (). manenalar azalır, azabr" 7alnız _,_, lan nın .,, .1U119Q ~ - ., ,, _ u QU1a&illll k ,_ • . lbma olan ma· Cameroun' da ,. ..... ammı o 
kadardır. Bolu tehri, etiafı °"" b7aculanmm çoiu bu benzetitin 1ilUJD açman. ıçm bu ha anlar T eriff aduma ıi~ 
manbk, yemyqil dallarla çnril- bir ahçı alzından çıktıiını zanne- nevralara münhurr kabr. Tecril- rr ~ . . 
mit bir OT& Userindedir .. Rl1amı deceklerd:r! .• Ben de zaten böyle be tekrar olundulcça bu 'hareketler maden enel haç bır tabm ••ter-

. . . • • • biye pnaemiflerdir. Burada aer • 
(720) oldutmıdan kq hlru eıkea 1&D1Dalanm idi1oruml Çünkü a- makine ıibi ıcra edılır; fakat ha,.. bett hayata pek ,.km bir tanda 
ıel3' ye ıeç gider. Vılayet merke- 4111m allçı çıkımı .. Şelaire bir ıün-' yan m•kanismayı anlamanuttrr hal"nd 
zinin hava11 biraz rutubetli ol- lüle m---~eclelri bir ı..... aL- kö- 1...·ı 7&f&lllltlarclır• SUri 

1 
e faf1 • _..-. ~ '9!r' 111 e..... wnrlar •• -lms bir tecrlbe yapı • 

--1-1a beraber ı-~--bulunki kadar ..A~ D I..~ ·---~. -·11--lar » --1... d.k L· L Lıt-.....1. L.. ı- ,,-
llllUU - ~ ...... e ucr ~ ,,_,, aau ' T c:nom ı e uır çoa -r-" • lacaiı Yakit demir parmaklıkla 
değildir. Orman itibariyle Türki- liyet merkezi olan BoJa,u meım- diler Gzerinde meeeleyi etüt etmit muhat pnit bir yere, alımrlardı. 
yenin en zenaoin Tili1etidir ve ke- leket1-n" olarak ..J;._.•rdilderindea bu ha _. tf dil- zeki· .....a - n:: •"- ye yY&mar& a e .... Hepıi az zaman içinde imamara 
reıte cinai i..:.lir. Bola ve kazala· b. '- '-!-... 1 1....t1.a..1t.:... Bolulula -.ı.-!l. k ..... _:...... 

7... ır çoa &1U1te er D11U111 • yet vekayiini te~ia etme 1•Mıua•r abıabilmitleıdi. 
nnda çtkan hububat ancak oraya nn aL-ı olarak memleket memle- 1 L• tuttu""" ·m-·~ tir. Bu hayvan an ta111 ... ı Yapılan t---"beler ... eaua mGa 
kP.fi gelir. Arazıye ııiabeten nüfu- ket -.ezdi)t.in\ zanneder. Onun ~in 1 k d id" k" tabia cçru 

7
-

• & tihan ar o a ar zor ı ı • tenı"ttı"r•. Ha-·•• .. ,_k sevdili bir 
ıu ıeyrek ıayrlımu.. lıletilmemit yumurta pl9trmetini bilımiyen Bo- ı h• " • ..._ Y-.ı l b"t _..1_ d tiyle alınan netice onalnn a ey ın- yeme'- go"ıter·ılfır, bu wemek onda, 
m:ı~en eri, ta aentSUCri var rr. lululann yiizde dokaan aekizi, u- 'K " 

Fakat son zamanlara kadar ı&z· kerl'k nsaire ıibi hizmetlerde i.. de olmut ve bunun Uzerine muma· bir ıevki tabit ~ıüllmeli uyandı· 
den irak lcalmıftr, denilebilir. Vi- ter istemez mutfala eokulur ye ah ileyh hayvanlarm ka~iyyen zeki.· nr; bayYaD yemeli almak itler; 
liyet merkezinde ı&rUlen bOyik ~r olmadıklarmı itpat edinciye ka· yete matik olmadıklarnıa karar fakat yemek ile haJftD arumda 
binillar da hemen tamamen etki- clar akla karayı eeçer. yermiıtir. Hayvanlarda zeklYe- bir mania Qfdrr. Bu manidan kar 
den yapılmııtır. ı. Va.ti tin ııfır olduiunu iddia etmek ne tutmak ye yemei't bTUflllak '51n 

Şehire giren bir yabancı, etra· kadar yanlq ise onlara büyük ze- bir çok jeıtler yapar. Yant yaftf 
f 
10 

tabii güzelliii ile beldede gize ••-m=111a1111m11111111mıa:ınmıa1111111tııli111mn:un.wwwa:m=:.1.::1ıa:11111mım111 kivetler atfetmek te hakikate bu manilar kunetlendirilir. Şu 111-

çarpan ihmal Ye 1lkaydilijin ne yeni Kitaplar muıayirdir. Thorndike kutunun retle ki, hayftll öyle bir yaziyete 
büvük bir aykmlrk meydana koy- ı içerisinde yapbiı bUNıl bir YUİ • düter ki yaziyetin heyeti meanua-
~-~unu gÖrür. Devlet matbaasının yeni bas- i yet ile eaui olan kısımlar ıöriil- ıım kavraması llmn ıelir; ve me• 

yeni Belediye reici Retat Be- tığı aşağıda yazılan kitaplar sa- miyecek bir tarzda imat ettirilmit- ıe1enin karıtıklıiına ıöre onu hal
yin daha iy! çalıımak iıtediti ve tışa çıkanlml§tır. tir.Hayvanm bittabi ıörme4:ii bir letmek için yaptığı harekat, mele
hntta h~:z! i§!ere batlachiı tlriil- Tevzi merkezi: Vakit mat • tef için zekayetiyle meseleyi bal· klb akliyeıinin &Jçüaüdür. Koeh
me1<te:lir. Bunlarm ıonumm iJi baası, Ankara caddesi, lstan • letmesi im.kin haricindedir. Hay• ler taharri,atmdan en manalı ve 
gc'ınesin" ve memleket için •erim- bul. Yanlarda zekiyetİJi 11frr olmadılı mllhimlerini derece itibariyle oka-
H neticeler almmaımı temenni .,. Bitik adı Muharriri Kr. Hochet - Soaplet tarafmclan 7IP JUCUlanmıza izah edecetiz. 
delim. yaratıcı tıeklmül: M. Şekip 70 pdan qağıdald tecrilbe ile iJice b- t - Dolambaç: - Şempanze • 

Boluyu ~eveleyen ormanlık Spinoza Suut Kemalettin 12 pat ed~lir. 8a zat Ji7ei::ek ..rt•le ler" buna klJ'&HD !,ir diıi kapek 
dağfar lç~nde (Ahant g&tG) (.... Sakarya .Nüzhet Ha.inı 40 dolu bir kutuyu bir ulan kafesine 'ı •e ta.aklar aıaltdaki imtihana tl 
tepe) g"bi yerlerin, lıTiçrede ıe.- marm:mmw:m:a:ı::=ı========== koyda. HaJ'ftn 8Dce miltereddit bl tutuldular. 
dtjinı me,hur Spor Ye Cure ittoo Ye encliıenik bir vaziyet aldı; ton- Yiyecek ıiiren hayYan hatb mü .. 

8 ı-. · · 

~ 
~ '-
>., 1lrı ... 
~ 

let, ı.. 

·~ 
~ sa 
~er~ 

"' ~.~ 
"" ( 4 



' 
" 

, 

~nun 1934 ~~ HABER - Akşam Postası - .============9== 

. ller a=y=b=ir~h=a~==-=y=d=uı=-=-=--K=anatlı postacı 
dldürülenmeınleket 

Güvercinler 
Polis "karakolun yüzünü gös
. termeden vur!,,. emrini aldı 

bıter h" A. ırer ..• 
k~d lllerikanın en azılı haydutları 
)ot Utınuı köpekler gibi öldürülü· ... 
~t ~ltıerikadan ıon gelen haber· 
0 ~ u küçük ve yuvarlak acunun 
~dil.tçasında henüz bir "cennet,, 
blf '~. •eaa · :ı ve derts!z bir ya§ayı§ 
tor goatenni! olduğunu bildirmi· 
~c '- da, yılanın başına ba.mayı 

~:-ebilrnişlerdir ! 
111 k tından iki üç ay önce deli do -
~ /1tillerin katili genç, azılr, hır• 
d~ k a.kat korkusundan günlerce 
ter'·lıt!undan saklı ya~ayan Dillin 

Aıı b r casus gibi öldürmüşlerdi. 
ttk'1aın::J.an Floyd'u ... 

dJık~!d'un "güzel çocuk,, diye 
t~· l 'inler arasındaki tıınır.ı ga 

Harpta, insan ara en . emin v 
vefakar muhabere vasıtaları 

hizmetini görürler 
Güvercinler ne sevimli ve cana 

yakın ku!lardır. insana pek çabuk 
alıtan bu güzel hayvanlar •yni 
zamanda son derecede haıısasdır
lar. Onlarda harikulade denilebi. 
lecek fıtri öyle bir hassa vardır ki, 
bu, hiç bir hayvanda yoktur. Ka· 
palı bir sepete koysanız da ·yüz
lerce kilometre uzağa götürerek 
bıraksanız, seyyah güvercinler 
hiç şa§ırmadan bir uçuşta, cihet 
ve istikamet hususundaki hassala
rı dolayısiyle hemen gider ve yu
valarını bulurlar. itte her ·,eyden 
istifade etmesini bilen insanlar 
güvercinin yaradılışı iktizası bu 
mümtaz hususiyetindende binnen 
faat teminine çalıımıtlar ve hu • ~~tdc okumu! işitmİ~:Jinizdir .• 

()1 • 
a)d ... t ·nsanın hayatı ne c!emek 
du,~t:unu ~uursuz bir tüf ek kadar 
dııtnehiJrnekten mahrum bu hay· 

ta. k .d. . k b" "ıt ' en ısıne pe yara~ır ır 

l\ ette, gövdesi elek gibi delik de 

den "Alkapon,, filminde gördüğü 
nüz hadiselere "rahmet okutan,, 
ne cinayetler, ne kanlı dövüıler 
meydana geliyordu ! 

nu elde etmeğe muvaffak olmuf -
)ardır. Bugün harpte güvercin • 
ler muhabere noktai nazarından 
çok mühim ve kıymetli rol oyna • 
maktadırlar. Her ne kadar es • 
ki Romalılar ve Yunanlılar zama· 
nında bile güvercinin muhabere 
vasıtası olarak kullanıldığı anla • 
~ılmakta ise de seyyar güvercin • 
likler ancak son harpte ihdas edil 
mit ve hu hayvanın ilk defa ate§ 
hattında kullanılması da gene bu 
harpte tecrübe edilmiıtir. 

l~ olarak hn!t ve ada!etin ara~'an 
~l~~nit~ iste-=ıeden öbür dünyayı 

u. 
~ lf. • 

~~erikan r.o:foinin, s!lda~nn 
' h Utluk hfı.cliselcri kar~ısmda 
~~ Ulduğu usul kcrkt.ı~ucu oldu· 
~~~r da pratiktir. 

~"Ördünüz mü, karakolu gös· 
-~~,,· ' d. ı.n. ıyor. 

~-ıti karakol görmek nasip ol· 
~~~ liaycludun, IJÖZe illtlr lli9· 

Jcı~ d~hal oracıkta hesabına ha· 
4.aı ... 

ı._ Siı 
.~ ~n~n hesabına bakmuanız, 
\h~ gozüne almış olan o can&· 
~ırw anda topunuza b:r yekUn 
\ı, ege giriımekten hiç te geri 

tlk d w•1cı• () egı ır. 

~lı tıı..ı? İçin Amerikan pol=si, al
)0::n•r i!zcre §İmdi derhal vu· 

~~1•on da böyle vuruldu ... 

.. Q· • • • 

t~i 1
1
r nurnaraJı halk dütmanı,, 

t. .. ıtc ,. 
"'" ·CUnç ve nlçakça b:r sana 
~ ~ıi ıa.nıan sahip çıkar8:k poli -

~erı.tı~.e~ silahını dütümıiyen • 
~ ~el ırı de Nelson' du. 

\ cı)d~~un bir adı "Bebek yüz • 
. f:'~ Kunu okumuııunuzdur .• 
'~) t NeJıon, Amerikan poli • 
...... eni -··th" k . d ~,~ k 04•U ış aran üz erme a· 
'tı urıun yağmuruna tutul • 
~4,t\d '<>nra cansız b:r halde yu
t.~\rı •iı çukurda kendisini bul· 
~ ~k ~a.nıa.n bu "Bebek yüz,, 

~ '~·~ı aörünmüyordu .. 
~)',~ı·'~•n yabani bebeği kan· 
\ı: ~~ ığ nin -isabet ki- da • 
.., cı)d da., bebekliğinde öldürül· 

\t • ., 

Şimdi kaçakçılık yok mu? 
Biçimi değiftirmit olan bir 

başka kaçakçılık Amerikada bu. 
gün yapılmıyor değil. .. Fakat hızı· 
nı kaybetmiftir. Ve yarın büıbü • 
tün sönecckmi§ ... 

Kaçakçılık dolayısile ortaya 
çıkması gayet tabii olan cinayet -
lerden eser yok. 

Bu ara size Amerikadan gelen 

bir ht\berin bir.batka tarafını bil· 
direy im. • 

•
1ffalk, timdi, 'kaçak, pi• odun-

dan çıkarı1mıt ispirto yerine, hiç 
olmazsa iyi şeraitle yapılmı§, ze· 
h:ri azaltılmı§ içki içiyor.,, diyor· 
lar. 

Bu sonuncusundan gelen fena -
lık, eve ikinden daha az fena olsa 
gerek ... 

Kazançlarından biri daha: 
Geçen günkü bir yazmıız:la, A· 

merikanın "Zavallı,, küçük mil • 
yon er kız!armı anlatmı,tık: 

Paraları, her türlü kolaylıkları 
olduğu halde günün birinde bir 
haydut yığını tarafından kaldırı -
lıp görünmiyen yerlere kaçırılmak 
ve belki öldürülmek korkusile 
boyuna gizli polis gö::ü ,altında 

ya§ıyan küçük zenginlerin; pek 
aç olpııyan, fokat böyle bir kor· 
kuyla yaşamıyan çocuklara nıs· 

betle bedbahtlığmı yazmı~tım. 
Lakin bakın Amerikalı ne di -

yor: 

"işte bu yakın dikkat ve zengin 
çocÜklarını daima ıilahlı gözcüler 
altında bulundurarak yafatmak, 
bu memlekette çocuk kaçırma hay 
clutluğunu da iflasa ıürükliyecek· 
tir. Kapılmak istenen çocuğun 

tu • • • başında her vakit bir iıtihki.m ~'l~leti L 
~~)~ • fl:alkınması, çocuk ka- pekliğile bulunmak kaçırıcı hay· 
~ t.1\1 "e zenci mücadelesile d".ldu muvaffakıyetaizlikten yere 
~ 'llrtıı! olan Amerikanın, S'!tecekt:r.,, 
'S-.~:ı:la.tda kötülüklere gale· • • • 
;ıd, et t~ ~Ü yük muvaffakıyet- Amerika, sahiden bir cennete 

~~.'-'~rik t 8ı haber veriliyor. dönmüş, inıanm insandan korku· 
~~Cltt ilde, tirndi "fena insan su kalkmıt, kaygıaızca ya§anan 
\llltn~; ;enecek kadar it •ileri bir il lialine henüz gelmit değ~ldir. 

~İtirı· ~rıern . :nanmak iıte • Fakat bir yol tutturdu ki, zebani· 
~ •ı? leri ortadan kaldırmııkla, arbk 

~· ~ll • ..,. • I bir cehennem olarak ta kalacağı • 
\~~·)\"~8.ffakıyetin bir yanı da na hükmetsek, herhalde "tatsız 

ıcl 11di ... 
1
" kalktıktan ıonra el· bir cehennem,, yan=, terlerin, bü-

\:~\j ~a.ıa. 
1 

liin anaçlığı ile fink atamıyacağı ,d_ ~ı,, kalkmadan evvel 1 bir yer olacaktır. 
a.çakçılık ve o yüz· H. M. 

Güvercinin yı'etiıtirilmesi ve ter 
biye edilmesi çok nazik bir me • 
ıeledir. Terbiye, yavru henüz uç
maia ı,..lada~ PJA.mandan itiba. 
ren ba!lar, üç aylık olunca tecrit -
be uçuşlan yaptırılıyor. Mesefa 
her gün biraz daha arttırılır ve ya 
vaş yavaı 30 kilometreye kadar 
çıkartılıyor. Bundan ıonra kuş 
harp gürültülerine alı§tırıhyor. Bu 
surette terbiyesi ikmal edilmit o-
lan güvercinler sürat, kabili,.et 
ve emniyetlerine göre tasnif edile
rek derece alırlar. Çok ıüratli ve 
emniyetli olanlara en iyi derece 
verilir. Az süratli fakat emniyet
li olanlar ise iyi derece alırlar. 
Müşkül :m ve zamanlarda kendi
lerine itimat edilemiyecek olan
lara ise dütük derece verilir. 

Her harp güvercininin · b:rer 
lastikli ıicil varakaları vardır. 
Güvercin ölünciye kadar bu sic:l 
varakası saklanır.Numarası alimin 
yumdan yapılmı§ bir halka üstüne 
yazılır ve hayvanın sol bacağına 
geçirilir. Bu halkaya ayrıca hay· 
vanın doğduğu tarihle hangi gü
vercine ait olduğuna dair alameti 
farika da konur. Sağ ayağına 

sebiluitten yapı'lmış ikinci bir 
halka takılıdır ki bunda da hangi 
muhabere hattında kullanıldığı i· 
şaret edilmiştir. Tebliğ edilecek 
telgraf veya haberler 7+11 santi· 
metre büyüklüğünde kopye kağıt-

lnglllz ordusuna ait bir· tanktan bir muhabere 
güvercini havaland1r1hyor 

ları üzerine yazılır. Kağıt Uç defa li ve ıadık birer muhabere vasıta· 
bülcü1Ur. AJimiyumdan yaprlmıt larrdrr ! 
üstüvane ıekl:nde ve 35 milimetre Halecandan çarpan yürekleriy· 
uzunluğunda bir muhafaza ıçıne le ölüm havası eıen dumanlı ve 
konur. Bu muhfaza da iki ucun· gazlı harp sahaları üzerinden et· 

dan hayvanın sağ ayağına bağla- rafa dehtet ve ateş ıaçan top mer· 
mr. Bazan da bu kağıt bir kaz tü· mileri ve şarapnel parçalan ara· 
yü tüpünün içine konarak güver- smdan yıldırım süratiyle geçerek 
cinin kuyruk tüyleri arasına ıak· haftalarca muhasara altında kal-
ı mıt ve bitap bir hale gelm;• olan an11".. :r 

Güvercinlerin terbiyesi ile uğ. biçarelere yakında hayat ve hür· 
raşmak zannedildiği kadar kolay riyete kavuşacaklarını müjdeliyen 
bir it değildir. Hayvanın tabia- onlar, ümitsiz kalpleri taze bir ü-

mitle canlandıran gene onlardır. tini, huyunu anlamak ve ona gö· 
re hareket etmek lazımdır. Onun Bu hususta b:nlerce misal zik-
için bu işle vazifedar kılınanlar redilebilir. içinden bir tanesini 
tecrübeli ve ihtisas sahibi adam • saymakla iktifa edelim. Bakınız 

muhasara altına alınmıt bir mev· 
kide bulunanlardan birisi hatıratı 
arasında fu acıklı sahneyi ne gii· 
zel bir lisanla ifade etmittir: 

lar arasından seçilir. 

Dakikada bir kilometreye ya
km bir süratle uçan seyyah güver
cinlerinin harple o küçük kanatla

rıyle tam zamanında yetiştird;kle· 
ri imdat ve muavenet haberlerinin 
kıymetine paha biçilmez. 

Harbin en t:ddetli ve nazik 
günlerinde, ke§İf kuvvetlerinin im-

ha edildiği, sis ve dumandan İfa· 
retler!n anlaşılamadığı telefon ve 

telgraf muhaberatının inkitaa uğ
radığı, ve bu sebeple hertürlü irti· 
batın kesildiği mütlıiı ve feci da
kikalarda onlar b'lseniz ne kıymet 

"Harp bütün ,:ddetiyle devam 
ediyor top mermileri ve mitral 
yöz tarakalan etrafa dehşet saçı· 
yordu. 

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

Kartımızdaki ölüm toprakların· 
dan her an vaziyet hakkında ha· 
lecanla haber bekliyorduk. Yarım 
saat evvel sonuncu olarak bir gü

vercin koyuvemı:ıtik. Gözlerimiz 
havada, onu semadan inecek ilahi 
bir ümitle bekliyorduk. Birdenbi
re o geldi ve güvercini" ğe ginneğe 
takati kalmadan yere yıkıldı. Her 
tarafı kan içinde idi. Onu elleri • 
rnin arasına aldım. Göğsü bir şo. • 
rapnel menn:si ile parçalanmı~ 

sarkıyordu. Avcumun içinde bica· 
re kuşcağız çırpınarak can verdi. 
Ayaklarından biri kopmuş diğeri 
de ezilmiş !di. Fakat o, gene ezil
mit ayağmda bize hn"at.verici ha· 
beri kendi hayatı bahasına getir· 
mişti ... 

Bombayda Hint milli kongreıi kadır.lar, yukarda gördüğünüz 
toplandı. Bu kongre eınasında, ni tarzda, hep bir örnek giyinmi.şler
zam ve intizamı temin için bir çok diri 
haJına Ja vazile verilmiıtir. Bu 

işte seyyah giivercinler insanın 
en fazla i~ine yanyan sadık ve e • 
nıin dostlarından biridir. Ayni za
manda da sulh ve müsalernct'.n 
remzi, ıo.şdctin bir timsalidir. 
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~l~an~azihrka~Başbakanı~utku-;=-·=-·="-=--=-=~=--=··-=-··=-"=-=-·~-~~-----------.------~~---.~~ .. --~ 
dagı..., lacakmı? 1f Güzel ve Gürbüz çocuk :.: ( Baştarafı 1 inci d!!) 

tiplere sıcak br suretle te~ekkür· i müsabakası i 
: ................................................... ""8 .. • ... ·-····-····· ... •••• ! 

d b ıh ··---··-........... ·---·· (Bat tarafı l inci" de) 

Şimdiki vaziyete göre, Hitler, 
gene nazi f ırkuının en kuvvetli 
eski uzuvlariyle mücadeleye bat· 
lamıt bulunuyor. 

lngiliz gazeteler:nden Deyli 
Herald, azledilen nazi liderinin 
hayatını §Öylece anlatıyor: 

"Brukner 1925 ıenesinde Silez· 
yadaki Nazi grubunu kurmuştu. 

en sonra i c:.ssa demişdir ki: 
lki günden beri Trakyamn ye

şil ve bereketli ova1annda !:.altş -

kan ve kutiretli ve.tandaılar a-ş -

sındayım. Bir iki seneden beri 
memleketin Bayındırlık yolunda 
kazandığı geniı meydanı yakın . 

dan gördüm. Gençlik hatıralarım 
la odlu olan Edirnede, yanınızda 
bahtiyarlık duyuyorum. Ve uzun zunan kend:sine Hitle. 

rin en itimat edilen bir aclamı gö
ziyle bakı'lıyordu. 

Özel dikkatimi çeken bir nok
ta Edirnelilerin ça1ııkanhkta a -

Silezyanın hem valisi, hem de zim ve kudrette yüksek canlılık -
mahalli grup Jiderİ olduğu · için landır. 
oranın diktatörü gibi idi. Edirneliler, bütün ülkenin ken-

T evkifinden daha bir gün ön· dilerini ne kadar yakından gözle· 
ce dahiliye nazırı doktor frik diklerin bilerek biraz nazlıdırlar. 
kendisi hakkında bir kaç övücü Bütün memleket bu nazı çekmek· 

ıöz de ıarf etmiıti. 24 ıaat için- ten zevk duyfn&ktadır. Buradaki 
de Hitler ve Göring Bruknerin kültür meselelerini ·memnuniyetl~ 
vazifeden çıkarıldığı ve fırka ile zikretmek isterim. Büyük yurdun 
alakası kesildiğini ilin etmiıler • her yerinden aileler evli..tlarını 
dir. Edirne mekteplerine göndermek -

~o. 78 - Sermin tto. 79 - Ayll Burhan 

Güzel ve gürbüz çocuk ıııüaabaka mıza giren küçüklerden ikisinin 
daha resmini bugün koyuyoruz. Müaabakamıza ittirak ediniz. 

Şimdi BerHnde ikinci azil kur· tedirler. Edirnenin bütün memle
banının kim olacağı dütünülü • ket ı<izünde en sevgili ve en emin Firavunun M. Tomas 
yor.,, 

Bir tahmine göre, Bruknerin 
metheden •e onun için bilhasaa 
"Sil~zyadaki güçlüklerin içinden 

çıkmak huıusunda ıösterdiği us· 

talık cidden takdire deier .,,, ıi -
bi söz söyliyen dahiliye nazırı 

doktor Frik bu akibete uiraya • 
bilir ... 

ikinci bir mesele daha var: 
Brukner gibi nazjler arasmda 

tanmmıf olan ve azli oldukça 
mühim ıayılan bir adamm batı
na getirilen bu akibetten aonra a

caba bütün eski diler nazi lider-

lerine de itten el çektirilecek mi· 

dir? Yahut ıon zamanlarda söy· 
lendiği gibi, artık nufuzu ele ge· 

çirebilmit olan Rayiıveriıı tabii
yetine girip ses çıkarmıyacaklar 
mıdır? 

lıte bu noktada, nazi fırka· 
sının istikbalinden büsbütün fÜp· 
heye düşülerek fırkanın daiılma
sı ihtimali bile mevzuu bahaolu • 
yor. 

Şimdiki halde Almanyada na· 
zi f rrkaıı menıuplarınm miting ve 

nümayİ§ yapmaları menedilmittir. 

Yahut sıkı kayıtlara bailıdır. Ve 
bugün de liderlerin azledildiği 

görülüyor ..• 
İngilizce "Neus Kronikl,, ga • 

zetesi Berlin muhabiri, azledilen 

nazi Uderi Bruknerin "hakiki' 

naziliğe avdet için, fırka içinde 

bir hareket uyandır:mağa çalı§ -
mıt olduğunu haber veriyor. 

Brukner, büyük sanayicilerin 
ısrarı üzerine bugün kısmen vaz 

geçilmi§ olan bazı nazi programı 
eaasatının tamamen tatbikini mü· 
dafaa ediyordu. 

ltin diğer tarafları da var: 
30 haziranda Almanyada ar

tık "temizleme,, adiyle andmıt o

lan bir çok nazi rüeaumm ölümü 
ile neticelenen vakada, Hitlere 

tebrik kartı gönder:miyen pek az 
nazi liderlerinden biri de bu, 

timdi azledildiğini yazdığımız 

Bnıknerdi. 

bir yer olduğuna daha ziyade i -
nandırıcı bir delil olur mu? yoz9ğo ~ısır hükO- imzasını kral Corcun 

rnetıne ıade edildi imzası üzerine T rakyanın Bayındırlığı için 
memleket huauıi bir özen göster
mektedir. Trakya ve Edirne bi • 
zim için çok değerli Türk varlığı
dır. 

70 şer sene ara ile atmış .. 
felüket gellriyormuş 

Geçen ayın yirmi altıncı günü, 
Mııır Başbakanlığına Amerika -Bu sözlerimle Trakyanın ima · 

rmda bütün yurdun a1akadar ol -
maiı sebebini izah etmi! oluyo -
rum. 

dan gönderilmit bir paket gelmit- • aıo ,,_...d - . 

Atatürk için gösterdi~iniz en • 
gin bağlılığa onun, yüce katına 

ıötürmek benim için mutlu bir 
vazifedir. 

Gelecek görÜ!me1erimi:ı.de i . 

mar tedbirlerinin yeni semerele
rini gene beraber konuımak kay· 
diyle yürekten teıekkürlerimi ve 
ıelamlarını kabul buyurunuz. 

Pratik eczacılar kur
su faydasını buluyor 

Türkiye Pratik Farmakologlar 
Birliği idare heyeti namına Teis 
Ahmed Nuri imzcuiyle dün ıu 
mektubu aldık: 

Gazetenizin 4/ 12134 tarihli 
nüshasında Pratik Farmakoloğla
rın toplantısı baıhğı altındaki f ık
rayı okudum, hayret ettim. Birli
ğimiz toplantısında böyle bir şey 
katiyen mevzuu bahsolmadığı gİ· 

bi, arkadaılarımız arasında da bu 
fikirde hiç kimse yoktur. Esasen 
birlik heyeti idaresi de 15 günden 
heori içtima etmit değildir. 

Biz Pratik Fannakoloğlar 15 
sene tahsilden sonra elde edilen 
bir hakkın hiç bir zaman üç sene· 
Jik bir kunla ·kazanılacağına ka
ni olacak kadar basit düıünceli 

tir. Paket açıldığı zaman içinde 
çpk kıymetli tatlarla aüslenmif 
bir altın yüzük ve yanında Kayel 
imzalı bir mektup bulunmuıtur. 

Yüzüğü Baıbakanhğa gönderen 
Amerikalının mektubu, sahibi bu
lunduğu ve önderdi i yüzü'"'üıı 

romana benziyen hiki.Y.esinden 
ibarettir. • 

Mister Kayel, bunda, yüzüğün 
1863 senesinde Hidiv tarafından 
ceddinden orkestra direktörü 

Frank'a, sarayda konser verdiği 

zaman liediye edilen yüzük oldu
ğundan bahsederek: 

- Ceddim Frank'a Hidiv tara
fından hediye edilen bu yüzüğü 
1935 senesinde batıma gelecek 
felaketten kendimi kurtara bil -
mek için iade ediyorum. Bu, han • 
gi Fravuna aitse onun mumyası 

yanına koyunuz .. 
Demektedir. . 
Mister Kayel aynı zamanda 

• • 1935 senesmde baıına gelecek fe-
laketi nereden bildiğini izah da 
~tmektedir. 

1863 yılıncianberi, bu yüzüğe 
sahip olanlar yediz er sene fasıla 

ile birer f el ak ete kurban gitmit • 
lerdir . 

Orkestra direktörü Frank, yü -
züğe sahip olduktan tam yedi ae • 
ne sonra ölmü! ve yüzük miras o • 

insanlar değiliz. Esasen evvelce . ... larak Jahu Kayel'e kalmıttır. Bu -
dıplomasız oldugu halde eczacılık •_] t ı·h· l872 d d"" ·· nun aa a ı ı e onmu§ ve 
edip de bilahare Y.eni çıkan ka· · 1879 da ölmü§lÜr. Bu sefer de 
nunlar1a bu hak elmden alınını' oğlu sefalete dü,erek bin bir mah· 
olan hiç kimse de yokhır. Bizler keme mııcerası geçirmiştir. 
eslridenberi eczacı kalfas! olarak Böylece (7) !er ıene fasıla ile 
çalıtmıt ve elanda aynı tekilde ça g~len felaketlere yüzüğün sebep 
lıtan ve çahpcak olan inaanlanz. olduğu taYiuı, ağızdan ağıza ya
Yalnız kendi ıahamızda ilerleme· yılmı§tır. Buna rağmen sahibi 
yi dütünüyor ve meıru hakları- yüzüğü elden çıkarmamıJ, talih 

mızın tanınması için uğratıyor ve döner gibi olmu§, 1893 de keybet· 
muvaffak da oluyorl1~.. Keyfiye- l·-· · · ·d ld · 

lnıiliz Kralının ~ğlunun pren 
•e•. Marina ile evlenmesinden 
sonra, timCli lngilterede halkı 
fevkalade ali.kadar eden bir me
ıele vardır. 

Evlenme kağıdına, ıahitlerden 

biri, kralın imzasının üstüne im
za almtftır. 

Evlenme hadiseleri sinema· 
larda gösterildiği sırada, bu ve
sika da gösterildiği zaman, halk 
arasında hayret alametleri görül

mekte, gülmeler ititilmektedir ... 
Bu timdiye kadar görülme . 

mit bir hadisedir. 
Evlenme kağıdına kralın İm· 

zası üzerine imzasını atan adam 

nazırlardan D. H. Thomaı'dır. 
Hl\lb.ın g~terdiği bu al~ka 

üzerine, meseleyi tahkik etmek 

üzere İngiliz ıazetelerinden biri
Miater Thomas dan bunu aormuf 
tur. 

Mister Thomaa diyor ki: 
"- Bu sadece bir tesadüf e· 

seridir. Kağıdın üzerinde fazla 

yer yoktu. Lütfen buraya imaza
layınız dediler. Ben de imzala. 
dan .. lıte bu kadar!.,, 

Diğer taraftan, kralın oğluyla 
prenses Marinanın evlenme gü
nünde, lngilterenin tanınmıt 
ıahsiyetlerinden birinin kıymet· 

li bileziği kayboldufu haber ve
riliyor. 

O günden beri bilezik mey. 
danda yoktur. İngiliz polisi bu 

bileziği pek gizli surette aramak

ta ve bir tarifini gazetelere dahi 
vermemektedir. 

nereye 
(&ş tarafı l incl dl) 

minde (Nagato) ve ayni ıisteJ!I' 
de (Mutzu) dritnotlarmdan (J 

aynca bir tane daha imal edilo 
mekte olduğu ifta edilmesinde' 
de anla,ılıyor ki, Japon hükiaJO 
ti herıeyden ziyade deniz ku 
lerini arttırmağa karar venııittİ1 

Son sistem dritnotlann bir 
tayyare ve zeplinler ve büyük ç 
ta toplarla ve bilhaıstl torpil iııfi
liklanna kar!ı teknesinde yaP 
dığı söylenen tehlike karşıl•f1" 
&u hazineleri ve hususi tertib 
ile diğer· devletleri dü!ündürd'İ 
ğü görülmektedir. 

Japon donanmasının en 'kllf' 

vetli ve \~e yarar unsur1arı c.rt.5 

da bulunan (Nagara) 15,000 ta" 
(Naçi) 22,000 ton, (Atago), ( 

ya), (Tako) ve (Hio K<ıyi) ~ 
heri 10,000 ton -bunların döt 
de ayni sistemdedir- ve a)·r1

" 

kırk mil yol yapan (Kako) (1'~ 
ungasha), (Avaba), (Furutn"' 
-bunların dördü de ayni sist~ 
de olup beheri 7,500 ton hacJ01 

dedir- ki bu gemiler Jap:>P ~ 
nanrnasına son seneler içinde 
ve edilmittir. Bunlardan hı'fır
(0. S. 4) sistemindeki tahtelbf' 
hirler de henüz Amerikan ~ 
nanmasında eıi olmıyan ve •d 
hergün arttırlan gemilerdcndi;J 

Japon donanması büyük , 
yare filolarile takviye edilın~; 
dir. Bunun için de donanın&ı 

veten, biri 28,000 .ton hacdl~ 
(Ab.gı) ve (Koga) isminde . 
büyük tayyare gemisi ile uiı' 
edilmiftir. 

Ayni sist mCle olan bu ta~ 
gemilerinin tekneleri (Kut:P') ~ 
(Nagato) dritnotları tarzmd• ,.
lup uzun menzilli toplar ye ~ 

sistem torpil dhazile diğer de~ 
lerin tayyare gem:lerindcn . 
mükemmel bir hale getirifJllİf" 

Amerikalılar: 

- Japonya donanması 
gidiyor? tJ. 

D:ye bağırırlarken, JapoJ1 ~ 
riyelileri bu yıl da Aımerikaıı 'J 
sularına yakın sahillerde ~!-' 
inanevraları yapmağa haz~ 
makta ve hi!kUmet donan ; 
daima iaüm i?zer:nde tutınaktl 

Nevyorkta intitar eden: ,/' 
"The Chinese Republic ~ 

gazetesi: ~ 
"-Japon donanmasının fi'; 

rikada hedef;, Amerikan ilet 
yatına hi.kim olmaktır!,, 

Diyor. ~,.p' 
"Chinese Commercial ~ 

mecmuası bu tehlikeden tıtl 
derken, Amerika iktisad:)'f , " 

d ~ııı büyük bir sarsıntıya uğra •• ~ 
hükumetin Japon tehlikelİJSe ~ 
Jı tedbirler alması yüzündeJllil 

•• 1 • ' "d f•• L' muessese erm n yenı n P" 

başladığını "e harp levaııtıı• tf, 
}"yelO , 

zırlayan fabrikalar faa 1 
.• 'f' 

tikçe diğer fabrikaların a~;,,l 
racatı yapamadıklarını 10

, i 1 
. . .. ··.ıetıtl 

ten sonra, fık·r ve gor\Js 
çıkça yazıyor: ·ııı 

"- İJte Japonya Jurıerı ·ti~ 
bugün bile filen harbe •;ıer~ 
sayılır: Çünkü, Çin mah•\I ... l'. 

d. ııse...-· J 
etmiş ve Fravunun mezarına kon· geçinen Japonya ken ! ıJI'~ 
maaı dileğinde bulunmuıtur. tinde iktisadi ıanıntıla~•.t <fi; 

Bruknerin ıahneden çekiliıi tin bu tekilde t••hı'hı'nı" ve ""ynı ,r._ ıgı acrvetım yenı en e e etmıt-
- ~ .. ken 1900 snesinde büsbütün mah-

mutedil nazileri memnun edecek tünda n-crini rica ederim. ====~========= 
-s • volmuştur: 

vaziyette olduğu yazılıyor. • '!lmflil""""'""" __ .. ,._ .. ____ l ( ) l l 

1

: : · .::::ı:::::::!ft::::ı••:ı::::::::::::!!!!·=nr: •te 7 •er ıene ara ık ı f eli.-
Azledilen Brukner gııır.ren yılın !i i .H .. 

0 
.. ··:··c····.,T·"'·· .. ·"·b· .. •1·b· .. ••1• ...... ::m: :r :r -:r .. • 1 a ketler 1900 senesindenberi de de-

ağustos ayında Hitlerin yaveri 5i i ..,. füi :: : Halit Galip Ezgll :::: vam edegelmis.tir. Şimdi sahibi 
mevkiinde iken bir otomobil ka - :: ! m: :s 

zasında kendisi yaralanmıf ve 
Hitlcr kurtulmu§tur. 
znbfçtde ü 

;: i l.,.anbul Ye Münib füi olduğu yüzüğün felaket yılı 1935 
if·ıi Uninrıitesinden Diplomalı ifü senesine tesadüf etmektedir. Mis-
1. • • ••• 
:•: Ocvojtlu Tepebası Necip Ap. :\o. 2 :::i ter Kayel yüzüğü bir felakete uO-
•ıu· .................... 11·x:························=!I. o İl ::::::::::::::::::a:: : ••• :::::::::::::::::::::::::::: ramağa nı'yeti' olmadıg""ı ı· ~ı·n ı'ade ': .. .._ . ._._......... ................ ..•... ... .. .. .. .. ~ 

Mraır Batbakanhğı iade edilen madığı için, Amerika i.ktı~rits" .J 
yüzüğün hangi Fravuna ait oldu- caret alemini tayYareııı, ı,ır~ 
ğunu tahkik ettirmektedir. Bu aız, hasılı topsuz, tüfeksİ~rd.-1 
tcsbit edildikten sonra Fravunun -yıllardan be:-i - Bo~ 
mevcut zinetleri arasına konula - ed:p durmaktadır.,, • ' 
cak ve muhafaza edilecektir, 1 

• • 
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Tam idrar tahlili 100 kuruş -
tur. Bilumum tahlilat, Eminö -
nü, Emlak ve Eytam Bankası 
karşısında İzzet Bey Hanı 

·------- [45011 --

1LAN 

Alliyeli Azak zade Tevfık Be
yin hanesinde bir yüzük düıürül
miit ve üç ıenedenberi sahibi zu. 
hur etmemittir. Her kimin iıe 
evsafını aöyliyerek alınası için Be-
yazrtta Tiyatro caddesinde Azak 

zadeler apartımanmda 55 numa • 
ı nya müı1tmat etsin 

'(3499) 

Sattık piyano 
Çafraa demir kadranlı Alman 

piyanosu ucuz satılacaktır. 

-._,_\'eaaitl nakliye resminden borçlu llyaya ait eski 2226 numaralı Beyoğlu Tarlabatı caddesi No. """l markalı otomobil borcunu ödememesinden 1 O /12/934 pazar- ı 09 haneye müracaat. Tel. 4077 4. 
"'-" aaat on birde Taksimde Çeıme arkasında Ruıun garajında (3558) 

SATJŞ 

ıstent:uı ~eıeoiyesl llAnları 1 

ıç dört damla mendi le dam!attmp bütün gün, "an 
septik,. ve Jilıf l<0kusu koklandığında nezle akın · 

tısım keser, Grip, nefes darlığı, boğmaca öksürüğü 
"~ .., .,l .. t ~grılannın kat'i ılicıdır. Her eczanede bulunur . 

...... -....... ,------· ..... -·····------··-···············--···-···------····· 
Daimi kabızlıktan muztarip bulunan
lara en müessir müshil şekerlemeleri 

Çilekli, k~~~~l~~.~~me~~~ü~ herkes 1 
tarafından ıezzetıe yenir, asil sancı vermez en şiddetli kabız e 
olaalarm tabiyetini tan:ıim eder her ecıaoede bulunur. Deposu \ 

lat. KüçOk Knracıyan han No. 27 I 
oz w sunu .,.....,.__..._ • ._..,.._. .... ı:r.ın ııuııuıııımıı ııuııııınıııııaı--I 

Ffalcikf, saf, hfl tesirO ASPIRTN, G) mark• 
sını taıır. AQrıları çabuk ve emniyetle gider· 
mek için baıvuracaOınız deva, dünyada 
meJhur ... e..,.. "müstahzarı olmalıdır. 

ısrarıa flSP.İA • 
2 ve 20 komprln:ellk embeı•Jl•rOe ouıunur 

---~ .... Ambalajlarda ve komprl· 
melerln üzerinde EJ1 
markasının mutlaka 
bulunmasına dile· 
kat ediniz! 

le eablacaJı ilin ol~ur. ,.,W~ıfllii11Pllri'9tiliiiiiiilif11'Wftr'1~M~;--;;;;;a~~;;--) " llıw. ~ .....,_ rı -•ııiiliD 'borç:1 
.I' ~~' otomobil borcunun ödenmesinden 10/12/ 934 pazartesi gü-
; \ "- • dlrtte Taksimde Senihi garajında müzayede ile ıatılacağı °"' •. (8358) 

~eaalti Daldl1e resminden o lan borcundan dolayı haciz altına 
~ Ardq efendiye ait metrGk Ponciyak markalı otomobil 12/12/ '4s ~- sllnil aaat on birde Panıaltı Oımanbeyde Garabet e-
:- tarajmda bilmünyede Mblacafl ilin olunur. 

~-İti nakliye resminden o lan borcundan dolayı haciz alhna 
~ \tuaa efendiye ait 2359 En kin markalı hurda otomobil 8/12/ 
~~eai ,UnU saat 14 de Ei rikapı Ayvaz efendi ıokağındaki 

\' lllliza7ede ile eablacalt ilin olunur. 
\._ .. eıe.iti nakliye resminden o lan borcundan dolayı haciz albna 
lt~ olan Sabri beye ait Plaka sız Buick markalı hurda otomobil 
"-\ı /934 salı günü saat on birde Sirkecide Demirkapıda Mes'udun 

llada müzayede ile satılacağı ilin olunur. (8360) 

\.... ~ifet Altıncı Ş. memurlan için pazarlıkla 30 adet mupmba 
~~. Talipler ıetirecekleri nümuneye göre pazarlık yapılacak
~ lralık teminat makbuz veya mektubu ile 10/12/934 pazartesi 
~t 15 de daimi encümene müracaatları. (8311) 1 

~lıul 2 nci icra memurlu- YENi ÇIKTI • 

~~olup paraya çevrilme- ilk bahar Sellerı 
~ eden bir adet Kredi- 1 Fiab 75 kurut 

Mensucat fabrikalarında ça • 

lı~mıt iyi bir ustaya ihtiyaç vardır. 

Talipler Balatta Süreyya p&f& 

menıucat fabrikasına müracaaL 
(3560) 
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Sah>hı ve N~!\rivat Müdürü: 
HASAN RASiM US 

HaıtıJdıtJ yerı (VAKiT) MaU... 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden J 

4300 adet Emaye taklidi bayi levhası satın alınacaklar. Talı p

leria numune ve ıartaameyi gördükten ıonra pazarhğa ittiralr 
etmek liıere 10/12/934 Pazartui günft saat 14 le % 7,5 tcmi.:ıat

lariyte berabar Cıbalide Levazım ve Mübayaat Şubesi Müdürlü· 
tl1ae mDracaat etmeleri. (8134) 

Talebe kayit ve kabulü 
Şehir Bandosuna ıündüz dev•m etmek üzere talebe • lmacaktır. 

lıtekliler malClmat almak için hergün 13 - 15 e kadar Betiktq'ta 
Konıervatuvar yatı kısmına ıorma ları ( 5595) 

Günün -Fotografları 
Muhtelif gazetelerde çıkan gOnüo hadiıelerine ait fo. 

torrafl1rla ıpor mecmualar.ada gardOğOnüz ıpor hare· 
kellerine ait f otograflar yalnız lıtanbulda VAKiT 
kDtDphanesinde 11tılmık1 adır. 

k Sa.~ tahvilinin 12 - 12 - C34l Dağıtma yeri • Vakit Matbaası 
~~~ha gi.,,ü ıaat ondan on 'lıımm ___________ _... 1 

~~~i~~:i=:~;:ı -ls_t_a_n_b_u_l_Z_ır_a_a_t_B_a_n_k_a_s_ı_S_a_t_ış_K_o_m_i_s ___ y_o_n ___ u_n_d_a_n_: 
.. ~ ~ ıün ve saatte mııhııl-
~ bulunacak memuruna Sara Semti Mabal!eıi So'.ağı Em i '< Cinsi Hissesi Hisseye g<Sre mu 

,~u.., No. ıı No. ıı hammen kıymeti 
> ............... ilin olunur. (S62B) 1508 Şehremini hkenderağa Bostan 27 2711·29 Boıtan ve Tat oda metreai 4380 18172 234 T. l. 
'1~ icra memurlufundan: 3464 l'eyoğ u Hllseyinağa Çalgıcı 13 Arsa mebni 25 Tamamı 200 " 
~~olup paraya çevrilme· 1730 Kur tu uş Kurtu'uş Suyo'.cu Ye Yamandi S K6ğir bane 3/4 2006 ,. 
~~ .. ,~ 1'erilen ıardrop, kar- 3712 lslanbul Mercan Dayahalun Ça'< makçalar yokuşu 28 BilyDk yeni han alta kat Tamamı l lOO 11 

._.. ~!1'9 ev efyuı 10 - 12 - 3482 Beyoğ u Hilseyinağa Tavşantaşı 1 Aua metresi 69 " 55l ,, 
~ '-l •ne ınU..dif pazartesi ~863 Kadıköy Osmanağa Mina oğlu eski, Canan yeni 13 Ahıap hane Ye bahçe ., 2120 ,, 
~, t 10 dan itibaren birinci 1340 Fener Tcvkiı Cafer Murat Mo Ja tekkesi 26 Hane " 900 ., 
~ t)~ auretiyle Sultanah • 3l93 Kadı1'1Sy Oıminağa Seraskt.r 36 38 iki arsa metrui 114,50 1/8 130 " 
.,.,_,

1
•• lllahallesinde Su tera. 1349 Eeyoğlu Kamerhatun Şebek 8 Kıı.r harap hane Tamamı 1500 ,, 

C!!_' llıd• 17 numaralı hanede 1105 Galata Bcnkehade Kemeralh 31 Klgır mağaza 38 120 1292 ,, 
\'d,~dan talip olanların ma· 3 ~93 Kurtu Ut Kurtuluı Kurtoz:u 48 Araa metresi 110 Tamamı 663 ,, 

' e.zır bulunacak memun• Yllıde yedi buçuk pey alcçcJcrile iha 'e bf'de!leri nakden Yeya gayr·mnbadil bonoıile &denmek ür.ere yukanda evsafı yaulı gayri• 
~llan ilan olunur. menkuller açık arthrma suret le satışa çıkaulmıthr. ihaleleri JO/l:ıt/934 Paıarteai gGnü saat on dörttedir. Ahcılarıa Galatada eski 

sahı ko.uisyonuna müracaatları. 



•tren• !LA1'LA• 
Okuyucularımıza bir hizmette bu
lunmak gayeaiyle bir "Küçük llln
lar., sütunu açıyoruz. Bu ilanların 

satırına beı kuruş Ucret ahnacak-
tir. Bu günden itibaren 1 gUn içind• 
gönderilen küçük illntar gazetemize pa
rasız konulacaktır. 

nıııu11111ıınnının111111ıınn Bugünkü 
Japonya bir tara/tan lngiltere 

ve Amerika ile konuşmalarına de

vam ederken diğer tara/tan do
nanmasını kuvvetlendiriyor. 

V Q§ington muahedesinin leılıi 

i.çin icabeden faaliyetlere giri1miı 

ve bunun için bir komite bile vü
cuda getirmiıdir. 

Bu sayı/ada göreceğiniz resim

ler, Jap;,nlar"ın yeni deniz kuvvet-

-· /eridir. Birinci resim ıon •İstem 

2 

deniz kuvvetlerinden birinin iç 
)ölümlerini gösteriyor. 

4 numaralı gemi Turutaga'dır. 

7600 tonlukdur. Bunun gibi daha 

üç gemi.i vardır. Bunlarclan biri

nin adı Avoba, cliğerinin Kako, 

ötekinin Kenugoıha'dır. 

5 numarcilı gemi 1000 tonluk 

T ako'clur. Ayni ıeriden üç gemi 

claha yapmııtır. Bunların aclları 

Atago, Maya ve Clio Kayi'dir. 

6 

8 - Numaralı reaim Maka harp 

gemisidir. 9 - Numaralısı Japon· t 
ların en son clenize inclirclikleri 
deniz altısıdır. 

Japonların deniz silahlarını a

zaltma yolundaki konufmalarcla 

ya müsavat, yahud da hiç gibi a
yak direme/erinin, muhakkak ki 

bir aebebi ol•a gerektir. Deniz tez
gailarının harıl harıl itlediğine 
bak.ılırsa bu sebebi de anlamak 

m'--nr olmıyacaktır. 

zaaında 

Hitlcr kur 
znb(çtde 

Japon 

KUPO" 

341 
9-12·934 

donanması ıınu111111111ııımıııu1ıııııttl 

ınıııııııı1ıııııııııı11111111ıırrl 

1 l ; • -

Japonya deniz kuvvetleri i 

de bugün 33.800 tonluk getfl 

var ve bunlar denizciliğin b .. 

inceliklerini, bütün ihtiyaçl 

çelik gövdeleri içine sıkııtı 

ejclerlerclir. Bunlann iki nıı 

lı•ı Naçiclir; 22.000 tonlukdııf• 

numCJTalı tayyare gemi.indefl 

clane vardır; 28.000 tondur. I 
leri Akag ve Koga'dır. 

Japonların gemi yaptJI 

aüratleri, cliğer clevletlerle 

edilemiyecek kadar da ueri' 
Onlar. ancak küçük bir ge~ 
pacak zaman içinde büyiilı 

zırhlıları çıkarıb koyuveri 

(6) numaralı gemi Nal 

15.000 tonlukdur. ('l) nııf11 

Kongo' dur. 

ti 
d 
~ 


