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SAYIFA KURUŞ 

_ _!1staşi cemiyetinin esrarı nedir?· 
.Yugoslavya siyasi teş~bbüs

lerdemi bulunacak? 
"ladenin karısı ne diqor 
Kralın cenazesi bugün Belgratta 
büyü~ merasimle kaldırılıyor 

Doıt 'Yugoslavya Kralı Alek1&11ilr B8&ret
leriııln feci bir 8W'81ie vefatı dola)'Jalyle bu
&'tln bUtUn TUrklyede umumi yaa gUnUdUr. 
Dlln de yaz4ığmırz l'lbl ılnemalar, tiyatrolar 
bugUn kapalı bulunaca.11, gazino ve kahveler
de çalgı çalmmıyaeaktır. Rı>sml clalreler bay
raldannr yanya kadar 9"keceklerdlr. 

Ankara, 1'7 (A.A) - Matbuat umum mft
dllrlöttlnden tebliğ olunmuıtur: 

Yusoelavya Kralr llapnetıu Aleksanilr 

Hazretlerinin cenar.e ıperulmlne teudllf e
den blrlncl tefrlnlıı 18 .ncl Pertembe cüalk 
akpmr, Ttlrk radyo11t1 uat 20 buçukta btlyök 

ölttnUn memleketlmlzcle fıyandrrdJfı derin 
ve içten gelen yaaı bir nutukla Uıı.cle etmefe 
çalrpcaktrr. Ayni umanda 8~ ve Fran-

sızca olarak Türk mllletlnln bUyttk ac.ısı dotrt 
memlekete ve clbana da UA.n edllecektlr. 

(Devamı U ncU del 

dini ayinden bir intiba 

Makedonya komitecileri 
nasıl imtihan edilirler? 

K - - . 
rahn cenaaealnl ziyaret edenler aihyarak •Jrıhyorlar 

[ ~~~~e~fo!u :ı 
Türkiye Cümhuri-

yetinin ilk yası 
Ankara, 18 (Telefonla) - Fa

lih Rıfkı Bey bu günkü Hakimiye
ti milliyeae " yaf günü,, batlıiı al· 
tında yazdığı bat makalede ezcüm 
le diyorki; 

"-Kral Alekaandr, Türkiye ile 
Yuıoslavya ara11ndaki sıkı ve sar· 
11lmaz dostluiu kurmakta Gazi ile 
birlikte çalıttı. Onun hatırası da, 

(Devamı H ncU de) 

Romanyalı bir katil J ve Kralıncenazeslnl ziyaret eden halle 

ı:Po';fada içki 1Jasağı 1 Bu sabahki iyin H~~:!i~11!"::l~e::fc1i
on 

81\'~kili bu yasağı tatbik de 1:y:-~d~~=.~:d~~~: d=; ..:!: 

yakalandı 

JaPoıı etnıege k d• veffa Kral Aleluandnn iıtira· ııu ihdaa ,_, tnen'i 11ı··a1c· arar Ver ı bati ruhu için büyük bir dini i· Romanyalı bir 

JaPo 'ita lcaı.r ?e:...İfı:~ kanu-ı ladrktan sonra ·kanunu mevkii fii- yin yapılmıtbr. Daha saat onda k:::~~n üç ay 
1>011 

111
• Ba,vetc·ı· le koymak kolay olacaktır. kilise tamamile dolmuıtu. On 

Lir Ya heıedi) • • ı, biitün Ja. Baıvekil "men'i mü.kiratla Ja- bire doiru -hrimizde bulunan evvel Roman -
~r taı · • reiılerin · . pon ruh la · .. ' ~- yanm Balçık ka-

haJJc •l!latn.m e, ıızlıce unun can nacaımı ve Ja- sefirler, konsoloslar, Vali Mu· aabaıında bulu. 
ta ~e.... e aönderer-'- POn halkınm daha kuvvet ]_e•b b. Be v ı· M -a ·· ı ... -:ı.t.,; __ . ıc& el • K e - ıttin y a ı uavini Alı" Rı- · · S ··• Yu ..... ~ ) b· eceiı kan · d nan enııteıı a -

1 U)lllıd e Ule te- " &atın edir. za Bey, Cevdet Kerim Bey ve-
• e,L.. lrıhnaenu ı Japan ' lih pehlivanı bı· •

1

'-tı.r., •e ,. çki • ya, meni müakirat dola- sair zevat ta gelmiılerdir. 
•esaiu .. • ' te,lnııtı Pl'opa-• ..J- YJıale Ameriakda olduiu ıibi ,_ • çaklıyarak öldürmüı, oradan Kırk 

• ••IJl zen • 1 •---ua i __ d b xa .• . b l 1· d d _, ..... 1
Ye eln,jtt• Rlll eıtiritıneaini ta ça~ ar, •taklıaneler zuhur ede- Ayin umumi ve üyük bir te- are ıne ve ora an a vcuuile aa-

D •• 1 __ ır. v cefınden de endite etmiyor ç·· euür içinde cereyan etmittir. tm ev aldığı Bandırmaya kaçmıya QOy~bir tc·· h lk • un· 
talbikzenıUıi ha u a ~ vatanperverliğine iti- --------.-----:ı muvaffak olmuıaa da Romanya 

~ ınat edebileceiJni WJJmaktadır. komoloıluiunun iı'arı üzerine 
(Devamı 1' ııctl de), 

Aşk mümeyyizi 
güzel Mariya 

kimdir? 

Katll Vladenln ••il reeml 
Yusoıluya - Macaristan hudu

duna altı kilometre ıneaafecle ve Ma· 
cariıtan dahilinde Y anka Puıta ianinde 

bir köy vardır. 
lıte Avrupanın en eararengiz ve 

dehtetli ıuikaıtçılan olan Makedonya 
komitecilerinin merkezi A'~rupa faali. 
yet merkez bürolan bu küçük !fôyde
dir. 

Y anka Putta köyünde Paveliç is
minde bir Makedonyalı Sırp'a ait bü
yük bir çiftlik virdrr. 

Buran dünyanın en eA'al'h hinau
dır. GündOzlerl tamamile ölü olan hu. 
yer geceleri canlanır. Uyuyan gözleri· 
ni açar. Kapılarından bir çok adamlar 
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eclis_:w 
aç hnca 

• 

Hk toplantıda iş kanunu 
projesi müzakere edilecek 1935 deniz konferansı bu 

hafta görüşülmiyecek 

18 birinci tetrln ~ 

Jsveçe 
•• •• uzum 

Vasalant vapurile gideP b~ 
üzümlerin hepsi satıh~ 
İzmir, 18 (A.A.) - Linıanııost . d1" 

da bulunmakta olan İsveç baıt 

ANKARA, 17 (Hu.auıi) -
B. M. Meclisinin, bu ayın 25 inde 
toplanması ihtimalleri kuvvetlen
mektedir. Mecliste lazımgelen bü· 
tün hazırlıklar ikmal edilmittir. 
Tatil münasebetile Ankaradan 
ayrılmıı bulunan mebuslar gelme
ğe baılamıılardır. Meclis reiıi Ka
zım Paıa Hazretleri bugün öğle • 
den sonra meclise gelerek geç va -
kite kadar vekiller heyeti azala • 
rmdan bazılarile görü§mÜ§tür. ilk 
toplantıda müzakere edilmek üze· 
re, it kanunu projesi meclise gön· 
derilmiıtir. 

lı Vasalant vapuru doğruc• it~ 

Japon ve Amerı·ka çin Göteburg limanına gidecet;, 
Almanya - Fransa, Cemiyeti Akvam arasında den ıehrimiz sebze ve meY"'' , 

ffiUrahhasl h s kooperatifi tarafından bu ~aP~ 
arı a- ar· Ja reqı·ama .. la üç ton yaı üzüm ıevkedıleG r 

zır)ık münakaşa- U~ mUTQCQ- tir. Odemiı mahıulü olan bU 

ları yapacaklar atı aerimi bırakacaklar ~a~::rk:::~nv:0!:kh:~;:;:; 
4§ ' Göteburga gidecektir. Bu üıilısJ' 

Londra, 17 (A.A.) - İki taraf· 
Jı deniz görüımelerinin yuvarlak 
masa görütmeleri tekline dökül • 
mesi için ileri ıürülen fikirler ta • 
hakkuk etmiyeceğe benzemekte • 
dir. Bununla beraber, bir fınat o· 
Iuna, bu meselenin Franuz ve 1. 
talyanların da ittirakini icap et • 
tirmeaine rağmen böyle bir ıeyin 
olmasına hiç bir mani yoktur. 

" rin bir kooperatif vasıwiyle otl 
Bu mümkün o/masada kumitanın intihap da ıab,tarı temin cdilmittir. 

Cümhuriyet bayramı bir 
gün sürecek 

listelerini tetkiki uzun bir zaman sürecek,, Tekirdağına 593 muh•c' 

ANKARA1 17 (Huıuıi) -
Cümhuriyetin on birinci yıl dönü
mlinü kutlulamak için Ankaraya 
gelecek izcilerin sayısı vilayetteki 
kutlulama komiıyonu tarafından 
diğer vilayetlerdeki komisyonlar
dan ıorulmuflur. 
Şehirde umumi tenvirat yapıla .. 

cak ve tezahürat bir gün sürecek • 
tir. Muhtelif yerlere halk kürsü .. 
Jeri konulmuıtur. Bayram günü 
buralarda muhtelif hatipler tara .. 
fm '\n söz söylenilecektir. Bay -
ram münaıebetile verilecek balo -
nun ve Halkevindeki müsamere • 
nin, kral AJeksandırm ölümü do
layıaile yapılmıyacağı söylenil • 
mektedir. 

Geçit merasimi, geçen yıl oldu
ğu gibi Cümhuriyet meydanında 

yapılacaktır. 

3503 kişi V. H. kararile 
tabiiyetimize geçti 

ANKARA, 17 (Hususi) 
Yabancı memleketlerden sığınan 
3503 kişi vekiller heyeti kararile 
tabiiyetimize kabul edildi. 

Stalin fabrikasındaki tür
bin tecrübeleri bitti 

Moskova, 17 (A.A.) - Türkiye 
mensucat f abrikalan için imal e • 
dilmit olan ilk türbinin Leningrat· 
ta Staline fabrikasında yapılan u· 
mumi tecrübeleri hitam bulmuf • 
tur. Türbinin Türkiyeye sevki mu· 
amelesine ba§lanılnutbr. 

Motorsuz tayyareler 
rekoru 

Bu hafta hiç bir görüıme ya • 
pılmıyacaktır. Çünkü Japon ve A· 
merika murahhasları aralarında 
iptidai münakatalar yapmak iıte
mektedirler. 

Zannedildiğine göre, Amerika· 
hlar bir yuvarlak masa münakaıa
arna taraftardırlar, Japonlar iıe , 
pek o taraflı değildirler. 

Londra, 17 (A.A.) - Deniz 
konferansının ortaya çıkardığı me 
selelerin heyeti umumiyesi bugün 
lngiliz kabinesinde müzakere edi
lecektir. 

Bu münasebetle matbuat, mil· • 
zakerelerin kar§daıacağı müıkül
lerin bUyüklüğünü kaydetmekte -
.clir. 

Bu6unla beraber, bu mütalea -
lardan Londra ile V &§İngton ara· 
11nda doğrudan doğruya bir ihti • 
lafın çıkmasına fazla dikkat edil
mesi gibi bir takım istidlaller çı • 
karılmaktadır. 

Lindberg'in çocuğunu 
kaçıran .. 

Nevyork, 18 (A.A.) - Lind
bergin çocuğunun kaçınlmaıı me· 
selesinde methaldar olan aupt· 
man kendisinin Nevjersey adliye· 
ı.ine teslimi hakkındaki mahkeme 
kararım temyiz etmi§tİr. Bu ta• 
lep ayın 19 unda tetkik olunacak· 
tır. Hauptman'ın avukatı icap e· 
derse meseleyi alt mahkemeye ka· 
dar götüreceğini söylemiıtir. 

Sovyet Rusyadan nekadar 
font çıkıyor? 

de yapılacak Plebisit tehiri hak • 

kı~da bazı §ayialar dol&§mııtı. 
Her ne kadar bu hususta kat'i bir 

Paris, 17 - Yeni Franıız bari· 
ciye nazırı M. Laval ile Çekoılo -
vakya hariciye nazırı M. Beneı a· 
rasında müzakere edilen meıele -
lerden bahseden Matin gazetesi ıey takarrür etmemiııe de Plebi -
Sarre Plebisiti için de yapılacak ıit komitesinin intihap listelerini 
hazırlık.ların mevzuubahis oldu •

1 

tetkik eylemesi lazım geldiği ve 
ğunu yazıyor ve diyor ki: bunun da epeyce bir zamana inüte 

"Maliim olduğu veçhile Sarre vakkıf bulunduğu anlaıılmııtır.,, 

,~iman Nazırları 

Bundon sonra ne yolda 
gemin edecekler 

Berlin, 17 (A.A.) - Rayh na• 

Çekoslovakya da 

Almangadan gelecek mül 
tecilere dikkat ediliyor 

Berlin, 18 (A.A.) - Gazetele
rin Pragdan aldıkları haberlere 
göre Çekoslavakya poliıi Alman· 
yadan gelen ıiyut mültecileri sıkı 
bir nezaret altında bulunduracak· 

tır. Söylendiiine nazaran ecnezi· 
Bundan b&yle nazırlar tu ye • lerin ilticaaı haklcındaki kanun 

u.aı •• ı , ,..,..._ -1--..1 -.- .. 

zırlariyle Alman hüktlmetleri 
azaımrn yapacaklan yemine ait 

kanun bugün ·kabine mecliıinde 
kabul edilmiıtir. 

LQ.•I & .__ .... _ _._.. .. •.., •••-· · - • 

"Almanyanm ve Alman mille· naıebatı bozacak her türlü siyasi 
tinin ıefi olan Hitlere tadık kala· faaliyette bulunmaları yasak edi· 

lecektir. Şimdi Çekoılovakyadan 
gelmit 20.400 mülteci vardır. 

cağıma ve itaat edeceiime ve ke

za bütün kuvvetimi Alman mille· 
tinin iyiliğine, kanunların muha· 

fazaıına ve vazifemi vicdanen ya• 

pacağıma ve dairemi herkes için 

bitarafane ve adilane idare edece• 

ğime yemin ederim.,, 

Mısır kredi fonsiye tahvil-
lerinde kazananlar · 

Kahire, 17 (A.A.) "ıecikmit • 

tir,, - Yüzde üç faizli ve ikrami· 
yeli M11ır kredi fonaiye tahvilleri· 
nin dünkü çekilitinde: 

1886 aenesi tahvillerinden 263, 
464 numara 100,000 

1903 senesi tahvillerinden 597, 

M. Makdonald hastaha
neden çıktı 

Londra, 17 (A.A.) -Londraya 
döndüğü tarihtenberi bir haıtaha· 
nede tedavi edilmekte olan M. 
Makdonald, evine dönmüıtür. 

Sihhi vaziyeti memnuniyet ve • 
ricidir. Fakat doktorların tavsiye· 

ıi üzerine daha ~ir müddet istira· 
hat edecektir. 

ispanya ne vaziyette? 
Perpignan, 17 (A.A.) - la· 

panyadan gelen seyyahların ver• Moskova, 17 (A.A.) - Knm· 
~a iki mevkili motönüz tayyareler 
için yeni bir müdet rekoru teıis e· 
dilmiıtir. M. Garviı bir yolcu ile 
birlikte 17 aaat 9 dakika havada 
kalmııtır. 

Moskova, 18 (A.A.) - Sovyet 831numara100,000 
Rusyanın Font istihsali.tı eylul a· 

dikleri malUnıata söre, Vlansiya
da umumi ırev tekrar baılamııtır. 

Büyük caddelerin tekrar ten • 
halaımıt olduğu v~ sokaklarda 
devriyelerin gezmekte buluı.duğu 
söylenmektedir. 

yı zarfında 915 bin tona ve çelik 1911 senesi tahvillerinden 45, 
istihsalatı da 834 bin tona baliğ ı 447 numara 50,000 frank ikrami • 
olmuıtur. ye kazanmıılardır. 

Olimpiyat kasabasının 
altından çıkan P' 

ne Berlin, 17 (A.A.) - Berlin ya- ı C'abah nazetelerı• 
nmda Doeberitz manevra meyda- ~ ~ 4§ ' 

nında 1936 senesi olimpiyat şanı - =-----------------·-··-----·------------------_. diqorlar? 
piyonları için bir "Olimpiyat ka -
sabası,, vücude getirilmesi için in
!i&atı idare etmekte bulunanlar 
tarihten evele ait bir · kasabanın 
bekayasmı meydana çıkarmı~lar

\'AKIT - Mehmet Amm Bey bugün bele· ı ıartııe böyle ııerbe3t kalablleceklerl nokt.&1 1 rmuzm dahili ve harlct ııtyaseUnl diğer kom· 
diye meclis tızaıığı ııeçlml üzerine bir maknle nazarını anlatıyor. Mllletıer CemtyeUnl~ mU· oulannklnc nl1ıbclle b!r gözden geçtrorek, 
yıızarak, nct.tcesi alınan bu 11eçlmln CUmhu- dahııle ııarllarıru tahlil ediyor. Ve Kral .Alek· "danlma..sınlar ama, diyor. Balkanlarda sulh 
rfyet Halk Frrkaaı lehine bltUğlndcn b&Me· ııandnn Mamlyadakl ölllm hAd.Jsestne geçe • ve m~alemetl kendileri kadar lt'hdlt eden 
diyor. ve diyor ki: "Hattt\ bu gün toplanan rek, bunun Makedonya ve Hırvat fhUlll ko· ve hepimizin huzurunu gene kendileri kadar 
reyler, yekQnu ıt.tbarlyle, dört sene cvvclkln· mitclcrtnııı bir eseri olduğu tahakkuk etUğt kaçıran bqka. bir millet yoktur.,, 

(J:rr. 
den daha fazladır.,. Bu mllnasebcUe, d!Srt yıl nl bu komite mensuplarmm ise, Yugoslav MtLLtYET - Kral Alcksa.ndr Hazretle • 

evvelki memleket c!kAn umumlycııJyle, bu 
güukU efktı.n umumiye cereyanları arasında 

Slimerbankın Avrupaya CUrnhurfyct Halk Fırkası ve onun hUkOmeu 

yollayacağı talebe lchlncı bir !ark olduğunu, ve bunun, bu fırka 

ANKARA, 17 (Hususi) _ ve hllldlmeUn Bilsllc hallndcld muvnf!nlu· 
yetıcrfnın güzel bir ncUccsl olduğunu 

Sümer bank, Avrupaya göndere • söytllyor. "Bu ncUccyi memnuniyetle kıı.y-
ceği 15 talebenin imtihnn evrakı • dctmelc bir hakşinaslık ''a:T.l!csldlr" diyor. 
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nı tetkik etmektedir. Neticenin a· ı C10!tmVRt1:ı-7.r - Bcynetmllel hukuk' 
ın 25 • d 1 im ht b!r mcsele;>1 ele alarak, milletlerin f~ myaaetl 

Y ln e an a§ı ası mu e • gerçi kendi havznlarmdıı serbest tcltı.kkl edi-

~dir. ,, Uyoraa da, diğer mllleUere zarar :vermemek 

hududu yakınında Macar topraklarmdıı t&· 
vattun etUklerlnl yazıyor. Ve diyor kf: 
"Başka menılekcUerln huzur ,... ırilkCnunu 

fhlM edecek tertibat ,.o iııUhz.aratın kendi 
topraklarında serbest serbcııt alınmaııma hl~ 
bir ml11('t mllııaade edememek 10.Zrm gelecek· 
tir.,. 

7..Al\IAN - Makedonya komitesinden bah· 
sederck, son hldlselerdcn sonra da Bulgnr 
hllkfımtınln bu komiteye kartı cldallnde ne 
gibi bir llcrlcyl§ gl!atcreblleceğlııl araıtrnyor, 
Makedonya komltcaln1n kanlı tarihin ıı.ctYor, 
nllıayeC umumiyet iUbarfle Bulgaı: komfU}a· 

rlnln vah§lyane kaUl dolayısflc Türk nlilleU· 
nln bugUn tutncağı yıuıı anlatarak, bunun, 

"bir mllleUn diğer millete k~ı borçlu oldu· 
ğu bir nezaketin l!adeııJnden zl:)'lldc, bUyUk 
hUkUmdarlarnım zlyanıdan dolayı dost Yu· 

goslavya milletinin elemine l§Urak için ;il· 
rekten gelen bir arzu., olduğunu söylUyor. 
Kralın ebedl medtenlno bırakılacağı bugUn· 

de Yugoslav nılllcUnl, vahdete vo re!aha g!S· 
turecek olan bugünkU Uç kf§lden Yugoslav 
niyabet heyctlne, "bUyUk vazl!elcrlndo mu
Y&!!aluyeUer,. dllJy~ 

geldi 
Tekirdağ, 17 (A.A.) - ~ 

Romanyamn Siliıtire ve P~ 
havaliıinden 593 muhacir ıeıı-; 
mittir. Bunlara, kıt gelmedell_Jr 
vel birer ev yaptırılarak baflll"' 
rılmaları için çalııılmaktadıt~ 

Türk olan ve Türkçe koJl'llf':_ 
hu muhacirler bugün Çorluya / 
derilmitlerdir. Bazılarmın h•~ 
vanları ve arabaları vardJT· 
aY.m 22 ıinde bir vapur muh•1 
daha gelecektir. 

Telsizle fotograf 
Melburm, 17 (A.A.) - Birli 

toğraf bugün ilk defa olarak ~ 
sizle Londradan Avusturalr.. 
çekilmit ve bu fotoğraf Melİl. 
da çrkan Argüs gazetesinde 'I , 
far etmiıtir. Bu fotofrafın çJ, 
mesi için büzme mevceleri ıi" 
midcullanılmıı ve 25 dakik 

Kısa Haberler 
s-;;;.--Hük7met: fikirl~ 

neşreden Navidini gazeteıi, ıon t,I. 
balarından birinde "Makedony~ 1 
perver kardeılik cemiyetleri" na~_,, 
vakkat milli komitesini izah etmır 

· Buna ıöre, komite Makedo..I, 
mul\tariyeti için çahımakta de~ 
decek, fakat bunun için meını ..,,, ~ 
)ar kullanacaktır. Yine ayni 1' 
ıö1le denilmektedir: f 

"Makedonyadan kovulanlar ~ /. 
lannı aıla unutmıyacaklardır. '.I 
n vatanlannı aevmekten ve d.ü~ 
ten hiç hir kuvvet menedemt1 ~ 
Komite boyunduruk altında 1 ~ 
milletdaılanmn 'aziyetini ı•~ 
ç.ahıacaktır. Bu huıuıta ~ü.tüll ~ 
milletinin yardım •deceiını :rrı 

bilmektedir." 

§ ANKARA - lktııat ~ 
kanunu ve içtimai ıi1ortanı11 t~ 7 
ıulleri hakkında Almanyadan 
tehauıı getirtecektir • (._ 

§ ANKARA - Nafia vekale / 
ta ve telgraf idareıi tefkilaU" 
hat yapacaktır. ,J, 

§ ANKARA - Türkiye ilı !,.; 
re araıında yeni ticaret muaJı~cll ~ 
hazırlıklar yapılıyor. Ay aoıtı.I~ 
zakereye baılanacaktır. Yırı , 
klering esaslarına göre y•pıl• ~ 

§ ANKARA - Cümriik '"'• ~ ~ 
lar vekaleti halı tranıit antre;:~ 

eni talimatname yapıyor. ;.t' 
antrepolardan çıkarke" ko" 
esaslı usuller lconacakbr. 
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§ ANKARA - Gimrük ~•pt ~ 
lar vekaleti ikinci sınıf müf:J 'l 
mut Nedim Beyin birinci • /,.,1 
tiı1iğe, üçüncü sınıf müfettit~ııt?, 
dullah Beyin ikinci ınuf sııiJ 1':J 
beıinci ıınıf müfettiıler.d•" ~ 
Rüıtü ve Pertev Beylerı~ 11.,- ~ 
sınıf miıfettiı:iğe, müfettıt ~ 
rinder Zeki, Hı·lusi, Necde~ ,~ 
Hasbi Beylerin be~inci ıııtl ~ 
Jiie terfian tayinleri ili ta• 
ran ebniıtir • 
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~eni1~ •• •• •• '--.... _ qocuşum: .. . - - --
nıversite e devam 

- ...... -·. 

HABER~ Posta•• 

. . .· ..... 

mecburiye i 
Yeni bir karara göre O • • 

ted d 1 , nıvereı· 
c ers ere devam mecburi ol • 

nıu§lur. Talebe, yüz seks .. 
Istanbul Belediye intihabatı bitti 

ya ... t .k. . en gun, 
nı. uç e ı ı nıabetinde fakült 1 • 

r~ gıdecek, Yoklama da ed·ı eke 
tı~ ıece • 

Bu §erait altında "f .. . 
mi de ort d ' akulte,, ıs-
ı. a an kalkmak l .. 
ır. Zira .. k azım ge-

Yeni Şehir Meclisine seçilen azaların 
kazalarda mazbataları hazırlanıyor 

' Yu sek mekt 1 . 
§ekillerinde k' ep erın eski 
·· n ınaye olarak b 
unvan onlara verı'lm" t' ' u 

O . iŞ ı. 
nrvcraite e d 

iken, fakir ra{ . ~vam ihtiyari 
de -b' at ıııtıdatlı gençler 

ır tat"nft l 
raftan de l n ça ışrp, bir ta-

ra otuya k sek t h · . ra - resmi .. k a aıl edınnıek . .. yu 
Yorlardı. Halbuki ını~nnrnı bulu-
tlan, bu mn.,.h . ' !'llldi onlar· 

.__ ... arıyet lb . • 0~uyor mu? se edılmıı 

Sabah dok ..... d d -. an on .. ,_ 
cra: Dört saat uçe <Kadar 
Öğleden • 

, d' sonra on d .. 
') e ıye kadar Ü ortten on 
yani seminer ç saat tnütalea ... 
(Bunlara d d' Pratik dersler 
h. · a eva b· ... 
ılınde ıne b ın ır nishet da 

A c urt) • 
Yrıca haftad 

~ke~a mecburi) d~ dört saat lisan, 
ap dersleri ort saat te inkı-

Deınek ~:· b' b . ı, ır ce . ı 

l 
eaı gibi, zaman ncın, ise ta\e .. 

ere h ını lanıanı·ı li nsretnıeai l" ı e ders-
~nı hayatını ka n~ını geliyor. 
U'ftnak, bu !ekild zanıp henı de O• 

ı değildir. e, maddeten ka-
Buna "k Jını d ' Yu sek tahsil 

i a. a.teı 1> h kitaplan-
la 'Ve cd· a aıına old .. 

ın. ugunu 
Biz ·· ''k ' oleden be 

Yii •ek tah T ti, İürlt' 
ıind aı ın her ae tYede 

- .. : ... ~e her Ya•tak' rvet aeviye-
oaquınırij 'J: ı \'ata d 
al n lulııuna ı . • n a.şlara 
t "t~a.~!.~ Ya~ın d ıçın tedbirler 
c, kendi : ....... -.:;. .... ~':\1-Xati~ 
llıalCUna.t~ı ta.haile "Yakfettn! ltiet-
auıunda f gençler Yctiıt· •t daha 
itin h. aydaıı görül •rtnek hu-
y .. ' ır de büy··k ecektir :r " 

uk ek u ınaJı • t..a• 
rin tahsil, ıbahr Zlıtu ~ardır· 

Çocuklar ıL •Yar zen · • 
hir fe J rna nasred'I . gınle-

li Y o acaktır. ı nıış gibi 
alkç;ı re .i . 

UYnııyan h J tnınıizin uın 
lllek 1· • u rtıahzu.. .. delerine 

çın n· •Un on .. 
dip du .. d' ... ıce defadı Une geç-

• •ı '\Un r tav · 
sinin tes: . uz nece .. . sıye e-
tur •Stnden ha k unıversite-

• § a Çare Yok-

lstanbul şehir meclisi intihaba· 
tı bitmif, asli ve yedek azalar 
anlaşılmı§ltr. 

Bu defo.ki belediye intihabatı 

büyük bir alaka ve heyecan içinde 
geçmiştir. Dört sene evel yapılan 
ve iki fırkanın mücadelesi gibi 
halkı heyecana verecek bir vazi • 
yet içinde geçen belediye intiha • 

Yumurta ihraç 
• • 

nızamnamesı 
Kabuklu yumurta ihracat ni

zamnamesi vilayete tebliğ edil
miştir. Bu nizamnameye göre ih
raç edilecek yumurtalar kontrole 
tabidir. Bu kontrolü yumurta ih
raç. iskeleleinde te§kil edilecek 
hususi komisyonlar yapacaktır. 
İhracat münhasıran Giresun, Trab 
zon, Ordu, Fatsa, Samsun, İnebo
lu, lstanbul, Bartın, lzmir, Mer· 
sin ve Antalya limanlariyle Uzun· 
köprü istasyonundan yapılacaktır. 
Bundan başka yumurta ihraç ed~ 
ceklerin ticaret odalarına yumurta 
ihraççısı diye kayıtlı bulunmaları 
da mecburidir. 

Heybeli ada faciası 
Heybeliadadaki deniz facia11 

hakkında yapılan ilk tahkikat ik • 
mal edilmiı ve dün bu tahkikata 
aıt butun evrak ve delaıl doayası 

müddeiumumi muavini Nurettin 
Beye verilmiştir. Nurettin Bey 
bugün fezlekesini yazacak ve tah
kikatı istintak hakimliğine terke • 
decektir. 

Süt tozu 
Yerli bir sermayedar grupun 

Karsta ıüt fabrikası kurarak ıa· 
nayide bol miktarda kullanılan bu 
maddeyi memleket dahilinde ima· 
le baılamıısı dolayısiyle süt tozu· 

--,-....,,._-....:-.._.. <'1a .. NQ na. verilen kontenjan kaldırılmıt • 
N" ~ ) ltr. Günde yirmi bin kilo süt itli· 

CU?nh . 1Şan tehi . Y:~ hu fabrika, memleketin sene· 
ba.1 nı h Utıyet eaze .. e . tı vı ıhtiyacı olan 150 - 200 bin ki-
k u arri · " ~ 31 sah'ı lo 1- •• b. k · ı· 121 Le 

1
.. rı ı unu N . P ve Ya yaıun aut tozunu ır aç mıs ı 

batında lstanbulda 279000 mün· 
tehipten ancak (48000) i reye iş
tirak elmİ§, bunlardan az bir kıs· 

mı Serbest fırkaya, mütebakiıi 
Halk Fırkasına rey vermi§tİ. Bu 
seferki intihaba tam 212000 vatan 
dakı reyini kullanmağa iştirak et· 
miş ve hepsi de reylerini Halk Fır· 
kası namzetlerine vermittir. Dört 
senede her iki intihap arasında atı 
lan reylerin miktarı halkın bu de
faki belediye intihabatiyle ne de
receye kadar alakadar olduğunu 
ispat etmiştir. 

Yeni azaların mazbataları ka· 
zalarda hazırlanmaktadır. Şehir 
meclisi teşrinisaninin birinci günü 
toplanacaktır. Beyoğlu kazasın • 
daki rey tasnifi dün akşama doğ· 
ru bitmittir. Asli ve yedek azalar 
ıunlardır: 

Aıli: 43383 Naci B. (Mühendiı), 
aıli: 42737 Hulki B. (Kimyager), al• 
li: 42496 Nakiye H. (Umumi meclis•· 
zaı), aıli: 41814 Hakkiye Emin Hf. 
asli: 41473 Aziz B. (Uatik tirketi ko
miseri), asli: 41019 Kim.il B. (Umu
mi mecliı azası), asli 40272 Mehmet 

33336 Nail B. (Bahriyeden mütekait), 
yedek: 33060 Nihat Rıza B. (Tüccar), 
yedek: 32937 Sadri Enver B. (Maden 
mühendisi), yedek: 32886 Necmettin 
B. (Mütekait kaymakam), yedek: 32 
bin 508 Safi Nüzhet B. (Baytar), ye-

dek: 30842 H\bip zade Ziya B. (Tüc
car), yedek: 30296 Oıman Nuri B. 
(Tüccar), yedek: 29923 Asım B. (Ban
kAcı), yedek: 29922 Halil Rüştü Bey 

(Mirnlay mütekaidi.) 

Belediyede yeni 
tayinler 

Kerestecilerde inıa edilen hal 
müdürlüğüne eski balıkhane mü • 
dürlerinden Mahmut Bey tayin o-
lunmuştur. 

Şimdiki başmemur Ziya Bey 
istifa etmİ§tİr. Başka bir vazifeye 
tayin edilecektir. Mezarlıklar 
mümeyyizi Cemal Bey de belediye 
müf etti§ heyeti mümeyyizliğine 
nakledilmiştir. Ekrem Beyden İn· 
hilal eden seyyahin §Ubesi müdür· 
lüğüne de Kemal Ragıp Beyin ta· 
yini söylenmektedir. 

Ali B. (Umumi meclis aza11), asli: ---0-

40131 Ahmet B. (Karamuıtafa zade Jngiliz kruvazÖrÜ geliyor 
tüccar), asli 39866 Mustafa Faik B. Limanımıza geleceği yazılan 
(Mütekait kay_nalcam), asli: 39745 
Mustafa ŞeVket B. (Avukat), aıli: lngilterenin Forbisher mektep kru 
39430 Tevfik Amir B. (Umumi mec· vazörünün cumartesi günü Dub • 
liı azaıı), asli: 40228 Nemli zade Mi- rovnikten limanımıza gelmesi bek
tat B. lTicaret odası reiıi), asli: 37686 1•nTnektedir. 
;,upnı b. \ umumı macu& azası), aıh: 

37610 Tevfik B. (Umumi meclis aza- Kruvazör, (9800) ton hacmin· 
11), asli: 36403 Cemil B. (Ressam), aı- de ve kumandan Torsterin im
li: 36044 Kadri B. (Cemiyetler ba§mÜ· mandası altındadır. içinde 137 
rakibi). zabit namzeti vardır. Kruvazör 

Yedek: 35792 Hasan Fehmi Bey 1 limanımızda iki gün kalacak, ıon· 
(Dz. kaymakamlığından mütekait), ye· ra Limnos ve Mondoroıa gidecek· 
dek: 35685 Sadettin B. (Eski Polis · 
müdürü), yedek: 35522 Nail B. (Ec-
zacı), yedek: 34623 Hayri B. (Seya
hat acentası müdürü), yedek: 34267 
Fuat Retat B. (Rıhbm tirketi müdür· 
lerinden), yedek: 34259 Hafız Raif B. 
(Umumi meclis aza11), yedek: 34028 
Karaosman Suat B. (Tüccar), yedek: 

Karnından vurdu 

tır. 

Cümhu riyet bayramına 
hazırlık 

t~dc .Lr Y ~ Nadi Hnnıınl dı Beyin fazlasiyle temin edecek kabiliyet· 
~ . nnlıt Ziya B . a Uşşaki tedir. Beyoğlunda İstiklal caddesin· 
P~rın bu'?ün saat cyın oğlu Bülent ı Esasen kontenjanın kaldırılma· de Ligorun kahvesinde Aleko ile 
ıana.s otelinde icr on Yedide Pera- • aı dolayıaiyle bütün çikolata ve Yani biribirleriyle kavga etmi§ler, 
1'r .. 

1
ttteraajllli dası lllukarrer nı' pisküvi fnbrika1ariyle çocuk sütü rıeticede Yani Aleko efendiyi kar-

Cümhuriyetin on birinci yıl dö
nümü hazırlıklarına başlanmıştır. 
Hazırlık komisyonu dün toplan· 
mıştır. Bu toplantıda şehrin tez· 
yini için mimarlar.dan mürekkep 
bir komisyon seçilmesine karar 
verilmiştir. Bu komisyon ayni za· 
manda muhtelif yerlerde takların 
dn planlarını hazırlıyacaktır. E· 
lektrik şirketi de bayram gününde 
İ!ltanbulda yapılacak fevkalade 
tenviratı nazarı dikkate alarak 
yeni hazırlıklar yapmağa baı1a • 

~ 111 ' Oat " - • d b kJ f Y • tufa ın defni tn.. ı ugoslavya ımal eden müesseseler tercihan nm an ıça ayara amıştır. anı 
11 "'"'·ıı· unascb ı· ı· " h k l t ne P ... , ı ltlat e ıyle tu. yer ı aanayıın ma sulü olan bu ya a anmıt ır. 

nu·· erapalnata GUıdcn dolayı g""- maddeyi kullanmağa ba•lamı•lar- Tramvaydan dUştU 
saat larınJ · ' .... - d 'S' 'S' 

on Yediye teh·tı c~nıa gü- ır. Be§ikta§ta düğme fabrikası sa- Bir kızın yüzünü kesen 
"f ---0~ edılnıiştir. -o-- bibi Ömer Rasim Bey dün Galata· Münevver Hanım isminde genç 

erkosun is• Esrarcı mahkum da tramvaydan düşerek yaralan• bir kızın yüzünü jiletle kesen Sa-
. l'erlto ah faalı" t• . mıştır h k . w d 
lıyeıin • §ebeheai . ye 1 Galatada sokak ortasında esrar f · d limin mu a emesı agır ceza a ne· 
t e faaı· nın ıslah k k k l A yon bulun u ticelcnmiş, cürüm sabit olduğun· cdir ıyeUe d 1 a:rne- çe er en ya a anıp ihtisas mah • 
bitti~ a Vali Ve beı ~~anı edilmek- kemesine verilen Ahmedin muha- Sabıkalı Andonun dün köprü dan bir sene, üç buçuk ay hapse 
tir k". C)' dün b he ıye reioi Mu· kemesi dün bitirilmit, Ahmet altı üzerinde üzeri aranmış ve iki m::ıhkfü:ı olmuştur. 

ı. u usu&ta de . h --0 ''S h . mış- ay apse mahkum olmuıtur. gram af yon bulunarak ihtisas -
temi: rın su ihtiyacı b' -o- mahkemesine verilmiştir. Millet mektepleri 

mıştır. 

-0-

3 
= 

1k u.ac, 1k g.ok 
800000 ciltlik bir 

kütüphane 
Baküden alınan haberlere göre ora• 

da büyük bir Azerbe:rcnn kütüphane
ıi açılmııtı. Burada 42 lisan üzerine 
yazılmıt 800,000 kitap bulunmakta• 
dır. Bu kitaplann en çoğu Tü~Jcçe, A
rapça ve Farisice dir. 

Kütüphane 7 milyon cilt alaw 
bir §ekildc yapılnuttır. Bin ki§İ ayni 
zamanda kitap okunabilecektir. Ne di· 
yelim? Darısı bizim baınnıza. .. 

~ 

HaşmetlO Sezar 

Fransız gazeteleri Hitlerle müte· 
madiyen nlay ederler. Kendisini müs
takbel Almanya imparatoru sayarlar. 
Bunun için geçenlerde bir Fransız ga· 
zetesinde deh§etli(!) bir münakaıa 

açılmıtbr· 

Mevzu ıuı 
Acaba Hitler kendisini imparator 

ilan edecek olurıa nasıl bir asalet ıı • 
fab takınacak? 

Münakataya giriten iki partldm 
biri Hitler için en muvafık isim olmaJC 
üzere "Haımetlu Cermanya lmpara • 
torlarının imparatoru asaletlu birinci 
Adolf" ismini muvafık buluyorlar, Di
ğer kmm ise: 

"Almanya Kralı, Avusturya lmpe.

ratoru ha§metlu ikinci Sezar' isimini 
daha yerinde buluyorlar. Siz ne der
siniz? 

~ 

Kıymetll aAa~lar 

lngilterede Harivood'da Kral cad
desi denilen bir cadde vardır ki, bura
sı dünyanın en kıymetli caddelerin • 
den biridir. 

Kıymeti de ıundan ileri geliyor: 
Bu caddenin iki tarafındaki ağaç • 

lardan her biri ya bir kral, yahut ta 
bir kraliçe tarafından dikilmiıtir. 

En ıon olarak geçenlerde İngiltere 
Kraliçesi kızını ziyaret etmek Üzere 
buradan geçmiı ve 1619 ıenesinde Rus· 
ya Kralı Nikola tarafından dikilen bir 
çam ağacının yanına kendisi de küçük 
bir çam alacı dikmiıtir. 

Muhacır geliyor 
Bu hafta içerisinde Romanya -

dan dört bine yakın muhacir gel· 

mİftir. Bunlar, Çorluya gönderil· 

mittir. Gelenler arasında zengin 

köylüler çoktur. Bunlar hemen 

müstahsil vaziyete geçebilecekler
dir. 

Dün akıam Romanyadan gene 
iki yüz muhacirgelmittir. Gelen• 

lerin ifadelerine göre Köıtence
den 30, 40 bin muhacirin geleceği 

hakkında söylenen söz yalandır. 
Romanyadan gelenler, esasen ken 

di arzulariyle ge1mektt! oldukları 

cihetle hayvanlarını da beraber 

getirmektedirler. 
--O-

Recep Bey 

Cümhuriyet Halk Fırkası Umu 
mi Katibi Recep Beyin bugün Ba
lıkesir yolu ile Kütahyaya gitmesi 
mukarrerdi. Bu seyahat di!leri • 
nin yüzünden geri kalmııtır. Re • 
cep Bey pazartesi günü doğruca 
Ankaraya gidecektir. 

-0-
Ruam mücadelesi 

lıldarı etıncıt içi11 0 .. n~.k ıran evel Jüri heyetinin toplantısı Baca tuluştu Bu sene millet mekteplerinde 
tar f a. çalrsdrn uyu fedakar- 1 T h k 1 d U teşrinisaninin birinden itibaren Ruam mücadelesi devam et• 
ıırlı·· a.dınd,. on. ,,., .. 1fdlır. Şehrin her stanbulun müstakbel pla"nını a ta a e e zun çarşı cadde k d. E · ·· ·· Fat.ıh cı' 
e il .. l~ ~un en b · d T ~ b f · tedrisata ba§lanacaktır. Mıntaka- me te ır. mınonu ve • 

Uz ü su . eri gecelı' Y. ap. mak üzere açılan müsabakaya sın e .ı..am onun ırınrnın bacası 1 . h ı · d d'lecek hay 
l\okıanlar \rerılmektedı·r o· w k t t d b k .. .. 1 larda hangı mekteplerde ders ya· et erın e muayene e l • 

O
.. ın d"' 

1
•
1
_ • • ıger ıştıra eden §ehir mütehassıaları. u uşmuşsa a ça u onu a mmış· . . . . . •kt ld w d B v 

• ... ~ 1 ... pılacağı tesbıt edılmı§br. Derslerı van mı arı aza ıgm an eyog-
.,, a ınc çalııtılı- n.ın projelerini tetkike memur J·u··. ur. I k d k' h l d 

:r h mektep muallimleri verecektir. u mmta asın a ı ayvan arın a 
rı eyeti ayla d b · l 

d r an erı top anmı • Mehmedln marifeti -0- Fatih hayvan hastahneainde mu• 
yor u. Ancak jüri heyeti azalan . 
projeleri şahaan tetk·k d' 

1 
Feyzıye caddesinde oturan Berberlerin imtihanı aycnesine baılanmıftır. Şimdire 

d ı e ıyor ar- "t k . z· . . h h ı. Heyetin c· h . b ınn e aıt ıya Beyın evınden ha- Berberlerin imtihanı devam e- kadar hayvan asta anesinde mu-
um urıyet ayra • ı 

nımdan sonra içtima ... im zı eıya çalan sabıkalı Mehmet diyor. Şimdiye kadar 1037 her .. ayene edilen hayvanlann miktarı 
a çagrrı a - k I 

•uıa karar .veribni.ttir. 1 Yö a anmııtır. her imtihan edilmittir. Muvafak üç bin iki rüzden fazladır. , 
olanlara diP.loma verilecektir. 
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·----------------~ AKDENİZ KORSANf 
Yazan:l 

happen (bapen) vaki olur. 
happine11 (hipines) bahtiyarlık. 
happy (hepi) bahtiyar • meıuL 
hard (hard) .ert • zor. 

KADiR 
CAn 

no.29 ŞAHİ!v REİJ 
1 BUyUk macera, af k ve 

Aradan on beş 
Yavuzdan 

gün geçtiği halde 
haber yoktu 

hardly (hardli) zarar. 
hannful (harmful) zararb, 
hame11 (harnu) bey,giri kotum • 

Jar. 
harvest (harveat) mahıus. 
has (bez) maliktir. 

Habibe pencereden iple sarka 
evden kaçmayı tasarlamıştı 

Bedia Makavel'den tamamiyle den haberdar olmamaıı kabU miy 
ayrılamazdı. Makıvel olmazsa baı di? 
ka b'r ecnebi z;lbiti bulacak ve o- Keramettin dudağını bükerek: 
nun himayesine ıığınacaktı. - Yanlıt tahmin ~itler .. Sa-

Bedia serbeıt kalıraa, Türk dırazama hakaret eden adam bat· 
zabıtaıı tarafından yakalanacağı- kasıymıf. 
nı ve hapishaneye atrlacağını da Dedi. 
biliyordu. Bu ıuretle iki tarafı ida Keramettin bu mevzu üzerinde 
re etmekten batka kurtuluı yolu fazla durmak iıtememİ§ti. 
yoktu. Bed:a bunu anlayınca meseleyi 

tekrar kurcalamadı. 
(Yavuz)un izi lamamiyle kay- Doğruyolda Taksimde Srraıer· 

bolmuıtu. O, Makıvelin bulundu- vilerde bir eve taıınmıtlardı. 
ğu apartonana - bilha11a ıon tev Bu evin ikinci katında iki oda
kif teıebbüıünden sonra- hiç de da oturuyorlardı. Odarun biriıi 
uğramMDıftı. Zaten son günlerde caddeye, diğeri de denize bakıyor 
uğrasa da apartunanın bo!aldığı- du. 
nı görecekti. Maamafih onun bir Ev sahibi ihtiyar bir ermeni ka

rıııydı. Bu ev1 Keramettin bu!mut 
ve Bedianm eıyalarını buraya 
kendiıi nakletmitti. 

defa bile apartımanına uğramadı· 
ğı muhakkaktı. Bedia apartıman 

kapıcısına tenbih etmiıti; eğer Ya 
vuz apartımana uğramıf olsaydı, 

kapıcı derhal Bedia'ya haber ve· 
recekti. 

Ne de olsa, aralarında uzun se
nelerin hatıraıı vardı. Bedia bir· 
denbire (Yavuz)u unutamazdı. O 
nunla uzaktan uzağa alakadar o· 
luyor, izini bulmağa çahııyordu. 

Onu darıltmak hiç de itine gel· 
mezdi. Yavuz kızarsa Bediayı hiç 
ummadığı bir :yerde bıcakl17abi

lir ve yakayı ele vermeden sıvıırp 
kaçardı. 

Bedia ondan korktuğu kadar 
hiç bir terirden korkmazdı. 

- Ben bütün poliıleri "atlatırım. 
Fakat, Yavuzu atlatamam. O, teh· 
likeli bir adamdır. 

Derdi. 

Aradan on bet gün geçtiii hal
de Yavuzdan eser ve haber yoktu. 

Evde bulunmadığı ıaatlerde 
Bedianın ne yaptıiını, eve kimler 
aelip aittiiini ev sahibinden öire
niyordu. 

• • • 
Keramettin, Ferit Pataya ha· 

karet eden adamın (Yavuz) dan 
batka bir kimse olmadığını anla
mıttı. Fakat, anlayamadıfı bir 
nokta vardı: (Yavuz) on bet gün
dea beri meyclancla yokken, Ferit 
Pa~anm Baltalimanmdaki •• ,,a_~_ 
hanesinden çmtıtı 11rada kendisi
ne hakaret etmeıinin sebebi ne o
labilirdi? 

Bu adam, Ferit Paıaya 
- Vatanıızlar ... 
Diye baiırmııtı. 
(Yavuz) bu ceıareti gösterebi

lecek kadar küstah ve cüretkir bir 
adam olabilirdi. Fakat, o, hiç bir 
zaman, Türk m:lleti aleyhinde ça· 
lıtan bir kabine reiıine hakaret 
edecek kadar milliyetperver de· 
ğildi. 

baste (heat) ıürat • iıtical. 
ha.aten (heıten) acele eder. 
bat (het) f&pka. 
have (hev) ms.lik. 
hay (hey) kuru ot. 
he (hi) o. 
headache (bedek) ba, afnıı 
health (belı) ııbhat. 
healthy (helsi) sıhhatli. 
hcap (hip) yığar. 
heap ( hip) yığın. 
hear (hir) iıitir. 
hearl (hart) kalp. 
hearty (harti) kalbi. 
heat (hit) hararet • sıcaklık. 
hcary (beir) ağır. 
help thelp) yardım eder. 
help ( help) yardım. 
helper (helper) yardnncı. 
hen (ben) tnuk. 
her (her) onun. 
here (bir) burada. 
bide (hayd) saklar. 
high (hay) yüksek. 
hill (bil) tepe.. 
him (him) ona. 
hind Jegı (bayinC:l le1rs) arka ayak· 

lar .. 
hiv4f (hayİY) kovan. 
hold (ho1d) tutar. 
hole (hol) delik. 
home (bom) ev • yurt • yatan. 
bome • made (hom • med) evde 

yapılı. 

honey ( aney) hal. 
honur ( onor) ıeref. 
honourable ( onvrabul) tereflL 
hop (hop) hoplar, atlar. 

hope (hop) ümit eder. 

Ali ağa atıldı: . 
- Hem de Şah ~n Reis olmasay· 

dı kızınız timdi ya kafir elinde e· 
sir, yahut denizin dibinde balıkla
ra yem olacaktı. S~nra Şahin Re· 
isle bir kamarada uzun zaman yal 

• nız kaldı. Orada aralarında ıöz· 
lef tiklerini bile Şahin Reia söylü
yor .. 

- Fakat kız bunu inkar edi-
yor! ... 

-Bu ıizin ıözünüz ... Şah:n Re
is yalan söylemez ... Bu hareketi· 
niz biraz da nankörlüktür. 

Konutmalar kızıımıftı. 
Şeyh Ebü11ait i,in lafla bitmi· 

yeceğini anlamıf, vakit kazanma· 
nın biricik kurtulut çareıi olduğu· 
nu görmüıtü. 

Murat Reis: 
- Canıım, timdi daha kızgınlı· 

ğın geçmediği için belki gönlün 
razı olmaz ... B:raz dütün !... Ne ka 
dar zaman istersin? Senden son 
cevabı almak için ne gün gele· 
lim ...• 

Dedi. 
Şeyh bunu f rrıat bildi: 

.. - Siz bilirain · z ... Fikrimin de
ğiıeceğini ümit etmiyorum a.ma ... 
Bu ıefer de ıiz·n dediğiniz ol
sun... Meaeli... Bir hafta sonra ... 
Olmumı? ... 

D~- '- - fa. - - .. 1, l',.1, f:.,.1 "'" • 
nu yann akpma bırakalım ... 

- Yann aktaaı da pek erken .•• 
Poliı müdürüne onu aöremedi0 in· Oh ld ii .. N l' • • - a e ç gun... aıı .... 
den bahseden çok mülayim rapor· Kabul mü? ... Biz Şahin Reiıi de 
lar vermeie baılamııtı. • üç gün iç'n kandırırız. Zaten bu· 

Zaten Keramettin daha bir ıün günlerde Ali Patanın da dönmeıi· 
evvel (Yavuz)un lngilizler yanın· ni bekliyoruz. Nikah ve düğünü de 
da çalıttığını da öğrenmitti. 0 yapar ... 

Keramettin kendi kendine: - Ali Pata dönüyor ha!.. Üç 
-Yavuzun vaziyeti çok mühim dört ay latanbulda kalacaktı y.a ••• 

dir. lngilizler:n yanma giren bir Peki ... Öyle olıunl ... 
.adamın kabine reiıine çatması ne Murat Reisle arkadatları ko· 
demektir? Ferit Pap İngilizlerin 

Acaba Keramettin onu tevkif 
mi ettinnitti 1 F•kat böyle bir tev· 
kif hadisesi herhalde matbuata da 
aksedecekti. 

Bedia her günkü gazeteleri bat 
tan bata gözden geçiriyordu. 

ı naktan çıktılar ... 
dostudur. Bu hakareti ngili~ler 

Maamafih, Yavuz, Kerametli· Şeyh Ebüssa=t onları ıavdıktan 
. h 't i ı.. •• 1 yaptırmadılar ya! .. Şu halde (Ya· k'ld' Şö' I d'' 

Y~vuzun tevkifine dair en u· 
fak bir zabıta haberine bile rasth-

nm otuna gı me e _,., amııtı. . . sonra odaıına çe ı ı. y e u· 
Ç '"nkü' F 't p 1 ket' vuz) zr.bıtanın talubınden kurtul· u , erı l\.f& mem e ın a- I I .. 1 • • tündü: 
l h. d .. l k · A mak üzere ngılız erın yanma gır-ey ın e oy e 1.rar verıyor, na· • . _ Oç güne kadar Ebu Selime 
d 1 dak. ·ıı· t kkü'll .. 1 mıt almakla beraber, mıllt duygu• o u ı mı ı ete ere oy e . . l n~n cevabı gelir ve Habibeyi de yo 

yamamıftı. 1 1 d le' K d' . h ları ona bu ceıaretı vermıt o sa 
Yavuz nereye saklanmııtı? eqe o uyor u ı.. en ıııne a- ekt' la çıkarmıt olurum. Fakat ya gel· 
Yaııyor muydu? karet eden adam, ne kadar bayaiı geT ır. mezse ve Şahin Reis beklemeyi 

b~ mahlUk olursa olıun, takdire Diyordu. kabul etmez de bir gürültü kopar• 
Yoksa batma bir felaket gele- ıa-1..a.... Bu hadiıeyi bundan batka tür· 

rek öLmüt müydü? ,-uur kt aa ... Her ihtimale kartı kızımı fÖY 

Bed b 
Keramettin bu vak'adan sonra j lü tevile imkan yo u. le emı'n bı'r yere kapatmalıymı! ... 

ia eyninin içinde kıvrılan 
c (Yavuz)un yakuını bırakmıt ve (Devamı var) 1 1 k bu istifhamları halletmegv e rahıır· Babası misafir er e görütür en 

~ ·············································································•····•········ ken, bir sabah gazetede töyle bir ' genç kız da bot durmamıttı. Erte· 
haber gözüne il:tti: ' Yarınki Cuma günU matinelerden itibaren ıi gece konaktan kaçarak Şahin 

"Geçen gün Baltalimanmda Fe T O R K S İ N E M A S 1 N D A 1 Reisin gemisine gitmeği tasarla· 
rit Paşaya hakaret eden hüviyeti j t~ıfh. Bunun için de mutfağın üs· 
meçhul adamın (Yavuz) isminde Da k ti ı o Ev 1 eniyor undeki küçü kodanm deınir par-
biı· serseri olduğu tahmin edil- Marle Glory • Jean Murat • Arman Bernard maklıklı küçük pencereı:nden iıti 
mektcdir.,, K6çlik da" tilonun mabadini teıkil eden bu muhteşem fılim fade edecekti. Pencere ufaktı. An· 

Bedia gazeteyi elinden attı. timdiye kadar yapılan Fransız operetlerinin en mOkemmelidir. dak zayıf bir inıan çıkabilirdi. Ha 
O güne kadar izini belli etmi· Emsalsiz bir muıiki • En gilzel tarkılar • Neşe ve zevk filmi. bibe, batını pencerenin demirleri· 

yen Yavuz, Ferit P.a,aya ne cesa· l•iveten (Aman karım geliyor) tamamen renkli iki kısımlık ne dayadı. Gen=tliiinı, boyunu ölç 
röYülti komedi. 

retle hakaret etmitti? Yerlerinizi evvelden temin ediniz. tü. sığabileceğini anladı. Batı çık· 
Bedia bu itte bir yanlıthk oldu tıklan sonra da omuzlarım ve göv 

ğuna hükmederek yatağmdan Yarın 1 p IE K Sinemasında•••••~ desini haydi haydi oradan dı,arı 
kalktı .. Ve aktamı ıabırıızhkla s·nemaoın en parlak iki yıldm: 1 sarkıtabilir, kenardaki ç:vilere 
bekledi. ı ; bağlanacak olan bir iple on kulaç 

Keramettin eve geldiii zaman, Joan CRAWFORD - Gary COOPER kadar yükıek olan duvardan ine-
Bedia her §eyden evvel gazetede- ilk dafa olarak birlikte çevirdıkleri : bilirdi. Konaiın o tarafa doiru 
ki vakayı ~.ak: H B d 1 ba1ka hiç b:r pencere ve kapısı ol 

- Bu herif karabatak ıibi ne- ayat ı· zı· m ı· r madıjı, aynı zamanda atağııı el• 
Nelen çıktrf ki bir kale duvarının uçurumları· 

Diye sorda. na raıtladığı için kimıe tarafın• 
Bedia, Keramettini iakandil e· Franıızca ıözlll bOyilk Metro • Go'dwyn süperfilminde 1 ndan görülemezdi. Yalnız pencere-

diyordu. Keramettinin bu mesele- • in parmak kahnbiındaki demir-

lerini keMllek için bir eye'• 
zunca ıağlam bir ip bul..,
dı. 

Yuıufu çarııya gönderA 
ları aldırdı. 

Sonra neler yapacaiJJll 
öğretti. O gece değil, ert-' 
yarıımdan bir saat ıonra. 

Reiıin, duvar d:bini göre 
leri bir yerde bir kaç 
beklemesi için haber yoll 

Yusuf bu haberi götürcl 
man Şahin Re=s büyük bir 
le küçük afacanın yan 
öptü: 

- s~n Habibeyi çok 111t1 
. ? 

ıın ... 
DeJi. 
- Onun için ölürüm bi 
- Benim cibi ha! ... 

Eğer büj ük adam olıayd 
lnıkantrdım, &ııladm mı? ... 
maz~ın! ... Fakat timdi ıeJI 
en sevgili, en aLdık doıtl 
sm ! ... &n:mle gelir miıin 

- Gt-1;rim elbet! ... 
-Öyle ise hn2ır ol .. Y 

ıaf ak sökmeden evvel de 
lıyoruz • 

Yusufun elini büyük b 
imit gibi uk•ynr: 

- Hanımına söyle, 
zamanda o yer~e bekli 
Hiç merak et"'9ıin ! ... Şa 
~,.;;~__A•n vnlıı1'd .... r.ev:r 

hır aaVTet yoKtur ••• 

Yusuf gemiden ayrıhrk 
rat Reisle arkadatlan Şah· 
görmek için geliyorlardı. 

Şahin Re~ı onları güler 
hiç ümit etmedikleri bir h 
ıdadı. 

Ali ağa sordu: 
- Hayır ola! ... Yeni 
• ? 

mı var .... 
- Hayır ... Kızgınlığ110 

de ... 
Hepıi de ,a,mıtlardı. 

is pek öyle koh.y kolay d 
ıacak çağlayanlardan de • 

öte:lcn beriden konut 
le ki hiç biri de feyh Ebii 
kızından bahıetmeğe ihtİ 
müyorla':'ık 

En ıonra M-:.:rat Reis 
-- Şahin. b'z aıaıl, seniıl 

geldik .•. Şeyh Ebüuaitı. 
tük! 

- Eeee! Ne diyor? ... 
Şahin Re1ı bunu al•1 

gülerek ıöylemitti: 
- Şey ... Evvela razı 

ma, ıonra ... Bizden dü' 
bir.az vakit iıtedi ... 

- Bırakıaydtnız, i 
dar dütünmekte ıerbe 

- Sen bu ıevdadan 
tin? ... 

- Vazıeçmediın 
'b' d v•ı• f gı ı egı ım .... 
- Her ne ise ••. Oç 

cevap verecek, ıen de 
:çin N bretmeliıin? ... 

- Bu üç gün içiııd• 
ne yapacak 1 ... 

- Dütünecek ... 
- Neyi dütünece1'1 ... 
- Kızını Yerip ye 
- Buna i11andınıs 
- ??? ...•• 
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Eski lngiliz Baş Vekilinin en 
sevdiği şey uqkudur! 

"-Tam intikamımı almak za
manı geldi!,, diye dütündü. 

Zira, aktetdikleri mukavele 
mucibince, bu yüzbinlerle liralar, 
onun da serveti olacaktı. Artık 

Loit Corç, iten 
di çayım kendi 
pişirir ve biskü • 
visini hazırhya _ 
rak kimseyi u

y~ndırmadan sa· 
babın altısında 

bundan sonra, boıanmak onun i- onları sessizce 
çin, zevk olacaktı... yer ve yatağına 

Veraset muamelesi neticelen- girerek yazı yaz· 
sin diye bekledi. Sonra, Zebranın mağa hatlar. 
arkasına gözcüler koydu. Bu itibarla Lo· 

Lakin, mukadderat, delikanlı it Corç, bir çok 
ile alay etti. Zira, gözcü, Zebranın ev kadınlarında 
aııkıyle alakasını kestiğini haber haset uyandıra • 
verdi. Mahir de beklemeğe başla- k k d h ca a ar za -
dı. Bu müddet zarfında -aksilik . l 
bu b h .. .. d h k metaız, uysa , ya - u ran yuzun en er e- . . . • . 
sin itleri fena giderken onunkiler kendı ışını ken • 
yüz bin liraların yardımiyle iyi di gören bir a
gitti. Pek kısa bir zaman içinde, damdır. 
kendi serveti, karısınınkini geçti. Loit Corçtan 

## 

tarihinde unutulmaz rol oynamıt 
olan bu kadim siyasi, -en derin 
ıJT arkadaşı karısının dediğine ba 
kılırsa :- "sıhhatini, ruhunun ve 
dimağının bu yaşa kadar tazeliği

ni hep bu ıık sık daldığı uykular -
la teimin etmiştir ... ,, 

Loit Corcun uyku hususiyeti 
hazan da ıu şekilde kendini gös-. 
teri yor: 

Loit Corç, bir Cle ljaliıyorsunuz, 
öğleden sonra herhangi bir saat
te eve gelmiş ve odasına çıkma

dan evvel kansına yarım saat son· 
ra uyandırılmsını tenbih ederek 
sezlonga uzanmıştır. Ve bazı defa 
lar, çay 7.amanından yani saat beş 
sulrından tonra uyuyor ve altı bu
çukta kaldırılmasını söyliyerelC, 
ve filhakika altıda kalkarak filan 
yerde bir nutuk söylemege veyP 
siyasi bir toplantıya gidiyor. 

Yapacak daha muvafık bir iş bahseder iken, 
llulmadığı için, o da kadınlarl&ı, "bu adam kim
gizliden gizliye alıp vermeğe baş- dir,, diye bir ıu • 
lamıftr. al ıormak inaa • 

Zebra, bunun far1Cma vardı. O run hatırına gelmiyor. 

orc; şimdi patates yetiştirmiye 
merak salmıftır 

Büyüli uyliu saati dokuz buçul< 
ondur. Akşam saat on oldu mu, 
dünya ayaklansa, I.:oit Corcu ayak 
üzeri tutmak kabil aeğildir. Bu 
defa gayet liafif ye.diği bir alişam 
yemeğinden ıonra, küçük bir oya• 
lanmayı müteakıp, midesinin ra .. "B· ıraz b ki 

Yinei e enteli. b 
d. devran ne , akalım a-

'Ye d'· .. •uret .. ' 
uıundu. ''D 1. aosterir?,, 

Yapmaktan kasınrne ıc]e bir hareket 
E · a •Ynnt 
vıne giri .,, 

~ fikirle dof' sofada, dimağında 
Ya.kt. l- &fıp dururk h' 

f 1iını bifcr. b~··'!r A\"uıru'"" 
8-ıı L_ l ll'di, ın 

lün ca. ;: ;'ldır-dı ve 1c 
fır g·· zdı" eııyle, kend' .a.rıinnı, bu .. 

or u Z h ıııne 

bınurniyedir ')e ral Yı (bu kaid:~kla .. 
ul · as a b d 1 u-ınatrııştı u erece c . 

• azıp 
Ona do" 

a gru e"'ld ırıı, lefkat gı i. Zehr 
la öpt" ' tnuhabb t h a, koca .. u. e att~ 

"-A.ı ' a a§k· 
ler... d' dat111aaın 
d .. ,. ıye ~. '-. ı nasıl da bı'l' u. ~nır ır-

' acı acı d'' .. 
Kend' . • U§un-

ısı ııe 
ll1urtın • •ura.t 
•a-.... ,~ftu. ka.dııı br ••nııttı. So
~ •ııaıtta ' .,_ , un'bı f k 

lund ... ecııuned' le ar nıa 
lcen. an tutup İÇeri d~.. OCe.aını ko 

• illa •Ürükl - a· er-
•di.. ır !eye canı 

.1e IOrdu n nıı • ,_ 1 
- 8' . Jgı dı? 

LJd Iraz . ., it} • 

da bir gözrü koydu. Mahir Beyi 
cürmü meıhut halinde yakalattr. 

Bu sefer, delikanlı, az daha çıl
dıracaktı. Öfkesinden bir cinayet 
işliyecek hale gelmişti. Lakin, ka
til olamıyacak bir adam, taş çatla
.sa cana kıyamaz. 

rıı.;aaın, onun ıervetının oır Kıs· 
mını alarak, çekildi, gitti... Çok 
zengin bir mısırlı ile evlenerek, 
Türkiyeden de uzaklaştı. 

• • • • • • 
Bir sabah, bir Fransız plajında, 

Mahir, Zebraya raıladı. Eskisine 
nisbetle daha bile güzelletmişti. 
Erlteğin yüreği cızladı .•• 

Zehra, gülümsiyerek, ıahık ko
caanıın yanına geldi. Ona, dostça, 
elini uzattı. 

Konuşmağa ~atladılar. Mazi
nin tatlı günlerini yadettiler. (Bit
tabi, izdivaçlannnı ilk senesine' ait 
tatlı günleri) · 

Meğer Mısırlı prens, seyahatte 
imiı ve Avrupanın dört bir buca
'inıda karıaım aldatmakla meşgul 
müı ..• ııq ıın. erıtrıden doJ 

_ t ayı ıı- Mahirle Zehra, birlikte yemek 
t1ı \>et, cici- yediler. Biraz kafayı tüssüledilcr. erin p ,_ ........ liakk 
la.ı-. V he~ güçle!tiği . ın 'Var... Şeytan kıtkırtbğı için, geceyi de 

.._: Ha İnı bir !ey n~ •öylüyor- aynı odada geçirdiler. 
1) llYır ... Tefen-!.

0 
Ya... Bu, gerçi bir intikam değildi 

Yeca.:lt.anJı, !carııın~at.h' amma, Mahir prensin avdetine ka 
R'Ö ' ıç bir teb d a l(' Lir he- dar aynı bayata - büyük' bir zevk rerelc e düJ 1 

tatıYord 0 nıadıgını le- devam etti. Ve ancak Mazi-
AhJ~ ı_ u. , 

i~.- ta .•qızlıiın d nin intikamını bu suretle aldığına 
ri 

1
•• Yırı etmek .. erecesini daha kail oldu. 
~erin •çın, kad d' S b 

dud k e oturttu D ını, ızle- a rm sonu selamettir ... Cler-
b~. " Iarını arad • u:laklariyle Jer ... Bekliyen derviş, muradına 
,. on d k 1• Zeh enn· 

PÜ§e a ika evv l b ra, . daha ıf ... 
ca n abın1 gu·· le aıkasıyle ö- ftaklli: (Hatice SUreyya) 

sına • ze bi 
E llıattı r Puıeyle ko r-~=-~~~----··---

1 rkek h' Tıp Fakültesi Doçentlerinden 
andığı t , . ~ kadından h" I" h D h 
bıtık eıırın k a a 0 t· a ili Hastalıklar Miitchaısısr 
ti"• .a•ının kol~ apıldı. Hele onu D 

g, •sin b.. arında tahayY") r. A. Su·· heyi usbut·· . u et-
• • • un çtleden "•ktı, H -

Jr er gun saat 14 ten itibaren, hasta. 
A.rad .. 0 g... •

1 
· • . • • lanın o· y 1 li '4 un er g-.• ' ıvan o unda N. 169, eıki 

h "Yatta b' -,..,ı. Şark Mahfelinde mua"'ene 
'Ylah. ır de ... i 'kl'k ı 4 . •r, 'bir intika g f ı 1 olmadr. etmektedir. 
~' Lulflb:ııv tn yolu arıyordu. Muayenehane Telefon: 21422 

· Ordu. Nihayeb hu Ev •• : 60726 -----..:...! 

Bütün harp senelerince v~ ondan 
sonra da bir zaman, Avrupada a
ğızdan ağıza dolatan tek isim var-
la o da Loit Corçtu. Meslek haya· 
tının heyecanlı ve anlaşılmaz gü
rültülerine karşılık, bu adamın hu 
vuaa ...... , ...... , 9a)' u.uı .:llh'hQL Ucrece• 

de sessiz, hesaplı ve bol uy:ku ile 
geçmektedir. 

Loit Corç, sabahleyin saat altı
da yatağından kalkıyor. Ve yaz· 
dığunız gibi, hemen çaya sarılı
yor. Onu küçük bir ispirto lamba--

ımda kendi hazırlıyor. Ve bir iki 
bisküvi ile içtikten sonra yatağına 

girerek devamlı surette çalışmak 

suretile dokuzu buluyor. Ve do
kuzda ikinci bir kahvaltıY,:a hazır· 
lanıyor. 

Bu kahvaltısı karısı tarafmaan 
temin edilmektedir. yüklü bir kah 
valbdır. Bu sofrada, eski İngiliz 
Başvekili Loit Corç için hazırla
na1.1 yemekler §Unlardır: Haşlan -
mış meyva, domuz eti, yumurta, 

"Morro Kastl,, vapurunun yanması, 
birçok insanın ölmesi tahkikatına, Ame
rika adliyesi, devam ediyor. Resimde, 
müddeiumumi Huverin tetkikat yap
mak Uzere, vapura geçişini görüyor
sunuz. :Vapur, daha için için yandı -
ğmdan, milddeiumumi, her ihtimale 
kaf§t bir can kurtaran simindini birlikte 
götUnneği tercih etmiştir, 

balık ve büyük bir fincan lialive .• 

Bunlar da büyük bir ittiha ile 
yendikten sonra, artık bu eski si- liatı ve rüyaların tatlı emniyeti 
yaıet kodamanını evde tutabilme- içerisine kendini bıraliıoyr ve sn· 
ğe imkan yoktur. Bastonunu ala- bahnı altısına kadar artık, bütün 
rak sokağa çıkıyor. Ve yüzlerce ergin tazeliği ile ve alabildiğin"' 
metre yol yürüyor. · UY.'JYOr. 

~oıt \;,orcun sabart ytirüyuşleri · 'r --ŞeLirde oturcfokları zaman nlt· 

de kahvaltısı gibi iki kısımdır: Bir §am yemeklerini hazan drşardo. 
yoJ, saat on birlere kadar yürür, e- yemektedir. Fal{at umulmıyan b=r 
ve uğrar, sonra gene çıkar ve öğle anda akşam yemeğine eve dönü
ye kadar yürür. verdiği zaman ve evde de karısı, 

Sabah yürüyüşü de, bulunCiuğu yalnız kendisi için (yani bir kişi -
mahalle göre nev'ini değiştirmek- lik) yemek liazrrlamrş bulununca, 
tedir. bu meıhur siyasinin hiç canı sıkıl

Loit Corcun son zamanlarCla dığı görülmemi§. 
toprağa p~k düşmüş olduğu, çift Hemen gayet uyıal bir aile re· 
çubukla uğraştığı malumdur. isi gibi: 

Çiftlik havalisinde bulunduğu "Pek ala·, b8.§lCa ne var? <liyor~ 
zaman, yanına köpeğini alarak Zeytin ekmek var mı?.,, 
çiftçilerile konuşmağa onların ne· Kendisine İngiliz zeytin e'löne
Jer yaptrğmı ne iıler meydana koy ği, yani bizim bildiğimiz ''hazır 
duklarını anlamağa çıkar. Yetişen yemek,, namına kendi itiyatlarına 
kökleri, sebzeleri, çiçek ve ağaç - göre bir miktar, jambon veriliyor, 
)arı gözden geçirir .• Güllere bayı- yiyor, ve şikayetsizce yatıyor. 
lır, türlü çeıitlerini yetiıtirmiştir .. 

İngiliz siyasisi paliet paket si • Öğleden evvelki ikinci" yürüyü-
gara içmemektedir. Onun yerine, şünu de bitirdikten sonra artık bi-

raz yorgun fakat büyük bir iştiha günde üç tane, en mükemmelin -
ile öğle yemeğine oturur. den yaprak sigarası içiyor. Kağıt 

oynamıyor. Golf oynuyor. 
Loit CorcUıJl öğle yemeği, ıon 

yazdığı harp hatıraları kadar ağır 
dır. Burada ndoyasıya yemekten 
çekinmez. Ve sonra, bir uykuya 
dalar. 

Loit Corcun uyku bahsine ge· 
lince, karısının da ağzından bir 
kaç not almak faydalı olacaktır. 

Kar111, son zamanlarda kendi
siyle görüıen bir İngiliz muharri
rine dem ittir ki: 

"Kocam, en üzücü ve yorucu 
meşguliyet zamanlarında bile, 
fırsat buldukça, bütün dünya gai-
lelerini bir yana bırakarak raha~ -
ça uyuyabilmiştir ..• Onun dünya 
gailelerini başından savması, ade
ta bir yaramaz çocuğu odasından 
defetmeğe benzer. O yaramaz ço
cuğa sanki çıkmasını emrederek 
dimağının kapılarını sımsıkı kapa 
trr ve deliksiz bir uylCuya dalar .. ,, 

lngilterenin olduğu kadar, bir 
zamanlar Avrupa ıiY.asetinin de · 

İngiltere Kral ve Kraliçesinin 
birer imzalı resimleri bir hazine 
gibi sakladığı hediyelerdendir. 

Bundan l>aşka eski harp arka • 
daşlarmdan Amerika Rcisicümhu 
ru Vilsonla, Mareşal F oş'un re
simlerini snklamaktadır. 

Bugünün simalarından, Mösyö 
Musolini de kendisine'imzalı bir 
resim vermiştir. 

H. M .. 

Öz Türkçe ilk roman 

Savaştan Barışa 
Yaz~nlar: (Va-rtQ) ile 

Ç üriiksulu Meziyet 

Yeni çıktı 
Fiyatı : 50 kuruş 
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S "lA .. u .. d · ~ oq,u~: 

Veremden korunmak 
için ne yapmalıdır? 

Geçen hafta aizinle umumi olarak f 
Yel"eıDa bahıini konuıtak. Bu hafta da 
.ize ayn ayn Teremden korunma ça· 
reler.ini ıöyliyeceğim. 

Tenclfüı hı:fzı111hham Verem, al· 
ma kabiliyeti inaanlarda daha çocuklu· 
ğunda ba~lar. Ve asıl bu zamanda 
uzviyetin göstereceği mukavemet ve 
yahut zaiflik, hastalığın görünmesin· 
de büyük rol oynar. Binaenaleyh ha· ı 
yabn bu devresinde ana ve babaya; 
aile hekimine düıen mühim iıler var
dır. lyi bir "teneffüı terbiyesi" çok 
zaif n bitkin bir çocuğu bile, hastalı· 
ğa karşı kun·elendire bilir. Burada bil· 
hassa mektep hekimlerine ve mektep 
hocalanna düıen mühim vazifeler de 
vardır. Genç ve yavnı talebeye iyi te• 
neffüs ebnesini, derin ve muntazam 
nefes almasmı ve bu suretle saf hava· 
yı ciğerlerin en derin nolCtalanna ka· 
dar sevkebneyi öğretmelidir. Eıaılı 

bir teneffüı veremi bertaraf etmeyi 
mümkünleıtirebilir. 

Fizik jimnastik, fevkalade faydalı· 
dır. Fakat maalesef zamıuumada bu 
jimnastikle spor bin"birine çok kanıtı· 
nlryor. Spor, vücudü daha ağır, da
ha zor bir takım vaziyetlere' hllZ11"la· 
m8k için tatbı1c olunan bir usuldür, 
'e çok defa gençlerde iyi ııhhat yeri. 
ne, büsbütün yorgunluklar te-.Ut edi
yor. Bu sebepten spor, pbsi hıfzınıh· 
hat baJmnmdan bir hatadır; ~k iyi Te 

çok dikka1li idare edilmek ıartile hu
susi bir kuvvet. teıkil ecJen epor, çok 
ifratla yapıldı!? takdirde bir zaaf lml
lidir. Binaenaleyh ölçüsüz 'Ye yolsuz 
yapılan sporlar, çok defa l>ilhaHa çok 
pn~lerde tevlit ettikleri yorgun)Ok Te 

hanım neticesi umumi zaaf haıebile 
ftl"8DÜn ayanmaımda Wnil olabilir. 
Burada ilk alimetler ateı, kuvvetten 
dflıme, zayıflamadır. 

Kezalik çocuklanmmn mühim ha
talarmdan .._ bizim Tenmediiimııls ~ 
eıuh terbiyelerden biri de, bütün b
tirahat n tatil zamanlannı kapalı yer
lerde geçirmeleridir. Son zamanda ıi· 
nema salgını veremin gençlerde biraz 
daha fazla genitlemesi hususunda bü
yük bir amil olmuthır• Çünkü cuma .. 
Iamu, tatil zamanım açık ve temiz ba
Tada kırda geçirmesi icap eden yavru

lar, n gençler bütün bu zamanlamu 
tiyatro, sinema, dans yerleri gıDi ka
palı ve her türlü insanla dolu yerlerde 
geçiriyorlar. Teneffüı ve ciferleri ko
ruma noktasmdan en mahzurlu nzi. 
yellerden biri de budur. Bilhassa boi· 
maca, kızrl, grip gı"bi haıtalıklaım ne-

kahatte kat'iyyen çocuklaruuzı yuka
nda saychj1m kapalı yerlere sönder
meyiniz. 
Gıda hıfzı11ıhluw: Yerem noktum· 

dan çok mühimdir. Tam sıhhatte, aai· 
lam bir çok adamlarda bile fena lan· 
ziın edilmiı bir gıda bu adamı -.ereme 
ha.zırlayarak Eena bir rol oynayabı1ir. 
Bu tehlike sençlerden ziyade büyük· 
lerde daha fazladır. 

Zaman.muzda, evinin mutbağile uğ
ratanlar maalesef &iinden süne azalı
yor. Korkarım ki bir zaman &elecek 
~k temiz yemeklerile maruf (Türk 
mutbağı) tarihe kanpc:ak. Şimdi her-
kes, her yerde Te ne buluna yemekte
dir. Yerken de iyi çiğnemeye, rahat 
yemefe dikkat eden pek azdır. Bu diJ· 
lerin vazifesini de mideye yüklemesi 
itibarile, midelerimiz için çok yonıcu 
bir Taziyettir. Halbuki verem müca• 
delesinde bat aırada gelen mücadele 
kuvvetlerinden l>iri de midedir. Bir ta
raftan bunu zayıflabnz, diğer taraf. 
tan bu nasıl hazırlandığı bilinmeyen, 
ve alelacele yenen yemekle baraalda· 
nmm hozanz. Bundan ileri relen bet· 
Jenememek vereme yol açar. Maalesef 
bir çok münenerlerin bir çok gençle
rin dikkat ebnediği bu nokta, ba ba
sit !&kat çok ehemmiyetli nokta, bü· 
yük tahn"bat yapan amiiler araımda
dD'. 

Gıda maddeleri seçmelt le mGhim
GD'. Çok defa ihtiyaca kafi obna:ran 
gıda alDUI', hol su, mebzul lııalıar Ye 

biberle tltirilen yemek liste.ile kalori 
mı"lrdan l&mn olan hududun altında 

lcalır. Bn suretle ricut, kaybettikleri
ni yerine koyamaz. Ve beslenemez. 
Zaifleme modası da ba tnıP •İçinde
dir. Ben ıahsen zaiflamak için airke 
içerek atzmm tadım kaçıran w "'1 ..... 
retle yemek yemiyerelr vereme ,...._ 
lanan bir cenç im prmüıümdür. 

Uınri:re1in llltihl km.dal ... 'tae
Jlfini muhafaza etmen içia li:nifse"W 
iyi ve bol yemek liznndrr. Yememek· 
le düıen vücutlar veremin uy..,,;,•• 
için en müsait zemini teıkil eder. 

Şu halde gıda tayininde, et, yamar· 
ta gibi 'YÜcudün esasmı tefkjl eden 
maddelerle, yağ, teker sihi yakmanın 
için lazım olan maddeleri, meyn" 
sebze gibi bir çok emliJu ·ve Titmnini 
ihtiva eden maddeleri ihmal etmemek 
iyi çiğnemek, nktinde yemek ve bol 
yemek esaı noktalardır. 

Dr: Rem. • Rlf 

•• Şarlok Holmes! 
üç defa yıkanan beyaz bir mendil 
katilin parmak izi nasıl bulunur? 

3 •• uncu 

Lozanda 
fenni 

Birinci Şarloli Ho1meai tanırsı 
mz. Meıhur lngiliz müellifi Ko
nan Doyl'un romanlarından diri· 
lip çıkan bu esrarengiz §aıhıiyet o 
kadar canlanmıı ve aizin, benim 
gibi bir hal almrıtır ki yaıamamıı 
demeğe inaanm dili varmaz. 

Bu, birinci Şarlok Holmes t 

!kinci ŞarloK Holmes olarak lı· 
viçrenin Lonn tehrinde kocaman 
bir polis enstitüsü kurup, Avrupa· 
nm en mükemmel. ve elıil ~Jis 
hafiyelerini muayyen bir usul -da· 
ireainde yetiıtiren yarı lngiliz 
Rudolf Arçibold Rays'ı tanıtmak· 
ta.dırlar. 

Polis liafiyesi Rays, harbi umu· 
miden sonra Sırbistana giderek o· 
ranm polis tqkilAtmda büyük ye· 
nilikler vücude getirmiş, yüzlerce 
talebe yetittimıit ve nihayet gene 
orada öldüiü zaman kendisine hü 
kamet tarafından reımi bir cena -
ze alayı yapılmıfbr. 

Uçüncü ŞarloK Holmes, tozan· 
daki büyük enstitünün timdiki te· 
fi İsviçreli meşhur profesör Bris· 

çortur. 
Bilmem biliyor nıuydunuz ! Lo

zanda, büyük tozan Üniversitesi· 
nin mühim bir kolu olan bir "fen· 
nt poliı enstitüsü,, vardır.. Bura· 
dan, remıt polis teşkilatına men • 
sup olmıyan bir nevi ayn polis 
mezun olur. Diploma11, üniversite 
diploması değerindedir. Ve ken • 
disi, poJiı ve hafiyelik mesleğinin 
en çok ihtiyaç duyulan ve bir çok 
dnayetlerin, öldürmelerin esran • 
nı fenni Lir surette muhakkak bu· 
lup çıkaran başlı başına bir ma· 
kam dır. 

Polis 

lir. BuraC:la iılenmiı ibir çoli mei· 
bur cinayetlerin cinayet aletleri, 

btitün vesikalık lnymetlerile sakla 
nrr. Mesela dairelerinden birine 

gireneniz, kanlı bir ıbıçali, ve du • 
manı 6.deta tüten bir tabanca gö
zünüze çarpar. 

insanı bayıltan veya senem e • 
C:len mütekasif lastikler, muıtalar, 
ıustalı çakılar, baltalar, ve çekiç· 
ler hep bu müzedede ~ denba-
- -.ı,.,. ı.. •• ı ..... -- - --la • ..ı;.... n ...... 1 ...... 
bunlarm üzerinde yapan: .. 

Lozan üniversitesi mütabaasrsı 
polis hafiyesi tubesinin bir diier 
dershanesine girdiğinz tasavvur 
ediniz: Burada, gayet emniyetli 

farzedilen, fakat müfteri büyük 
kalp istirahati ile girdikten sonra, 
geceliyin herhangi bir şerir tara• 
fmdan kolaylıkla açılabilen ve ar
kasından feci bir cinayetin veya 
hırsızlığın vukuu muhakkak olan 
muhtelif tipte otel odalarının ka • 
pılannı göreceksi'njz. Bu kapılar, 
nasıl ıaçıhyor? Hırsız hangi usul· 
lere müracaat eder? Ve hazan, 
bizzat polis hafiyesi namzedi tara 
fmdan bu usullere müracaat edi • 
lerek, şerire hiç fırsat vemıiyecek 
bir ehliyet elde edilmeğe çahııhr .. 
Ve bu şekilde, hrrsızın veya kati • 
lin takip 'ettiği müthiı desiseler de 
-öğrenilmek suretile- bilahare 
kolayca keşfolunabilecek bir hale 
getirilir. 

Mütaha111s polis enstitüsünün, 
bir baıka dairesi de, içeriye giril • 
diği zaman tıpkı bir fotoğrafçının 
karanlık odası gibi hiç ıtıluız bir 
vaziyettedir. Talebe girer. Üzer • 
lerine kapılar kapanır, ve bir ül
traviyole şuaı gösterilmeğe batla-

nır. Ültraviyole şuaı altmda, en 
"ustalıkla,, yapılmıt sahte bir çe· 
kin veyaı paranın muhakkak hile • 
sini görürsünüz. 

lir? dJt 
Bir mektup zarfının bç~ 

yapııtmldığını, kaç türlü il' 
kapatıldığını hep ke§fetınek f 
zımdır •..• Mektup zarflarııuıı~ 

pı9brıldığı kırmızı 111 ' 
çefit çeşit olabilir· ~ 
cinayetin, yahut hırsızlıiJllı ~ 
ıahtekarhğm meydana çıkatP":"J 
ıı için vesikaları muhakkak~ 
~enni tahlil gözünden I~ J 
ıcap eder •.. Enstitünün .büyük~ 
boratuvannda hergün .... 
çalıtar.ak bunların hepsi üı 
bir ehliyet sahibi olurlar .. 
mı istersiniz. Üç defa yı • 
bir mendilden katilin parllla1ı_~ 
ni bulup çıkarabilmek meıı.rt"i 
elde etmeğe uğr&§ırlar. 

Katilin eli dokunmuş bir 
üzerine soğuk ışık tutarak ı1J 
eritmeden parmak izinin fot 
fisini alabilmişlerdir. _ _J 

Üç senenin sonunda ~ 
büyük imtihan devresi gelir. 
hassıs polis hafiyesinin iınt 
tam altı hafta sürmektedir. 

Altı ,hafta sonra, kenC:lini 111 
lahiyettar teknik adamı ol~ 
taya atacak dipfoma verilir. fı 
bu uzun imtihan devresi es 
tla talebe, en mütkül, içind 
kılmaza b"enziyen meselele rİf"• 
}ettikten ba,ka, bir de mil'-. 
cinayet vak' ası halletmek m;/, 
riyetindedir. 

Bunu, profes3rler bizzat 
.:a ..... • 

Bir pencerenin rezeleri s 
Bir yatağm dibinde ayak izi 
rakılır. Bir ıapka unutulur. S 
na.yetin, polis hafiyesini u'fr 
bilecek bütün kan§ıkhklan 
huıuıiyede tertip edilir. 

Fakat maktul farzedileh 
adamı, talebenin liatırı içiıı, 
den öldürmediklerini §İdi 

ıöyliyeyim. 

Karl bedeker, seyahatte 
edici kitaplan ilk yazan a 
cebe ıığacalr: kadar kUçük 
herhangi bir memlekette se p 
kanlann ipne pek yarar· 

undan yetmiı ~ ıenc cvel, 
rinievel 1859 tarihinde Es•~ 
tür. Ölümünün yıl dönürnU 
Avnıpa ve Amerika gazete~ııl 
den ve kitaplarının ne kadaf _, 
dığından, uzun boylu ba 

Almanyada berberliğe ait eşya müze ai açıJmııtır. Bu mUzede, muhtelif dev· 
relerde berberler, hamamcılık, di§Çilik gibi itler de yaptıklanndan, hatta ırrası
na g8re hekimlik de ettiklerinden, yeni açılan mil.zede hamam tası, liyen, ibrik, 
kerpeden ve başka tüdil tUrlll Metler bu tunmaktadır. Resimlerde, mil.zede bu
lunan ıeylerden bazılan, bu arada dCSrt tane de ustura garUtnyor. Bu usturala
rın kısmen eski Romalılara, kısmen de TUrklcre ait berberlik aletlerinden oldu-

"Fenni polis enstitüsü,, ne dün· 
yanm hemen her yerinden talebe 
gelmektedir. Enstitünün şefi olan 
lsviçre1i cinayet mütahassısı meş· 
hur profesör Bi!çof her sene, yüz 
kadar yerli, yabancı talebeye dip· 
loma verir. Bunlardan yabancılar, 
polis itlerine yenilik ve caniye göz 
açtırmıyan en mükemmel, fenni 
tahkikat usullerini getirmek için 
memleketlerine gittii?i gibi, lsviç· 
relilerin de bir çok diğer memle· 
kellere mütaha11ıs olarak gönde· 
rildiği vakidir. 

Mektep bir "müzedir,, denebi • 

Ayrıca, buru§mu§ bir kağıdın 
veya yazısı silinmit bir mektubun 
en gizli ve kaybolmuş hatlarını, 
yepyeni basılmıf bir kitap gibi ko· 
laylrkla okuyabilmeği, en aldan • 
maz müta'hatsısları yetiıtiren bu 
mektebin talebesi üç sene içinde 
öğrenmektedir. 

Daha ne gibi vaziyetler olabi· ı•---------.....-
ğu kaydedilmektedir l 
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fti Uyandıracak-

l11ııtrı ebu 

Otomo'bilin bi
ri ıon hı~yle bir 
köyden seçerken 
yoldan seçen bi. 

rini ezdi. Adam • 
·cağız mülhit te. 
lita düıtü, oto

mobili hemen dur
durup indi, yara· 
lıya yardım et • 
meğe çalııb, fa • 

kat vaziyetinin 
tehlikeli olduğu • 
nu anlayınca et • 
rafına toplanan • 
lara: 

- Aman, de
di, doktor! Dok • 
torun e\•İ nere • 
de? 

Fakat köylü • 
ler hiç aldmı et-
ıniyormuı aibi 

görünüyorlar, taı· 
kın ta1km ona 1>a
luyorlard1. Adam 
kızarak \aiu'dı: 

- Be adam. 
lar, köyünüzde 

biç doktor yok 
mu? 

içlerinden hi • 
riai cevap verdi: 

-Var! vara
ma, onu da tim· 
eli ıiz ezdiniz! 

--

>rı 

• 

TUfejln kurıunu it• 
~•ramayınca ... 

Pişkin 

- Yahu bana on lira borç 

- Param yok azizim, ancak el· 
li kuruıum var. 

- Zarar yok! Sen onu ver, do· 
kuz buçuk lira da borcun olur! 

--

(Ceza kime? 
Damat - Kı

zınızdan hiç hoı • 
nut değilim, çok 
müırif ... 

Kaynana 
Haklıım oğlum! 

O, öteden beri Öy· 

Jedir. Maamafih 

karanmı verdim; 
sene israfta de • 

vam ederıe ıen 

bana haber ver. 

Damat - Ne 
yapacaksınız? 

Kaynana 

Miraınndan iı · • 
kat edeceiim ! 

istasyonda 
Erk~ kanıı • 

na aöylendi: 

- Gördün mü 
yaptıfını? Eğer 

biraz acele etsey

din treni kaçır • 
mıyacaktık. 

Kadın cevap 

verdi: 

_ Efer ıen de 

bu kadar acele 

ebneaeydin, öbür 

treni bu kadar , 
beklemeie mec • 

bur kalauyacak • 
tık! 

- Balıkyağıru ille büyük annenin 
içirrnesini neden istiyorsun? 

- Yağı içirirken elleri titriyor da 
onun içini .. 

Kurnazlık 
Mu iz ve Mişonaçi sıcak bir 

yaz günü bir köyden köye yaya 
gidiyorlardı. Sıcaktan bunalan 
Muiz arkadqına: 

- Mitonaçi, dedi, bana beı 
lira borç verir misin? 

- Öteki cevap verdi: 
- Vereyim, ama ne rehin ve-

recekıin? 

- Kürkümü vereyim. 
Muiz kürkünü vererek 1ieş lira 

yı aldı ve biraz serinledi. Bir sa
at sonra köye vardıkları zaman 
iıe §öyle dedi: 

- Al be§ liranı Mitonaçi. Kür· 
kümü geriye ver. 

D bir caraon' 
R algın 4l• 

a..thane "d 1'11 ----;--, -.--::::--'""""""!"---..-~~== 
e •onr1. nıu ürü, 1>u._ Far kında değil.. . 

Ölen lrocım çok merhametli adımdı, bir smeğin bile canını yakmazdı. Hem de ~yle 

usta avcıydı ki .,.. g ttlml hiç eli boş dönmezdi 

le bir "ıld' •tzın Yanın.1 __ ea:n lcaç Kadm ıabahleyin kocaıma 
• J ııa . ..._.. a 
1ll haJJiy)e aıt derin bir 'ita eçe. •evinçle aöyledi: 
oday• hiı lııeııuJdu. Bu eae. - Aferin kocacıiım ! Şu mey
"':"" tfendi l!lttçi lirdi: •ıra.. haneye dadanma illetinden kur • 
'•nizi lle z'ttl., it.at iiç., ÖfJe tuluyoraun ıaliba ! Dün gece. er • 
.\iim, ın ... anılan letire"i-? Ye- kence aelmitıin ! 
le --ıru d" •- J ~ • E k k d \lfraırrJce .~; JCendi h r e fatır ı: 
"':'-.. 1956 1 n IO.Jle dedi. eıa • • - Ay! Ben dün gece evdemiy· 
doı.... ·. eneıi Haz· · dim ! 

- Dnktor Bey, kocama bu lltet bi· 
zim kUçU~U ikmal imtihanlarına çaltt· 
tJrdıfı ıırarla geldi! --qoqnc •• p ıran a-

t aeJcıa. ~ •l'Jea:nhe J•nm --~~~-----------------------------:------~ 

Pot/ 
Miıafir - Rica ederim efen • 

0

dim, kapıya kadar zahmet etme -

yiniz • 

Ev sahibii - Zarar yok efen· 
dim. Bu benim için bir zahmet de

ğil, bir aaadettir ! 

'-il. ı on •ltı dakika ~bahr A k S f.. f 
l)e reçeı.. , üç bu- ,- -- - - ---~ şı . o or . .......-......... -.......-.....__---------, 

O kadm bırakmıyor beni bir lahza bile, Para kazanmak için itime bırakmıyor, 
Gece ıündüz aeziyor binip otomobile! Sol tarafa oturup azametle bakıyor, 
Ben ifllı edeceğim aaliba hile bile, Yollarda baıkasma aonra ıelim çakıyor 
Gece ıündüz ıeziyor binip otomobile! Gece gündüz geziyor binip otomobile! 

. -
Yegc1ne zevki 

iki arkadaı araıında: 
- Yahu, topallıyoraun, ne ol· 

du? 

- Ayakkabı ııkıyor. 
- Deiittinene ! 

K 
- Ol~az birader, iıler keıat .. 

anm k · a sı, çocuklar yaramaz. 
Aktaın eve ıidince ayakkapları
mr çıkarıp biraz ferahlıyorum. 

-- - -Cevap 
Yeni gelen hizmetçi kız ıer• 

sem mi sersem, üıtelik sakar mı 
•akardı. 

Hanım qağıda büyük bir ıü· 
rültü itilince haykırdı: 

- Kız! nedir o gürültü? Sen • 
den rahat yok mu? 

Hizmetçi atağıdan ıealendi: 
- A hanımefendiciiim ! Siz o 

kadar tabağı kıraaydınrz sanki 
gürültü olmaz mıydı Gürültü et· 
meden tabak kmlır mı? 

Şeytan 
- 3-iL .. ...-...:ı 

Gene hizmetçileri 
Hanımefendi hizmetçisini, lu • 

valet masasının batında, dit fır

çuile tırnaklarını temizlerken 
gördü: 

- Kız ne yapıyoraun? Dit fır
çasile tırnak temizlenir mi? , 

Hizmetçi likayıth: 

- Zarar yok efendim, dedi, 
ıizden iğrenecek değilim ya! 

lsviçre gibi ..• 
8ir züppe anlatıyordu: 
- Monşer ! Memleketi tanımı· 

yoruz. Benim gittiğim köy öyle 
güzeldi ki ... Merveyyö hele hava• 
sı? lsviçreden farksız! 

- Sen lsviçreye ne zaman git· 
mittin? 

- Hiç gitmedim! Gitmedim 
ama sinemada gördüm! 

\ 

Kadın - İhtiyar bir kadıncağız 
geldi, eski elbiseler istedi . . 

Erkek - Ne verdin? 
Kadın - senin on sene evvel yaptır

dığın elbise ile benim ge~en ay aldı
ğım modası geçmiı robumu l~ 



• 

örümcekler . 

/' 
KUCjUk Hikly6. · 

(: ~ ----
Çocuktum.. ı bilinde bu cereyanı bulmak müm· 
Hiç unutmam.. Bir alqam kün olamadı. Merkezden dı§arıya 

- harp ıenelerindeydi - babam çıkınca, batka tellerden geçen mu 
çok me'yus olarak eve gelmitti. habereler bizim telimizin cereya • 

Kendiıi telgrafcıydı. Küçük bir nını ihlal ediyordu. 
telgrafhanenin hem müdürü, hem Daha büyük müfettişler ve po· 

de muhabere memuruydu. lis memurları da iıe karışmışlardı. 
- Baba, niçin kederliıin? Herkes benim dütmana gizli bir 
Diye sordum. hattan casusluk yaptığmıa hüküm 
Babam katlarını kaldırdı: veriyordu. istikbalim, hayatm1 

-Kederim büyük, yavrum! Be- tehlikeye dütmüştü. Tetkikat ne· 
ni bu gün işimden çıkardılar. Fa- ticesinde müspet bir netice elde 
kat, sebebini anlatırsam hiç fÜphe etmek kabil olmuyordu. 
yok ki sırt üstü yatıp güleceksin! Nihayet bana işten el çektirdi-

Annem ve ben, babamın karşı- ler. Kasayı ve merkezi batkasma 
aında ağlamaja başlamıştık. teslim ettim. Ve zabıta beni ıkefa· 

Harp zamanında itsiz kalmak lete hağlıyarak muvakkaten sah-
az büyük felaket değildi. verdi. Ağlamayın!.. Tehlike bu 

Babam anlatmağa başladı: kadar büyük değildir. Bir az son· 
- Telgrafhanedeki muhabere ra tellerin üstüne bir örümceğin 

makinesinin arkasındaki tellerin ağ kurduğu anlatılmıştı. Örümcek 
üzerine bir örümcek ağ kurmuş. ağını kaldırınca cereyan düzeldi 
Ben hunu nerden ve nasıl keıfede- ve muhabere seli.metle yapıldı. 
bilirdim? Dün müfettitler merke- Fakat, sinek piı değil ama, mi
ze geldiler, telleri muayene ettiler. de bulandırır, derler. Ben de işten 
Etrafımızdaki binalarda ve otel- el çekmiş bulunuyorum. Amirle
lerde bir çok ecnebiler oturuyor- rim benden tüphelenmişlerdi. Na
du. sıl, bu ite siz gülmez misiniz? Bir 

Müfettişler merkezimize bağlı örümceğin yaptığı muziplik be· 
telgraf teline hat bir cereyanın nim yuvamı yıktı. Bundan sonra 
kantbğını aezmitler. Merkez da- b&§ka bir it aramalıyım.. B. 1 

.Bir çocuk yeni tayyare ir.at etti 

Amerikada Harley isminde bir fab rikatörün on yedi yaşındaki oğlu gaye~ 
as benzinle ve küçük bir motörle hare ket eden yeni sistem bir spor tayyaresı 
icat etmiştir. Kanatlarının ucu sivridir. 

Küçük tayyareci bu yeni tayyare i le beş yliz metre yüksekten uçmuş V( 

yere motörünü itletmeden inmiştir. Yeni tayyarenin tekemmülüne çalışılmakta-

dır. ' 

_____________ .. _._.__...___..•-••••••n••••••--·-•-.. n•••••-----• --

Bu çocuk bir çiçek bahçesindedir 

Bu çocuk bir çiçek bahçesindedir. 
Semaya bakıyor sessiz ve rahat; 
Güneıin kaybolan gölğesindedir .. 
Bin bir kut çırpıyor ruhunda kanat. •. 

Bu çocuk bir bahar iklimindedir. 
• Uzanmı§ otlara aessiz ve rahat; 

Yıldızlan aaymak emelindedir. 
GUzel yrldulan.. Yıldız ve hayat .•• 

Bu çocuk mcnekjc kokan bahçede, 
Dünyala baıbap ıcaaiz ve rahat. 
Hayatı bir nıha s9kan bahçede .• 
Gözleri çiziyor semada bir hat.. 

Bu çocuk dola~k istemiyor ki. 
Unutmak bu yeri ne ezelidir. 
Bir rüzgir ruhuna fısıldıyor ki: 
-aüayan. makberlerin en adilidir." 

- Varlık -

• 
• 

Ferldu·n Fazll 

~----.... ---.... ---··· .. ·-·········-···············-··-··················-··················· 

Bugünkü Bilmece J 

1 1 E~ JEi IEI ' 1 
Y cdi harfli bir mahlCikum. lki in

ce kanadım var. İlkbaharda doğar ve 
sonbaharda ölürüm. Daldan dala ko -
nar, akşamlara ~adar uçarım. Bildiniz 
mi benim adım nedir? 

Hediyelerimiz: - Birinciye şık bir 
mektep çantası, ikinciye bir boya ta
kımı ile ayrıca 150 okuyucumuza da 
muhtelif değerli hediyeler veriyoruz. 

Bilmece müddeti 15 gündür. 

Düz duvara merdivensiz 
çıkan adam! 

Amerikalı bir can baz on beş sene
den beri düz duvarlara ve daJlann 
tenelerine mPrnivPnc:i.,. ~:ın i .,,.._ 
kakta yürür gibi, dimdik olarak çı'K-

mağa çalışmaktadır. Gelen resimlere 
göre, Amerikalı canbaz, bütün kuv
vetini ayaklarına vererek elli metre -
lik bir tepeye düşmeden çıkmağa mu
vaffak olmuş! Biz şaştık .. Siz de şa -
şrnl 

Maymun ve yavrusu 

Maymunun çok zeki ve anlayışlı 
bir hayvan olduğu malUmdur. Fakat, 
maymunun en ziyade göze çarpan ev
safından biri de yavrusuna karşı gös
terdiği ihtimam ve şefkattir. Dişi may
mun, yavrusunu doyururken yanına 

erkek maymunun gelmesine bile ta -
hammül edemez. Şampanzeler diğer 

ncvilerden çok daha kıskanç oldukla
rı için, yavrularını tıpkı insanlar gibi 
kucağına alarak kollariyle sarar ve 
karnını doyururken de etrafını teces -
süs eder. 

HABER 

Çocuk Sayfası Kuponu. 
18-10-93~ . 

Bir cevap 
Meıhur rahmetli kdmik Kel Ha -

san Efendinin bumu _ baııktı. Adeta 
yok gibiydi. 

Bir gün Şehzadebatında bir dilen-
ciye sadaka verdi. 

Fakir parayı alarak: 
- Allah gözlerine kuvvet versin! 
Dedi. Hasan Efendi hayretle dilen-

cinin yüzüne baktı. 
- Yahu, bu dua neden icap etti? 
Dilenci gülerek cevap verdi: 
- Gözlerinize zafiyet geline han· 

gi buruna gözlük takarsınız? 
·--

Bir gece Nasrettin ti 
hırsız girer ve bir çok et 
nip gider. 

Naırettin Hoca itin f 
· ;rak kendi yattığı odanın 
muzuna vurur ve hırsızın 
kip eder. 

Hınız bir evin kapısın 
Hocayı görünce sorar: 
- Evimde ne itin var? 
- Ayol biz bu eve gÖÇ 

yız?!. • 

Rokfellerin yüzündeki çizgiler 

Bütün dünya fiziyonomi mütehassısları son zamanlarda rokf ell 
çizgilerle meşğul olmaktadır. Mü tc,hassıslardan biri meşhur 

gö"i°ü;;ün altında dokuz çizgi bulmuş ve bunların her biri on seneli 
ifade ettiğini söylemiştir. Yukarıdaki re sim, fiziyonomi mütehassısı 

meşhur zenginin gözünü pertavsızla tetkik ederken çekilmiştir. 

1 

lngilterede oyuncak fabrikaları di ğer memleketlere nisbetle d 
Oyuncak fabrikatörleri geçenlerde Lon drada bir içtima aktederelc 

küçükken en ziyade neyi sevdiklerini araştırmışlardır. Bu araş~ıı:" 
de küçlik bebeklerin satıldığı görülmüş tür. l:nr fabrika senede ıkı 

satmışt~. Bebekten sonra fil, köpek ve kedi gibi yapma hayvanta:ırı 
dığı anlaşılmıştır. Yukarıdaki resimde çocuklar bir oyuncak fabrıka 
önünde görülüyor. 

Müsabaka 

(Ne olmak is· 
tersiniz ?) müsa
bakamızm neti -
cesini gelecek haf 
ta neşredeceğiz. 

·----····· .. ·-····--·· 
Adres 

Bilmece zarf -
lannı Haber ga -
zetesi Çocuk sa • 
yıfası memurlu -

• 
Bir maymunun 

ğuna gönderiniz . bif: 
Mektup için _ Kalifomiya tütün tacirlerinden zeng~ 

deki adresler 0 • çük çocuğu hırsız tarafından çalınarak d::; 
1 1 

Zengin tacir çocuğunun bir heyke it' 
kunaklı o ma ı - . · . eli tetl' 

1 

teşhır etmışse de hırsızlar bu htyk n Hrıi 
1 dır. na bir maymun göndereerf çocq_ğun heyk' 

: dı M b t ta f d kalanr111J • ....................... r. aymun za ı a ra ın an ya ···-. ~ . ..... __ ..... .. 
~ı.~~;~m\ gi bulunmuştur. 



ldeaı bir çift: Dolor es del Rio ve Ceyn Reymond 

"ıı klSA llABERiER - - ~(--------.ı 
<>e)) orna ateııer j..; d -------- ---------------- -.. en rolü .. :r•n e'' fil . 
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ıneğc le eyt lİn on 
lltlll•d arar "'rrni•t" etna~ çe -.. a ,,,. :r ır .... _: . 
''Ki ""'11 l"O)ü ~. uıtın si • 

COPatra'' f'I . l(Jodet k lbe ,. 
• J\rn • ı ntınde Okta o r ın 

lcornik e.ııkada Yen· .. v rolüdür. 
ı.. _ llrlııt c· 1 tohret b 
uerberd' 11'rlni I)~ ulan 

* ı. Utant vaktiyJ 
J\rnerik e 

"i2:rna hi •n Yıld17.1 t . 
Su . ç et koYrn veJın VenabJ 

•r-tıat ı ~ki 
ııı ,.., Ya nız aeb... a hıaruftur 

-.aıoria S .. e Ve • 
latrnııttr vanson bi ltıeyve Yer. 
ken aı-t." .Stiidyo<fa b' r. tehlike at -

. ••tın b ır fıJın • . 
ltıır Pa,... aıına tav•-d Çevırır • 
L_ -ı.•aı d" ""' aıı I> d 
Uilftnda roı • llfrnüıtiir F '- ır e -
lu d ~ ıcab •- • a .. t Y ld n llgu • • r, "'alın b. ı ız, 
gınlıkı ıçın, hu kaz ır Japka bu-
Yr h a gcçiııniır ayı hanf bir ba 

atır-a 1 ır. Clor:j Y-
tniıtir, o arak •aklaın.ğ~a, bu '8Pka-

• F karar ver. 
r raıııad 
ıratro v • a Yer-leırni 

ko "ı. e ••neına • .' Romanyalı 
nıea1 1 ar-tııtı El • p 

l'itnıekt .o an kadın'' d ~ır opeı-
edır. • lı bır film çe-

tir. 
Bu filmdeki boğa güreti sahnesine 

10,000 figüran iıtirak etmiıtir. 
• Anna Bella, "Pate Natan" hesa

bına iki film çevirecektir. 
* Jan K.ipura ve Marta Eggert 

"Film seni çağınyor!" adlı bir filmde 
beraber oyıuyacaklardır. Bu iki ar -
tiat geçenlerde evlenmiılerdir. 

* Coni Vaıymüller "Tarzan" ın 
boYU 1,92, Klark Geybl'in boyu ise 
1,82 dir. 

* Meri pjkford Amerikada bir ti-
yatro turnesi yapmaktadır. 

* Bebe Daniels kabakulak hastalı. 
inıa tutulduğu için kocaaı Ben Layn 
ile beraber yaptığı tiyatro turnesi ya • 

nda kalmııtır. 
0 Miryan Hopkins "Cemiyet" adlı 

bir film çevirecektir. 

~ 
Karikatür Müsabakası , 

Her hafta sinema sayıfasında bir 
artistin karükatürünü neırediyoru.z. 
Okuyuculanmız bu karikatürün han-
gi artiıte ait olduğunu bildirecekler 
ve karikatürlerin bepıi netredildikten 
sonra cevaplanru toplu olarak gaze 
temize göndereceklerdir. Cevaplarla 
birlikte, bu aayıfada çıkacak ku 

poruarm da gönderilmesi ve zaffla • 
rin üzerine (Sinema muharrirliği F. 
M.) kaydının ilave edilmeıi lazımdır. 

* Bu yıl ıehrimizde gösterilecek o-
lan filmlerden "Roma çılgmlıldan" f 
filminde Edi Kantor ile beraber oy -
niyan danıözler muhtelif milletlere 
mensup 8550 kız araıından ıeçilmiı • 

Karikatürlerin tamamı neıredil· 
dikten sonra en doğru cevap veren o
kuYUculanmrz arasında birinciye ga· 
zetemizin üç aylık abonesi, ikinciye 
iki ayhk abonesi verilecektir. 

Diğer hediyelerimiz bundan evvelki 1 
sayfada ncşrolunmuıtur. 

------------------------------

' Karikat~ m~b~as~k=onu' 4 ..... 

Rnıerikada 
Filmleırli para 

~etiren artistler 

Men~ nnn~ırıcı 
~ir stBtisti~ 

Amerikada bir sinema mecmuası, 

yaptığı bir anket neticesinde. ~eri· 
kan sinema artiıtlerini §Öyle taınıf et. 

miıtir: . 
Spor koatümlerini kendiıine en zıya· 

de yakı1tmna11nı bilen artist: Ronald 

Kolman; 
Frak ve ımokini en iyi giyinen ar· 

tist: Herbert Marta!; 
Umumiyet itibariyle en tık artiat: 

Adolf Menju, aonra Vilyan Povel ve 
küçük Duğlaı; 

Kadınlar araımda en tık giyinen 
yıldız: (Lilyan Taıman'ın ölümünden 
sonra) Key Franıiı, sonra Karol Lom
bard ve Jeneviev Tobis. 

Yrldızlann en ziyade sevildikleri 
zümreleTe nazaran tasnifi: 

Bahriyelilerin sevigilisi: Klara Bov; 

Mekteplilerin sevgiliai: Mec Evanı; 

Körlerin sev,ilisi!: Klark Geybl. 

HoJivud'da ııraıiyle en güzel on 

yıldız: ' 
Klodet Kolber, Key Franıis, Karol 

Lombar, Pat Paterıon, Con Krovford, 
Jorj Roje, Fransis Di, Dolores del 
Rio, Cin Harlu, Mec Evans ve Gloria 

Stuart. 

Holivut yıldızlar güzellik kraliçe • 
si: An Harding. 

Amerika sinema ıirketlerine göre 
filmleri en çok para getiren artistler 
(sırasiyle) : Vil Roje, Janet Gaynor, 

J 

K. Morley tenis kıyafetiyle 
Edi Kantor, Valas Biri, Cin Harlu, ---------------
Klark Geybl, Mey Vest, Norma Şirer, 
Con Krovford. 

Ayni ankete gelen cevaplar tasnif 
edilerek gelen reylerin yüzde nisbet -
lerine göre Amerikada en çok sevilen 
artistJerin kimler olduğu teabit edil -
mi§ tir. 

Bu netice bizim için biraz da ıaıır -
tıcıdır; çünkü burada tek filmini bile 
görmediğimiz artistlerin Amerikada 
ne kadar sevildiğini göıtennektedir. 

Aıağıda yazdığımız isimlerden 
sonra gelen rakamlar da artistin al -
dığı reyin yüzde •nisbetini göstennek
tedir: 

Wilt Rogers, yüzde 66,6; Janet 
Gaynor, yüzde 61,4; Eddie Cantor, 
yüzde 60,1; Wallaoe Beery, yüzde 
44,8; Jean Harlov, yüzde 40,6; Clark 
Gable, yiizde 36,5; Mae West, yüzde 
36,3; Norma Shearer, yüzde 33,3; 
Joan Cravford, yüzde 27,8; Joe E. 
Brovn, yüzde 27,2; Lionel Barrymore, 
yüzde 24,9; Four Marx Brothers, yüz-
de 23,5; Bing Crosby, yüzde 23,4; 
Bert Vheeler ve Robt. Voolıey, vüz • 

de 19,7, Edvard G. Robinson, yüzde 
19,1; Slim Summerville, yüzde 18,8; 
Zasu Pittı, yüzde 18,4; Maurice 
Chevalier, yüzde 18,3; Fredricb March 

yüzde 16,6; Robert Montgomery, yüz-
de 16,6; Helen Hayes, yüzde 15,2; 
Varner Baxter yüzde 13,9; George 
Arliaa, yüzde 13,7; James Cayney, 

yüzde 12,2; Lee Tracy, yüzde ).2,0; 
Saily Eilen, yüzde 10,6; George 
O'Brien, yüzde 9,0; Ann Harding, 

yüzde 8,9; Marlene Dietrich, yüzde 
8,4; Greta Garbo, yüzde 7,9; Richard 
Bartbelmess, yüzde 7,8; Jobn Barry -
more, yüzde 7,6; Buck Jonea, yüzde 

7,S; Paul Muni, yüzde 7,5; Jameı 

Dunn, yüzde 7,2; Marion Davies, yüz

de 7,0; Ruby Keclcr, yüzde 6,5; Spen·. 

cer Tracy, yüzde 6,2; Tom Mix, yüz

de 6,1; CJara Bov, yüzde 5,9; Kay 
Fnuıciı, yüzde 5,9; Claudette Colbert, 

yüzde 5,7; Joan BJondell, yüzde S,6; 

Stan Laurel ve Oliver Hardy, yüz • 

de 5,1; Barbara Stanvyck, yüzde 5,0; 

:Valter Huaton, yüzde 4,7; Coıutance 

Bennett, yüzde 4,5; Gary Cooper, 

yüzde 4,5; lrene Dunne, yüzde 4,3; 

Richard Dix, yüzde 4,0; Jack Holt, 

yiizde 4,0; George Raft, yiizde 

4,0; Charleı FarreU, yüzde 3,6; 

Cbarleı Ruggleı, yüzde 3,4; Ruth 
Chatterton, 3,4; Ronald Colman, 
yüzde 3,2; Sylvia Sidney, yüzde 2,9; 
Katharine Hepburn, yüzde 2,8; Ke.n 

Maynard, yüzde 2,8; Randolph Scott, 
yüzde 2,8; Jack Oakie. yüzde 2,6; 

Loretta Young, yüzde 2,5; Ramon 
~ d 2 3 Di..:ı.. Povell, Novare, yuz e , ; ,_, 

yüzde 2,3; Harold Llyod, yüzde 2,1; 
Marian Nixon, yüzde 2,0; Leslie 

Hovard, yüzde 1,8; Tom Keene, yüz. 
de 1,8; Mitzi Green, yüzde 1,7; 

Warren Villiam, yüzde 1,7; Edmund 
Love yüzde 1,5; John Veissmuller, 

yüz.de t,S; Lew Ayres, yüzde 1,4; 
Elissa Landi, yüzde 1,4; John Boles. 

yüzde 2,1; Douglas Fairbanlu, Jr. 

yüzde 1,2; Al Jolson, yüzde 1,2; Boriı 
Karloff, yüzde 1,2; Villiam Povell, 

yüzde İ,2; Fay Vray, yüzde 1,2; Joan 
Bennett, yüzde 1,0; Dolores Del Rio, 
yüzde 1,0; Po)y Moran, yüzde 1,0; 
Kate Smtih, yüzde 1,0; dir. 

SUzan Keren vücudunun mütenasip kalması i~in 
nasll ~aıuıtıöını size bu resimlerle anlatı~or 



HAFI'ALIK 

Radqo Programı 
21 11ncl T•ln Pazar 
t8TAMB1JLı 
11,ao PWt nep1atı, 1mo aJıım 11Mer1erL 

il.il Tllrlr ..ıld .....,.tı. (llemut ..... 

llelıat VemD, ~- Be7ler ve Veelbe 
Vedia BDa R•mmlv) il .A ... - otbaet im· 
JDMndeD Midi. 11,11 nd7o -.. n 1ıu&'o or-

m Dil. T.&fOT.&, 1161 a 
1' .. ..,_ aıı-t, (......_ lııa) lTAI 
~ ......,., • ..... ır-, 11,&1 
ı h.., n ~mıı kWll'I. 11 ı.... 

.................. llM llpor lllıllerled. 
11,11 ....... ft laıw, .... • ...... 
....... .._ wo6M, H ·&d rhlte, lfı,M 
._ OM 

MI n. BtJDAl'llf'D, iM m. 
11,11........., ........... tUmu, 19 

lllllA,.m, ıt,11 llq-. Orillınruı, 10,60 
mpor, n ....... wlmtleıt, il llüerler, :ZZ,IO 
.... wıtan ......... taraflndan bam 
mlld, tl,ISI ..... = .... llaartetL 

an ilim. Vh'Alf.&, IOT m. 
11,'4) l'Wr, 19,10 fllbannoaDı: ;rayh ııadar 

lmarteta, 19,40 m' '•ile, ıo,n 11011atlar, 21 
ıt o.kar ....,_ ....,..,. elle Ueber,, 
taımU openıll, n,u hlıerler, llpOr, !S,16 
................ 1,11 Jilllr. 

22 11ncl Tepin Pazarteal 
UTANBtJLı 
11,IO ~ ..... U llonfenm, 11,IO 

ftdı madd lleflt1* (..._, Baten. CeT
Vecılbe Belma Remmhr). 11.10 Ajana '" 
Veclld Belma Remmh•.) 11,IO: Ajana ve 
.._ .......... n,11 11e11r1ye Bu1m ı.w-

- ~ .. ft ...., orkeaınm. 
111 Kils. VAŞOV.&, UM m. 

18,&lı llaftt moaDd. 17,Mı Den. 17: Plyaon 
......... 11, !51 M'11=hh 18, 16: Senfonllc 
komar. ıa, ao: lıluahh. 19,11: ~otrıyoae 
19, U: llaldellf w.wrr. tlı :O.U nmelJrlat 
tl,tl Bahdtl", il ltaloaDr mtlıNba kome
rl, 11,t1 •' hh, il ..., ... " llous 
11,U .,._ !mellrlel, M M'-h... lr,N ............ 

6&I n. Bt1DAl'l:f'l'JD, iM • 
18,IO ~ uldea Llazt'm 

89erlerlnden lrouer, 11,IO llonlenuıa, !O,IO 
~ ıı-1, IOM 1'flhuıh.ı... tt,SO Vl
~ aeldm T--eleln ldvelllllde 1U • 

armoaor 11eyet1 tanlmdaıı kouer, llM 
R.......,_,HÇ!qw~ 

- ..... vtt.AlfA., ll01 ... 
18,IO Yelll nmellrlel• .. lar, U Jlall'teUf, D, 

• ltaloalk kouer (llenaluıd Paanprtne
da lfü9'lfiıtl)~ ........ .,,. oitreetia-

• -, 13,99 .._-...., tl,SO Koueriıı devamı, 

lt.fl:OU.....O.W 

23 11ncl T•ln Sall 
18TANlltJLı 

• 

18,lt Pllk DeptJ&tr, 11 lhlıat Oemll lleJ 
tuafrlldall IM""tra....., 11,IO ftrk -
ellıl llfll'l1*, (...,_ .. ..,... ft Nedime 

••111ra Runnlv), :11,M Jrllbdr NllntUD B. 
" aılaMletlan. 21,H AJıma " bona baller
la1, l1,IO nd7o ou .......... orbatruL 

DS Ds. VAŞOVA, UU m. 
11,lt Ram madd - ....... ..,. 11 Ola 

............ 11,111 Ply&DO .refakaU7le prlqlv, 
11,M llalrtellt, 19,U J111uo lrouerl, 11,&I 
SIB'lllJ'ııt, • Şarlaler, 11,M ~ 
... 11 VIJW 111111ıdlrWndea mlreklaıp lılr 
radyo poperw (W ....asar1ana llGıa
k!Jle>, IJM B'ahrter, n llomer" reldlm 
11,U Dm ........... 11M 111111 Leli ....... 

"·" Dam ......,.,., 
Hl Kils BUD.&PqTI:, 11SO m. 
~ Tapmd, 19 Bam ....... il Mail

..,, 11,11 ...... Bleao taaso Orbıitnıtı. 

DM RMeıter, Si Yaıtı ...a. butltl, M 
lqmae koafenu, "'Wllat fllıe Brltlala Ulat 
• --....,.,. u,10 Çlnpne orkeatruı. 

m ilim. ViYANA, IOT m. 
il.il Şutalar, ... banlar - llDldelU 

11,111 Welltda "'Der ~-- .,._, 
n .......... Sl,115 llollıer nıd79 orır.tn -
... 11,11 Rüerler, Sl,l50 Koaaerbt deftmr, 
l&,U-~ 

24 11ncl Tepin Çar9amba 
ISTA.NBtJLı 

11.11 ll'rllmaea .... lt l"llk lletrl1*, 
1l.IO ftrll -...ı lleltl)Ua (Jl:bem, ...... 
Oetdet, Necati, şmd, llaatara BeJ1er ftl 

v-, lemllaa lla.annhr). 11,IO AJıtm " 
-- a.1ıe11er1, 11,11 l!llDdyo .. .... ..... ........ 

m ...._ VAIJOV.&, 1HIS m. 
11 ..... eıtrmtı.., 1'1,&I Çocm ....... 

ıa OrllleRn kcmwl 18~ Jlfteehlıe, 11,11 
ıw,..a prlalan - 1'flteh•he, 20 llaftf mu
lllld (Operet parçalan) - Mfteelıabe -
K....m ...,_ - lfialatelll, ıı PIAk -
a-tenma, n Clloplnln lllerlerlndPD kamer, 

J 25 11ncl Tetrln Pertembe 
lft'ANBtJLı 

18,SO PWl netr17atı, 19,IO AjaU ba -
berterl, 19,IO Ttlrlr ım.od -.rtJ'atı (Kemal 
N1,Ju1. Asml Beyler n Ba71'1ye, lıllbenea 
Remalar), il ...... llun Bq tıuafllıdıla 

koaf ...... n,11 .... NkelllırMr, ...... 

•ın Kim. VA.ŞOV.&, UU m. 
1a,U Tapulll hm ....... _.,.,,, .... 

11,11 llaaıtııt ır..ıt, U,&I !ftnhh, H 
Tapmd (Opera pu'Olllul), tt,11 ~ 
il Raftf orkeatra n -....m komerl, 11"6 
Rahrler, il SenfoaDr ....... (Alqua kaa

wt(, 11,&1 111te1aa1te, n •ouer " n1111m. 
n,tıs DlıM .........,, 11,ti .,........_ HM 
Danlm devamı. 

Hl ilim B1JD.A.Pqn, 111 .... 

18,11 taa'Wue mmUd lle,.U, 19,11 Den. 
10,20 Boracııa koaaert, il lılöaababe, 11,11 
Macar pdolan, U.H Raberler, 11,10 Open 
lll1Ullml (Bajteıla ldare91ade) 

Dl llba. VİYANA, 1101 m. 

\ 
Tiirkapor 6 yaı•nda 

TUrldyenin en JaımetU, bitaraf n 
gttsel ıpor mecmuuı olan (Tildmpor), 
ıesen balta altı yqma butL 

Kıymetli lpOf muharriri arkadqm 
Tallt Mitbat'm bGylk p,mler ft 

fedaklrbklarlle 9kardılı Ttlrbpor, 
fimdiye kadar ~ blr •por IDIClllUll• 

na naip olmayan blr nfır lraa,... 
oluyor. 

Dllı hlay .. 
Altı 1ene, altı usun aene. (Tlrk· 

spor) dolı'Uluktan, bltarafhktan Ti 

gençlile hlnnet yolundan blr an •Jftl· 
nıadan, lrarpma ~ manüılara, sen-

gin rakipler, battl. bndiainı yapılan 

bir çok ıuikaıtlara lrarp koydu. 
I0,10 MD••elıe, te,H Mulld IN!frlyat, 

ıı,11 AJrtltaUtıe, tl.A lulonllc Vl7ua ma- Bit buçuk 1enelilr ubrlili Ama• 

.uma, :u,ao Haberler, D,60 AJqam kOllled, nmda, mecmuauna en büyük darbe-
ı Dana muDdsL ler wrulmak lltenen, Tallt lllthat, 

28 1 lnd Tepin Cuma bir taraftan ntanl ldsmetinl &lrlr-
taTANBtJL: • lren, blr taraftan da ıece \J)'kularm-
U,SO PlAk neptptı, 11,11 PlAk DeplJatl, dan, sunan sunan yiyecek paramdan 

19,lt AJuaa 1aa11er1er1, 19,so 'nrk mi.od fedaklrhk tclerek, bllytlk mDmetler 
netrtyatı: <Dnım. Ratm, C4mlet lleJler" içinde btltGn beWara lrarp kojdu. 
Veclbe, Nazaa Ferldan " Ştlknn Rammlv, M-_.. .. _ O nmım kendi illan· 
Onlk efendi) 11,H AJau" 11ol'a lııaıl9nlert, ·--
tı,ao :a.4170 orkednll 1arafllu1aD dau ma- tdı '9Uiyetin4en lltlfade etmek llte-
.ud81. ,.a1er1n· pulalr .ftltlerine ,. ..... bir 

na DL VAIJOVA, uu m. an 4olruluktan. blr an bltaraflddaa a-
''"Bam mmılld (Tapmdll), 17,41 llM- Jll'lll&dı. 

calara m&bma IN!frl1at. 18,H Piyano ıroa.t, 
11,M lıl""be!ee - 19,11 Polon;ra IU'Jalan. o uralarda, TGrbpor belld blru 
19"6 :ror••he, 20 Pl&k - ll"rbeh, H,IO daha fena klltelır, bina daha fena ki· 
PIAlr (Çlacwı orke*MI), :11-'1 .....,._.., lztlarla sıktı. 
11;u FD11armoD11c be1fJU tuaımdaa ... 
foallıc koneer, ti.it fllder', tl,H ........ ... Palrat ttrefincten, Tthk PDtUllM 
madd. H ıın.llalle, H,N .,._ OH lrarp olan eea ftlllfealnclm .. IDlll• 

l&I mm BtJDAl'ı:fl'S, iM -. faatler pttlne dOftrek blr an YUPS-
18,11 1"Wr. 19,10 Spor, 11,11 Bteao..a, apU. itte onun içindir ki, Talatın 

19,liO TapanW kon.er, 20,IO Kontenm, mecmuar, buıtJn, her cUn blru daha 
!1, lluclapefte komer orkestrut, iMi Bari- zenıtnteıen bir netriyat, ber ıthı bl 
er 81Juet.e 4all' konleram, n,so llalıerter, 

ru daha ıtlıelleteıı bir teldll• alnı •· 
11,10 (llnc-e ....... çık, bqı yukarda Ttktdyede, dllW 

11,U hlılJaa .-lalan - W. U,115 
Mfteehk tt R•lmfer, •1• .. Dllltıatt raldplerlnden en atalı bir kaç bre 
M.SO :o... mmDd9I n,n Balta lıMerted, fula bir 1atqla, attı yqma buıJor .. 
1"6 BeeUaovenlD TIJ'olouel ...-lerhM111l koll.. , n.ıe ._ _, .... , 11,11 a' , ... ,.,.. 
Bar nıuelld8lnln d6l'8lJU • 

27 1 inci Tepin Cumarteel 
18'1'.ANlltJLı 

11,IOl'llk aeeılJ* 11 (FnDma 4leı9, 

18ıl0 Ttlrk mulld ......,..., ( ........ laftye 
ilanım, Beftk, ...... ..,..) il Etref .,.. 
ftlıt B8J' ....,..... lsoldenna, tl.,IO 8tldJo 
cu ft ...... ora-.... 

ııs,u Pllk - lıl'-hhı, 18 Pl,.ao 11oa-
1er1, 18,11 'l'apıudll, 11,111 M'"hh, 11,U 
Kon lleuıd, UM M'Nhhı, 11,11 Bam 
maaUd, 20,20 Konfenna, 20,IO Bam ....od
DID denim. 11"6 .... helıe, il P1JW :re
fllbtlJ'le tapmdU, llM ••'erler, ti.ti 118-
......,,, n,so ltellfonllE orluıetn, DM lln.. 

...... il Km.- " reldlm, 11,11 .,... -

.adil, H lf'eehh - VllDMaa aald1, S&.11 
l'Wr, 1 Dau 'Eft"'1rhl 

l&I mm. BUDA.PJ:Şn. llSO m. 
18 Trlyo Jamter, 18,&I Teknik ıml6mat 

11,10 Amele tacannl lloroıa, I0,10 118...._ 
... 11,11 l!lon ......... .. (llJtpM Ol' • 

lr.eelını8I, H l'rledlla ............ .,_. .a. 
tner. 

in KJaz. ViYA.NA, 111'1 m. 

18,10 Banclo ......... 18,IO Rellr IUIDhn. 
• a.hıler, H,10 AJtdı .. ,.. ftlmatr, •• 
ae P1J11110 llonwt. n,ıe llf'=htıe, 11,11 
..,.. lmleal ...,... 111111111 ..... .... 
popllrlel,... ..... .... 01 ....... ... 
berter, Jl,aO Dam ........ U,IO Jll&k, 

Yeni n .. rlıat 
' Demiryollar mecmuası 

Demiryollar mecmaaamn lll iaci 
.. ,.... ıüzel Wr bp iç...W. .. fa:rdalr 

minetlerecat ile dolu ..,. pkmqbr • 
B• •:rıcla Werli fenni .,...._._ 

Mfb Nafia Velclli B.,le llirHlde.,.. 
- :rapılu Demir:roLnmm tetkike p 
den heyetin ae,.Juat mbı.lan "'' .... 
sefere dair Wr çok resimler, tenzilit
lı tarife hUlancla makaleler nrchr. 

Şimdiden 10Dra Ta11tm mecmuuı
nm ıençliğin, yıkılması imklnıız bir 

nqriyat lbldell olarakt her ıUn blru 
daha ıiinlleferek çıkacafmdan 1Up-

he etmiyorum.. Ta11tm, mecmuaunm 
ve okuyuculannm altıncı yıhm kutlu
Jarken, gençlile daha çok hkmetler 
göreceğine emin bulundufum TUrk
ıpora, uun ömürler temenni ediyo-

taet Muhittin 

Şeref kupaaı 
Enelô ._. ,..,......._ karar •• 

riJm, ..., ....... ........, iN .... 
~---.H•alabmsbamş..fia 
.U.iae wrilecek oa.. ş..f bpaeı 

....... ÇWteu,.,., F__..." 
Bııiltaı klipl.n arumda :ranm lik 
.-ıw. ,...... " Cimlaml,.t 
..,....... ........... 21Wrlllcl 
lepia T.-.. 1-taclm4la ppdwlr Ga
latwrq - F ......... ..pı. ....... ..... 

2 !irinci tipin C1llD8 dal , ...... 
......_~~-F-
...ple jteftm oJaaacü n 4 Udacl tet-
rln pmr .... Betiktat ........ ,... 
pıJ.cak Galatuara7 - ..... ....... 
nlU:retlNlaeübr. 

Maçlarda • maçları 1iW en fala 
pavan alan taknn kanmcaktır. 

* * * 
Voleybol ve Bulcetbol Heye· 

tinden: 

D,40 ır.,unt, il BeldAm wı komıer, 11,15 ------------

19 - 10 - 1934 c-. süal 
Galatuaray lokalinde yapılacak 
maçlar: 

Selll ftlmlerden pWdU', 11,!IS Dana mualld.._ 
6&I Kils BUD.ı\l'qTll, 5ISO m. 

18 Çlıaseae orkestra.., 18,50 IWJaaea 
den, 19,20 PWr, 19,liO lllkAyeJer, IO,IO Ope
ncla nrDecek t.emalll uldl, 21,SO Dana ma. 
......... Bip 8lpa 1almDa. 

- mm. Vh'AN.&, .., m. 
il.il T..ı V.,.. ..,.nrw, 11 JIM •ı 

... ... ...... ....., - ....... '8, 11,tO 
A ...... il BU1flk llıefl'lyat, ti l:aperan• 
to, ta.il ... labhlıerrla ldarealacle llonaer. 
11,11 = a111er,,.,......,.... deftmr,""' .............. 

Aile geçimine yardım lıtanbulspor - Feneryılmaz 
aat 17 Hakem Feridun Bey. 

Maarif Vekaleti celil•inin rah· GalatuaraJ'- Vefa 1&at 17.30 
aab reamiyeıini haiz NEKTAR K. Hlllcem Tal&t a.

1
• 

ZARUKY AN Biçki ve dikitin bü· Saha &miri Tahir Beydir. 

tün Werruat ve inceliklerini nua -------------
rl Ye un olarak eeaalı aurette üç Bulundu 
ay sarfı&la llretir " maeadclak 
tehadetnliS!ne Yerir. 

Beyoflu Altm Bakkal 
. Ocadiye). caddesi No: 63 

P•ter cinai bir aY lclpeii bu
Babi hmda. Sahibinin c.kmec:e latu

J.On Müdürüne müracaab. (303) . 

Lik maçlarında 

Istanbulspor-Beyko 
F ener-Süleymani 

ile karşılaşıyor 

• v .. 11 8a,kozl8 brfll .. acak olan letanlt, ..... a.1--..., ......... 
lttanbal Llk ~lan J'&ftD da 1 nl Ye he,ecaalı olmuı 

dnam edi7.s. Telgjna• ,....._.. de mak detlldlr. 
11 icap ed• &.tlıtq - Ga1ata.. 1" •.ı ,.... ..,... .. , 
r&J' ~ı, eneBd itin de J'Udıiı· ıt • ıo • tDC c-
aus sibi, ~iktatm Ttirkiye birin cılk mmtek• ...._... 
cililderine iftinld mBn•tehetile, l - T...._ ........ 

birinci talnmlar tehir edilmit ba- -' •• •üı• .. • -~ 
lanUJ'OI'. Yalnıa, ıeao n (B) ta• 
lamları ~dapcaldır. 

Her MDe •da f»ir hir ~yapan 
bu iki takım bu _.. de ıeçen 1e • 

nelerden •talı kaln11yan zorla bir 
imtihana çıkacaldarma füphe yok 
tur. 

Kunetler araamda büyük bir 
fark olmaması bunu icap ettir• 
mektedir • 

Fener ıtaclmda yapılacak F e

ner - Süleymaniye maçına ıelin· 
ce, tanllciYertliler, bu aene aldıiı 
neticelere nuaran pek te kunetll 
ıöriinmiyen Süleymaniye kartı· 
ımcla, ıalibiyet için pek te zorluk 
çelmıiyecelderini dÜfÜDJllek ka· 
bildir • 

Maunafih, Siileymaniye takı • 
mı ıinirlenmezae, bu maçın da ali· 

Mıntaka birinciliklı 
Çankaya Afyon Sporu, Adana 

Antalya takımını yendiler 
Konya, 17 (A.A)- Çan~ya- Antalya - A-.ana 

.Afyonapor lll&ÇI dün 8 - 0 Anka• ton maçlarmı yaptılar. 
rablana lehine •ticelmdi. Aft• nin yirm • • 
pmpiyonu t.iriaci .tnnde bir ..ı ldar al 
yedi. Ve slsel bir ariklafaa ile ... M.tilelalal~- dakika 
yircilere plip plecefi timidial MI•• .._..o 
verdi. Febt ikinci denM• tek- ta isafa He 
nik ve bilsi nolmama yorpnlak _... ilk d"'9 
ta ilave olanca, Anhra birincill ,... ..... 
arka arkaya ıoU• atarak pap 
f&mpi;ronluiaa kasandı. 

Çankapmn basGnkü Taziyeti 
Sunada maftffak olacaiı ümidi • 
ni çok ualtmaktatlır. Galip talam 
buıGa Ankara yolile Ye otohiiale 
hareket edecektir. 
· ~17CU>-hdı&n

denberi beraberlik temin eden 



ESNAF ve ı,Şçf - - I 
Çok çocuklu ailelere 
yardım lizımdır! 

~hterem efen. 

•• 
eğerli ıazete. 

de her &Ün CEı. 
n derdi) d' 
lar .. . ıye 
.. ..ıoruyorı.ıın. 

tunuyorı.ırn k' . ı, 

rn derdiın d 
ha bu ·· e 

ıutunlar. 
Yer bulahil' 

ır ıni? 
cyoğlunda B • 

k • ' ur 
ıo agında 15 

. lı duk• d 
k lf n a ber. 

ar a ıuıyırn. lb. 
be •nanı, kanın 

nden ınaad ·--- . aı Çocuk Ali (i r 
buy"· babasıyrrn, ç ki a ı P Ef. ai\eaile b"'raber 

l '- ugu on ile' ocu anmın 1 d s- b" .. d lıtlır O 1 Yatında k · .. ._ u. us utun ıaıır nn, kaldım Çocuk· 
• n nüfu ı·· . , uçu" altı 1 d b' 'k' . • • • , haft da 1 u aılenin · · ar an ır ı ıııım bır yatı mektebine 

a Yed' b reııı olan b'l 
. Ev le' 1 uçuk lira .. vere ı mek yolunu da bulamadım. A1-

btn 1 llölıı, kazanç VCr••U~et'-a- hıı emek, biri kız olan yavrular ba • 
onra el' ..,ısı çı~ • k l k 

dır G . ınıc kalan P • ımsız ı tan, açlıktan periıan olup ka-
• cçılln1 •- ara Y•nni li- ı ki ç · · den ba ka eıııı;te dünya ek aca ar. ocuklann ve ıhtıyar anam· 

?! ! kıran •arsa i r orunu dan maada bizlerin fotoğrafiıini bağ. 
Her d . §le rney • lı olarak yollıyorum. Be:ki bir iyil;ğe 

erdırn . d' .• deie.- B Yetıırniyorrn . . yarar ıye gazeteye geçmesını çok yal· 
•"·- ~rber!er . • Uf gıbı say. varıyorum. 
-ıtıdan cernıyetı be • • 

or, l>ıa •. senede tam Ü )' nım gı. Günde adam baıma on kuruı kaza-
Yİrıni !\lrurıiyoılar ki ç ıra para nan bir baba ıizden öğüt bekliyor. 
iin L heı kuru, d" '.ayda alınan Saygılanmı ıunanm efendim. 

11:araı1 ~ 0 rt kilo ı__ ek 
ibi d ~ •gıdır, V . . auru • Çocukların adlan: 
d ~ .e )!aten & e e hızım ailenin 

1 eg ldir. )' d lcınekten h••ka b' 
er llr ırn b '-1 -: ır 

• tetniyeli , • eıııı; ediğim be 
dı de a- «e ıtte bö 1 r • 
etııi .,..,~ •eneıind Y e Yapıyor. 

117 1~ olduftıın İdd~ beyannaıne 
ıra L._ ıa.1 il 

•e aytııı. ~1\4; ,,_. • e haıınıa 
•tnıın d.. -· ••ıı ayrı 1 ortte bi • c:a ge • 
------- rıne ha • k 

talııcı esnntı az ··-, 

Son ,,~ 
vOzıy t 

~---~-~e,.den 
~nber}it .. ~ı 

cı Fa'--....şta l> • 
··Me ·~ttin ~ a~ıYoner ke-
t ınleketirrıizf diyor ki: 

Veren h e ~l 
t gib'd' emen hem llya kıy. 

ı ır. B .. en icat 
a s· k eyog]ııhd ına .. 
' ır e 'd ..... a G eri cı e çal ' ala. 

. . ve YurtJ gı esnaf k h 
•nıı d arı vardrr B· a • 
. Ba~ oralarda tetk'k ır kere 
lııaına : 12 neler 

1 
.. 

1 
at Yap1• 

ean f el alacak orecekıiniz. 
d a vard Para h 1 

e §evkJ . ı çalgıcı} u anıı-
erın · k arın • nda 2 b 1 ıran L .1 en 21-

. a •lan 11e edi d' 
ır. Sllbaht ·~ da dahli Ye ır. 
dirıl eyın aç k Yok de. 

enznez arnın 
Çal Ya. Bittab· a çal-

•ak ntaktayız. B; ı aktanı • 
ruhıat · r Yere l 

rgi 'k" x 1Yeden b h 0 urup 
a6rt~rı a ~ederi 

leair d ararlar. er. 
iıı " e ecefö, dük'-" Çalgının 

.rapa~;; Kan a h·b· 
NcYnı' ,ı sırala a 1 ı· 

f. I:' ış? l(apa r Paydoa! 
t:.\'et B nnıa •a t' 

ı do eyoğlund . a ı gel • 
k l'uncıya ı_ a hırkac çal-
at or 1 Kada 1 -
İp l a arda da r ç.a ı:ınyor. 
k ~ ntuyor. 8 . çalmak bize 
a •t tutınap u ışi bırakıp ta 
Var \'e a kalhanı 

a d . ne de t h . . rıe pa-
l\ ıs ""?Çde? a •ılım nıüaait 

Üftk .,, 
6.ncıfo,.l 

afıcıl a sel/qar 
h 01' 111 

. a mis tnan 1"ekabeti 
n efendı'. av ve Yerni~isı' H·· 
''8 . n- u-

eninı 
Ye • :teR&ne ika 

J> • lkııtçilerdend·'' Yetim ıey .. 
1! haaJ1• ır. Tam aktam 

önu ... ,,acaiı zanıan du"kk'"' 
· ·•e Reli a-

ntı elinıd Yorlar. Ve m" t . 
ad en al 1 uş en-

._, Ço'- ,_, 'Yor ar. Bunl 
'L " l[J bi • • k ar 
·~ IO rını ovaraan b. 
Yii:tde:ra lh-.ka biriıi ıeli•oırr 

lı aı,~. "'. . qiç 1 .en, Yapanı 
• . o ırıa1:aa bö 1 ryo • 
•Çın •11'1 b" 7 e 'eJnr _. 
lar hl ır Yer •Ynlnıalı 

n.rz bu d Ye 
liditler. y:~ •a.tıt Yapa • 

bız kazan .. 

Orhan, Mih•iban, lrfan, Bürban, 
Adnan, Kenan, Numan.." 

Ali GALiP 
HABER: - Böyle çok ç~uklu a

ileler, himaye edilmelidir. Onlardan 
kazanç vergisi alınmamalıdır. Bunla • 
nn çocukları tercihan mekteplere ley
li olarak kabul edilmelidir .. 

l nhin heluncı lor 
Belediyenın işlerine mü .. 

dahalesini istigorlar 
Tahmis, helvacr Mehmet efen

di diyor ki: 
"Y avaf yavaş kıt yaklatıyor ve 

helva mevsimi batlıyor. Memle • 
kette §eker pahalı olduğundan 
hemen hemen bütün helvalara gli· 
koz katılır. Yalnız hazan katılan 
glikozun miktarı maalesef tabii 
nisbetten çok fazla oluyor. Biz 
kilosunu 40 kuruşa satarken onlar 
35, hatta 30 kuruta satıp bizimle 
rekabet ediyorlar. Tabii halk 
itin iç yüzünü bilmediği için daha 
ucuz diye onlardan alıp midesini 
bozuyor. Bunun önüne geçmek 
üzere belediye helva yapan f abri
ka1ara emir vererek helvaya katı
lan glikoz nisbetini tesbit etmeli
dir. Böylece g'ilyri meıru rekabe -
tin ve ihtikarın önüne geçilebilir 
zannediyorum.,, 

' 

Seyyar satıcılarla dük-
kancıların rekabeti 

Sirkeci manav Hasan 
diyor ki: 

efendi 

"Benim fikayetim seyyar es • 
naflardandır. Hükumet bizim 
dükkanlarımızı ıaat yedide kapa-

byor. Halbuki ıeyyar esnafa bir 
fey yapmıyor. Bunlar biz dük • 
kanlan kapattıktan sonra meyda
nı bot buluyorlar ve mükemmel 
surette alıt verit yapıyorlar. Bu. 
nun için ya hükamet dükkanları • 
mızı açmamıza müıaade etmeli 
yahut muayyen ıaatten sonra aey~ 
yar aatrcılann da aatrt yapmasını 
menetmelidir. Bu aidiıle biz de 
d"kk'"'nl u a an kapayıp küfelere aa-
nlmaktan batka çare bulamıya • 
cağız.,, 

mazsak ne dükkan k" d 1ra11, ne e 
verai •erebileceiiz.,, 

F ransada yeni bir Staviski 
rezaleti daha çıktı! 

Bu seferki suiistimal hareketinin 
başında bir polis müfettişi var! 

Tevkifine karar verilen ve nihayet Dünkerk'te izi 
bulunan bir Annamlı esrarengiz bir şekilde öldürüldü 

Franaada Staviaki rezaleti ile rette geçindiriyor. Diğer taraftan 
ali.kah yeni bir vak'a, daha doğru bir metresi de vardır. Metresine 
su o vakanın yeni bir safhası mey· hususi bir otomobil hediye etmiı· 
dana çıkanlmıthr. tir. Halbuki, aldığı maaı, bu mas· 

Lil ıehrinde yapılan tahkikatla raflara yetiıecek kadar çok değil· 
ortaya konulan bu aafha, Fransız dir. Maap, bu masrafların ancak 
hükumetinin milyonlarca frank· dörtte birine ikartıhk olabilir! A· 
hk bir zarara daha uğradığını gös hali arumda da polis müfetti§İ· 

tenniştir. nin yaşayıtı etrafında muhtelif ri· 

lı:n dikkate değer tarafların· vayetlerin dilden dile dolattığmı 
dan biri, bu suiiıtimal hareketinin işiten yeni polis müdürü, yapbğı 

batında bulunan adamın, bir polis 
müfettişi olmasıdır. Gazeteler, tah 

kikat ilerledikçe daha yüksek mev 
ki sahibi bazı me~urlann ve zen-

gin f abrikatörleriıi' bu işle alaka· 
lan meydana çıkanlacağı umul· 
duğunu yazıyorlar. 

Staviıki rezaletinin yeni safha
sını anlatalım. Lil tehrinde, bun· 
dan bir kaç hafta evvel, ıivil bir 
poliı memuru gazinoda oturuyor· 
mut. Oturduğu yer, gazinodaki te
lefon bölmesinin pek yakinindey· 
mit. Bir aralık kulaima bir konut 
ma gelmif. Telefon eden adam, 

karşısındakine Fransız vergi pul
larını mutedil fjyatla satabilece· 
ğinden bahsediyormuf. 

Tevkif edilen polis mU· 
fetliti Mariannl 

Bu sözlere dikkatle kulak ka· tahkikatla müspet bir delil elde e-
bartan sivil poliı memuru, telefon 
la konuşan adamın pe§İne dütü· 
yor, gittiği yeri öğreniyor. Derhal 
Lil ıehrinin polis müdürü Frei· 
sard'ın yanına giderek, iıittikleri· 
ni anlatıyor. 

F reıaard, oraya bir kaç hafta 
evvel tay!n olunmuştur. Selefi U
siyaninin yerine gelmittir. Selefi· 
nin, Lil tehrinden Liyon ıehrine 

nakli, arzuıiyle olmamıttır. Uıi· 
yaninin ismi etrafında bir çok de· 

di kodu ortaya atılmıı, bunun Ü· 

zerine yeri deiittirilmittir. Ahali, 
ondan bahıederken, buradan git· 
ti. Artık nerdeyse, mühim feyler 
meydana çıkar!,, dem1ılerdir. Her 
kesde, onun vaziyeti böyle şüphe 

uyandınyormut ! 

itin, baıka bir garip tarafı da 
var. Uıiyani, naklolunduğu Liyon 
§ehrine gittikten pek az ıonra, bir 
denbire ölmü§. Ve o kadar eıraren 
giz bir tarzda ki, ölümünün tabii 
bir ölüm mü, yokaa gayri tabii 
şartlar içerisinde vukua gelmit bir 
ölüm mü olduğu, polisçe bir türlü 
tespit edilememiş ...... · Bu ölüm, 
tam Lil şehrine gelen yeni poliı 
müdürünün, onun zamanına ait 
muameleleri tetkike başladığı bir 
sırada vukua geliyor. 

Yeni polis müdürü Fressard, 
kendisine vergi pulları hakkında· 
ki telefon konutması bildiril'r bil
dirilmez, hemen bu noktadan da 
harekete geçiyor. O, maiyetinde 
çalıtanlardan bir:nden tüphelen• 
mektedir. Şüphelendiği adam, Pol 
Mariyani isminde bir polis müfet· 
t'şidir. Bu adam, evlidir. Karısını 
ve dört çocuğunu, mükemmel ıu• 

dememkle beraber, onu başka bir 

yere göndenneği muvafık bulu· 
yor. Müfeu:,e, Ren'de Tazife veri 
liyor. 

Yeni polis müdürü, iti bu ka· 

darla bırakmıyor. Bir plan kuru· 

yor. itimat ettiği bir adamı, poliı 

müfettişi Pol Mariyaniye gizli bir 

alıt verit teklif etmeğe memur edi 

yor. Bu alıt verit, pul 4llıt veriti· 
dir. Polis müfettiıi, kendiıine us· 

tahklı bir tarzda yapılan müraca

atı, kabul edecek kadar bot bulu
nuyor .299,800 franklık vergi pulu

nu, yüzde otuz tenzilatla ıatmak 

ve satın almak huıuıunda, iki ta· 
raf anlaşıyorlar! 

Müf etti§, pulları vermek için 

iki gün mühlet iıtiyor. Ren'· 
den Parite hareket ediyor. Orada 

Japonyada, güçlükle batardan yüz. 1 
me hareketlerinin ıeyri pek bota gi
der. Resimde, bir Japon yüzücüıünün 
omuzunda tüfek bulunduğu halde 
yüzdüğü görülü!·or. Onun böyle yü • 
zütü merakla takip olunmuf, yüzücü 
alkıılanmı!br. 

bir gazinoda üç kiti ile bulu§uyor • 
Bunlardan içi pul dolu bir paket 

alıyor. Dördü birden Lil şehrine 
geliyorlar. istasyonda, polis müdü· 
rü ile memurları kendilerini kartı· 

byorlar. Dördü de, tevkif ediliyor, 

pul dolu paket müsadere ohmu• 

yor. 
Tevkif haberi, Lil ıelirine pek 

çabuk yayılıyor. Buna kimse tat

mıyor. Bu, zaten herkesin bekledi· 

ği bi rıeydir. Ancak, polis müfetti 

şi ile suç ıeriki olarak yakalanan 

üç kit iden birinin milyon aahibl 

bir fabrikatörün oğlu Fredi Löru 
alması, hayret uyandırıyor.Bu fab 

rikatör ve ailesi, senelerden beri 

Lil'de hürmet kazanmıılardrr. On 
lardan ıüphe etmek, kimsenin ak· 
lına gelmemiıtir ! ( 

Rezalet, büyüdükçe biiyüyor, 
Yüzlerce fabrika sahibinin, yüz• 
lerce tacirin senelerden beri bu 

pul dalavereıini kulaktan kulağa 
itittikleri, la.kin pulların ıahte ol· 

duğunu zannetttikleri teıpit olu • 

nuyor. Halbuki, ele geçen pakette 
ki pullar, sahicidir. Bunlan yakaı • 
lanan adamlara kim veya kimler 
Teriyor7 •. Oruı daha: anlqılama• 
mııtır. Üzerinde yilrünen iz, tim• 

diki halde Ştraaburgta bybolu· 
Y,Orl 

Tahkikat sırasmda, Diinkerkte 
bir meyhane itleten Fon Fan 
Dong i1minde bir .Anna.mlmm da 
tevkifine lüzum garilltlyor. '.A.ya • 

dan gelen ve bir kaç senedir Fran
sada meyhanecilik eden bu adam 

da, çeteye dahildir. Tevkifine gi

diliyor, mümkün olmuyor. Ne

den? .. Esrarengiz adam, kaçıyor 
'? H ··1·· '--'- '--'----mu. .. ayır, o u OuanL& uunuıu· 

yor! 

Şimdi herkes, tahtrilCatm nasıl 

inkitaf edeceğini merakla bekli

yor. Herkeıte hakim olan kanaat, 

bu itte de Staviskinin parmağı bu

lunduğudur 1 

Almanlann "Lufthanza,, hava _. 
ferleri ıirketi, en çok yolcu taşımak 
rekorunu tesiı etınİ!tİr. Reıimde, bir 

. milyonuncu yolcunun, Tempelhofta 
tayyareden inerken ıelamlanı!ı görü· 
lüyor. Kendisine ıirket tarafından bir 
büket verilmiıtir. 



Boluda mini ile dert 
yanan işıklar .. 

Bolu muhabirimiz yazıyor: 1 Ben yandığıma yanmazdnn, 

.. Bolu köyle~inde bir n~vi uMini Gönlümde yar de yandı. 
ıoyleme edebıyab,, oldugunu yaz- Aldığı ıu cevap, derdini hemen 
mıı, bundan evvelki üç mektu • açmıyanın daha hisli, daha aletli 
bumda bu manilerden nümuneler c.lduğunu ispat ediyor: 
almıtlım. Bu mektubumda da ba
zı maniler daha not ediyorum: 

• • • 
Ayni acılarla inliyenler bir a· 

raya gelince dertletmeğe başlar • 
lar .. Bu, insanlar için büyük bir 
ihtiyaçtır. Biribirlerini biç tanımı· 
yanlar, ıatıraplarının mütterek ol· 
duğunu anladıkları dakikada kırk 
yıllık ahbaplar gibi içli dıth olur· 
lar .. Yavrularını kaybeden anne • 
nin, evi barkı yananlann hatta 
doktorun bekleme salonunda 11ra• 
aını gözeten iki hutanm evvelce 
biç tanıımadıkları halde, ayni 
derdin acılariyle kavrulduklarını 
anlayınca biribirlerine yürekten 
açılmaları buna ufak birer misal· 
dir. Dertletmek, insanlığın ezeli 
ve ebedi bir ihtiyacıdır. itte, bu • 
gün, atkta betbath olan iki zaval· 
lınm karşılıklı söyledikleri mani • 
lerle bu ihtiyacı tatmin etmek iı • 
tediklerini görüyoruz: 

Deniz dibi derindir, 
nunu söyliyen dildir, 
Ben söyleyim bir de sen .. 
Bakalım dertli kimdıi.r?. 

Kartıaındaki, evveli, dertle§ • 
menin faydasızlığını, bunun bir 
gönül azabı olacağını söylüyor: 

Mani maniyi ekler; 
N :ıfiledir emekler, 
!\iani yan goetirmez., 
Mani derdi tazeler. 

Fakat öteki derdini 
batlaymca: 

Meşelerae meşede, 
Gül yağı var şişe&, 
Eller yarim dedikçe, 
Ben ağtarnn köşede. 

dökmeye 

Diğeri, buna cevap veriyor: 

Ateşim var gülüm yok, 
Bülbül olsam dilim yok, 
Çekilecek dert değil, 
Ağlamadık gülüm yok. 

Öbürü sevgilisini kaybettikten 
sonra dünyayı nasıl gördüğünü 

anlatıyor: 

Geldi bahar çağları, 
Duman aldı dağlan .. 
Yarsız diken görürüm, 
Mor sünbüllü bağlan. 

Fakat diğer dertli daha ketum
dur. Hali tam manuiyle açılama· 
lılı anlatılıyor: ... 
Dalda fayton yUriimez, 
Kı§tır, karlar erimez, 
Yi!relima.tlett çoktur, 
Perdelidir dilfaıner. 
~ .... 11,ı..tili .. 

m&al ilet 
Gll thtam 1mruhır, 
Ditifııde • dQrQlur, 
Eller Jtılm declkge, 
Benim boymm barulur. 

Yandıı gönül oda yandı, 
Od düştü, o da yandı, 
Su döktüm ~nsün diye, 
Döktüğüm su da yandı. 

Diğer iş ık, etraf iDi saran bağ· 
lara doğru haykırarak onları artık 
nasıl görmek iıtediğini anlatı • 
yor: 

Hey bağlar, söyle bağlar< 
Yar başın böyle bağlar, 
Gül açmaz bülbül ötmez .. 
Yıkılsın böyle bağlar!. 

fakat muhatabı, daima daha 
çok heyecan gösteriyor .. Sevgilisi· 
ni kaybettikten ıonra dünyanın 

altüst olmasında bile beis görmü· 
yor .. 

Ah dünya evdilesin, 
Çarh vura çevrilesin, 
O ki yar benden gitti, 
Dibinden devrilesin. 

Ve nihayet cotarak, bu der· 
din kendisini zalim bir hutabia 
ıürükledilini bildiriyor: 

Bağa indi yürüdü, 
"Qstünü gül bürüdü, 
Ben bu aşka düşeli, 
G<iğüs tahtanı çürüdü. 

Bahçelerde mor meni, 
Verem ettiler beni, 
Nasıl verem olmayım, 
Eller sarıyor onu. 

Diier ıevdazede iıittiklerinden 
çok mütecHirdir. Ona, bundan 
ıonra sevgilisine kavu,manın bir 
tifa olup olamryacağını soruyor: 

Derdin derin açarsın, 
Açılmağa korkarsın, 
Deseler yar gelecek, 
Hastayken kalkar mısın?. 

Ve fU cevabı alıyor: 

Akşam oldu neyleyim?. 
Vade doldu neyleyim?. 
Yel esti yaprak düştü, 
Omrüm soldu neyleyim. 

Buna rağmen, mezarındaki ke· 
miklerinin bile onu unutamıya· 

caklarını ilave ediyor ve artık ıu· 
ıuyor: 

Şu karşıda kayıklar, 
Sudıa yüzer balıklar, 
Kabriuıdeki kemikler, 
Yi,r 1 Y&r J dlye sapk,Jar. 
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Gedikpaşa manzarala 
lmambagıldı-Papasayıldı-Yumurta ile top oyunu - Ablasından~ 
gigen seksenbeşlik ihtiyar - Mardirosun marifeti - Salata ~ • 
galeta - Duvardan dama atlıgan Yedibel4-Palamutun erkeği, 

Garbls Efendinin •fçaları ve çcrakları 

- Garbis efendi, bu çocuklar 
ne yapıyorlar böyle? 

- Görmiyor musun ne yaptık
lannı, yemek pişiriyorlar? 

- Ne yemeği yapıyorlar? 
- Tatlısından, tuzlusundan ne 

iıterıen yapıyorlar! 

- Bunların hepsi de ıenin çı • 
raklar mı? • 

- K!mi çırak, kimi kalfa, kimi 
usta muavini, kimi tef garson, ki
mi de ıuradan burada~ yanatma ! 

- Şiımdi yaptıkları ne yemeği· 
dir? 

- Şimdi bunlar "(imam hayıf -
dı.) ilen (Papas ayıldı) yapıyor· 

lar! 
- Papas ayıldı da nedir? 
- imam bayıldı olur da papu 

ayıldı olmaz mı? 
- Naııl ıeydir bu papaı ayıl • 

dı? 

- Papas ayıldıyı, yedilimiz 
kuru fasulyayı hatladıktan ıonra 
onu bol tahin ve aarmıeak sirke ile 
pitirirler ki eıkiden bunun adına 
bizde (Fasulye paçası) derlerdi .. 
Ve lakin bir aktam tarabı fazla 
kaçıran papaam biri evinde 11z • 

mıı ve kendisine her ne ilaç etmit· 
lerse bir fayda vermemiş .•. Bunun 
üzerine papasın kaynanası: 

- Hele, demiş, getirin tel do
labından biraz fasulye paçaıı da 
koklatalrm, bakalmı ! 

Ne dersiniz, evdekUer f aaulye 
paçasını getirip papaa efendi ye 
l:oklatmca mübarek adam hemen 
ayılmasın mı? itte buna sebep, 
bizim ıabık faıulye paçaımın adı 
sonradan (Papas ayıldı) olmut t 

- Bunlann !çinde en usta atçı 
hangisidir? 

- Naıh, ıu arkada ayak istü 
,_de hart Mrl aıv• t•w" lıte 
o ........ 

.... 0.-~ t4iaıilrl 
-HalBWra~~ 

o .. kıpkbıt. Abclnllaha ~~1'1-
,. Jrom.poMolu 1•par ki 7iy-. ),. ,.. ..... 
-Şu &nüatle ~ ae~ 

daran im nuıl? 
- Baak onu? O.. İfİ, s'kil 

•fi pka, aafi alay. afi •""1 · 
hkl 6*nde bea ~ J'Ok • 
ken tutmufJ çocukları ktm~ı, 
)'\lmurta ilen bahçede onlara çel· 
me top ~yı;ıatmala haflaauı ... Ak
.-.in~ 1>" r de geldim, 'baktım ld 
alaymn:ı yüzü gözü .. ...,. ,mıınar-
ta lçiDcle. •• 

- Peki, bu Ç1>CUklann 1Jaracla 
plflrdikleri yemekleri tmiifer yer? 

- Kimler yemes Jrl ... GedilEpa.: 
l&IUD ltemen 'blitün eınaft ver .•• 
ilik hele, fu, alt ,.aDrimzclaki ka • 

sap Eğinli Osman efendinin tez • 
gahtarı Hüseyin bey yok mu hani, 
ondan tut ta, Çartıkap11mdaki pa
nikçi Serı:s ağa. üzümcü Şakir 
efendi, menfur lekeci Maksut us
ta, berber Kirkor, zerzevatçı İb
rahim ağa, kasap Eğinli Kacar 
Mehmet bey, odabatı Hampar • 
sum dayı, zerzevatçı Rıza efen • 
di, bakkal M. Artin, kemancı 
Kaprel, hanende Kadıköylü Fat • 
ma hanım, seyyar fııtıkçı seksen 
bet ya,mda usta Mina, tunun fU • 
raıında hep bu çocukların pitir • 
dikleri yemekleri yerler. 

- Seksen yaşında ıeyyar fıs· 
tıkçı Mina da kim? 

- Onu hiç sormayın beyim, o 
öyle zavallı bir adamdır ki her ak
ŞMD burada yemeğini yedikten 
sonra evde de bir faııl dayak yer. 

- Kimden? 
- nun tam doliian 'l>eş ya,m· 

da bir ablası vadır ki - hani, afi· 
yet olsun - ondan yer! 

- Şu çocukların ıolunda, yer-
de outran esmer zat kimdir? 

- Ona Fanfili Mardiros derler 
ki çok menşur bir zattır. 

- F anfili ne demek? 
- Ne bileyim ben? Çocuklar 

kendisini fanfili fanfili diye çaiı • 
rıyorlana kimbilir ki ona "küp 
kapaklarım var!,, demek istiyor • 
lar nedir? Geçende bizim köfteci 
Tekirdağlı Vartan usta da ona bir 
keret fanfili diyecek olmuş amma 
beriki kızmıf, dükkanda ne kadar 
tuz biber, bahar, tarçın vana hep
ıini su küpiinün içine botaltmıt ! 

-Sonra? 
- Sonrası, o ak~inan da 

Kumkapıdaki balıkçı Ha.çik reiı 
buraya kahve içmeeğ gelmif ... Bi
zim~ çırak Şibinkarah~sarlı Ö-
mer .wıauın. bltüı tte'J ...... fl-
tirmtl"' ' ...... _ . .... lltçik 
r.- IU1U ~P»· ~ cJi1f;n:l•• .... 
rayı bumıı ! · 

-Ne4iJe? 
- "• m~· o1au\ı t~ ... 

1 

diye ..• Herkeı te aa(llllJI 
reiıin eıki tulumbacılıl' 
ıelmİf le ÇOfmUf, nafS 
reket versin, lekeci 
diye... Meıelenin aılIJll 
çin iti yatııtırmıt ... 

- Bu lekeci Maktul 
kemi çıkanr? 

- He! Leke çduırn' 
keyi o sabunlu suda d 
makcurla çıkarır ! 

- Ocaktaki ihtiyar 
- Ona atla sanla 1..-•-

derler ki turada keıd 
ril Ağa ile hail 
ma hanım baıladılar 
ma, ne yapbğınr, ne 
§aşırır, ıade isliyene t 
li istiyenıe sade, bira · 
f İra iıtif'ene bira da 
lar. Evvelki akşam al 

zim Köricozun oğlu b 
çiklen zerzevatçı Rıza 
den biraz salata iatenıİ 
çalıyor ya, beriki ağ&Jllt. 
tırmış, salata yerine • 
dan iki tane kaleta alıt' 
önlerine... Kusura ha 
raz dalımdır, sersemd" 
gönlü ganidir. Üryas 
dek görse ertesi gün f 
raya bir sürü kaz dağ 

- Ya bu kediler Ga 
bu kadar çok kedi kimi 
-Yanıı benim iıe, 

I<omıuların. .• Malôm y 
mızda kasap, ciğerci ço 
için yedi mahalle kedffi 
raya dolar. 

~~ 

- Seninkiler hangil 
- Nah, fU palabıyık 
- Palabıyık mı adı? 
- He ya! adıdır. M 

adı palabıyık.. Şu sarıl 
nik hanım. .. Düz beya 
bey ... Şu duvardan d 
nm yedibeli ... Beriki d 
dumavıı ... ardakta tuval 
ihtiyar gümüşinin ballı 
tenekesini kanthranın 

- Ne için berberyall 
- Çok tıratçıdır da 

Mübareğin çenesi tıpkı 
Kirkorun usturası gibi 
dan itler. Aç olsun, 
boyuna mırmır eder d 

- Peki, burada 
Berberyan yok mu hiç 1 

- Çook ! Fakat en 
rada tekerci Yuvan 
tarafmda her vakit 
tarı milf*ll-.. erk 
bir hal~ Yardlt ki, 
didcl dH tMrh*tleri • d.-. 
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ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OG U 
Tefrika no. 64 başı alemi• Umumi müfettiş lbrahim 

Tali beyin beyanab K •• · ı••ı EDiRNE, 17 (Hususi) - Trakya. 
oyu er bug" daylarını satamayınca daki tefti§lerinden dönen umumi mü-

Aslanlı adam mağarada onu as· J 
lanla. batba§a bırakarak çıkıp git
ti. Fakat giderken de, aslanın ye· 
lelerinden tutarak ayağa kaldır
mif ve kendisine Vandu'yu göste· 
rerek bir §eyler mm1danmıştı. 

ı················s 
fYazan: 1 
i Rıza 1 b J lettiı İbrahim Tali Bey ıu beyanatta 

. M...ıı .. ~ ~~~ y_a pmı ya başladılar ı.u1~_:0~eldnlağ .,, Kırklareli ;ı. "" 1 Şekipl 
'······-----· elntn ferah: 11~ncı Teınn güne- di bulgur kaynatmağa ve döğmiye bat· viliyetlerin bazı kaza merkezlerini ve 

~ leı>tJ • uzak Yamaçlann lamıılar. K.aynablan buğdaya ''hedik" köylerini dolaıtım. Belediye intihapla· 
l'U', •Ö'Afnı ~etinde, damla damla e- diyorlar. Hedikler güneıte kurutul • n her yerde hararetle devam ebnekte-
~ "Y~P"ıtö~ boya. duktan sonra Soku tqmda döğülerek dir. 

Aslanlı adam mağara kapısm· 
dan tam çıkacağı sırada V andu 
yalvaran bir sesle bağmyordu: 

Vahşi insanla, vahşi llayvan a • 
rasmdaki bu "korkunç mücadele 
insanın aklını durduracak bir ma· 
hiyetteydi. Züft dolu bir ı.._ 1_,_ yu, ~e_ruı ve hü • bulgur oluyor. "'-'u civarmda bu sene mUhacir--- "N 'UOf .._ iç-._.-.:ı b --1- - • •• 'lıt"n 

,._.. e bir •ea -:-quıe u~- Soku baıı gorülmeğe değer onJı· )er için kunılan Onerler ve Türkmen - Beni bu hayvanla yalnız hı
. ra'kma .. Beni parçalatmak mı isti· 
yorsun? 

• lnaan, bu, •es~ ~e bir nefes" var. ·naı bir mam.aradır. çiftliği köylerini çOk iyi buldum. Bun-
~de nrn ihti 

1

~ hareketsizlik Bulgur döğülürken, gen~ kız ve de- )ardan maada yeni muhacir köyleri ya-

Vandu, can korkusundan ola· 
cak, kendisinden umulmıyan bir 
çeviklik gösteriyor, aslanla adeta 
ustalıkla boğuşuyordu. 

f'ültGyJe Yapılan 1: llanbu~da, gii • likanldar, soku taıınm etrahm çeviri- pılmanuı ve mevcut küçük köylere, ge-
Jor. 'VaJöt 'Vakit, ita cadelelcrı hatırlı- yarlar. Bulgur dibekleri pat, küt iner- niıletilmek auretile, muhacir iskan e-
... lr.tıaı-, Ördek] ~lar .Blcrrdama- ken, birbirine kar§ılıkb, cinaslı, suda- dilmittir. Kıı içinde gelecek muhacir-

- Hayır, daha öyle bir niyetim 
yok. Fakat dikkat et.. En küçük 
bir kmnldanııın aenin için iyi ol • 
mıyacaktır. 

~ıa, Y.ıcup .;~nk c:ınlc hay• h maniler aöyliyOTlar. Bu mmtakanm Jer oluna bunlar da ayni ıekıldc mev
leaalzliıc !"ek 

0 

Dıuhakkak ki, tehirli hanmılan, erkeklerden bucak cut köylere tevzi edilmek auretile is-ola~. orunu laracak bir belde bucak kaçarken, köylü kadınlann, as- kan edileceklerdir. Şimdilik Trakya-
Harınaı. IOııu riliğine hayret etmemek mGmkün ol- da iskan mmtakası olarak Hayrabolu 

QupluJarı, ht •.;- Hannan. sonu, mıyor. Bol ıalvarlı renk renk yazmalı, ve Çorlu civan tesbit edilmiıtir. 
ı. Bir ~ı! sevinç i~nde hı- kara gözlü Yakupköyü kadmlarmm Büyük bir hazırlığunız olmadığı 

ld, alnuılar. Ahın ı.; Allah •enniu hürriyetsizliğe İsyan eden, ileri görüı- halde yerleımiı olanlan iyi buldum. 
ler dertıerı de ~ atnına, gel gör lü bir halleri var.. Bunlar iıkan edildikleri yerlerden de-
l'lk' lcönGteı-ı alda ... Bazı 11~ • Pancar: - Merzifonun Mltün köy• rin bir memnuniyetle bahaediyorlnr. 
~ lnlta}lrt ~larnuı. Beı pa. leri ıeJier pancan elaniı. Buna "Ko- Bu seyahatim esnasında da halk-
IDlf. IOY'Qp IO~ 7 .1!'1'8dılı1Iı cabaı" diyorlar. Her biri S, 8, 10 kilo la yakından temas ettim ve bir kere 

8 eviriyorlar • geliyonnuf. . daha gördüm ki, Trakya halkı maarife 
s~ll ~ lcartı karı Günün ıözü, İ§İ, mevzuu ıeker pan- karıı çok derin bir alaka ile bağlıdır ve tıi.nde Ölltrü ~ 1 hilen, :t\rap can .• Ahmet ağa, iki dönüm tarlum • bu bağlılığını iki veya üç ımıflı mek· 
dl .- Cer h~ ~b- ihtiyar: dan binlerce kilo pancar alwt, Memiı teplerinin tam te§kilath olmasını iste-
~ Yerlerini bo1 ~ ~ • de- dayı keıke, yirmi dönüm ekeyclim di· mek ıureble göstermektedirler. Trak-
Wc' ~eıı, •Öziitn ~ dılar? Köy ye sızlanıyor. :Ali onbaıı, 5 ıer 5 ıer yada mevcut orta mekteplere de buse-
lo ~~ele ~ bui .Iıcılar, öl- linlları keseye indinnit, keyifli keyif- ne fazla tehacüm vardır ve bunlar da 
~ ~ ~lar darları bir ki- li çubuk tüttürüyor. Döndü Hatunun talebe çokluğu dolayııile kalabalık ıı· 

-.Jctebi lllektehiı _ ~- sandığında 175 lrunıt bile bulumnaz • nıflara ıubeler açmak için müracaatta 
till iııı..z. de~. 60 Jca 

01iİıl rizeı bir ken, 17S lirayı bir arada görünce ak- bulunmuılardır.'' 
lrönmtlin °1-r.ır Jetiı~?t'Qllltıa bil- Iı, filai bütün bütün dönmüı.. ----o-
h&>ılnu ~ b.ı lllektep, Muhakkak olan bir ıey nraa, 0 Cia, T k d d 
11ıi taıt!ıtır. ~top~ iateklc Turhal teker fabrikaıı, Tokat, J\maa- e İf ağın 8 
llluı, Y. ~f, ldıni llıınult ki- ya, Çorum vı"layeti ve havaliri halkı· •• •• k t 
bJı. GA;;uPluiarın ~~ctnı bul. na geniı ve engin bir yÜkaeliı yolu aç- UZUm sev ıya l 

'1'enıi • Jl?eJrtebj -re CAz nı •hrtan mııtır. TEKIRDAC, 15 (Hususi) - 12 
ı~ [ ÇoaıkJan Bunda Cümhuriyete, ve Gaziye ıev- teırinievvel cuma günü ıchrimiz prap 
1~ ~,, - "W'wiiQ il • V - P, ~ • • fatnilaın atanbüla GZilm ısc\lfdyatt ya· 

cleteri fia ~l indi"clild Po utar, arn- her Wıza tekrarlandığını görmek, ın- pan ve bağlnmu kabzımala satan Ü-

·~ ıeı:''- ._,~ °buiday • aana büyük bir haz, gunır, öğünme züın müstahıillerine haber yollayarak 
~ ~ lr...,~_c:. • aak- 'Veriyor. demiıtir ki: "Ozümlerinizin kilosunu U k ~ . !İm· . yedi kuruıa alacağız. :Alakadar ma· 

Şa beı d. kanıdan haber bekliyonız; yann mu-.Şehriıııiı heledj . e ıye seçimi bitti hakkak cevap gelir ve biz de mübaya-
ıcveı 934 . • Ye leçıtz:ıj l . .. ata baılanz." Bunun üzerine halle 'Ye İnie\> l larihuıde ibaıı t~. devrede meclıa azalıgı yapan alb bağcılarmuz niabcten sevinmiıler ve 
On ft.~ 93

4 larihind b·ayıp 10 zat da yeni tehir meclisine tekrar lıtanbula yapılan üzüm ıevkiyatı dur-~un de e ıtın· ti d knb 
da. he "anı eden 

1
f r. İntihap olunmuşlar ır. muı, bağlannı ucuzca zmıala sa-

ntfeh~·1 • 'CÇın A h" 1" • • • ı d L al · t k v • l etin g.. "1 n8.· Geçen devre ıe ır mec ısımızın tan ar a u ıı venı en vaz geçere 
eğer b~ Çok. •ı~ ala~aterdikleri yaptığı iyi itlerin bu yeni ve genç üzümlerini fabrikaya vermek tetebbü-
Bu ,,:.ı ~'kildecıu.. a. takdire nıecliı tarafından da takip oluna· ıünde bulunmuılardır. Fabrikanın Y~ 

-:r llıın di kuruıa üzüm alacağını iıiten esnaf. kadını ~ aaıe cağı ve belediyecilik mana ve 1ar da altı kuruta aattıklan üzümün 
he\> 1 ~~ İntiha.~an :rıok- mefhumlarının hakiki bir surette kilosunu derhal "12" kuruıa çıkar-ı ea e lftır k ata, bii ··k 1 kt d lanın l a edip Yü J ifa edileceği umu ma a ır. mıılardır .. Fakat iki gün sonra yani 

etıt •i a arıdır. Heın h~lerini Yeni ıehir meclisimizde iki de 14 tqrinievvcl pazar günü yine suku-
Yaai " • • fe rıle 1 •----d B 1.-b-"'- ba" ı · ıtıüh· .e ıçtınıat hBJtı r ıne kadın azamız bu unma!Jua ır. u tu hayal ... O gün rn nwı gcı ara ı-

ldenj lıtıtnıni istiınaI arından da Uşağın inkılap yolunda ve ile· kinci haber gönderdi: "Yedi kuruıa 
tlerd'!__ llıenfaatJerin • d ed7rken ri hamlelerde daima önde bulun· üzüm alamaya~ isteyenler üzüm· 
~-h .ar.. 1 

e duıün- duğunu göstermesi itibariyle §aya- lerini lıtanbula gönderebilirler ... .'' 
~ rtnı d Şarap fabrikaıınm bir gün olup üzüm 
bin k· ıı e Oelediy nı dikkattir. almak mecburiyetinde kalacağını dü-

• ttir !'Ur lnünteh· e • •eçiınine Yeni tehir mecliaimize seçilen •ünmeai, müstahsili ve kendi idaresi-• o 1 lp ııt• k :r 

J.. un l\rnı 270() ıra et- 23 aza funlardır: ni zarara sokmaktanza; bugünkü acı-.. r te .. kı z.. ·· '--
drlltn ır eyletnelct d. unu Ka • Mal<bule Alaettin Hanım, Ne- mcak hallere mahal bırakmadan, bağ-
eti hın her ıahada~ır. Türk • dime Nuri Hanım, Hacı Kavukçu alanınızın ve kendi idaresinin zararı-
led· u &ahada da .. ~tn-affa- oğlu Yusuf Ziya, oca oğlu Hakkı na sebep o)acak ômilleri daha evvelden 1

Ye seç• • gorulınü r D ... lb h. ortadan kaJdınnaar Jbnndr. Feyizli Te-
lar • .h ınııne ittir k ed ! ur. ogan, ra ım oğlu Cemal, acı kirdağ topraklannda yetiıen nefis §8• 

İnde ~ntı ap &andı" a en ka- Veli oğlu Şerif, Hacı Demirci oğlu raplık üzümlere iyi bir fiat verilmeme-
tıkaddaaıJaaız •ure~rna on gün Ahmet, Bayraktar oğlu Ahmet, ıi ve üzüm müstabıilleriniin böyle oyun· 
. ea haklarını ~l~elerek ~ Salıcı oğlu Rıza, Arap Ali oğlu cak haline getirilmesi mmtakamız bağcı 
lieııı atunıılar- Mehmet Hayri, Abdüllatif oğlu Iık ve üzümcülüğünün ne kndnr ihya 

C. ~ehrilerin reyleri • Latif Nedim, Hacı Yörük oğlu Nu- ve inkitaf edildiğine kafi bir delildir 
· İnk 1,_· F. naınzet] , nı tanıa- rullah, Hacı İbrahim oğlu lbra· aanırız •• Bağcılar her gÜn lstanbula 
8..._ 

1

ıt~l>çı 'Vasfı- erıne Verme- him, Kemahlı oğlu İsmail, Yılancı müteaddit motörlerlc binlerce küfe Ü· 
··•Cısıd· •uııın en g.. 1 "l H züm ıevkiyntı yapmaktadırlar. ıo b· • ır. uze og u akla, Kabalak oğlu Orhan 
Qlrın · K.. ·ı K d 

Ü Ct teırin 9l4 amı , ara Ka ı oğlu Şükrü 
it>." •aat 18 de İnt'h b çar!amba Torlak oğlu Kara Mehmet Tarak~ 

ıı \'e r 1 ı a 't netice • "l C ı~ 1 K ' 
tir I ey erin taan·r çı og u e a, araca Ahmet oğlu 

---o-
Yeni bir köy kuruluyor 

n '1~ ntihap ene"' 
1 ~ne geçil- Asım Beyler. 

l l{a.d uınenı gece ya y . h. "Kırk kepenekli" köyüne yeniden son 
ken ar salr§nıaaına d • em §e ır meclisi ilk toplantı- sistem planlara göre 28 modern ev ya-
de reyleri tasnif t . evaın e- aını 12 birinci teırin 934 ;perıem • pılacak ve bu cüzel köy yeniden kuru· 

Muratlı nahiyesine bağlı ve ıimen· 
difer hattına oldukça yakın bulunan 

ll-e ıı h· e ınt§ ve ge. b .. .. k . 
d ~e tr meclisi l e gunu yapara ıttifakla reisliğe larak tevsi edilecektir. 

8 •1ta ~'1n'ftn-. aza arını Halkevi reiai Hoca oğlu Hakkı Bu köyde mektep, muallim. evi, 
u de'\'te h Doğan Be · · t"h • B cumhuriyet meydanı, çocuk bahçesi e "ar 1 ir meclisinı·ı • . yı Jn ı ap ettııı§tir. u 
:r Pan en bariz v f d zın ılk toplantıda riyaset divanı ve en-1 eo 1:~1 ...... ~1..t?r. !!!! :re::! lııtaatm pro· 
"9'e ene "k as ı aha cü 1 . . jesi yapıldığmden yakında mahalline rJı olrnaııdır G men aza arı ıntıhap olunmu§ ve gidilip tatbik edilecek ve yapım i§lcri· 

• eçen toplantıya nihayet verilmi§tir. ne baılanacaktır. 

- Sen nereye gidiyorsun? 
- Benim karnım aç .• Kendime 

yemek bulacağım •. 
Aslanlı adam çıkıp gittikten 

sonra aslan gene evvelki vaziye -
tinde yere yattı. 

Vandu kıpırdamak ~eğil, nefes 
almaya bile cesaret edemiyordu. 

• • • • • • • • • • 
Aradan çok geçmedi. 
Aslanlı adamın uzaklardan ge

len garip bağırışı işitildi. 
Bora bu sesi işitir İ.§itmez bir 

ok gibi fırhyarak uzaklaştı. Van -
du geniş bir nefes almI§tı. 

Acaba kendisinin kaçıp ika~· 
yacağını tecrübe için mi aslanım 
çagınnı§tı. Fakat ne olur&a: olsun, 
bu felaketten bir an evvel kurtul • 
ması lazımdı. 

Nasıl olsa ölecelrti. Şayet farkı
na vardırmadan kaçma imkanını 

elde edebilirse hayata yeniden 
kavufmu§ -gibi ~vinecekti. 

Yava§ adımlarla mağara kapı-
11na kadar ilerledi. lki tarafı iyice 
gözden geçirdi. 

Tam fırsattı. Görünürlerde, ne 
aslan, ne de aslanlı adam vanlı. 

Bacak1anna topladığı bütün 
!kuvvetiyle kendisini dışarıya fır • 
]attı. Nefes almamacaama koşu • 
yor, koşuyordu. Mağaradan epey • 

Yazık ki bu çevikliği uzun sür
medi. Kırmızı dudaklarının yanı· 
nı beyaz köpükler kaplamıştı; çok 
bitkin bir !hale girmi§ti. 

Nihayet bu delice boğuşmıya 
daha çok mukavemet göstereme· 
di. Baygın bir halde aslanın ayak
lan arasına uzanıverdi. Bora bile, 
cidden büyük bir meharetle mu• 
kabele eden adamın böyle birden
bire yatıvermesine pek akıl erdi
rememi~ olacaktı ki 'bunun bir tu• 
zak olmasını düşünerek nareket
siz duran vahşiyi pençesiyle iki üç 
defa tartakladı. Sonra, keskin diş· 
leri arasına yerleştirdiği bacağın· 
dan zavallı Vanduyu sürükledi. 

Vandu ölmemişti; can çekişi· 

yordu. 
Ayagma saplanan lieskin Clişle

rin verdiği istirapla bağırdı. Ve 
itte yalnız bu bağırış, Boranm çi
Jeden çıkmasına sebep oldu. 

Çok nadir görülen bir hamle
siyle Vandunun bir saniye daha 
yaşamasma Ü a vermedi. 
Keskin tırnaklan vücudunu lime 
lime yaptı, en küçük bir krprayı· 
ıma, en küçük bir ses çıkarmasına 
imkan bırakmadı. 

Vandu param parça olmu§ ve 
hemen o ıanda ebedi alemine göç-
müştü. 

Aslanlı aClam, bu mücadelenin 
son safhasına ancak yetişebilmiş-

ce uzaklaştığı halde arkasından ti. 
ne bağıran, ne koşan olmuıtu. Borayı teskin için çok uğraş· 

mak mecburiyetinde kaldı. Demek ki görmemişlerdi. De • 
mek ki artık kurtulmuştu. 

On be§ dakika süren öldürücü 
1>ir koşmadan nerdeyse nefes ala· 
mıyacak bir hale• gelmişti. Azıcrk 
yavaşladı ve her ihtimale karşı ge 
risini bir daha dinledi .• Artrk kur
tulmuştu .• 
Bunda hiç f üphesi yoktu • 

Vandu aldanıyordu. O, çalılar 
arasında nefes nefese koşarken, 
aslanlı adam da kendisini dallar
dan dallara maymun çevikliği ile 
atlryarak onu takip ediyordu. Van 
dunun nefes nefese kaldığım ve 
daha fazla !koşamıyacağını anla
yınca, tiz sesiyle güler gibi bağır • 
dr. 

Vandunun siyah rengi, siyah
tan kırmızıya çevrilmitti. Kork
muştu. 

Bu aese Boranın da kükreyişi 
karıştı. Aslan yayından fırlıyan 
bir ok gibi fırlamıştı. Vandunun 
peşini bırakmıyordu. 

Bu heyecanlı takip çok sünme • 
den B.,ora avma yetişmiş ve hatta 
pençesini siyah adamm çıplak vü
cuduna abnıs bulunuyordu. .. 

. Vandu can korkusu ile Aslanın 
yelesinden yakalamış, onun kes • 
kin dişleriyle, kuvvetli pençesin • 
den kendisini koruma)'.:a çalışıyor· 
du. 

• . . . ~ . • • • • 
(Devamı var} 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::s::::z::ı 

~i Dünya edebiynbndıın se~ilmiş, i: .. .. 
:: özJü küçük hikayeler.. :: 
" -
H Yarasa H ~ ~ 
:: :: :: ~ .. ç . .. :: evıren: :: .. .. 
~ c 
:: lbrahim Hoyl :: 

!i Yakında çıkıyor !i .. .. 
::::::-.::::::::::::::::::::::::::::::::::::.::::..::::::::::::= 
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U staşi Cemiyetinin Ankara telefonu 
-- - , 

Kralın cenaze merası (Baı tarafı l incide) 

esrarı nedir? 
(Baş tarafı l ıncide) ı 

girer çıkar, yavaı sesle konuıan bu a
damları kimse tanımaz. Bu binanın ka· 
lın duvarlarından dıp.nya hiç bir sır 
sızmaz, içeride ne yapıldığını kimse 
bilemez. Yalnız bazı zamanlarda bir 
sürü tabanca sesleri duyulur. Kapıdan 
bunun ne olduğunu ıoran nazik Ma

dünyanın en büyük bir tedhit cemiye
ti kurulnıuı oldu. 

bu dostluğu devam ettirmekte ha-
yatı kadar müessir olacaktır. Bu 
günkü matem Türkiye Cümhuriye 
tinnin ilk yaaıdrr. Bunun huıust 
bir manası vardır. Kral Aleksandr 
milletinin vahdet ve istiklal kav • 
gasına kılavuzluk etmiı bir !kahra
mandır. Bundan batka. Orta Av -
rupada ve Balkanlarda sulh ve 
emniyet davasının batlıca: liderle
rinden biri idi. 

bugün yapılıyor 

car jandarmalnnna kapıcı: 
- Efendi tabanca ile otıı talimi ya. 

pıyor, der. 
Bu bina müthiı bir yerdir. 1929 

senesinde Zağrcpte ~ıkan Novosti ga· 
zeteıi sahibi M. T ony Şlcgel burada 
idama mahkum olduğu gı'bi Yugoslav
ya kralı Aleksandr da burada ölüme 
mahkUm edilmiıtir. 

Ustaıi cemiyeti yarı mGstakı1 bir 
cemiyettir. Gayelerinin müıterek ol· 
ması dolayııile Bulgaristandaki ko
mitccilerle birlikte hareket ederler. 

Evvelce burası o kadar ehemmiyet· 
li bir yer değildi. Son senelerde Bul -
gar VMRO cemiyeti budaraki faaliye
ti artbrmağa karar vermiı ve müte
addit suikastlar yaparak bu huıuıta 

hakiki bir mütehassıs olan Vlade'yl 
göndenniıtir. Vlade Gorgiyef Çemo
zemlyiıki Bulgaristanda Şoför Vlade 
ismile mcıhurdur. Fakat ilk günleri 
ıayl oldufU gibi, ömründe kat'iyyen 
ıoförlük yapmamııtır. Vlade'ye ıoför 
denmesinin eebebi §İmdiye kadu yap· 
tığı müteaddit beynelmilel suikastlerin 
hemen hemen hepsinde öldürmek iı:te
diii adaınlan otomobilde giderlerken 
öldürmGı olmasıdır. 

Vlade Bulgaristanda zaten fİ'l'llrİ O• 

larak bulunuyordu. Daha doğrusu fi. 
rari addediliyordu. Ve Bulgar polisi 
kendisini anyordu. 

Makedonya komitesi reisi, Vladeyi 
Y anka Pusta' ya gönderdi. 

Yanka Pusta'daki tedhlı cem.iyetJ.. 
nln kapılan J\vnıpada dola§8D büyük 
serserilere açıldı. 

Çok az zamanda bllha11a Yuıoslu
yadan ve Bulgaristandan bir çok ser
seril~r, haydutlar, katiller, caniler bu· 
raya doldu. 

Vlnde ve onanla birlikte bir kaç 
büyijk haydut mGracaat edenleri im
tihan ediyorlardı. 

imtihan J?rogramı fU idi ı 
A - Talip yüz adımdan tabanca ile 

bir silindir ıapkayı delebilecek kadar 
nipncı olacak. 

B - 50 fe?' kilo ağırlığında iki çu
valı havaya kaldırabilecek. 

C - iki saat müddetle elbise ile 
durmadan koıabilecek. 

D - Orta tahsilini yapmıf olacak. 
E - Bekar olacak. 
F - Slav ırkından olacak. Ve Yu· 

goslavyaya düıman olacak. 

G - Fevkalade cesur ve müteham
mil olacak. Bu cümleden olmak üze
re vücudüne vunılacak olan ateı 
VMRO iıaretinin ac:ııma tahammül 
edecek ve duyduğu •C!J"I i:ı:lar ebnİ· 
yecek. Kızgm damga vurullll"ken mu
kaddes Makedonya tarkmnr söyleye
bilecek. 

H - Hayabru tarnamile komitenin 
emrinde bulunduracak ve ona bilakay. 
dü fart itaat edecek •• 

1 - Kadınlara kartı lakayt olabile
cek. 

Bu son hassasım anlamak için 
Vlade, talibi yine bu müthiı komfte
nın en faal azalanndan biri olan Mer
ya Vudroiç ismindeki genç kızla ya
nın saat bat bap bıralar. Talip he
nüz yirmi yaıında olan bu fevkalade 
güzel ve desisckir kızın cilvelerine 
tahammül edebilir ve reisin söyleme 
dediği ıeyleri her ne pahtUma oluna 
olsun söylemezse kafi derecede müte
hammil addolunur. (Bittabi, genç la. 
zm kendini imtihana memur old~ğun
dan talibin haberi yoktur.) 

Vlade yanına bir çok dehıetli ser
serileri topladıktan sonra bunlara ders 
vermeğe baılndı. Tabancanın en faide
li tekilde nasıl kullanılabileceğini, bir 
evin penceresinden, geçen bir otomo
bile nasıl bomba atılabileceğini - mi-
981lerile - gösterdi ve talim etti. 

1929 eenesinde dünyayı kaplıyan 
mtithiı buhran Vlade'nin i~ine pek ya• 
radı. Bu vesfle ile dünyada gezen bir 
çok büyük macera perestler Vlade 
ile beraber oldular. Ye böyleee burada 

Son zamanlarda Bulgar hükumeti· 
nin komitecileri tazyik etmesi üzeri. 
ne bir çok komiteciler buraya l'elmiı· 
ler n burası birdenbire en faal bir 
merkez halini almııtır. 

Belgrat, 17 (Avala Ajanıı) - ' ne mensubiyeti ve bu 
Yugoslavya Dahiliye Nezareti, al· daha evelce hükumet 

Yanka Uustadaki mektebin (!)bir 
kısmında küçük bir matbaa vardır. Bu· 
rada bir çok reuamlar, aan'atkarlar 
yüksek ücretle çalııırlar ve her nevi 
sahte pasaport, vesika imal ve ihzar e
derler. lıte Marsilya suikastinden son
ra yakalanan maznunlann üstünde bu· 
lunan vesikalar burada imal edilmiı

lerdir. 
Vlade'nin en iyi muavinleri Ben.es 

ve Novak ismile tevkif edilen iki ıui· 
kast maznunudur. Bunlardan Novak'ın 
hakiki ismi Zvonomir Postiıil ve Be
nes'in ismi İTan Raiç'tir. 

Bu isimler Bulpristanda Te merke -
zi A vrupada dehıetli tesirler yapar
lar. Novak hayatında yüze yakın •· 
dam öldürdüğü gı'bi Benes te on on 
beı defa tren soymuı ve havaya uçur· 
muıtur. 

Vlade bu ikisine "öldürme- makine-
si" ismini vermiıti. 

Vlade evvela kral Aleluandr'ı öJ. 
dürmefe karar vermiıti. Nitekim ilk 
tetebbüsünü 1931 senesinde yapb. 
Kral bir Zağrep seyahati yapbğı es· 
nada yolda öldürecek iken tesadüfen 
pusuda teıebbüsil keıfedildi. Vlade 
yanmda Beneı 'Ve Novak olduğu hal
de iki polisi öldürerek Suıak yolile 
ltalyaya kaçmıılardı. 

Kral Alekıandr'ı kendi memleketin
de öldüremiyeceğini anlayan Vlade 
seyahate çıkmasını bekledi. Ve en mü· 
aait muhit olmak üzere Manilyayı 

buldu. Derhal talebeJeriJe birlikte bü· 
y{ik bir kütle halinde ıabte 'Vesika
larla Fransaya geçtiler ve Manilyaya 
geldiler • 

Vlade suikastte esaa ibôarile ıon 
zamanlarda yakalandıfı halde Fon· 
tenblö ormanına kaçan fakat tekrar 
yakalanan Malni'yi memur etmlıti. 

Vahdet ve istiklal, ıulh ve em
niyet Türkiye Cüm1ıuriyeti tarihi
nin de dayanmakta olduğu dört 
direktir. 

ANKARADA A Y1N 
Ankara, 18 (Telefonla) -An,. 

karada Yugoslavya Kralı mütevef 
fa Alekıandr Hazretleri için bir 
ayin yapılmaktadır. 
Klzım Patanın t eftişl 
Ankara, 18 (Telefonla) 

Meclis Reisi Kazını Pa§a Hz. re· 
fakatinde Türk Maarif Cemiyeti 
Reiı Vekili Bursa Meb'usu Emin 
Fikri Bey olduğu halde cemiyetin 
Y eni§ehirdeki mektebini ziyaret 
etmittir. Pata ımıfları gezmif, ta
lebeye sualler sormu§, aldığı ce
vaplardan memnuniyet beyan et -
miştir. 

PAMUK FiYATLARI 
Ankara, 18 (Telefonla)-Türk 

Ofise lzmirden gelen MalUınata 

göre; Alman yadan fazla talep ol -
matıı üzerine pamuk fiyatları 38 
kuruttan 42 kuruta yükselmiştir. 

lstanbuldan da yumurta ibra -
catı artma.ktadrr. Yalnız Almanya 
için 2.000 sandık yumurta hazır .. 
lanmııtrr. Fiyatlar 32 liraya çık-

mıştrr. 

mıt olduğu malU.mata iıtinaden 
Kral Aleksandrm katilinin hüvi• 
yetini kat'i aurette tayin etmiıtir. 

Koldaki döğmeler, göbekteki 
yara izi, Sof ya zabıtası tarafın • 
dan 1931 senesinde alınınıı olan 
parmak izleri ve eşkaline ait olan 
umumi tarifler, cani Kalemenin 
hakikatte Makedonya tedhit ko
mitesine mensup Vladimir Geor
gief Çerosemski olduğunu meyda
na çıkarmıştır. 

Bu· adam 1932 senesinde Bul
garistanı terkederek Budape§teye 
gihnit ve orada mezkur teıkili.tm 
Macaristan ajanlığını yapmıt ve 
ayni zamanda Macaristan ile 
diğer komşu devletlerdeki tedhi§• 
çilere talimat yetiftirmek vazife
sini görmüştür. 

Ecnebi gazetelerden biri,, Mar
silya canisinin üçüncü feriki cür
mü Mio Kralunun, Belgrat zabıta
sı şoförlerinden biri olduğunu or
taya atmıştır. Biz, Kralunun 
Franuz memurları huzurunda ken 
disinin Budapeşte polis mektebi 
toförü olduğtinu ve bu vazifeye 
tedhişçilerin rehsi Perçetzin tavsi· 
yesi ile kabul edilmiı olduğunu i
tiraf eylediğini beyana mezunuz. 

SUiKAST! MALN1 HAZIR· 
LAMIŞ 

Marailya, 17 (A.A.) - :Aix·en
prevence da yapılan taharriyat, 
evvelki gün melunda tevkif edil • 
mit olan tethitçi Malniyi çok ağır 

ı k ı ittihamlar altına sokmaktadır. Su
Romanya ı ati ikasuen evvel tethitçilerle güzel 

(Ba§ tarafı ı incide) Mari Voudrof tarafından İ§gal e• 

Malni ya&ut Şalni j811ut Siliii Jah. 
te isiırilerile do1aıan Y anof çok müs
tait fakat yeni bir serseriydi. Vlade 
ona tam manasile itimat edemiyordu. 
Bunun için Malni'ye: 

- Sen otomobile hücum ederek a· 
teı edeceksin! Ben Hnin yanında da
racatım. Eğer bir zaaf gösterir n kn,. 
lı vuramazsan senin beynini patlatacak 
olan ilk önce ben olacağım.. demiıti. 

Bandırmada yakalanmJ!hr. Şim- dilmit olan otelde Malni'Mri: oda
di Romanyaya iaCle eclilmekiizere ıın3a ilti l>omba, l:Jir otomati rü· 
lıtanbul müddei umumiliğine tes- velver, bir bomba şarjı bulunmut 
lim olunmu§tur. Hüseyin isminde tur. Bu bombalar, Kalemen i~mi -

i ve elli yaılarında kadar olan katil, ni taşıyan katilin cebinde bulunan 
' cürmünün sebebini ıöyle anlat- lann aynidir, bu da, Malnynin 

Malni bu tehditlerden dehtetli su· 
·rette korkmuıtu. itaat edeceiini söy

ledi. 
Nihayet meı'um aün seldi. Fakat 

Malnl son dakikada bir zaaf göıterdl. 
Krala ateı edemedi ve kaçtı. Vlade f. 
tin fenalığını gürür görmez derhal ta
bancasını çekti ve ezeli ustabğile Alek· 
aandr'la Bartu'yu vunıp öldürdü. 
Vlade böylece son bnlı cinayetini de 
:raımuı oldu. 

Bu mesele ile doğrudan dofnıya 

alakadar olan 9 kiti Tardır. Hepsini bİ· 
b 
•• 

rer ırer yazıyoruzı 

1 - Makedonya komitesinin asıl 
reisi Pavletiç. Bu adamın hakiki hü0 

viyeti kim •e nerede olduiu meçhul • 
dür. 

2 - Şoför Vlade. Suibıti yapan 
adam. Sahte olarak Petruı Kelemen, 
Rudolf Suk ve aair isimler kullannuı • 
hr. 

3 - Novak. Halo1ô ismi ZnOTomir 
Postiıil'dir. Annemaue'de mahpustur. 

4 - Benes, asıl ismi lvan Raiç'tir. 
O da mahpustur. 

5 - Tikomir Naliı. Nerede olduiu 
meçhuldür. Bu iıle alikası vardır. 

6 - Olah. Bu da firardadır. 
7 - Malni. Son dakikada Fontenb

lö'de tevkif edilmiıtir. 

maktadır. Komploya ve ıuikastin ihzar ve 
"- Romanyanm Balçık kasa.. tertibine iştirak ettiğinin cerhi ka· 

baımda belediye önünde payton.. bil olmıyan bir delilidir. 
culuk yapardım.Öldürdüğüm eniı KATiLiN PARMAK iZLERi 
tem Salih, kız kardeşim Zeynebin Sofya, 17 (A.A.) - Polis mü· 
ikinci kocaııdrr. Kız kardetimin, düriyeti, kral Alekıandırın kati • 
eıki kocasından Ahmet İbrahim linin Marsilyada alınmıt olan par· 
dayı oğlu isminde bir de çocuğu mak izlerinin Makedonyalı Gue • 
vardrr. Salih pehlivan bu çocuğu orguieff'in parmak izlerine tela -
iıtememİf, sokakta bırakmııtır. buk etmekte olduğunu dün öğle • 
Ben, eski enittemin çocuğunun ıo- den sonra Paris ve Belgrat polis 
kakta kalmaımı hoı göremedim. idarelerine bildirmiştir. 
Çocuğu yanıma aldnn. Büyüttüm. Katilin karısı neler 
Çocuğun, ölen babasından iki üç söylüyor? 
yüz dönüm arazisi vannıf. Bunu Belgrat, 17 (Huıust) - Bura-
Salih pehlivan uzun zaman ekti-· da çıkan Politika gazetesi suikast 
rip biçtirmit ve bu yüzden epeyce foliinin Bulgar olduğu anlatılınca 
de paTa kazanmıştır. Ben tabii bir muhabirini Sofyaya göndere· 
bunları bilemem. Çocuk büyüyün- rek orada tahkikat yaptırmıştır. 
ce öteki, beriki kendisine, bu ara• Muhabirin gazetesine gönder • 
ziye derhal el koymasını, çünkü diği ıayanı dikkat malumatı ay -
babaıınm malı olduğunu söylemi! nen alıyoruz: 
ler, çocuk ta bana geldi haber "Katilin Hırvat olmayıp Bul • 
verdi. Ben de hemen belediyeye gar olduğu haberi burada bomba 
müracaat ettim. '(Orada bir adet gibi batlamıştır. Sokaklarda, kah
vardır. Taksimi hukuka belediye- velerde halk grup grup toplana
ler bakar) belediye, müracaatimi rak bundan bahsetmektedir. Her
tetkik etti ve haklı buldu. Akraba kesin yüzünde endişe alametleri 
mecliıini topladı. Benim çocuğa vardır. 
vaıiy olmama karar verdi ve ara- Vladenin Makedonya komitesi-

dağrtılma11 yüreklere 
ıepmi§tir. , deJI 

Kendisi hakkında kılll 
lumat istedimse de bir ıe~tetİ 
medim. Makedonya koJll1 yıl 
kı o derece korkutnıUf '~ 
mı§ ki bu mevzua ait b-1ı1' ft 

orl.r 
açılmaz derhal sararı; ed' 
keliyerek bir §ey bılııı 
söylüyorlar. 

Güçhalle Vladenin ~ 
vini ve kar111nı bulduıll• 
yahlar giymiı ağhyordu.:ıuııı' 

- Galiba kocanızın ° ti' 
zerine yas tutuyorsunuz, 6 

diye ıordum. Kadm: 
- Hayxr, hayır .• Oııd~ 

Akrabalanmdan biri öld 
ye liekeledi. 

Katilin Marıilya·da eld' 
fotoğraflarını gösterdiııı·. 
bir heyecana düttü. Ret 
zun uzun baktıktan ıon~ 

- Evet, evet .. Biraz 
Fakat suikastı yapan k~ 
ğildir, ·dedi. 

- Peki. O lialde, 1<~ 
dedir? diye ıordum. , / 

- Ner.ede olduğu belli 'f 
ki? Bazan bir ay gelmez, 
altı ay, bazan da iki sene. 

- Bu aefer de galiba 
miyecek. 

- ??!!! .... 
Bulgariıtanda Vlade 

liorkmıyan yalmz bir tek 
dır. O da Vladenin 1924 
düğü mebus Haci Dimof 
dır. Resmi görür gönnes 

- Evet, ta kendiıidir· 
resmini ıdaha evelden ga 
görmüt ve der 1 anı 
di. 

Vla"de Gorgiyef iki ıe'j 
Bulgaristandan ayrılarak -it 
giz bir vazife ile Mac"'l 
Y anki Dusta şehrinde o 

haflamıfh. Son iki ıene 
birkaç defa Bulgaristan• 
}arak gelip gittiği tesbit 

tr.,.H • • V k·1· • . ~ 
arıcıye e ı ımızm ~ 

altındaki heyetimiz Belgr' )ı 
vaıaletinde istasyonda "ftJJ"_A 
Hariciye Nazıriyle Hariei1'~ 
nı tarafından istikbal olu.,,,.~ 
büyük merasimi askeriye 
mıştır. ,,_ 

Diplomatik teşebbO 
yapılacak ını?. 

Belgrat, ~ 7 (~-~-) - ~ilf. 
Belgrat hükumetının Mart:;t 
kastı dolayısiyle diplo~~: 
ile tetebbüılere giriıme•1 f 
da hiç bir karar verileıııeJ 
Yugoslavyanın ıalahiye~ 

hafilinin mütalea.sı bu ııı 
dir. Mezkur mahafil, he~I 
evel suikastın uzak ve ~ 
uli)'etlerini meydana çı . ~ 
lan tahkikatın neticeıİ~1 ~ 
mek fikrindedir. B•~_'j 
ıimdiye kadar Budape!t d'" • 
bir diplomasi teıebbüıııJI 

8 - Egon Kremer Makedonya ko
mitesinin suikastlar müfettiıidir. Nere
de olduğu meçhuldür. 

ziyi de bittabi çocuğa ve binnetice r 
nezaretime verdi. Ben ekmeğe, 

biçmeğe batladıın. Bunu, Salih 
pehlivan kıskanmı§, beni öldürt· 
mek için para ile adam tedarik et· 
mit. Bir gün tarlaya gittim. Salih 
pehlivan geldi. Beni belimden ya· 
kaladı. Bıçağı çekti ben de bu sı
rada bıçağrmı çıkardım. Ca kor -
kuıu ile daha atik davranmış ola
cağım ki sapladığım bir bıçakla 

düttü, öldü. 

mak derpiı edilmemiıtir-~ 

MUSiKI MERAKLIL,A 
9 - Marya Vudroiç komitenin ıe· 

gine kadm aza11. Onunda yeri meç
huldür. 
Iıte Ustaıi komitesinin Ye Marailya 

suikastinin İç yüzü de bundan ibaret· 
tir. 

Murat Selamı 
Not: Yannki nlishamızda bu komi-

tenin pek mlihim diğer esrarını faı1e· 
deceğiz. . M. S! 

MÜJDE _,ıJ 
lzmirıden a•det eden lu1 

• t8 
mugaaaıye Jt~ 

Ha~iyet fi·?~ 
Eski LONDRA Yeni ,1 . ,, 

Lokanta ~e birabanesiııı0 

iştirik etmi,tir. 



HABl!R - A9'm Poeta•• 

OSMAN Ef. OGLU 
Açıldıfı günden beri . mııbtetem halkım;ıın her sıır~tle ın ~ n 1uııi yetlerini kazanmıya 
. nefıs kahveyi halisiyetli ve teminatlı olarak en ucuz satan 

çalışan ve en 

Kurukahveci 
Ticarethanesinde 

R. 
• 

Ihsan 
Cinai en yüksek 

Halisiyeti temin•tlı 

Her zevke ·göre • 
Mı . AÇIK, ORTA, ve KOYU Kahve 
~~q • . 

S · anu taıarru.fla k~ra bakılmıgarak kahvehanelerle bakkallara ve perakende alanlara EN UCUZ F/Y A1 

atı Yeri Yalnız: : 
latan uı, Ta mis sokak, sahibi Kurukahveci hanı ·altında 

• 

Kıta, orta ve uzun dalıalı 
n91riyatı ayaiınıza kadar 
ıetiren 1935 modeli yeni 

TELEFUNKEN 
uyeabıcle dUnyanuı en belli batlı bUtiln 
iatuyonlanm barilnıllde bir ıurette 
dfnlemek kabildir. Nepiyatmm pQ -
rilnUslQil, ahql, bUtiin incelllf De 
nakletmek huıuıundaki bbUlyeti, en 
mUılrililpeıentleri bile hayrette bıru
maktadır. 

• 

tBtanbul dördüncü icra mem~ 
luğundan: 

latanbul e·eıedlyesı llllnları 

Çubakluda Beledi7eye ait umumi Gaz Depolarının ıenit· 
letilmeai için 2497 No. b ve 9 Haziran 934 tarihli iatimlik kanu• 
nu hUldimlerine tnfikan WD111DI menfaatler namına istimlijcine 
)hum ıariilen ve 10 sün müddetle mahalline ve Beykoz Bele
diye Şubeıine a111an haritalarda 1 - 2 - 3 harita No. larile 
ıa.terilen 3 parça arazi sahipleri hakkında mahallinde yaptırı
lan zabıta tabkikatma nazaran ikametgahları malOm olanla• 
ra Beykoz Noterliii marifetile ,ahaen tebligat yapılmıt iae de di· 
ier hi11edarlarmm ilim ve ikametgihlan hakkında mahallesin· 
ce bir mal\imat elde edilemiyen bu 3 gayri menkul hakkında 
Oalriiclar Tapu Bapnemurluğundan alman reımi kayda iıtina• 
den heneçhiati il&nen tebligat icrasına lüzum ıörülmüttür. 

1 - Haritada 1 harita numaruile gösterilen Ye Kanlıca 
mahalleainin Ça1ıa1du Qcldeainde kiin eski 2, 4, 6, 8, 10, 13, 15, 
17, 19, 21 emlak No. larile murakkam olup 4847 metre murab
baı eabayı bais ye tapu kaydma nazaran 5 hiue itibarile birer 
hU...i earraflar kethUdaı Tuçıyan Serkis Efendi çocuklan J\rus• 
yak, Zabel, Siranuı, Armenahi Hanımlarla Onnik Bey ve sa=re 
uhdesinde bulunduğu anlatılan arazinin metre murabbaına 55 
Ja.nattaıa 2666 lira 85 kurut ve üzerinde bulunan harap binalara 
1394 lira ki cem'an hu arazi ve müttemilitma 4059 lira 85 kurut 
la,met takdir edilmiftir. 

2 - 1 liarita ıaaiDaralı m•liallln lttbaliacle ve •JDİ m•hal· 
lealn &JDI cadd~• lrlin Mi 14, 18, 18 No. lr ve 4510 metre 
lllUl'&hbaı sahayı haiz bulunan ve tapu siciline nazaran ekmekçi 
Kiaork. Karabet, Hagador, Rqho, Santuht, Korope, Osida, Ar· 
han,aa TatJaa sevceai Hoyrat ve km V artanuı ve torunu Simon 
Efendi uhdetinde bulundulu anlqılan arazinin metre muraba
ma Si kuruftan 2282 IİI'& 50 karut ve ÜZt!rindeki harap teaiaat 
bedelinin illftlile cem'an 2435 lira 50 kurut kıymet lconulmut
tur. 

3 - t ft 2 harita No. lar ittiaalinde ve Kanlıca mahalleli· 
nİD Bollan eokNmcla klin etki 2 4 defa mükerrer 2 No. aile ma
rakbm ),ulunan ve tapu siciline nua~an lzmiraida H., Didon 
otlu Andon snceai Anib, H. binti Dimitri, Bahçıvan Anaatu 
veledi Kostaatin, babçnan Yorgi ve çaycı Vuil ve lrakli ve Pa
nayot ve ecsaa Nikoli zncui Uranya ve tobacı Todori zevcesi 
Katina vesaire uhdel.mde olduiu a11latılan bostanm l - 2 ha· 
rita No. lata mutt&lıl ve yol hariç olan 6020 metre murabbaı 
lnamma metre murabbaı 35 otuz bet kurut tan 2107 iki bin yüz 
yedi lira kıymet tahmin edilmittir. 

Beyoilunda HüMyin ala ma • 
halleainde Duvarcı 10lcaimda 21 
No. h hanede Doktor Yorıi bira· • 
deri Konstantin Efendi11: 

Salifüuikir 2497 No. lı ist'mlik kanununun 5 inci maddesi 
mucibince al&kadarana illnen tebliii keyfiyet olunur. "6844,, 

Esnaf ve küçük Tacirlere ilan; 
Jıtanbul Ticaret ve Sanayi Odasından: 

Ak kiralık kulübe 
ay ltletnıesi M .. d.. ı·· ·· d r,rad 1ta~riic1e 1eac1ı1r1, _ u ur uğün en: 

.._....._akı IEaıube apk arttı!:~•~a iakeleainin ıirit aol ta· 
ntıır:. ~o.. teralti ..... .: ~~ ~ m~ddetle kiraya veri
idare En ~•Ja ittirak . in 20 B" . ~ Akay Levazım 

cÜllaenine ıelıneleri: "860~rıncı Teıriıa 934 ıaat 14 ,, 

Uhtei taaamafumada bulunan 
Beyoilunda Hüaeyin ala mahal • 
lesinde Duvarcı sokainıda eaki 
17- 17 mükerrer ve yeni 19 • 21 • 
23 No. lı üç bap haneye dairemiz· 
den tiden erbabı wlcuf tarafm • 
dan. mecmuuna (3971) liF& kıy • 
met takdir edilmit olduiunda if
hu kıymete bir itirazınız varea ta• 
rihi tebliiden itibaren üç sün zar. 
fmda dermeyan eylemeniz hak • 
landa iıbu davetnamf 1*atiDkU 
ibmetılhmızın meçhul olduiu 
huebiyle ilan olunur efendim. 

MUSIKt HEVESLiLERiNE 
Muktedir ealci bir maaild .....W• 

mi pek kısa hir müddette hemen cüa· 
büı ve ut öiretmeyi teahhüt ed•. 
Beyazıtta utçu Şunlı lıkender fllen
diye müracaat: 

Küçük Tacir ve emafm oda: siciline kayıtları ve tecdidi ka• 
yıtlan için tayin edilmit olan müddet 934 ıeneıi nihayetine b· 
dar temdit edilmiıtir. Bilahare cezaya kalmamak için alikadar
larm timdiden ma1up olcluklan Esnaf Cemiyetleri vuıtuiyle 
kayıtlannı icra ettirmeleri ilin olunur. "6820,, 

\,,sküdarda Atılık hane 
Güzel mansaralı, ıayet kulla· 

1 
mth, içi dqı boyalı, 850 metre ~u 
rablaaı 7 ocla, haYaıaa Ye 1U teaı • 
aa•.ı, hamam, blJillc blıhçeıinde 
mepa aiaçlan, ~içekler ve limon 
luk, lm,U, havul:ır ve Amerikan 

. 
PASTIRMA 
ŞOKRO ZADE HAKKI 
BALIKPAZAR No. 16 

• .I-- b" ~•!-Ei• iN paıtmnaam1 ır U&llQI 

yiyecek olunanaz ömrünüz oldukça 
batka paıtınna yemeyeceluizini. 

kümaler. Fm:k alaeı. Tramvay AGIZDA ERiR / SiNiRSiZ 
clarai110naDda Yumacı Şerif IO- YUMUŞAK GIDASI BOL. 

kaiı No. 9. içindekilere müraca· 
at. ,(3008) 

Şükril zade Hakkı mağuaamda 
satılan paıtırmalar haliı Kayeeri 
malıdır. 



$ ' t *= 

Bir kaç gün eYel İspanya da Barselon şehrinde '.Madrit hüküme1ine kar ı bir ihtilal sıkmış, Barselon 
tehrinde "Katalonya cümhuriyeti~ ismi al tin da bir hükümet· teŞkiline teşebbüs edilmişti. Yukarıdaki 

iiç resim bu isyan hareketinedair üç görünUştür. Büyük resimdeBarselonda asi reislerinin bulunduğu 
Hükümet binasının önündeMadrit hükünieti kun-etleri n topçugörülüyor. Diğer resimler de binanın 
topa tutulduktan sonraki halini ve mevkufların götürülüşünü gö5.teriyor. 

Ü~tteki iki resim M. Dolfüıuı. 
btli lıi.diseıi üzerine Avuıturya· 
dan Yugoılavyaya ka~an AVu.

0

1· 

turyalı nazil~in y ugoılavyada 
kendilerine tahıiı edilen kapnılar
da yaf&Yıtlarıİıa "ait iki görünÜ!ü · 
teıbh ediyor. Bunlarm bu karİıp · 
lardan çıkmaları yasaktır. 

Savo piksin saçların 
halaskarı dır. 

Satrı: Babçekapı Zaman ecza df'po· 

IU. 

AŞAGIDA: Maktül Avusturya 
Baf vekili Doktor Dolfüıün temeli 
kendi eliyle atılan mezarı. 

Y-.İpMtahane ittiaalinde 17 numa·j 
... ltrİ7ml ....... -. 

Ankara: Şark Merkez ecza depoıu} 
ve bilumum eczahane ''e ıtriyat mai .. ~· 

lanndan iıte,-iniz. 

.Japonyadaki tayfun memleket için büyük bir felfıket olmn5tw·. lşte tayfunun yaptığı 
zaraı•ları gösteren iki resim .... 

p=::: Yeni kitap 
EE Devlet matbaası isi il ğıda yazılan yeni kit• 
~i mı§ ve bunlar VAK 
$i hanesi tarafından hi :: . . 
!! gösterilen fiyatlarla ı• 
.. l :: ıı mıfhr. 
:: 

H Kitapların isi 
jj Muallimin Meılek Ab"' 
ij Ki.zım Nami 46 
İi Atar soyguncuları 
ii M. Atir, M. Ali 
!! Bir varmı§, Bir yokırıılf 
U Sadri Etem 66 
!! . . . .. i1 
;: Bır zabıtın on be§ gotl 
Ü Nüzhet Ha§İm 'j(J 
il Burla l 
:! İffet Halim 2' 
ff inkılap Örkünçleri ' 
ii Enver Behnan 
İİ inkılap kare\derleri ..t: 

H Sadri Etem "': _. 
ii inkılap Ruhu ~ lef 
i! Mediha Muzaffer 7 ~ 
İi Y ıllarm Dili p 
H Fuat Hulusi .. 
İİ Almanya Maarifi 'JO 
J! Retat Semteddin 

1 J 
ii ve l. Hakkı f ; 

h Maarif · Vekalet~ 
ij matbaasında tabetıi"'~~ 
ii ve yeni harflerle ~ _; 

2 

i! ğer bütün kitaplıJ' ,t?~';İ 
ii matbaasında aatıldl ~' 
i! lıtanbul ,Aıık..r' 
ı: ..,,,,,,, li 
11 Telefon - 24370 a. 
• m•m=::='ll••uaılllili'~ 


