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emrı 

Sırp Nazırını katle me- l~d~a_m ______ m_a_h_k_ii_m_u---::::-k-a---=-d-ın~-
ınur k •t · ? omı ecı ne yaptı. V·· •• k ld v •• n..uçu o ugu ıçın 

Güzel Y elganın 24 · yıl yatacak 
suikast işindeki 

rolü nedir? 
Paris, 25 (Hususi) - Bugün 

de Hırvat tethişçiaı Perçeçin met -
resi Yelga Jagoroletzin ifıaatmın 

1 
diğer kısımlarını bildiriyorum. 

Y elga Pagoroletz diyor ki: 

Meclis 
Bu sabah gizli 

celse de toplandı 

Evlat 
katilinin 
mu hake-

• 
mesı .• 

lki yaşındaki 

- Ben dört sene evel Perçeçin 
hususi katibesi ve daktilosu idim. 
Bilahare Perçeç beni tehdit ede • 
rek zorla kendiıine metres yaptı. 
Üç sene kadar yanında tahammül 
edilemiyecek derecede azaplı bir 
hayat geçirdikten sonra geçen ae· 

Dünkü içtimada hükume
tin siyaseti tasvip edildi 

çocuğunu Ka • 
dıköyüne gider • 
ken vapurdan de 
nize atan Ayıe • 
nin muhakeme -
si dün Ağır Ce· 
za mahkeme· 
ıinde neticelen • 
mittir . •• 

1' 

Teıniz ·· --. sut 
WJtJ;JR_.... ~ ;.,.- ,.p '11 • 

L_ '-'.lJP/j d~ 
IQl1'Q1'la,. ı1.,, 

lata.nhuı tJe1'di 
lan •iit un hUy··k • 

.. tneıeJe · . u hır d . 
tnuteadd· •ını ha)J erdı o-
tcler d··ıt defalar tı e lrtıek üzere 

lif '' Op 
dün d .. unen, •u''t an.an \'e r ... 

e o"J rn.. :ı-
\1 a.k f L g eden uatahailleri 

ı rılll •onr d 
tna. etın· ındaki d . a Ördüncü 

•ılerdir aırelerinde . t' 5.. • ıç ı-
Ul mu 

lneıeJıin •tahsilleri 
l"İfe bllq e artık ha)I ~e göre, süt 
lıtanb l lahilir ........ o unınu§ naza-

u 1•· uun ş h 
depoJa Ut rtıUatah ·eıı r~ınninde 
1 tını a nı erı k d. 
trnışlard Stnıılar en ı 

Bu ır. \'e ıatııa baı-
1 • tada.-·· 
erılli k .. •Uatah . 
ha.ık; .. endiJeri sa aıller kendi aüt
lecekr'Uliiıı kilo lacaklardır. Ve 

ır. au 13 kuru§a \'eri-

<Ocv 
•ıtıı 14 ncu de) 

(Devamı H ncll de) 

............................................. ·-·············: 

. 

Gümüş ' 
paralar 

i yarın piyasaya 
i : çıkarılıyor 
i Çoktanberi hazırlanmakta İ 
ı l . .. ,, va-n• i 1 'V o.on,......_, S Uf.:.,:P-al'O. ZJ. " ı & 0 

i dan itibaren piyasaya çıkarıla· f 
i cak ve bir miktar. da Ankaraya 5 . . . 
i gönderilecektir. ! Tevfik Rüştü s. 
~ Paralar basıldıkça bir taraf· ~ 
~ tan mütemadiyen piyasaya ıü- ~ Ankara, 25 (Telefonla) 

Meclis bu sabah onda toplandı. 
i rülecektir. i içtimada Baıı.vekil, Hariciye Ve-~ Hzırlanan paraların şekli ~ :r 

· ıudur: Paranın bir tarafında i kili ve diğer bütün Vekiller vardı. 
· Aydın mebusu Abidin Beyin Maa. kaç kurut olduğu ve senesi ya- i 

i · zılıdır, diğer tarafında Gazi i rif Veki.letine•tayini hakkındaki 
: H ] · · · T k' : Riyaseticümhur tezkeresi ve Ali : azret erının resmı ve ür ıye : 
~ cümhuriyeti yaz111 vardır. Et- i Şuuri, Rahmi, MuıtafaBeylerin 
E rafı batak resimleriyle süslen-, ~ vefat ettiklerini bildiren tezkere • 
i mİ§tİr. i ı~r okundu. Meclis Reisi Kazım 
~ Şimdi çıkan paraların 100 ~ı Paşa Meclisin teessürlerini, ölen· 
E kuruıluğu şimdi kullanılan 25 i (Devamı 14 ncU de) 

~ kunıtluk, 50 kurutlukları 5 ku- S ------------
~ rutluklar ve 25 kurutluğu da i l 
~ şimdiki yüz para büyüklüğün • ! / 
~ dedir. a . . 
: : ....................................... -......... _·-··~ 

, 

!J!,uqiiH-

BOMBA! 
5 inci say! ada 

Sağhk ö§Utleri, Peştemal 
kuşatma merasimi 

6 ıncı sayfada 
Elll sene evvel Galatasaray 

Fenerbah~e! 

7 inci sayfada 
çocuk 

8 inci sayfada 
Sinema 

9 uncu sayfada 
Spor 

10 uncu sayfada 
En garip şifre! 

t hfaca,.11 l ı,e/ı hiikü111et aşveki/i JJI. G(imbö b 

... } le~f ~lQ/llanın a~~mlarflc müzak!relc~ ::ı-::ı içe;isi",f c . Varş'!vaya giderek 
. ı· \ il il etrafıııd acarıstan, 1Jrtlga . un u. ll zıyarct ue müzakerc-

11 inci sayfada 
Sahnede Hintlilerin dansll 

12 inci sayfada 
Memleket haberleri 

13 üncü sayfada 

,Jt 'lc~"llda ba .. , la ~oplıuarak bir siya':: ~ani Avusturya ve Lehistan lıiikünıct
fılandı. Buıa <'rlcr olduğu cüıctlc c~ ıc yapmak. PUinını trıkip ettiği 
~a Jf',.Cl7r, Plôrı, lıabcrlcr do · 8.'Y~sct Cilemın'de büyük bir alfıka il 1 ~ lir. • '1y(1 karRl, /falyanın 0r;:. Çlktzgı ı•c talzakkuk ettiği takdirdeC 

ı il l'ut.·nrıfri r . ı~ mukabil cep1re8i ~eklinde telakki cdl: 
~ d8/.:i ve L <'sımdc ~!acar B . 

1 ı. clıistan Hariciye Na:~~~·e;,: ~:1 ((sağda) .J'ar~ovada lllarcşal Pil-
i solda) ılc bır arada go"r" r uyorsu-

-----Suikastçılar Kralı 

PAPEViÇ 
in esrarı çevirdiği 
entrikalar... Yarın 

L HA~E!!1 de j 
• 

Celse saat iki-
de açılmf, suçlu 
kadın çarıaf ı • 
na bürünmüf bir 
halde jandar • 
malar arasında 

Katll Ayte muhakeme esnasında ve 
mahkemeye aevkedlllrken 

salona getirilmiıtir. Müddei umu- j bula gehniı, bir ite girmiı, yedi &1' 
mi Kaıif B. iddianamesini oku- , <geçince de 1neboluda bir çocuğu 
mu§tur. doğduğunu haber alnuıtır. Haıim, 

lddi nameye göre, i i ya.şmd i u çocuğun kendisinden olmaClı
oğlunu denize atarak öldürtp :Ay- ğmı söyleınit ve Ayıe ile -eYhm
fe hadiseden üç sene eriel Jnebo- ımekten va.z geçmiıtir. Ay.fe köyde 
luda Haıim isminde birisiyle · ev· bir müadet y&Jamıf, haCliaeden 
lenmiıtir. Ane evvela Hatimle sekiz ay önce latanbula gelmiftir. 
gizli münasebette bulunımut, bu Burada Hatimle Ayte gene tanı· 

dıklarmın delaletile ibir arada ya • münasebet köyde duyulunca, ka • 
ıamaya razı edilmitlerdir. ffatİln nuni merasimi ıonradaiı yaptır-
KuruçeftJ1ede bir oda :tulumUf, mak §artile beraber oturmutlar-
Ayte ile birletmiıtir. Bir gece Ali-

dır. medin ağlaması yüzünden Hqim 
Hatim bir müddet sonra lstan· (Devamı 1' ncu de) 

Bursada 1 ürkiqe f ut~ol 
birinciliği maçlari 

Ziya Gök Alp 

Merhumun bugün Hal. 
kevinde hatırası anılacak 

Ziya Gök Alp merhum 

Bugün, büyük Türk edibi ve içtima· 
iyatiyatçısı Ziya Gök Alp'ın ölümü· 
nün onuncu yıl dönümüdür. Bu müna· 
sebctlc JJlilli Türk Talebe Birliği ta· 
rafından bir ihtifal tertip olunmuş-

tur. Bu gün saat on dört burukta yük
sek talısil gençliği ı·e Ziya Gök Alp'ı 
sevenler llu1kevinde t1Jnlanarak fıü· 
yük edibi anacaklardır. Toplantıda 

konferanslar ııcrilecck l'r. Ziya Gök 
A.lp_'ın ıilrleri okunacaktır • 

IIstanbul takımı'..ilk 
maçı kazandı 

Bursa, 24 (A.A.) - Türkiye 
futbol birincilik finalinin , hUTada 
yapılmaaı büyük tezahürata vesile 

olmu§tur. Eneli bütün grup 
ıampiyonları Gazi heykeline birer 

- Devamı 15 incide • 

Şükrü Naili Paşa 

tekaüt oldu 
İkinci Kolordu Kumandanı 

Şükrü Naili Pa§a tekaütlüğünü iı· 
temiı ve bu isteği Milli Müdafaa 
Vekaletince kabul edilmittir. Bu , 

münasebetle Balrkeıir askeri mah
felinde Paıanm ferefine bir veda 
ziyafeti verilmit ve çok hararetli 
nutuklar söylenmİ§tİr. Şükrü Naili 
Paıanın münhal mebualuklardan 
birine f rrkaca namzet gösterilme
ıi mühtemeldir. 

,(Devamı u ncü 4'>; 
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Yıldönümü 
Reisicümhur Hz. , 
Afgan Kralı Hz. 
ferini tebrik etti 
Ankara, 24 (A.A.) - Efgan 

Kralı Hazretlerinin doğumlarmın 
yıldönümü münasebetiyle Reiıi· 

cumhUT Hazretleriyle Zahir Han 
araamda aıağıdaki telgraflar tea· 
ti olunmuıtur: 

Efganistan Kralı Haşmetli 
Muhammet Zahir Han Hz. 

KAbil 
Zatı Haımetanelerinin doğum

lannın yıl dönümü münasebetiyle 
tebriklerimle birlikte ıahsi saa
detleri ve kardeı Efgan milletinin 
refa:h ve saadeti hakkındaki di
leklerimi beyana müsaraat eyle
rim. 

GAZI M. KEMAL 
Türkiye Reisicuhmuru Gazi 

Mustafa Kemal Hazretlerine 
Ankara 

Doğumumun yıldönümü müna· 
sebetiyle lütfen yapılan temenni· 
lerden fevkalade mütehaasis ola· 
rak Zatı Devletlerinizin ıahsi saa
·deti ve Türk milletinin itilası hu
suslarmdaki en samimi dilekleri· 
mi arzederim. 

E~an Kralı Zahir 

Fransız CUmhur reisinin ve 
başveklllnin tetekkUrleri 

Ankara, 24 (A.A.) - Frama· 
nın eski Reisicumhuru M. Raymon 
Puankare'nin ölümü münaaebetile 
Reisicumhur Hazretleriyle Baıve
kil lamet Paıa Hazretlerinin çek· 
mit oldukları taziye telgraflarına 
Fransa Reisicümhuru M. Löbrön 
ve Baıvekil M. DumeTg cevap Te

rerelc teıekkür etmiflerdir. 
---o- --

Marsilya suikast filmi 
gösterilecek 

Ankara, 24 (Huıuat) - Mar· 
silya auikastina ait ainema filmi 
Ankaraya geldi. Dahiliye Veki· 
letince tetkik edildi. Bugünlerde 
halka gösterilecektir. 

--0--
Balkan bari ciye nazırları 

Cümhuriyet merasiminde 
bulunacaklar 

.Ankara, 24 (Hususi) - Bal -
kan Hariciye nazırları 29 birinci 
teırinde Ankarada bulunacaklar 
ve milli bayram merasimini ya -
landan takip edeceklerdir. Misa • 
firler için Ankarapalaata yerler 
liazITlanmıtbr. 

--0-
Şahenşah Hz. F ahrettin 

Paşayı kabul etti 
Babol, 24 (Hususi) - Heyet 

bu sabah Babola geldi. Şahenıah 
Hazretleri öğleden sonra Fahret • 
tin Pqayı lhuzurlanna !kabul et -
tiler. 

Kara Tan 

Salip ve Hilaliahmer, harbin 
önüne geçmiye karar verdi 

Venizelosu ö/Jir
1 istiyen, nası 

yakalandı 
ATINA - Geçeıı 

Haziranında M. Venizelo,. ;it 
pan Kara Tnnaıın yakala 

verilmiıti. . ,ı 
Atina gazeteleri suikastı" 

V88İROIOR iT okyoda top1anan beyne1mile1 kon-
h d • grede Sovyet rahhasının sözleri ... 

Kara Tanaıın nasıl yakalaD da'ill 
le anlatıyorlar: Kara Tan•f. ci 
saat sekizde Patisya cadde••. 
daki bir sokakta bulunan bıl' 

munııeuesı 1935 nufus "Feliketi önlemek için 
hükumetlerin dikkatini 

§tıt• yondan çıkmıı ve tanı~rnı . Ol 
sini tanıyanlar Cümhurıyell 
cemiyeti azasından mütekait 
Soliı, Ceneral Papulasın oilo 
it süvari yüzbaşısı Papul••• '!' 
lefet erkanından kolağası Yı 

lngilizler feshet
meği istemiyor 
Londra, 24 (A.A.) - tık gün

den alınan intibaa göre deniz gö
rütmderi uzun ve yorucu olacak
tır. 

Tamamen bahri mahiyette olan 
seb~pler dolayısiyle, kabine, bah
riye nezaretinin salahiyettar a
damları milli müdafaa ihtiyacatı
mn kruvazör adedini derhal ço· 
ğaltmağı istilzam ettiraiğini bil
dirdikleri bir sırada Amerikan 
tezlerini resmen tasvipte tereddüt 
etmektedir. 

Ne Japonyaya kartı bir lngi • 
liz - Amerikan, ne de Amerika • 
ya kartı bir İngiliz - Japon ko -
valisyonu vücuda gelmemesi çok 
muhtemeldir. Londra kabinesi
nin prensibi Vaıington emsalle • 
rini..muhafaza etmek olacaktır. 

• • 
sayımı 

Av·rupadan mü
tehassıs geliyor 
Ankara, 24 (Husuai) - Nüfus 

umum müdürlüğü ile istatistik u • 
mum müdürlüğü tarafından mÜf· 
tereken yapılacak olan ikinci nü· 

fua sayımı tecrübelerini yapmak 
üzere İstatistik umum müdür mu· 
avini Selim Sabit Bey ile nüfus u

mum müdür muavini Hilmi Bey 
Kayserinin Pınar hat ı kazaaına 
gitmiılerdir. 

Birinci teırinin 26 ıncı cuma 
günü tecrübe sayımına baılana -
cak ve o gün bitirilecektir. Yeni· 
den tecrübe yapılacak yerler son· 
ra tayin edilecektir: 

1935 te y~plması mukarrer o· 
lan umumi nüfus sayımı i~in Av
rupadan bir istatistik mütehaaaı -
sının muvakkaten getirilmeıi dü • 
şünülmektedir. 

Londrada, J aJ)onlann da bu 
uzlaıma teıebbüsünün muvaffak 
olmaaı lehinde çalıtacakları ümit 
edilmektedir. Vaıingt:onJnuahe· 
ôesı iptal eai iğı a irae, ~~u"-- "\-------iiii!!iııiiiiiıiii~---------·~ 

nu derJıal tealihat yarııı takip e

decektir ki bu da İngiltere bütçe· 
sine büyük bir yük teşkil edecek 
ve İngiliz harici siyasetine dahil 
neticeleri hesap edilemiyecek ka· 
dar çok olacak bir muvaff akiyet• 
sizlik sebebi olacaktır. Bugün Ja
ponlarla Amerikalılar al'.B.sında ilk 
toplantı olacak ve cuma günü de 
lngiliz - Japon görüşmeleri tek· 
rar başlıyacaktır. 

Kibrit fiyatları ne . 
zaman ıner 

Ankara, 24 (Hususi) - Kibrit 
fiatlarında bundan bir müddet 
önce yapılmıt olan tenzilattan baş 
ka yeniden tenzilat yapılacağı 

hakkındaki neıriyat üzerine fik • 
rini sorduğumuz maliye müstetarı 
Faik Bey: 

- Dolarda yeni bir düıüklük 
kaydedilmedikçe kibrit fiatlarm -
da tenzilat yapmak ihtimali yok • 
tur, c:temiıtir. 

Sayım ve buğdayı 
koruma kanunu 
Ankara, 24 (Hususi) - Mali

ye tetkik bürosu için F ransadan 
getirilecek olan iki mütehassının 

ne zaman getirilecekleri önümüz
deki cumartesi günü mezuniyeti 

"' bitecek olan büro §efi Cezmi Be-
yin yeni. vazifeaine batlamasm • 
dan sonra anlaılacaktır. 

Cezmi Beye muavin olarak ve
rilmit olan iki maliye müfettİ§i, 

ilk it olarak sayım ve buğdayı ko: 
ruma vergileri kanunlarının tat • 

bikattaki tezahüratını tetkike bat· 
lamıılardrr. 

-0-

"Herkes öldürebilir,, 
i SOFYA- Bulgar hükumeti, Ma

kedonya ihtilal komitesi azasından al-

tı kiıiyi kanun harici ilan etmiı ve 

bunlan herkesin öldürebilmek hakkı • 

na malik bulunduğunu bildinniıtir. 

Sabah gazeteleri ne 

celbedelim.,, 

Moıkova, 24 (A.A.) - Tokyo· 
da toplanmıt olan beynelmilel Sa· 
libiahmer kongresinde söz alan . 
Sovyet murahhaaı M. Rakovaki 
Salibiahmerin batlıca vazifesinin 

bütün kuvvetiyle harbin önün~ 

geçmek. olduğunu hatırlatmı§ ve 
bizzat Hilaliahmer cemiyetlerinin 
mevcut olmaımın milletler arasın· 
da kartılıklı · yakınlaıma ve ıul • 
hun idamesi hususlarında daimi 
bir delil tetkil ettiğini· kaydetmit 
ve demiıtir ki: 

ti~ .• 
Kara Tanaı teıhis edildi~ 

yınca, hiç renk vennemit •f ili" 
.nı bulup koçabilmek için 
sebzeciden kereviz aahn .ırnJ' 
mı§hr. 

Fakat yüzbaıı Solis anıı.ııa 
yaklaıarak, tabancasını ıak 
'yamıı ve derhal teslim o1rt1J .... 
rniıtir, Kara Tanaı sanldıfdl' 
kavemetin imkansız olduğuD'l 
yınca, teı!im olmaktan bat P 
rememiıtir. Kendisi derhal 
müddeiumumiliğe teslim 
tahkikata baılanmııhr. 
Sinfros hapishanesine n 
saklandığı pansiyonda otur 
tevkif olunmuılardır. "Beynelmilel Salibiahmer kon· 

gresi mukarenet anlaşma ve sulh 
arzusunu teyit ehneli ve memle- M. Venizelosa sııi 
leketlerin harp ihtilaflarını hal ve yapanların muhake 
tesviye husundaki metotlardan ..ı Atina, 24 (A.A.) - 1"' 
hariç bırakmaları lazım geldiğini zelosa kartı suikast yıa 
bütün dünya önünde ilan etmeli.. muhakemesi 24/ 11 tarihiıı 
dir. Salibiahmerin ananesi yalnız lıyacaktır. Son mütteheoı 
harbin muhtelif §ekilleri veya si • Subatis müddeiumumiye k 
lihların nevilerine kartı değil, ğinden müracaat etmit 
._,,_ ~& ,_ı:_. ___ .. ---1-1- - t--=--

etmektir.,, 

M. Rakovaki kongreye bir ka -
rar sureti tevdi etmiıtir. Bu karar 
suretinde evelce toplanmıt olan 
beynelmilel Salibiahmer kongre • 

lerinin kararları ve askeri sahada
ki fenni terakkilerin Salibiahme • 

rin önüne çıkardığı atılmaz mani
alar kaydedilerek deniliyor ki: 

Sovyet Rusya Salip ve Hilali -
ahmer cemiyetlerinin harbin açıl
masına mani olacak ve beynelmi· 

lel ihtilafların muslihane hallini 
temin edecek esas kaideleri bey • 
nelmilel münasebata koymak su· 
ret~yle milyonlarca insanın canını 
korumak, milyonlarca insanı 11 • 

Harana, 24 (A.A.) -
sefiri M. Kafferi'ye kar§I 
yözle yapılan suikast üzd 
kiti tevkif edilmi§tir. 4 af 
sinde bu, bet inci suikasttit• 

-O
M. Hitler Fransız se 

kabul etti 
Berlin, 25 (A.A.) - r.f. 

hariciye nazırı M. von 1' 
huzuru ile Fransız sefiri rd·., 
çois Pencetyi kabul etın;f 
fır kendisine reis Bartun.,
ıflünaıebetiyle AlmanyaıııO p 
taziyetlerinden dolayı 

· · ·· h F .. ,d reısıcum urunun ve r••· 
tırap ve mahrumiyetten korumak metiı;ıin teşekkürlerini iblşı 
ve asırların biriktirmit olduğu 1 tir. 
maddi ve manevi servetleri mah· 

vedecek olan felaketlerin önüne Fon 
geçmek lüzumun.i hükiimetlerinin 
nazarı dikkatlerini celbedeceği ü

midindedir. 

diljorlar? 

Berlin, 25 (A~.) ~ 
harbin baılangıcında .Aıv; J. 
hesini Paris yakınına Ic'lJ 

l 
lebnit olan birinci Alın.-_..,_'1 
nun kumandanı ceneral.,.., 
un milli cenaze mera•~~ 
de Stahnsdorf da yapılJllR'"'" )W 

Komi serlik idanlarında -·.'J!·l·L·L·l·Y·E·T-·A·h·m·e·t·Ş·ü·k-rü-B·e·y·, -iç.in_p.ar·la-n11ıe·n·t-oy·u-te.şk-·i·l -ed·e·n--,,-rk-·a_o_l_an_n_ok-·t·al·a·r-ın·, .S.ov·y·e·t ·R·u-sy·a·, ·F·r·an·· Merasimde M. Hitl~ 
"Fransada Kanunu Esasi buhranı,, i· mümessillerile mütemadiyen çekiş· sa ve bilbedahe lngiltere tarafından measili ile, hüki'imet 

kazananlar simli bir makalede, Fra118ız Cümhur- nıekten, pazarlıklardan kurtulmak Ü· da tasvip edilmekte olduğunu ttöyliye· neraller, amiraller, : -"' 
reisi Mösyö Dumcrgin, Fransa Teşki- zere Fransa Başvekili esas kanunda rek bu müşterek ıiyasctin kuvvetini Jl""'ı 

Ankara, 24 (Hususi) - Birinci ıatı Esasiye Kanununda yapmak iste· yapacağı değişiklikle bunu temin ede· tebarüz ettiriyor. nın kumandaıı albnd• ftJ' 
ve ikinci komiserlik imtihanlarına diği tadilata işaret ediyor. Mösyö Du· ceği anlaşılıyor. Ancak şurası var: ZAJJIAN - Ebüzziya Zade Vclit olan binlerce zabit ve e 
girerek kazanan polis memurları nıcrg, lrlarsUya hadisesinden sonra Bükümctin kuvvetli ve uzun ömürc Beyin "Adalct&izlikle iş yürümez,, ma mu~tuT. . .,,J 

kabinesini sarsıntıdan kurtarmış ve sahip olması demokrasi prensiplcrilc kalesi ferdin üzerinde tatbik edilecek ,....,... 
ve komiserler Cumhuriyet bayra- . d' b'" l b" t kl'ft b l k t ı·ı d'l . h t k. adaletten baıılıyarak beynelmı"lel ada· Askeri bir kıta ıon şım ı oy e ır e · ı e u unma ·• e ı e ı enuyorsa, - arp en sonra ·ı Y 

mmdan sonra bu haklarnı iktisap tadır. Aşağı yukarı lngiliz sistemi11i heıınclmilel zaruretten doğan kuvvet· letc İ>arıgor. Ve 1914 ten evvelki bey· mini ifa etmi§tir. 
edeceklerdir. istiyor. lngilterede olduğu gibi parlti li cereyanı göze alarak- demokrasi· nelnıilel münasebet şekliyle 1918 den ----o--""'.,. 

mentorıun lıükumet tarafından fes1ıc· nin de gerilemek mecburiyetinde ka· sonraki şekil arasında bir ölçü yapı • • )ef1" ... _ 
Paraya karşılik kömür 

Ankara, 24 (Hususi) - Bul· 
garistanda paraları bloke edildiği 
~İ!!! el•cııklum: almamrı olan 
Türk tnccarlarının matlubatı kar
ıılığım mangal kömürü olarak ge· 
tirmelerine müsaade edilmiıtir. 

dilebilmcsi Twk'kını ele almaT.· rmelirı· lacağım kabul etmek lazımdır. yor. KomÜnıst • 
dedir. CÜMHURIYET - Yunus Nadi B. "Harbi umumiden sonra deı•let re h k rııef1 

lngUtcredc vaziyet şöyledir. Parla- Küçük ltilfıfın r·e Balkan ltillılının milletlerin ndalet düsturlarından ta • mu a e .. d'* ~ 
nıento ile lıükunıet arasında ihtilaf tesanüdüne bir örnek olan son konsey manw.n aımlmzş olduklaıını,, pösteri - Komünistlik cürırıu;0~JI çıktığı zaman lıükunıet ya çekilir, ııa • içtimalarını müteakıp neşrettikleri yor. bupünkü karışık ve sıkmtıyı bu • kuf bulunm.akta olan .. ,.Jll"

1
/ı) 

hut parldnrentonun feshlnl Krala tav- tebliğlerin mahiyetini anlatarak ara - na lıamlcdiyor. 'Ve Avruna devlctll'r ( k tJ J• 

siuc eder. Kral f es1rcder ve 11eni inli· daki noklai na:: ar bcnzcrliiiini flÖSic· ailesi, "aralarında adaleti payidar e • met Bey ve rü e a fı ,:r J 
lıabat yapılır. ri11or. l'c bundan sonra. milletl<'r ara· demezse, bugünkii vaziyeti de arata. muhakemeye bu saba 

1
_, 

Ellıasıl. hiikünıctln istikrarını tc- sı lwk(t/wndn 1tl11asi Uticalrırm qörc • cak akıbetlere uğramaiia beTıenıelıal mahkemesinde gizli c.e 
min edebilmek ve uzun boylu meı·kll t•eği lakı idato işaret ederek Kiir.ük ve nıalıkümdur.,, diye sözlerirıi bitirmek· 
if..-tidarda kalarak bir iş görebilmek Balkan ltilaflannca karara alınmış t•dir. devam edilm~tir. 



2S birinci te,rın 1924 -• 
en"!_ı_~: 

1 ise .. · .._ ve unıversite ,J talebesinin kaza-
/ .~~lınış hakkı 

Lir~;nu~.~ühinı meaelelerind.en 
.ili ni27, unıverıiteye konulan ye

Iİ' 'l__ anılardır: Genrler b. t 
*llll Yen· k ·7 ' ır a • 

~"'•tul ı ayıUara, §artlara f tabi 
..,-- UYor; ancak b 1 . 
l&Yeıinde tah . un ara rıayet 
il~eJc. ııle devam kabil ola-

, ~~do ~velki iki yaz1mızd1.: 
~'nıın h nıverıiteye mecbur! 'de-o 

~•d ııt ı:lkçılık prensiplerine na· 
~- Je tah,?ı· uğunu anlattık, bö:vlelik

ı ın nasın 1 
uldarın h ~a. nız zengin ço-
L. a. &aredıJ ... · 
ıraıtık ecegını · ispata 

ti 2-iıc· r 
fak ol ı •ene İıntihandaı muvaf-
·ı· lnıyanla 

i •ı ınirıe b rın artık k~ıtlrı 
., 1 ' ununa k 
'.,J, a teıa.t te•k·ı na anunlarımız· 
,.., iti ,_ :r ı ede .... d 

egenin idd' cegını e,ı bizzat 
İli-ve ettik. ıaaına istinat 'ederek, 

Bir an / 
1, talnn. F~r Yuka~ıki cihetleri;unu
' bu uıull ıedelıın ki k,.L.1 
., er, halk • "!IU.IUan 
Y ile de, ~ k çılık pren&tpleri-

" &undur F k anuniarnnıza,'d 
1. dirde blle~ a~ böyle oldı~ğu\:: 

tey ta lnukteıep h L 
M 11tınak l& aA(~iye bir 

eıelt, ho l znn değil mid' ' 
~ tal\!} ta arda b.. ır. 
v L· llııyor ınu? F· oylef:l>ir hak 

ır ıttualli . ılha.kı .a 
ini.,.. rn, evelde • !ayet 

:ı "' 'Ve f'J' n ın ) "' . La11 1 anq d • ege gır-
ltnı1 erıı 

le.rı •a, tehad 1 Verınıeğe 
laıekt.e çıltarrJdıktan ~nıe kayıt. 
lcolun: lneıunu Cl~~n~a, ''Ali 
clı, Öy~: tutulup ack~~ın !,, diye 
ae., h ,_, Yıe, t..le~ : . la atıima

alUlı-. ~'il'" d 
)et edil .-rdtr/' t'L • llıükte-

11\eııl\? ._.._ ll' • 
Bir ıır "• 'Sın ria-

''fle oenç, t<lyle 
' C1 ın dııarıd 1ı heıaJ)ı 

,, u c:: 'a1111,, a ayatıl'lır ~'ttır: 
nr-., t'fıı feOecei"nn • '~ıp 

'-'e~.. tıı~ ._. .. ,_ , cı(" 
.. nu ola~ ;r\lqelc ~ •ene 

8u )\i~ ecetinı ! tnektep 
"' ka.t] '-' hirçok '' 
imkan ~:~tlrr. >\n f eda.Jcirhkla
"ek d''" ~aca1-. tak t b 
r .. ıgerJıer· . ac ıılet le a aile 
'anıen •nı - ki abuı ede-

L.ire, te-. reddetrrırı.. olnıalnına 
tırıd~ Şehhuau .. 'lır. a· d 
1 ' l"tnj . nun t ır en- . 
ll'ıını~ nııll!n &Ilı otta Ye • 

-le:yh h n hütUn PIJrl<ıyor. Coc k ' 
l>e:y• ı 'Yatı al •ıır \re b. - u • 
. ı )İye t iiıt 1 ın~n • 

rınj ~ ı_ n Renç 0 uyol' D 
dir? l'getıtıi ' botu ·· ar-
ı . Onun .~ deınek na •er.ele-
el)) .. irlukt de "'il . , 

ege ile h fııep h k g mı- , 
J) ... &.kk a kını ·ıı J .. egtJ ı· 'lllıı ıı e· 

"le •ıe lll "ar' lalehea. . ezunlar . 
ltrıırnaıc •nırı lnlikt ırıın, hatta 
Ot•- ~ecb . eae.,. h kk 

'4' llle)q Urıyer .. a mı 
ltıt\ b,.I ehi biti..:p t•ndeyiz. Zira lah y •Ya l . ı e ) • , 

•ild· il arın 1•eye deva- , 
el: ır. l· iayfı8· 
""' :ı • ıae)iJ.. . ı, ancak/ali 

a' ' "'Ilı\' • --rırı f k' alteC•"· erııte)e • a ır kaamı 
• "Rın· b tın b ' 

"•)Je b L' ilaelerd· u vaz~ete 
le llfga 1• b 

r; hetk' ~a "erir .. e eveynle-
1\.. ı de ' ıyıce d::!. ·· .. ••llt Ilı Orta t h , ~unur-
haYlta elctebiııe ~ •ılden ıonra, 
dı. Su atıırnağı rn!~rneği, yahut ' 
~'!tır Yeni tarz afık bulurlar-: 

· •onla d , 
b. rı a f&fırt•f .Qlt k 

olatlı anunun 
da ii ~dığr tibi ~akabline tüınulü 
d llı\'er . , ou y • • 
Ctı ıır' •ıte tah ·ı· enı nızamm 
.. "''"bı' •ı ı )' ı 

fliblul" 't hulun o una titndi- i 
li u olınaınak ~n ~ençJer İçini 

Lire oı, ~u Yeni k:~tıza eder. ı 
Life, ~dıirrı~elidi;deler aıla tat-; 
Laı t aıarır1- h Ya.. Ediliraıe 

lnr •&lif ak) b 

HABER = Aktam Postası 

Türk-Bulgar hudut komisyonu reisi 
miralay Lukofun beyanatı 

"Biz Bulgarlar, içtimai hayatınızın seri yürüyüşünü 
lierkesten daha iyi anlıyoruz.,, 

,. Oç ay kadar Türk - Bulgar 
hududunda çalıştıktan ıonra, ev· 
rakı tanzim ve protokol metnini 
müzakere etmek üzere tehrimize 
gelerek, Beşiktaıta. lhlamur köı· 
künde çahımağa baıhyan Türk -
Bulgar hudut komiıyonu Bulgar 
heyeti reisi Miralay Lukof ile dün 
bir muharririmiz Briıtol otelinde 
&örütmüştür. 

Diş tabipleri 
kurultayı 

ikinci milli dit kurultayı dün 
üniversite konf er anı salonunda. a· 
çıldı. Toplantıda dit tabiplerin • 
den baıka üniversite fen derıleri 
prof eıörlerinden bazıları, diıçi 
mektebi talebeleri ve davetliler 
hnzır bulunuyorlardı. 

Kongre, aıkerf bandonun çal
dığı istiklal martı ile açtlmııtır. 

Saat on dört otuzda belediye 
reis muavini Hamit Bey kürsüye 
gelerek vali ve belediye reiıi Mu • 
bittin Beyin mazeretine 'binaen 
gelemediğini aöyledikten ıonra 
kongreyi ıehir namına açmııtır. 

Hamit Bey, ıözü tip fakültesi de· 
kanı proıef ör doktor Nurettin :Ali 
Beye bırakmıthr. 

Nurettin Bey, kurultayın açıl
masını sevinçle karııladığmı, ıöy· 
)edikten ıonra iki ıene evel kuru • 
lan birinci kurultayın muvaffakı· 
yetle neticelenen mesaisinin bı· 
raktığı intibaın, ikinci kurultayın 
dolgun bir programla açılmasına 
en büyük amil olduğunu ıöyle-
miıtir. 

Sonra dit tebabeti mektebi mü· 
dürü Kazım Eaat Bey söz ıöyle
mi§, cemiyetin iki senelik meıaiıi
ni anlatmııtır. Reiıicümhur Haz • 
retleriyle Meclis Reiıi, Baıvekil 
Paşalara ve Sıhhat Vekiline tazim 
telgraflan çekilmesine karar ve -
rildikten sonra celıe nihayet bul -
muıtur. Kurultayın ilk ilmı celse
si bu sabah onda açılmıtlır. Akta· 
ına kadar devam edecektir. 

-0-
Muhacır geliyor 

Romanya, Yugoılavya ve Bulga 
ristandan memleketimize birçok 
muhacir gelmektedir. Bu ayın ikin 
ci günü Nilüfer ve Adana vapur • 
ları Köstenceye giderek orada 
bulunan on iki bine yakın muhaci· 
ri lstanbula getirecektir. 

Balkanlardan ve Dobriçadan 
Köstenceye inen bu muhacirler 
teıriniaani ayı içinde tamamen 
'ehrimize gelerek hükumetin gös-
tereceği yerlere yerleteceklerdir. 

---<>-

Miralay Lokuf, Türkiyenin, 
kendisinde bıraktığı intibalara ve 
komisyonun mesaisine dair mu
harririmize §unları söylemiştir: 

- ~'lstabnulu ilk defa olarak 
ziyaret etmek fırsatım elde et· 
tim. Türkiye hakkındaki intiba· 
larımı soruyorsunuz. Türkiyeyi, 
İıtanbula gelmeden evvel de tam· 
yordum. Kahraman Türk milleti 
hakkındaki ihtisaslarım, genç bir 
zabit bulunduğum zaman Türk si· 
lah arkada§larnnla omuz omuza 
milletlerimizin ıerefini müdafaa 
ettiğimiz zamandan başlar, bu in· 
tibalarım bu komisyonda üç ay· 
danberi birlikte çalı§tığım Türk 
meslekdaşlarnnla tanıştığım za• 
mandanberi, tamamlanmııtrr. Ko
misyonda dostça ve tam bir itimat 
havası içinde çalıştık ki bunu an· 
cak bir.asker kalbi tanır ve takdir 
eder. 

Böylece Türk milletine karşı e• 
• 

ıaıen mevcut olan muhabetle, si· 
zin ıami~t bir •urette bağlı bu
lundufunuz tarakkf ve asrileımek 
huıuıundaki gayretinizi hayretle 
değil, fakat takdirle müşahede 
ettim. 

"Türl<iyede en ziyade nazan 
·dikkatimi celbeden tey, ISiahata 
kartı beılediğiniz, arzu ve muvaf
fakiyetinize karşı mevcut olan iti
mat ve Gazinize kartı beılediğiniz 
iıtikbal vadeden yeni kudretlerin 
aadakattır. Bunlar ıize emin bir 
mevcudiyetine delildir. Biz Bul· 
ga.rlar, içtimai hayatınızın aeri yü-

EIJerl kesildi 
Karagümrükte Karabaı mahal

leıinde oturan Behice hanım, evle
rinde bulunan yüksek dolabın üıt 
gözünden bıçak almak iatemiş ve 
kazaen ellerini keımiştir. Behice 
hanım Cerahpaşa hastahanesine 
kaldırılmıştır. 

Sadık hlzmet4jl 

Sarıyerde oturan Ermenak e· 
fendinin hizmetçisi Fatma evin 
hanımına ait iki altın saatla bir 
elmas yüzüğü çalıp kaçmak iste· 

mit ve fakat Ermenak efendi tara· 
fından yakalanarak polise teslim 
olunmuştur. 

Çocuk bırakıldı 
Beyoğlunda Fransız kilisesi 

bahçeıinde rum katolik olduğu 
anlaşılan bir buçuk yaşlarında 
bir çocuk bırakılmıı, çocuğu kili
se kabul etmiştir. 

• 

rüyü§ü, herkesten daha iyi anla
rız. Çünkü biz de, ayni ıuretle 
asrileşmek arzusunu besliyoruz. 

"Hudut komisyonunun me
saiıine gelince; lstanbuldaki me
sainin yedi, sekiz günden fazla 
aürmiyeceğini ümit ediyorum. 
Bundan sonta komisyon Sofyaya 
gidecek ve işimizi orada bitirece· 
ğiz.,, 

Çocuklarını denize 
atan kadın 

Bir müddet evel üç çocuğundan 
ikisini denize atan Defterdar ma· 
liye memurlarından Mustafa efen· 
dinin zevcesi LUtfiye Hanım hak· 
kındaki davaya dün ağır c~za 
mahkemesinde bakılmıştır. Lut· 
fiye hanımın akıl haıtalığma müp 
tela olduğu anla§ılmaıına binaen 
kanunen hakkında takibat yapıla· 
mıyacağına ve kendiıinin emrazı 

akliye hastahanesine gönderilme
sine karar verilmiştir. 

-0-
hayasızca hareket eden 

adam 
Dün sabah ağır ceza mahkeme· 

sinde ıamiin arasında bulunan 
Balatta kahveci lranh Ali iıminde 
biri alenen ve hayasızca hareket • 
lerde bulunmak suçu ile yakalan -
mıf, Sultanahmet birinci sulh ce• 
2a mahkemesine verilmiştir. 

Suçlu mahkemede sorulan su• 
ale şöyle cevap venniıtir. 

- Davacı kadının arkasında 
duruyorum. Elim, eline süründü. 
Baıka bir fey yapmadım. 

Bunun üzerine hakim Retit B. 
mevcut delillere ve suçun arayı 
umumiyeyi alakadar eden ıuç· 

}ardan olmasına mebni Alinin tev· 
kifine karar vermittir. 

iskan işleri 

Eski iskan işlerinin kanunueve
lin sonuna kadar bitirilmesi hak· 
kında Dahiliye Vekaletinden vi • 
)ayetlere bir tebligat yapılmııtır. 

Bu tebliğde deniliyor ki: 
• 

3 

'ile uae, 'ile 11o4 
Gram of onla tedavil 

Gramofonun bir eğlence vuıtuı oJ. 
duğu malum.. Bazan lisan öğretme i
çin de kullanıldığı yok değil.. Fakat 
doktorlukta kullanılabileceği her hal • 

de hiç aklınıza gelmemiıtir. ~ 
Dr. Thomas adlı Viyanalı bir uabl 

hastalıklar mütehaasısının icat etti 
ve "Hypnophone" adını verdiği ileE 
hakikatte bir gramofondan batka bil' 
ıey değildir. 

Bir çok hastabklann tedavisinde 
"telkin" in mühim bir rol oynadıfını 

düıünen Viyanalı doktorun bulduğu . 

bu 81etin kullanıt ıekli ıudUT: • 1 
Geceleri gözüne bir türlü uyku gu-. 

miyen bir hastanın tedavisi mevzuu • İ 
baha .. Doktor, bir plaka §Öyle cümle • 
ler zaptettiriyor: 1 

"Çok yorgun görlinilyorsunu.r. Çolıi 
yorğunsunuz. Uykuya ihtiyacınu; var4 
Uyumalısınız. Bakınız, gözleriniz ka .. 
pamyor; blitün azanız gevıemiıtlr, ne. 
rede ise uyuyacaksınız. Gözlerinizi ka.c 
payınız. Tamam.. Şimdi uyuyacabı • 
nız l" 11 

Hasta için yapılacak ıey, Utant 
yatma zamanı gelince bu plAICı sra it 

mofona koyup çalmaktan (buna sal -· 
mak denilir mi?) ibarettir. 1 

Doktorun icldiasmca telkin \edrbd 
gösterecek, hasta hemen uyuyacaktır. 
Fakat". inanmak, telkinin kudretin flj 
den emin olmak liznnclır. ~ 

Başka bir hastalık, mesela mide ,.. 1 
hatsızlığı mevzuubahs .. O zaman pıaıiıı 
değiıtiriyorıanuz. Gramofon ıize teli .. 
rar ediyor: 

"Hazımsızlıktan mı gildyef edly<U"
sunuz? Yok canım, mideniz aapaaağ • 
lam!.. Size öyle geliyor. Mideniz mil• 
kemmelen işliyor .. Hazım mükemmel .. 
Mide ağnsı fil!n da yok 1 V. S." 

Naııl, mükemmel, değil mi? 
Viyanah doktor söylememiı ~a, 

biz bunu daha teımil edeNliriz. Mese
li: 

Ayın yirmi beti .. Maaı veriJmeaine 
daha bir kaç gün var; ıizde de para· 
lar suyunu çckmit•• Haydi, ay baıına 
kadar diıinizi sıktınız. Lakin alacağı • 
nız maaıın bakkala, kaaabıl, ekmekçi
ye borcunuzu verdikten aonnı kalan 
kısmiyle refika bannna kıtlık manto, 
büyük mahduma mektep çantası, or
tanca mahduma palto, küçük mahdu· ; 
ma bir elbise, yaJde hanıma ayakkabı ' 
alıp, kendinize kıılık lastik •• eve o. 1 

dun, kömür tedarik e"tmek maharetini 
n1'nl gösterebileceğinizi ıizin de akh· 1 

wz kesmiyor, Kara, kara düıünce;re 
dalrruısınız, dünyayı gözünüz görmiyor• 

Düıünecek ne var? Hemen plida 
"Hypnophone" a koyunuz; o size tek
rar edecektir: 

"Paranız yok, hesabın altından çr- 1 

kamıyoraunuz, öyle mi? Siz de amma 
dalgın adamsınız, ha! Elinizi cUzdaru
nıza götilriln ı. . Hah tamam 1 Şimdi o
nu açın 1 Ne görüyorsunuz? 

Üç adet 100 liralıkla, be§ adet 500 
liralık sarma§ dola~ duruyorlar J İnsan 
bu kadar ehemmiyetsiz de olsa, 
parası bulununca böyle ümitsizliğe dUşcı 
mi? 

Sonra yann İJ Bankasından on bin 
lira alacağını unuttun mu? Şimdilik 

kazanacaksın, onunla da bir ay 
bu kadar parayı gelecek ayın on biri-
ne kadar idare et, o zaman da Tayya
re Piyangosundan bUyUk ikramiyeyi 
kazanacaksın, onunla da bu bir ay 
daha geçirirsin. Daha sonrası mı? A
dam sen de 1 Sen hele bu parayı aar
fet, o zamana kadar Allah kerim!" 

Bunun teıiri olmaz mı, diyonu .. 
nuz? Niçin olmasın? Mesele inanmak· 
tal 

Fahir Mahfi 

tlıf h llnıa.J d ar ehe11J:4e. a.Jk ı ır F ki 
llyJ tabak . a r ve orta/ıı-
lbaJ 11.flıracak aları için lahıili' ko- Hüsnü beyin yeni vazifesi 

lkt11at Vekaleti müıtefarı Hüs
nü Bey Erzurum demiryolları mü· 
dürlüğüne tayin olunmuştur. Hüs • 
nü Beyin Yerine müateşarlığa ki
min ıetirileceği ~henüz belli değil
dir. 

KömUr h1rsızı 
Samatyada kasap Eyüp mahal 

1esnide oturan Sevim hanımın, bir 

"Y ıllardanberi memleket için· 
de sürüklenen mübadele, tefviz, 
harikzede, fark mültecisi, adi iı· 
kan işlerini 251 O numaralı kanu • 
nun idare memurlarına vermiş ol
duğu salahiyet ve kuvvetle aon 
bir hamle yaparak sona getirmek 
ve artık bu eski işleri tamamen 
kapayıp müsbet sahada yeni iskan 
işlerine hazırlanmak zamanı gel • 
miştir. Bu i§lerin tasfiyesi husu· 
sunda memurların çok çalışmaları 
lazımdır.,, 

Komiserlik imtihanı 
Poliı mektebinde komiaerlili 

için açılmıt olan kurı nihayet bul· 
muş, imtihanlar ba§lamııtır. 

-O-•dır sareler ar ~ıp /h 
te hat~ . Deği) ki RÜÇ'{~rı tıl • 

ı>ıttak •rtık&nıız kılacak recek 
··· Yollara 

- 4'1 

Yugoslavya sef :ri 
Yugoslavyanın Türkiye ıefiri 

M. Yan.koviç Ankarava. aitm· ı· ,,_ ıı ır. 

ay eve} Yüz elli kilo kömürünü ça· 
lan Kemal ve Sıtkı yakalanmıştıı:. 

-0-

Halit bey şehrimize geldi 
Maliye Vekaleti nakit işleri u 

mum müdürü Halit Bey §ehrimize 
gelmi~tir. Halit Bey, yeni parala
rın basılma İ§iyle meşgul olacak -
tır. 

-0-
Ali Sami bey geldi 

lktısat Vekaletiyle muhtelif iş
ler hakkında görüpnek üzere An· 
karaya giden uyuşturucu madde • 
)er inhisan müdürü Ali Sami Bey 
diln latanbula dönmüştür. Ali Sa· 
mi Bey demiştir ki: 

- Afyon fabrikasının Ankara• 
da kurulması uyuşturucu madde • 
ler inhiaarı kanunu icabındandır. 

Tal ebemiz geliyor 
Sovyet Rusyada stajlan,,nı biti• 

rt-n talebelerimiz cumartesi günü 
Odesadan §ehrimize gelecekler • 
dir. 

Fabrikaya ait hazırlıklar ilerle· 
mektedir. Bunun tahakkukunu 
durduracak" veya geciktirecek ye-
Dİ bir karar verilmif Alejildir. / 
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Mıgırla Sabahat birlikte bir çok 
mel'c11nane işler görmüşlerdi 

• 

'f omson bir akşam Mı gıra (Sa- le bir çok kimselerin canını ynk
baha,t Hanımefendi) yi görmek İs· mışlaı:dı. (Mıgır), Sabahatin §Öh· 
tcdiğini öylemişti. Tomsan Tokat :vet :ve )llelane,t .kaynağı gö.zlerine 
liyanda bekliyordu. Mıgır Sakı~- bakll'(ak: 
ğ:ı.cına doğru yürüdii .. Onun net.de -..S..er:, dedi, buı&<Ulerle daha 
olduğunu .......,.bilhassa gece y,Jlrısın- ,_çok işler ,götürsün! 
Ban sonra- bulmak güç olacaktı. Yanağından öptü. M\safir kabul 
Karanlık bir sokağll saptı ve ikinci odasında oturuyorlardı. Kadın ıor 
k pı,yı ümitsiz olarak ~aldı. Ufak Jlu.: 
pencereden qzanan ya.şlr bir k~dın -- Miı1ter (17omson) un geleceği 

- -
Pratik 

HnBt Bilı~ı~ _____ __, 
l\1lkll ve terdime 
hakkı mahfuzdur 

Y11zan : M. Cja~a.r 
-66-

Süblime ban,yqıu: Kızd, kızamık 

gibi JıaıtAlıklar.da · di tenüalemeğe 
yarar. Yirmi gram ıüblime, yirmi 
gram klorüamonyom, iki yüz gram 
maimukattarda C)n aamJa encfigo ila• 
vesi ile haJledilir. Ve kapalı ıiıelerde 
muhafaza ;c:,lunur. 

Kepek banyosu: Beı ila on litre kc· 
pek banyo suyunda kapaldır. Vücu • 
dü y:umuıatıcıdır, 

F.eııikli banyo: Yüzde bir eıit fe
n.\k k~mur.: Zehirli b&<:el< um:mau, ıir· 
pençe, flf:grnqn'da müracaat olunur. 

Kum banyQsu: Giinc:§te eya h • 
nnda 11ıtılmıı elli derecei hararette 
kuma romntizmlılı aza daldmlarak ya· 
pılır. 

'Belaclon 
BLEADON - Yapraklan binde 

Yazan· 
KADiR 
c-CA" 

AKDE N 1 Z KOR~ Afil 

ŞAHI!f REİj 
ı"o.'.3:üyUk macera, a'k ve harp o.,..... :::J 

~h E!Dussait sev.lnirken, 
kızı ka&ırmı~a 

hmet, diğerleri kadar düşün
medi: 
-Jle~s ! ... J;ğer uygun bıılursa· 

nız hemen limandan çıkalım, o kü 
_çük arap köyünün bulunduğu Jto· 
ya gidelim. Gemi orada dururken 
biz de ryice ıilahlanarak kale yo· 
lunu tutalım. Acaba Clenizden ka· 

d 'd'l' ? ley.e .ne kadar zaman a gı ı tr ..•. 
Buna kör Ali cevap verdi: 

- Jki s.aat-ikadar aürer ... Bir.az 
tabanları kaldırırsak bir husuk sa 

nun ela ifikrım ıorın!'k eet ~ 
-Fakat 'Cevap ıalmağa ~ \t 
th. Bu ikr~'n yanhılıı·--
nin kendisi -de ntaar. 111', 

- Olmaz, olmaz! .... 
n gemiye alırken hdcefill 
ne gelir?... ~~ 

Btt!ka 4'ir şey 'konur 
gılôılar... 

1
..; 

Şahin !Reis üçük 

tı: ~ 

başı (Mıgır) ı derhal tammı,tı: ni bugün bana neden söylemedin? 
_,.,_ iki gündür görünmcoorsun -Haberim _yoktu .. Şimdi .söyle-

takriben beı milctarıntia atropin "faal atte de varılır .. 
- Sen de lka11 ... Beli 

olursun!. .. 

zo ... Ner-desin? ' di ! Ve~anncdetim ki fazla kalmı· 
unıurunu ihtiva eden ttbbi nebattır. Şahin Reis tas tik etti: 

Bu madde vücut üzerinae aört te- - · Evet ... Ancak o kallaT ... 
Diye karşıladı. (Mıgır) içeri yacak ve sana mühim bir iş ha~a-

girmemi.§ti: le edecektit:. 
- ~urada mı? - Nasıl, işler yolunda mı? 
D@i. Kadın ;gUJerek ~V.AP vqr· - Sorma şekerim, 4ıer !ey yo· 

di: lunda. Bilhaasa geçen gün boş -at-
- :e:amparası ile timcli yattılar! tıgımız mesele dolu -çıkın.az mı? 
- Çabuk, çağır.. .Bu gün harl>iye m~ktel:;i yerinaen 
Ve kadının itirazına meydan oynadı. lçtimalnr. Müzakere.ler .. 

vel'meden manalı bir bak~la ilave ~e sonra mühim kararlar ... 
- Ama bana yarın behemehal etti : 

- Şimdi bekliyor. Götürece· 
ğim! 

Ev ..sahibi hemen Y.ukarıya çı· 
karak b~ dakika sonra _genç bir 
katımla a!ilğıya indi. Genç kadın 

(Mıgır) ı kapıda görünce sevin-

elli lira .Jazım ... 
(Mıgır~ cebinden para cüzdanı 

nı -çıkarclı ve fazla bir şey söyle
meden: 

-Al. .. 
Dedi. İki tane yirmi beşlik ban· 

gonot uzatmıf tı. 
mişti: Daha fazla Alurmağa vakit mü-

- Beni alrnağa.mı geldin? .. Bu· 
ıait d!:tğildi.: -~--~~~~..-.=-.......... .-... gün n;çin ,söylememittin? ... -

Dedi ve hayret .edil~~k bir ıiir· - Ben idiyorum. 4r.ım e 
atlc iyindi. Kllıudan ~arken ,kadAr Qnunla birlikte Meleceğiz. 

Aman y,avrum, gfüeyim .a~ni .. lngi yaşlı kaClına hitaben: 
_ Mama, detli, yu1mrı<lakine lizlerin yanında beniıküsük dütilr· 

sİr)8'Österir: 

1 ~ Göz be~ini büyültür. 
2 - lf~tı azaltır; 
3 - Kan tazyikini fulalaıtınr ve 

kalbe çarpıntı verir. 
"4 - Muharrik adeleleri tes. 

kin eder . .Diğer ad•lelere faılliyet :ve • 
rir. 

Birinci teairden İıt.,İfade: Göz bebe
ğinin ufunetlendiği zaman kullanılır. 
Gön damla halinde bir taluim .iki yÜz 

niı.betinde atropen aoJfatoıu ClamJatı
lır. Böylece Kataraktı hastalığında gö
zün rüyetinin ~:ıalınastna 1cAtJı deve 
tÇJlôl eder. 

ikinci tesirinden istifa~: ~erem • 
lenn fazla tefleJJMıine .karfı aüt, tilkü
x-ük gibi ifrıııatın fazla geJmeıine kar
tı, safra kuımasına kar11, n~leye ve 
bronjlardaki kıll4r .hastalıiuaa kuır 
kullandır. 

Üçüncü teairiıMlen ' tiEAd•· 1.1.c 
n a a te ı> anp nabıılıınmn ya • 
vaı ~tuıaaına Ul'fl ve muıtarla ~· 
hirlcnenlcrin tedaviıinde,kullanılır. ,, 

Dördüncü tesirinden istifa'de: J\a
trn&, hasta ku§pa}azında, lboğmaca • 
da, İspann.oz eren devamlı dilulirtik • 
tc, aar~M, gece idrarnu tuta~le, 
bat ağnların~, kur_lun zehirlemeıiyle 
h!lııl o14n aancdarqa, devamlı in!>i~z
da kullanılır. 

b ir mantar atıver. Ben herhalde .me. Rollerinde daima muvaH~ 
b ir iki sa(\t SRn~a gene geliriJn, Ma olma~~hş. Bp.aJJretle ikimiz de 
lumy,li\, Mi:tter (T.P.ınton) benimle ..ıenain oluruz .•. Gör:iiy:qrıun _ki ıe· 
iki .saatten fa7;la kalmaz! ni hiç parasız bıraktığım i}".oktur ! 

}\1ister (T omson) un hediyeleri de Haricen emoroidlerele ve ıerhada Evd~n çıktılar. Taksimden bir h hasıl olan,;yaraların tedaviıin\le kiilla-
otomobile biner.c::k Şi~liye gittiler. ca a ... 
Tramvay mevki ine yakın, önU par (Mıgır) yavaşça kapıy,ı kapadı. 
maklıklı yüksek bir apartıµıanın Si§lidE;~ tekrar bir otomobile ..atlı· 
önünde ~urdldar. ikinci kata çık· yart\k doğruca Tokatliy<\na geldi. 
tılar .. Gens kadın çantasmdan ~ı- İngiliz hl\1İyesi epeyce sabırsızlan 
.kard{ğı bir anahtarla kapıyı açtı mı§tı; (Mı gır )ı görünce: 
ve içer ideki elektrik düğmelerine - Kalkalım 1111? 

basarak <l<Wt ocJadan ibaret olan - Diye sordu. Menfi cevap al-
bu J;tÜzel tefri~ edilmi§ dairenin saydi herhalde hiddet edeceği an· 
her tarafım .aydınlattı. laşıyordu. Mıgır diılerini gös· 

Gene kadın (Mıgır) ın aleti :ve ter~rek: 
oyuncağı olmuştu .. Bu aparhman· ~ Buy:urunuz !· dedi- .benli he· 

rıılır. 

lSTIMA'L~RE~I - BIMloni)'el'· 
ırağı tozu: Beı snntrgram ila yirmi 
santigram "çocuklarda YB§ batına bet 
miligram." 

Bmdon ökü tozu: iki ıantigram 
ilB on ,14ntigram "socukktda Y4! ba • 
.tına Jteı miligr.am". 

Bladqn y.aprqğı ekat~esi: O~ ;JA on 
santigram: "Çocuklarda şnı başına 
bir miligram". 

Bla&n kökü ekstresi: Bir lla beı 
santigram. "Çocuklarda )'it§ beıına \bir 
miligram". L-k .. b-'·l' r r ıoevAmı var) <la müştereken çizdikleri projeler· ~ .-~ı ~ ıyo · 

~~~;;;;~;;;;;~~~~~;;:~~;;;;;;;;;i'iiiii~~--;;~~~ (Devamı vıu) 
' TORK SİNEMASI MÜOÜRUÜGÜ • 111t11uıuınınınınu11ııııın111Utıı11uo1111111'!!J11.111ıı111uııı~11111ıt11 1 

Muht~r~ın rnüşterileriodcn aldığı yüz!etae mektuptıa \ıbar Bimayeietfalin Ferah 
e.dilen arzuY..a bioaP.o tiyatr.osundal<i müsa-

rD AK Tİ L Q EVLENiYOR 
fi 'mini bir kaç srün daha ~östermiye kar.ar ver mişlir. 

MARY GLORY - ;JEAN MUR.A;f ve ARMA~.D BERN.ARD 
tarafınclan t~msil edilen bu mubteşem .komedının e{llSalsız bir 

şaheser olduğunu ıeyı;edenl~J' tasdik etmektedir. 
Siz de mutlaka :görünüz. 

1 avP.ten: ( ECLAIR JOURNAL) d_ünYJI :havadisi. Marsil>:a'da 
suikas~ a uğrıyan (KRAL ALEKSANQR) HJtıretlerinin 

cenaze merasimi 

J E 1 #1 • 

. 
meresı 

25 - 10 - 934 Perıembe ak· 
§amı Ferah ainemasında Himayei 
Etfal Beyazıt nahiyeti azaları ıte· 

1'efine tertip edilen müsamereye 
fahriyen E>eniz Kızı Eftalya Ha· 
nımla !Kemani Saai, Piyanist "lor· 
'8'i, Keman~e:ıi Aleko IBeylerin İŞ· 
tiraklarile zengin programlı bir 

Sonra devam etti: 
-. KüçüK koya ne kadar zaman 

..:ı 'd b'I' . 1 ua gı e ı ırız .... 
Ifıabansız: 

- Güael bir poyraz :var; yelken 
ler dolar ... Kürekler de caba ... 

Dedi. 
K"'Ör li hemen fikiini aö.;ledi: 

- Ona da iki_.aatte diyelim ... 
Şll_hİn Reis söylene ıöylene he

ıap]adı: 

_.. Kiiçük -kPy:a ka.dıtr iki .saat ... 
lki aatte kaleye dört aa.et ... Geu 
yarısmdan~v:vel ferah ferah varı· 

rız ... 
- Eğer altunı.ı:da at olsa arım 

ıaatlik ıYodur ... 
- :Atl•rı böyle::gece ~akti nere-
n ~~· 
- Köyden alamaz m!}'tZ? ••• 

-Bulunak neden abnıyahm? .. 
l~i akıl eltin. Bunu JJnutmıyalım ... 

Tab1U1sız, arhk olgunlaşan bu 
planın en iyi taraf mı gösterCli: 
-Giderken ve gelirken Cezayire 
uğramamak çok iyi ... Şeyh Ebüssa 
idin h~fiyeler1 eksik değildir. Bizi 
görürlerse şüphelenirler ~e işimiz 
de bozulabilir ... Fakat böyle ya· 
parsilk kimse §Üphelenemez ... Hat 
ta artık Şahin Reisin bu ııev<la8an 
vugeçtiğini, Cezay:r beylerine da 
rılarak ans!zın denize açıldığını 
%ilıınederler ... 

_Murat Rciııe, gideceğimi söy 

lemiştim .•. 
- Fakat onlar bun'- inanama· 

mı§larelı. 
_ Şeyh E.büssait bayram ya· 

par ... 
- Yapa<Jursun, biz <le o zama· 

na kndar İ§İ bitiririz ... 
Tabansız gülüyordu: 
- 0na bundan daha giize1 bir 

Clers olrmaz ... Bevinc'n son basa· 
mağınaa iken kaf eateki güverci· 
nin kaçtığını duyunt~ll bir8eıılii•e 
cehenneme düşmüı Olacak! ... 

Şahin, 'kamareya iyii:len ~yiye 

karanlık ba,hğını görüyorau: 
- Çe.buk dl\vronalım... Fleydi 

herke:; yerli yerine .. -gi8iyoruz ... 
Kapıdan çıkaı•ken kör !ı\1i aeai 

lei: 
- :Atları ~urailan r.Jamaz -mı 

. ? 
yız, reıs .... 

De8i. "Sırtmı 1>1qaB~· .,. 
- Zaten gönaertenif 

-mek istemezdim... ı.1t., 
- ~fet"in !... ln!ae.l 

Haôibeye ~avuıuruz... "' 
Gemi C!em'irini ataı. 

çıktı. - ~ 
Sert bir poyraz es11"'~ 

vettede ~pı1an mP.ne~...ıet' 
kan reis, lliütün kuvveti1r_ 
rin rüzgarı cığerJerine tJI. 
-du. Hayatında, gira!ği -..J 
vaşlarm ıve ,atr1dığ1 a'kttl"' ... 
&kikalarmda, bu kadar 

'Olma.mı§tı. J/' 
Şallin Reisin a:lqaın ~ ~ 

aiz ve ansızın yola çı'kn1,... 
keı !a§h. Murat Reıs: __.. 
-Bak~hu!..1na~ 

iYOkıa b::ae i1al'lıldı mı? ' 
'")"ts"lcınçuaı .u... • ~ 

De8i. Diğerleri 8e ~IJIP"" 
ettiler... J 

Şeynin aaaniluındafl 

mi kiti, birb:r'inin araı~ 
gibi konağın :kapısın&tl 
ıEl>üasaidin ıönünde yerı' 
'kapanarak 1>ağırCiı1ar: 

-Müjile "Ya !eyh ! ... 
- Ne-var? ... 
- Şalıin R-e;, ~itfi ... 
- Nereye~ ... 
- 'Ne zaman? ... 
- §imdi ... On aal(ac-

ımiri alaılar... • ,A 
Şeyh lmlalöanna tfl 

Hu. Aklına koy(Ju~ııd 

yapmakla, değil -ya•n~ 
yüz mil içerTiere kaClar 
Beniz kıyilannaa ianıt1.
man korsan, nasıl _gla 

Bu haber'i getiren'ler 

0 ôa inanmağa baş:ad•·ı 
me'k ist'yordu. Şabın ft~ 
Clenizlere doğru ydkeıı.., 

<lığını gözüyle ~ö~' 
tilrlü rahat edemıyeceal 

'Merdiven,eri üçer ~ 
rak üst 'ka~a, 'tarac~y~ 
dan bütün liman, hırı "tJ 
~zaktaki buruna ~ ıJ 
görünü~du. . ~ 

Bikat' bakmaz S•h'' ~ 
111i•ini tanıdL Sa11ide'"': ~ 'J 
za karf1 bütün y~-, 
mit, gieliyordu. A~ 
de :ınip kallnyor(fo, JdC· 

Eu :ıkşam 

konser verilecektir. 
IJl}J1111ff11ıllıtPııoılflltlllllll'-'t111tt11t~lll-..Unııttn 

S A R A Y sinem:.sında ;;;;;;;;;;;;;ı;;;;;m~;;;;-~;;;;;-~;;;;;;;m;;__. 
Komikler krp'ı Öı Türkçe "lk ..to.man 

Şr.hin Reis tlbansıZtl ba1<tı. O-
Cen~ bW nef dl ;~ 

G E o R G E s M l L T o N R Şimdijye kadar ·ppıiaın 
ıEn son ff en 'fazla eMQPC~li temsili olap Savaştan u arışa en mütmşi: 

ZENC1L'ER 1<-RAtJ 1 NCI BUBUL Yazanlar: (VA·f'' flı \ il~ EJ _J E • 
t lmintie görünecektir. Neşe, kahkaha, fikir, ıoo komik buluşu 1 tÇUrUksulu tr ( iely !l Düşman inue sır --

!!:ive: FOX JOURNAL manaurı m6yanında: Feci Marailya Yeııi ç.iktı Heyecandan heyecana düşüren bu moer:ıa9J 
hl diıesj, Y,ugosla"Yil Koh AL EK~A N D R ıElazr:etler inin Fiyatı : ~O kuru 

1
._ ... ______ s.in•e• ma ... cı•b•k ... A.le•m-in•i•a•b•il'-ıb•-:r.-~k•as-ıd•ll'•·.......-

~~na~e merasımi vesaire .•. ıresaire... r-------------• ili 
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BOMBA PUY&kmda 
HABER'de: 

O ıvarlarx ve vanı bir' 
kışnı ialerile kararmıı bu 

T: 5000 
Yazan: Ömer Seyfettin ========== 

B oris tekrar mandolinini al- - -Ahne vakit.gid~iz .Söyle 1 ne§l'ediyordu. Boriıle ~ağd., gene 
d Yer odasında ınahb .b. 
U2'tı • US gı ı 

u çırkin <>cak · . deki 
dunları aank· Ilı ,_ ' 1IÇU1 o-aO ir 1 t\K11.retle ~r 

an evvel YUtın .. , 
Jlı 8~ aga çalışıyordu. 

tOJ •levl tuşara.k uzanan ve :sönen 
Yal' er nıandolinle heyecanlı sos-

ıst llıar 11 
.~ ris) i ,_ tını saıan genç (Bo-
~.., ı.. 1 1tarf1sın.:1- eli .h 
t ~ oulına.z . ~ wı ez ve nı ayet 
~ ka.r4.1 ınilli Çorabını ören güzel 

1 lnı-rn d Yı h f if e ı bir 
L .. ı ızıya boya yor ibüt.. od 
~•tıtlfatı ib.. - , un ayı 
g ı~İtı'i ti;~ ötüriiın göl
!İ "e ao ik ~.•Yordu. Dı~raa vab-
1\uauıın: 1J ~ub~t gecesi vardı. 
cerenin Ö~ülın~uzgar kUçük pen
P-ll'ordu. O Uf kapaklarına çar
~ \'e . . rtadaki kalın ayakh 

!ti' ne kaba ~ . ~ dr fuıda ge-
dllru10r f"tJ 

31z sand lyefer Jt· · ~ıınan 
ın ıeıini d' 1 mandolinin kes. 

Ocağın \iat~:de~~ibi uyu'k1uyordu. 
b ~ ece 1ar e ı 'harap v.e ihtiyar 

llu o" llının .g • b' . Q
0ateriy0 rdu eçını olduğu-

lli d-.... - • Boris ~and 1 · . 
B. __. .. ~ d .... o ını-
ırden ta Y ı. Ay .. kaUrt 

~;' gerindi ,!anı kaplıYn go··1 'leı. 
d ' ''Hl~d . gesı an g·· o a ser1 tt'"I 

uıeı 8Öz1 . • g arın 'UCUn· 
- Uykuı:ı erını kaldırdı. 

. Ccnç ıre. ~geldi? 
d \>a 1li Bor.is • rn ederek gerlllnıesinde 

ı - }h.__ L. <:e"ap Verdi· 
V "~~illi" • 

' c tekr ~ _,_ 
ar ot.. .,~ .• 

- Biltn .. rarak il" . 
ce h· em l'li · a.~ <etb: 

ır •ıltınt Çın, lÇİtnde iL 
ı Var. nu ge-

.• '-gd . 
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dı. Çalmağa başladı. Mag· ""t _______________ ._ __ ..., __ , bur.a.dıuı "t gideceğiz? birbirlerine bütün kUnretleriyle 

da çorabını örüyor ve dü· / - O kadar yakın bir zamanda· sarıldılar. Öpüftüler. Boriı: 
şünüyordu. Gç ay ısonra çocukları j 1 ki .•. Söylesem inanmazsın. - Arlık atkı duyacağım, diyor• 
olunca kimbilir ne kadar mes'ut - Söyle. du, hatti !İmdiden duY"uyorum. 
olacaklardı. Tığlardan ayırdığı -Yarmı Kendimi Amerikada farzediyor, 

öz'lerile ka.barmı kamına bakı- _ Yann mı? Aman Yarabbi... seninle yalnız, emin ve mutmain, 
yorau. Eteğinin altında, karnında, Hızla koca-sının kucağından odanuzdayiz, addediyorum. 
kendi içinde Boriain yavrusu du· kallrtı. Seyfncinden çırpındı. Tek· Mağdanm dudaklarındaki pu· 
t'Uyordu. Dirseklerini bu §İşliğe te· rar kocasının dizlerine oturarak ıeler söndü. Birden: 

as ettirerek saadetten titriyor onu öpmeğe başladı: - Oh, ben korkuyonı.m! 
Ve ayıp bir şey yapıyormuş gibi - Yarın, yarın ... Demek bu son Dedi. Boriı hayretle ıordu: 
gizlice Borise bakarak ktzanyor • kederli gecemiz... - Neden? . 

ıdu. Ocaktaki odunlar çatır.dıya • Boriı zevcesinin sevincinden - Bilmem. Fakat o kadar kor• 
rak yıkılıyor. Birden alevler çoğa· memnun ve malızuz, onu okııya· kuyorum ki ... 
hyor. sanki biitün ı0d • kırmızı rak, puseler ;çinde devam etti: Genç kadm asabi bir teheyyüce 
ıg'ölgelerle doluyordu. Boris gene - Evet Mağdacığım. Yarın A· uğramıtlı. Hakikaten korkudan 
sosyalist mar.şmı çalıyordu. Bitir- merikaya gideceğiz, orada çahıa· 1 titriyor ve ağlıyordu. Boriı bu meç 
di. Mavi gözlerile karısına baktı. cağız. l<üçük, rahat, asude bir evi· hul bu nagihani lkederi teselli et· 
Ve nıarşm nakaratım tekrar etti: M rhum timer Seyfettin miz olacak. Ne komite, ne eı'kiya, mek istedi: 

- Dacıvey troda... V.!t!RO- U ta;ı... Komitediler- ne vahşet, ne cinayeti Yalnız çalı· - Korkma, haydi ka1k, dedi; 
Magda -çok saçlı güzel başmı <ırsilyada!i feci SUÜ•asf bzuı. §acağız. Giaer gitmez çocuğumuz yatalım müstakbelin pek yakın sa 

kaldırdı. Genç e iri Boris müştak lan günün mevzuu haline getirdi. orada doğacak. Zavallı babam ge· adetini ıimdiden yaşıyalmı. Bu pis 
Biz bll münasebetle merhum hikfi· 

gözlerle zevcesini süzüyor, nıhun· yeci ômer Seyfettin'in komiteciler çirdiği yetmi_ş senelik azabın mü- odayı; bu piı ocağı; bu zulmet ve 
daki sıkntıyı atın ğa, bu meçhul mevzuu üzerinde yazzlmıı "Bom· kafalını orada görecek. Kalbi ra· de~ıet yuvaarnı görme, gözlerini 
kederi unutmağa çahııyordu. Kp- ba., hikayesini okuyuculanrmza ha't, yatağında ölecek. Geceleri kapa. Amerikayı tahaYY.ül et. HaY, 
nuşmak istedi: vermeyi fayiltdı saydık. Aramız· hücmn ve 'boğazlanmak 'korkusun eli kalk; korkma; gözlerini sil! 

-Ya§aam aay v,e taapl eledi, de· dan ayrılalı on dört yıl olan değer· dan uzak, ıath tatlı konutacağız. -Korkuyorum Boriı; korkuyo-
ğil mi Magdaağım?Çalı§an mesut li lrikfiycci, bu TıikliJJeui 26 yıl ka· A§kı, liayatı, güzelliği, iyliği, fazi· rum. 

dar önce ScUiniJde "Genç Kalem- N-~ ·ı· ., Saki J olur. Acaba aosvali&tlerin hayali leti hissedeceğiz. - eaen eevgı ım. n o • 
'.il lcr,, mecmurt8mila neıretmi§fL Ar· 

ne vakit h~·ıkat ol•cak! Maada titriyordu: Saadetimiz ıeni müteeuir ediyor; ı>,____ ... kadarı Aii Canip lJeyin fıimmctilc ~ 

agd başını ısa.:11 dı, gülümse- h.i'kiiyClerindcn bir *ısmı -eski --Oh ne saadet? haydi yatalun. Benim yanımda; 
dİ': fıarflcrle- kitap Pıalinde çıkarıl· Boriı gene puseler içinde de· kucağımda .. Korkacak bi11ey yolt. 

_Hiç, hiç, biç bir vakit ... On· mış bulunan ömer Seyfettin~n fm vam etti: lkiıi de kalktılar. Boriı kolunu 
Jarın hayali hep hayal kalacak! hilmycsi kitciba alınmamıştı mı ma· --Göreceksin ki o zaman, iman Maidanın boynuna attı. Mağda a• 
Gene insanlar fenalar e1incle esır alesef lbir çok ltmsclercc fıilinmC% Iı'k ne tath imiş? Güze! -ve asayiıli sabi bir ittiyakla kocasmm beline 
Olaca'· r.Alı§manm faziletini bir '1ilc... ,.ehirler ... Tiyatrolar! Genit 'Ve :ay sarıldı. Yürüyorlardı. Kartı kartı· .,, :r- Bulgaristan fırıilıuhmda Yti1.-ovft ~ b ~ 
ço adamlar inkar edecek. fıuduf bölüğü .,.-umcmdanı ikm c- aınlık aolcaklar, cennet gi i AÖY· ya duran iki Kapıdan birisine gire· 

Boris mandolinini kucağmdan dindiği 'hatıralara istinaden uaz· ler! Birbirine ihtiram etmesini bi· celder ve yatacaklardı. Mağda tek 
bıraktı. Ellerini pantolonunun ce- dığı '1u lıik{iye ile Omcr 'Seyfettin len adamlar ... Hiç bir sefalete mü rar durdu: 
bine so'ktu. Ayaltlarmı uzatb: en güzel eserlerinden flirini Nır- saade et.miyen büyük şefkat mü· - Kor'kuyonun Boris, bak kö· 
-~v :b n de 'buh alinlıa - miştir. Bunu vem 'harflerimizle e eselcri ... Has\ahaneler, anator pekler havlıyorlar. 

:ı_ 1 a il. a neşretmekle merhumun azb 1ialı· v: kikat-olacağma Kai eğ mı,, e • yomtar ... Mektepler, Darülfünun· Boriı cevap ver.aı: rasma da flir frürmct nişanesi gös-
dL La.kin bu hayaldeki insanlık fcrlliğimize kanii%. lar ... Hasılı cennet! Mümkün de· - Her vakit havlarlar. 
fikrine meftunum! Dii§ün. Muha- ğil bunları tahayyül eclemenm. - Hayır, kotarak havlıyorlar, 
rebeler kalkacak. Cinayetler ol· - Oh, talıayyül ediyorum 1 birisi ıeliyor ! 
mıyacak. Hain politik unutula • nım. Sana haber vermedim. Tam Dedi. Bor is devam etti : !Boris mütereddit ve müteaccip; 
cak, herkes kardeş gibi... Çatışa • buraaan çılaıcağnnız gün 'SÖyliye· - O vakit, bazı gece,er, mini durdu. Dudaklarını büktü. 
caldar ve mes'ut olacaklar .. , cektiın. Baba.uıa nemiz varsa sat· ınini ev1mizde, doğacak çocuğu· -Kim gelecek; gece yarısı çok 

- Heyhat... tırdrm. Şimdi sekiz yüz liramız muz yanımızda oynarken, ıiy 'Ve tan geçti. 
Bori te tekrar etti: var. Sekiz yüz lira ile Amerika da namusumuz dan emin, ansızın Ma· Dedi. Rmıira karıf&ll köpek 
-Benden de ı...evhatl Hele bu· b" • s ,,. ... lıc:ır~ .. çok mes'ut olur k a "- 1 m-le 111 

""' ır ın n ~ '!:' _... • e onyayı, ou yamyam ar ~ • havlamaları daha ziyade ıiddetle-
rada, bu pis we vahoı:i "erde, bu za· Magda I<ocasının boynuna R • k t' · h t I - 1 Go'"z-umuz" ün 

: J e ını a ır ıyacag z. • niyor 'f'e daha ziyade yaklapyor-lim Makedony~da rahatı çal.,.._ td ..\ • d "- 1_ıı f'l 
·~ rı ı-: onüne pıs ve ar so1'aıuar, ae ı du. lkiıi de yakta dimdik kaldı· 

mak mümkün deg-il. Ah bu kanlı N' · benden sakladın· de- - a 1 K l la lelre 
- ıçın ' Ye uryan a am ar... an ar lar. Borisin kolu Mağdanm omu· Makedonya... d·ı. Oh ne ,_adar meı'ut olacag"' ız ! ı · "h ' · k rlar .__ra 

.K enmı~ nı aye"sız a , &a ' zundaa. diiftü. Maida elini .Boriıin Ma d b it d Bor.ıs 11 -arı~ının dudaklarını Ö· •• t_.,_ h 1 - k' b ,talar •on , g oynunun a ın a an· K .. mus 1;:.Kre ve Kes ın a ' • • belinden çekti. Köpekler ko!uyor-
aızm bir cı duydu. Çorabını bı· perek ce~ p verdi: ra siyan, müthit Balkanlzır, prim... lar Ye bir ~ saldırarak 
ra'ktı. Borisin yüzüne baktt. Kalbi - sebep vardı. Kw'kacaktm. Gelecek! tüylerimiz ürperecek, haYlıyorlardı. Boriı: 
hızla çarpmağa başlamıştı. Rüz· Senden sak'lamağa mecburdum. sen gene böyle benim kucağıma _ Kimdir; pencereden baka· 
garın bir küfürü andll'an §İddetli - Söyle ne vardı? Neye kor· kaçacaksn. Bu pis v müthiş Make· 
gürültüsünü işitti. Ocağm üzerin· liaca'ktm? donyanın 'kabuılarmı puıelerimle lrm. 
d-'-.! 1

- k b '--1 ) ,_ Dedi. Pencereye doğru yürüdü. ~i aa tin 61fl ir ruı p gibi vu· - Şimdi sÖY esem gene Korka· senin gö~lerinden sileceğim ... 
ran kuvvetsiz ıve mahzun tiktakfa· cakıın. Mağda memnuniyet ve saadet· Mağda koftu içerisi görünmesin 
nnı duydu. Ayağa k lktı. Borisin - Söyle; korkmanı. ten tatlı bir baygınlık hissediyor· diye llmbayı söndürdü. Odaya ke 
boynuna ahlch: Boris tereddütle anlath: du. Kocasının bacaklarım ııkan sif ve zenci bir karanlık doldu. Q. 

- Böyle acı şeylerden bahset· - lki ay evve1; blr Pazar gece- dolgun baca'kları gev§edi. Kolları cağın içindeki at~ıler bir zebani· 
me.. si eve geliyordum. Kapıda bir yanına düştü. Gözleri uzak hayat· nin dili ve kanlı dişleri gibi parla· 

Boris kolunu Magdamn beline, .mektup buldum. Açtım, bu ihtilal ]ere bakıyordu. Boris gene onu ku mağa baıladı. Açılan pencereden 
alçasının üzerine koydu. Onu ku komitesi tarafından yazılmı b. . cağında sıktı. Dudaklarından öp· tiddetle rüzıirgiriyor; bu ate, dit 

ca - ekt · .... _.., Dud leri tutuıturuyor; bu siyah ajıza gm Ç ı o'UC .. tu. akların- - Ah.... meğe baıladı: 
dan öptü. Magdarun başı Borisin - Evet ihtilat komitesi tara· -Görüyorsun ki burada her da görünmez tehditler aöyletiyordu. 
kuvvetli göğsüne dii§tü. Boris du· fından ... "Ey dinsiz Boris !,, diye kika mezalim, matem, istirap için· Boria baiırdu 
daldarrm bu çok ve kumral sacla- b lryordu. Ve "vaktiyle dağlarda de geçiyor. Bir dakika kalbimiz - Kimdir o? 
nn :arasına koydu: ~ neşletmek istediğin 60sy.distliği rahat değil, ufak bir gürültü bizi Uzak Ye ince bir tel ceyap ver-
-. Müsterih ol Magdacığını, ar- burada öğretmeie ba ladm. Hain- korkutuyor. di: 

tık hıç korknııy cak, mes'ut <>la- sin! Vatanımızın dü§manısm! Bil Meseli iİ§te seni o kadar sever· - Bent 
cakam ! iki o hain kafanı baltayla vücudun lc:en, sana o kadar perestif ederken - Sen kima:n? 

- Ah mea' t olacak mıyız? dan kopamcak, sana :uyanlarm, dehşetle ınemlu dimağımda atkım - Ben; Melina ••• 
Nasıl? Söyle nasıl! k I D n k d A b eni sevenlerin eline vereceğiz.,, için müsterih bir yer a mıyor. u nu komıunun ızıy ı. ca a 

BonAnl·a mes'ut ve mabnız: _Ah... daklannm lezzetini tamamiyle ıhndi niçin gelmitti?Ne anyordu? 
-;- atayım, inan, dedi. Ar· - "Yahut lbize dehalet et. B:- duymuyorum. Hayalimde o kadar Boris yüzünü içeri çevirdi. Mağda 

tik buradan gideceğiz. zimle her her Balkan çık. Büyük çirkin ve kanlı lavhalar var ki... yı aradı. Göremiyordu. Yalnız o-

- Kaçacak nııyızi v tnn için çalış.,, deniyordu. O va H sılr burada, daima meçhul bir cafın ~indeki ateıler gözüne çarp 
- Hayır, !hicret edeceğiz. 11_ d hh · ktı 

N xit anladmı ki burad11 seninle, se· tehlike karşısında te e Üf etmıt b. O bdar karanlı ki ..• - elleye? -, 
nin aşkınla yaşamak benim için biçare, idraksiz, !Uursuz valıti Tekrar dıtanya karanlıklara - Amerikaya. 

-Amerikaya mı? nıü.mkün değil. Hemen babamı hayvanlar gibiyiz. baktı: 
r kandırdım. Her {eyi $attırdmı. Ocağın odunları yıkılmı§ ve a· - Ne iıtiyoraun? - c.vet Amerikaya, Magdacı. 

gı .. m l t "k' d Mağda te'krar Boris'i öperek levler sönmüştü. Yalnız ocağın üs· - Baba Ostoyani? ... • § e 1 1 ay ır hazırlaruy0• 
sordu: tünde küçük lamba aan bir ziya (Devamı Yar'): 
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ScıqM öffeitled Loncalar devrinde kalf alıkt~ 
Nezlenin sebepleri, ko- t l ..., l .1. d ·? 
runma çareleri, tedavisi us a ıga nası geçı ~r ı. 

Peştemal kuşatma merasiminde ''ı 
ğit başının,, ve "Alıi baba,,nın r~ll 

Nezle, burnumuzun içerisini ör· 
ten larmızı derinin basit veya ce· 
rahatli bir hastalığıdır. Nezle, baş 
hca üç cinı tahrişten ileri gelir: 
Kimyevi, mihaniki, hanıri. .. Mem· 
leketimizde hu saydığını sebep· 
lerden en ziyade nezleyi husule 
getiren, soğuk algınlığıdır. 

bit olduğumuz feci hastalık ta, a· 
di bir burun nezlesi teklinde bat • 
lar ve kısa bir zamanda tevessü e· 
derek boğaza sirayet eder. Nezle· 
nin tedavisinden aşağıda bahse· 
decek isem de burada urası gel· 
mişken füpheli difteriye karşı ya· 
pılacak tedbirleri kısaca zikret· 

· nilen merasimi yapın.as• 
_.;---------------------~-~~,-. Bu zat her çırağın k1I atJt 

tu, kendisine dört defa -:ı. 
luğa istekli olduğunu ha 
limet diledi. Sonra ha%1t' 
nerek ıunlan söyledi: • • ii• 

Burun içinde bulunan ve · kıs
men kemik kısmen de kıkırdaktan 
teşekkül eden bir perde vasrtasile 
iki boşluğa ayrılmıştır. Bu boşluk· 
lar dı'ş 'burun delikleri vasdasile, 
hariçle münasebettedirler. iç de· 
liklerle de burun arkasındaki boı· 
luğa açılll'lar. Bu hoıluğa ayni za· 
manda kulaklardan geİen birer 
yol açılır. Burunda bir nez· 
le, bir iltihap olduğu zaman ve 
bu iltihap ilerlediği takdirde, ev -
veli bunm arkası botluğuna M>D

ra buradan da kulaklara sirayet 
eder. Onun iç.in bir kısım kulak 
lıaatalıklarmm sebebi, burundaki 
iltihap olduiundan evveli bunun 
tedavisiyle ite baılarız. 

Burun botluklan, üst çene ke
miklerinde, alm kemiğinde ve kal 
bur kemiiinde bulunan botluklar
la da münasebettedir; ve burunda 
ki iltihap ve cerahatin bu saydı· 
irm boıluklara da geçtiğini ıör· 
mekteyiz. 

Nezle hazan batlı bqma mev· 
zit bir haıtalrk değildir. O, bir çok 
vUcut hutalıklarmın bir &.razıdır. 
Nitekim Anjin dediğimiz bofaz 
haıtalığı da böyledir. Eskiden bo
iaz ve badeamiklerm iltihabı aırf 
me-U l>8 Jaaa&alrk zannediliyor• 
du. Halbuki Viyanalı profes6r 
F eine anjinin, bütün vücuda iltill 
eden entant ve bulaflcı hutalık
lann bir &razı olduiunu Ye ha hu 
tabklardan bir çoğunun boiaz yo
lu ile vücude girdiklerini ispat et· 
mittir. 

Böylece kızıl, kızamuk, lrİP 
gibi hastalıklara tutulanlarda bu· 
run nezleıi ,arüyoruz. Hatta nez• 
Je bu cinı hutalrklarda, entanm 
ilk alimeti olmak üzere zuhur edi· 
yor. 

Nezle çocuklarda çok mühim· 
dir. Zira, burundaki hastalık arka 
deliJderle evveli. bman arkuı bot 
luiuna ve buradan 4a nefes bonı· 
larma ıirayet eder. Bu suretle ço • 
cukta alır brontitler, batta zatür
ree husule gelir ki bu hutalık bil· 
hassa zayıf çocuklarda tehlikeli 
ve tedavisi oldukça mü,küldür. 

Bazan Difteri dediğimiz ve ço
cu1darda ırk aık kurbanlarma f&· 

mek isterim: 
Difteri ye karıı elimizde ç~k 

güzel bir tedavi ve korunma ilacı 

vardır.: Difteri ıerumu. Gerek §Üp 

heli nezlesi olan ve gerek boğa· 
zmdan muıtarip olan çocuklarda 
muhakkak bir bakteriyoloji mua • 
yeneıi yaptırmak ve ihtiyaten de
ri altına difteri serumu tırmıa et• 
tirmek lazımdır. Eğer çocukta dif· 
teri mevcutsa serum ıafi gibi, fa • 
yet yoksa korunma Yuıtau olarak 
iyi bir surette tesir eder. Serum ta
ze olmak ve vaktinde yapılmak 
ıartile muhakkak vukuu melhuz 
tehlikenin anünü alır; bu sayede 
bir çok yavrularm hayatı kurtanl· 
mqolur. * • 

Difteri filphelenilen çocuiu tec• Pe9temal kuf Pıtma merasimini g6•teren bir re•lm 
TGrklerde •naf 'birlikleri yapmak, bazı tartlar ve esuller meYCUt olmuı-

rit etmeli unutmamalıdır. Zira, 1oaca1ar karmak )'eni 'bir it deiilclir. clır. Farua Wr 4-nifti, 1ıiir lmadara. 
çocukta butabim 'büttln ali.met• Tl orta Aıyadan hqhyaa ve belki a, Wr diiliw muayyen aeneler 'bir ua
leri zuhur etmeden, diler bir çok tuihi iki bin seaedeıa çok fazlao1an ve tanın yanında çahpnaja ve nnab öi· 
kimselere sirayet etmesi ihtimali Osmanlı Türkleri zamumda Anado • renmeğe mecbur tutulur, niba1et kaJ. 
vardır. luda görüyoruz. Anadolunun en mü • laamm sanab iyice öirendiiine ustan 

Nezle biiyüklerCle liutalıl( ol• him laaımlanm NnıP ve en &üyük kani olunca, 0 kalfaya eanafm ihtl~ 
merkezleri Ankara olan (Ahiler) tet- lan, telırin etrafı n ileri plenlerl ö

maktan ziyade, buna tutulan tali • kilitı, çok kuvvetli ve çok sağlam olan nünde icazet verilir, peıtemal lmpb -
IJ iz'aç eden bir irazdır. Lakin Wr ... tefkilibndan llatka bir teJ' lır ve loncamn yardnniyle o eanatkir 
nezle yukarıda 'da e&jlediiim ıibi delildir. Gerçi Ahilerin kendilerine düldcan açar ve sanat hayabna kendi 
b'uruna civar olan botluklara, ke • mahıua dini akitleri vardı. Hatti a- bqma p..&ilirdi. 

za burun arwı hoıluğu yolu He IW'!i zamanlannda ai:rast itlere ele ka· Bu peıtemal lmptma 

de 1a.ı.w... ••Nl·~~~~'!l~--in~w-iir.fi"ni'iauırffiıcnka;1ra•"nvilin. ~effitıiienra'iiivAeM-~h~·iikffik'~ndna o'ib:ftirnifikirrr' ;·~;;.ııme~~~ 
! !.1._ i.7 hek' u ume ı ı mu em • gun en go 

Bu takdirde müıanasaıı ım ta• mel idare ederlerdi. Siyui itlerle ui• n dinliyetmi: 
rafmdan hU11DI tedavi ve ihtima• ~clddan zam.enlarcla da devlete • 12 sene kadar evvel (Sonlar) Jaa.. 
ma lllzum ıöaterir. p kunetli 'bir dayaniaç n aailam sahaamda WunaJOl'dam. Bir siia ı.. 

Nezlede ıörülen alimetler tun- bir servet kaynaiı olmuılardı. Fakat ıü böyle hir peıtemal kuptma mera• 
lardır: Banın deliklerini içeriden Alıileria tefkilitmJ )'iirütmek ve kuY• aimine çaiırddar. Şehir cıİftrmda hir 
örten kırmızı deri iltihap neticesi vetlenclinnek ohnuıtur. Orta zaman • pınar 'ba!mda eıraftan hir zabn 'biiyik 
!İttiğinden teneffüste mütkülat larda Avrupanm sözlerini kamaıma- · haJıçeaine gittik. Güzel 'bir yaz sünü 
b•• oo" _.erır· • Nezleli -hıı ki.fi c:ak kadar parlak olan Türk sanat ve idi. Her tarafı saran yeıiİlilder n çİ• 
.,. • n ~ -t.. titaretinin hu yüksekliiinin en birin- çek kokulan arannda, serin sölieli 

miktarda hava alabilmek için ag • ci sehehini hu türlü kuvvetli esnaf tet- ağaçlann albnda duetliler küme kü· 
zmı açar; Ye bu yolla eksik havayı ldlltmuzda, eaki Türk loncalarmda me oturmuılar, .ıohhet edi,.lardL 
tamamlamaia uiraıır. aramahdır. Nihayet vakit geldi, ._..sime .... 

lhtikandan dolayı burunun iç Fakat ne yazık ki, 17 inci amda landL Herkes ayağa l&ıım, icazet ala· 
derisindeki bezler, ıiimük dediii· ha teıkilibn hozulmaia 'baılacbirnı, cak çırakları bir araya dizdiler. 16 ki· 
mız fazla bir mayi ifraz ederler ki nihayet yalan senelerde loncalarm hl· ıi kadar olan hunlar üç etekli lanmzı 
bu barice akar. Böylece nezleli rer birer ortadan kalktıirm ve eına· Şam etefinden cübbe gibi birer elWae 

i fm hatsız, teıkilltıız kalcbiım görü • ıiJDÜılerdi. Her daYetli mevkiine sö. 
bir kimsenin ıık ak mendiliy e yona. Ba itin im hale gelmesinin bir re bir yw tuttu. Bu sırada (Ahi Baha) 
burnunu sildiiini aörüriiz. 9Qk seheplmi YUdır. Fakat biz bura • denilen baahanm en ihtiyar aanatk&-

Şiddetli nezlede burundaki ko- da ıimdilik hu sebepleri araıtınmya • nnm itareti üzerine çıraklar aai a;JÜ• 
ku bi11i kaybolur. insan ne yedi· caiız. Makaadnmz hu eski tefkjlibn larmm bat parmaldanm birbirine yak· 
ii yemeiin kokusunu anlar, ne de ne kadar lmv'Yetli esaslara 'bağlandı • laıbrdılar ve kollanm da söiüslerine 
kokladıiı bir çiçek veya parfü- lmr, devlet ve millet için ne mühim hir çapraıvari bağladılar. 

varbk oldufuna söstermektir. Sonra (Yijilt.qı) innm ~ 
mün... Ticaret v• sanat hayatnmzda "ak· etki hir usta merasime batlnchiım 

Nezle sık sık hat ağrııı da ya • tiyle _pek miibim hir varhk olan hu ea- ilin etti. Bwnm üzerine ülemadaa bir 
par. Eier l>uJımdaki nezle Ye ilti• naf teıkilitmm bir çok eaulanndan zat tekbir getirdi 'te dualar edildi. Ar
hap üet çen~ kemiği boıluiuna da biri de her hanıi hil' itte paklann, kumdan erkin çavull'I denilen clii• 

" - En büyük piriJı1ıs: 
Davut Aleyhiuelamın 
yiz almak için filan uıt-";'11 

lan izin ister. imam Efandı, 
Yiğitmaıı, ihtiyar ustalAr tlfl 
ıunuz?" 

Fakat hu suale kim,. 
c!i. Bunun Üllerİne (~ 
onan ustama dönerek 

- Usta, hu '1e)ikanh 

nabnda mahir midir? Uıtel' 
- Evet efendim, hu 

1 bnda malıirdir. 
Cevabını verince, ba ~ 

be) &ütün ustalara aordur 
- Ustalar, ba kalfadd 

na mımvz? 
Onlar da hep birden~ 
- Evet, hoınut ve l'd17111 

hım verdiler. 
Bunun Gzerine (Yifit 

kanb,ı alıp ustamun vu~• 
Ellerini Öptürdü ve sonlu ı 

- Usta, çıralının 
ettin mi? 

- Ettim, heW obua. 
Yliithaıı ha suali üç 

edip cevabmı aldıktan sonra 
Zil' olan ustalara n danu.,. 
rekı 

" - Filin ustanm pralı 
ıünden itibaren demirci 
mu • 

ıye dflikıln•mm~ıtaqf' 

c1l. o da 111'& ile Miı)'Wl:lel'll. 
öptii. Onlar da kendisini 
mUYaffald,..ti dDediler. 

Bu suretle on bet de11Dil9!!1 
mclm ustahiı ilin edil • 
hepalae ehliyetname verilcJi. 
dan İmam Efencli yeni us 
ıö7lememeleri, haram "'_." 
saire haldanda nuihatler 
ra kısa hir dua ederek ııneııi'lll"'i1I 
yet halda. 

Merasimden soma ela 
ralara çafınlaralı: ken~ 
lar, etli pilavlar, inaik __. .. _ 

ram edil.ıL" 
Bu eaki :ıamaa adeti 

aiz ki, hqiin tatlıikine • 
Bunun yerine yapılacak 
o .... naf cemlyetlerlnİll 
meJmnlerm miirakahe 
albnda sanat mektepleri 
kuralan açarak haralardaa 
meıleie mensup ustalar 
tir. 

--------------• ıirayet etmit ise, bat ainlan tid· kalfalann uıta olmalan için MUi hqb bir ihtiyar usta da dört kapı Hlimı d .. 
detlenir; aynca yukanki ditlerin e!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!l!!!!!!B!lll!!!!!ll!!!!!!!!!l!!!;!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ll!l!!!!!!'9!!!1! 

kökleri ve üet çene kemiii hizala· 

rı çok •im'· 
iltihap alm kemiii boıluiuna 

kadar iledemit ise ıözlerin üat 
kısmında ve alnm her tarafmda 
ajnlar zuhur eder. 

Hastalık burun arkaıı boıluiu• 
nu istila ettiii zaman, bqm arka 
tarafmda ağrılar olur. Şayet hu• 
tabk daha ilerler Ye bu boıluktan 
kulaia da ıirayet edene, kulakta 

Avrupada seyahat merakı, çok faz. ve buan da kulak arkumda tid· 
tadır. Hemen herkes, ilk fınatta aeya· detti, batta tahammül edilemiye
hate çıkmak, muhtelif memleketler cek kadar sancılar olm. 
cötmek ister. Tatil zaımntanm uyfi-
ye yerlerinde oturmaktan ziyade, mem- Gerek hanm nezlesinin ve ge • 
leket memleket dolapnakla geçirirler. rek husule getirdiii ibtilitlann 
J)okw: yüz Bavyeralı mil§terek bir ae- tedaviıinden ve korunma çarele • 
,.ut Japmalc yolanda brar vennit - rlnden gelecek yazımızda bahse- • 
ler, bir lem! kira'--'" Ncıttece dol· Awatuı t.ıyada Alpler tlzerinden yeni bir yol açıhmıtır. ~iplerin yakan Jmmmdan reçen 1>d ... ,.__ decellz. etli .__-r 
ru seyahate çıkmıılardır. Reahn, onla· yıslyle, devlet reisi Miklaı, Bagvckil Dr. Şu:1nig, Peskopos Dr. Filtaer ve daha bir sok dav a--
nn bu seyahati 11raamda l'Cmide alın· Dr. Ahmet Aaım merasim yapılmıştır. Resimde Alplerin yukarı kısmını ve açılması ehemmiyetli bir blcliae tetkil e4dl 

tn\t .Yeni olun a aar dağlar aramı dan, bir taraftan bir tan.fa geçiti kolay laıt:ırdıp için, P.ek 
--:ı.ı:._~~--==ı.:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~;;;;..,ı~--~~ .... ~- . 
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yd~lı~ m::k:. bizı 50 yıl önce Galat asa: 
_ .küçük bilgiler cay ve Fenecbahçe! 
•a.nçtb~n tahta Y•Pmak vehark F tb• 1 • ki " tak mi ile icat edildi. 
İlen ~:rler:',:~ .. Yollakn açı~ • • • u O un garip ve mera ) 
tan 425() urnıe uaulu Şehir halkına kolaylık olmak 

tarihi 
Uftur Baene evvel İraııda üzere ilk dükkin milittan 5265 

İçin End"}·~taklıklan kurut • yıl önce lıkenderiyede icat edil • 
br. u uıte de harklar ya- di. Hicri 682 yılında Fransa kralı 

• • • Filip, ıimdiki dükkanlar ve mağa· 

Futbolcuların, dizlerini meydanda bırakan kıyafetlerle 
oyun sahasına çıkmaları bir r~zalet telakki edilmişti! 

nete be zalar teklini memleketinde ço • 
ur ''Batı nıetilmek üzere ğalttı. 
ltan 429$ lrem,, denilen bai 

llıuttur, B~~~ evvel Adende 
lta ee -.,,e, ce~tin bir 
dia ed"!-1'1. •llen üıtün olduğu

ı ıyordu B 
hıetli ce . • uraaı albn 

taraf•- •Uıırle ıüalü 'd' 
'4leQ ••• 1 ı. erileri aihi :zeı kızlar, cenne-

• olatırlardı. . ,,. . 
1t ke"Peteıı. 
rnili.tt&ı:ı ı lPokrat tarafın • 
edilrnittir~vvel 519() yılında 
.. ,,. ... 
llr kalem ltlİlld 

a ~ı•ıtda icat ın .582 nci yı
lllırı 579 1 edılmiıtir. Bu 

• • • 
ilk hamam da milattan 5276 

yıl önce lıkenderiyede kurulmut· 
tur. Hazreti Ömer lıkenderiyeye 
girdiği vakit, bu tehirde dört bin 
hamamla kar§ılaımıf. Hamamın 
meşhur lran hükümdarı Cemıit 
tarafından icat edildiği de riva • 
yet edilir. 

Davul ile tanbur, milattan 5305 
yıl önce Mııır hükümdarı Liküı, 
diğer iımi Batlamyüı tarafından 

icat edilmiıtir. 
• • • l Yı ında y 

d
.eclildiii de . unaniıtan- Miladi yıl, "Adem,, in doğuıu 

e ·~. rıva•et edı'l • b l d 5 5 l J ka ul edi en sene en 59 yı son· 
.,. " • • radır. Tarihten evvel dediğimiz 
~"un. B d 1t 1•1rli v ·ı rakam, 5590 yıldır. un an ıonra 

i::etini ka;~~ 'Ye bugün milat ıeneıi baılar. Hicri yıl da 
e e, Yani ~ n çal11, 912 Muhammedin dojuıu miladın 622 

\'\re) Meh •il le.ın 1022 yılına raalar. 
rı icat ed'J~ Turlıaat ~-~ Hicri yılın birinciıi, miladın 

Eskiden futbol btiyle oynan1rdd 

ı blıttir ....,... Galatasaray ve Fener bahçenin 
'I' • • • ' 622 yılında hatlar. elli ıene evvel mevcut olmadığmı 

~·~letjll bGJiık • • • pek ila bilirim. Fakat bizde fut • 
ed~ılm·ı"t' l!'lıa.ı. Yf,Q~~ llıaili. Şeker, 870 yılında Endülüıte bol deyince hatıra gelen, bu iki 

ır B Araplar tarafından icat edilmit • k Bu "ki k ti' },iivi~k 'b ' u Çaıı ~da uvvetli klüptür. ı uvve ı 
.. ı d h tar' • Şeker iptida Endülüs hüküm • ki b d · h kkak Yreıı \'at,-Jt aneaine ü ün de a ı geçınce, mu a 

..-.- ~'41 ~ılıt dan Mebmedin sarayında kulla • bir ayak topunun, yirmi iki kiti 
, a __ ~ ~ · ıı.;;: zul-ı w. 1~2 ele F r:uaada. J!&ft • ..,... ca ... ..1 • araamda harbederceıine o -yana 

1-r._ •-.aa... .___ cardan yapdmıya hatlanmı•tır. 
~~~leleri ~ ~el l ~- • • • 7 bu yana ve nihayet arkaaı ağlı 
a lakı1d1 ... IC:at •dU- 0ilı6da iki direk araaına sürüklenip ham· 

ed' ır d vreJc L ilk dikı't makinesi 1852 de Lon-
ır. a l'İ "-Y· lelerle çıkarıldığı, düdükler çalın-

~- b ••)et d'l drada Branıbori fabrikatında Y•· ~ ÜJiiJt e ı • dığı "Yata, vur! Şandelle, tüt! 
'Fr&Qa I~' 1870 pdmııtır. Diye içerden, dıtardan güçlü 
•riterek;r~ ald~ıPru.Ja• Terziliiin Hazreti ldriı tara • kuvvetli ıealer iıitildiği derhal 
'lniıı~ fllli )'41~ .top. fmdan icat• edildiii rivayet edili • hatıra gelir .. Bu, futbol oyunu • 

"' hp~ lll ldloı- yor. dur. 
1.1 1' İçiı1 la"' • Ç&ııdır. llk yüksük 1703 te Anuterdam Elli ıene evvel lngilterede, bu-JI::, ~_,==~ t~i lfaz tebrinde Von Nitaton tarafından ıünkü F enerbahçe • Galataıara • 
t · raL-~ •cat icat edilmittir. Von Niıaten teıvİ· yımız ıibi muntazam ve muayyen 
e'- · ~ ı..'I' edildi- • 'd' t 1 1 k F ~. llaillcl ıııı llıeıı il yecı 1 ı. cat ettili yiikıüiü Raiı • hisler beıliyen k üp er yo tu. a· 
t edilı'li • lla 3lo .le ha· lar ismindeki ıevılliaine hediye kat, bizde futbol an'aneıinin ana· 
lci ~ • ilci Jılm- etmiı ve ilk olarak yüksük kulla • aı ıayılan bu genit ve çok taraf • 

Ye,e f ndmııtır. tarlı futbol hareketinin el:~ ıene 
daz. JL~-e.ı, Jfı:.~- • • • . l . d 'b' 'll~ ~~.. evvel Avrupa tehır erın e ne gı ı 
1~ittir, ı~'lııraııt :::U.~ · Tramny 1879 da Am.erikada bir manzara arzettiğini anlatmak 
ti'-•lc a_. def .. ·ı e kullanılmıtbr. ilk tünel Avrupa - isterim. 
~ ~ ~et o•- ı e luna- ela im G la 

~thr'•• IEaJıı,. ':"'11f, 1882 
71

• açı ııtır. a ta tüneli 1873 Elli sene evvel top naııl oyna-
lıt h~ leat edilerek, te açılmqtır. nırdı. Elli ıene evvelin Zekisi, Ni-

• -.ıqlleler ~al- • • • hadı, Bekiri, Rebiiıi Avrupada ne 
01ıu. • • • Ayna, ilk defa 1517 de Vene. idi?. 
(~ 'ile telcJ· dikte; cam miladın 138 yılında A,lek Cekıonu, Pudi Futu, ne 
ıa7:a1o"'-'. ;:de ilk ll'&mo- Fenikede Fenikeliler tarafından biçim tiplerdi?. Naııl giyinir, ne 
~dil ~· Ed· 1•z.ıa) İlmi icat edilmiftir. Milattan evvel suretle ileri ıeri koıarlardı. 

llaıttir. llo1ı t&rafııaclan 5236 yılında Mısırda gümüt ve Elli ıene evvelki futbolcüyü ıi· 
.. • • • ~denlere cila veriiere'k ayna tek- ze tarif etsem tatacakıınız ! .. 

, '1 te•- imde kullanıldıiı da te.bit edil • Yukardaki resimde de ıörül • 11 .__el "etle)d·, o'---• . · ' ilk'-~ 1 ec1ij~! -~O Jılınd·...-.ıc nn- 1Diftir. uüyük aynayı 1706 yı. düğü veçhile, futbo cünün kendi-
de -ıttll', .\rtıJc • ROlaada lmcla Fransa hükümdarı Lili Pariı sine göre hafif, fakat timdiki kı· 

1 ~1-.ıc .. lllelnleketi • te 114 parmak uzunluiunda ve 67 yafele nispetle, önü ilifdi bir kapı· 1._, ilci U&ere huluııan parmak Kenitlilinde yapbrmqtır. cı elbisesi kadar yüklü ve mazbut 
,..... ta~ ,,. telcerleld' B L V l es~ ~llldan d 1 araba u ayna uvr müzesindedir. ıiyiniıleri vardı. ücut arınm üst 

e lo" ...._1 ' fSrt teker. N. A. yanı, ıda örülü ve yol yol renkli, 

~ ..__ 1aw::_i1e 877 tari • ır----------._ ıöğüsleri kapalı devrik yakalı 
icat edUın· ~an Tiri ta • YA v u z ıömlekle örtülüydü. Alt yana pan 

... . • • ~ttır. talon siyilirdi. 
lı llaul(bau Bir futbolcünün pantalonu elli 

1ıJnıcı. ,.. • · Dıilltt.n 9T9el Kadın ti k le t • ıene evvel, dizlerini muhakkak su• 
• ı..~rl=t •daanact-L~ L::ı. e er e erzui 
uı -sw -aı ~" rette kapabr, ve gene dizlere ka· 

d 
t et111ittr. Mnnllekt•-~ti1en Mi- . Biitüıı tıklar hep orada giyi- dar da kaim r1ıraplar çekilirdi. 
~ ,.... Allf.ft... ııırler. Herk h :l'-

Lllleılıur S.t>a Ma11..~ Yl1 eteye ve er arzu· Şimdi olduğu gibi bellibaıh, al-
~ •-,. 11_ 1

.. 
6 
--eı Bel. Ja UJIUD elbisenizi ancak ora- tı çivili bir futbol potini icat edil • 

ı- .... un ---1 •- da Japbrabilirsi-:., 
·•• ttti. ilk .. -· ... ••et· l .._ mit delildi, Ekseriyetle, mektep 

ilde Eııd"l" •tar uaulü 810 atan1'ul Yeııipoıtahane kar- ~uldannın oynadı~ı •ekilde, ıo-
u U.te "Vaa•· ııarnda letafet Han. k " T 

• 
11•,, ia- ak fotinleriyle top oynanır ve 

J•---~-~---~--JJ hazan eıki ayakkabılardan bir 

çift bilha11a futhole tahsis edilir; 
"Maça,, öğle yemeği ıanlmıt gibi 
bu potinler bir kağıt içinde mah • 
fuz olarak getirilirdi. 

Hakem denen adam, bir suva
reye gidiyormuı gibi, tam kıyafet

le; yani ceketi, pantalon~ yeleği, 
kolaiı yakalığı her teYi takılmıf, 
takıttırılmıt olduğu halde sahaya 
gelir ve bütün oyun müddetince 
zorlu bir hayat yaıtrrdı. 

Top sürmek, körlemesine bir 
takım itelemeler, delicesine §Ütler, 
hatta ayağın altında fÖy)ece bir 
kontrola almadan yuvarlak me • 
tini biribirlerine devrederek iki 
direğin arasına doğru hücum et • 
mekten ibaretti. 

Kale iki direkti. Yüksekten gi· 
ren topun vaizyetini tayin için, iki 
direğin üıtü muayyen bir yiikıek· 
likte sonradan birlettirilmit, çatı 
haline getirilmittir, arkasındaki 
ağ ise, resimde görüldüğü halde 
daha sonraları konmu§ ve adeta 
bir ihtira kıymetinde görülerek bü 
yük nümayiılerle kartılanmıf, u • 
mumiletmiıtir. 

Seyirciler, timdikinden daha 
ziyade kavgadan hoşlanırlardı. 
Onun için münakatalar, oldukça 
hararetli ileri geri ıaldırmalar ek· 
ıik olmazdı. 

"Gol,, olmıya görsün! Kaleci • 
nin - hele iki direiin arkasında 
ağ da bulunmadıiı zaman - golü 
yapanın ayağının tekme kuvve -
ti uzunluğunca kotUP kale artla • 
rından büyük bir muvaffakıyet his 
~iyle o topu tekrar oyun ıahasma 
kavuşturuşu bir hadiseydi. Bazan 
bu, hayli uzun sürer, halk bir mik· 
tar, yerlerinden de ayrılarak, sa· 
hanın az açıklarında hava alır, 
soğukluklar içer, biribiriyle aoh • 
bet veya oyun üzerine bir çekit • 
me yapardı. 

Elli ıene evvelki top oyununun 
en mühim hi.diseıi, bir ara, oyun 
kıyafetinde futoblcülerin küçük 
bir yenilik göstermeıi olmuttur. 

Bu nedir sanırsınız?. 
Ayakkabılarını mı de~ittirdi • 

ler?. Gömleklerine biraz da.ha 

ren'IC mi ilave e~til~r?.\ · 
Hayır!.. .... 
Futbolcüler, uzun pantalonla • 

riyle çoraplarının birleıtili yer • 
den dizlerini bir parça açmıf, lıa • 
valandırmıılardı. 

Sen miıin bunu ya.pan!. · 
Zaten baıgöıtennit elan elbiee

leri kısaltmak eskisinden daha 
pratik bir hale sokmak hareketi 
aldı yürüdü. Kadın, erkek, o za -
man için kat'iyyen "uypnauz,. 
ıayılabilecek bir takım "yeni,, kı· 
yafetler ihdu ettiler. : 

içtimai bir rezalet lialini aldı. 
Bunun üzerine lnıilterenin 

"Futbol Cemiyeti,, derhal ulu bir 
tedbir almıı ve futbol oynıyanla • 
nn dizlerini kapattmmfbr. 

Sonralan bu nizam, kuvYetini 
kaybedinceye kadar, futbolcüler, 
dizleri ve dirsekleri kapalı oldu • 
iu halde bir fırın içindeymiı ıi· 
bi, ahnlanndan leblebi büyüklü• 
ğünde terler dökerek mücadelele
rinde devam edip durmutlardır. ı 

Yarım asır önceki fut'bolcüle • 
rin yüzleri de kendilerine he.a ve 
pek heybetli bir manzara ıöate • 
rirdi. 

Yan taraflardan sak'alh olan -
farı çoktu. Bıyık muhakkak li. • 
zımdı. Yani, bundan elli ıene ev
vel Londrada az çok bugünkü ma• 
naıiyle bir Nihat meydana gelmit 
olsaydı, manzaruı tu olacaktı: 

Kulak memelerine doğru ae • 
vimli bir kıvrım yapan ıür bıyık· 
lar, yandan sakallar ve hatta ,ta • 

hammül edebilirse tam blr heybet 
ve ehliyetli oyuncu tekli göstere • 
bilmek için çepeçevre sakal.. 

Futbol oyunu, bu •abada ilk a• 
dımı atanların ıaç, sakal ve bıyık· 
tan kurtulması gibi temizlenmif, 
fazlası ayıklanmıttır. Ancak, mü· 
cadele noktaımdan, elli seneden 
biraz daha evvelki denelere ka • 
dar arada bir gittiği görüli,iyorsa, 
bu, futbol oyununun miraaaız bir 
cenaze ,_]ayından her halde bints 
f.,Tklı olduğunu ğöılermek için • 
dir. . / 

--l 

Hikmet MÜNiR 

ı 
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r N 1 B 
Sen lıer gece o yalçın kayalığın üstünden 
Dumanlar.a,, kırmızı alevini saçarsın! 
O canaı·ar ağızlı girdapların önünden 
Gemilere selamet yollannı açarsın! 

Demezsin ki: "Bunların içerisinde kimler oar? .. 
f~el<ikete düşenler senin için lıep insan! ' 
Tehlikeler önünde "yard~m!,. diye lıaykrran 
Hcrl•es senin o büyiik yüreğini yaralar! 

Şenin asil bir aşktan doğmuş olan alevin vicdan kadar 
güzeldir, 

lJlcyus olan rulılara uzanıcı bir eldir. 
Sen bu elle lıayatlar kurtarmaklık istersin! 

Belki elli memleket, mavi, ıiyah, ufuklar, ---
Siiılü, güzel rılıtımlar, ıssız, ı·alışi topraklar, kulübe

ler. caddeler, 
Zayıf, solgurı kadınlar, melül, malızun çocuklar 

Bütün bunlar için sen tcsellisin, ümitsin. 
O yıllanmış lıasretler, 

Zehirlenmiş gençlikler, garip kalmış şefkatler, 
Göz yaşları, rüyalar ı·e dualar lıep sensin! 

Sen lıcr gece o yalçın kayalığın üstünden 
Dumanlara kırmızı al<>ııini saçarsın, 
O canavar ağızlı girdapların önünden 
Gemilere sel<imet yollarını açarsın! 

Mehmet Emin 
.......................................................... _... ..................................... .... 

•• 
Uç ölüm tehlikesi! Masal 

İngilterede yılan mütehassısı dok- ı 1 
tor Stradling'in oğlu ve torunu Hin-
distandan bir çok yılan getimıişlerdir. Çocuklara 
Baba oğul bu yılanlara sarrhp uyu- ! yorlarmışl _______ _. _______________________________ .. ______ _. 

Bu insanlarda sinir denilen şey yok Babamdan dinledim.. tanda bir baıka ormandan geçiyor • 
mu acaba? ı.. Gençliğinde Hindistana, Amerika- duk. Ben birnz uzakta kalmı§tım. Mn-

-1 Fen· Adamları 1-
JORJ STEFENSON 

Lokomotifi icat eden bu İngiliz 
makinisti 8 '.Aaziran 1781 de doğ
muş ve 22 Ağustos 1848 tarihinde 
ölmüştür. Memleketinde bir sıra 
makinisti ikeh büyük ve mühim ke
şiflerde bulunmuş ve bu suretle bü
tün dünyaca tanınmıştır. 

Buharla işliyen lokomotifi ve 
1825 te ilk demiryolunu icat etmiş-

• tir. Stefensonun fen aleminde vü

cuda getirdiği bu ihtira bugün u-
~ak ~ ~ıl~ kolaylıkla birbiri-
ne kaV1J turmaktadır. 

inanılır mı? 

A vrupadaki sirklerde arslanlarla 
kedilerin dost olduğunu işitirdik ama, 

kedi ile farelerin dostluğuna - gözil
mUzle görsek - inanmazdık. Son ge

len Amerikan mecmualanndan birin
de bir hayvanatı vahşiye mualliminin 

kedi ile fareleri bir arada beslediğini 

ve dost olduklarını resimle tesbit et -

tiği görülmüştUr. 

ya gitmiş .. Dünyayı dolaımış. Annem amafih düdükle birbirimizi kolayca 

}atıyorum: 

" - Üç ay içinde Üç ölümden kur· 
tulmuıtum, oğlum! Bunlarda~ birin • 
ciııi çok tehlikeli bir avcılıkta başıma 
geldi. Arkadaılarımla birlikte Hindis
tanın Muya ormanlanndan geçiyor -
duk. Kar§ımrza birden bire müthiı bir 
arslan şürüsü çıktı. Arkadaılamn son 
kur,unlannı boıaltrncaya kadar ken • 
dilerini müdafaa ettiler. Benim kur • 
§Unlar:nn onlardan daha evvel bitmit
ti. Canımı !kurtarmak için bir ağaca 
tırmandım. Arslanlar çıktığım ağacı 

görmedikleri için, kendimi kurtulmuı 
sanıyordum. Halbuki ağacın dallan 
anışında müthit bir yılanın yuvası 
varmq. Y rlan boynuma sarıldı ve han
çerimle yılanın teşadüfen batını vur· 
muıunı. .• 

Anlanlar kaçınca yere indiğim za· 
man arkadaılamn yerde yatan ıekiz 
metre uzunluğundaki yılanın cesedi -
nİ hayretle gördüler. 

ikinci ölüm tehlikesi bir yaban ıırt
Janiyle boğu§mamdır. Gene Hindis -

Memleketimizi tanıyalım 
Hangi memleketlerin neleri meş

hurdur? 
BURSA 

Kazaları: Gemlik, lncgöl, Karaca
bey (Mihaliç), Mustafa Kemal Paıa 
(İrma§) Mudanya, Orhaneli, Orhan • 
Gazi, Y eniıehir. 

Mahsulleri: Meyve, pirinç, İpek ve 
ipek iıleri .. 

buluyorduk. Bir ağaca dayanmışlun. 
Birden bire ba§ınu arkaya çcvınnce 

müthiş bir yaban sırtlaniyle karşılaş
bm. Yaban tıırtlnnlarının alnındaki 

tek boynuz.lariyle insana öyle bir sal· 
dırışlan var ki ... Fakat canbaz.lık im
dadıma yetişti. Üzerime atılır atılmaz. 
derhal alnındaki boynuza sarıldım ve 
üzerine atladım. Sırtlanın boynu ka • 
lın olduğu için beni sırtından atamı • 
yordu ve batını yukarıya kaldı.·amaz
dr. Beni olan~,. kuvvetiyle savı.u-ma • 
ğa baglamı§tı. Nihayet bir ağacın da-

hna atlıyarak sırtlanı bıraktım. Hny· 
van o hızla yüz adımdan fazla ko§lu .. 

Bugünkü Bilmece 

Beş harfli bir kelimeyim. Baştan 

üç harfimi yüzünüzde arayın! Fakat 
sakın bu üç harfimi tersine okuma
yın .. İki parça olursunuz 1 Sondan üç 
harlimi tersine çevirirseniz üşürsü
nUz 1 2, 3 üncü harflerim midenizi dol
durur. 3, 4, 5 harflerim sizi daima za
rif gösterir. Baştan birinci harfimi a
tarsanız, hüviyetinizi kaybedersiniz 1 
Hala bulamadınız mı, ben neyim? Her 
sofrada elinizdeyim! 

HEDİYELERİMİZ: 
Birinciye zarif bir cep cüzdanı, i

kinciye bir yazı takımı ve 150 okuyu
cumuza da aynca kıymetli hediyeler 
veriyoruz. 

Bilmece müddeti 15 gündür. 

c HABER 
Çocul· Sayfası Kuponu 

2s·-10-934 
1 
1 

Beni kaybetti. Düdük çalarak arka • 
daılarıuıı buldum. 

Üçüncü te~like bunlardan en müt-

hiıiydi.. Ayağım Iiarada oldukça hiç 
bir tehlikeden korkmam. Fakat, bu se
fer Afrikada kayıkla bir nehirin karşı 
-~ı.:r: .... _ _.__ o~ı.....ı.-.ı.ı.. 

Bu nehrin karşı sahillerinde altın nıa· 
denlcri arıyacaktık. Suyun üstünde U· 

fak kanatlı kuılardan başka bir mah • 

luk görmiyorduk. Birden bire kayığı· 
~zın baş tarafının yukarıya doğru 
kalkması bizi hayretler içinde bırak -
mıştı. Bir arkadaşım kayığın ba§ ta • 
rafında duruyordu .. Birden bire mü-

vazeneıini kaybederek suya düşünce 
korkudan ne yapacağımızı taşırmış • 
hk, Dedim ya, ayağımız karada olsay
dı hiç te bu kadar çok korkmaz.dan. 
Suya şöyle bir göz attık. Aman AJJa
hun! Ne büyük bir su aygın .. Suyun 
dibinden l<:ılkmca bizim kayığı alt üst 
edivenni§ti. 

Bu tehlikeli kar§ılaşmada suya il~ 
düşen arkadaıım aygınn ağzında u • 
facık bir kuı gibi kaybelomuştu! Ka
yığı tekrar çevirdik .. lki arkadaş içi-

ne atladık .. Ve aygırın yanından u -
zaklaştık. Aygır birden bire bizim ne 
tarafa gittiğimizi görememiıti. Sahile 
yanaştığımız zaman, aygınn midesine 
giden arkadaıımızın hu meş'um akı

betine saatlerce ağlamıştık." 

B. i. 

Memleketimizi tanıyalım 
Hangi memleketlerin neleri meş

hurdur? 

ÇANAKKALE 
Kazaları: Ayvalık, Bayramrç, Bi

ga, Bozçaada, Ezine, Gelibolu, lmroz, 
Lapseki, Eceabat. (Maydos). 

Mah•ulleri: Zeytin, üzüm, hubu • 
bat, kereste. 

di ~ 
- Arkadaşlar 1 Şiı11 ~ 

söyliyeceğimi biliyor ı1l 

il·.,o('JY 
- Bir çoğumuz b ı, -

. ~ 
- O halde, NasrettıJ1 ıJeı' 

diği gibi, bilenler bilınİ}'e 
sın! ______ ,/1 

-1 Fen Ada~ 
FERDİNAND oöl-~S: 
Süveyş kanalını aÇ811 

bir Fransız mühendisidir· 

damlan arasında en fasi' 

ve şöhret bulmuştur. 

16 Teşrinisani ısoJ 
doğmuş ve 7 Kanunue~ 
ölmüştür. Açtığı kanalı~ 
mamlamışsa da ikmal e ~ f 
bir müddet sonra Amert" 

alay Gutha1sel tarafın~\} 
ıKmaı eaumıştır. ~ 

Meşhur canbaz Kart 
lcrinden birinin üstünd 

nanın üstüne tel gerer 

reye yakın bir mesafe 

teki başa kadar tek • 

Resmimiz bu meşhur 

Kazanan Yazısız 1."<fikaye: Filin Düğünü! .. 

Xad1rga Ş h• 
suvar bey ma• 
hallesinde 16 
M. Saim bey 



.. 

İNEM.4 
Tarzan 

Ve 

~nsmüller 
Birbirine benzemi
yen iki ayrı adamdır 

ilk çevirdiii "Tarzan" filmiyle he
men kendisini tanıtan Conni V aynnül
ler'in eıki bir yiizücü ve pmpiyop ol
duiunu biliyorsunuz. Ge~ aktörlerde 
ıporcu ve erkekçe vasıflar aranmaja 
hatladıiı bir devirde ıinema hayabna 
baıbyan bu artiıt yalanda elbise ile 
- malum ya timdiye kadar orman • 
da yan çıplllk rollerde ıörülmüıtü -
bir film ,.paclllmuı-

Sinemada tesadüfler pek ~r; 
Conni Vayımüller de "Tarzan" rolü
ne hir tesadüfle aeçilmiıtir. Bu filme 
ıenaryoıunu veren eserin sinemaya 
nakli imtiyazım almıı olan ıirket "Tar. 
zan" rolünü yapacak birisini uzun u
zadiya araıtırmıı, fakat bulamamııtı. 
Bu sırda Kalifomiyada bulunan Vayı• 
müller rejiaörlerden birinin nazan dik· 
katini celbederek kendisi stüdyoya 
çaimlmıt, bir tecrübe filmi çevril • 
mittir. Bu tecrübe iyi netice verince 
kendisi bir mukavele ile ıirkete haf· 
lanmııhr. 

Sinema perdesinde rördüfümüz 
Coani Va,....._ ile hMiki hayatta• 
ra v.,....üU. aruıada · dailar adar 
fuk 1 ulundafunu da aö~ li . 
zım.. Sinemada o, türlU türlü canJau. 
bldar yapan, atlayan, kopn. sıçrayan, 
c:anlı bir adamdır. Kendisine aerbett
liiin mr timsalini ıörürsünüz. Fakat 
hakiki Jıayattaki V ayamüll'r hüsbü • 
tün ltatb, mahcup, hatta tenhel biri
dir. 

Kmıı Lupe Velez ile beraber ka • 
· ra\aıi1'c 1-*terie lrialunduiu aıracla Jm. 
nımın 1anında uslu bir çocuk ribi o
turur; o hlru hoppaca bir harekette 
bulunduiu zaman ses çıkarmak fÖyle 
dunun, kulalı çekilmiı l>ir çocuk gibi 
kızarır, bozarır; adeta aibyacak ritH 
olur. 

• Lupe Vela n Conni Vayam61-
ler Londraya ritmiflerclir. Orada bir 
muzik Holde numara yapmalan ihti· 
mali vardır. 

• Lilyan Harveyin Amerikada 
menıup olduğu §irketle kavğa ettiği 

ve hatladıiı Wr filmi de yanda lnak
tıiı malGm.. Gelen son Jıabere söre 
"Sanpn riya!" tirbtle huıpnqm; 
yalanda 79İ ltir filme hqbyacaktır. 

• SilTiya Sidney Çinli rolünden 
sonra da timdi Ameri1wun yerli aha· 
liıinden bir "Kmmzr derili kadın" ro
lü yapacaktır. SilTiya bunun için Ro
töz daiJannda kırmızı derilY denilen 
yerli ahali arasında üç hafta kalarak 
ya1111ıamu; adetlerini tetkik etmiı • 
tir. 

• Klod Farer'in "Yeni adamlar" e
lerİ filme almıyor. Mümeaailler: Ma
ri Bel ve Harri Bor'm . 

• Şimdiki "Saray,, Iİnemumm ye

rinde bulunan eski "Lükaemburı" ıi· 
~ altı yedi sene mulıtelif fa. 
adalarla ıık sık ıöttercliii filmlerden 
"Könslm&l'k" Fnmız rejisörü Leom 
Perre tarafmdan tetkrar sinemaya a• 
Jmacaktı. Fakat altı milyon frank ka
dar taatcainu tahmin ettiii hu fil • 
min murafnu verecek sermayedar 
bulmnadıir için bu iıten nqeçmiftir. 

• Gabi Morley, tenor Jorj Til ve 
Arman Bernaro "Paris kapılarında" 
adlı mr film çeviriyorlar. 

• lnriliz romancısı H. C. Velı'İn 
"Müstakbel hayat" eseri rejisör Alek· 
aandr Korda tanfmdan filme alma· 
caktır. 

• Alman rejiaörii Friç Lanrin Ho
liwtta çeYinliii ilk filmin adı " Se • 
1ahat" tır. 

• Emir Yannikı'ia ~hur eseri 
"Aık uiunanda katil" ftlminin rejisö
rü Dapoat timdi Amerikadadw; ora· 
da bi~ Wr filin çe.mnek için hazır. 
lamyor. 

• Bir kaç sene ene! ölen kompo • 
zisyon artisti Lon ÇaneJin sessiz ola· 
rak çevirdiii "Noter Dam dö Pari" e
seri Ameribda tekrar - bu sefer ses· 
li olarak - fihne almacakhr. 

• Rejisör Emıt Lubiç AY1'Upada 
üç film çe.irecektir. 

• l Haziran 1933 den, 1 Haziran 
1934 de kadar Almanyada röıterilen 
Franııs filmleri ... aattir. Buna IDU• 

kabil ayni müdc!et zarfında Franaada 
röıterilen Alman filmleri İN lSl
Franaız ıazeteleri bundan tee11ürb 
bahsederler • 

• ":Ylri IMnli ...... filniinM 

Loretta Yanı 

haydudun lrardeti rolünü yapan si • 
zel artist An Dvorak büaamı IMilmut. 
Küçükken ailesinden aynlan An, met
hur ve zencin olanca türlü türİi ..a • 
atalara müracaat ....,_ ...__ ara-

IDlf, nihayet ailesine kaTUflDDfbn'. 

• Cin Horlu'un ud adı Helen 
Şarpantie'dir. 

• Hepsi ölmiı bulunan on iki ar • 
tiatia mulıtelif filmlerinden parçam 
kesip birlettinnek suretiyle Amerilra· 
da, Wr film vücuda setirilmiıtir. Ba 
filmde röriilen artistler ıanlardır: 

• SeTİmli Frama J'l)dma Aana 
Bella tiyatroya ........... Puüte Wr 
tiyahoda seçen hafta ilk defa sahne
ye çılmuıtır. 

Meri o .... ı_., Radolf Valintino, Fat
ti, Liliyan Tqman, Le. Kodi, Milton 
Silı, MUel Narman, Duıten Fannam, 
Cek Pild'ort, Uri Semon (Zipto), 
Cli.dia Brokvel ve Yil)llw RuıMI,, 
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- -RADrO 
,...~ ..... ---28 1inci Tetrin 

lSTANBUL: 
Pazar 

228 Khz. V ARŞOVA, HS.5 m. '-=~ ~ _;.-~ 
1 '1 Orkestra konseri. - Muaalı&be. 18 ~ _..,ı;r 18,SO PIAk neerlşatı. 19,ZO AJana hır 

berlerl. 19,80 Ttlrk mu.ııd netrlyatı (Ke- Piyano refakatiyle Keman konaert. 18,85 Yazması 
Poptller orkestra parçalan. - Muaahabe. Lik maçlarında bu ha manl Rept, Mesut Cemil, Muuffer Bey

ler ve Yocllıe, Vedia Rıza Hanrmlar). 21 
Alet - gllne, klllbUnden nakil. Ajanı ve 
borsa haberleri. 21,80 Radyo orkestrası. 

19,85 ~· 19,45 Konferans. 20 Piyano re
fakatiyle teganni. 20.ıo AktUallte. 20,ao 
Haftf orkeatra musikisi. 20,45 Muaalıal>e. 

22 Şoplntn eeerlerlnden· komıer. n,ao ttaı-Dans mll51kW. 
828 Khz. BtlKREŞ, 86' m. ' yanca konferans. 2%,tO Piyona refakatiyle 

t.agannL 28 Konııer ve ttklAnılar. ıa,ao 

Kuartet piyano muslldst. H,05 Salon mu
ıılklAJ plAklan. 1 Lonc1radan naklen dana 

11,80 Dini neerlyat. ll P1Ak. ıs Mu
ll&habe. - Orkestra.. 1' Ha.berter. U,SO 
PWc. n KlSylll neerlyatı. 18 Çek mus!-

kist. 19 Haberler. 19,llS Romen muılldal. 
20 t)'ntvcratte. %0,%0 'J'agannt Romen pWc
Ian. 20,45 Musahabe. 21 Danı musDdsl. 
22 Spor. 22,10 Dans mnstkJıt. 2S Haber
ler. %3,2:S PIAk. 

2%8 Khz. VARŞOVA, HS5 m. 
1'1,%0 PJyano nıf&klttyle prkllar. 1'1,45 

Muhtelif bahisler. 18 Vals muıılkllt. - Si· 
yut haberler. 20 'Yohan Şrtansun ~rle

rlnc1en orkestra konllerl. 20,415 Musahabe 
20,~0 Ma!&habe. 21 Senfonlf poptller or
kestra konseri. - Musalu\be. 28,15 Rekll'ım 
ve konser. %8,80 Lonc1radan naklen dan• 
muııtldsl. 

546 Km:. BUDAPEŞTE, M-0 m. 
18,115 tmre nuıgyarl tlgnn orkestnw. 

19,20 NNJcll s(Szler. 19,!50 B4'rtha Balon t~ 
Jmnr. %0,45 Spor. 21 Muh~llf. 21,50 Kıı
n~tk nı>1rtyat. U Çingene orkestra!IT. 

'118 Kb2!. ROMA, 421 m. 
18 Dafif mnııtkl. MUııahab<'. PIAk.21,10 

Pllk. 21,4:S Mllanodan nakil. 2t Ha~rlrr. 

29 11nci Tetrln Pazartesi 
tSTANBUL: 
18,SO Fnuuı:ı:ca den. 19 Konfer&m1. 19, 

80 Tt1rk mul!lkt neerfyatr (Ekrem, Ru~en, 
Cevdet, kanun! Oevdet, Şeref, tbl'&hlm 
Beyler ve \'eclhe, :Be1m& Hanımlar). 21,20 
Ajans ve borııa haberleri. :u,so Beclrlye Ra.
Vagnerln eserll!'rlnden (Phefngold) operası. 

kestrası. 

828 Kh7d nOKREŞ, 86' m. 
18,16 GUndUz (PIAk) n..,rlyatı. 18 

Radyo orlrestraaı (hant musiki). ı9 Haber· 
lı-r. 19,115 Radyo orkestnumım devamı. 20 
Unlverstte. 20,20 Pllk (tagannlll). 20,U 
Konferans. 21 San'U Jmartett t4fllfmc1an 
oda 1Dnslldııl. !J,30.Konferanıı. 21,45 ~. 
MJmt tarafmc1ım opera havalan. 22, 1 O PIAk 
ile kabara moıılkl.4'1. 28 Haberler. 28,10 
fCaJn-chane mualkJsl (nal<ll) . 

2%8 Khz. VARŞO\'A, HS5 m. 
18 Ocla mmılklll 18,85 Tagannl, 18,80 

Musalınbe. 10,115 Mandolin orkestruı kon· 
..ert. 10,415 Çocuk nesrtyatt. 20 PlA.k. -

fusnhahf'. 2013ş 'f.:lyano :rdaldtıı teganni. 
21,4~ 'iia\K-rıer. °22 Orkestra konseri. 22,46 
Dan5 moslktsl. :U Musahabe. 24,0!5 Dans 
mu!\1klslnln devamı. 

M15 Kh:ı:. BUDAPEŞTE, 1550 m. 
18,35 Posta memurlarmm konserleri. 

19,BO DeTS. 20 Keman konııert. 20,45 Ma
llllhnbe. 22,(0 Haberler. 28 tlnı;enc orkes· 
trası. 28.~0 gece mmllkml (opera orkeııtra-
51). 

'1JS Khr.. ROMA', 421 m. 
18,SO Tngo.nnlll konııt'r, nmııahabe, plAk, 

mil.sahabe. 21,115 PJAk. 21,80 MU!nhabe. 
21,45 V('rdlnln Falstaff operası. 

~o 1inci Teşrin Sah 
1STAllı'BUL: 

18,80 PWc neşriyatı. 19 Mesut Ocmll 
Bey tarafmdan pcıcukJara maaaı. 19,80 
TUrk mnsUd n~rlyatı (StUdyo saz heyeti, 
Mehlika ve Nedime Hannnlar). 20,46 Mil· 
nUr Nurett!n Bey ve arkadqlan. 21,20 A
jans ve borsa haberlttl. 21,80 StUc!yo caz 
ve tango orkestrası. 

828 KJız. B'V'KREŞ, 864 m. 
ıs - 18 GllncHn (pllk) netrlya.tr. 18 

PIAk Ue lıAtlf IDU!llld. 19 Haberler. 19,16 
PIAk. 20 t)'nıve.ral~ 20;20 PIAk (oda mu
ııUdsl). %0,415 Konferans. 21 Radyo orkea
tnw <t.arafmdan ııenfonlk konser. %2 fsttra
fıat. 22,15 Senfonik konserin devamı. 

2%3 Klız. VABŞOVA, 1485 m. 
ıs,-115 Tapnnl. - Musahabe. 18 Ta-

gannl. - Mııs.-ıhabe. ı8,85 Hafif muslkJ. 
18,lSO Mns:ıh&be. 19,115 Koro konseri. 20,45 
l\lus:-h.'lbe. 21 PJAk. 21,45 Haberler. 21,IS:S 
l\fos:ılıabc. 2S RekJAm ve konser. 2S,1G 
Dans muslklsl. 28,45 Konferans (Esperan
toca). 2',05 Dans muslkhıl. 

Ml5 Khz. BUDAPEŞTE, !550 m. 
18,20 PJAk. 19 Derıı. 19,SO Taragato 

kameri. . 19,G5 l\luııahabc. 20.SO Rlprd 
\ragnelin ese.rle.rlnc!en (Rhelngold( obenuı. 

22,M Haberler. 23,!0 (lngene orkeA'trası. 

21,20 Kahvehane konst'rl (kual"tet). 
'118 Klu:. RO)IA, 421 m. 
18,10 ıra.~ık musiki. 18.65 l\lusahn

lie. 10,10 l\fttsnhabr. 21,10 PIAk. 21,45 O· 
da musildıd koMP.rl. 23 Piyes, Un ve.ro 
gentıluomo. 28,80 Hatif mul!lkl. 24 Ha
berler. 

31 1inci Tefrin Çarşamba 
tST~'BUL: 

18,30 Frıuıııızca denı. l 9 J>lfık neorlya
tr. 19,SO Türle :nnulk1 u~rlyatı (Ekrem, 
Jtqen, Ocvdet:, Necati ve Şevki, Mustafa. 
Beyfel' ve ''eclhe, Semiha Hnnınllar). 21,!0 
Ajans ve borsa haberleri. 21,SO Studyo 
caz ve tango orkestmsı. 

828 Hhr.. nUKnr..ş. 864 m. 
ıs - J6 Gllndll:ı: ncıırlyatı (plAk). 18 

Radyo orkestrası tnnı.fmdan hafit mu5ukl. 
19 H:ıberler. 19,15 Radyo orkestrası 20 
~nlverıı1Ü' 20,20 Sesli filmlerden parrnJu. 
!0,4S ·Konfl'tn.n!I. 21 Tagannl mus1kl~. 21,SO 
Konferans. 21,15 Tagnnnl. 22,05 Snlon 
mualldst. 2S Haberler. 23,25 Konserin de-

rmıalldıL 

M5 Kh%. BUDAPEŞTE. 550 m. 
18,20 Çingene orkc.tdnm. 18,14 Muııa

habe. 19,50 Tagannl. 20,85 l\fasalıabe. 21, 
10 Senfonik orkestra lconıır.rl. 22,25 Muııa
habe. 28,25 Haberltr. 28,<lö Salon mutd-
klıt. 

'JlS Kbz. ROMA, 421 m. 
18,10 Karı,ık l<onser, mulllhabe, PtAk, 

20,80 Kanfcrans, plAk. 21,10 PIAk.' 21,80 
Mıualulbe. 21,45 Bt'lfııg"or isimli RCl!lplgbl· 
nln pcra temsili. 

1 ikinci Tetrln Pertembe 
828 Khz. :httKnEş, 86' m. 
ıs - 15 Gllndlh (plAk) neıırlyatt. 18 

Radyo salon orkestrası. 10 Haberler. 10, 
16 Konserin devamı. 20 Unlverıllte. 20,20 
Konferans. 20,35 Romen operasmdan nakU. 
Müteakiben son haberler. 

228 Kh:ı:. VARŞO\'A, H8S m. 
1'1,20 Tagannl. - Musahabe. 20 Senfo· 

nik konser. 21 :Musahabe. 21,40 Torlnodan 
nakil. \'erdlnln eserlerinden (Falırtaff) ope
ruı. 24,05 :Musahabe. 2',80 Konser ve 
reklAmlar. 

645 Hhz. BUDAPEŞTE. 650 m. 
18 Konferans. 19 Musahabe. 19.SO 

Harpa solo. 10,50 Konferans. 20,30 Bu -
dapeft.e operıuımdan naklen Verc11nln (Reo· 
olem) operası. 

'113 Khr.. ROMA, ~21 m. 
18 Hafit ınmılkl, musahabe ve plftk nee· 

rlyatı. 21,45 l..ombnrdo Ranzat-Onon ('!!erin· 

den <ll passc det cn.mpanelll} tslmll opera 
temslll. 24 Haberler. 

2 ikinci Teşrin Cuma 
828 Kbz. BÜI\REŞ, 86f. m. 
18 - 15 Gündüz (~k) n~r.lyatı. J8 

Radyo orkcstnısı tarnfındruı lıAtlf musiki. 
19 Haberler. 10,llS Uadyo orlteııtnw. 20 
Unh-erslte. 20,20 Pllllı: (Bulgar maılkfsl). 
20,45 Konfe.mns. 21 Senfonik konser. (Fl· 
larmonllc orkestm De). %2 btıralıat. 22,16 
Konserin devamı. 

!28 Khr.. VARŞOVA, 1435 m. 
19,1G Piyano koıuıert. 19,'6 Kont-

20 Org musikisi. 20,20 Aktuall~ 20,SO 
Org konserinin dc\'amı. - Mnııahabc. 21,15 
Senfonllc konser. 28,80 Şiirler. 28,40 Rek • 
IAm ve konser. 24,05 Koro konseri. 

M5 Hhz. BUDAPEŞTE, MO m. 
18 Şiirler. l 8,85 lmreStefant& tanıfm

dan nıht musiki (Ltsztln eııerlerlnden). 20 
tJ'nh·rl"lllto klllse ı;anlnn. (n~rlynt tatlJdJr). 

'JJS Klı:ı:. ROMA, 421 m. 
20,%0 l\lus.'lhabc, muslldll nr~rlynt yok· 

tur. 

3 ikinci Teşrin Cumartesi 
828 Hhz. BOKmı;ş, SGi m. 
JS - 16 GUndlh (plfılt) n~rlyatı. 16 

Mektep n~rlyatı, 18 J>an5 muslkl11I. 19 
.Haberler. 19,16 Oazband 20 Unh·'C.nlte. 20, 
20 J>Ulk. 20,45 Konferans. 21 Franslh-anya 
narlalan. 21,20 Aı.,am muslktsl. 22 :Musa
habe. 2:?,20 Uadyo orkcstra51, 28 Haberler. 
28,25 Clna loknntasınc!an hafit musiki. 

228 Klız. VARŞOYA, 1'85 m. 
19,15 Piyano ile sonatlar. 19,45 Ra

portnJ. 20 Keman konseri. 20,%0 Musahabe. 
21 Ham musıı..1. ve koro konseri. 21,45 
HBberler. 22 Senfonik konser. 22,.:; Ede· 
blyat. 28 RclilAm ve konser. 28,15 Danı 
musikisi. 

545 Kb7- BUDAPEŞTE, u50· m. 
18,20 Piyano konseri. 19 Musahabe. 

lZD,80 Tngannuı konRr. 20,10 Musahabe. 
20,40 J>IAk. !1,20 (Ylyıınalı zevce) lslmll 
radyo t~m51!1. 23 Haberler. 28,80 Opera 
orkl'Strası. 

'118 Kh7.. ROMA, 421 m. 
18,15 Ka"'ık konser. l!),l!S Musahabe. 

19,20 Spor. 20,SO Muınhabe, plAk. 21 Ha
berler, pll'ılc. 21,SO Tagannlll kan1'ık kon -
ııer. 22.80 Senfonik orlcestra konseri. 

Teşekkür 
Evelki akşam Tokatlıyaiı yanın

daki aokakta 11ra bekliyen ve nu
marasr ile şoförün ismini sonra
dan öğrendiğim bir otomobille e
vime giderken çantamı otomobil
de unuttum. 2140 numaralı oto
mobilin şoförü Fuat efendi çanta
mı bulup muhafaza etmiştir. Bu 
dürüst hareketinden dolayı kendi
drıe teşekkürü bir vazife biliyo
rum. 

Satılik ev 
Koca Mustafa Pa§a Hacı Ham· 

za Merdivenli çeşme sokağı 8-10 
numaralr bet oda iki sofa bahçe, 
kuyulu elektrikli ahşap ev satılık
tır. İçinde oturan mal sahibine 
müracaat. (3285) 

Şeref kupası 
Merhum Şeref öldüğü zaman, ya

pılacak maçlann ha11latı Şerefin aile
si ve çocuklanna verilmek üzere orta· 
ya bir kupa koymuf ve bir turnuva 
yapılmasına çalıııbnıtbr. 

Aradan seneler geçti. Bu ku,,_ ve 
hayırlı teıebbüs unutuldu gitti zanne
diliyordu. 

Fakat ıon günlerde, Hamdi Emin 
ve Fethi Tahsin Beylerin ve Şerefin 
arkadaılannın gayretiyle Şuefin aile
sine karıı yapılacak bu kadirıinaılık 
teıebbüsü tekrar canlandı ve bir kaç 
gün sonra da ilk maçla yapılacak. 

Şeref Kupası maçlannın programı 

geçenlerde de yazdığımız gibi ıöyle 

tertip edilmiıtir: 

(29) Teırinievvel Pazartesi Cüm • 
huriyet Bayramı günü Taksim stadın
da Galatasaray· Fenerbahçe, Rüıtü 
Beyin hakemliğinde; (2) Teırinisani 
Cuma günü Fener •tadında Beıiktaı -
Fenerbahçe ve Suphi Beyin hakemli .. 
ğinde; (4) Teırinisani Pazar günü 
Bqiktaı aaluurnda Galatasaray • Be~ 
ıiktaı Kemal flalim Beyin hakemli -
ğinde karşılaıacaklardır. 

. Maçlar yanm Jile uıuliyle olacak, 
yani takımlar kazandıklan maçlarda 
alacaklan puvanlarla mevki kazana -
caklardrr. • 

Her maçın galibi (3) berabere (2) 
mağlubu da (İ) puvan alacaklardır. 

Bu maçlar, tamamen Şerefin aile -
ıine bir yardım için yapıldığından, o
yuncularla hakemden baıka bilaistis -
na hiç kimseye davetiye verilmiye -
cektir. 

Şeref merhum, sporumuza en bü -
yük ve müsbet hizmetler yapmıf, bü -
yük bir sporcu idi. 

Medeni futbôl hakimliğinin memle
liette temelini kuran Şeref bugün Tür
kiye ıampiyonluğuna namzet Beıik -
taıın bugünkü muvaffakiyetlerini ha
zırlayan bugün kendi ismiyle anılan 

atadı, bayabnın son senelerinde Beıik
taı temelini atan, büyük iatiraplar i
çinde ölüm yataldannda kıvranırken, 
klübü, klübün büyük ihtiyacı olduğu 

sahayı sayıklayan, fedakar bir klüpçü, 
temiz bir sporcu, kıymetli bir Türk 
çocuğu idi. Onun ölümüne yedisinden 
yetmiıine kadar bütün ıporeular can
dan ağladı. 

Şeref öldü. Arkasında bir dul ka • 
dui ve yetim küçük çocuklar bıraktı. 

Bunlar, bugüne kadar ne ile ıeçin
diler, ne yapblar bilmiyorum .. 

Fakat Şereften miras denecek bir 
teY kalmadıiı muhakkak olduğuna na
zaran, ııktnh içinde olınalan, büyük 
sporcunun çocuklannın güçlükle tah -
ail ettiklerini, tahmin etmek giiç olmı-
yor. 

Onun için, önümüzde Şeref kupa
ınuıı getireceği hasılat büyük bir ıey 
olmasa da, merhumun ailesi için büyük 
bir yardım olacakbr, 

Şeref kupası maçlannın, yalnız bir 
kereye m8hıuı deiil, Şerefin çocukla
" büyüyÜp yeti,1inceye kadar, iki se • 
nede, üç senede bir maç daha yapıl • 
maıını temenni ederken, bütün ıpor • 
culara, derim ki: 

" Arkadaılar, bu maçlara lcofa)nn. 
Büyijk sporcu Şenfin çocuklanna gi -, 
decek haıılab lcabcrtmak için hepimiz 
kapılardan girerk~ (20) kuruı, (50) 
kuruı aeve ıeve verelim .. " . 

Bu bizim vazifemizdir .. 
izzet Muhittin 

Halkevinde Fransızca 
dersleri 

Galatasarav - Vefa-Fener - Beyk0 

Istanbulspo;-Siileymaniye karşalaf 

Galatasaray • Vefa takımları, geçen seneki rtt.I 
bir arada 

Bu haftaki Jik maçlarında ge -
ne oldukça mühim karııla§malara 
fahit olacağız .• 

Taksimde, Galatasaray Vefa, 
Şeref atadında latanbulspor Süley 
maniye, Kadıköyünde de Fenerle 
Beykoz oynıyacaklar. 

Bu sene, likte korkulacak bir 
kuvvet olduğunu yaptığı son maç
larla ispat eden Vefa ile, mevsi• 
me, geçen senelerin aksi iyi bir 
fana ve daimi galibiyetlerle hatlı· 
yan Galatasarayın kartı karşıya 
gelmesi bize ihtimal ki günün en 
heyecanlı oyununu gösterecektir. 

Teblig 
Futbol heyetinden: .. 1, 
26 - 10 - 1934 Cuma giiod 'w'/ 

cak Jnıntaka birincilik mü~-' 
1 - Taksim stadında:~ 

seri Muslih Bey., 1, 
Galatasaray - Vefa geııÇ 

10,30 Hakem Ali Rıdvan B· ;J 
Galataıaray - Vefa B. 'f, 

Hakem Halit lbrahim Bet• 
Topkapı • Hilal A. T • .,;. 

Saim Turgut Bey. 
Galatasaray - Vefa A. 1· 

Hakem Adnan Bey. 
Yan hakemleri: Halit ıwJI 

rem Beyler. 

K' ..1.._... iıloll!lilt'~~h~r-f,.......~;;....;.....u.,.._ı-..., (~......1-) 

neticesini kazanmalC için taklmla- Salia komiseri Necmi Bey .. 
lstanbulapor - Süleymaoİf' rın çok zorlu bir maç yapmaları ..._.._. 

· T. saat 10,30 hakem Halit ~f 
lazım gelecek ve her iki taraf ta Jıtanbulapor • Süleymanİ1' 
bu sıkı imtihanda çok ter döke- ıaat 11,40 Hakem Hlit Bey. ~ 
cektir. Beylerbeyi - Kaıımpaıa Jt. 

Bu maçın bir fevkaladelik ol- 13,20 Hakem Emin Fuat Bef• 

mazsa arada büyük bir sayı farkı Iıtanbulapor • SüleymaıJ1' 
olmadan biteceği ~imdiden tah- saat 15 Hakem Suphi Bey. P 
min edilebilir.. Yan hakemleri: Sinan, 

Beyler. 
Süleymaniye, lstanbulspor ma- 3 - Fenerbahçe stadınd•S 

çına gelince, bu sene her seneden komiseri Kemal Bey. 
daha fena bir tali ve neticelerle Fenerbahçe - Beykoz Sı 
lik maçlarına ba,lıyan Süleyma. 11,30 hakem Ahmet Adem~~ 

1 F enerbalıçe • Beykoz 
niyenin, ıtanbulapor kart11ında _..J. 

13,15 Hakem Mehmet Re,.. f 
dalına en §&nah, en güzel oyunla - Albnordu • Anadolu Jıo 
rını oynadığı düşünülebilirse de, 15 hakem Sadi Bey, 
Süleymaniyeliler tıon zamanlarda Yan hakemleri: lımail ,J 
insanı o kadar ümitsizliğe düıü- rif Beyler. 
ren neticeler aldılar ki, bu ıene, 

htanbulıpor kuvvetli takımı kar -
f11mda, Bu adetin bozulacağını, 

ve Süleymaniyenin gene kötü bir 
netice ile, sahayı terkedeceğini in
san gayri ihtiyari dütünüyor. 

Günün mühim maçlarından bi
risi de Fener - Beykoz oyunu o· 
lacak. 

Beykoz takımı, geçen hafta fs
tanbulsporun kartısına çıktığı gi
bi kesik ve bozuk bir kadro ile 
çıkmazsa, Fenerin karı111nda mü
kemmel ve korkulu bir rakip ol
maya namzettir. BU takdirde Fe • 
ner - Beykoz maçı da belki Ga • 
latasaray - Vefa oyunundan da· 
ha heyecanlı ve zorlu olacaktır. 

Fakat, Beykoz geçeg haftaki 
gibi bir takımla ~ıkmak gafletin
de bulunuua korkarız ki, bir haf· 
ta evvel, ayni ıahada Fenerin 
kart11ında Süleymaniyenin uğra • 

VOLEYBOt .. J 
Voleybol ve basketbol" 

den: 
26-10-934cum• 

lataıaray lokalinde yap 
leybol maçı: 

Galatasaray - f 
saat 18, hakem Tahir S. 
miıeri Ekrem b~ydir. 

Su sporları kıl 
İstanbul Su sporları 

isliğinden: 

1 - 18/10/934 tarib 
haren Beyoğlu Halkefİ 
!onunda klübümüz az-1 
ıuı olmak üzere kıt i 
b"tlanmıthr. ldmaııl~ 
sini Herr Aumann ii• 
tır. ,ti 

idman gün ve ıaatl 
tembe saat 15: 17 dir:~ 

Halkevinden: Evimiz merkez itina- dığı akıbete uğramaktan kurtula-
11ndaki Franıızça kUralan bu ıene de 1 

936 olimpiY8 ~~ 
Türkiye idman C~,~~ ~ 

tifakı Reisi Erzur~l11 ~/I in 
ziz Bey, lzmirde bır ~ ııi' 

maz ar ... 
3 ikinci Teırin 934 Cumartesi sünü 

( 17) d 1 cakbr B ku 1 
Herhalde yarınki maçlar, fut -

ıaat e açı a • u n sr b · · h 1 
her Cumartesi ve Sah günleri üç dere- ol meraklılarına ıyı ve eyecan ı 
ce üzerine devam edecektir, ve ücret- bir gün geçirtebilecek mahiyette· 
sizdir. Arzu edenler her gün idareye l dir. 
müracaatla kayıtlannı yapbrabilirler. 

diği beyanatta, Tiirk•~eti' 
Bertin Olimpiyadına ıt 
ceğini aöylemiıtir. 
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apınızda garip bir işa-
ret ·· ·· Kale boyu orkestrası! 

11 

gorurseniz siliniz/ · 
ilenciter, aralarındaki beynelmilel , Bahçe k<;Jvasının süzgeçli borusiqle 
retlerle b. b. 1 ·ı ~ k . ./. l k ·ı: f ·ı kalı 0 •• , • .ı. ..ı,.. d. ır ır erı e nasıl anlaşırlar? SO SO / on ÇQ ma marzı e l. 

•ların "e ·h ıp!om.atıarın, ca. ı ~1 . 
• hl •yet k" a..a e reımı evde oturanların dindar 
n beYnelı:nı·ı . ıınya muallimle • Buna derler Kaleboyu orkestra• 

sı ... Takımın adı Mandolinatadrr 
ama, koyunun bulunmadığı yerde 
keçiyf'! Abdürrahman Çelebi de· j 
dikleri g ibi biz de buna Edimeka- ı 
pının Kaleboyu orkestrası dersek 
ne çıkar sanki? Geçende bizim 

eçli b" .• el tıfreleri yoktur ya? olduklarına del&Jet eder. 
ır ınudekki1c· 

tayet rn .. h. ın ıenelerce aü- Parmak reami evde oturanlann çok 
iıtir ki ~ .. ıın {!) tetkikatı göa • zengin ve paralı olduklarına iıarettir. 

de ata}' ıınyada mevcut dilencı· - · o·- . 
•rınd ı.._ ıger •taretler ve delalet ettikte • 

llanı..1-., a ·DC. Ynelrnilel i .. aretl•· • dil • 1& \re bu 11 ti ~ .,.. rı manalar ıunlardır: 
eri -.ılarla are erden yalnız 

811 la\rııı.-1! r, 
-l'll ITIÜdelck 'k bu 

na. "•lrıf olabilm 
1

• • nların ea • 
••rı kıyafetinde '~. ıçın senelerce 

llftıır, dunyayı dolaımıı 
Profea" 

or Stı-eicb , . . 
ınu~lelif dille • er ın ıddiaaın gö • 
htelif "• 1 rı konuıan dinel 'J 

.t. . .. ... r er cı er •na arıc_ ve rnıntnk 1 • 
~ daı!-., • • arın vazı • 
~ htll'ftileJ d')l'lll hıldirmek İrin 
Re ı ·· 1 erıci 'f · "' 
8 lQ~ tö .. fı reaınj icat et. 1 

1.1 l!-..ett rrnuılerdir. 
rın. d er ek • ' ı.a""'ları ıerJya evlerin kit 
'1nıu"-İ !\a, •İn . pı-

eUe t L Yerlerde'-' erna, tiyatro gi. 
-~ eue .. iJ •ı aıraı .. - k 

Beyhude uğraş· (HABER) Amerika meydanların
ma evdekiler fa- da halka bedava konser veren bü-
kir insanlardır. ·-k b" b d .. k 
J' k d k yu ır an onun resmını oymuş erece sa a a· I . 

I kt l ve atına da darısı bız·m başımıza 
arı yo · ur. 

Burada para ve
riı'l er. 

diye bir şeyler yazmıştı. 
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1

''"•tlerderı 
liiinj ~1elerj11 h &nlı~an llıta bir di-

Arasıra şenliklerde, bayram
larda sesini seve seve iştittiğimiz 
bizim Şehir Bandosu bakıyorum 
son günlerde hayli almı§, yürümüş 
takıma obuvaya varıncıya kadar 
ilave etm:ı; fakat mübarek takı· 
mı §Öyle bir meydanda, yahut bir 
bahçede doya doya dinlemek bir 
türlü halka nasip olmuyor ki ... O
nun için biz de kulaklarımazın mu 
s:ki pasını itte böyle, kö§ede bu
cakta kendiliğinden ortaya çıkmıf 
küçük ve derme, çatma takımlarla 
silmeğe çalı§ıyoruz. 

duğu için kendisine kontrbaı Te • Fakat hazan bunları dinler dinler 
mo derler. Bakkal Sofokli ve Pet· de derki: 
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dır. 

Sırnaı; bir fey ko
partabilirsin. 

Dikkat et · dayak 
11erain. 

Evde yanlız ka
dın ı·ar, Ağlarsan 

para alırsın. 

Burada ınsana pa
ra veriyorlar. A· 
ma, ona mukabil 
Nr iş 11aptınyor-

lar. 

Bir yerini sakat 
uös!.Jrirsen para 
alirsın. Ona g;;re 

lıareket t:t. 

Dik'cat darülace· 
zeyl böylarsın. 

&... .,.oe otur"'··"'· •kametıihlarnu de
iittirirler, ve oraya batblan aelecek 
?luraa bunlann tabiatine ıöre kapıdaki 
•taret derhal deiittirirler. 

Edirnekapının bu küçük Man • 
dolinata takımını geçen Cuma o -
radaki tramvaycılar kahvesinin 
kahkahalı, aarmafıklı ve kına çi· 
çekli bahçesinde dinledik. Bunlar 
hem kendileri çalıyor, hem de ıu 
ıördüiünüz küçük kızlara çalgı 
öğretiyorlar. Bunların kendilerine 
göre bir de amıoniklei varmış a • 
ma bu amoniği çalan bakkal Pet· 
ro Efendi o gün Hayırsız Adada 
verilecek bir konsere gittiği için 
aralarında bulunamamıf ... En ön· 
ele oturduğu yerde boru çalan 

ro biraderler, onun ıesinin açıl· 
ması için daima kendisine et suyu 
ile kaynamıı pastırma çemeni ye • 
dirirler. 

Arkada keman çalan Kokino 
Havyarlı oğullarından Panayot 
Berberidistir. Asıl zenaati berber· 
liktir, fakat babaıı usta Niko dil 
traıında oğlundan fazla olduğu 

için oğlu iti çalgıcılığa dökmüı· 
tür. 

Ayakta duranlardan kemancı· 
nın ıolundaki Edirnekapının bü· 
yük bakkaliye tüccarlarından Niğ 
deli Madam Katinanın eski tez· 
gahtarı Rüstemdir. Fakat Rüstem 
diyince eski zamanın o meıhur 
kuvvet ve kahramanlık fampiyo • 
nu-ı:anmayın hi'! Vakıa bu Rüs· 

Dümbullü Burhan, takımın tefi· tem de ıampiyondur ama, tavla 
dir. Elindeki boru da kahveci Ni· ve iskambil ıampiyonudur ! 
ko Efendinin bahçe ıuladığı tene· Onun yanındaki ise Mavro Hav· 
ke kovanın süzgeçli borusudur. yaris oğullarından Mimi Nevroko· 
Lakin çalınırken bunun ıeıi sak - pulostur. Sesi güzel olduğu için 
sifondan hiç farkolunmaz, Zira takımın bat okuyucusudur. 
çalan o kadar ustadır! Nağmeleri Çocuklara gelince gülerek bo
gırtlağından yapar; fakat herkes nıyu öttüren Vaao Pilavcis orta· 
onlrı borudan çıkıyor zanneder. daki mandolinci Vasiliki Zerde· 
Ortada Kitara çalan terzi Sotiri ciı, soldaki kitaracı Diyana helva· 
Limokondorosakidir; o da çok 

1 cıaı, ıağdaki boynu batlı mando
uatadır, hazan tek batına kitaraya lin çalan Mari hoıafcııı ve arkada 
kedi kavgası yaptınr ve çalgıımı ki kemancı da ağlıyo çorbacı'lı ha· 
bpkı kediler gibi mıyavlatır. nı.mlardır. Elinde değnek olan er-

Sağdaki mandolinci Zümbül kek çocuk da bunların ıefi Aleko 
oğlu Karanfilidiı Beydir. Dersle. makamac111dır. 
rini Şehzadebatındaki tiyatrola· Bunların konserlerinden en az 
rın me~hur kompoz'törü Kemani hoılanan tramvay plintonların
Yorgi Beyden almııtır, onun için dan aakallı beybabadır; zira ne 
o kendi baıma mandolin çalarken vakit bunlar çalıp okumağa baıla-
dülger Leonidi kalfa: aa beybaba derhal ı~nirlenir: 

- Yqa be Karanfilidis, kendi· -Yeter yahu, yeter kafadır bu 
mi tiyatroda kanto seyrediyor sa· be! 
nıyorurn, der. Diye bağrmağa baılar. Bunla· 

Soldaki mandolinci T emistokli rr en çok beğenen oranın methur 
Uzun oğludur. Sesi gayet kalın ol- j doktoru Dimitiraki Buci Beydir. 

-Çok güzel çalıyorlar çocuklar 
ama, ne yazık ki bizim Ali Pata 
gibi, gayda gibi, ve ıonra efendi
me söyliyeyim Bayrampqanın 

yerli havaları gibi bir Arnavutça 
hava çalamıyorlar! 

Buna karııhk çocuklar da der
ler ki: 

- Bizde ne çalacağımızı ıaııı
rıyoruz canım! Çünkü doktor Bu· 

ci Arnavut havası ister; keresteci 

Mi hal Efendi Niğde havası ister; 

Arap Hacı Arapça maval ister; 

Leonidiı kalfa çiftetelli iıter; kö· 
mür Natit Efendi en. ı1on moda 

tangolan ister, iyi •ma biz de ıa· 

§ırıyoruz ne çala"Cağmıın. •• 

Seyyar Haberci 

p=== Yeni kitaplar=, 
~; Devlet matbaaıı isimleri ata· H 
:: ... 1 . k' 1 b :: :: gıda yazı an yenı ıtap an as· 
~~ mıt ve bunlar V AKIT kütüp• 

is hanesi tarafından hizalannda 
i! gösterilen fiyatlarla satıfa çıka· .. :: ii sılmııtıt. 
i~ Kitaplann isimleri 
n Muallimin Meslek Ahlakı 
ii Kazım Nami 45 Kuruı ·: 
i: Atar soyguncuları 
si M. Aıir, M. Ali 20 

~i Bir varmıı, Bir yokmuı 
H Sadri Etem 65 
il Bir zabitin on bet günü .. 
ii Nüzhet Haıim 30 
iİ Burla 

,,, 

,, 

,, 

ii lf f et Halim 25 ,, 
~ inkılap Örkünçleri H 
~ Enver Behnan 45 ,, ij 
H inkılap karekterleri r. 
i! Sadri Etem 40 ,, İİ 
i.i. inkılap Ruhu ii 
~i Mediha Muzaffer 35 ,, H .. :: 
i! Yılların Dili ii 
~~Fuat Hulfııi 25 ,, U 
H Almanya Maarifi si .. :: 
i! Retat Semıeddin 130 ,. i! 
:.:!. ve 1. Hakkı iS 

:: :: M "f V 1-!:.J • • D 1 .• :: aarı erLA etının ev et :: 
:: . . .., . . :I 
:: matbaasında tabettırdıgı eıkı il 
H ve yeni harflerle yazılımıt di- i! 
H ğer bütün kitaplar da V AKIT ii 
ii matbaasında aahlmaktadrr. ii 
:: :! 
:: lıtanbul Ankara caddesi: S! 
H Telefon • 24370 - 24379 H 
• r•• 11• r r ı m::=•=ıl 
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_._f ___ Ç_ık .... ~_!itaplara bir bakış L 
Bir kurşun 

Ve devrilen iki ii., şiir 
1934 yılınm ilk

b:ıhar:nda bası -
la.-ı bir kitaptan 

<!aha ziyade (1), 
bu kitaba, epeyce 

dedikodulu olan 
hayatını vermit 
bir insanın (ıfake.t, 

bugün ölü olan bit 

İnsanın), bayatı • 
na, ve ölümünden 

tki acne evvel kcn 
di evinde yaptı -
gıo küçük bir ko-

nuşmada, bende 
bıral:bfı şey!cre 

d:ıir ynzmak jsti
yorum. 

Su hareketimin yerinde ol • 
madığıru söyliyec:ekler çikabilir. l\a • 
lkat, her ne fCkil~e olursa o1su~ hatJ
r.ı&ır.ı muhafaza .etti.ğim, ve Z<ımam 
geldigi vaki~ y\iJ:lerhıe ke."ldi ke.ncli • 
fori tarafından geçirilmit beteri bir 
mn&key~ bir çpcuk g:ibi Jiddetle .oy • 
namak ihtiyacını duyduğum bir ilci 
lci~iden, "Ahmet Haşim" biri-
nidir. Da sonra, bir çdk tanıaıkla

nmızın, y.a.IFHh[; günlerde edindiği -
rniz iJJtibnl'1rı, -0 v.ııkitJer, yauımadığı. 

mızı da söylemeliyiz. 

Val:'n, 1932 senesinin bir ıMayrı 
ayında oluyor. Kapıyı ilk açtığı daki
lmları hntırhyorum: iri yan bir vücu
d:;ı vartlı; bir ~rden ziyade bir adksör 
<liyeb:'i tiniz. Bir zamanlar, :vü.zuh 
dcdiği.ı1i..: şeyi, kendi mmtııkalarmda 

bir casus gibi :kurıuna dizen bir adamın 
n:u bn~da. ilk hamlede ne duyulabi· 
"r:ıc, onu dul-muştum. Fakat, avuçlar;lP 
mın içindeydi: Onu olduğu gibi yaka
la.-niık hrıatım elde ediyordum •• Beni 
od sına ahtıı§ı 

Bu-rrün hayatta olsaydı;. zekisnu 
bt-}~ll hi& birtzel:l'ınz:ı cğnı., kaptır:rnı
yacağı'.nı, kentli kendisine daima telkin 
ctmiı olım bu İnsanın, bu satırlara 
knr~ı, gururumı nMrl ımuhaf'aza ec1Cce
cini bir tarafa bırakıyorum. Bununla 
b::rab~r, bu gurur onda bir hakikatti. 

Ahmet Haşim 'Beye, bütün yazıla
nnın üstünde olan bu haslet nereden 
gcliyoı·du?. Busıu kendi kend· .e bu
lup çıknrnmadım. Hatta, ynlnızlı:en bile, 
hiç bir ya~a gözün kendiaini göz • , 
foınediği dakikalarda., basit odasının 1 

içinde, kuru -Ouvarlara karJı hakim yü
ri.İyÜ§iinü bugün uörür gibi oluyorum. 
Halb kl, gene bugün, toprnklannın 

~tüne bir ita§ dikilchifoin diye, en ya
h:n bir arkadaşı, onun için iane topla
maya çılrm:ş. Ynzdığı bir kit:ıpta:-"Bu 
hitaptan diyor, tqplanacak para ile, 
şaire bir mezar ta§ı yaptırılacaktır!. ,, 

Basit bir odası vardı. Kapıdan 
girince nihayette tek bir pencere, kü
çük bir mas<\, bir etajer, duvarda:bir ki
tap rafı. Ve kitaptan daha çok r~im
ler ..• 

Her §eyden evvel, bu odn İiinde, 
elli yaıına ynlda!an ,hayatı de<likodu
)u bir adnmın, ayni zamanda bir cstetil< 
profesörünün, büyük bir kütüphnneııi
ni a."'.8dığımı itiraf ederim. ılluna mu
hcbil, bana duvarda ü~ re;lm göster • 
di: 

- Gri Çenkonun resimleri! .. 
Dedi. 

Günün ')'İnni dört ıaatini onlnnn 
kar§ısrnda geçirmesine .nığoıcn, bir 
kere daha görebilmek i~n geriye ~e
kilmişti: - Olabilir, dedim kendi :lren
d;me; İ§te bir estetik ho~sı l<~ ki
tiplarını resimlerle tamamlıyor. 

Hakikaten an~attığım !bu ziyareti 
yapt•ğım günlerde, Gri Çenko'nuıı tab
lolarına en ehemmiyet verdiği günler
di: - Gri Çenko, diye izah et • 
ti: tanıdığım !.Rus ressamlarının en iyi
sidir. Beyoğlunda, Fransız h&taha • 
:nc!Ünin .demir parmakhklanna ~a;>tr -
i:ı bir sokak ı:crr;iısinde aldım. Bugün, 
her birisine yüzer lira veriyorlar. 

Iıave ediyordu: 
- Vcrmiyonımt.. 

(1) - Ah~aljimin şiirleri. Se
mih Lutfi k.ili.Urıhancsi . ..Eia.ti. ı na ~ 
ruş .. 

Cri Çenlıo, Mütarekede latan • 
bUla gelmİ§ bir Rus res5a1111ydı. Bu e
aer'!erin, bir akademi profe3Örünün 
.:özlerinden geçlılden sonra, kendi o
daıuun duvarlarında aldığı ibehayı 

münaka§a etmek istemem. Sadece ba
sit resimler olduğunu aöyliy~c~im. 

fnkat, onlara kart/ büyült bir sempa
tisi vardı. Ölümünden r:onra, bu r.e -
simleri ııorclum; kardeşinin muhafaza 
ettiğini söylediler. 

Her şeye rcğmen, lcendi cdaamda, 
g_ünlük ve hakikaten ~ok tabii vuiye
tini anlatmalıtan burada kendimi ala
mıyorum: 

Tabii, dedim; bu docrudur. Fakat 
h~r nedense, bu rahat vaziy.etini, bir
den bire kendi eserleriyle kar§ı!qbr· 
mak lüzumunu duyJnUttwn. Sabrlan 
arasında daima sıkı§an, bir fikirdmı 
ötel:i fikre atlamak için, bir çoklarının 
teyit ettikleri zekiuna r.ağmen, bü -
y.ük bir eüslükle hareket eden Ahmet 
H~Unin, bu .dakikalar ea rahat daki
kalarıydı: Ayakları sıplaktr; göğsw a
çılm•! ve sıvalı kollan, yaZllanaın 

girift hacminden onu kurtannı§a ben
ziyordu. Seremoniye o kadar ehem -
rniyet vermediğini gördüm; kaba rm 
b~et ediyordu?. Jh!ıu aö~-liyemem; 
fakat, her ıene Pariı yohında seya -
hate çıkan bir insanın, hareketlerinde 
ki ü:ısiyet yoktu. Ve herıeyden evvel, 
bir Paridi zevkine uydurulm:ık aten
m~ oda:ıımn içindeki bu garip Bağ • 
datb vaziyetini, Piyer J.otinin maşlah
lı ve keyfiyeli re:timlerinden daha 
farktız b'.Jlmadığımı da söyliyC:e@m. 

Ogiin konl!ftuklarımız için: 
- Bir kere ele ben görmek istiyoo 

rum! •. Dedi. 
- .Nasıl iıteneniz, diye mukabele 

ettim; belki bir hr.ta da yapmıı o!a
bili;im. 

Fakat, daha ertesi günü, bana söy
lediklerinin hemen akabinde, bu ha • 
tayı, hangimizin claha çok yapabilece
ğini nnlamnl:ta ceçikrncmi§tim: 

- Maafoııcf, cliye knrşdadı; hepsi
ni 1>aştan yazncağız. 

1932 ıenesinin bir Mayıs ayında, 

kendiıiylc ltar11 karJıya yaptığım bir 
konuşmayı, hü•ün kc:limelcriyle, ve ilk 
&Özlerinin tıı.mamiyle Clksine olnr:ık, 

boştan aşağı, kendisinin yazdığını iti
rnfo mccb'Jrum. 

Bununln beraber, edebiyat tarihi -
miz için bu fena mı olmuıtur? .. Bunu 
biç bir vakit bu ~e!<ilde aöyliyecek de
ğillın. Netekim, "Piyale" nin mukad • 
de.'"llcsinc dair bir .gün evvel :ıorduğum 
bir suali: - Her yaşın bir anlayıJı 

v:ırdır, diye ta!hih etti. Eskiden elbi
se modalnrı gibi, &nnr.t ve filcir moda • 
lannm mevcut olduğuna inanmıştım. 

Fakat bugün an~ıyor(ım ki, zaman za. 
man doğup ö'cn ~ckilJcr haricinde 
hiç bir yeni tcl:crnmülc m:ıhta~ olmı
ynn bir c<lebiyet v~r." 

Bir zamanlar, büyük bir cehitle sa
nldığl 'VÜz h düşmanlığını böyle ıtas
hih ediyordu. Belki de, bir hasta1ık 

gibi ken8isinde a§fyan bu fikri, 
hauralannı yeniden o günlere 
çevirdif im zaman, ruhi bir 
boşaltma kab:linden, kendisine iti -
raf ta ettirmiş olnbilirim. Fa1cat her 
halde, o ge:e, bütün eserlerinin üs
tüne ~ir kurş n gibi aktığı .bu fikirle, 
büyük bir kan kaybetmesi içinde, ken-
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Sahnede yüz hindiye da. 
ettirmek meharet değilcb 

"Sahnede hokka}>az1ığı herkes yapar; marifet b' 
gibi halkın ortasında hokkabazlık yapinaktır,, 

- Ben iilk önce hayalci idim. Fakat 
sonradan i1i hokkabaz~ sevirdim •• 
Seneler v.ar ki, "Ne aihir.dir ne kera
met" dey..g, el ~bukluğu ile maharet
Jer gösteriyorum, Kendimi methetmek 
gibi olmasın amma ben Türk hokkabaz. 
1annın birincisiyim haddim olmıyarak_ 

•... Beyazrtta Kosfoı yokırşundaki 

esnaf kahvesinde Hokkabaz Şefik E • 
fendi böy)e aöyliyordıı. 

Yan maaadaki iki a&adatı ıö- , 
rütmemize kı.ıbk kabartmıılardt •. 
ikisi birden atıldılar: 

- Evet .•• Şefik Efendinin sözleri. 
çok doğrudur. Kendisi hokkUa.zlarm 
Ü&t.ııdadır. Hem en temiz bir hayal
cidir de.. .. 

Şefik Efendi, arkada§larrnm illi • 
fatına te§ekkür ettikten sonra hayatı
nı ıöyle anlattı: 

- Hayali Attar Rıza, bizim kom
tumuzdu. 31>2 tarihinde ... Ben o sıra

larda cın alh ıya§mda icfun. Onun oyun
~na ıJe!e, gide bende bir merak u • 
yandı. Bir ı:ün beni yanına aldı, Son
ra merak, hevese döndü. Üç sene ka
Clnr Riza Efendinin yanında bu1un • 
dam. Hayli §eyler öğrendim Te 305 
tarihinde de Fatihte Karamaa .mah!ll
lcsinde bir aece ilk per.deyi kurdum. 
B:l~(adım ıurada, burada .oyunlar ver-
:r ci5c ... Ramazanlarda her akıam umu
ma oynardım. 319 aenesinde Ayaapa
§•lı Attar Zeki Kozyatağında Cu
ma, P-azar günaüz kUlda oynabrdı. Ben 
de gece .hayal oynatırdım. 

O zaman -devri istipdattı, .. Merkez 
kumandam Zeki Pqa Attar Zekiyi ta· 
rurdı. Oyunlan kadınlann da ıelme· 
ler,ine ve kafes arkaaından ıeyretrne!e
:ı:iae mü ... do ederdi. Halt.il bu ..... -

Jarda Na§İt Bey de ge1ir, perde arası
na girer, taklit yapardı. tstipdat za • 
marunda tiyatrolar yasak edilmitti. 
Ben o zaman Şem:adebatmda ıiındilü 

ttwm m t1111ııı11ımnımnımumı11mnnmımmm111uumnnınm111nıwt11ılftlıımutt11nu 

dini yere devinniı oluyordu. 
Derhal söylemek isterim ki, Ahmet 

Haıim Bey~ bütün fikirler, bir .dal 
ıüıtündeki yapraklar gibi hareketsiz 
:ve kendi halinde dururdular. Fakat en 
küçük bir §Üphe, en hafif bir rüzga
rın hareketine bile dayanamıyarak, 

her ıey, onu ıiddetle sürükliyebilirdi. 
İ§in !-n garibi, mütevaaıl kaplardaki 
mayiler gibi, .müvnzeneainden hiç bir 
vakit kaybetmediiini .de teslim elme
liy~ 

Birİflcİ ziy,arctimde, filiz rensi o· 
da:umn duvarlannda, -.aece Falih Rıfkı 
Beyin küçük bir porlreai asılıydı. 

Bu küçük porll'en.İn albnda, Ahmet 
l:li!ime ,ne yazıld\ğını maalefes hatır
lıyr.:nıyorum. Sadece, bir saniye dur
du: 

- ,Pot M, rnn dedi, F.alihin bir eıi
dir. 

ikinci ziyaretime gelince, orada bir
den bire Y akup Kadri Beyin resmini 
gÖnnÜ§tÜm. Belki de, ilk bakııta bu 
biç bir ıey ifade ctmiyebilir. Fal<at: 
- Bu ba§, diye yumağa batlamııtı; 
kür.rei arzın en büy.ük zekalarından 
birinin ba§1clır. Edebiyatımız bütün za
vallrlıklannın tetellisini, bu ba}rn ~sil 

mahsulatını okwnakla bulabilir. 
Bugün, biraz yukardn da söylediğim 

gibi, bu küçük konu~mamızda, kırk 

senelik hayatJnı, vuzuhsuzluğun aley
hinde büyük bir dütmanblila harcayan 
Ahmet Ha;ıimin, kzncli kendisine sık
tığı kur.sun seslerini hatırlıyorum: .Bu 
kurşun ı;e~lerinin kulaklarımı ya • 
hyan vızrltısında, bütün fikirleri, bir 
eğaç yapraklannR •tılftn ıilih ıeale -
rinde olduğu gibi, ayaklannın ucuna 
birer birer -dökülüyor. Bununla be -
rabcr, Ahmet J.l~~im, bu jtir.nflnı ~ 
bir vakit yaz:mnmı§lır. Onun, ıh:rl< ıe
nelik edebi gururu, bu doğru hılki • 
kati belki ıöyliyecekli; fakat bunu 
yapamndı. Ve bunu söylerken, kendi 
kentlisi - duyacağı bqka bir gururu 
pıağl\y> ..ccknedcn ii1dji. 

Kenan HulQ si 

Raifinin Oamaniye lkıraatlıaneıincle 

hayal oynatabiliyordom. 
O_yunlar~ ha_yal olduiu için müsa

ade edilmitti. Hiç unutmam... Komik 
Hasan Efendi ve di&u kuıqpanyalar 

Şefik Safi :Et. 
oyun oynamıyorlardı. 'Bir gece Hasan 
Efendi yanıma geldi: 

- Şu ıanoya bir çıkaynn c1a baka· 
yım. Kim var, kim· yok dedi. Eh ar -
kadaı.. Buyurun deffim. Perde açıl

mamıştı. Meşhur baıım ch~arı u~ttt, 

kalabalığı görünce §8tb ve m\IZ\plik 
olsun diye halka ıunlan ..Öyledi.: 

- Teessüf ederim ıize •• Şu sıcakta 
bunala, bunala hayalıaeyrediıinize .-ı
tmı doğrusu. 

Bir alkıı koptu. Huan Efendinin 
baıı, .özleri alkıtlanclı. •• Nihayet Hür• 

1 n otunda. ,...,.., 

Musevi hokkabazlan Anadoluhiaarrr~ 
da bir ıünnet düğününe ~gırdı. Or• 
da ben de ilk olarak bokk-.bazlık yap

ıtım. 

Ha unuttum. Hürriyete k!!!lar Tirk
Jerden hokkabaz yQkQ. Bu •na"1 ~ 
ayip sayılıyor ve yalnız Mü~vilere 
vergi zannediliyordu. Ben ,Midevi 1.o'k· 
kabazlarla muhtelif oyunlara beraher 
gittiğim için meharctlerini, bütün .in • 
ceUklerini kavramı§bm. 

Kendim evde takımlar Yl\Plrm ve 
dediğim gibi Hürriyetin ilaniyle bir • 
likte ilk deia olarak hokkabazlık y.,,_ 
tım. O sıralarda irfan Beyi ele ~ 
aldım. lıtidadı varmıı. çabuk yetifti. 

Nihayet Cülhane parkı açıldı. Ce
mil ~ata burada bir kukla ıan09u ,-ap
tırdı. Hem kulda oynatır, -hem .ho1'ka
bazlık yapardım. Aylık l\lır, hafıtaaa 

çocuklara üç defa kukla oynabrclun. 
64 yaıındayım. Kırk senedir iıim ha
yal oynatmıık, hcl.kabazlık ,ya~ • 
hr. 

· - Hokkakıhk ~ok zorllaar derler, 
hatta hazan hokkabı:zların oyunlan • 
na akıl erdiremiyenler işi keramet 
ilerecesine kadar ~rlar~·· B.ilha»a 
Avr:upada bu böyle imiı? Ne dersi .. 
niz'? 

- Zaten oyuna baı1amadan ev~I 
söyleriz. Ne •ihirilir :ne keramet, .el p· 
bUkluiu marifet der.iz. lfUkikaten de 
hokbba::ın cJj ne ilcoder pbvkaa r.w· 
vıdfaki~ti de o .derecede ;yüluelir. 

Avrupadalü boWc.abıWann ,...., 
s.ktur, .mütcnemdir, Galar .sahne.de, 
halk:ruı ni•ncton uza~ m.sıllann .. 
ki lair çok yedek ali.t ile llllilaarel •ö~ 
ter~. Bi.z ;İse Aüiiiı>e ~ir lı)'Qt:uz. 

.Etnlfnnrzı çcpoçevre halk kaplar. 
Cöz öniiaııltı me1ıar:e.t _,.östeririz 
Böyle bir meltıe .ilerid~ dura.o 
. uamn ÖınÜU~ 111abar.et ıöst~ 
ıne kadar ıg~ Oldu,iunu ilakdirinize ltı
rakınm. 

20 - 25 ..ene ~ hir lıOWm'haz 
gelmiıti. Şafak Nh.~iİu.1e oyun '""· 
""aı.ı. Oy.waw ıOtt,im. flinm41• ıoe 
hindiye dansettireceğini yazıyordu. 

Daha ıda yeni idim. iki arkadqla 
.gittim. ıEn öne oturdıik. ıBabçe tıldrna, 

1 tıklım dolmu§tu. Ne İse uzika gUriil
tülü bir danı havaıı çaldı. Derken per- . 

b~ 
de açıldı. Kuliılerdeıt ti' 
ye kııkırUılar \le ııakik' ~ 
ayaklarının birini ~ere 11 
kaldırarak dansettıler. 

• parmağını ısırdı. So~ra; 
ki, sahnenin altındaki " 
bakır kaplanını§ ve ba1ıJt 

d rıtıolt alet yakılarak kız 1 ,; 

sahneye çıkıp ta kıısıı' 
ca başlamıılar ayaklaJ'fll' 
dırmağa... lnıan kaf••• 
gördük, aördük aauna d"°1'" 
:zim gibi halkın içinde 

- Hayatınızda bat_, 
maceralar? 

- Çoktur, anuna i~,
Bir t:ıne hatıram var a.ı., tlt 
nutmam. Attar Meblll8 

.Kalitaryada panayır v~ 
bana seldi. Karagöz ;. 
Pazarlıkta uyutınuf ... ~~ 

- S::n git, ben arka~• 
ki trenle cünü gününe 
Alaturka on bir treniyle, 
trenle Ayaıtafanoaa (f 
tik. Bir ut, bir kemancı fi 

'11ende vardı yannnıx::I ... 
met merhumun okuma 
Trene bindik. Yolda At~ 
sordum: 

- Nereye gidiyoruz? 
- Verini unuttum 

zi istasyonda bekliyecek. 
lı, iıltine .dolgun bir adalllr 

Ayastafanosa indik. it 
bıydô, etine d.olğun • 
yok. Devri iıtipdat ... Zap 

- ;Nereye gidiyorsu 
- Adını bilmiyona:. 

ne liun bit- a&m bdi 
iyecekti dedik. 1lra acı 

var ne kadar 'Yer varsa ii 
Adar. Ba arada Ka.litarya -
pyı da aöylediler. 

Attar Mehmet: 
- Ha- Tamam. lftte 

ri, dedi .• 

- Amma lhangisi?. 
-Bq!adılar arabacılar 

etmeye... Arabacılann bu 
tar Mehmet kızdı. Araba 
Başla&k yürümeye; nih 
tiye: 

- Kalitaryanın pa~Jı 
Her 'halde oraya ~u-ıl~ 

- Uç yol var.Clu. ~ 
nün altından g~dı ~ 
Paki yc:ddan gidin iliye · 
ter.eli. Yala ı,~ulduk. ~ 
ranhk- Aradaki !fenerler 

bat!ay:uu:a .çalfıcılar ajl 
d:lar .. ıBenim arkam•a 
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• uvvet, ~k ve seyahat ıomanı ' 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLE~ANIN OGLU. ~ 
-: 

' r 
• ...:i Tefrika "o· 71 
)Jl'ı Aslanı. hüku d 

tllit def'ld' m ar bunu görme. 
~ ~~ Ansa, ıorili, iki U• 

İyordu. a bırakıp yardıma gİ· 
41~nL·· · . ka ucumundan müva· 

--~~~ . ybeden ıoril kolların· 
r koı"~ı Yere dayıyarak ancak 

uB~le mukabelede bulunu
u. lr &T L_ı_ 

ta ~ a, ua.oa aılan Bora· 
l.dr. ~ayaklarından birini yaka 

ıA'lr-ıEllBlıt. ~:- Fatuı gibi fırlatıp 
.4.I aauıa kapılmıı tr. 

•nlı htıkü d 
~it hıaY\' nı ar gel"iden, bu 
IOl Jroı._ ile anın ıırtına atlıyarak 
tr. Coriı ıaçlarından yaka.lam 

1 artık Jl .. "11.t,, Lir halde ey~ utradığmı ta· 
Fabna Ydı. 

••11ıı \• ~Bora ve aslanlı b::ı..!._ _ tf lttgjrbı _._ UAUID• 

, ollla 1- ı· e "Cıdenen kuvveti~ 
tllıttt. ' ı Yonnu, Te hırpala-

Aıl-ıı lım ..... .._ 
-"llldar kesin b -
~ n ıça-

:················i 
!Yazan: 1 
f Rıza 1 
i 1 
İ Şekipl .................. : 

vermiyecek bir tekilde liucakladı 
ve doğruca mağaraya yollandı. 

Onu iakip eden Bora ve Fatma 
Yarı kalmı§ avlarını kuvvetli di§· 
lerine geçirmişlerdi. . . . 

Fatuı yabnı§b. Bereket ki a· 
yağı kırılmanu§tı. Yalnız ~ıkmıt
tı. Çıkık ayağı yerine yerle§tirdik· 
ien sonra F atu§ rahat etmiı ve te· 
§ekkür yerinde aslanlı hükümda· 
nıı ellerini yatamifb. 

Erteıi günü aqama kadar, 
kalkma.ama ve gezmesine müıaa • 
de ebnitti. 

incinen yeri, tamamile iyile§· 
mediği j_çin topallıyor ve kendisi-

'1ııı ıı.,.,. ""11cflc1, ... ~~~ ..... --.ı!~ 
~irı en ~~ •1r:tın, "•hfl kablle ve kasabası 
~ Bö1ı~•ıt ~llı;~innek ı ne iabrap Yeri7ordu. O, ulanlı 
~ "1>4,. ~. J:'"'-t, etmiş· hükümdann maiarada olmama -
laiit\iıı ~~ ~'llıll kolay • amdan buna cesaret etmiıti. Yok· .._h t.cruı:!ıle, enıe . hızıyla, 1a efendisi ıvarken böyle bir hare· 
:rıcı t.re,, etti. B:~ Yapqtır· kete girişmeye kolay kolaY. ceaa· 
t ~liıı i11ı~ '-•la ~~raya ret edemezdi. Fakat tam bu sırada 
'd '1ttı. J:' attı ~kırı •eai llır &ıhı gir- mağara kapıamda görünen aalanh 
~!lor, t 'h~nı .. 01'Dıaıu tit • lıüküıındar, Fatuı'un haıta ayaiı. 

~~kaı,~1---t l)'1tl~ 
0~~Yaklarm na buarak yürümek iıtediiini aö

~ bıaJıJ~dı. lıti )'ü~~ birini riince bağırdı. 
"1 aoııra ensetiııe ~1?yu at· Bu bağırıf, aslanı ıaıırtmııu. 
:ııı ~:tık lllldca Yedıiı bıçak Hiç geleceğini beklemiyordu. He· 
~idi. dı 1'" Yere "~et imki- men köıeıine ıeçti ve eski haliyle 

liıtlı liJı ır dai gibi yatb. 

:~ :fit' lı l'lde1 1 Aslanlı hükümdar, Fatuş'u tek-
...:._"":'~:L boı-1ıy0~ 'Yor, ıeni! rar ~uayene ederken: 
, _ı.__ ~ o~n u. Aılan1ı - Ben aana yürümiyeceksin 
~ LI.. ~ı;ıfl 'Ve ~~anımı . a· demedim mi diye çıkıııyordu. 
~~ diı.ıdike aaliince ~er~ıye- Fatuı bunun bir tekdir olduğu
! -q lllih· , ·~ l'iizü11u :~nı ha- nu ~lamq gibi, bqmı öte yana 
; ~ 1>'etiııi illn J ge u~- çevı~erek gözlerinin gözlerine değ 
·"~ . &.. haytq en teaıy- meıınde.n çekiniyordu. 

l'i bL~ •rtıtc... llf, Bora Ye Aslanlı h:~,_.. d b h 
~ i ,,a~k 'f U&um ar, onun u a· 

~1, ~ 1'11-. ~i. VaZt ele • line day~~adı. Kulakları ara· 
,___,~ bir~kiti1ordu_ Aıla l amd~ ıunınerek .reçirdiği avucu· 
L. d._ ..__. ..,_ ~el .:.ti .n ı nu ta ıırtma kadar aötürdü. Bu -. .ı.._ ~ · · ~ nıeaıne h k · F • 4 ~ ıltan, ıçıı. \ts.atını d are etı, alu§a yeniden !kuvvet 
. ~ İne ... .Pladı ı:;n e venniJti. Batını, onun kuvvetli 

~~ı ... A~~ tç.ık bir ~tn ko~lar~ dayadı, ve gözlerini gö.z 
... ~ .. ~ öhnütr çe lerıne dıkti. 

~la.1~~dar. ec::ille . . . Vakit epeyce ilerlemiıti. Aslan- · 
.._ '-.... '--'«il lflDt ) h .. k.. d h 

.=-,ı_ hıli tonra, daha. ileri- ı ... u um ar, ergün, ,nehirde yap· 
~l'..ıJ F Yea Fatuıa ko tu. lıgı banyosundan mabrum kalmıı· 
~· ~lUf, ona 1!ıvaran b. Çünkü bütün zamanını yalnız -
lr\ıı"lla hen· d~u. Ac:ıaınuı fazl lılrtan. •_ıkılmamıı.sı, ayağa kalkma 

it Sek~~~· Yüriiınekte nıü ~ m~~ ıçın Fatut'un yanında geçir-
.\ıı,.,.1 • «l:t, ! Dl1Jlı. 

ttrj ·• 1 nülc.. F 
~ il~ a()t.ıt_ UJndar, elini atuıa: 
ın ... ,. "'lrdü H f'f , acıyan B k 
~de 1ıt . a ı ç~ Yold d - en yı anmaya gidiyorum .. 
h ~etl ::::.an ÇİZgt)erin :e I~ S.a1mı lıa, hen gelinciye kadar ye• 

'ıl1•tı111 btnra b~ oldu rınaen kalkmıyaca.ksın .. dedi. 
~ ~da. Ordu. Fatu! efendisinin sözlerini an· 
l11t:"")~a;,a fa~la. beldeınekte lamıya ça.1ı§ırken, o, çıkıp gitti. 

• ...... ~ _. .(De.ama var) 

HABER - Ak,am Poataa; 1S 

lzmirde 
Yamanlar suyu 

temizletilecek 
lzmir - Yamanlardaki yİnnİ bet 

membadan KaJ"ııyabya akıttlan au • 
:yunbelediye li'boratuvannda iki defa 
yapılan tahlilinde içilmesinin mahzur· 
lu olduiu hakkında rapor verilmiıtir. 
Bunun sebebi; suyun memlNllannda 
bazı köylülerin nedenae tecavib n ta
arruzda bulunmalandır -.e 1:ııu yüzden
dir ki, belediye Karpyaka hallanm ~ 
&erinde yaptD'dıiı ve yaptıracağı tesi • 
ıata ıu vumemekteclir. 

Suyu kirletenlerin adliyeye veril· 
meıi için bir taraf tan tahkikat yapıl • 
malda beraber belediyece buna mani 
olmak için de tedbirler ittihazına bat
lanmııtır. 

Su tesisabnm ve rnembalannm mu• 
hafuası ve •uyun kirletilmekten ko • 
nınmak ipn belediye tarafından atlı 
ve daimi bekçiler tayin edilecek ve ay .. 

nca ve teaiaata haklın iki mevkide dai
mi bekçi klübeleri vücude getirelecek. 
tir. pmumi sıhhat kanunu mueabince 
merdbalann etrafında beton ve potre) .. 

lerle tahkim edilmit telörpler ,..ptı• 
nlacak, bir himaye rnıntakuı tesiı • • 
dilecektir. Belediye fen heyetince ya • 
pılaıı keıfe göre ııhhat kanunu nıuci
bince yapılacak "Himaye mıntakası'' 
tesisatına 7000 lira sarfı İcap etmek • 
tcdir. 

Belediyece Yamanlar memlla •u.Ja. 
nnm Definnendainadaki büyük hava· 
zuna, ilaç atılmak ıuretiyle havuz ve 
telW"cleki borular temizleaecek 'N iki 
ıüa ıonra havuzun ıuyu tamamen bo
ıalblac:akbr. Böylece denize döküle • 
cek olan kirli ıular tamamen armchk· 
tan ıonra havuz tekrar su ile c1o1chtnı
lacak ve alınacak ıuyun tahlili törar 
~ nptırilacaktır. 

Nihayet Jkiua T.,uıin ikiaci haf. 
tumda K.arpyakadaki .balkm eY ve 
matazalarında yaptırdığı ve yaptıra • 
cağı tesisata temiz su verilmeıine Mf
lanacaktır. 

Belediyece soka1darm tenmlenme
si için bazı ~en •• arahalan dol
durulurken halktan bazılan da teae • 
kelerle ıu al.makta ve Yamanlar ••yu· 
nu kullanmaktadır. Bunların tamamen 
Jnenedilmeleri Belediye rei.:liğinden 
alakadarlara bildirnüıtir. Suları kirle
tenleT fiddetle cezalandırılmak üzere 
aranmaktadır. 

Karpyabda Elektn'lc ıirketiaia te
ıiaatı bulunmıyan ve elektrik cereya • 
m yeriJmemiı olan mahalle ve• sokak· 
Jarda bulunan pek çok halk ıirkete 
müracaatle semtlerine de cereyan ve
rilmesini iatemiılerdi. Şirket; imtiyaz· 
namesinde yazılı semtlere cereyan '\'tt• 
diğinden diğer ıemtlere cereyan '\'81'• 

memektedir. 
Halk; beJecliyenİn 11mumi ten'\'İrat 

ıçin yapbnnlf olduiıı ıe.iwtan nti .. 
fade ettirilmelerini İ.Jtemiı ve bunun 
için aynca müracaat etn:üıludi. Bele
diyece bunda hiç bir mahzur göriilme· 
diğinden muvafakat edilmiıtir. 

Etektrik 1i~eti; belediye temah 
bulunan yerlerde istiyen halka araya 
muavin direkler dilemek SUl"etİyle ce· 
reyu '\'erebilecektir. Bottanlı köyti 
LalkJ .da bu auretle elektrikten istifade 
edecektir. 

Bandırma imar ediliyor 
Bandırma, (Hususi) - Marmara -

ının bir inCsi olan B&Ddırmada :imar 
faaliyeti cünden süne artmaktadır. 
.Son zamanlarda yeni ve ani .mimari 
fulup ile yapılan beton binalar, ıehri 
cidden süslemektedir. 

M&nzarası, havaaı güzel, serveti 
tabiiyeai ve ayni umanda ticari faali· 
')'eti yerinde o1an kualaa, Ci!Muriyet 
deninin her kolaybfmdan istifade et
mdcte ve bu huıHta Kayınakam Be -
Yİn Tebberliii fÜlr:ranlara Ia1ik balım
makt.adrr. 

Bandmna zabıta teıkilah da mü • 
kemmel, komiser Sabri Beyin kurdu -
ğu disiplin 'Ve ciddiyet aayeıiade aıariı 
yol,andadır. 

IUşakta gençlik teşkilit1 

vücut buluyor 
Upk, (~uauıl) ...:. Memleketin• .. f 

peyclea beri Dü:rük bir aalNnızh~ J 
15 • 10 • 934 Pazartesi gGnü aJqa • 

mı Halkevimiz aalonunda toplanan 
ıpQr tttkilitınuzın jdarec:ileriyle Hü • 
ıeyin Rahmi Bey araıında Jllühim ha .. 

beklemekte oldutu reııçlik teıkilab • 
1W1 :nihayet tahakkuk etmtk üere ol· 
duiunu büyük bir ıeçinvle IÖriiyo -

ruz. • 
C, H. F. Umumi idare heyetinin bu 

ite verdiği çok Miyük n hususi elıem· 
miyet herkesçe :malumdur. Geçen sene 

bu t .. ldlit etrafında tetkikler ,..pmak 
üzere Almanyadan getirilen müteh.u~ 
ua Kari Dbn bu hususta bir rapor vtr· 
mittir. 

Büyük fn-kanın T..ürk gençliğini İs· 
tenildiği gibi yetiıtirmek ve hazırla • 
mak yolundaki deferli alaka ve gay• 
reti cicldea takdire deler bir tekilde .. 
dir. 

Gençlik teıkilitı baJdoılCla tetkik .. 
ler yapaı:ak bir takmı etütler hazırla • 
mak ve umumi idare heyetine teklif • 
lerde bulunmak üzere Kütahya ve Ba
lıkesir viliyetlerinde tetkikata me -
mur edilen fırka umumt idare heyeti 
azasından Hüeyin Rahmi Bey 1ehri
mize gelerek ic~ eden kanaatleri e
d.iıuniıtir. 

Hüseyin Rahmi Beyin tebrimiı;de
ki tetkikleri dört köy üzerinde obnut
tur. Hüaeyin Rahrl Bey bu köylere si· 
derek gençliği tetkik etmiı Ye köyJü. 
)erimize "8zr ıualler •ormuıtur. 

Hülqİn Rahmi Beye tetlôkab a
naaında ıpor teıkilitnnız Teiıi Yanf 
Ziya :v• Janclanna kumandanımız Mu
:z.affer Beyler refakat etmiılerdir. 

bihal n müaalıabeler 7apılını1ı J•ns • 
lik teıkilitının nasıl olmaaı etrafında • 

ki göriiımeler çok alakalaı ve heye • 
canlı bir ıurette devam etmiı, ıpor 

idarecilerimiz fikir ve noktai nazarla· 
nnı hildimıiılerdir • 

Bu fikirler ikiye ayrıldığı için her "" 
iki zümrenin müdafaa ettikleri tezler 
al1ka ile dinlenmiı ve gençlik teıkila
tının muvaffak olabilmeai için hüku • 
met mekanmnuından id.reıi lehinde 
söz alan ve fikir beyan edenlerin aa -
ym hayli fazlalatmııtır. 

Buna mukabil ıporun bir aık oldu· 
iu ve zorla yiirümeıinin matlup neti .. 
yeti nremiyecefi ve bütün Türk genç. 
lifine tam 'Ye ıamil bir teıkilat yapıl· 
Jnak iıteniyona bu teıkilAta girecek -
lere bir talam muafiyet ve imtiyaz ve
rilmeainin ve caxip uıuller 1'ulunma -
aırun arzuları tatmine kafi oldufu yo
lunda mühim tezler yiirütülmüıtür. 

Hüseyin Rahmi Bey bütün fikirleri 
dinlemiı ve notları ıllmııtır. Gençlik 
tetkilab hakkında yapıl•n hu mauha· 
be derin bir sevinç ve memnullİyetle 
kal'f ılannuıtır. 

Hüseym Rahmi Bey Ufak Geneli· 
iinin bu coıkun alika11nan ve •por 
yolundaki büyük hrzı11dan memnun o
larak ayrılmııtır. 

Adanada Bekiri öldürenin 
muhakemesi 

Adana (Husu i) - On beı araba 
ile Aclanaya koza aetirmekte olan "•· 
cı Abdullah oflu Bekir Çaıkırb köyü 
cİftrllldan geçerken 'J'C)l ortumdan bir. 
dee Wn bUmrak Beldria arabalarım 
adayıp ür.erioe 7 a •İlih &opibp öl -
dürmektea su~a ve mevkuf Haa .,.., 
onu tqvik eden Duraanı mubalrıesnesi· 
n• dün öiledea soara Ajıreezacla bat· 
JandL 

Geçen muhakeme .ıahitlerin dinlen· 
mesine kalmııb. 

şahitlerden Hacı oilu Murat, Be· 
kiri kimi11 "11rdufunu hilmiyorum. Y:al· 
nrz karanlıkta bir adlımm &ekirin an· 
-... i&eriae sıkarak yedi el .ıWı bo • 
:taJbtiım &Ördüm, 1&1çl•111 kovaladık, 
hltamadık, eledi. 

Diğer ıabit Resul oğlu Hüseyin de 
ıöyle phaaette bulundu: 

- Ben aöntüncü ara1Ntda iaim. Yo· 
1un ort111ında '9ir aamn yabyorda. Be-

kir: 

Cümhuriyet bayramında 
fzmirde balo verilecek 

lzmir, (Huıusi) - Cümhuriyet 
Halk Fırkası himayesinde bulunan ök
aüzlere yardım cemiyeti menfaatine 
29 T~rinienel Cimburiyet Bayramı 
pnü lzmirpalaı salonlanncla büyiik 

bir baİo verilrneai k:ararlaıtmlmıt ve 
dün saat 16 da Cümhuriyet Halk Fır
kasında bu iı için bir toplantı yapd • 

'lll'Jfbr. 

Dünki tof)1enbda tzmifta llir çok 
münen-er n ıkibar hammlariyle ban· 
kecdar, tüec:er1•r n daha bazı ze~at 
hazır bulwu:ııuı ve Toplantıya Maide 
Kiznn Haarmefeodi :riyuet etnıiıtir. 
Geç :vakte kadar devam eden konut • 
rnalarda, bolunun çok mükemmel, çok 
muhteıem olması ;çin azami faali,.et 
.. rfedilmeti kararlatbnlrmı ve yapıla· 
c:ak itler tesbit edilmiıtir. 

Maide Kiznn Hananm hiınaple -
rinde yapılacak olaa bu balo için par•· 
1ı bilet usulü kabul edilmemiıtir. 

Yalnız davetiye gönderilecektir. 
Baloda çok zengin bir büfe ile gene 
çok zengin bir piyango bulunacaktrr. 
Dünkü toplantıda hazır 'ltulunan Hn • 
nnnlar, piyansoya konacak kıymetli 

- Arkadaı ,niçin yol ortasında ya· 
b7orıun di,.e sordu. 

Yatan aclam da; elini bôirüne ko
~ı 

- Haıtaynn beni ....... al 

Selmin arahumm •i tarafına c'r
di ve birden Bekirln aralııuma ııç
radı 6 • 1 e1 ailih patladı. Katili kova
ladık, tutamadık. 

Maktalan babası Hacı Abdullah ta 
..kayı fÖyle anlatb: 

Eliyle Hacıyı göstererek - Iıte oğ
luma 'YW'D hudur. Duram gö.tererek 
ıitte 'Vlll'dunua da budur, dedi. Ta eıki
den beri hu Duru oiluma. düfl!Wlchr. 

Oilum bir ıüa baDa dedi ki: Baba be
ni vuracaklar. Oğlıınm :vurduran Da • 
randır. Baıkası delildir. 

Difer phitler de ayni ifadelerde 
ltalundular. Daha bazı ıahit1erln cel
bi için mahakeme 3 ikinci Teırine 
kaldı. 

lzmirden Aydına bir 
bando gitti 

Aydın (H111a1si) - Cuma günkü 
tenezzüh katariyle Aydına •elen lz • 
mirli misafirler arasında ıebir bando
su da vardı. Yirmi ieı kiıiden mürek· 
kep olan bando tehrin mulltelif semt· 
!erini dOlaımrı -.e mahatle kahvelerine 
dahi uğrayarak ve litif parplar çala· 
rak •uhitimizi neıeye hoimuıtur. 

Aydm halkı lmıi.rlilerin bu cemi • 
lesinden çok nıütehatsıa ve memnun 

olrnuıtur • 
Dün Aydın ve civarında epeyce be-

reketli ~ğınurlar yafmrthr· Bir ara • 
lık •İddetlenen yağmurun ben yerle!'• 
deki zeytin •ieÇlanndan tanelerin dö· 
ldilmeline sebep oldaia mumefih ,.. 
mamiret itihari1le zeytia mahsuJleri 
üzerinde faydalı olduju söylenmekte

dir. 
•t11t11IWWW ı ZSJ-1 ~ ... WMiftiMWllMüüftlllftftlBlll 

eşyayı tılmia etmeyi Clenı1ıte efmiıler-
clir. 

Balonua çok aiizel olaea,iı muhak· 
kakhr. Cümburiyet bayramına teaa • 
düf etmesi, balonun ehemmiyetini bir 
'kat daha arthracaldır. Balo hazırlık· 
lan hakkrnaa alacağımız ma1\imah ya· 
zacatunız ta\iidir. 
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Meclis bu sabah gizli 
celsede toplandl 

(Baş tarafı 1 incide) 

Jetin ailelerine beyan edilmesini 
ve bir dakika sükUt edilmesini tek· 
lif etti. Kaz1D1 Paıa bundan ıon· 
ra riyaaete on yedi imzalı bir tak
rir verildiğini ve bunda içtimam 
hafi olmasının teklif edildiğini bil 
dirdi. Takrir müttefikan kabul o· 
lunarak salondaki dinleyit.iler dı
ıarı çıktı. Hafi içtima devam e
diyor. Meclisin bugünkü ruzna • 
mesinde mühim olarak: 

1 - Balkan misakı ve layihala· 
rmın ihtiva ettiği hükümleri tat • 
bik hakkındaki kanun Jayıhaaı Te 
hariciye encümeni mazbatası var• 
dır. 

Hariciye encümeninin mazba • 
tasında ezcümle deniyor ki: 

- Balkanlarda sulhun muha • 
f azasına hizmet edici bir vesika 
olan Balkan misakı icabatınm tat 
bikatını tazammun eden bu ka
nun layihası heyetimizce kabul e
dilerek umumi heyetçe de terci· 
hen ve müstacelen müzakere.si ve 
tasdiki ... 

DUnkU celse 

. Ankara, 24 (A.A.) - Cümhu
riyet Halk Fırka grupu içtima et· 
mİ§ ve takip edilecek isler hak· 
landa Baıvekil Paıa, kıs; bir mü
zakere açml§tır. Hariciye Vekili 
Beyin Büyük Millet Mecliıinde 
beyanatta bulunması münasip gö· 
riilmUıtür. 

Büyük Millet Meclisinin bugUn 
yaptığı ilk toplantı, Yugoslavya
nrn büyük Krah Aleksandr Haz • 
retleriyle dost Fransanın Hariciye 
Nazın M. Baı-tunun Manilyada 
kurban gittikleri feci cina
yet karıısında baıta en büyüğü
müz olduğu halde Türk millet ve 
hüknmetinin duyduğu derin acı· 
nm bir defa daha tezahürüne mey
dan vermittir. 

Bu itibarla Büyük Millet Mec· 
lisinin bu ilk toplantısı fevkalade 
günlere mahsus bir manzara göı· 
teriyor. Dinleyiciler locaları hm
cahmç doluydu. Elçilere mahsus 
localarda da elçiler ve ıefaretler 
erkanı yer almıtlardı. 

içtima Büyük Millet Mecliıi 
Reisi Kazım Paşa Hazretleri riya· 
ıet etmif ve celseyi açarken, son 
günlerde siyasi vaziyet ve harici 
siyaset ehemmiyet kespettiğinden 
dolayı hükfunet ile beraber ça • 
lıtmak imkanını vermek için 
meclisin içtim<ıa davet olunduğu
nu söyliyerek: 

- ·~celisi ali bugün toplan
mıt bulunuyor. Şimdi Hariciye 
Vekili Tevfik Rüştü Beyefendiyi 
dinliyeceğiz.,, 

Bunun üezrine kürsüye gelen 
Hariciye Vekili Tevfik Rüştü Bey 
fU izahatı vermittir: 

- "Arkadaılarım, bugün ha· 
zurunuza hazih bir hadiseden 
bahsetmek için çıkıyorum. He· 
piniz elemle duydunuz ki müttefi· 
kimiz Yugoslavyamn bii!vük kralı 
ve bizim büyük şefimizin samimt 
dostu Birinci Aleksandr Hazretle· 
rini, merkezi ve cenubu ıarki Av
rupada sulhun takviye ve idame· 
sini konuşmak için Parise gider· 
ken Marsilyada öldürdüler. Fran· 
sanın kıymetli hariciye nazırı ve 
bizim de kıymetli dostumuz M. 
Bartu dahi bu menfur cinayete 
lurban gitti. 

Daima Büyük Meclisin tasvibi· 
ne uygun olan siyaset yolunda 
dikkatle yürüyen hükUm.etiniz bu 
fecaat kartısında derhal kendisi· 

ne terettüp eden vazifesinde ula 
kusur etmedi. Hariciye vekilini· 
zi askeri ve sivil bir heyetin ha· 
şında Belgrada gönderdi. Orada 
diğer Balkan· müttefiklerimizle 
birleıilerek vaziyet mütalea edil
di. Tam bir mutabakat içinde ka· 
naatlerimizi, görütlerimizi hadi
senin büyük ehemmiyetiyle müte· 
nasip liir itidal ve ciddiyetle ale
nen ifadeye titaban olduk. Elem· 
zede olan dost memleketlerin ke· 
derlerine tamamiyle ittirak ettiği
mizi bildirdik. Balkan miıakınm 
gittikÇe artan bir kudretle nasıl 

sarsılmaz bir kuvvet olduğunu 
gösterdik. 

Taahhütlerimize candan 1ada· 
katimizi bu münasebetle bir defa 
daha teyit ve ilin ettik. "Bravo 
sesleri,, T ethiı usullerinden ve ci
nayetlerinden nefretimizi izhar e· 
derek canilerin ve mesullerin mey
dana çıkarılması ve 

1
bu gibi kötü· 

lüklerin bir daha tekerrür etmesi· 
ne imkan bırakılmıyacak surette 
anünün alınması için bütün mede
ni milletlerin hep birlikte ç.alıt
malan lüzumunu ortaya koyduk. 
Bu huıusta neırolunan tebliğ üze· 
rine büyük medeni memleketlerin 
merkezlerinden gelen sesler muz· 
tarip insanlara ümit verecek ma· 
hiyettedir. 

Bu kederH vakanın istilzam et
tiii vakar ve sükO.n ve birlik için, 
takdir ve f ükranla kaydederim ki 
asil Yugoslavya milleti ve onun 
muktedir ve tecrübeli devlet re
cülleri en iyi örnek olmu§tur. 
"Bravo sesleri,, 

Ehemmiyeti aerkar oJan bu 
keyfiyeti büyük mecliıin resmi ·it· 
tılaına arzederken Türkiye Büyük 
Millet Mecliıinin derin tee11ürle
rine tercüman olduğumu da zan· 
nediyorum.,, Şiddetli alkıılar ... 

Hariciye Vekili Beyin i~.hah· 
nı müteakip iki büyük ölünün ha· 
tıralarını taziz için aükut edilmif 
ve tekrar müzakereye geçildiği 

zaman Cemil Bey ''Tekirdağ,, ile 
arkadaılarının verdikleri ıu tak· 
rir okunmuıtur: 

"Hük\tmetin hareki.bnı tuvip 
ediyoruz. Alçak cinayete kartı bü
yük Millet Mecliıi bütün nefretini 
beyan eder. Milli kahraman ve 
büyük hükümdar, Kral Birinci A· 
leksandı-'ın ziyamdan dolayı Yu· 
goslavya milletine derin acılan

mızın bildirilmesine ve büyük ev· 
ladı reiı Bartu'nun ölümünden do
layı Fransız milletine teessür Te 
taziyetlerimizin gönderilmesine 
riyaset divanının memur edilme
sini teklif ediyoruz.,, 

Takrir reye konularak ittifak· 
la kabul edilmit ve yarm (bugün) 
saat onda toplanmak üzere celse 
tatil edilmittir. 

Ankara, 24 (Husuıi) - Açık 

mebusluklardan birine müteahhit 
Mustafa Mecit Beyin fırkaca nam· 
zet gösterileceği ıöyleniyor. Diğer 
münhallere kimlerin namzet göı· 
terileceği henüz belli değildir. 

Ankara, 24 (A.A.) - Büyük 
Millet Meclisinin bugün kabul et
miı olduğu takrir mucibince mec
lis reisi Kazım Paıa Hazretleri 
Yugoslavya ayan ve mebusan re
islerine ayrı ayrı aıağıdaki tee11ür 
telgrafım göndermittir: 

Türkiye Büyük Millet Mecliıi, 
bugünkü hususi içtimaında Hari· 
ciye Vekilinin Büyük Kral Hat· 
metli Aleksandr Hazretlerinin 
\'ahtiyane bir surette katillerine 

idam mahkumu 
kadın 

(Bq taratı 1 ndde) 

Ayteye kızmı§, !kendisinden olmı· 
yan çocuğu ıusturamıyan Ay§eyi 
dövmüttür. 

Dayaktan sonra Ayıe babası • 
nın evine ıığınrnıf, bu esnada ıucu 
Mehmet isminde birisi ile tanış· 

mı ıtır. Bir çeıme başında tanışan 
Ay§e ile Mehmet evlenmeğe karar 
vermiılene de küçük Ahmet gene 
ortaya bir engel olarak çıkmıştır. 

Sucu Mehmet, Ayşeye çocuksuz 
olarak gelirse nikahla alacağını 

söyleyince Ayşe kararım vermiş, 

babaımm evinden çıkmış, Kadı
köyünde dayısının evine giderek 
iki gece misafir kalmı§, sonra bir 
gece saat dokuzda lstanbula dön· 
müş, ertesi günü saat ikide gene 
Kadıköyüne geçmiştir. Ayşe Ka· 
dıköyüne g~erken vapurun arka· 
smdan küçük Ahmedi denize fır· 
latmı§hr. Vapur yolcularından Mü 
fit Bey isminde bir zat Aytenin 
vapurda yanında biraz evvel gör· 
düğü çocuğunun ortadan yok oldu 
ğunu görünce şüphelenmiı, Ayşe 
Kadıköyüne çkınca polise ihbar e· 
derek kadını yakalabnrştır. l 

Müddei umumi Kaıif Bey Ni • 
kola, Fethiye, Haşim, Hacer Emi· 
ne ismindeki şahitlerin hadiseyi 
tamamen anlattıklanm söyledik • 
ten sonra demiştir ki: 

- Bu alelade bir tehevvür ne • 
ticesi katil değildir. Hadise bir 
tasmim ve tasavvur neticesidir ve 
bu hadise şeni bir vak'adır. 

Kaşif Bey neticede suçlunun 
Ceza Kanununun 452 inci madde· 
sinin birinci ve dördüncü fıkraları 
ve altmeı bendin son frkrasına gö· 
re cezalandınlmasmı, bu arada 
ya ınm Uk o m öz önUn 

de bulundurulmasını istemiştir. 
iddianameden sonra ı-eis Aziz 

Bey Ayşeye bir diyeceği olup ol
madığım sormu§, Ayte: 

- Ben~ kabahatim yoktur. Bu 
felaketi kocam b&§ıma getirdi de
miıtir. 

Ağır Ceza Heyeti biı- saat kadar 
müzakereden ıonra karan tefhim 
etmiştir. Ayşe evvela idama mah· 
kOm edilmit, fakat suç iılediği za· 
man yirmi bir yaıma basmadığı 
için cezası yirmi dört sene hapise 
çevri im ittir. 

• 
ait beyanatını dinlemiıtir. Bu 
menfur cinayet karşısında mütte• 
fik bir infial duyan B. M. Meclisi, 
riyuet divanını dost Yugaslav 
milletine çok derin teessürlerinin 
ifadeaini ve muf ah ham hükümda
rının ıahsma uğramıı olduğu bü· 
yük ziyadan dolayı teessürlü tazi· 
yetlerini iblağ eylemeğe memur 
etmittir. 

Tiirkiye B. M. M. ;Reisi 
ALP KAZIM 

Diğer taraftan Kazım Paşa 

Hazretleri Fransa ayan ve mebu· 
ıan reislerine de ayn ayrı şu tel· 
grafı çekmittir: 

Türkiye Büyük Millet Mecliıi, 
bugünkü hususi içtimaında Hari· 
ciye Vekilinin Büyük Kral Haş· 

metli Aleksandr Hazretlerinin ve 
büyük Fransız reiaj Bartunun vah· 
şiyane bir surette katillerine ait 
beyanatım dinlemiştir. Bu men· 
fur cinayet karş11ında müttefik 
bir infial duyan Büyük Millet 
Meclisi, riyaset divanını Fransız 
milletine çok derin teessürlerinin 
ifadesini ve reis Bartunun ıahsın· 
da uğramış olduğu büyük ziyadan 
dolayı teessürlü taziyetlerini iblağ 
eylemeğe memur etmiştir. 

Türkiye B. M. M. Reisi 
'ALP KAZIM 

25 birinci te rıll ~ 

Sırp Nazırını katle ın~· 
mur komiteci ne yapb 

(Ba, tarafı ı incide) dan öğrenilmif ve netr 
ne Amerikaya kaçarak elinden iddia edildiğine göre~ 
kurtuldum. poliı ve yüksek adliye 111 ~~ 

Y anko Pustada iken bu ada- huzurunda açıldığı z.aıd l'
mın Yugoslavya alerhinde çalııtı- zarda bot gibi görünJllÜ~"! 
ğını anlamıştım. Kendisine bunla· · biraz dikkat edildiği 1 ~tr. 
~1?'1 fena bir iş olduğunu söyledi • vulların aatannın içinde ~ 
gım zaman fena halde kızdı ve ha- ler ketfedilmit ve bunl~ 
~= ~m~~~~ ~ 

- Ben yaptığımı biliyorum ve bulunmuıtur. 
yaptığIDl şeyin çok iyi olduğunu Bu evrak araıında :rD 

bilerek yapıyorum, diye bağırdı. lsviçreye girmek için k1J 
Bir gece evimize genç bir üni • Jarı sahte Macar pasa ö1' 

versite talebesi geldi. Y osip Zark vardır. Anla§ıldığına ~ 
1 işminde çok sevimli ve narin bir nunlar burada doktor dıf 

delikanlı idi. Perçeç ona gözü· ettikleri Kvaternik'e bu 
mün önünde : ları vermitler, o da ~-de 

- Derhal yarın Belçika ya gi • bunlra mukabil üzerlerıll 
decek ve orada Yugoslav nazırla- Çekoslavak paaaportlarflll 
rmdan Miloyeviçi vuracaksın diye · · 
emretti. Zavalb delikanlı sapsarı tır.G "dd' d"ld•""ıııe ~ ene ı ıa e ı ıg . 
oldu. Sarhoş gibi kalkarak evden zan zabıtaunm elde etti~ 
çıktı. Ertesi günü Belçikaya ha· kIDl vesaik daha birçok . 
reket etti. d b'l k b 0 aS1 

itham e e ı ece ır 'lf d• 
Fakat genç Yosip bu iti yapa· Bu itibarla gerek Fran•~ ıJ' 

madı. Miloyeviçe çevirdiği ta· rek lsviçrede yeni tevkif 
bancayı kendi ıakağına sıktı ve zar edilebilir. 
intihar etti. Bunu duyduğum za• ı------~~~~ 
man fevkalade müteesir oldum. Şükrü ~T ai}İ p 
Derhal Perçeçle bütün alakamı 1 1 s 
keserelt Amerikaya kaçtım. <Sa§ wat' ili 

Perçeçle geçirdiğim üç ıene zar· Şükrü Naili Pata Mi 
fmda bunların iki ecnebi devlet. dele esna11nda büyük 
ten aldıklan para ile geçindikle • görülmüı, çok kıymetli 
rini anladım. Perçeç, Paveliçle danlanmzdaındır. 
beraber para uğrunda memleket· Paıa, lstanbulun 
lerini satıyorlardı. ltalya, Maca• takip eden gündenberi 1 
ristan, BelÇika ve Amerikada 3 üncü Kolordu KumaJl 
birçok sefil kalmıf Yugoslavlar rak bulunuyordu. Son za 
Perçeç tarafından bu esrarengiz Bahkesire tayin edilmiıti. 
teıkilata dahil edilmitlerdir. Bu P~e.tleri~~ 
zavallılar liilrm arını oyurmak edildiği gibi mebus seçil 
için aldıkları beş on paraya mu • sa, bu sahada da memle 
kabil bir hiç. pahasına hayatlannı metli yardımlan dokun' 
feda ediyorlardı. 

mektir. 
Bunlann birçok adamlan bü • ---------~ 

tün dünyada Hırvat ihtilali için 
para toplamaktadırlar. 

Paveliç.le Perçeçin bir milyoner 
gibi ya§amalarma ve hiç bir tehli· 
keye maruz kalmamalarına mu • 
kabil bunlara koyun gibi itaat e
den adamları hapislerde, sehpa • 
larda can vermektedirler. 

Perçeç ile ilk önce Viyanada 
tanı§mrttım. O zaman çok para11 
vardı. 1929 senesinde birdenbire 
Brovemir Y eliç isminde tıp tahsil 
eden bir talebe ile Macaristana 
kaçtı. Tabii ben de onunla bera· 
her seyahat ediyordum. Macaris .. 
tanda çok kalmadı. Sofya - Is • 
tanbul tarikiyle Atinaya ve ora • 
dan da ltalyaya geçti. 
lsvl~re zabit ası faaliyette 

Lozan, 25 (Hususi) - lsviçre 
polisi de Marsilya suikastini müte· 
akip gayet derin tahkikatla meı· 

gul olmaktadır. Suikaatçilerin Mar 
silya suikastinden evvel Lozanc!a 
bulunmu§ olmaları ve talimatları· 
m ıeflerinden bu ıehirde almaları 
buradaki tahkikatın ehemmiyetini 
fazlalaıtmnaktadır. Tahkikatın 
mihveri suikastçilerin burada ne 
yaptıklarını ve nasıl vakit geçir
diklerini an1amaktır. 4 

Şimdiye kadar tenevvür eden 
bir çok hakikatler bu esrarengiz 
meselenin aydınlanmasına çok yar 
dım edecektir. 

Bilha11a Novak, Benes, Silni, 
Gorgyef ve doktor diye hitap ettik 
leri ıeflerinin istasyon emanetçisi· 
ne bıraktıkları vabullarda bulu• 
nan vesaik fevkalade bir ehemmi• 
yeti haizdir. Polisin bütün çahıma 
sına rağmen bu vesaikin nelerden 
ibaret olduğu gazeteciler tarafın• 

Temiz süt 
• (Baş tarafı 1 inci 

Bir taraftan satrıa de J.e· 
vam edilirken, diğer ta f tlı 1 

depo sabah, akşam muhte tr i 
lere 15-20 beygir çıkaT'1 • 
yapacaktır. J 

Bu tekilde, süt buhr~ la.ı 
yen meydan verilmiyece 

Deponun seyyar sa 
diğer seyar satıcıları a~ 
de kolaylaşmıştır. Çünk' 
satıcıları beygirle gez ) 
Müstahsiller şehrin di~ ~ t 
rinde de depolar aça/, ~ 

Kadro mecm:iJ'-1> 
Yakup Kadri Beyiıı 1J~1•· liğine tayini münaıeb•f. l 

mecmuasını tatil edece k I 
mittir. ./J ki 

Idareleri.1 biı~·t~ltd 
Deniz yolları Akafı 

havuzlar idareleri ta~ı 
sene1ine ait bütçe ıf,j9>"Yt 
batlanmııtır. ikinci ~l'J, 1" lfi 
batında deniz yollar• . ."' C' &f~ ~ 
dettin, Akay müdür" ~_;l dci 
rika ve havuzlar nıii~~~ ~~ Jt '' 
Beyler yeni bütçeler ,1":.11 ln 

tısat vekaleti ile teDS'f' •k! 
lunmak üzere Anıı-,- l.ı~k. 
lerdir. / ~rıkı 

Deniz yolları j~ are~, I~ 
ne hütçesi,le bu ıd J .lıL • ..... ,._, .. J 
purlaı-ın yenileıt1:1 f._ ~ 1 
edilecektir. Her uÇ .;'_,! 1\ 

son yapılan pilanÇ~ 
• eli betleri memnunıY 

hadde yüksebniflit• 



--~ürkiye futbol 
rinciliği maçlan 

- -.. _ilk k (Baı tarafı ı iııd aayıf..S.) 
oydular. Vali fırka . . 

ençJik teıkilitı ha:_._ d reııı 
tta bul 1U1:1n a tel· 
an R unınh • ak üzere Bur1&da 

a nıı Bey fa • 
ları otele · . mpıyon ta· 
diler· l rınde zıyareı ederek 

ıy e uzun d k 
t. Bu alctam be aza .11a onuı· 
~&fi . ledıye tarafın· 

erıne bir ziyafet ·ı 
"• taın . •en e-

~--·rı ~•Yon takımlarm müki-...... ~ •• au:;nı edilecektir. 
. i A~ Yapılan maçlardan l>i· 

el. : 'Ye lıP&rta talamları 
den 1'n&ıunıtbr. Mutat me
'Qcl '°llra hakem Nuri Beyin 
~:_ o111na batlandı. ISida· 
·~•-.ren hllt' . 

llha Al un OJnamaia 
hı. •n ~Y, S inci dakikada 
._. iıl~ ~blan 'birinci ıol· 
ar.ıc dtaa1Ucıııi bütün büt'" ~lOlllllAiwwwlamm ."" ""il 
.. Jl1ar.••renin nihayetine k:~ H ıu ve 5 lıraya ı 
t'-· il &d....J· • .. ·ı 
Klncj d ~lnt 1ekize çıka u•• k 1 k 1 :, 
to,ı.::~e~e lıparta kendi~ ; iŞ 1 pa to il 

ile de ı • ~ d ! '" L "' >''llid Zlllır tampi- !)on mo a ve &.."'lğ.am ycrıı uu :: 

llaaıai oı......;•n 2 ıol Y•pmaaı- maılardan ölçü üzerine 48 ... t 
'sa "'tai &rak aabayı 0. J 0 zarfında palto siymek iıtirenlu 
IUa.ı:e lericetti. AltaJın Ankara caddesinde Orhanber ha· 
~ • • Tal- • V nmcla "Kola1bk Tenihawi,, ne 
• •~· 11tiLL. . • ~ elıap-
IÇ-.rj IİL.:-uat 1Çİn U..it ıüracaat etainler. İ 

la.. 111 le.aç •eren C... kumaılann nef ... tindeı: İ 
llciıaci •&rdı. "• ~etli o- ı....._ :yapdmuından kullamt İtİ·I 
id .... ~· ...-... re· ı.nı. de ... memnun ·:~ ......... , 
.:~::! 8: &!"! • -- (3295) 

Çat P1>'0tıu 'b" 11aiiea !ar. An- tstanbul birinci ticaret mahke· 
·u.:ı.ftı· ~--için mesinden: 
U...id' ~ki)e ı-.. . lla&ilt\p Zehra H. a'YUkatın ~et Nur 
~·-, -• lihcl.ı.:._ --:P1'-'a ol- Bey tarafından Beyazıtta Solan 
~~ aia camii bitiıiiinde Sait Beyin 

• ...._-: .. -. ninde oturan Ahmet Hikmet Bey 
d~~ a..: aleyhine açılan 6540 lira 73 kurut 

• llıaçta ~~._.....ela alacak da-.uı yenileme büroıunca 
tcl41.:...~ l n ~ıraz eveJ ~ yenilenerek mahkememize ıönde-
r!_~~ c:tdı. ""-~ rilmit ve evelce müddeaaleyhin o-

aL.ı. tur uit lffı~ beMi ~lmadıjı te&bit 
.~ -.ı Lı.ıı !._-ı. . ı'I·. J ' 'fU • .....1..1· ·ı.ıı.-----., ~~ ::_nu ecaiımeei üserine teu ııatm ı auen 
1 liiaeı ~oC~ ıl.L · l.it •· y•pılmaıma mahkemece karar ve• . . . .. nr ~Iİhcl 

. ı ~\I)'...:._ ....... l.! . e rilmit olduiundan muhakeme ıü· 
1r._. -... , F~ Ull' tir• nG olarak tayin kılman 19/ 11/ 934 

0h.ııa t::: ~la 21 İn· puarteei ıünü saat 14 te müddea· 

Pu~-~. l:_,tol ..,.~0-.. aleyh Ahmet Hikmet Beyin muha~ 
.... ~ ~ __.., kemecle hazır bulunmau lüzumu 

0 --... il . tol~ lllecra1a H. U. M. K. nun 141 inci maddesi· 
• . aktıtri bir fırla Paa1111 •· ne tevfikan ilin olunur. 
111

11 '•e ıdq 1ai, 1ltla ka. (3040) 

ilk1oıu.:....•.11aıa"-'•~e ka-1 .. ---------.. 
~~ .~1 oı-..a. m,ı tw .. olmak 1~11 butU11 

iL .. • •nna tak. bıpklar111 fevkinde olan 
-::t•ktafrn L._ 
.... be ""uaı. 
d 1 lcliyeıı lali bir llıuka 
e elerd •e>'ir ·ı • 

dalcilca en aonr cı er uzun 
Old\lla, da fiakkı~ &ııcak 36 

1'i · ~ b dlüne fa· 

~ r ~=l'lt lcea~.~ IOllra 
, 'eti 9tei ~lfti. Çan. 

~:.ı.. ~ , .. i art-
daL:ı 1111( •ta; 0111na 1.. __ ,_ PLA Y TIRAŞ BIÇAGI 

"'llCada "-~or.lu. F·L -,.a kala 
tıt1 ilci -:-t!ct-t -..t 40 111• DIDıs. Ve her yerde arayıo11 

•iir11ıea· "et ıoı ~ ;:' Penaltıdan -----• (3775'--11 
1 ~ı..~ -.n· eycaıun faz-1ı----------.... 

l~~ı:-•edene PASTIRMA 
ile~ ~le l&Jaa ~Jaaın lıü· IOKRO ZADE HAKKI 
d lrd~ Ya çıJdıd "lk BALIKPAZAR No. ti 

\1. it.._ ~ OJluaU 'l L _ 1 1 
L_~ l'&L... 1 e uelli olu· 
..,... ~ .... _ ••ea B.tıw __ 
·-~ _-: -qJarı .. ._.ın 
e )tte iıl)Q çok ıeçme-

etti ..... & 1ll olarak••--.!'-• 
l O ·ııqewe L -..7ıxl 
·ı.._ ,Ja 111•ıladılar. Çan. 
;-'"'! L_ rt f lraat L-

'' )l "'leai11e ita aı:ılclulcça 
i~ t çele.... dar ınnıekte 
k '-1 &ç.Jc ı1orlardı. 30 uncu 

Etw bu pubrmadan Wr dilim 

717ıo• ............ --- oldukp 
..... putama ~--~--
AGIZDA ERiR SiNiRSiZ 
YUMUŞAK f GIDASI BOL. 

ŞUkril aade Hakkı mafazaamda 
Mtılan P&ltırmalar halla Kay.eri 
malıdır. 

n ~İni ka~-=:•nın tüzel 
keı r, Yerinde L! de Jatra. l~~---------.1 "''-'-•ci vır Paala topu li akmlar tekrar 'bqladı. 33 ün· 
L "e lı-. bae 'Yerdi •• Orı.- . CÜ claldbda Şerefin cidden nefiı 
q --.p}ı ı,· ı-.n 

Y•ııııı ilci . ır dolaınutla bir titii ile 3-2 ıalip vasiyette çık· 
llcı ıolüııü lca1det. tı. C>Jun bu tekilde biraz daha de· 

• 
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Kısa, orta Ye urun dalgalı neşriyatı temiz ve pDrDzaOz bir ıekilde 
nakleden 1935 modeli TELEFUNKEN • 127 sayesinde musiki ibtiya
cıaızı tatmin edebilirsiniz. Bu derece mllkemmel bir makine timdiye 
kadar bu kadar ucuz fiata satalmamııtır. 

Galatada Burla Biraderler •e ŞOrekisı mDesseaeainden TELE• 
FUNKEN in ( 12) numaralı kataloğunu isteyiniz. Orada tlç yeni mo • 
delinin taf11llhnı bulacakıınız. • 

İstanbul 2 nci icra memurlu
ğundan: 

ipotek bedelinden paraya çev· 
rilmesi takarrür eden ve tamamı· 
na yedi bin dört yüz lira kıymet 
takdir olunan lıtanbulda Babıca· 
ferde Ahıçelebi mahallesinin Y o

iurtçu ve Bardak ve Yağ iskelesi 
aokaiında eski 35, 133, 135 mü • 
kerrer 7 ili 27 ve yeni 35,-müker • 
rer 135, 11, 29 No. larla murak • 
kam yazıhaneyi müttemil mai• • 
zannı tamamı 2ô - 11 - 934 ta· 
rihine müsadif pazartesi günü ıa • 
at )4 - l~ ya.J<adar dairemizde 
açık arttırma suretiyle satılacak -
br Arttırma be.deli kıymeti mu • 
hammenenin yüzde 75 i bulduiu 

ir EL f FUNK~N • 
Istanbul Milli Emlak Müdürlüğünden: 
Hocapqa: Hocapqa mahallesinin Muradiye aokağmcla 7 

numaralı dükkinın 8-32 hiaseai. 
0

Muhammen bedeli peıin para 
ile 400 lira. 

Hocapaıa: Hocapaıa mahallesinin Muradiye· aokaiında 
21 numarlı dükkanın 918960-3, 110, 400 hi.-eıi. Muhammen 
bedeli pef in para ile 886 lira. 

Hocapaıa: Hocapqa mahallesinin Hocapap caddesinde 
53 numaralı maa arsa dükkanın 38760-110640 hiueıi. Mu· 
hamn:en bedeli peıin para ile 210 lira. 

Hocapafa: Hocapafa mahallesinin Muradiye .c>kainıda l 
numarlı dükki.nm 8-32 hi11esi. Muhmmen bedeli pef in para 
ile (1500) lira. 

Hocapa§a: Hocapa§a mahallesiııin Muradiye aokaim~a 5 
numaralı dükkanın 8 - 32 hissesi. Muhammen bedeli Petin pa• 

ra ile (375) lira. 

Hocapaf&: Hocapaıa mahallesinin Muradiye aokaimda 9 
numaralı dükkanm 8-32 hi11esi. Muhammen bedeli pefin par• 
ile (550) lira. 

Hocapa§a: Hocapaıa mahallesinin Orhaniye caddesinde 

23 numaralı dükkanın 52600 - 110640 hi11esi. Muhammen be· 
deli pefin para ile (1189) lira. 

Yukardaki mallar hizalarındaki kıymetler üzerinden 31 -

10 - 934 tarihinde Çarıamba günü saat 14 de açık arttırma su• 
retile satılacaktır. isteklilerin muhammen bedelin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey akçelerile müracaatları. (M) (6487) 

takdirde mezkur ıayri menkul .. -------------------------. 
müıteriıi üstünde bırakılacaktır. 
Akıi halde ıon artbranın taahhü -
dü baki kalmak üzere 11 - 12 - LALE Eski MULENRUJ 
934 tarihine müaadif ıalı günü sa• Memleketin S S ) Maruf mugannivc- F 'd C H 

tanınmış al~ az a onu ter Şark dansları erı e enan • 
at 14 - 16 ya kadar keza daire- fiyatlar ehven. focalardan Ucret ahnmaz. 13481\ mizde yapılacak olan ikinci açık ._ ________________________ _. 

arttırmumda mez1<Ur ıayri men· 
kul en çok arttıran uhtesine ihale 
olunacaktır. Arttırmaya iıtirak 
etmek iıtiyenlerin kıymeti mu -
hammenenin yüıde 7 1/ 2 nis'be -
tinde pey akçeıi veya milli bir 
l>ankanın teminat mektubunu ha • 
mil lıulunmaları lazımdır. Hak • 
lan tapu ıicilleriyle sabit olmıyan 
ipotekli alacaklılarla diğer alaka· 
darlann ve irtifak hakkı sahip • 
!erinin bu haklarını ve huıuıiyle· 
faiz ve meaarife dair olan iddia • 
lanmn ilin tarihinden itibaren 
20 ıün zarfında evrakı müsbite • 
leriyle birlikte dairemize l>ildir • 
meleri lizmıdır. Aksi takdirde 
hakları tapu ıicilleriyle sal>it ol • 
mıyanlar ıatıı bedelinin paylaı -
maıından hariç kalırlar. Müte • 
rakim vergi, vakıf ka.reai, tanzi • 
fiye ve tenviriyeden müte • 
vellit belediye rüsumu müt· 
teriye aittir. Daha fazla 
malumat almak iıtiyenlerin 28 -
10 - 934 tarihinden itibaren da· 
iremizde açık bulundurulacak 
artbrma ıartnameıiyle 933/ 162 
No. lu dosyasında mevcut ve ma • 
lıalli mezkUrun Evkaf, mesaha ve 
aairesini havi vaziyet ve takdiri 
kıymet raporunu görüp anlıyabi • 
lecekleri ilin olunur. (317) 

İstanbul 4 üncü icra memurlu- ı~-----------..... 
ğundan ilan: MOSAIT ŞARTLA 

Tamamına on üç bin bet yüz Bir mütehaaııı tarafından in· 
lira kıymet takdir edilen Beyoğ· gilizce, Fransızca lisan dersleri 
lunda, Kamer hatun, Çakmak ıo· ile piyano ve jimnastik dersleri 
kağmda eski 33, 35, yeni 31 No. veÇi)ir. lstenildiii zaman evlere 
lu bodrumla beraber sekiz katlı gider. Adres Feriköy hamam 
muntazam kirgir apartmanın nı - Bilezikçi sokak Metanet apartı· 
ııf hissesi üzerindeki birinci ipo • man 52 No. İkinci kat. Madam 
tek bet bin küsur lira borç kabul Ermin. 316 
edilmek ıartiyle açık arttırmaya ._ ___________ _ 

konulmut olup 1 - 11 - 934 ta· 
rihinde ıartnamesi divanhaneye 
talik edile'rek 28 - 11 - 934 ta
rihine müıadif çarıamba günü 
saat 14 den 16 ya kadar lstanbul 
dördüncü icra dairesinde ıabla • 
caktır. Arttırmaya ittirak için 
yüzde yedi buçuk teminat akçesi 
alınır, müterakim vergi, belediye, 
vakıf icaresi müıteriye aittir. Art
tırma bedeli msıf hiaaeye isabet 
eden muhammin Rıymetinin yüz • 
de yetmiş betini bulduğu halde i·· 
halesi yapılır, aksi halde en son 
arttıranın taahhüdü baki lcalmk 
üzere arttırma on bet gün daha 
temdit edilmek üzere 13 - 12 -
934 tarihine müsadif perıembe 
günü ayni saatte birinci derecede· 
ki mükellefiyeti kabul etmek tar· 
tile en çok arttıran& ihalesi yapı• 
lacaktır. 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::--11 
n 
•• Dünya edebiyabnclan ıeçilmiı, 

1 Ö>y;;;;~ 
Ü .. çeviren: 

ii lbrahim Hoyl 
ı . 

IL!!!!:,~:==~!?'!'J 
zerindeki haklarını ve huıusiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia • 
larını evrakı müsbiteleriyle yirmi 
gün içinde icra dairesine bildir • 

n ..... Ga11 VUD ettikten aonra IOn dakikada 
11 ;•"'iıtt. Fa~nra 1.U.bütnn Mumun attıtı lıir ıolle 4-2 Betik· -----------· 

•tanl>uı at tehlikeyi his- taıın ıalil>iyeti ile bitti. çıkmasına rağmen büyük bir tesir 
2004 No. lu icra kanununun 

126 ncı maddesine tevfikan İpo • 
tek sahibi alacaklılar ile diğer a • 
lakadarların ve irtifak hakkı sa • 
hiplerinin dahi gayri menkul ü • 

meleri lazımdır. Akıi halde hak• 
ları tapu sicilleriyle sabit olma • 
dıkça sabf bedelinin paylqma • 
ıından hariç kalırlar. Alakadar • 
ların itbu maddei kanuniye ah • 
kamına göre hareket etmeleri ve 
daha fazla mal6mat almak isti • 
yenlerin 934/ 163 dosya numara • 
siyle memuriyetimize müracaat • l&ıııpiyoııu ıiddet. 8 bırakmııtır. 

eıiktaı ıüzel bir oyun oyna· 
mıı ,.._ k · Cuma günü lıtanbul ve Sam· ' 'Jl4'n aya ıse maçtan mag'" lup 

sun ıampiyonları oynıyacaklardır. 
ları ilan olunur. ,(3055). 



Cümhuriyet Bay
ramı hazırlıkları 

devam ediyor 

Gesenlerde Londrada yapılan bi 
köpek sergisinde bu köpe~. kendi tin 
_.mc:len köpekler aıuıada, birinci ge! 
mittit. Sayıfanm alt tarafındaki re 
simde derece ve mükafat alan diğer 

iki köpek ile bul'llann sahibi g<SrUlUyor. r--- - - -

================== Yukanki resimde, Ne'U'.Örkun, A-
merikanın ve bütün dünyanın en yük-

sek binası olan "Empire State Buil -
ding .. in kulesine büyük fırtınada yıl-

dızlann düıtüğünü gör'!Yonunuı:. Sağ

da da bir 1imtek, zikza'lclar çizerek a
pğıya doğru iniyor. Resim, pek mu -
favvak bir enstantanedir ı 

-·--- ---------- ---- -

__ ,_, __ 

T : 5000 
ırazan: 1 Aka Gündüz 1 

T: 5.000 adını taşıyan bu eser dünün, bugünün ve yarının 
romanıdır. Onda heyecanlar, duygular ve hakikatler kendine 
mahsus üslftbtı ile canlandırılmaktadır. 

Bir an aklı selimini kaybeden koca hm beşeriyeti orada 
sayfa sayfa göreceksiniz. 

Şunu iddia ediyoruz ki: 
Dünyanın hiç bir tarafında ve bugüne kadar böyle bir mev

zua hiç kimse temas etmemiştir. Gazetemiz için hazırlanan 

T: 5000 
Romanı agni ~amanda Fransızca, Almanca, 

oe Rusçaya da şimdiden tercüme edilmektedir. 

Yakında HABER' de 
Okaqacaksınızl 

Amerikanın ve dünyanm miilaır mDyarderJerinden Vanderblltill bilyilİt 
MrVetinin ftrlai, on 71pada1d ~, Bu Jm, son plel'de teynal tarafm&ın 

ÇJrllınııtır. Teyzesi, bu kaçmnay.a 8'bep olara~ 'brin esmesinin ODU yetlftlr~ 

P,eie liyik bir kadın olmadığım, ceçirdifi iefahet hayat!J$l buna ..... bırak .. 
,_..._,......_ __ .,._ ......... ....,_..._ _______ .._ __ .._. ..... .,.._,._......., __ ..... -.. madığını ileri ıUrmilJ.1ıiif· 

Sajdaki reaimde küsük Jmf teY.ZCUf.le birlikte ıörilf.OrBUDUZ. 

tomobille yapüan- bir a 
aviyle dönütü ve yan 
s(Slde otomobille yap 
16rilyonunus. 

Yarttat; 
Cimluariyetin OD 

niimii mesai sini 
en.W. DeYlet 


