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yn • arçala;ndı 

Anası, oğlunuri feci ölümünden 
çı rmak derecesinde .. 

;vveJki gün öğled~n sonra Be
~o unda feci bir kaza olmuş, beş 

uçuk Ya§la.rında bir cocuk bir a-

katında oturan Galatada tuhafiye
cilikle meşgul Manol Efendinin 
karısı Madam Katina, evvelki gün 

"'"• ~ dü r"":ıının :1.:--: f,"' ."" ,:ı .. _ --1 ... ~... ;:~1A..1an cnrawt.,. 0 - - ·._:;. ... r L~ L-:-1-

d !ereJ baygın. bir halde 'kaldırıl- yaş1arındaki htepanı yanma ala • 
ıgı Beyoğlu Zukur hastahanesin- rak Madam Volgaya saçlarını kes 

de dün sabah ölmü~tu··r. 
:r tirmeğe gitmiştir. 

Hadiseyi anlatalım: 
Madam Katina, saçlarını kesti· 

da Beyoğl~n~a Ağa. Cami civarın· rirken küçük lstepan da ikinci 
Volga ısmınde hır perukar var· katta oynamağa, sıçramağa koyul 

~ır. Bu perukar kadın Bursa soka· muştur. 
~'?da (9) numaralı apartımanın Berberin bulundug"u ikinci ka -
l11:1n • k 

cı atında çalışmaktadır. tın buzlu camları vardır. Bu cam· 
cc7 Ayni semtte Hava sokağında lar &okak cihetine açılıp kapan -

'' numaralı apartımanın ikinci (Devamı 10 uncu da) 

........___---------~~~~--~~~~~~--~~~-

e çırkin muziplik ,, s 1 . 
k e am tabiidir, sizlere ömür .. Aslan 
a fayı dün Beyoğlunda öldürdüler.,, 

Vehbi usta bu haberi B • • J 
~Örünce trene atladı ır aı e 

t , 

"\L. -
~sıcı,.. 
1(0 ' ,,, \fc:auh u~.a 

1" ltt,;Yada Altın Çizme kundu
~l tJt f~ a2:.ası sahibi Vehbi Beye 
~ ll.ah• 
~ık d~r §aka yapılmıştır. Ah-

ıye tavzif edebileceği-

(Dcvamı 10 uncu da). 

Torikten zehirlen -
di, tedavi edildiler 

Maarif müdiriyetinde umumi 
müfettişlik hademelerinden Mah
mut Efendi ve altı kişilik ailesi 
evvelki gün yedikleri torikten 
zehirlenme alaimi göstermişler • 
dir. 

Mahmut Efendi, öğleyin ba
lık yedikten sonra maarife gel· 
miş, fakat biraz sonra karnın • 
da bir takım sancılar başlamış -
tır. Bunun üzerine Mahmut E
fendi eczaneye kaldırılmış, ilk 
müdavah yapılmııtır. 

Mahmut Efendi eve gidince 
refikası ile çocuklarının da san

cılandığını görünce balıktan ze
hirlendiklerini anlamıştır. 

Bunlar da hemen doktor tara
f rndan muayene edilmiş ve veri
len ilaç sayesinde hayatları kur
tarılmıştır. 

bi 
tomob· in izi h_A.-.. a 

b na dı •• 
Dün · gece bütün garajlarda 
camı ırık otomobil arandı 

Dün gece, saat yirmi dörde doğ- ötekiier de, hahçerelerinin bü-
ru, Galatadan Beyoğluna çıkanlar, tün kuvvetiyle feryatları kopardı
Şişhane karakoluna geldilderi za- lar: 
man, birbirlerine: ı - imdat ... imdat •.• 

- Şu caddedeki sarhoşu görü- Devriyeler koşuştu. Düdükler 
yor musun? Boylu boyunca yat- öttü. Bekçiler geldi Yan sokaklar
mı!··· insan, bu kadar da içer mi?. dan gelenler ve evlerden çıkanlar 

ÇOCUK 
müsabakası ......................... _..... ___ .... __ ...... .. 

dediler. toplandı. 1 
içlerinden biri, sokağın ortasın· Yerde, hareketsiz bir adam ya-

da yatan adama yaklaştı: byordu. Bunu kim vurmu~tu? .. . 
- Arkada§! Fen eri nerede sön- Her kafadan bir ses çıkıyordu .. . 

dürdün? Haydi kalk ... Evine git... Fakat vakanm nasıl cereyan etti
Yahut yaya kaldırımın bir tarafı· :ğine dair hiç kimse bir ıey söyle-
na yat. miyordu. 

Fakat, daha yaklaıtık1arı za· Yalnız bir adam, bir cam §an-
man, yerde yatanın sarhoş olma- gırtısı işitir gibi olmuştu ve bir o· 
dığını, olamıyacağmı anlaaılar... tomobilin süratle uzaklaştığını 

Yolculardan biri: gördü. Bundan başka şahit yoktu 
- Yaralanmış ... Başından kan- ve onun şahitliği de hiç bir ip ucu 

}ar akmı§ ... diye haykırdı. vermiyordu. 
öteki: Beyoğlu merkez memuru Hulu· 
- Yerde cam kmklan var... (Devamı 10 uncu da) 

Alaturka şarkıcllardan bir grup 

a ur acılarla 
b·r onuş ş 

Alaturkayı, san'atla alakası 
olmıyan şarkıcı kadın ar mı 

kıyme en düşürdü? ... 
Şarkı ile 

aşıklarına sitem 
edenler varmış 
Genişçe bir kahve. Duvarlarda 

kızkulesi ve ada resimleri. Bir kaç 
yere kanarye kuş kafesleri aııl

mıı. Yerde bir kaç kırık mermer 
masa, hasır iskemleler ve bunlara 
oturmuş bir sürü mağmum, düşün
celi adamlar. 

Dünkü spor 

rto. 5 - Zihni B. yaşı 5 
Bugün gürbüz çocuk müsabo. 

mıza iıti~·ak eden Samatya, Davatw 
pa§a, Bekarbey sokağında_ 8 nu
mmalı evde polis Fazıl Elendi. 
oğlu Zihni Beyin resmini nqredi. 
yoruz. 
Müsabakamız.a i§tirak edecekler 

FOTO SOREYY A' da 
huabımıza reaimlerini çektirebil· 
mek için kartlarını idarehanemi.z. 
den süratle almalıdır. 

Kmtpostal büyüklüğünde re
aimleri meııcut nlnn1nr bi-r.P.. 11öıı.. 

derebilirler. 

Ja on ya 
Adalarda niçin 

tahkimat 
yapıyor? 

Japon murahhası 
sorguya çekildı 

Japonyamn mandası altında: 
bulunan adalarda Japonya tara • 
fından tahkimat yapıldığı, bahri 

. üsler kurulduğu haber verilmek· 
teydi .• 

Japonya, "'Milletler Cemiyeti· 
nin daimi mandalar komisyonu,, 

na verdiği senelik raporda bunu 
külliyen inkar etmektedir. Versa~ 
muahedesince, cenup denizlerin • 

(Devamı 10 uncu da). 

hareket eri 

Burası lıtanbulun meşhur çal- · 
gıcı kahvelerinden biridir. Yalnız 
muhterem okuyucular, çalgıcı kah 
veden maksadın içerisinde çalgı ı 
çalınan kahva olduğunu sanma· 
!unlar. Bilakis burada kanaryala
rın çaldığı f ilürtlerden ba~ka hiç 
bir çalgı sesi yok. Burası lstanbu
lun muhtelif yerlerinden gelen er• 

Dün §ehrimizdc lik maçlarına devam edildi. BeşiktQ.§ Vefayı, Fener. 
lstanbuf Spor'u yendiler. Beykoz-Süleymaniye de berabere kal
dılar. Resmimiz Be§iktaş kalecisinin bir kuı·tarı§ını gösteriy_or. Maf,· 
ların tafsilatı 8 inci sayılarmzdadır. (Deuamı 10 uncu da). 
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Uzunmehmet 
10 ikinci teş~ 

Etibba mu ha·. 
denet cemiyetı 

• tt1'11" Doktorlar bu ismı a ••· 

bayramı 
Zonguldakta iJk taşkömü- ri1 

Zon::ld:~l:~A~:.~m Ereğ- lngiltere silah fabrikalarını ya kıyamıyorlar .. 
11 

lide Köşe ağzı mevkiinde ilk taş . k~patmak 
1
• stemı· yor kömürünü bulan ve bu suretle Tür· 

kiyenin ilk maden kömürü kaşifi 
olan Uzun Mehmedin kömürü bu· 

Etibba Muhadenet ve ta•;.
11 

cemiyeti aylık toplantısını N;t 
Etibba odasında doktor d• 
Osman Beyin reisliği altııt 
yapmı§br. Jc•• 

Eski zabıtlar okunmuf v~ d ıı 
bul edilmittir. Cemiyete yenı ~U 
aza yazılan Sadık Beyin kab 

luşunun yüz beşinci yıldönümü bu 
gün Zonguldak halkevi tarafın -
dan parlak bir ihtifalle kutlanmış· 
tır. Şehir baştan başa donatılmış • 
tır. Bütün fırka ve halk evi teşkila· 
tile memurlar, izciler, mektepliier, 
cedriyetler ve esnaf teşekkülleri, 
maden ocakları işçileri mera!ime 
katılmışlardır. Cumuriyet meyda • 
nında toplandıktan sonra Uzun 
Mehmet abidesine gidilerek hal -
kevl, muhtelif teşekküller ve ma :. 
den müeaseseleri namına abid~ye 
çelenkler konulmuştur. Bugün bü· 
tün mekteplerde muallimler tara • 
fmdan talebeye Uzun Mehmet ta· 
rafından kömürün buluntu ve k9 • 
mürün evrensel değeri anlatılmış· 
tır. Memleket bayram sevinçleri ·i 
çindedir. Gece halkevi salonunda 
büyük bir müsamere ve konfe • 
ranslar verilecektir. Bugün Ereğli· 
de de Uzun Mehmet namına bü • 
yük bir ihtifal yapılmış ve Uzun 
Mehmedin köyüne gidilmiş ve to· 
runları halkevi namına ziyaret e • 
ddilmiştir. 

Macar Başvekilinin seya
hatinden netice çıkmamış! 

Roma, 9 (A.A.) - M. Göm
böşün M. Musoliniye yapbğı zi -
yaret hakkında gazeteler tarafın
dan yapılan tehiratın hulasası §u 

"Hiç bir şey değifmemiştir. 

Mükalemeler evvelce malum olan 
vaziyeti teyit etmiıtir.,, 

Matbuat, Macaristanın Fransa 
ile yaklaşmak ve küçük itilafla 
münasebatı ıslah etmek yolunda
ki İtalyan siyasetinden endi§eye 
dü!Ünmemit olduğunu tasrihetmek 
tedir. Halbuki Budapeştenin Ber
lin - Varşova siyasetine doğru 
temayül ettiği zannedilmektedir. 

işçiler fırkasının 
teklifi kabul 

edilmedi 
Londra, 9 (A.A.) - İşçiler A· 

vam kamarasında silah ticareti 
müzakerelerine devam ederek hu· 
susi silah fabrikalarının kaldırıl • 
ması ile mühimmatın devlet tara • 

Deniz silahları hiç bir kayde 
tabi tutulmıyacak mı ? 

Devletler, azami inşaat prograınlarını 
bildirmekle iktifa edecekler! 

yapılmıftır. I· 
Bundan sonra Cemiyetin ~, 

dığı zamandan beri tatbik eddı , 
k 1 

. . e 
me te o an nızamnamenın ·ııoif 

ğiştirilmesi meselesine geÇ1 • 

ve idare heyeti eski nizaınO'ft 
meyi tadil eden ve eski AraP . 

Vatington, 9 (A.A.) - lngi- dilrilmektedir. Acem terkiplerinden uzakJatU 
lizlerin Japonya ile bir anlaıma İ· M. Fon Ribbentropun Londra· rılmıt bir şekilde tertip ve ~ 

fmdan yapılmasını ileri sürmÜ§ - çin gayretler sarfettikleri hakkın • da olduğu ve orada bir kaç gün zim edilen yeni nizamnal!l . 
lerdir. da gelen haberler üzerine Lon - daha kaldıktan ıonra ıimal lngil· projesini umumi heyetin te~~ 

Muhalif liberaller.den M. Senk· drada iptidai deniz görii§mele • teresine gideceği teyit ediliyor. ne vermittir. Bu cemiyetin 1 J 
ler silah ticareti hakkında bir tah· rinin kurtulabileceğine dair reı- Alman mehafiline göre, bu j. üzerinde münaka§alara ıebeP 
kikat yapılmasını teklif etmiıtir. men ümitler izhar edilmittir. kamet deniz mükalemelriyle mü - muş ve uzun uzadiya sözler ,M 

Londra, 9 (A.A.) -Avam ka- M. Filips, M. Norman Davisin nasebeitardır. lenmittir. 
marasında işçilerin takriri 69 re• sükunet fakat metanetle Kulis • Londra 9 (A.A.) - Deyli He- Bazıları cemiyetin iaıni1" 
ye karşı 279 rey'le reddedilmiıtir. lerde çalııtığını söylemİf, bu ça- rald gazetesine nazaran M. Hit- tamamen değiımesini, bazııl 

Celse kapanmadan söz alan lıımanın müsbet netice vereceği ler fon Ribbertropu Londraya da eski iimin kalmasını iste111İ~ 
M. Baldvin İşçilerin takririne şid· ümidini izhar etmittir. Sir Con Saymene aıağıdaki pli- lerdir. Toplantıda rapörtörl, 
detle muarız olduğunu söylemit ve Bu beyanat bazı mehafilde, A· nı teklif için göndermiıtir: vazifesini yapan umumi k;tif 
demiştir ki: merikanın, mijzakerelerin akim t - Almanya Versay mua - Bakteriyolog Muhsin Bey bu }td 

"- Hükumetin yegane gayesi kalmasına mani olmak için tim - hedesinin beıinci kısmından kur- susta idare heyetinin fikirleriıtl 
lingiltere için lazım silahları te - diye kadar ifta edilmemi§ bir pli- tulacaktır. Buna aebep silahla • uzun uzadiya anlatmıf, cemi)'e' 
darik olmuıtur. HükUmetin e1inde nı olduğu hissini uyandırınıttır. rın umumi bir surette tahdidi tin eski ismi deği~tirildiği t&~~ 
bulunan bir silah fabrikası mu - Londra, 9 (A.A.) - Japon gayretlerinin akim katması ve ai. dirde yapılacak muamelenin~ 
hakkak silahların azaltı1maıını ifa murahhas heyeti ile Tokyo ara • Jahların müsavatı hakkındaki uzun süreceğini, ve yeniden lıİ' 
de etmez. işçilerin takriri esaslı smda, İngilizlerin Japonyaya mahut 1932 Kanunuev\rel beyan- cemiyet kuruluyormuf gibi 1111Jf' 

bir anlaıma kabul edilmiı olursa prensip itibariyle deni~lerde mü- namesinin batıl bulunmasıdır. meleye tabi olması lazım geldi' 
silah yapmayan memleketlerin va· savat verdiği söylenilen planın 2 - Birinci madde temin edi- ğini, eski ismin bırakılmasınd' 
ziyetleri ne olur? hakkında mütavereler yapıldı • lince, Alman hükumeti millet- §İmdilik bir mahzur olamıyacl' 

M. Baldvin bundan ıonra lngil· ğı haber veriliyor. Ier cemiyetine ve silahsızlanma ğını ıöylemiıtir. 
terP-nin 19:;l~ "10 r .. m~vrede bey - konferansına avdete amade ol - , On bet seneden beri bu isıı'1 • • k -,d 1·- nı.e. --- -:.:.-.._ ~ ••• ı .• ı ... ; ";.ı.:..,; &•-· • _, nelmile1 silah ticaretının aı ırı - duğunu bıidıreceKnr. ..~~.,..... '"'"'"11 - --u ···-· 

1 . 1 d ne kartı bağlryan bir muahede " 'at bir zaman için olsun geri'e " 
ması için bir mukave e ımza a 

1
.. yerine devletler azami inıaat pro- 3 - Eğer Fransa bu tar:z:ı ka· ni adı tatıması teklifi umumi b' 

ğım fakat bunu imzalayan~~dan gramlan ile projelerini birbir .. bul ederse, Almanya emniyet mi- yetçe kabul edilmiıtir. 
bir çoğunun mukaveleyi tas i et- }erine bildireceklerdir. sakına iltihakı ciddi surette der- Vakit az olduğunaan nizaı"' 
mediklerini ilave etmiıtir: Londra, 9 (A.A.) - M. Hit - pif edeceklerdir. namenin ancak be§ maddesi 0 ' 

"- Bu meseleyi tekrar Cenev - Jerin hususi surette gönderdiği Bu İtçİ ga:z:etesi, Fon Ribben- kunmuş diğer mühim maddele' 
rede mevzubahs etmeğe ç.ahp.ca - bı"r ~ahsiyetin, cereyan ebnekte trop'un, Londrada müsait cevap k · · · b ·"' 

~ rin müza eresı ıçın u ayın r 
ğız ve fili bir mukave1e elde etme· olan deniz görüımeleri hakkında alırsa, Parise gitmesi muhtemel nuncu Cumasında ikinci bir tof 
ğe karar vermit bulunuyoruz. Bu malumat toplamak iıtediği bil • olduğunu ilave etmektedir. Jantı yapılmasına karar veril' 
hususta M. Hendersonla mutabı • ----~----------:-::--
kız. Bugünkü bütün mütküllere ve Ingı"lterede isyana karşı Ingilizler istediklerini 1 isBtir. 

1 
d 

1 
d ı,e' 

? 
u top anlı a sene er en 

1 geçen senenin cesaret kırıcı hadi.. kanun yaptırdılar mı ri doktorların ölenlerden aile;, 
selerine rağmen, İngiltere hüku • Londra, 9 (A.A.) -Resmime· rine yapılan yardım haklcıl' .. , 

Ş f ı • • 1 • • lh Londra, 9 (A.A.) - Lordlar 
O O•• r er cemıyetJ • metinin baş ıca gayesının su un h f'l N . p M ı..... bazı tedbı"rler alınması go··..;1t11 sabah ıaat dörtte on iki saat a ı eıım aıanın ısır ~ve• • .. 

d h 
• muhafazası olduğunu hiç bir vakit d f lecektir. • • t d k y l l mütemadi bir içtimadan sonra a- killiğine intihabı hakkın a te • •A Dlll 1 are eye l gözden uzak tutma 1 

• anız su. Cemiyeti tedrisiyei iıliııı''j 
hu arar ve onu temin ederken ve ıayitin ihlaline ve iıyana karır ıiratta bulunmamakta iseler de, ilk f k ı~d k arv 

Salı gu··nu··ndenberi devam e • L d d fk"' · · nin yı ı ev a a e oııe.,,. 
hiç bir kimseye hücum etmemekle yapılması istenilen kanun layihası on ra a e arı umumıye vazı • d d'" D .. flT 

aea •oförler cemiyeti intihabatı . . b. ün saat on ortte aruua 
:ı- beraber, müdafaa meçburiyetinde maddelerini teıbit etmişlerdir. yetin memnuniyet verıcı ır tarz • 

1
. • d 

1 
t 

bitnrlc, netice dün akşam belli ol- ıaesın e yapı mıt ır. 1, 
:ı- olduğumuz harikulade bir mirasa Bu kadar uzun bir içtimam 1887 da inkişaf ettiği ve son tayinle kı· d 

934 
lııt"" m~tur. lntihap çok hararetli ol. Kongre e 933 • yı ''..J, 

sahip olduğumuzu katiyen unut • senesinde yapılan lrlanda müza· ralın saray ile harici m~hafil ara • l f ı· k1Jııl". muş, üç namzet listesi dağıtılmış- l yapı an aa ıyet raporu o r.r 
mamalı ve her ne suretle olursa 0 

• kerelerinden beri yapılmadığı zan smdaki rabıatayı lüzumu veçhile h b tk'k d'l · t'r .,. 
tır. sun bu vazifeyi ihmal etmemeli • ve esa at te 1 e 1 mış 1 

• fi 
Neticede şu zevatın kazandık· olunmaktadır. Muhalefetin yir- tekrar tesis etmit olduğu merke • çen yıllarda olduğu gibi blJ &*' 

ları ~nlatılmıttır: yız.,, mi dört takriri reddedilmiştir. zinde bulunmaktadır. da fakir çocuklara elbise 
640 reyle Hapishane §Oförü Bir vapur battı --o-- -0-- ğıtılmasına, karar verilmiıti~, 

'.AhJnet, 562 reyle Milli garaj sa- . Yunanistanda kadınlara Italya Ankara büyük Bundan sonra yeni idareıJ..,ıt 
bibi Senihi, 553 reyle Sadık, Tokyo, 9 (A.A.) - Sado adası intihap hakkı verilmiyor el çisi degv işti yeti azalarının seçimi ya~ ()f' 
504 reyle Kadri, 504 reyle Süley- civarında imdat itareti veren Ra- ve Esat, Fuat, Aziz, Haıısılı i r 

1 · ··k At'n 9 (A A ) Ay m Roma, 9 (A:A.) - lta1yanın •1' · man, 491 reyle Enver, 460 reye nanman yu vapurunun aranma· 1 a, · · - an ec· man, Hüsnü Sadık Beyler Y"'.,ıl 
Cavit, 451 reyle Cemal, 449 reyle -'··.~dan vazgeçilmiştir. 43 tayfanın liıi, kadınların belediye meclisine Ankara büyük elçisi M. Lojacono, dare heyeti azalığına ıeçilOS' 
Ciran Ali, 448 reyle Kadri usta, fırtınada boğuldukları zannedil • intihap edilebilmek hakkını ret Nankin büyük elçiliğine tayin edil· dir. __.,., 
429 reyle Mehmet, 421 reyle Kü- mektedir. etmiştir. mittir. 

çük Nuri Beyler kazanmıılardır .• -----------------.-..--- • Sar meselesi ,,. 
Eski idare heyeti reisi Necip, 1 C' b h t l • ne d • l ? 1 Roma, 9 (A.A.) - Alııs.ıt..,üf' 

ikirtci reis Hakkı, eski azalardan ~Q Q aQze e erı ıqor QT • firi Fon Haaae1 dün haricif•. ~ 
~~~Ha~~B~ri,R~fZillfi,ıı~-------~-~·~•~-~~~~~~~~~-------~-----~--~-~ hp.nM.S~~Sume~~~~ı 
Şükrü, Nizamettin, Mahmut, Fah- VAKiT - Celal Nuri Bey, "Vç mlıtir. CcUil Nuri Bey, ııı lıiikme uc· yeni lıüMımct uzu11 müddet iş başın.· kındaki Alman noktai J\~ 51' 

d .. t f k ı 1 ası'le bir Jngı"lı'z lı'yor.· da kalabileceksc•, bu, kendi kun·etin· h F k_..tııw: ~k' ri, '.Adil, Halit Beyler, yedek aza or ır a,, ser ev ı iza etmit ve ranıız ,.,_ JIP". 
muharririnin /ngilteredeld fırkaları "Her tiirlü mutlakiyete set çeken, den ziyade, kendi kavgalarından bı· h I kı'.ratJ j' 

olarak seçilmişlerdir. craziıine mu teme aev :bt'ı~ mütalea edi§inl mevzuu bahaediyor. anarşiye karşı gelen yegane yeni fır· kan Fransrzların arzusuna dayana· d 
1 Yeni• heyet bugünlerde topla- kında itirazat ve kuyu u Bütün dünya fırkalariyle Türldyede· ka bizimkidir." kt ;A "k' . ca . ır.,, d 1 . f narak aralarından reis, ı mcı re· kl Halk Fırkasını mukayese ediyor. MiLLiYET _ Alımct Şükrü Bey ye ermeyan ey emıt ır: 

CUMHURiYET - "iktisadi ham· = ıı-iı, umumi katip seçeceklerdir. Bir çok memleketlerde fırk.acılığın ne "Fransız bulıranı" nı ayni z.amarida _ı,.lt"" 
lelerimiz: Bir zaferden diğerine,, baş· . · rıor 

HABER 
Oftrlth Çoeak Müabakası 

No. 8 

/ıal uldrğını göstermek için, diyor ki: bir Aı:rupa bu/ıranı addediyor. Jff. ver gazetesinin mrıkalcsıtıı pi_ 
lığı ile Yunus Nadi Bey, Türkiye sa-"Lchistandaki fırkalar o derece Doumerg'i istifoya scvkeden ômilleri yor: • ,,.Dit 

berbattır ki, o memleketin lıakimi Ma· saydıktan sonra diyor ki: nayiinin son zamanlarda gösterdiği· "Fransız hükumetinin, blf;;,; 
reşal Pilrudski mebuslara: "Yeni kabine, hakiki bir birlik ka· inkişaf istidadını anlatıyor. Gazinin olması, Avrupa için hayatı . .! 

B h f '-Lf l ' dl h' bl · d ı _,,, bi a.l l'k klid' önderligwlle birbirlrne•inde kurulan ik· l d' f..AflT •- e ey U11 şe er... ye ıtap nesın en z y.we, r v r ı ta ınc ,. v e ır.,. • tc ı:,of• 
etmi§tfr. benziyor! Filhakika, parUimcntodalı.i tisadi tcşckküllerimlzdcn bahsediyor. Son buhranlar dolayısıu_.,. etli1· 

Halbuki, Halk Fırkası, bütiin um· fırka vaziyetine daha uygıındur. Çün· ZAMAN - "Hep cdişedeler,, ma· da zuhur ed<m vi:ıiiyeti tet1'ı 
deleri, maniasız olarak tatbik edebil· kil azıcık dalıa soldur. Fakat eğer kalesile yaziyor: Tan gazetesi obrer· 
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c ere bı·r ·· ı· · Ş fey ıoy ıyemey12: ••• 

8 
il Cevaba bakınız hele! 

l'cc ~ne biçim zihniyettir? ..• Kaza
,,Q1ıı.grıyan bir adamın hüviyeti, 
., l'llll ··ı·· 
"''d• 0 up kaldığı esrarı devletten 
·•ıt ırk' 
11 • t&aklanıyor? Bir hcutaha-
~lftra eece nöbetçiliğini yapan bir 
,,il Q/raın münevver olduğu için, bu-

tQkJ• • ,.. l ., 
ı:ur etmeaı azım ge mez mı. 

(l.hb/(.o.zaya uğrıyanın akrabası, 
l ·r1~bı vcırdır. Bunlar, gazetede 
•ı:r ıa • ~ . e;vı okuyunca derhal yardım1.1 
v:r<lcahlGrdır. Sonra, belki de 
Iİl "<tnın ilan edilmeıi üzerine, tiJ. 
r:~t Vermek üzere koıanlar çıka
• ttr. Mücrimlerin yakalanması 
ıeıta( 

"edilecektir. · 
ı 8qnu idrak edemeyip gazeteci· 
~~' . miiıkiilcit ' çıkarmak ilfiyen 
t 111Yet mutlaka değifmelidir. 
~ 'll.di fllllriyle cle.ğİ§me:ue, hüku
}t miiclahaleıiyle Jeiiıtirilmeli-
"•r. 

'it Bu, hpkı, imdat utiyen bir ada
ıtt 'il~· O. S. İ§aretini bilJir~eğe 
~ '?11 olmaktır. Umumi hizmetle-
ılqdan bizi menetmektir. 

l' elgral tellerini lıeıen adamla-
l'Q e .. b" ··k u· I. J-.. " uyu ceza verı rr. yıce ıı-

tii"iilibae, vmii .kanunun bu gibi 
~ijtkiilah p.karanlara kar§t 'Ja ay
~ diirüstlükle davranması lazım· ... 
i l(;;Za%eaenin belki aon dakika... 
~ Q 6Clf1Ucundcı bulunacak ve ucui
eu,,_i tlinliyecek biri vardır. Bu, 
~CQ/f, h&liaeyi gazetede okuyup 
cı.ıqhaneye koıabilir. 

d }' crhut, avuç doluau para ıarle
~~elt en büyük doktorlara kon
&· 10•.von yaptıracak bir doıtu, 
t.'r okrabaıı vardır. Erteri. gün 
~etelerde hadi.eyi okumana, 
~nereden öğrenecektir? 

fQh eğil •orulunca aaklamak, ha
le~ flrıeler, kaza vukuunda, hendi· 
~ felelon ederek gazeteleri ha· erci 
l>e • Q, etmekle mükellef olaalar 

't'iclir' .. 
ı,"~l>ret olsun, umumi elkar tara
ledb~ GYıplansın ve hükumetçe 

o·~ cdınırn diye ilan ediyoruz: 
~el d~rı Bece saat ikide Beyoğlu 
~İ)' ~ •ye haıtaha,ne~nin nöbetçm, 
iil,... Q~tızeclenin hüviyetini ııe ölüp 

~'•ecl.""'. • 
4~,. 'l'tnı bizden saklıyarak, hem 
~e ~1 

?azif eıini yapmtımtf7 hem 
'-ı~ • ıırn vazil emizi yapmamıza 
~1 ol 

"1flfcı kalkmııtır •• 

~~~---(V_A_·n_o-=) 
19 Us sayımına hazır~k 

~ ... ItJ5 Uft\uıni nüfus ıayunı ha .. 
ti~lik e.l'ırıll batlanmuı için, sta • 
~'" ı llın.\Un -u··d·· ı·· "'·· t f :~ •ta •u ~ ugu ara m • 
~ıUiı- tıbul vilayetine emir veril· 

"'~llıeİediye '"f - L-· • d tl~ , nu uı tanrırın en ev· 

lenilmiıtir. 

Buradaki merasim bittikten son
ra Mahmut Beyin tabutu cenaze 
otomobiline konulmuı, Edirne -
kapı mezarlığına götürülmüt ve 
bir yıl önce ölen kar11mm me -
zan yanıııa gömülmilftür. 

Cenaze mel'asimi çok kalaba
lık olmuı, mezara bir çok liseler 
ve orta mektepler namına gön • 
derilmiı olan çelenkler konul • 
mu§tur. 

Telefon şirk etini.n geri ... 
verccegı para 

l 

T•pııau ı • .-acapıar nenceıınde, 

T clefon §İrketinin iadeye mecbur 
olduğu para mikdarının yüz dok • 
san bin lira tuttuğu anıa,ılm19tır. 

• Para abonelerin nam ve hesabı
na ıirket tarafından. yatırddığın • 
dan aboneler yerine belediyenin 
bu parayı bankadan çekmesi için 
elde bulunan teberrünamelerin 
bu para miktarına karıılık olup ol· 
madığını tetkik etmek lazım gel -
mektedir. . 

-0--

Jngiliz tayyarecileri 
Eskişehire gittiler 

Şehrimize geldiklerini yazdığı
mız üç lngiliz tayyareci, dün §eh • 
rimizden ayrılmış, Eskitehire doğ· 
ru uçmutlardll'. 

Tayyareciler: pertembe günü Is· 
tanbula clönecekler ve buradan 
doğru Londraya gideceklerdir. 

-~ 
Terziler bir çay verdiler 

Dün T erzi'ler cemiyeti tarafın • 
dan T okatliyan ıa1onlarmda ta • 
mamen Türk itçiliği eseri olan mo• 
deller gösterilmit ve çok takdir e· 
dilmittir. 

lstanbul vali ve belediye reisi 
Muhittin Beyin de hazır bulundu • 

ğu bu merasime lıtiklil martı ile 
batlanmıttır. Sonra terzileri ce • 
miyeti umumi katibi, Türk giyim 

inkılibına dair bir nutuk söyle .. ~~liıin e.drala.rna yapmak için ıehir 
~"'-hlt il\ en 934 bütçeıile 30 bin 
t q ~hai Unzaın tahsisat iıtemittir. --o-
' hettt •at ka.bu] edildikten son· Finlandiye elçisi 

mittir. 

~~ile .... ~n .111lnıuala.ma faaliyetine 
,,~ ""tttı Finlandiya elçiıi M. Anni Ta • ~ 'llidell "· Ancak bir sokakta 
~~~ll d .. !~Pıla.n binalar yüzünden laı aynı zamanda Finlandiyanın 
'l~· "'t•tikl' Sofya elçi.ti olduğundan, Bulgar 
li ll:l lı\Urı. ıkler üzenne her bi· kıralı Boriı Hazretlerine, itimat • 
~~~it llta.ııu yeniden değiı • namesini vermek üzere dün Bu'I • 
)e;"' lll;ı:.:.u ıuretle yeııiclea gariıtana geçmittir. 
tık ldert i~ ~....._.le için -================ 

l\~1't a. edıJen binaya verile- numarasına küsur ili.ve.ile kona • 
l.tl 1>· 

' tr enelki Mnaıım caktrr. 

Orman 
Fiıkültesi 

tır. 

Eski Orman mektebine bağ· 
h olan ameliyat mektebi de lağve
dilmif. yerine (Orta orman mek -
tebi) kurulmuştur. Bu mektebin 
müdürlüğüne Fevzi muavinliğine 
Ahmet Beyler hocalıklara da Ne
cati, Münif, Mehmet, Ali Sadi B. -
ler tayin edilmişlerdir. 

içki düşmanları 
toplandılar 

Türkiye içki aleyhtarı gençler 
cemiyeti dün yılJık toplantısmı 
saat onda halk salonunda yap -
mlljb::r 

Kongreyi profesör Doktor 
F ahrettin Kerim Bey açmı§, ev -
veli hep bir ağızdan lstiklal mar
tı ~öylenmi!tİr. 

Vatan uğurunda ıehit olan • 
larla geçen yıl azadan vefat e -
den Süleyman Emin Paıa, kıy • 
metli hocalardan Ebülmuhsin Ke· 
mal Beyin hatırasını taziz için 
bir dakika susulmuttur. 

Bundan sonra Fahrettin Ke
rim Bey kürsüye gelerek: 

- '' Milli vatanı ve inkılabı 
her feyden üstün tutan Türk 
gençliğine bundan sonrakı çalış· 
malarmda da daha büyük bir 
muvaff akiyet göstermesini dile. -
rim" demİ!tİr. 

Umumi katip Bedri Nafiz Bey 
cemiyetin sekiz aylık faaliyet ra
porunu okumuftur. Raporda her 
yıl Mart ayında yapılmakta olan 
kongrenin hundan sonra faaliye
tinin daha daha fazla artması i
çin Birinci Te,rin içinde yapıl • 
ması isteniyordu. Bu teklif kabul 
edilmiıtir. 

Cemiyetin çıkarmakta oldu • 
ğu (içki Düşmanı) gazetesinin 
bütün Balkan devle_tlerinde, hat
ta bütün Avrupa gazeteleri ara
sında çok iyi karşılandığını, ce -
miyet tarafından geçen yıl muh
telif yerlerde verilen konferans
ların büyük faydalar temin et -

tiği, bu konferansların bu yıl da
ha iyi bir şekilde verilmesi için 
tedbirler alınacağı söylenmiş -
tir. 

Cemiyet bu yıl Türkiyenin 
her yerinde bir şube açmaya ka
rar vermiştir. Sekiz ay zarfında 
yeniden cemiyete iki yüzden faz. 
la aza yazılmıştır. 

Rapor okunduktan sonra aza -
ya mühim bir müjde verilmiş -
tir. Bu müjdede cemiyetin umu -
mr menfaatlere yarıyan cemiyet-

istimlak 
işle·ri 

serbest bırakılmalarını istemiş -
lerdir. 

Ta1ebe Birliğinin yıllık 
toplantısı 

Milli Türk Talebe Birliği 
dün yıllık fevkalade kongresini 
birliğin Cağalo~lu merkezi salo
nunda yapmıştır . . 

Toplantıda Üniversite tali -
matnamesinin birlik için uynu -
yan maddelerinin tadil edilmesi 
1çin devlet Şurasına müracaat e

dilmesi ekseriyetle kabul edil -
miştir . 

Bundan ıonra birliğin İntihap 

şeklinin değiştirilmesi görü -
şülmüş ve bazı kararlar veril
miştir. 

Birliğin kapanacağı hakkında 

neşriyat yapan Milliyet gazete • 
sine birlik tarafından alenen te -
es~üf edilmesi ittifakla kabul e -
dilerek bunun yazı ile Milliyet 
~a ... etesine bildirilmesi kararlaş -
tırıldı. 

Yeni idare heyeti seçilinceye 
kadar eski heyetin vfızifesine de
vamı kararlaştırılmıştır. 

-o-

Barların kapanma saati 
Gazino, bar ve meyhane gibi 

yerlerin kapanma saatlerini 
hazırlıyan komisyon kış saatle -
rinin tesbiti için toplanmış ve 
görüşmüıtür. 

Mevcut bar ve saire gibi 
yerler için yeniden kış saati tes • 
b7tine lüzum görülmemiştir. Bu 
g}hi yerler kışın da yaz saatlerin
de kapatılacaklardır. 

ler sırasına kabulüdür. Bu haber 
alkışlarla karşılanmıştır. 

Cemiyete yeni giren azaların 
and içme merasimi yapılmış ve 
ant şu şekilde içilmiştir: 

"- Hiç bir suretle, doktor 
reçetesiyle ilaç olarak müstesna; 
hiç bir cins, nevi alkol ve uyuş -
turucu maddeler kullanmıyaca • 
ğıma ve daima cemiyetin men • 
faatine çalışacağıma şeref ve na
musum üzerine söz verir ve sö • 
zümde duracağıma and iç.erim". 

Bundan sonra cemiyetin yeni 
idare heyeti seçimi yapılmıştır. 

Profesör, doktor Fahrettin Ke
rim Bey cemiyetin'reisliğine, Ga
zenfer Bey, Nihal Hanım, Müfit, 
Edip, Ali Saim, Ihsan, Cevdet, 
Ali Rıza, Fehmi, Tarık Beyler 
azalığa seçilmişlerdir. 

Mayo giymenin 
cezası! 

Amerika deniz banyosu yerle
rinin en meşhurlarından olan Mi· 
yami civarında bir kırmızı deri
liler kabilesi vardır, ki beyaz de-
rili insanlarırf.'pek yakınında bu • 
lundukları, onlarla sık sık buluş• 
tuldarı halde, eski adetlerinden 
bir türlü vaz geçmiyorlar. Cetle-

rinden kendilerine intikal eden a· 
detleri o kadar sıkı surette benim· 
semişler... Kabile mensplarm
dan herhangi biri, bu adetlerden 
herhangi birine riayetsizlik göster 
di mi, derhal şiddetli cezalara çar 
pıhyor! 

Geçende, bu kabile mensupla
rından bir kız, mayo giyerek Mi
yami sahillerinde dolaşan Ameri· 
kah şık kadınlar arasına kanfmq.. 

Bu kırmızı derili kız da, beyaz de· 
riJiler gibi gayet açık bir mayo 
giymekten çekinmemiş. Halbuki~ 

bu hareket, o kabileye cetlerinden 
intikal eden adetlere hiç mi hiç 

uygun düşmüyormuş. Daha evvel,.· 
kızm bu husustaki temayülü sezil• 
miş, kabile reisine bildirilmit, ka· 
hile reisi kızı çağırmış ve kat'i ola• 
rak ihtarda bulunmuş. Bu vaziye • 
te rağmen, kız böyle bir şey yap ~ 
sın. Olur şey değil! 

Kabile mensuplarından bir kaçı, 
kızı plajda modem kıyafetle do· 
laşırken görünce, hemen reisin 
yanına koşmuşlar ve gördüklerini 
anlatmışlar. Reis, hiddetinden 

hop oturup hop kalkmış, çalyaka 
edip yanına getirmelerini emret• 
miş. Adamları, soluğu plajda al
mışlar, kızi herkesin gözü önünde 
sürukliyerek, götürmüşler. 

Reiş, huzurunda dizüstüne ge-, , 

len itaatsiz kıza bir haylı çıkıştık
tan sonra, kabile ihtiyarlarını ça• 
dırı altına toplamış. Kızın muha· 
kemesi görülmüş ve neticede altı 
ay müddetle iç orman ortasına 

nefyedilmesi, bu müddet içerisin· 
de kendisine yiyecek ve giyecelC 

verilmemesi kararlaştırılmış. Kız, 
kendisine lazım olan şeyleri, bula· 
bildiği kadar kendi bulacaktır. 
Eğer altr ay İçerisinde vah~i haıy• 

vanlar tarafından parçalanmzsa1, 

ihtimal sinemadaki "Aslan adam,, 
ın dişisi olacaktır! 

<> 
938 Cins köpek 

lngilterenin muhtelif cinslerde 
köpek besliyen meşhur bir adamı, 
aynı zamanda bu husustaki tetkik 
leri, şumullü bilgisi ile de tanın

mıştır. Son günlerde köpeklere 
dair kaim bir cilt kitap neşreden 
bu adam, yer yüzünde 938 cins 
köpek bulunduğunu yazıyor. 

Köpek mütehassrsı, bu rakka
mı kaydettikten sonra, 938 köpe• 
ğin yalnız cins köpekler olduğu .. 
nu, cinsleri bozulmuş köpekleri bu 
arada saymadığını ilave ediyor. 
Bunlar da hesaba dahil edilince, 
yer yüzünde bulunan köpeklerin 
sayı!!-1 1018 e çıkıyor! 

Amerikada, Florida sahilinde 
den:zin dibinde bir mektep var
dır., dersek inanır ınısmız? .• Vazi· 
yet, aşağı yukarı böyledir. Üniver .. 
sitede nebatlar bilgisi tahsil eden 
talebe, profesörleriyle birlikte hu 
sahilde sık sık denizin dibine İn· 

mekte ve elli metre derinlikte tat
bikat görmektedirler. Tabii, deni· 
zin dibine dalgıç elbiseleri giye
rek iniyorlar. Bu sırada profesör7 

çinko üzerine hususi bir kalemle 
söyliyeceklerini yazıyor ve talebe 
lerine gösteriyor 
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Alma ve baıka dıle çevirme 
Devlet yasasınca koru'udur. 

ince kara bıyıklı delikanlı he • iki kiti konuıuyordu. Dükkancı 
men sıradan ayrıldı ve bir koıu birdenbire: 
mutaaasıp adamın anma geldi. - Dur! dedi, Aradığımızı bul
Sol avurdu budur! diye okkalı bir . duk.Bu geçenin adına Miskin der· 
yumruk attı. Adam sendelerken ler. Memleketin resmi dilini bilir. 
delikanlı haykırıyordu: Ona yazdıralım. Bakkalm oğluna 

- Deyyusun kartalmıtı ! Sor· ders ver:r, oradan tanıtırız. 
madan bilmeden ne diye ç:rkef a· Çağırdıkları Miskin içeriye gi· 
taraın? B-J kız benim ana baba bir rince dükkancı tatlı tatlı ıöyledi: 
özbeöz kız kardeşim! Evimizde - Oturunuz. Bir sigara içmez 
bu kızcağızla yatalak anamızdan m:ıiniz? Bir ricamız var. Siz daha 
b:ııka kimse kalmıyor. Bugün de· iyi yazarsınız. Uzun bir şey değil. 
de mi snrıfıp öpüım=yeceğiz? Le· ikimiz bir ortaklık kunturatı ya -
şini köpekler yalayasıca ! pacağız. 

Kız herifin yüzüne tükürdü. Yazdrrdıklarının ana çizgileri 
Bir da.ha sarıııp öpü§tüler. f unlardı : 

Delikanlı diziye yeti~mek için .... Her '.kimiz biner lira ana ko· 
ko~tu. yacağız. Bu para ile her çeıit, gi· 

Güzel krzknrdeti gözlerini aile yilmit, kullanılmıt erkek, kadm 
ı :ıe ardına düttii. Vagona girer· elbiıesj alacağız. Bunları naftalin· 
kem bir daha ağabeyinin boynuna leyip bir yere depo edeceğ · z. Kun· 
aafrlmak istiyordu. turat tarihinden en az bir buçuk 

Miskin: yıl geçmeyince iki ortaktan hiç bi-

- Benim d~ t ::: kardeıim ri bunları satışa çıkaramıyacaktır. 
olsaydı. Satıı bittikten aonra koyduğumuz 

Diye içini botuna çekti. Çünkü ana ayrılacak ve kazanç yarı yarı· 
ne erkek ne kız, bir kardeıi yoktu. ya üleıilecektir. 
Karde§ değil ya hiç, h:ç kimıesi Miskin kunturatları bitirdi. iki 
yoktu. Sonra mırıldandı: ortak imzalayıp koyunlarına koy· 

- Yok.. Yanlı§ .. Hepsi de var. dular. Miskine de verdiği emek 
Hepsi !benim kardetim. Milyon· için bir küçük fite gazöz ısmarla· 
larca kardetim, anam l:abam, ya· 
kınım var. 

Caddeyi dik:ne kesen öteki 
caddenin köıesinden bir takırtı, 

, galdırtı geldi. On buçukluk topçu 
bataryaları geçiyordu. Dükkancı • 
lar donuk gözlerle baktılar. Kartı 

kö§edeki tekerci dükkandan fırla
dı, koltuğundaki koca kutudan çı· 
kardığı 'türlü tekerleri , bonbonla
rı avuç avuç topçuların arabaları· 
na, toparlaklarma attı. 

Miskinin durduğu kötedeki 
gramofon mağazasının çıplak ka • 
falı sahibi içeriye ıeılendi: 

- Martlı plakları orta masaya 
koy. Satı§ batlayınca kolay bulun· 
sun. 

- Gene yarım liraya mı vere· 
ceğ"z? 

- Öyle §ey mi olur? Birer lira· 
ya, birer liraya! Fransız, Alman 
Avusturya, Rus marılaı beı lira· 
ya! İngiliz martı on! Bizimki ile 
Amerika martlnı on beter! 

lçerden bir ıeı: 

- İyi ama, alanlar hangisini 
çalacaklar? 

- . Daha belli değil! 
Miskin belli etmeden gülümıe -

di ve içinden: 

- Aııl düdüğü çalacak ıenıin. 
diyerek yürüdü. Gazeteler dör
"düncü veya beıinci baıkılarını çı • 
karmıf, gazete ıatan çocuklar a • 
vaz avaz ba~ırarak ko§Ufuyorlar, 
herkes kapı§ıyor. Koca koca yazı· 
lar: 

(Marn) da yapılan Alman cep· 
heıi (Şampanya) nın !İmali tar· 
kisinde gene birle,.ti ! 

Fran11z merkez ordusu (Alzas) 
ın bet kilometre garbine kadar 
her yeri aldı. (Loren) de Franuz 
idareıi normaldir! 

Rus orduları Berline doğru iler· 
liyorlar! 

A vusturyanm ha11a ordusu Bel· 
grada girdi! 

Bizim donan·mamız dört zırhlı 
batwdı! 

lngiliz üçüncü açık deniz filosu 
dün gecedenberi harbe tututtu! 

ltalyadan henüz ıes yok! 
Romanya, Macaristan.. Falan 

filan daha bir ıürü kantık ıeyler. 
Bir kağıtçı dükkinmm içinde 

dılar. 

Miskin bu kunturattan b=r ıey 
anlamamııtı. Merakını yenemiye· 
rek eordu: 

- Kullanılmr! §eyleri ne diye 
alıyorsunuz? 

- Çok ucuza alınır da ondan. 
- Peki ama, neye en az bir bu· 

çuk yıl bekeltiyorsunuz? 
- 'Du 'barbm çok uzayo.\;o.gı cuı• 

laşılıyor da onun için. 
Ve iki ortak göz göze gelip giz· 

lice gülüttüler. 
Odasına çıkarken bütün 

pansiyon kiracılarının öteye 
beriye ıe~iı ttikleri görülüyordu. 
Kartı odada rn:uangoz fabrikasın· 
da çalJ!an &ir l;alf a ile karısı ve 
altı nylık çoculrlan oturuyordu. 
Kapı açıktı. Marangoz kalfası ka· 
rısına sayıp döküyor, görünmez 
bilinmez insanJarl& sanki ağız 

kavgası ediyor, hıçh hızlı aöyle -
niyordu: 

-- HPpi~izi C'!;p helere gönderi
yorlar. Biz so&yaliıtiz ! Makılin· 

der'in kitabınca günde ıekiz saat 
çahıacağıımızı umarken ... 

Karııı ıözünü .kesiyor: 
- Makslinder değil o. Onun 

adına Kari Markı derler. 
- Her kimse. Ne demiııe iyi 

de.mit. Boiutma nemize gerek? 
lnaanlığı yakıp kemiren kapita· 
lizma ... 

- Öyle ama, dökümhanedeki
ler de sizin sendikadan. Onları 

dinlesene .. Hele kulak ver! Bak 
nasıl şarkı ıöylüyorlar ! ltitmiyor 
musun? 

- Onlar gitmiyorlar da ondan. 
Biz marangozuz. Çam tahtasından 
mitralyöz yapılsaydı bizi de ala
koyarlardı. 

Kapının önünde on altı, on ye • 
di yatında bir çocuk durup ma· 
rangoz kalfasına selam verdi. Üst 
kattaki tavan arasında anası ile o· 
turan bu çocuk bir tuhafiye ma
zasının ayak itlerinde çalıııyordu. 

Marangozun hanımı sordu: 
- Böyle vakitsiz nereden ge· 

liyoraun? Mağ_Jlzaya gitmedin mi? 
- Gittim. Memurlar geldiler. 

Mağazadaki bütün eıyayı aldılar. 
Biz de mağazayı l<apayıp dağıl

dık. Bizim e!ya dövü§e yararmıf. 

Patrona bir imzalı kağıt verdiler. 
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üzeredir J 

"o.152 
Geçenlerde bütün tafaili.bnı 

verdiğimiz Amerikadaki feci linç J au;uk macera, atk ve harp romanı J hadisesi üzerine Amerika hüku - ______________________ ,.. _ _. 

met mahafilinde bir alaka uyan· Valeryo ile ihtiyar Forsa Şeytan 
mıf, bu meaeleyle bilhaasa met • 

' 
gul olmağa baılamıılardrr. adasındaki defineyi arıyorlardı 

Lindbergin çocuğu kaçırddık • 

d 

tan ıonra, çocuk kaçırma, ölümle 
cezalandırılacak bir ıuç olarak 
tesbit edilmitti. Şimdi ayni ka • 
nunun, zencileri kaçıranlara da 
tatbikinin mümkün olup olamıya· 
cağı hükumet merkezinden ıorul· 
maktadır. 

Bu meselenin en müıkil tara• 
fı, resmi memurların, linç eden· 
leri mahkeme huzuruna getirmek
te ya mütereddit veya korkak 
davranmakta olmalarıdır. 

Kongrenin gelecek içtimaında 
linç etmenin de bir cürüm olarak 
mütaleası ve faillerinin tecziyesi 
yolunda kanuni bir tedbir alın • 
ması görüıüleceği zannedilmekte
dir. 
Diğer cihetten, Londradaki Ame• 
rika resmi mahafili paraları çalın
mıt bir zenci karı kocaya derhal 
el uzatarak kendilerini hem hapis
ten, hem yirmi ıenelik vatan has
retinden kurtannıtlardır: 

Bu Amerikalı iki zenci 20 ıene· 
dir Afrikanın garbında Liberya 
havalisinde yqamaktaydı. Yirini 
sene içinde biriktirdikleri paradan 
yol masrafını da ayırdıktan sonra 
ellerine 54 İngiliz lirası yani bizim 
paramızla 300,350 lira kadar para 
kalmııtır. 

Zenciler yola çılmıııtır. 
Duaııcı c ı.ı. ı • ., ... ,..,, -ı o~•••'"'u"' 

binmiıler, bu gemide, biri bavulla
rını karııtırmıf biletlerini çalmıf, 
pasaportlarını almıt ve 54 lngiliz
den de 40 tanesini cebine indirmit 
tir. 

Cebelüttarık'tan lngiltereye ka· 
dar zenciler bir İngiliz vapuru ile 
gelmitlerdir. 

Fakat liman memurları, para· 
ları olmadığı için, zencileri karaya 
çıkartmamııtır. Bu vaziyette gemi 
üzerinde de gayet kısa bir zaman 
kalabileceklerinden kendiler için 
kanuni bir vaziyet hidiı ol
muı, hapse götürülmelerine ra· 
mak kalmııtır. 

Bu vaziyete göre, Zenci erkek 
bir erkek hapishanesine, karısı bir 
kadın hapishanesine götürülecek· 
ti. 

lıte burada Amerika konsolo
su zencilerin yardımına gelmit ve 
zencilerin mes'uliyetini kendi üze· 
rine alarak Afrikaya kadar seya· 
batlerini temin etmiıtir. 

- Sizin eıya hep süs etyası, 
ipekli kadın çorapları, eldivenler, 
kolonyalar değil mi 1 Onların nesi 
yararmış muharebeye? 

- Bilmem, gelenler öyle aöy
lediler. 

Miskin odaıtndan çıkmıttı. 
Hepsi de ıaıa §&fa baktılar. Mis • 
kin baıkalaımııtı. Ayağında altı 
nalçalı, çivili yepyeni poıtallar 
vardı. Paçasını aardıiı pantalonu 
dizlerine kadar bir spor çorabı ile 
örtülü idi. Kıravatını boyun balı· 
nı çıkarmıı, yerine eıkice bir fu • 
lar aannııtı. Sırtında da sağlam 
yelken bezinden yeni ve dopdolu 
bir torba aııhydı. Hep birden gül
düler: 

- Vay! Bu ne kılık komıu ! ? 
- Askerlik şubesine gidiyo-

rum. 
(Devamı var) 

DEFiNE NE OLDU? 
Valeryo ile Deli Süleyman mi· 

nimini ıivri kayaların arasından, 
dört tayf anın çektiği küçük san· 
dalla ıeytan mağaraıına sokuldu· 
lar. Küçük bir bumu döndükten 
aonra bir koya girdiler. Onu da 
kıvrılınca artık dört tarafın, yal
çın kayalıklarla çevrilmit olduğu· 
nu ıördüler. 

Valeryo, manzaranın heybetin
den hayran hayran etrafa bakı· 
yordu. Tayfaların iıe yüzleri ba· 
yağı sararmıf tı. 

Sandalın sahile yaklatması ü • 
zerine yüzlerce marti, ve tepeler • 
den büyük kartallar, ürkerek ha· 
valandılar. Kutların çığlıkları on· 
ların duydukları ürpertiyi büsbü • 
tün arttırıyordu. 

Halbuki deli Süleymaı;ıın kıh 
bile oynamamıfb. Hatti burası 
onun eaki serbest zamanlarını ha-

tırlattığı için botuna bile gitmitti. 
Koyun ucunda karanlık bir ma· 

ğara göründü. Deli Süleyman ora· 
yı gösterdi: 

- ı,te ! ... 
Dedi. 

Valeryo tayfalara emretti: 
- Bizi oraya götürün! .. 

_ Eğer itin içinde koca b:r define, 
ıhtııam, ıonret -ve ~··'"' cuuu uca 

türlü zevki, güzelliği olmasaydı, 
doğrusu buralara adnnını bile at• 
mazdı. 

Mağaranın aizında durdular. 
Valeryo tayfalara dedi ki: 

- Burada bizi bekleyin!.. Li. • 
zım olursa sizi çairırım ..• 

Zaten bu, onların da arayıp bu· 
lamadıklan ıeydi. Çünkü mağara· 
nın ağzı insana, kocaman bir ejde· 
rin ağzı gibi görünüyordu. Bütün 
bir dünya oraya girse gene o ağız 
doymayacaktı ..• 

Valeryo Süleymana baktı: 
-Haydi, çıkalım! ••• 
-Çıkalım. .• 
Süleyman, ihtiyarlıjına, b:tkin 

ve yorgun olmauna rağme~ bir 
hamlede sahile atl1.dı. Çünkü kaç 
1e1teden beri ayaklarını ilk defa 
böyle toprak üzerine basıyor, bir 
insan gibi yürüyordu. 

Büyük bir ümitle dolu olarak 
mağaraya daldı. 

V aleryo da onun arkumdan 
yürüdü. 

Gözleri karanlığa pek çabuk a• 
hıtı. Çok geçmeden aktamm alaca 
karanlıiındaymıtlar gibi etrafı 
ıörebiliyorlar, her ıeyi seçeb:Ii
yorlardı. 

Saidan soldan kertenkeleler 
kaçı§ıyor, kaplumbağalar ürke· 
rek baılarmı kabuklannın araıına 
çekiyorlardı. Bir kaç yarasa yu· 
valarmdan çıkarak mağaranın ka· 
ranlık tavanlarında, apjıya sar • 
kan kayaların arasında uçuıtular. 

ihtiyar konan bir dakika için 
durdu. 

Valeryo da durdu. 
- Ne var? ... 
Diye &ordu. 

- Eski hatıralanmı yokluyo
rum. Çünkü burada majara ikiye 
ayrılıyor. 

o 

- ikiye mi ayrılıyor?... f 

- Evet görmüyor rnuıu0f · 
Valeryo dikkat edince to 

rafta timdi bulundukları yer_ Ilı 
daha karanlık bir dehliz g~ d 

Konuturken seıleri ta• \1 çi 
aksediyor, beı on defa tekr,r ı..J 
yordu. Havaya bir yoıun 1'0'" 

ıinmitli. f ~ 
İhtiyar korsan ıağa doğf11 

rüdü: 
- Bu tarafta... . ttJt 
Valeryo'nun kalbine ıi J 

korku çöküyor; ayakları seti!
gitmek isterken servet ve ."v 
hıru onu ileriye itiyo.rdu. tkıdlj 
Şahin Reisin ona yaptığı f'-J 
da aklma geliyor; intikanı ' 
tahlanıyordu. 

Süleyman önde, o arkad• 
rüdüler. 

Mağara genifledi. 
Valeryo: 

- Ketke alet alsaydık! .. 
Dedi. 

1 
- Hacet yok ... Tepede bİ1 

lik vardı. Oradan etrafı görİ bi 
kadar ıtı.k gelir. Zaten timdi j 
nenin yerini gitfkçe daha iyi 
tırlıyorum. Bulmak için a·· 
çekmiyeceğiz ..• 

b -Ne iyi olurdu! ..• 
Mağaranın dar geçıdı aag•j ~ 

nldı, birdenbire geniıledi. J ti 
40 kulaç yukarıdan ince bir 
dökülüyordu. Daha aai t 

haıka bir aydınlık da vaırdı. 

Deli Süleyman: 
-Burada bir delik daha .,; 
Diye ıöylendi. 

- Sahi!.. Acaba nereye 
yor?. 

-Bilımiyorum. O zaman 
kapalıydı? .. 

- iyi biliyor musun? 
- Çok iyi biliyorum ... 
- Sakın yanlı§ yere get...U 

mıyahm! .• 

- Hayır ... imkan yok ... lt'"r 
zanıan eördü~üm gibi... tle' 
yerli yerinde .. 

Yere bakb. ikisi birden I 
dandılar: 

D~;~~ıi:;:~!~ .. eğildi, I , 
dan baktı: :,/. 

- Bunlar, b:zim ayak izle; 
Şu öndekini görüyor mu•"11 

caman bir ayale .. T opukıısSI 
knlk1k Anadolu papucu ... lfl' 
Oruç Reiıindir ... 

O R . . ., 
- ruç eısın mı .•. 
- Evet ... Şu da benirıJ<İ··· 

barosun ayak izi de ıur•d•~ 
ka var mı? .•. Yok .. Den:ıe1' 
bancı girmemi§ .. Gineydi .. bit 
bozulurdu yahut dördüne" 
bulunurdu. 

S h. . .. ı·· uıı1•" - a ı m1, soy uyor• 

- Elbet!... ~ 
ikisinin de yüzlerind• ~ 

lar vardı. Hele ValerYo~ / 
leri birdenbire yüzde elb 
de yüze çıkmqtı. .1 

·ıı• 
- O halde ayak i:ı1et1 fi"' 

rak kolaylıkla yerini bulıJ ti) fQ 

- Evet!... ~ ~c coe 



~ikinci teşrin 

Cüzam 
.. -

~ ~A_ö_e_H ~Akşam P_o_sıa~·-=-=-===-==-=--=--===:-:""'-===~=--=--~:~~~~~~'":'""":~=-=--====v:-:-----..-=""' 

""" ez ar ıgı 
romanı nakleden : va - rto 

-7-
'İı }\~r~ye, Nuırete, aamimiyet-

0 Ugunu söylerdi: 

de~·Niçin içinle d11ın bir değil? •.. 
ı. 

on.aVe ~~nun böyle olduğuna dair, 
ıic:'11uteaddit misaller sayardı. 

ı~ 1 kız, f üphesiz, ar alarmda an· 
de a~IYorlal'dı. Ayn ayrı seciye-
Ydıler a· b. I . 

llıadd · ır ır enne manen ve 
~ da.yd ~ten faik oldukları iddiasın
ır" çiın .1 ar. Ekseriya aralarında ge· 
ti •ı:dik olurdu 

I)· • 
~J l'zsı taYet Hanım, Nuh Beyle ka-

"a.k' srnet Hanıma, dün geçen 
f ~ı ~Yı anlattı. Bu hadise, onlar 

lı, erınde de nahoş bir tesir bırak· 

Nuh, az heyecanlanan bir tabi
~lt ı 

e 0 duğu için, şöyle dedi: 
"e - Canım efendim, ehemmiyet 
~~~eyi~! Kim bilir ne münase
ka. 12 hır tesadüftür. Nicin vehme 

1 ı>~larak hayatı zehir - etmeli? 
da~ e~ki bir hırsızlık olduğuna 
~· 1~ bır işaret yok, öyleyse kalbi· 
fd:~~~ra~ .tutun! Şöyle tasavvur 

1 1ırsınız: 
iki k .. b k .. tel . ışı urasını soyma uzere 

~ ını§lerdir. Fakat aralarında 
taı\'gaya tutuşarak b:rbirlerini ya· 
ha~ışlardır. Sonra da, Haydar 

a gelince kaçmışlar.dır. 

hi Bunun takriben böyle olduğu 
taz sonra anlaşıldı. 

~o ~İra, öğle yemeğini müteakip, 
lle lllıserin kan tahli1inin neticesi

~itir getirdiği havadis şuydu: 
l>a.tı1~ralama hadisesi, Hay.darba· 
Ilı Aa kan ızıne rastıadıgı za· 

ıı.n tah · tt'ğ' ·b· · · f mın e 1 ı gı ı, onun ıçerı 
t'ırn esinden pek az evvel vukua 
e tn:şti. 

ti) l\oıniser, bahçeyi bir kere daha 
ıden . ek .. d .•. ted· geçırm musaa esını ıs· 

"et-':1~abii, bu müsaade kend;sine 
~. 1 dı. Nuh Beyle birlikte dolaştı-

de F :~at bundan hiç bir netice el· 
~erı e ılernedi ! Komiser, "eve gi· 
la.ıı adam belki de tesadüfen yara
•e,1rnı~ Ve Haydar babanın ayal 

crın· d du!U .. 1 uyunca kaçmıştır.,, diye 
nuYordu. 

h tve d" 
llaıı 0ndükleri zaman, Dirayet 

•rna.: 
~ ........ 8 . 
~.. l u 1! burada kapanıyor gali-

da.h~ eınenni ederim ki sizi bir 
S rahatsız etmem! -dedi. 

te, I\~~ ~eşte, güneşin hızı geçin-
1\ı~la rıye, Nusret ve lmıet Ha· 
' r, kunılukta yatmağa gitti-

ler; sonra da, safa gazinosuna 
gittiler. Burası, Kalamıştaki Bel
vü gibi bir yerdi. Otomobil, tren, 
vapur ve kotralarla pek çok kim
seler gelerek ağaçların erin göl
gelerinde, yahut iç salonlarında 
otururlardı. 

Genç kadınlar, avdetlerinde 
Dirayet Hanımı buldular. Jale Ha 
mm isminde biriyle beraberdi. O 
da Ihlamurköy civarında oturu
yordu. Kızı Tahire Hanım Kadri· 
yenin ahbabıydı. bir sene evvel, 
öğleden sonraki zamanlarını dai
ma beraber geçirirler; plajda do
laşırlardı. Akşam üzeri, briç oy
namak üzere toplanırlardı. Bu o
yunlar, hazan gece yanlarından 

sonraya kadar sürerdi. 

işte o akşam, saat dokuza doğ· 
ru, eski adetlerini tazeliyerek, kü
çük salonda toplandılar. Nuh Bey, 
Kadrıyenin karşısında oturuyor· 
du. ismetin de oyun arkadaşı Ta
hireydi. Nusret, kardeşinin yanın· 
da oturmuştu. Briç onu pek alaka
dar ederdi. Jale Hanımla Dirayet 
Hanım arasında cereyanı muhave· 
reye arada sırada o da iştirak edi· 
yordu. 

Yaz akşamlarım geçirdikleri 
bu kücük salon pek az mefruştu. 

Bir yan kapısı, hem yazıhane, hem 
de sandlk -0dası vnzifesini görür· 
dü. 

(nevamr var) 

Ok atmak Türklerin fok e•ki 
bir sporudur. Fakat §İmdi biz.de 
bu güzel sporla mqgul olan yok. 
Buna mukabil başka memleket
lerd c kadmlaı· L'le ok atmakla 
- mflcazi manada değil! -
meşgul olayorlor. l§te ok atm7 
talimi yapan Amerikalt bir kaç 
genç kız ..• 

Y eni ve büyük ikinct ı -] 
müsabakamız 'L~ H~BER'i!' 1 Geveze adam 
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AŞK MEKTUBU saat süren bir tren seyahati onu a§k macerasıdır. ye her aşk mace
bana tanıttı. Ben köşeme büzül- rası gibi heyecanla doludur. 

sunu KiM YAZACAK? 

lıte mü•abakamızın 

mevzuu. 
Şura•ını hatırlatalım ki 

Cl§k elenilen hadiae yalnız 
gençler ve ergenler ara • 
tunda cereyan etmez, YC!f· 
lan olgunlCl§mı§ olanlar 
araıında da sevİ§enler ol
duğu gibi birbirlerine aff,k 
karı kocalar da vardtr. 

lıte bu itibarla En GU
Zel AŞK MEKTUBU mü
sabakamıruı herkes gire • 
bilecektir. 

Okuyucularımızdan her 
istiyen imzaıı tamamen 
mahfuz. kalmak üzere bi
ze bir aşk mektubu yazıp 
gönderebilir. Bu mektup
ları mektup sahiplerinin 
ayrıca hoyacaklart müs -
tear imza i~ dercedece -
ğiz. 

Müsabakaya girenler
den ricamız ıudur: Ad -
reslerini yazdıktan •onra 
- ki bunlar biz.de mahfuz 
kalacaktır. - herkes birer 
müstear imza atmalıdır. 

Mektupları ayın on be
§ inden itibaren ne§re bcq
lıyacağız. isimlerini ıon
radan ne§redeceğimiz bir 
edebi heyet bu mektupla-
rın en güzellerinden on 
tanesini seçecektir. 
Birinciliği kazanana 25 
2 inciliği ,, 15 
3 üncp1iieii 7 
4 üncülüğü ,, 3 

Lira nahten veya o niı
bette bir mükalat verile-
cek, onuncuya kadar dere
ce alanlara gazetemizin. 
birer aylık abonesi gön
derilecektir. 

Çok yaşayan değil 
Çok gezen bilir 

Sayısız •ebepler seyahat 
etmemize mani oluyor. 

HABER 
bunu dü§ünerek okuyucuları
nı, dünyanın uzak ve garip 
diyarlarında olan bitenlerden 
haberdar etmeğe karar vermiı
tir. 

• Zaman zaman sütunları· 
· mızda meraklı seyahat intiba

ları bulacaksınız. 

müt romanımı okurken söze bat· Geçen sene yazın Süadiyede o-
ladi: turuyordum. Süadiye demek aık 

- Affedersiniz Beyefendi, sa- yeri, saadet yeri deqıektir. Der-
atiniz kaç? ken orada mavi gözlü, san saçlı, 

Baktım; 30- 35 ya§larında güzel bir kızla tanıştım. Kız hem 
vardı. Muntazam giyinmiş, yeni çok güzel, hem de zengindi. 
tırq olmuştu. Yanında ti§kin bir Cihangirde amcasından kalma 
çanta duruyordu. Ağzı da fazla bir apartrmam var.dı. 
söz söylediği için midir, nedir? Fakat ben çok ihtiyatkar bira-
Fazla büyüktü. damırn. Öyle kadınlara çabukça-

Vaziyetinden söz açmak için buk inanmam. Ne yapayım diye 
bir vesile aradığım anladım. düşündüm, ta~mdım. Evlendiğim 

- Maalesef saatim yok. takdirde apartımanın varidatı iki-
- Hiç eaef etmeyiniz beyefen· mizi de ömrümüzün sonuna kadar 

di. Benim var. rahat rahat geçindirecek bir dere-
Cebinden saatini çıkarJp baktı: ledeydi. Fakat dediğim gibi .. Ben 

baktı: ihtiyatkar bir adamım. Ya beni i-
ııııı. 

-- Ona on var. 
Tesadüfen okuduğum roman 

çok mearklıyd1. En heyecanlı yer
lerini okurken böyle bir gevezeye 
yakalandığımdan dolayı bayağı 

canım ııkılmı~h. Hiç bir cevap 
vermeden okumağa devam ettim. 
Biraz sustu. Sonra gözleriyle oku· 
duğum romana baktı: 

- "Penbe dudaklı kadmın kır-
mızı ağızlığı,, anlaşılan çok me
raklı bir roman. Sizi fazla metgul 
ediyor. Öyle mi efendim? 
- ..... . 
- Sükutunuzu ikrar manaama 

almama müsaade ediniz. Zaten 
vaziyetiniz de bunu gösteriyor. 
Fakat affedersiniz beyefendi. 
Kendimi takdim etmeği unuttum. 
Jmıim Cabir Cudi. Avukat Niza-
mettin Hüsamettin Beyin yanında 
on be§ seneden beri katiplik yapı· 
yorum. Her ne kadar dalia henüz 
müstakilen avukatlık yapmıyor • 
sam da ileride herhalde bu da ola -
cakbr. Acaba bendeniz kiminle 
müşerref oluyorum? 
- ..... . 
- Anlaşılan. zatı aliniz çok 

mütevazi ve jsmini bildirmek iste
miyen bir zatsmız. Hiç. olmazsa 
mesleğinizi söyler misiniz? 

- ..... 
-Bunuda mı gizlemek !kararm

daaınız.? O halde ben tahmin ede
yim. "Penbe dudaklı kadının kır· 
mızı ağızlığı,, romanını okuduğu

nuza nazaran •herhalde bir muhar
rir olsanız gerek. isminizi .de söy
lemek istemediğinize bakılırsa 

namı müstearla yazı yazıyorsunuz 
galiba. Madem ki siz bir muharrir 
siniz, şüphe yok ki bir çok ıroman, 
hikaye ynzmıştırsınız. O halde 
dur, aklıma bir şey geldi. Size ba· 
9ımdan geçen bir macerayı anla

ler:ide aidatına? diye uzun uzun 
düşündüm. Nihayet artistliğe he-

ves eden yakışıklı fakat metelik
siz bir arkada§ım vardı. Doğruca 

onu buldum. Yalvardım, yakar
dım. Nihayet zorla ikna edebil-

dim. Arkadaşım sevgilime gide
cek ilanıaşk edecek ve evlenmeğe 
talip olacaktı. Kadın da beni sev
diğinden tabiatiyle kendisini şid-

rl~t)e reddedecek ben de her türlü 
şüpheden kurtulacağım ve kendi
siyle evleneceğim. 

Fakat maalesef ümidim yanlı§ 
çıktı. Arkadaşım bir defa gitti. Er
tesi günü beni görünce: "Affet 
söyliyemedim. Bir gün daha mü
saade et,, dedi. Müstakbel saade
tim için razı oldum. Hatta sevgi
limle o gün randevüm vardı. Onu 
bile ihmal ettim. Srrf kendisini bir 
az kızdırmak için. • .... , h 

Daha ertesi günü y~ ~rkİ~ Al")o 

kadaşım bana hiç uğramadı. İki 
gün sonra sevgilim randevüme 
gelmedi.Üç gün onra arkadaşımın 
sevgilimle nİ§anlandığını, bir haf
ta sonra da evelendiğini duydum. 
Müthiş hiddetlenmiştim. Nihayet 
bir gün namussuz arkadaşımı yol
da yakalayabildim. Beni görünce 
utanmadan elimi eıkarak: 

"Nasıl memnun' oldun ya? De
diğini yaptım. Kanının seni aldat
masına mani oldum,, demesin mi? 

İşte muharrir Bey maceram. 
Herhalde şayanı dikkat bulacak· 
ıınız. Ve yazacaksınız değil mi? 

- ..... 
- Cevap vermiyorsunuz, faliat 

zarar yok. Ben ıükfitun ikrardan 
geldiğini kabul ediyorum. 

Tren durdu. Cabir Cudi Bey 
yerinden fırladı: 

----~"-...,-..,-~-~---.-..~~----·-ı ı--------------1 tayım. Entrt'san bulursanız ki ben 
ce bu muhakkaktır, hunu roman 
halinde neşrcdersiniz. 

- Affedersiniz size veda etmeli 
mecburiyetindeyim. Maamafih in· 
şaall\h dönüş treninde :tekrar bu
luşuruz. 

1' 
'l' Ql'J.IQ 

ltı "ii re 3-'olcuı 
tQl'l-' ~E:ci11rıda arı tayyareye binerlerken harekete gelen pervane-
bQ1t.,.~rıi.,,, h.Q rı epey sıkıntı çekerler. Bunun önüne geçmek için) 

Qrıl>lıfhr. rnaraıına haclar giden portatif bir yol kullanılmağa 

Ankara''nln et( ~üyük 

Ki~ap,. gazete ve_ 

Kırtasiye rria ğ~zası 
... 

-A.-K.B_A 
.Kitap .evi ve kırtas iyecilik 

Andartalar caddcai 
Tcıeton: 3377 

~. 

. . 
_Her lisanda. gazete 

\ · .. mecmua ·ve kitap ... . .... ... . •,.. .: .;. . . . . 

Her n~:~1kırtasiye . eşyası 
· ~e mektep levazımı . 

Her türlü . Fotoğraf 
levazınu - makineler 

'. : ··4· ve · amatör··~işlcri 
.1 , ~ • • • •• '! . •, . ·~ - . 

. ·" ·~tem Pertev ıtriyatı 

Kütahya çinileri 

Murat Sellmi 

Amerika plajlarında bu ıenenin en rağbette olan sporu, bir nevi 
küreksiz ski ile yarı§ etmektir. Yüzü kuyun yatan sporcular ellerini 
kürek gibi kullanarak skiyi harekete getirmektedirler. Rsmimiz 
böyle bir yarı§ı gösteriyor. 



....--.~""""":=""""~~== ...... ......-:==--.....~~=========="~A:..;;B:,::E:.:R~~A~k~ş::.a;;m Postası 10 ikinci te$rin 1~~ 

23 kilo ağırlığı~da bir delikan.=-= inkılabl~-~ierleii 
lının en büyük arzusu nedir? Onyedi yıl içinde Sovy~I 

"Asansor bozulunca 42 katlı binanın merdivenlerini Rus yada neler yapıldı. 
tırmanmıya mecbur kalan Popi'yi ölü bulduk,, · 

Cüce artistler locelerinde ve barda 

Budapeştede bulunduğum sı
ralarda idi. Birçok duvar ilanla
rında cücelerden mürekkep 
bir heyetin oyunlar verdiğini gör
düm ve gidip kendileriyle ahbap 
olmağa karar verdim. Fakat 
bu, zannedildiği kadar kolay bir 
§ey olmadı. Muvaffak olabilmek 
için evvela, cücelerin idare mü
dürleri ile anlaşmak icap ediyor
du. 

Cücelerin oturdukları otele 
gittim. Orada yoklaTcl1. 
yapmak ;üzere tiyatroya gitmiŞ
lerdi. Bu sefer oraya koştum ve 
nihayet buluştuk. 

Cücelerin yanında, müdürleri 
bir dev gibi görünüyordu.' Haki
ka.tte orta boylu olan bu adam ba
na derhal şu izahatı verdi: 

- 1919 seneainde cücelerimi 
Batı.ımda tanıdım. Fakat asıl, on
larla 1924 te ahbap olduk ve an
laştık. Size sırasiyle onları tam· 

tayım. işte matmazel Katya .. Yir
mi yaşındadır. En iyi cüce dan
sözümüzdür. Matmazel Agripin 
on altı yaşındadır. Matmazel 
Paraskeva kadar Fransızların · 
Kankan dedikleri oyunu oymyan 
yoktur. Erkeklere gelince, Vik
tor cücelerin en küçüğüdür. Gre
guar ise en büyüğü. Bir de sekiz 
on lisan konuıan ve bütün kadm
lann sevgilisi olan Ernest vardır. 

Cücelerim, her gün mun~aza
mnn idman yaparlar. Pariste 
kendilerine mahsus bir ev yaptır-• 
mışlardır. Bu ev garip bir evdir. 
Bütün eıyaaı, kapıları, pencerelri 
cücelerin boyuna nisbetle yapıl

mııtır. Bu güne kadar cücelerim
mışır. Bu güne kadar cücelerim
le tamam 45 yabancı memleket 
gezdik. Amerikada iken arala
rından birisi öldü. Zav.allı ne iyi 
bir adamdı .. 

Nevyorkta idik. Kırk iki katlı 
bir otelde oturuyorduk. ismi Popi 
olan bu cüce bir türlü asansöre 
binmek istemiyordu. Başı dönü
yordu. Bu itibarla odasına git
mek için merdivenlerden çıkması 
icap ediyordu. işte onu öldüren 
merdivenler oldu, çünkü, üçün
cü gün, küçük vücurlü bu me
ıakkate dayanamamıştı ve zaval
lı Popiyi bir basamak üzerinde 
ölü olarak bulduk. Minimini kal
bi , durmuştu. 

Cücelerin idare müdürü göz
lerinden damlıyan yaıları sildi 
ye:. 

- Geliniz, dedi, sizi locaları
na götüreyim. 

Cücelerin localarına gittik. Bi
rer birer tanıştık. Kadınların, e
eiler.ek, çok eğilerek minimini el
lerini öptüm. Erkeklerin ise, çok 

daşım olan cücelerle tanıştık. Ve 
hep beraber turneye çıkmağa ka
rar verdik. Yalnız, seyahate 
çıkmadan evel idare müdürün
den bir ricada bulunmuştum. Ba
na bir sustalı çakı almasını iste· 
miştim. 

-Niçin? 
- Ne olur ne olmaz? Belki 

yolda hırsızların ve yahut yatak
lı vagonda beraber bulunacağım 
yaLancı kimsenin hücumuna uğ

-~-·-- rardım.. Müdafaa için .... 
- ArtısUık*mesngıne <LUŞ· 

H 
dikkatle ellerini sıktım. Kendile-
riyle görüşmeğe vakit kalmadan 
prova zili çaldı ve cüceler koşa 

koşa gittiler. 

Provadan sonra, Ernest ile, ti
yatromm Amerikan barında bu
luşmağa söz vermiştik. Bir saat 
sonra geldi. Kendisini tuttum, 
yüksek bar sandalyesinin üzerine 
oturttum ve sord~m: 

- Ne içersiniz? 
-Viski. 
- Mükemmel! Şimdi sizden 

bana hususi hayatınıza dair ma
lumat vermenizi isterim. 

- Ne gibi? 
- Her türlü ... 

- Doğrusu bu kadarı da faz. 
ı la ... Size yalnız şunları söyliyebi

lirim. 23 yaşındayım ve tam 23 
kilo geliyorum. Boyum bir metre 
üç santimdir. 

- Bu kadarı kafi değil.. Ne
rede doğdunuz? 

- Almanyada Stutgartta ... 
Babam mali buhran esnasında 

öldü. Annemle yalnız kaldık. 
Zavallı anneciğim çalışacak vazi
yette değildi. Onu ben beslemek 
mecburiyetinde idim. Gidip şehir 
operasına müracaat ettim. Günde 
kırk he! kuruşla figüran olarak 
yazılClım. Sonra ,bir ıün, arka· 

makta güçlük çektiniz mi? 
- Evet. llk defa sahneye çık-

t ğrm zaman pek sıkıldım. Bir 
ı>adişah rolü yapacaktım. 

- Niçin sıkıldınız? 
- Yirmi beş dakika hareket 

etmeden bağdaş kurup oturmam 
lazımdı. Halbuki yüzümde koca
man bir takma sakal vardı; yüzü
mü gıdıklıyordu. 

- Seyahatlerinizde inkisara 
uğradınız mı? 

- Evet. Amerikada iken re
simli kitaplarda ~lduğu gibi sa
hici kırmızı derililer görmek isti
yordum. Fakat hepsi medenileş
miş .. Göremedim. 

- Cok aşk mektupları alıyor 

musunuz? 
- Pek az.. Maalesef boyu

mun küçüklüğünden beni çocuk 
zannederek sıraya almıyorlar. 
Halbuki birkaç ay için büyümeği 

ne kadar isterdim.. O zaman ... 
Söyleyin: Sanki bizim kabahati-
miz ne? .. Biz cüceler de doğdu-

ğumuz zaman öteki insanlar gibi· 
yiz. Yalnız büyümekte biraz geç 
kalıyoruz.. 1ıte bu kadar .. 

- Evlenmek ister misiniz? 
- isterim ama bir kadın bul-

mak o kadar güç ki ... 

- Pek ala güzel cüce kadın 

arkadaşlarınız var. 
- Var ama güzel ve cüce ol

maları evlenmemiz için kafi bir 
sebep değildir. Ben her kadınla 
evlenemem ki... Başka şeyler de 
lazım. 

- Ne gibi? 
- Mesela, evvela hoşuma 

gitmesi ve sevişmemiz sonra ye
mek pişirmesi ve.. Bana bir de 
çocuk yapması lazım! 

- En ziyade mesut olduğunuz 
zamanlar ne zamanlardır? 

- Annemi görmeğe gittiğim 
zaman trenin iıtuyona yaklaıb· 

. 'f"rJıÇ' 
Doıt ve kom§U Sovyet Ruıyada \ kitapların hepsi Rusça ve 0 

inkılabın 17 nci yıldönümü müna- olacaktır. 

ıebetiyle yapılan iıler hakkında Bir asır zarfında Çarlık Itı15Y" 
etraflı malumat veren istatistik1er unda 25000 çeşit eser basılrıırftıf 
hazırlanmıştır. Bunlardan bazıla- Halbuki yalnız son 17 sene :ıa~f~ 
rını alıyoruz: • ( da öasılan eserler 450 000 çef~ , • ,plJ 

maarif Bunların arasında ilmi kıl .0 
17 yıl içinde Ruıyada maarif bilhassa şayanı dikkat bir yeJıil 

çok terakki etmiştir. Bolşevik in • tutmaktadırlar. , 
kılabından evvel Ruıyada halkın Bir mukayese yapılırsai il~. 
yüzde 78 i okumak yazmak bil • yanın son bir sene zarf 1ncl• ııtf(J' 
mezdi. inkılaptan sonra son 17 se· rettiği kitapların adedi, Alrıt•11~. 
ne içinde 45 milyon kişi okumak lngiltere, ve Amerikanın nef1d., 
yazmak öğrenmiştir. Bu suretle o• tikleri kitapların mecnıu\Jtl 
kuyup yazmak bilenlerin nisbeti 5 daha fazladır. 

misli çoğalmıştır. 1913 senesinde umum Ru•Y' 
Gene inkılaptan evvel Türkis • intişar eden gazetelerin .ti~ 

tan, Özbekistan, Azerbaycan ta • 2.728.000 idi. Bugün umunıı ııı 
raflarında okuyup yazmak bilen • 36 milyondur. 
lere nadiren tesadüf edildiği hal • Bu gazetelerin köylüye ait 
de buralarda yüzlerce meklep ve }anları 3000 çeşittir. Sovyet p/ 
binlerce okuyup yazmayı öğrenen liğine hitap eden gazeteleriıt 1 

kültür sahibi insanlar vardır. Kaf· · } · 84 d B l h~ şıt erı ür. un ar 46 ınu 
kasyanın eski işçileri arasından da 
birçok mühendis, doktor, pedagok 
ve ziraatçi yetişmiştir. 

1926 senesinde Şimali Rusyada 
35 tane mektep vardı. Bu sene 
bu mekteplerin adedi 340 a çık • 
mıştır. Bütün Sovyet mekteplerin· 
de 55 muhtelif lisanda ders ted -
ris edilmektedir. 

Eskiden buralarda doğru dürüst 
bir alfabe yoktu. 1.7 aenedenberi 
bütün şark mileltlerinin lisanları • 

• 
ı .:.L:_ -1t-l. ... •othik .. ..ıa .... :. ··-

çok iyi neticeler elde edilmştr. 

Burada senede takriben 90000 
kişi 18.tinleımiı alfabe öğrenmek • 
tedirler. Bunlar için son sene zar
fında 1200 nevi 12 milyon nüsha 
latince harfli kitap basılmıştır. 

Rusyada umumi kültürün yük • 
seldiğini ispat eden diğer bir ha· 
dise de son zamanlarda Kafkaıya
da açılan üniversitelerdir. Bunlar• 
dan yalnız Kazan üniversitesinde 
yüksek profesörlük tahsili yapan 
800 talebe vardır. 

matbuat 
Matbuat da 17 sene zarfında şa

y~nı hayret bir derecede tekamül 
etmiştir. Bilhassa matbaacılık sa • 
haıındaki terakki fevkaladedir. 
Binlerce çeşit gazete ve mecmua 
içinde tiyatroya ait oalnları daha 
fazla nazarı dikkati celbetmekte
dir. Kitap ve kitapha~elerde mü -
temadiyen artmaktadır. 

Bilhassa son zamanlarda Moı • 
kovada inşa edilen LENiN kitaP:, 
hanesi gayet cesimdir. 14 katlı ve 

tamamen beton olan bu kitapha -
nede tamam 8 milyon kitap bulu· 

nabilecektir. Azerbaycanda inıa 
edilmekte olan kitaphanede 7 mil· 
yon kitap ihtiva edebilecektir. Bu 

• 
•ımonı111ınnm1wtttMdnttıuttıtttt11Hmn•~H111mmuıı111tunn1111nı•111111HnnıUNt 

ğı dakikalar. 
• - En büyük isteğiniz nedir? 

- Küçük bir ev ... Büyük bir 
yatak ... Sevimli bir zevce .. Bir ço
cuk... Ve evin biraz ilerisinde 
içinde balıklar bulunan bir ha-
vuz .... 

Ernestin sözleri yavaş yavaş 

bir mırıltı haline gelmi,ti. Bunu 
hasretinin ifadesine hamlettim. 
Fakat biraz dikkat edince, sarho, 
olduğunu anladım, çünkü, bar
men, ona da, alelade insanlara 
verildiği miktarda bir viski ver
miıti. 

lisanla yazılmıştır. 
Halihazırda Rusyada 6o0 

versite ve 491,000 talebe 'f/,l 
Talebenin yüzde 51 i amele r 
cukları ve yüzde 17 si köylü r 
cuklarıdır. · 

ilim 
Bugün umum Rusyada 70.~ 

alim vardır. Bunlar muhtelif 
larda tam bir ihtisas sahibiditl 
Yüzlerce ilim enstitüsüne son 1' 
manlarda talebeler büyük bir 1'1 
L-&. _:,:_ı, ___ ..,1 .. L - l!_ l __ c:."'t ;1: 

re mahsus kulüpler ve labor' 
varlar da gittikçe çoğalmaktl'~ 

Haziran 1934 ayında Mos"" 
da 600 genç alimin iştirak et 
ilmi mahiyette büyük bir }<oll 

rans tertip edilmiştr. 
Bu da Sovyet Rusyada aıııe( 

rilen ehemmiyetin derecesini~ 
teren bir rakamdır. Yakındl' 
yada bir ilim şehri inşası düf~~ 
mektedir. • / 
~~----------~--_./ 

..--Kiralık daireler~ 
Şiıli, Osmanbey, An.ne~ 

sokağında Celal Bey apart~ 
nında her türlü konforu. ti 
geniş odalı daireler ucuz fıf' r' 
acele kiralıktır. Kapıcıya ı1'il 
caat edilebilir, _/ 
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tii - Şayanı hayret, azizim. Sizi gö· 
ilce b" • ızırn Bilalı hatırlıyorum. 
- ~eden? 

,,.. - Onun da bana on lira borcu .. ,rı 

....._______-----~~~~-----
s Ne yapsın? 

.ı_ efalet içindeydi, eski bir tanıdığın· 

..;ııı on ı· Y ıra borç aldı. 
~ ;rdırn eden zat, yanm ıaat ıonra 
du. ır lokantada tesadüf edince sor· 

iu - 'Yahu, müthiş ihtiyaç içinde oldu· 
L_ nu ıöylüyordun. Halbuki şimdi lo· 
~11tada h den . ı em de en pahalı yemekler-

Yıyorsun? 

Arkada§ı şöyle dedi: 

Veciz! 
Bir lspanyol 

mektebinde mu • 
ali im talebeye 
tahrir vazifesi ver-

- di: 
- Serbest bir 

mevzu yazacak • 
11nız. Veciz ve 

vazih olacak. 
Toreador de· 

nilen iki boğa gÜ· 
retçisinin ölümi· 
le neticelenmiı 

bir boğa güreşini 
tasvir eden bir ço· 
cuğun şu yazısı 

birinciliği kazan • 
dı: 

"Bir boğa, iki 
Toreador. Bir 
boğa, bir T orea· 

dor. Bir boğa!" 

Tasrih et! 
Ufacık tefecik 

bir hanım iri yan 
kasaba: 

- lki kiti için 
pirzola yapınız, 

dedi. 

-
. 
ı . 

Kurnazlık! 

- Ekrem ev· 

lendiği zaman sen 

ne hediye gönder· 

din? 

Bir düzine 

güvercin •• 

- Güvercin mi? 

Bu hediye nereden 

aklına geldi? 

- Kurnazlığı 

ar\lamadın mı? Er· 

tesi günü güver: 

cinlerin hepsi gene 

benim bahçedeki 

yerlerine dönmüş· 

lerdi!. 

Kadınlar 

- Kadınlan an· 
lamak istiyen •· 
dam evlenmelidir. 

- ••• Ve kansını 
tetkik etmeli, de
ğil mi? 

•d-:-- Haksızsın, azizim. Param yokken 
di "lll akıllı yemek yiyemiyorum. Şim· 
tn~aYende param var, şimdi de yiye-

Kasap sordu: 

- Naıd iki ki
ti? Benim gibi mi, 

yoksa sizin gibi 
mi? 

Kır gezintisinden dönen 
istiyor .• 

- Hayır! Kan -
11mn batka kadın· 
lar hakkında söyle· 

aile, fotoğraflannm nasıl çıktığını anlanuk diklerini tetkik et· 
meli! •• 

~ ne zaman yerim? 

bili- Sıhhatim fena, ne yemek yiye -
Yorurn, ne de içebiliyorum. lllct Ya, ne ala! Bu akşam bizde ye· 
e kalsanıza 1 

lVazırın teftişi 
'tariht b" J:'r en ır fıkra: 

de ,:nıada 2 nci Napolyon devrin 
bı.ı,...aarif nazırlığı yapan Victor 

"'l:Y o"'l de.hi}· g uyla beraber memleket 
~ill\ ~~de ... seyahat ettiği sırada 
)e ır Ugunu tanıtmadan bir lise· 

o::;trın· 

~u .. ı.~~ ve müdürün kapısını vur 
:ı'• ''1Ud'' b .._ •. ur ağırmış: 

Gırıni., ı c· "'· 
~a.ldı:'1nitler, müdür başını bile 

ıtıa.dan· 
.._ Oturu .h k 
Sab . n, e leyin! demiş. 

ı~ red•p ı,· 
l'fliıle .... tr saate yakın bek-

d r. IYIUd" 'h ttıp 1 ur nı ayet başını kal 
0rnıu•· 

.._ Cocuk:rk 

._ )'· aç yasında? •rrnt ~ · --:su 
~eıniş h ;aşta lise tahsilini bitir· 
tlll... a. Ne ya k . . 

~ Pma ıslıyorsu· 

.._ l<· 
at:birn l 

.._ 1) • , 0 111flS!m istiyorum. 
lll e.ncl{ ' ' • 1 • :ı.rn!an,. -an~:.mi bura-:la 'a· 

.a.:ıııır ı' 1· 

Tamirat! 
Motosikleti aldığı mağazaya 1ıitti, 

memura: 
- Beni tanıdınız mı? dedi, iıte siz. 

den rudığıM motosiklet te kapının Ö· 

ntindJ •. 
- Memur cevap verdi: 
- Tanıdım, efendim. Arzunuz .• 
- Motosikleti satarken altı ay zar-

fında kınlan şeyleri değiıtirmeyi ta
ahhüt' etmiıtinizya onun için geldim. 

- Evet efendim. 
Müşteri ağzını açarak diılerini gÖs· 

terdi: 
- Ondeki dört ;ıitimi kırdan, de

ğittiriniz! 

- Kocamı kurtarın, olta ile yar· 
dım etsenize .•. 

- Peki amma hanım 
sever? Oltaya solucan mı 

yoksa midye mi? 

Tenzilat! 
Sigorta şirketinde : 

kocanız ne 
takayım, 

- Evimi yangına kar§ı sigorta et· 
tirmek istiyorum. 

- Hal bay efendim, buyurunuz.ıe
raitimizi tetkik edin .. 

- Ümit ederim ki bana tenzilat ya· 
pacaksıruz. t 

- Niçin efendim? 
- Çünkü evim çok rutubetlidir! 

..._ J.i s ıyors~nuz? 

~!~l~k·~·;~;.ddotle:uniş: . . 1 
t<lh e ı, oyle i . 

atsız ccl" ·· se, ne dıye beni .-....... :.\:C:::::::=-:...,~,_. 
~ll. ı.>orsunuz? ~~ -

Zır sUk·~n · ı . 1 .._ -r .. ece c . 
ı al b evap vcrımş · ı ltı~'c e c veliler' l · - Radyonuzu calınışlar, öyle mi? 

.1 • Clf "'· ıne nası mua ~ 
"lltb n •gınizi Ögr . • • - Evet amma hırsız her halde pi§· 

• 
0 en :rnaaı iı: er.nıek l5tıyor- J man olac<ıkur. Çünkü taksitle alınış -

· nazn·~m da... tık. · 

-

- ..... oC - - .... -

- Kızım benim sesime tevarüs et
ti! 

- Kızınıza devrederek kurtuldu -
ğunuz için kim bilir ne kadar mem -
nunsunuzl 

Acımak! 
iki moda dütkünü hanım arasında 

- Haberin var mı? Zavallı Selma 
yeni yaptırdığı bir robu prova ederken 
kalp sektesinden ölüvermiı .• 

- Ya, vah zavallı ... Robu ne biçimde 
imiı, biliyor rnu:ıun? 

- Beni ..• , idarehanesi gönderdi, 
bir hizmetçi istiyC1rmuşsunuz ı 

- Hayır kızım 1 Ben kendi işimi 
kendim görürüm. 

- Mükemmel! Ben de böyle bir 
yer arıyordum 1 

--
Sui misali 

Romancı .... Bey eserlerinden birini 
her zaman yediği Jokantamn sahibine 
'\ermiıti. Bir kaç gün sonr asordu: 

- Romanmu okudunuz mu7 

- Evet. 
- Nasıl buldunuz? 
- iyi; iyi amma bazı açık yerleri 

var! 
- Ne gibi? 

- Mesela §Öyle bir yer var: "Para· 
11 yoktu, lokantada yemeği yedikten 
sonra sıvıımaktan baıka çare bulama· 
dı!" 

.ı:~ . ., 
•• '· _., 

~- e'h 
~~~ 

Birinci fare - Sivri kuyrukta bu 
ne kurum böyle! 

İkinci fare - Evet, liıgat kitabını 
kemirdiği için artık kendini alim sa • 
yıyorl 

Hasta! 
Altı aydır hasta yatıyonnuısun. Ha· 

ber alınca hemen ziyaretine geldim. Has 
talrğın demek çok mühim •• 

- ~ değil amma.. Altı ay evvel 
t-::..r rahataızlanmııtım. Doktor "ben 
bir daha muayeneye gelmeden evvel 
yataktan çıkma" dedi. Onu bekliyorum. 
Gelmediğine göre demek daha iyileıme 
mişim! 

- Müdür Bey, zekam ve kabiliye· 
tim derecesinde maaş vermenizi istiyo

rum. 

- Şu'1alde açlıktan ölmeğe Jwar 
yerdin.izi 

- Karım sabahtan akşama kadar 

benden para istiyor. 

- O kadar parayı ne yapıyor? 

- Bilmem, hiç vermedim. ki .•• 

Konferans 
lçlı: ·aaağı r ····in.:~ Amerikada 

"kurul' ., ran biri konfera."ls veriyor
du: 

"içki sıhhatin en büyük düımanıdır. 
Eğer elimden gelseydi, alkol fıçılarını 
denize atardım! 

Dinleyicilerden biri bağırdı: 
- Yata! Bravo! 
Hatip: 
Teşekkür ederim, dedi, siz galiba 

hiç kullanmazsınız! 
O, cevap verdi: 

- Onun için değil .. zanatnn dalgıç
tır. ! 

Genç kız - Eğer erkekler evlen • 
dtkten sonra da, nişanlı iken oldukta
n gibi, nazile kalsalardı, boıanmalar 

çok azalırdı. :.ı 

Erkek - Evet amma; iflaslar da 
o nisbette çoğalırdı! 

Gene kadınların yaşı 
Kadınlar yaılarını söylemek is

temezler ! Bu, sadece mizah sayı· 

falarında yer bulan bir mevzu de

ğildir, tarihte de misali vardır! 

Fransız Kralı on beıinci Lui za· 

manrnda Pariste kadınların "kah· 

riole,, denilen arabaları bizzat kul 

)anmaları moda olmuıtu. Kadın

ların beceriksizliğini iddia edecek 

değiliz ama, her nedense, bu mo· 

da ile beraber kazalar da çoğalı

vermişti. Kral, bunun önüne geç· 

mek istiyor, fakat kadmların ara· 

ba kullanmasını açıktan açığa ya· 

sak etmek de istemiyordu. Kralın 

nedimlerinden birinin tavsiyesi Ü· 

zerine f u mealde bir emirname 
çıkarıldı: 

"Araba kazaları çoğalmakta• 

dır. Bunun için ancak otuz yaşını 

geçmit kadınların araba kullan· 

malarına müsaade edilmiştir.,, 

Ertesi günü Paris sokaklarında 

araba kullanan kadın kalmamı§· 

h! 
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Gaziantepte sıhhati 
koruma işleri Dünkü lik maçları 

Memlekt hastahanesi mütekamil birF J b J B .k V f J 
sıhhat yurdu haline getirilmiştir ener stan u sporu, eşı taş e aY 

Cia.i? an cp memleket hastahanesinde salgın hastahklar 
pavyonu (köşede hastahane başhekimi operatör 

Nuri Hakkı Bey) 

lflhanenin "'" ıac ... i ve fenni vesa
illt: teçhizi irin elinden geleni e-

sirgememiştir. Almanyada sene
len e staj gören ve cidden mem -

leketimizin iftihar duyması lazımı 
gelen ç.ok dı~ğerii operatör, ayni 
.1;\"Ilanda yüksek bir şefkat ve 
tevazu sahibidir. Hastahaneye 
düşen faldr, zengin her vatandaş 
b Jr?.da çok yüluıek bir himmet ve 
alRka görür. Dahili hastalıklar mü 

vi altına almıştır. Trahom müca
delesi de ehemmiyetle ilerlemek· 
tedir. Bu teşekkül tarafından al
tı ay içinde 4760 ki§i muayene 
edilmİ§, 99 hasta yatırılmış, 342 
ameliyat ve 177.409 ilaçlama ya
pılmışhr. 

25 yataklı Kilis hastahanesi de 
altı ay içinde şu faaliyeti göster
miştir: 930 poliklinik muayenesi 
yapılmış, 169 hasta yatırılarak te
davi olunmuş, 77 ameliyat yapıl-
mış ve 462 laburatuvar .;nuayene
si icra kılınmıthr. Kezalik trahom 
mücadele teşfol tl tara mdan da 
2804 muayerıe 277 ameliyat ya -
pılmış ve 83 hasta yatırılarak 
103.945 ilaçlama yapılmıştır. 

Şimdilik Islahiye kazasına mün 
hMır kalan sıtma mücadelesinin · 
altı ayda yaptığı i!ler ise şunlar
dır: 

5162 muayene 
2366 Kan muayenesi 
18154 Tevzi edilen ki"1;n tehassısı Ekrem Galip ve kulak, 

'.•uı~az. burun mütehassısı Dr. J1a-. 
ıir.ı Beyk.- de ayrıca şa;--anı tak -
dir ve iftihar kimselerdir. 

Bir çok koğuşlara ayrılan has
tahanemizin diğer bir çok vila -
yellere nasip olmıyan salgın has
talıklar ve idare pavyonları bi
tirildikten başka poliklinik pav -
yonu da bu cümhuriyet hayra -
mmda açılmıştır. Hastahanenin 
mesaisini anlatmak için altı ayda 
yaptığı işleri gözden geçirmek 
kafidir: 53st .kişiye poliklinik mu 
ayenesi yapılmış, 519 hasta has
tahaneye yatırılarak tedavi olun
muş, 201 ameliyat yapılmış, ve bin 
laboratuvar muayenesi yapılmış· 

Ankarada yapılan lhafi 

Ankara, 9 (A.A.) - Bugün 
yapılan futbol maçlannın ikisi de 
büyük bir ze1r1cle seyredilmiştir. 

1 Bu sene oldukça kend'sini düzelt-

tır. 

Vali Akif Bf. başta bulunmak 
üzere sihhiye müdürü Dr. Sü ey
man T evflk B. ve mesai arkadaş
larının himmetleri sayesinde se· 
nişletilen ve tanzirn cdi!en sihhat 
i~leri diğer sah-lard~ da bir te
Jdı.mül arzetmiştir: Sihhat de.ire
..,·nin açlığ! mücadele sayes'nde 
altı ay içinde (29600) vatanda~a 
çiçek. 6890 kişiye Menenjit, 4064 
şnhsa da tifo aşısı yapılmıştır. 

Vilayet on üç sihhi mıntakaya 
taksim edilerek her birine birer 
sihhiye memuru tayin edilmiş ve 
burnlarda çıkacak en ufak bir 
vak'anm bile önü alınmak için 
~edbirler ahnmı.ştır. Bu sene sıhhat 
idaresi lcöylerin temizliği ile de 
çolc meşr.ml o!mu:t, köylüye kinin 
tevzi ve frengi hastalıkları teda-

miş olan Altmordu filhakika A-
laattinsiz oynayan Ankara gücü 
karşısında ciddi bir tehlike hissi -
ni vermiş ve neticede 2 - 2 ye 
berabere kalmışlardır. 

Günün mühim maçı olan Çan
kaya - Gençler birliği müsaba
kasında maçın birinci devresi çok 
canlı, fakat karışık bir oyunla 
geçmiş ve Gençler birliği bir sa -
yı yapmıştır. ikinci devre yirmi 
dakikalık bir siikundan sonra o -
yun birdenbire canlanmış ve Çan
kayanın arka arkaya yaptığı ta -
&Tı'uzlarda birer dakika fasıla ile 
iki gol sayesinde bütün bütün e -
he.mmiyet kesb'etmiştir. Bu esna
da Gençler birliği de ç.ok çahşmış, 
mukabil taarruzlar yapmıt ve ne
ticede bir de gol çıkarmış, oyunu 
beraberlikle bitirmiştir. 
Mıntaka merkez ve ilman 

heyetleri Beyo§lunda 
T. 1. C. 1. İstanbul mıntakası 

Riyasetinden: 
Mıntaka merkez ve idman he· 

yetleri 9 - 11 - 1934 tarihinden 
itibaren Beyoğlunda Meşrutiyet 
caddesinde 42 No.lı Halkevi Bey. 
oğlu lnsmı binasına nakil ve mu
tat muamelata 12 ~ 11 - 934 Pa
zartesi gününden itibaren baş -
!anacağı alakadarlara bildirilir. 

yendiler. Süleymaniye Beykozla 
berabere kaldı 

Taksimde İstanSul Spor da: Lütfi - Sa-
Takıimde Süleymaniye -Bey- . bih, Sami - Fahri, Sami, Hasan 

koz kar§ılaftı. iki tarafta geçen - Reıat, Enver, Selahattin, İsmail 
haftalardaki eksik kadrolarını kıs- Nevzat .. 
men doldurmu!lardı. Oyun heye- İstanbul Spor takımında bazı 
canlı oldu. değİ!İklikler görülüyor ve bu me-

Birinci devre ba,Iadıktan he • yanda Selahattin takımında tek
men bet dakika ıonra Beykoz ıeri •·ar yer almı§ bulunuyordu. 
bir akınla ilk golünü yaptı. llk akını Fenerbahçeliler yaptı. 

Bu gol Süleymaniyelileri can • Bu akın İstanbul Spor müdaf aaaı 
landırdı. Şimdi ıiyah beyazlılar tarafından kesildi. Maç çok seri 
rakiplerini sıkı bir çember içine a- cereyan ediyordu. İki taraf ta gü
larak sıkıtlırmağa bqladdar. O- zel bir oyun oynuyor, ve güzel a
yun mütemadiyen Beykozun nısıf kınlar yapıyordu. 
sahasında oynanıyordu. Beykoz Sarı lacivertliler ekseriya akın
takımının çok sıkı kapalı bir oyun larnı sağ taraflarıyle Y"pıyorlar: 
oynaması Süleymaniyelilerin bü . dı. Bu akınlardan birinde Niya
tün gayretlerine rağmen gol çıkar - ziden güzel bir pas alan Muzaffer 
malarına mani oluyor. Sarı siyah - İstanbul Spor ıol hekinide atlata
lılar ara sıra Süleymaniye çembe - rak Fener bahçenin ilk golünü 
rinden kurtularak rakiplerinin ka - yaptı. 

lesine akınlar yapıyorlardı. Bi - Şimdi lstanoul Sporlular daha 
rinci devre bu suretle Süleymani - canlı oynamağa ba~ladılar fener 
yenin hakimiyeti altında bitti. kalesini sıkıştırmağa baıladılar. 

İkinci devre Süleymaniyenin a - Yaşar bir faul yaptı. Fahrinin çek
kını ile ba,ladı. Beykoz kalesine tiği şütü Bedii kurtardı. San Si
inen tehlikeli bir Süleymaniye a - yahlılar yine akında: Reşattan gü
kını sarı siyahlılar ceza çizgisi da - zel bir paı alan Salahattin sol aya
hılinae hatalı blr zıureuc durdular. gı ıleçeldıği şilt Fener attlarma U:· 

Verilen penaltıyı lskender güzel kıldı. Şimdi vaziyet ( 1 - 1 ) Bu· 
bir ıütle Beykoz kale~ine attı. Ve golden sonra Fener bahçeliler hü
berabrlik sayısını yaptı. cumlarını sıklaıtırdılar. Bu akın-

Şimdi Beykozlular daha canlı larda en müeşsir oyuncu Fikret olu
bir oyun oynuyorlar. Sarı siyahlı- yordu. Bir kaç dakika daha devam 
lar Süleymaniye kalesini müte- eden oyun ( 1 - 1 ) beraberlikle 
madi akınlarla sıkıttırıyorlardı. O- bitti. 
nuncu ·dakikada, Süleymaniyeliler 
aleyhine bir penaltı oldu. Musta
fanın çektiği plase bir JÜt kale ke
narından avuta gitti. Bu mühim 
fırsatı kaçıran Beykozlular şimdi 
daha canlı oynuyorlar, mütemadi 
akınlarla Siileymaniye kalesini sı
kıştırıyorlardı. Oyun nihayetlerİ· 
ne doğru Süleymaniyeliler bir kaç 
tehlikeli akın daha yaptılar. 

·Beykoz kalecisinin güzel oyunu 
bu akınlarda tehlikesiz atlatılma -
sına sebep oldu ve oyunda bu su -
retle 1 - 1 beraberlikle neticelen -
di. 

izzet Muhittin 

ikinci devre ba,ladiği zaman 
İstanbul Sporlular güzel akınlarla 
Fener kalesini sıkı!lırmağa batla
dılar. Enverden bir pas alan Nev
zat Fazılı atlatalı ve Salahattine 
pas verdi. Selahattinde sıkı bir 
şütle İstanbul Sporun ikinci golu
nu yaptı. Fener bahçe1iler l;?u gol
den ıonra biraz §atalardılar. İs
tanbul Sporlular daha canlı oy
nuyorlar. Bu sırada Enver sakat • 
landı. Sahayı terketti. Biraz son -
ra da Hasanın bacağına (kramp) 

girdi. O da sahayı terketti. Şim • 
di İstanbul Spor (9) kiti ile oyuna 
devam ediyor. Fenerliler bu 

(B) taktmları vaziyetten istifade ederek ls-
(8) takımları maçında Beykoz tanbul Spor kalesini ııkıştırmağa 

Süleymaniye 1 - 1 berabe~e kaldı- ba,Iadılar. Ve biri Fikretin diğeri 
lar. de Namığın ayağından, iki gol da-

Kası mpaşa - Anadolu ha !aparak (4 • 2) maçı kazandı-
lkinci kümeler maçında Kasım- lar · 

paşa ile Anadolu karşılaşmış, iki Ateşgüneş .. Anadoluhisarı 
taraf ta biraz sert fakat hey~c~nl~ Ateş Güneş ile Anadolu hisarı 
bir oyun oynamış. Anaclolu bırıncı idman yurdu ar.asında yapılanma
devre (4 - O) oyunu kazanmış. cı Anadolu hisarlılar hakim bir o-

Beşiktat : 4 Vefa : ~ 
• be' 

Bu maç, battan bata serı, 
yecanh bir oyundu. d' 

·ı·r ~ Oyun daha güzel olabı ı 

fakat bazı seyircilerin lüzurıı•~ 
mfnasız, hatta kibar olmıya11 

dabaleıi' oyunun tadını kaçır~~1' 
Sahalarda oyniyan, çah,an 01~ 

cuları sinirlendirecek, hake~ 
müessir olacak olan vaziyetle" 

yapmak çok çirkin bir hast&l~ 
halinde sahalarımızda geziyor· 

Oyuna her iki taraf şu kadrf 
ile çıkhlar: 

Betiktaı: Melimet Ali - N" 
ri, Faruk - Feyzi, Saim, Muh' 

terem - Hayati, Hakkı, Ca~ 
Şeref, Fuat .. 

Yefa: Haluk - Saim, Süle1' 

man - Hüseyin, Lutfi, Namılc / 
Yahya, Muhtetem, Gazi, En\fe'' 
Mustafa. 

Hakem Şazi Beydi, yan h• ' 
kemleri, her biri oyniyan takıı"' 
lara mensup birer oyuncu idile'• 

Bu wulün iyi ve doğru bir u•J 
olmadığı görülüyor. 

Şazi Bey, her iki taraftan V 
rer oyuncu çıkardı. 

Oyun oldukça muvazeneli ~· 
yılabilirdi. İki taraf ta birbiri iY 

zerine tam bir hakimiyet kut ' 
muı değillerdi. Birinci devrecl' 

oyunu 3 - 1 Beıiktaş kazandı· 
Birinci golü Şeref, müdaf•'' 

yi geçerek bulduğu bir fırı•tl' 
attığı güzel bir tütle yaptı, b" 
gol iyi bir goldü. ikinci golü; şe
ref ile Fuat yaptılar; bunu of' 
sayttır, diye emin olan Vefa ~iJ' 
daf aa.sı bırakmıttı. Gol bu ~· • 
ziyette oldu. 

Üçüncü golü, Vefa müdafii" 
rinin yaptığı bir hata üzerine.~ 
şikta!h Muhterem attı, kalec:• t• 
nu tutabilirdi, fakat iyi hesaP 1 

memesi itibariyle ters durılf 
yüzünden kaybetti. 

Dördüncü gol bir ceza v\1,...r 
tan oldu; Vefalılar ceza VU~' 
nu icap ettiren hatanın keııd• • 
ri taraf mdan yapılmadığı k•"' 
l\tİndedirler. 

Vefalılar birinci de\ffe.~;. 
Muhte•emin attığı güzel bit 9iJ 

'S jl' 

ı E . .. l b. P"'1 
e; ve nverın guze ır • 

lkinci devrede Kasımpaşa 1 gol ;undan sonra (1 - O) kazandılar. 
ve Anadolu da bir gol daha yapa· Ate! Güneş takımında Galatasa • 
rak oyun ( 5 - 1) Anadolunun ga-J raydan ayrılan bek Faruk ta yer 

dan istifade eden Muat•~!r· 
nm güzel bir tütiyle kaza~ 

QP*IWftii4iiMdüMöiii1111UkilAHiMIRififflltltlnwutlllumtılllU 

}ebesiyle neticelenmi!tir. l t a MI! 1. , 

Kadı köyde 
Dün Kadıköy stadında İstanbul 

Sporla Fener karşılaştılar. Saat 
3,30 da evvela Fenerliler sonra da 
lstanbul Sporlular sahaya çıktılar. 
Fenerbahçe: Bedii - Yapr, Fa
zıl - Cevat, Ali Rıza, Esat - Na
ci, Fikret, Namık, Muzaffer, Ni
yazı. 

Voleybol 
Dün aktam Galatasaray loka

linde mıntaka voleybol müsabaka
larına. ba,lanmış, İstanbul Spor 
Fenerbahçeyi 15 - 12 ve 15 - 7 
sayılarla yenmi.§tir. 

Vefa takımı da gelmediğinden 
Galatasaray hükmen galip ilan e
dilmi!tir. 

'Ihsan YA VOZ. 
·sı 

Kadın ve erkek terzı 
Bütün tıklar hep orada:; 

yinirler. Her keseye ~e c-" 
arzuya uygun elbisenizi .ıı 1 
orada yaptıral>:lirsiniz. Jı,.r' 

htanbul Y enipoatahaııe et'' 
ıısında Foto Nur yanınd• ~ 
fet hanında. 

• 
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Ürk Beyi Kara lbrahiml 
,. Rodoplarda T'' k h.k. · ·t· ı B''t'' ku l · · l d ""lttlnr d . _ur a ımıye ı u un vvet erını top a ı ve son 
bi!Jı,1 n alcı dahıli kantıklıklar bir hücum yaptı. Mehmet Sinabı 
tdiy0r~ O\'ahk havaliye inhisar sığındığı bir mağarada yakaladı 
İJıtijij .~· Dağlar, eıkiyalara ve ve tepeledi. Bu ~arpıtma onaı yir-

8u cı ere birer melce idi. mi §ehide mal olmuıtu. Kara lbra-
~:de nunla. beraber, dağlık a - him muzaffer olarak Çepelareye 
llıan oturan halk, köylüler, za· döndü. Günlerle bu zafer tes'it e
~ltr ıaınan bu çetelerin ve eşki- dildi. Kara İbrahim asl<erlerini 
Çtt..ı rn taarruzlarına uğruyorlar, terhis etti ve o havalinin idaresini 

wıer k" l 
\tt}'l ' 0"f eri yağma ediyorlar, 
~:rı ' ıahsı garezlerinin tatmini 

'Çete r . l . ttr, euı erı, ova halkına na-
)orf n ?engin olan halkı öldürü· 

ltdı. 

~;kl>elare ahalisi (Karaca AlÖ 
eı..ı eti denilen ihtilale ittirak 
~·'mitti. Nisbeten daha müsait 
lı.t";di !era:t içinde kalmıt ve ra· 
d, ilblt Yaşıyordu. Bu köy halkı 

Sttele . 
hıı rın taarruzlarına uğra· 
deıı ~ Pa§maklıJı Süleyman Bey· 
~ ltnda.t İsledi. Sü1eyman Bey 
~I •~la.ra. ve halka silah dağıttı, 
~lltrı ta~kim ettirdi ve lazım ge-. 
~ l:edbırleri aldı. 1797 senesi -
f~ adar oldukça rahat yaıadılar 
ç~ı>~: Süleyman Bey ölür ölmez 
~i .. are köyü mühim bir taarruza 
'd t\.dr, köylüler kısa bir müdafa
lt, "1 sonra dağıldılar; köy ta -
)( 

11 
edildi İşte o zaman ortaya 

~' lbrahim isminde biri çıktı. 
tt~~ Ibrahim Pomaktı, çobanlık 
~;! \'e sonra 18 yaıma kadar 
O a •atarak geçinmi§, nihayet 
b·'~lı ordusuna girerek Sir -
r~da harbeden küçük zabit 
}\ i kazanmı§tı. 

~ lr, lbrahim Türk - Avustur· 
-:._ h.rbine girmiı ve Belgrat- mu 
~ .raaında cesareti ile temayüz 
lt ~1tti. Zabit rütbesini kazandık· 
..,: lonra 1782 de orduyu terketti 
~t 1787 senesinde çepelare köyü
)' teldi. Son bet sene içinde ne 
"-:l•iı tneçhuldü. Bazılan, n:a
~~ lr.a.ra lbrahim ismiyle Vidinli 
l'tt 

1
1.nt oğlunun maiyetinde ça· 

~i;~nı. zannediyorlar. Hatta4000 
"-l bır ordu h&Jına geçip Ro
dirıt~~ geçmif, sulh olunca Plov 
>.t~lı luk baıı rütbesini kazanarak 
~lllt~et Sinabın eıkiya çetesini a: bıenıur edilmitti. 
th-i . Çeteler Çepelare köyüne 
~~ 1flal edince Kara İbrahim 
lııı~ il l<ıyafetinde köye girdi. Köy 
td~ ~~alar, tırpanlarla teslih 
~ .. h ~e ayrıdı ve eıkiyalara 
~~i '•kın yaparak onları püskürt· 

ıc: !Quvaf fak oldu. 
~\f ra .!brahim köyü tahkim etti, 
~tb llobetçiler dikti, müdafaa 
~tt'ti 'tı a.ldı. Biraz aonra köyde 
hit le toplaınağa da memur edildi, 
ilıti,:;:•k kurdu ve bir de heyeti 
~ lıi . Y~ letkil etti. Bundan bat· 
d'ıl tiıtıyan ve müslüman ahali-
t._,- _QıUteJck b" · • d "tltil&tt ep ır nevı Jan arma 
~i), s·l'aptı. Üç ıene müddetle, 
teı~ .. tııaPın 20 kola eynlan çe
dı, 'te 

1 
lGlha için bir plan hazırla

d~ l ç~eler etrafında Plovdin
ltol'd.o eı O\'aya kadar uz.tnan bir 
1~e11 ~ lcurdu, Fakat Sinap meıe· 
~~. •herdar oldu, çetelerini 
~\le k '9'e ••kerlerle :harbe tutu
~lff, ,_ Ordondan 1rurtu1mağa mu· 
Ut 't <>ld L lltııa •1 u, eıkovodaki karar· 
~,~i~ 1 

tica. etti, amma Kara lb-
Wt P@•i • iL 
"""llı ., nı ·ottalcmamı• kıarar· 
~ .... -·' hu 'J'I 

ı;ttt. Sin c-nı edip konağını yık-
~ ~P ıene kaçtı, kara ibra· 
~ le ~aladı, yetitti, çar• 
d_ı "e >.f h ~ İbralıim on !elıit ~:er-

ı, ~~ ~et Sinabı gene tutama
ara lbrahim kızmıftı. 

ele aldı. Tıam 34 sene oralarını a· • 
diline idare etti. Her tarafta refah ' 
vardı. Hatta hiristiyanlar bile Ka
ra lbrahimin adilane idaresinden 
memnun olarak o havaliye hicret 
ediyorlar ve rahat rahat yafıyor· 

lardı. 

1815 senesinde, Sırbistanda çı· 
kan bir ihtilal, Kara lbrahimin 
sergüzeıt damarlarını oynattı. 400 
adam toplıyan kara lbarhim pire· 
lerini dökmek için harbe gitti. ve 
Sırbiıtanda tam üç sene döğüştü. 

Dönü~te, yanında iki kadın esir 
getirdi. Bunlar hiristiyandı. Onla· 
rı müslüman yaptıktan sonra ikisi
le de evlendi, ve eski masallarda ol 
duğu gibi bir çok çocukları oldu. 
1821 - 1828 Yunan ihtilalinde 
Kara lbrahi~m o havaliyi bu ihtilal
den muhafazaya, müslümanlarla 
hiristiyanlar arasında ıulhü idame 
ye muvaffak oldu: Oradan asker 
toplamasına mani oldu. Ve hatti 
bir çok mültecileri kabul etti. Fa • 

kat kanında harpculuk olan Kara 
İbrahim Rus - Türk harbinde ge 
ne 500 kiti topladı ve harbe gitti. 

(1828 - 9) Şumnuda harbetti. E· 
dirne ıulhunün imzasına kadar 
Makrı - lnoz havaliıi kumandanı 
olarak kaldı. 

Sonra tekrar Çepelareye dön • 
dü. Arazisini tevsi etti. Fakat Tür
kiyede mecburi askerlik kanunu 
yapılınca yıldızı söndü. 1831 sene
sinde Çepelareye iki zabit gelip 

ahzı asker muamelesine başladı • 
lar. Kara İbrahim buna mani ol· 
mak istedi, olamayınca zabitleri 

kovdu. Onu da vazifesinden azlet 
tiler. Fakat Kara İbrahim, buna 
rağmen 1932 senesine kadar o ha-

valide hakim olabildi. Hükumet 
Çepelareye asker sevketti ve onu 
itaate davet etti. Kara lbrahim ka· 

fa tuttu ve hatta harbetti. Fakat 
Türk kumandanı konağını muha .. 
sara etti ve zaptetti. Kara İbrahim 
kaçmıfb. Türk kumandanı kona 
ğın kulelerini yıktırdı. Biraz son 
ra, Dedeağaca kaçmıı olan Kara 

lbrahimi Padiıah affetti ve "ha • 
yatının son sene,erini, akıllı uslu, 
çoluk çocuğu yanında geçirmesi 
için,, Çepelareye dönmesine müsa· 
ade etti. 

Kara lbrahim de 82 yatına ka
dar, eski ve ihtiyar arkadaıları ile 
kahvede (çukurcuk) oynamakla 
vaktini geçirdi. 

Nihayet, ölüm, Rodoplarm bu 
son Türk dere\;eyini de alıp ıötür· 
dil. (1845) 

Nakleaen: 
fa. 

RENKLlFENER 

Şehzade batında Millet tiyatro
ıunda 11 Tetrini Sani Pazar günü 
akıamı Natit Bey, Fatma Leman 

Hanımın ittirakile "Renkli F enet,, 
piyesi temsil edilecektir .. Bu mü -
ıamerenin ıüzel olması için f ev .. 
kalide ehemmiyet verilmittir. 

Orta zamanlarda mcuallara giren ve •ihirbaz. yardımcısı s.:ıyılcın zehirli örümcek 

9'.a6iat' Bilqikci 
-- zwwwa ~ awwws ,.....,, ıwwws ..._ 

Islık çalaiı örümcekler 
"Tarantel,, , Avrupanın cenup 

ve şark kısımlarında, aynı zaman
da Asyanın garp kısmında pek 
rasgelinen bir cins örümcektir. 
Bu örümcek, zehirlidir. Zehiri, 
.§İddetli surette tesir icra eder. Der 
hal tedbir alınmazsa, soktuğu in
san ve hayvan ölüm tehlikesine 
marz, demektir. Kolay kolay kur
tarılamaz. 

Bu zehirli örümcekten, orta za
manda bilhassa korkarlardı. Bunu 
sih irbazların yardımcısı sayarlar • 
dr. o zamandan bu zamana inti
kal eden •bazı masallarda, bundan 
o suretle bahsediliyor. Korkulu 
vak'alar, bu masallara mevzu teı
kil ediyor. 

Yukarıda: En tehlikeli cinsten 
büyük bir kara akrep. Aıağıda: 

Erkek ve diıi bir çift zehirli örüm 
cek. Sağda: Islık çalan örümceğinbQ§ı. 

"Kurt örümceği tarantel,, de
nilen örümcek, pek o kadar evlere 
sokulmaz. Daha ziyade dııanda 
bulunur. Buna mukabil "Vals ö- larında daha yakıcı ve müth:ş te- ıçın, sakınmak lazımdrr. Gerçi 
rümceği Solifug,, ,evlerde de bu· sirlidir. Bilhassa, bir akrep, uzun pek o ikadar ıokmağa istekli de

lunur. Bunlara da daha ziypde' zaman insan veya hayvan sokma - ğillerse de, gene ihtiyatlı davran -
Rusyada rast gel inir. Bu örümcek- mıf bulunursa, zehiri, bir kat da - malıdır. Bu örümceklerin, ağ ku
ler zehirli olmamakla beraber, a- ha şiddet edinir. Çünkü, zamanla rarak tahta kurularını yakalamak 
hali arasında korku uyandnırlar. 

ilk bahsettiğimiz örümcek, ıo • 
kutu ile acıtır ve zehiri, yakıcı bir 
tesirle kıvrandırır. ikinci bahset-

tiğimiz örümceğin de sokutu, acı· 
tıcı bir tesir icra eder. Bunların 
evlerde bulunması itibarile, 
zeh:rli olmamalarına rağmen, a· 
hali arasında diğerinden ziyade 
korku uyndırdıkları tespit olun • 
muıtur. 

Bu örümceğin ahali arasında 

diğer örümcekten ziyade korku u
yandırmasının diğer bir sebebi 
de, ıslık çalmasıdır. Örümcek, ıs
lık çalar mı? .. Islık çalmaz, ama 
bu örümcek, bacaklarını birbirine 
sürterken ıslık gibi bir ses çıka

rır. Bu ses, bu hayvandan kor~an· 
lar için bilhassa tüyler ürpertici -
dir! 

Bu örümcekler, gündüzleri u • 
yur, karanlık basınca faaliyete 
geçerler. Uyku zamanlarında, taş 
altında yahut duvar çıkıntıları ara 
aında bulunurlar.Uyanır uyanmaz, 
av ararlar. Çekirgeleri ve bunun 
gibi büyükçe böcekleri yakalıya • 
bil!rlerse, iştahla yerler. 

ilk bahsettiğimiz örümcek ka • 
dar zehirli olan büyük kara akrep· 
lerin, o örümcekten farkı, kıskaç -
larile deriyi deldikten sonra kıs· 
kaç kanalından zeh'r akıtmayıp, 

kuyruklarından zehiri akıtmaları
dır. Altı boğumlu olan kuyruk, bu 
çirkin ve iğrenç hayvanın zehir 
deposudur. 

Gerek örümceğin, gerek akre • 
bin zehiri, yazın ilk ve orta zaman 

zehir depoya birikir, koyula§ır. suretile, insanlara hayli faydaları 

Şark memleketlerinde çıkan sa - da dokunur. 

rı.mtırak ve ufarak bir akrep, da • Zehirli örümceğin ve akrep ze· 

ha az zehirli bir akreptir. Bu ak- birinin tehlikeye uğratıcı tesirle -

rep evlerde yataklann altına gir- rini anlattık. Son zamanlarda bu· 

mekten pek ho,lanır · Iunan bazı çareler, eski zamanlar• 

Bizim memleketimizde bulu • daki vaziyete n :sbetle zehirin te• 

nan örümceklerden evlerimizde sirini bir dereceye kadar azalt

dola§anlar, zehirli değildir. Fa- mııtır. Yalnız, zamanında tedbir 
kat, sokmaları rahatsız edeceği alınmak gerektir! 

Brlinde zabıta tqkilatı emrinde kullanılmak üzere hususi bazı 

otomobiller kullanılmağa btı§lanm ıştır. Bu otomobillerin içinde bir 

Fotoğraf makinesi, parmak izi almağa mahsus alet, radyo tertibaıt 

ve bir daktilo makinesiyle imdadı sıhhi tertibatı bulunmaktadır. 
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Japonya 
.. ( B(lftaralı 1 inci de) 

de, Martal, Karolin ve Maryan a· 
dalan Japon mandası altına bıra• 
kılmıttı. Japonya son bir ıene için 
de burada aza111t faaliyet göıter -
melde, büyük fniktarda para har· 
camaktadır. 

Japonya, mevzuu bahıolan pa· 
rayı ticari maksatlar uğrunda ıar· 
fettiğini bildirmektedir. 

Bundan baıka raporda adanm 
yerlileri araımda göze çarpar de· 
recede bir nüfuı azalması müta • 
hede edildiği buna kartdık Japon 
nüfusunun çoğaldığı yazılmakta • 
du. 

Japonlar, adalardan bazdarm· 
da kanallar aç.makta ve bir liman· 
dan bir !!mana -deniz~n met za • 
man1arı müstesna olmak üzere
herhangi vakit, 3,000 tonluk ge
milerin geçebilmeaini temin etme· 
ğe çahtmaktadrrlar. 

Gerçi, Japonyanın Milletler Ce· 
miyetinden çekilmHi önümüzdeki 
Mart ayında resmen tahakkuk et
mİ§ olacaktır. Ve "Milletler Cemi· 
yeti mandalar komisyonu,, nun bu 
içtimaı, Japonyanın da ittirak et· 
mekte olduğu içtimalann sonun • 
cuıudur. 

Fakat anlqıldığma göre, Ja • 
ponya, Milletler Cemiyetinden res 
men el çektikten 10nra dahi, ada • 
larda ne yapıp ettiğine dair "Man· 
dalar komiıyonu,, na her yıl bir 
rapor göndermekte devam edecek 
tir. 

[10 metreden düştü 
(Ba§taralı 1 inci de) 

maktadır. Çocuk bir aralık oyna· 
yıp koşarken bu buzlu camlardan 
birinin üzerine kotmu! ve buz'lu 
cam da birdenbire açılıverinc.e za· 
valh yavrucak doğruca ıokağa 
dütmüıtür. Çocuğun düıtüğü ye· 
rin yükıekJiği, on metre kadar var 
·dn. Yere düşünce beyni patlamıı
tır. 

Baygın bu halde hastahane • 
ye kaldırılmı§ ve hastahanede ya
pılan bir çok tedavilere rağmen 

bayatınrn kurtarılmaıına imkan 
bulunamamı§ ve dün ıabah ıaat 
a1tıda ölmüştür. 

Bir tanelerinin bayle f~ci bir 
kazaya kurban gitmeıile çok mü • 
tee11ir olan çocuğun ebeveyni ıon 
derece teessür içindedirler. Ma· 
dam Katina. öyle bir hale gelmif'" 
tir ki, zavallı kadıncağız mecnun 
gibi, kendisini ziyarete gelenlerin 
boyunlarına atılarak a~layıp gül • 
mektedir. 

Şişanede bir facia 
(Baştariılı 1 ind de). 

ıi Bey, vakadan derhal haberdar 
edildiii için hadiıe mahalline ge1-
miıti. Bir hasta otomobili de ge
tirildi. Baygın bir ha1de yatan bi
çare yaralı içine konularak, Be
yoğlu belediye hastahanesine kal· 
dırıldı. 

Poliı, bütün geceyi tahkikafla 
geçirmit ve kazaya kurban gide • 

Japon murahhassı nin Fenerde Tahtaminarede ka • 
sorguya çekildi zancı sokağında 9 bumarada mu -

Millet1er cemiyeti mandalar ko- , kim Mehmet oğlu Recep efendi 
miıyonunun gayet mühim toplan· olduğu anlaıılmı§tır. 
tııına dair etraflı tafıilat ıelmit • Hadiseyi meydana getiren oto-

mobil hen.üz bulunamadıyaa da, 
tir· dün gece, bütün garajlarda oto· 

Japon murahhası komisyonda 
mobiller gözden geçirilmit ve ca-

tam bef saa.Cıorguya çekilmif, Aw1 mı kırık olanlar zan a1tma alm
dalardaki tahkimatın ve "gizli 

harp hazırbk1armın,, ıebebi sorul- mııtır. 
Camcılar arasında da bugün 

muıtur. 
tetkikat yapılacaktır. Zabıtamızın 

Japon murahhaıı M. lto adalar· 
daki faaliyetin tüccari gayelerle azmiyle, bu iti yapan otomobil 

mutlaka bulunacaktır ve müaeh· 
yapıldığını söylemeaine kar,ılık 

bip meydana çıkarılacaktır. 
diğer dev'Jet murahhasları, " yal· - --
nız 933 senesinde bu adalarda Ji. ım~l1111Wlhfff!ll"'"'11mmtlllnııtnnı 
man vücude getirmek için Japon· 
yanın 80,000 sterlin harcadığına 
ve e1aı itibarile bu adaların tücca• 
rt ehemiyeti olmadığına,, itaret et· 
mittir. . 

Japon murahhası, bunun üzeri· 
ne adaların etrafında denizin pek 
ıert olduğunu söylemi§tir.,, 

J&pon murahhası M. lto'ya bun• 
dan sonra Maryan adalanndan en 
ettjği tayyare meydanından hah • 
ıedilmiıtir. 

Saipan adası, yalnız ıevkülcey· 
büyük olan Saipan adaamda inıa 
ti noktuından kıymeti olan bir a· 
dadır. Fakat büyüktür. Amerikay
la Filipin adalan arasındaki hat 
üzerinde bulunduiu gibi lngiltere 
nin yeni Gineıine ve Avusturalya· 
ya atlatabilecek gayet iyi bir mev· 
kidir. 

Japon murahhası M. lto bu tay· 
yare kararglhını da oranın hava 
vaziyetlel'ini .tetkik ebnek ve ba
lık itleri'le ujrqmak için kurduk
ları eevabmı vermittir. 

Mandalar komisyonu ikna olun· 
mut vaziyete delildir. 

Bundan ıonra Japon murahhası 
na, ıu ıekilde bir ıual ıorulmut • 
tur: 

- Pek allt mademki her ıey 
vaziyette değildir. Adaları ecnebi· 
sakin ve bir meıuliyeti icap eden 
lerin gözünden niçin bu kadar aak 
byommuz? Ayni tayyare meyda· 
nma ecnebi tayyareleri niçin in -
miyor? Ecnebi harp gemileri, ya
hut aleJide tücar gemileri, ayni li· 

Haberin musahhih 
imtil1anı neticesi 

Mehmet Osman, idris Ahmet, 
Ihıa.n, Niyazi, Bahaettin Beylerin 
yarın ıaat 14 te Ankara caddesin· 
de Orhan Bey hanında "HABER,, 
gazetesi idarehanesine müracaat
ları • 

111ıuıııııııı1111111ıııııınnıı111ıııııııııııııııııııııııııınıııııııııııııınıııı"ıın 
manlara girıneğe, neden menedil
miıtir. 

Japon murahhası bu ıual yağ· 
muru kartııında epi zorluk çek
mİf ve föyle cevap Yermittir: 

- Deniz manevraları yapılıyor
du. Bi:ttabi bunu ecnebilerin gör· 
mesi doğru olamazdı. 

Fakat komisyon gene kanaat 
getirmemit ve manevranın aylar· 
ca ıilrec.eğine ihtimal vermemiş· 
tir. 

Japon murahhaıı nihayet fU 
mazereti ileri ıünnlittür 

- Dünyanın o kıamında bir fey 
çıkma11 ihtimali olduğu için tabi
atiy)e o adalara ıerbeıtçe herke· 
ıin çıkmaması münasiptir.,, 

Fakat bu tarzı izah, Japonya 
hakkında uyanan ıüpheyi daha 
kuvvetlendirmiıtir. 

Komisyon Reisi ltalya murah· 
hası M. Tevdoli, "eğer Japonya, 
üzerinde toplanan bütün şüphele· 
ri kaldmnak iatioyrsa, adalara 
herkesin serbest çıkabilmesine 
meydan vermelidir.,, demiıtir. 

Alaturkacıla,r 
( Bas;taralı 1 inci de). 

babı musikinin toplandığı ve müt· 
teri beklediği yerdir. Bir inceaaz 
takımı düzmek iıtiyen buraya ge
lir. 

Kemaniier, udiler, k~Arnetçiler .. 
Elhasıl bütün sazendeler, nazen• 
deler affederıiniz hanendeler de· 
mek iıtiyorum burada emirlere 
muntazırdır .. Hemen pazarlık ya· 
pılır. Bir miktar avam verilir. Saz 
takmu hazırlanmıı olur. 

Hepıi bedbin, hepıi müteeaİ1'. 
Enela radyolara tatbik edilen A· 
laturka memnuiyetinin ·bahçelere, 
gazinolara ve sair yerlere tatbik 
edilmeıinden .endite ediyorlar. 

Biriıi ıöyle dert yanıyor: 
- Ah beyim! Bütün bu itlerin 

müsebb!bi §U kadm hanendeler 
yani kadm okuyuculardır. Bunla· 
rın araımda pek müatesna olmak 
tartiyle hakikaten bir kaç tane 
sanatkar vardır. Fakat ekıeriıinin 
sanatten haberi yoktur. 3 lira mu• 
kabilinde eJler:Ue bir ehliyet vesi· 
kası veriyorlar. Sonra §Urada bu· 
rada canım Alaturkayı berbat e· 
den ıarkılar söylüyorlar. Ekıeriıi· 
nin farkı söylediği yerde donu 
var. Dostuna bakıp gözlerini ıüze 
süze: 

"Dizlerine kapanıam, kana ka
na ağlasam,, diye sözde f&l"kı, ha
kiJ~atte ilanı aık ediyorlar. Yahut 
dostları biraz geç kalsa bu ıef er 
de: 

"Nerdesin ey gönlümün nazh ci· 
vanı nerdesin?,, diye sahneden 
sitem ediyorlar. Halbuki kadınsız 
Alaturka ıarkıya kiınte rai bet et• 
miyor. Bunların da girdiği° yerden 
bereket kalkıyor. lımi meçhul yay 
tutmaıınm bilmiyen bir kaç kiti bir 
olup da ağzı bumu yerinde bir iki 
kadın buldular mı? Hemen bir 
sözde incesaz tak.mır te§kil ediyor
lar. Ve ötede beride bu ıan'a· 
tı mahvediyorlar. Nitekim et· 
tiler de Bir tarafta apartman 
.sahibi oianJara mukabil di
ğer tarafta hakiki ıan'atkir
ların ceplerinde kahve içecek pa· 
:ralan yoktur. 

Diğer bir sanatkar söze karıttı: 
-· Musikimiz hakiki bir anarti 

içindedir. Rast gelen adamlar 
beste yapıyorlar ve bu berabt ıey· 
ler çelımyordu. Aıd Alaturkayı 
mahvedenler bunlardır. Muhliı 
Sabahattin Bey gibi, Mesut Cemil 
Bey gibi hakiki üstatlardan bir 
komiıyon te~kil edilip bütün bes
teleri tetkik eb:nelidirler, Bunlarm 
haricindeki bestelerin çalınması 
menedilmelidir. EjeT Alaturkayı 
menederlerae biz ,hepimiz aç. kalı· 
rız. Bu itle geçinen binlerce insan 

F ransada kabine 
kuruldu, fakat •.• 

Siyasi buhranın başgös
termesi end;şesi var. 
Paris, 9 (A.A.) - Havaı bil

diriyor: M. Flanden bu sabah ka· 
bineyi teıkil etmittir. Kendisi 
hiç. bir nezaret almadan kabineye 
riyaıet edecektir. 

Yeni kabine fudur: 
Ba.tvekil M. F1anden, nezaret • 

siz nazır M. Heryo, nezaretaiz na• 
zır M. Marin hariciye nazm 
M . . ~val, adliye M. Pemot, 
dahiliye M. Regnier, harbiye Je
neral Ma.urin, bahriye M. Pietri, 
hava J eneral Denain, ticaret M. 
Marıando, Maliye M. Germen 
Martin, terbiye M. Malerıne, na -
fia M. Roy, müatemlekit M. Rol
lin, ticaret bahriyesi M. · Vilyam 
Bertrant, mesai M. Jarker, te
kaüt M. Rivolet, Ziraat M. Caa
aez, 11hhat M. Queuille, posta 
telgraf telefon M. Mandel, bq
vekilet müıteıan M. Pero Pra· 
dier. 

Pariı, 9 (A.A.) -Flandeu ka • 
bineıi mecliıte merkezin ve radi -
kal 101yalist ve diğer sol gruplar 
da dahil olduğu halde, sol cena • 
hın müzaharetini görecektir. Cum· 
huriyetçi soıyaliıtler Franıa ıos • 
yaliıtleri ya radikal aosyaliıtleri 
takip ve yahut hayırhah bir istin· 
kaf muhafaza edeceklerdir. 

Pariı, 9 (A.A.) - M. Dumerg: 
"İktidar mevkimi devreder etmez, 
aıude hayatma devam için ıürat • 
le ve sadece Tumföy' e gideceğini,, 
ıöylemittir. M. Dumerg, milli bir • 
liği tahakkuk ettirmek için çağırıl
dığı zaman orada bulunuyordu. 

Pariı, 9 (A.A.) - Dün akıam 
~an gazeteler M. Dumergin ay • 

rılmaaından ötürü teesıür göıter • 
mekte ve hilha19a iatikbal için en· 
dite etmektedirler. 

Antranıijan gazetesi diyor ki: 
''Devlet hidimlerini ancak me

zara gittikler~ zaman methediyo • 
ruz. Ve onlan vakitsiz olarak ora• 
ya biz koyuyoruz. Bunun bizi ne • 
reye ıevkedeceğini allah bilir.,, 

La Liberte ga.zetesi, hali hazır· 
daki teırii devreden bir ıey bekle· 
memekte ve meclisi dağıtılmak ıu· 
retile kati hükmünü vermeği mem· 
lekete bırakmağı derpif etmekte • 
dir. 

Nihayet Deha gazetesi de diyor 
ki: 

"Buhran iç.inden çıkılmu bir 
buhrandır. Herkes biliyor ki bu 
derin buhran adi buhranlardan 
farklıdır.,. 

vardır. Bunlara ya21k değil mi? ~======~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~ 
Tasavvur edin ben Y.İrmi bet ıene· öğrenmeıi nasıl iinkanıızsa bir A· 
den beri keınan çalarım elimden laturkacınm da Alafranga öğren• 
bqka hiç bir it gelmez bu ya§tan meıi o kadar imkansızdır. Dede 
aonra ne yapabilirim? Hangi san· Efendiyi çalan bir adam hiç bir 
ati tutabilirim? zaman Bethofeni çalamaz. 

Sordum: Alatuikanın radyodan kalkma-
- Eğer Alaturkanın umumi ıı çok iyi \•o yerin~e brr hareket 

yerlerde çalınması menediline ne olmuttur. Zaten lniraıı ekserisi 
yapacakmıız? ıanat ehli oln~ıyan nn~Ayyen bir 

- Ben limon ıatacağım. züm!·Prnin az sanat ~6s•erip çok 
- 18en hammallrk yapacainn. para kazandıfı bir yerdi. 
- ·Ben zaten mahallenin hakka· Bu mu•i-kinin bütün dünyaya 

ima borçluyum. Yanmda çıraklık neıredilmesi doğru ·değildir. Şim
yapacağım. di dediğimiz gibi ehliyeti tam A-

-Beyim ben otuz senedir bu it· laturkacı üstatlar toplanmalı ve 
te çahtıyorum. Eğer hu kadar za· Alaturka diye çalman eserleri tas· 
manda ıeyyar ıatıcıhk ebeydim. nif etmelidir. Alaturkacılar da 
Şimdiye kadar muhakkak ilç bet yalnız bunları çalabilmelidirler. 
kurtıt biriktirir bir dükkin u.bibi Mazi tangosu gibi senfonize 
ohırdum. Bundan sonra ne yapma edilmit Öztürk ruhunu ta~ıyan e· 
lı bilmem ki? Alaturka öğrenmek serl~ri biz de pek mükemmel ola
için tam 11 ıene tahsil etmek li- rak çalabiliyoruz. Bu gibi e
zımdır. On dört yatından yirmi aer!er çoialmcrya kadar hakiki 
bet ya§ına kadar. bir ıanat eseri olan bazı eıki Ala.-

Bir alafrangacmm Alaturka turka. parçaları çalabilmelir.iz. 

10 ikinci teşrin ~ 

Ne çirkin mu~1fd! 
(Baştarafı 1 ırı lt 

hb" Beye, 
miz bu hareket, Be 1 

• j\rıl~ 
tanbulda bulunan kardc:t1• bildi· 
Efendinin öldüğü haberınlll 
rilmesidir. 

V aka §Udur: b · St1 
Konyada kunduracı Veh ~ıtır· 

iki .. l d'"kk~-..... da ç 1-~ gun evve u ~· ge c;ı' 

ken müvezzi lstanbuldatı getl' 
postadan çıkan bir mektubu . dl 
. k d' . . t" Oıerııı 

rıp en ısıne vermıf ır. . e1' • 
Aksaray damg!laını tatıyaıı ~eY • 
tubu açıp okuduğu zanıaıı .. Sıl 
ninden vurulmuşa dönnıütliil'• 
mektup, aynen töyledir: 

"Vehbi Uıta lif 

Selim tabiidir. Sizlere !~ar: 
Aralan kalfayı Beyoğlunda . W 
düler. Hiç sıkılmayınız. ~-~ 
de çok müteessir olduk. Bu 
bendeniz size an1atayım. 

B "'l d .. .. k __ nıııt'~ eyog un a yurur en ıı--di J' 
zun biri Aralan kalfaya de dl 
sen nereliıin. Aralan kalfa ~,. yl 
di ki ben de Rumeliliyim. Bit ~ 
ça münakaşa ettiler. Bun• ~,Al' 
da dütmanı bir bıçak çıkard•· p 
lan kalfaya üç defa ıapladl· / 
ları bıçağını çıkardı. Kalfa d• J 

. defa sapladı. Karşıdaki diit 1 
da tabancayı çıkardı. Anlatı~ 
ralad. Cumhuriyet bayramı . ~~ 
mı saat on birde de Arslan ıı• 
ömür vefat etti. I 

Kardetim hiç müteessir ol,# 
yın. Cenabı mevlanın emri 1'i'· 
yazılmıtbr. Ellerinden ıı~ 
Çok müteessir olduk, öyle J,ıt 
dai delikanlıyı kaybettik.,, • 

Mektubun altında okunatıı~. 
bir imza vard11. Vehbi Bey~· 
tubu okuduktan sonra hemeıı ~· 
tahaneye kotmuf, kardeşi ft,lı ~ 
mn hayatından malumat alııı / 
zere Sultan Ahmette Binbird'I 
te Dizdariye sokağında 13 ıııı 11~ 
rada oturan babasına cevaplı 11 

graf ç.ekmiftir. Vehbi Bey , "ı 
ıekize kadar lstanbuldan bır , 
vap bek1emiş, hiç bir haber al~ 
ymca sekiz krrk beı trenine ~ ~< 
rek lstanbula hareket etııı1f ~ 
Vehbi Bey trene binmeden <ı 
lstanbulda başka bir tanıdıi ı 
yıldl1'ım itaretli ikinci bir telf 
çekmittir. 

,t 
Vehbi Bey bu te)gn.fın ce~~ 

nı tren Afyondan geçerken ". / 
bundan kardeşinin ölmediğifl1 İ 
· • 1 1 ld "' ··~~.,er JŞJY e me§gu o ugunu Oe· d, 
çoJ.. sevinmiıtir. Vehbi BeY .. fi 
lı-fanbula gelmit, kardeıiyle S" I 
miiıtür. Bir iki güne kadar~ 
leke tine dönecektir. ~ 

i~ 
Vehbi Bey kendisine kard1t1f 

ölüm haberini verenin kiııı ol il' ~' 
nu öğrenememiıtir. Bunun bJ/ 
ka veya düımanlık eseri old11 

hükmetmektedir. ; 

Vehbi Beyi müteessir ed:rı ~f1 
l "k" • ;..~-.J ıe e ıaat on ı ıyı on geÇe ,.l'T,. 

dan çektiği cevaplı telgrafs ",f' 
saat sekize kadar cevap alstj,tl 
sıdır. Filhakika Vehbi Bef ıf.' 
bula geldiği zaman çektiıi te ıı' ı 
fm dokuz saat sonra baba••" 

~foe geçtiğini öğrenmiıtir· 't 
Bu sür'ate diyecek yo1' do 

su? ... --~----__ ...,. _______ ,__.,.,,, 
Mahkemeye veriJel1 

hırsız kadınlar ,_ı~ 
T opkapı ve civarında ~~,,J' 

yapan Ayıe ve Dürriye 11 'f'f' 1 

iki kadın yakalanarak adi• ,I' 
verilmittir. Ayıe ve Dürrir'' ı' 

~' halle mahalle dolqınakt" ~~ 
çık kapı gözetliyerek ~ iP J' 
ya • .,maktadırlar. Her iki~~· 
bir çok sabıkası buluna> 

s 

ı 
B 

i•tiy, 
11~dt 
çil\ E 

'"rveJ 
Pı1iıy 
:ttrc 
hir ~ 
da~ 
ftyd 
~d~ 
"e ı:ı 
t.ııiı 
la \'ı 
ıtrtıL 
tiğjıı 

~ren 
hishi 
'~~, 
leı . 
1'-loı 
v~~ , 
:j<. .a 
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Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
dökmemek -Petrol Nizar11 la kabildir. T ecrlibe 

edilmiş en çok rağbet 
görmüş bir iliçhr. 

İste bir mtlyoner 
ile -evlenebılecek 

genç kız.. 

Cildi yeyazlaıtırdığı gibi meıamattaki 
ıiyah noktalan da izale eder. 

TOKALON Kremini bu günden 
itiberen istimale ba§layınız, Cildiniz 
ve renginiz ne kadar bozuk olursa 
olaun alacağınız neticeden memnun 
ve mütehayyir kalacakıınız. Elde ede· 
ceğiniz netice temin edilmiıtir. 

F.T.60911 

KARYOLA-. 
Lake, bronz, nike1 ve çocuk karyolalarının cnvai 

çeşidini ucuz fiyatla İstanbul R!za paşa 
yokuşunda 66 No. 

Asri mobilya ma§azasında 

K11a, orta ve uzun dalgalı 
neıriyatı ayağınıza kadar 
getiren 1935 modeli yeni 

TELEFUNKEN 
sayesinde dilnyıuım en belli ~· biltlliı la· 
taayonlannı hartkulAdo bir llUl'ette dlnlemek 

kabildir. Neorlyatmrn pUrtızalWtıto, ıılıen· 

ıı, bUtnn lnce.tlfl ile nakletmek hol09Undald 
kabillyett, en mU2kWpesenUcıt bile hayrette 
bırakmakta4Jr. 

• TELtFUNKEN 
Gramofon veya radyo ile bqı· 

mz hoı değilse yeni TELEFUN· 
KEN radyolarını dinleyiniz. Fik
rinizi her halde değiıtirecekıiniz. 
Galatada Bourla Biraderler ve 
ıürekaaı müesaeseıini ziyaret edi
niz ve husuıi u.lonunda bu emaal· 
ıiz radyoları görünüz. 

HaP.an kalacakıınız. 

• 

,,.,, 
Tdefon: 23407. AHMET FE VZI ···- ~1~1Q1~IPll'1JJtlnmı11RDnJIJlou~-"'ıntıdlllllllltı~ltnııı11111ıınıııH1mft1ttnıınııffllllllltu1m--._..ıw ta-·n a:: Bulahilirsm'.z. rııı ••ıfllllnıuıınını~ 

aı.ı 
Çocu~ . . 

"•rdır vun bankada 25 bın !ırası 
• lld' •. e bu parayı babasının 

ısıne h . 
tltiği . edıyc 
1 ti • Pıyango bi
' Ctı 

q sayesinde 
rıınlJ: ... 

dt ~·•r. Siz 
hı;ı}'l Çocuğunuzu 
~~:. zengin ede. 

1 tıiı. 

Çocuğunuza her ay bir Piyango 
bileti almayı unutmayınız •• 

J lngiliz Kanzük Eczanesinin 
= 

E 
~ 

( \ öksürük pastilleri 

' Pastil Hntiseotit ~ = 
Memleketimizde mümasil Avrvpa ~ 
müstahzarahnı aratmıyacak mü- f 
kemmeliyette yegane müessir 'E 

pastillerdir.PASTIL ANTISEP~ ' 
nezleyi eyileştirir ve önler göğüs ~ 
ve boğaz hastalJklarında pek müessirdir. Ses kısıklığında tesiri ani ve I 
katidir. P ASTIL ANTSEPTİK yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitle:rde \ 
kışın kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellit birçok bulaşık nefes yolu I 

1 hastalıklarının Önüne geçer \ 

\ Her Eczanede arayınız. Deposu Kanzük Eczanesidir l 
~llllllltıı1111ıtllllla_.....dlll•Hll•11111tllltllllll1unıt111ıııııııff11111tınııuıı1111F.T.49 5urllll"""'•"'"u~ıu1111111111ıı~J11111llHllM11ı11t1ılllUlllluMnt1ııııııı111W,a 

ı.-- 10 - 15 ve 20 - .... ı 
Liraya 

Kı§lık palto ve pardeıü, 20 
• 

liraya tam takım koıtüm nmar· 

lama teminatlı olarak yerli iku· 
matlarmdan giymek istiyenler 
Ankara caddesi Orhan Bey ha· 
nmda birinci katta Kolaylık ter• 
zihanesine buyurıunlar. (3372) 

KAYIP - 1332 senesi Mayıs 

25 de İhsan Emin adlı o tarihte iki 
buçuk yaımdaki kızımı kaybet• 
mİ§tİm. Eyüp Poliı Merkezinden 

999 numara ile poliı müdüriyetine 

nakledilmit ve bu zamana kadar 
nerede olduğunu bilmiyorum. Bi· 
lenlerin Eyüpsultan Arpaemini 

18 numaralı hanede Mehmet Ali 
Efendiye müracaatlarını insaniyet 
namına dilerim. (3378), 

lstanbul Belediyesi ilanları 
J 

Haseki hastahanesine lüzumu olan alatı tıbbiye, cerrahiye 
ve rontken filmleri kapalı zarfla münakasaya konulmuttur. Ta. 
lipler tartname almak üzere levazım müdürlüğüne müracaat et· 
meli, münakaaa için de 393 liralık teminat makbuzu veya mek· 
tubile teklif mektuplarını 12/ 11/ 934 Pazartesi günü saat 15 e 
kadar Daimi Encümene vermelidir. (7112) 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebim ize 108 lira ücretle bir tarih muallimi alına· 

caktır. isteklilerden hiç bir yerde vazifedar olmıyanlar diğerleri· 

ne tercih edilecektir. 
2 - . isteklilerin üniversite tarih tubeai mezunlarından veya 

Maarifçe müseccel lise tarih muallimlerinden bulunmaıı ve mü· 
tekait zabitler için de üniveraitede bilimtihan ehliyetname almıt 

olmuı prttır. 
3 - Taliplerin sıhhat raporu, hüsnühal kağıdı, nufus tezke-

resi, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı fit veya 
kıaaca hal tercemeleri ve hizmeti askeriyesini ifa ettiğine dair 

vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi suretiyle birlikte 
10/ 2 Tetrin 934 ak~amına kadar istida ile HeY.beli adadaki mek· 
tep müdürlüğüne müracaatları . .(7224) 



Küçül: il:lnlar 
Okuyucularnr.ıza bir hizmette bu-
lunmak gayesiyle bir "Küçük 115.n
lar,. sütunu açıyoruz. Bu il5.nların 

satırına beş kuruş ü~ret alınacak

tır. Bir ay içinde gönderilen küçük 
ilanlar gazetemize parasız konula
caktır. 

.;,,,ti' 
Aı.•rupa ve Amerikada yeni modalar "manken,, elenilen ve bilhas

sa muhtelif tipte güzeller arasından .seçilen kızlara giydirilerek teş
hir edilir. Bu usulün terzilere olan faydası, bizzat erkeklerin ka
rılarını moda müesseselerine götürerek elbi!e almağa teşvik etmeleri 
oluyormu§. Bu resimde Holivud da iç çamaıırı ve plaj pijaması 
için en son modeller görülüyor. 

Amerika garaipler memleketidir. l§te bir misal: Motosikletle 
lutbtull. 

Rugby denilen spor §Ubesi, adeta kavgayı ve döğüfü caiz kılan 
bir nevi futboldur! Türkiyeye hiç gelmemesi temenni edilse yeri 

olan ba •poru yapanlar arasında kala, kol lıırılması ahvali adiye
Jentlir. l§te Amerikada yapılan bir rugby maçındaki kargaşalığı 

~esbit eden bir fotoğraf ..• 

1934 •enesi Pari• güzellik kra
liçesi meıhur bir labrikatorla ev
lenmek üz.ere imiş. Bu resimde 
"Mis Paris,: Fransanın cenup 
sahillerinde bir plajda g;frülüyor. 

lngilterenin en şiıman kadını 
olan Mis Tini Grılfin henüz o-. 
tuz ya§tndadır ve ağırlığı ise 
276 kilo, yani tabii ağırlıkta dört 
adam ıikletindedir. Kendisi vü

cudünü bir kadın için en ideal 
bir vücut olarak bulmakta ve 
yüz kiloluk ıinema artisti Mey 
V esti bir kaç sene ıonrası için 
kendisine rakip saymaktadır. 

. . 
Denizin çok derinliklerine i-

nen dalgıç aletleri günden güne 
tekemmül ediyor. Fakat bu; he

nüz 15 ya§ıncla olan genç Avus
tralyalı son ıiatem alellere rağ -
bet etmemi§, kencliıi bir dalgıç 
makinesi yapmıştır. Bir gaz te
nekesiyle bir bisiklet pompasın-

dan ibaret olan bu alet genç yü
zücünün on beş dakikadan faz. 
la su altında kalmasını mümkün 
kılmaktadır. 

fier parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançhk, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika rto. 82 

- Zaten onların elinden kaça· 
bilmek için ormana girdik. 

Bu sırada Abdullah, Merzuka • 
yı uyandırmak istemişti. 

Aslanlı adam buna mani oldu. 
- Bırak uyandırma, çok yor -

guna benziyor. 
- Evet çok yorgunduk .. Bura

da kendimizden geçmitiz. 
- Ama siz tehlikeli yerde yat

mı§sınız, burası yılan yuvasıdır. 

Abdullah aslanlı adamın bu sö-
• 

zü üzerine irkildi. Aslanlı adam 

bunu görünce: 1 
- Yok dedi, şimdi değil. Bun· 

dan üç saat kadar sonra görünme· 
ye başlarlar. Zaten bu saatte or • 
manda hemen hemen hiç bir hay • 
vana tesadüf edilmez. 

Abdullah kendine gelmi§ gibi: 
- Sizi yalnız görüyorum. A

caba size "arslanlı adam,, den· 
mesinin sebebi ne? 

Aslanlı adam güldü: 
- . Merak mı ettiniz? 
- Evet .• 
So· , .. a, birdenbire: 
- Anladım, · diye ilave etti .• 

Belki aslanlarla boğü§mak mec
buriyetinde kaldığınızdan ola
cak .• 

- Hayır .. Ben şimdiye kadar 
bir teki mUsteına hiç 'bir hayvan 
ile boğuşmak mecburiyetinde 
kalmadım. 

Abdullah büsbütün şaıırmıt -
tı: 

- Nasıl, dedi. Bu orman i
çinde size lıiç bir hayvan taarruz 
etmedi mi? 

- Hayır... Hayvanların ek
serisi benim en büyük dostum -
durlar. Benimle dost olmıyan -
lar zaten muhitimde barınamaz
lar. 

Merzuka, Abdullahla aslanlı 
adamın yüksek konuıuflarından 
uyanmııtı. Birdenbire doğrul • 
du. 

Böyle bir manzara ile kartıla
§acağını hiç ummamıştı. Yaba
ni bir adamın Abdullahla konuş
ması çok garibine gitmitti. 

Onun bir vahıet çerçevesi i
çindeki güzelliği gözünden kaç
mamıştı. Tasavvur edebilece -
ğinden üstün tam bir erkek ha -
lindeydi. 

:················ 
iv azan: 

Rıza 

Şekip 
. ...... -_. ... -.. k~ 

As anlı adam, Merzu ı/ 
kendisine §&fırını§ bir halde 
tığını görünce: dt 

- Korkmayınız, efendilOıdO, 
di. Size hiç bir fenalığını 1ı' 
kunmaz. Belki yardımınızd• 
lunabilirim. /1 

AbduJlah Merzukaya dödJ 
- Cekinme Merzuka, ~ 

Aslanlı adam insanlardan ·1' 
çok insan.. Kendimizi enıll~ 
te sayabilir ve vahşilere pe 
mız olmadığını ilan edebilirİ" 

Aslanrı adam: . dl 
· - Yok.. Dedi.. Bana b11' ..-' 

bire bu derece itimat göste .... I' 
11ize taraf tar olamam. Ben--~~ 
nız, batı bot bir adam değl 
Sizinle me§gul olmam bana 
gililerimi ihmal ettirebilir . 
zaman hayatınız tehli)ceye 
mı' bulunur. 

Abdullah, Aslanlı adamın 1 
lediklf":inden bir §ey anle.!°' 
mıştı: 

- Siz burada yalnız değil f 
siniz? I 

- Hayır.. Benim sevgilil' 
aslanlarımdır. Onlardan bir ti 
kika bile ayrılmak, onlardan ti' 
kasiyle bir dakika bile fazla 
gul olmak istemem. 

N .. , 
- ıçın. , 
- Beni çok kıskanırlar. ~ 

ları darıltmak itime gelmez· 

- Bize yardım vadiniz? fi 
- Bunu unutmuş değili01· 

limden geldiği kadar çahıırJ1S" 
Merzuka, çekinerek: _J 
- Aslanlarınızı, dedi, görtP" 

kabil değil mi? 

Aslanlı adam: ~ 
- Niçin olmasın, diye v ce I"'. 

verdi. Ve hemen yakın ag~~Jit 
dan birine bir maymun çe~ı1' ,sı' 
ile tırmanarak garip ve or11',, 
larrn aıina olduğu bağırıtlı~ 
lendi. ~ 

Bu haykırı§ adeta Abduil ,1 
Merzukanın içine ürkeklik ~e ,ı 

.,~ 

(Deva_A 

-~-~---

F l eli b• ~ .. h c1· . • •v• b . . hll':1 ove a ı ır mu en ısın ıcat ettıgı u tayyarenın yt.ıP' 

kuyruksuz olmasıdır. Büyük bir kelebeğe benziyen bu taY 
manevra kabiliyeti diğerlerine nazaran, çok fazla imiı. 


