
BUGUN 

12 
~ SAYIFA 

HABER· SARAY 
SirtEMA HAFTASI 

Kuponu 
No.12 3456 7 

~ 4 Kuruş Telefon: 23872 14 ikinci te,ril' 1934 Çarşamba Sene 4 Sayı: 916 4 Kuruş 

Sar'da on bin Alman casusu varmış! 
ısoo· ü Kadınnıış 

Komiserin hizmetçisi bile bunlar' Yunan iktisat 
arasında 

t Sar' da her şeyin yola girdiği 
h~klllen ilan edilmekteyken, Sar 
u Gnıet k · · · · d f omııyonu reısının son 

b~ a Milletler Cemiyetine verdiği 
ır rapor b .. . .. f.h k , u munazıun ı mınta· 

d •nın dahili vaziyetine dair akrl· 
tı ' 11 Reçnıez gerginlikler meyda -
l çıkardı: 

l\uSarda 10,000 Alman casusu 
~ lunduğu, bunların 1500 ünün 
~~dın olduğunu ve aralarında bil-
. ssa. hükumet komisyonu reisi • 

r.,~ en emniyet ettiği hizmetçisi • 
~n de bulunduğu bildiriliyor. 

I S;ı.ı;- hükumet komisyonu reisi 
1iiliz tebaasından Mister Knox 

1 
":nıetçilerinden birinin kemali 

'tı11 iyetle her hangi vaziyette ya· 
tıına. . • k .. d d' gırıp ~ı masına musan e e· 

1l'or, bir şeyden şüphelenmi • 
Yordu. 

h. Son defa, Sardaki Alman mu • 
ır 
td~ne yapılan bir baskmda elde 
, •ltn bir çok şüpheli evrak ara• 
'bd, b' . 1 b ~· • ır nazı casusu o an u 

.ıı ıılllttçinin de jumalları meyda
cl çıJctı. 

M,~a:r hükümet komisyonu reisi 
t • 1•ler Knox'un, Milletler Cemiye-

ıt 

Nazırı şehrimizde 

1
Iktisat Vekilimizle birlikte 

ı Beykoz fabrikasını gezdi 
1 Türkiye dahilinde bir tetkik se· 
1 yahati yapan Yunan İktisat Nazırı ı 

M. f ezmazoğlu ile Celal Bey bu 
:sabah Ertuğrul yatı ile Mudanya- ! 
dan ıehrimize gelmişler ve doğru· 
ca Beykoz deri fabrikasına gitmiş
lerdir. İki vekil öğleye kadar fab· 
rikanın her tarafını gezmişler ve 
fabrika müdüründen izahat almış· 

! lardır. • 

Bugün de öğleden sonra Bakır· 
HükQmet komiseri köy bez fabrikasını gezecekler ve 

Mister Knoks 1 M. Pezmazoğlu Cumartesi günü 
lfttmm bütün Sar mmtakaamı ~ar- Y~~aniatana dö~mek üzere §ehri· 
mış bulunduğu bildiriliyor. l mızı terkedecektır. 

-Sar hükumet reisinin, ziyaret - Öğrendiğimize göre lktıaat Ve-
çileriyle, umumi veya huıuıi ıu • kili Celil Bey kendisine Bayar a· 
rette neler konuıtuğu, bir casuı dını vermit ve imzasını Celal Ba· 

(Devamı ıo uncu da) yar teklinde atmaktadır. 

Balık bayatlarsa 
ze ... .-. ... ·rı~ş· 

•ne "~ ü·--· d b ''t·· b Al ~1 ' 6' ... a:por a u un u • 

:~nların Almanya ile yakından ···~-
.. llnasebattar olduğu ve bütün 
hğrenip tesbit ettiklerini oraya 

Rekabet yUzUnden fena bir vaziyete düşen 
otöbUslerden biri 

Istanbuldan Çatal
caya elli kuruş 

Rekabetin önüne geçilmezse 
otöbüsçülerin hali harap 

Silivri, Çatalcaya itliyen oto
büsler arasında yeniden rekabet 
başlamııtır. Bir müddet evvel 
Silivri ve· Çatalcaya bir yolcu üc
reti bir lira iken timdi elli kuruşa 

inmiıtir. Bu rekabet devam eder
se ücretlerin he§ ay evvelki hadde 

kadar ineceği muhakkak görül • 
mektedir. Yazın Silivriye on iki 

(Devamı lO uncu da) 

Hanımlardan ağız 
açan yok 

lher 'Verdikleri yazılmaktadır. 
~i raporda, nazi casus teşki-

Pdeh met Ali Pş. 

Avni B. Belediyenin hamamcllık 
1

1 yapmasına taraftar 

Q0~azl k · · · es ar om1syonu reıs . 

t,1 ~oğazlar komisyonu reisi Ami
dt 8.aıf Paıa komisyon reisliğin· 
~·? ÇekiJmmit yerine eski deniz 
e~~tcıarı Mehmet Ali Paşa tayin I 
~azifesine batlamıthr. "Alaturka yemekte de bir in

·----------------------------------------------------

Tekirdağının 
kurtuluş günü 

Cliiz ı 

. \. 

l'~. e Tekirdağımızdan Marmaraya bir bakış 
ti . trda .. l 
... ~ıı'ni l' gk,. 3 (Hususi) - 13 Teı mitti. 338 senesinin 13 Teırini-
•«ticf" e •rda.. ku I d d k ti lir. lrak gının rtu Uf aü- sanisin e e urtuiuşuna kavut -
b ~O l' em Yanın bu sevimli ıeh- mu§tu. T ekirdağmm bu mutlu gü-
~tıc: muz 336 s • d ·· b ·· b .. ··k · 1 k ı siırn l enesın e ya - nu ugun uyu merasım e ut-

e er tarafından çiğnen- !ulandı. 

kllap yapmak 
lazımdır.,, 

Son günlerde tekerrür eden ba
lıkla zehirlenme vak'aları üzerine 
dün Balıkhane ve muteber doktor

ların fikirlerini ne!retmiştik. Bu 
suretle haddi zatinde çok iyi ve 
çok mugaddi bir gıda olan balık -

larımızın hangi §erait altında yen
mesinin tehlikeli olduğunu efkarı 
umumiyeye izah etmiştik. 

Balıklarımız haddi zatında ze· 
hirli değildir. Yalnız karilerimize 
tablakarlar taraf mdan satılan üç 
dört günlük bayat balıklardan sa . 
kınmalarını tavsiye etmiştik. 

Bugün de Balıkçılar Cemiyeti re • 
isi Kamil Beyi gördük. Kamil Bey 
bu mesele hakkında bize şu mahi. 
matı verdi: 

- Balıklar bütün diğer gıdalar 
gibi çok bayat olursa bittabi ze
hirlidir. En az dayanan balık ta 
barbunyadır ve barbunya 24 
saatten fazla dayanamaz. Yokıa 

(De\·amı 10 uncu da) 

Mebus seçimi ıçın 
tahsisat ayrıldı 

Altmıf sekizi« meclisi dün 
dördüncü toplantısını yaptı. 

Birinci toplantıda azalar er -
kenden gelmişlerdi. Bilhassa ye
ni azalar .. Fakat toplantı her za. 
manki gibi iki buçuğu bulduğun·! 
dan yeni azalar buna çabucak a· 
hımış olacaklar ki geç gelmektel 
eskileri bile geride bıraktılar. 

Saat ikiye doğru eski Bakırköy 
yeni Yalova azası, Kemal Bey sa· 
lona girdi. intihap yerini değiftİr· 
mesine rağmen salondaki yerini 

değiştirmemişti. Kapının yanın 

daki ilk sıraya oturdu. Amca T ev· 
fik Bey, Piyango Müdürü Fikri 
Bey, Refika Hulusi Behçet Ha · 
mm ve diğer hanım azalardan Ü· 

çü de yerlerini almışlardı. 

Resmiye Hakkı Şinası Hanım 

ilk celselerde riyaset kürsüsünP. 
pek yakın olmuştu. Bu sefer geri 
tarafı daha hakim olduğu için en 
arka sırada yer almıştı. 

Eski azalardan hacı Recep Bey 
salonda "memleketin smaileşmesi 
etrafındaki fikirlerini söylüyordu. 
Öyle ya! Ticaret odası meclisi a
zası sıf aliyle tehir meclisi azala
rını tenvir etmesi lazımdı. Elhak, 
bu vazifeyi de bitamamiha yapı -
yordu. 

Yalnız bir aralık fazla hararet
(De\'amı 10 uncu da), 

·Go~-~~~~~;·t;·o;;ı 
müsabakası 1 

·····--······················ ... ····-···----.... -··· 

No. 8 - Metin B. yatı: 5 
Bugün güzel ve gürbüz çoculC 

müsabakamıza iıtirak edenlerden 
Galatasaray Sagredo apartunanı
nm 7 numarasında oturan Metin 
Beyin resmini neşrediyoruz. 

FOTO SÜREYYADA 
Hesabımıza çocuklarınızın res

mini çektirebilmek için idarehane
mizden kart postal almakta acele 
etmelisiniz. 
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ltalyada yağmur 
yağdı 

Askeri merasim bu 
sebeple yapılamadı 

Romadan: İngilizce "Deyli He· 
rald,, gazetesine yazıldığına göre, 
ltalya Baı vekili Mösyö Muıolini 
8 yaıla 14 yaı arasındaki mektep 
çocuklarına tüfek tevzi etmek iı· 
temittir. 

Programa nazaran, bu tevzi 
mera.imi, İtalyanın mütareke gü· 
nüne isabet' etmekte idi. 

Ayni günde ıağnak hal:nde bir 
yağmur yağmıı, halk toplanama • 
mıı merasimden vazgeçilmittir. 

Bizzat Muıolininin huzurunda 
yapılması mukarrer olan bu me • 
rasimde, her çocuğa b · r tüfek ve • 
rilecek ve tüfeklerde ölmüt birer 
ltalyan askerinin iımi bulunacak· 
tı. 

Belçika kabinesi 
istifa etti 

Brükıel,14- BaıvekiJ M. Brok· 
vil kabinenin iıtfia etiğini mecHse 
bildirmittir. Baıvekil ıonra ıara • 
ya giderek istif asını Krala vermit, 
Kral kabul etmittir. 

Kabinenin stifxasına ıebep ma· 
li vaziyettir. İngiliz lirasının dii!· 

m~si üzerine Belçika sanayii lngi· 
liz ıanayiile rekabet edemiyecek 
~ ::· vaziyete gelm.if, bu yüzden 
ı • 'mleketet itsizlik artmııtır. lı • 
si2lere yardım dolayııile de büt· 
çenin masraf kısmı artmıı, leva· 
zün bozulmutlur. istifaya sebep 
1-udur. 

Yeni mebus seçimi 
Ankara, 13 (Hususi) - Büyük 

Millet Meclisinin meb'us intihabı· 
nı yenilemeye karar verecegı 

kat'iyete yakındır. Bu münase • 
betle Ankara belediyesi meb'us in· 
tihabı için tahsisat ayırmı§tır. 

Komitacı Romanya kra· 
lının sarayında ne 

yapacaktı? 
Bükrc§ - Geçen gün Romanya 

zabıtası tarafından tevföf edilen 
H· .. at tethi!çiıinin üzerinde Ro • 
J'\ , ııya Kralının sarayına ait bir 
plan çıkmııh. T ethitçi ayni za· 
manda, saray civarında bulunan 
müstahkem mevkiin de planlarını 
taıımaktaydı. Tahkikata ehemmi • 
yetle devam ediliyor. 

HABeR - Ak,am Poataa• 14 ii.inci tesri" 1934 ~ 
.=::==::=:====~==~~~=--~:=:=~=:-:~-===-=====-==- ~ ~~ 

M. Şuşning de -Komaya gidiyor 
Macaristana toprakları dar geliyor 

Muso1ini ile görüşüp, mem~eketine döndükten sonra 

M.Gömböş neler _Y_e_n--i-F-ransız kabinesi 
söyledi 

İtalya - Avusturya - Maca- b t t • 
ristan anlaımaıını temin için, A- ey afi 0 a file fl e Ş f e J 
vuıturya Baıvekili M. Suınina de 
yakında Romaya gidecektir. 

Budapeıte, 13 (A.A.) - Ma. 
car Telgraf aj2n11 bildiriyor: 

Baıvekil Macariıtanla Avuıtur· 
yayı bağlıyan tali ittirakini .kayde
derek: 

"Fransa sulh istiyor. Sulhu hem dahil
de, hem hariçte muhafaza edeceğiz,, ____ .. 

Paris, 13 (A.A.) - Flanden 1 mamlığını temin eyliyeceğiz. Mil
kabineıi bugün parlamentoda be· li kalkınma eıerne devaqı içn par· 

• 
Fransız kabinesı 

itimat kazandı 
Fransa, müdafaa tedL>'r, 
Jerini kuvvetlendirece~c 

ı .. diill 
Paris, 14 Meb'usan mec ııı 

' ..- 1lmı§, yeni Baıvekil M. flandeP 
,ıur· 

~abinenin programını okuınu ıı· 
Programın en mühim noktaları f d 
d "F k • .. d f aa te , ur: ransa, as erı mu a k· 
birelrini kuvetlendirecek, dottlu 
larını arltırmağa çahıacaktır·ı! .

11 Baıvekil, iıtizah takrirlerıııı 
1 

hemen müzakereye konuJıııa•111 

. . 1 . 1 dikteıı 
ıstemı,, ta ~rır ere cevap ver 

·· 1 rnu.tut· sonra reye mı~racaat o un :s 

Neticede yeni kabine 118 reY~ 
karka&"§I 423 reyle itimat k•%şıı 
mı§tır. 

Müsabakayı 
kazananlar 

" - Bu i~tiraki müdrik olan A· yannameşini okumu,tur. .. lamentoya güveniyoruz.,, A vrupaya gidece1' 
vusturya devlet adamları da iki Beyannamede deniliyor ki: "Devlet ıslahatı muazzam ve talebenin listesi 
tlc·vlet teıriki mesaisini sulhun ve "Fransa sulh istiyor. Zira sulhu zaruri bir ittir. Rejimin akibeti bu 
Orta Avrupa meıelelrinin nefine hem hariçte hem dahilde muhaf a· ıslahata bağlıdır ve idarede, adli· Yüksek tahsil için AvruP'! 
olarak daha müessir ve daha nafi za edeceğiz. Harici veya dahili yede, vilayetlerde ve hatta nahi • gidecek talebenin listesi töyled~ 
bir §ekle koymağa çalıımaktadır • sulhu bozmak iddiasında bulu • yelerde de ısla)'ıat yapılmalıdır. İstanbul Yüksek Ticaret rtJ,; 
hır.,, demi,tir. nanlara karşı k•vvetli olmak isti • intihabat usulünün ıslahatı meıe· tehi mezunlarından Haıan ol 

M. Gömböt, Lehis~an ile Ma • yoruz. htif aklarımızı ve dostluk • lesinin bu devrenin ikinci kısmın· lu Mustafa Bey (Amerikayı) 
1 

cariıtamn tarihi ve aınlık müna· larımızı artıracağız. Milli müda • da müzakeresi muvafık olur.,, Ankara hukuk fakültesi mezull 
sebatı ve muhabbet hiaa!yatını i . faamızı kuvvetlendireceğiz. Hu • Iarından İbrahim Ratip Bey (i!:t'' 

d 1 · ·11 ı Beyanname §Öyle bitmektedir: , 
zah ettikten şonra Romıı ıeyahati· kuku düvelde a a eh mı et er ce· tiıtik tahı:l etmek üzere lıaiY' 
ne geçmit ve bu hususta matbuat· miyeti yoluyla arıyacağız. Cumu • !'Hükumet istizah tahkiklerini ya); Konya liıeıinden Fd.mi eğ; 
ta çıkan yazılarla resmi tebliğin. riyeti her türlü ihtilal veya dikta ancak istisnai bir şekilde kabul e· Mehmet Nail, Agah oğlu c~n:ı' 
Macariıtanın halyad1.n uzaklat • törlük te~ebbüslerine kar~ı müda· debilir. Layihalar hakkındaki mÜ· Ali Rıza oğlu Hasan Rıza, !:ı"'. 
makta olduğuna dair çıkan hayali faa edeceğiz ve kanunun çerçeve· zakerelerin kısa kesilmesini par • lisesinden Aptülkadir oğlu AhGJ' 
haberlerin uydurma olduğunu is· si içinde adaletin istiklalini ve ta· lamentodan istiyeceğiz.,, Ankara lisesinden Ömer Fey:=i ,:· 

································••·•·•····················•••··············•···•····•······ '- ' pata kafi bulunduğunu söylemit. /ı .. _ _ --. lu Tuğrul Beyler (Maarif hesa;.ıı 
içinde, daha az n.üfusta milletler \ · h ·ı k · r; tir. \ Ankara Telefonu / na rıya::iye ta 11 etme i..A:~ 

Batvekil diyor ki: tarafından diğer milletler üzerin. -- _ --- -- Franıaya); Ankara lisesinden CC' 
"- ltalya - . Macaristan mü. de hukuku hükümrani tatbik edil· Başvekil Ere .. v.liye vat oğlu Necmi, GalatasarayC:ıs' 

naıebatı çok hararetli ve çok •• • mektedi~r·-·"~~~ ; ,. Ahmet oğlu Hasan, Konya Jiaes:::' 
mimidir ve istisnasız bütün Ma • Budapeşte, 13 (A.A.) - Ma • gidiyor .. , .. ,. .. den lıa oğlu Ali Rıza Beyler (U:' 
carlar tarafından takdir ve hür • car ajansı bildiriyor: tısat vekaleti hesabına ma!t:r.· 
met edilen büyük devlet adamı Macaristan Baıvekili M. Göm. Ankara, 14 (Telefonla) - lk- mühendisliği tahsili için Alm::!'ı; 
Duçenin temsil ettiği sağlam ıiya· böş hükumet fırkası tarafından tisat Vekilleriyle bu !!&hah latan- ya.Ya): G;ııl~a. ---·a,uan :::>ait og:, 
si realitelere istinat etmektedir. verilen bir ziyafette söz söylemiş bul.ı gelmi' olan Sumer Dıik v· Mithat Bey (Ziraat vekaleti he•: 

Macar harici ıiyueti~in bütün mum Müdürü Nurullah EEat B-ey hına su mühendisliği tahıili w; 
ve hükumetin intihap kanununda Cumaı·tes'ı gu"'nu" Ankaraya döne· G 1 d /.11 

gayretlerin!n temeli muslihane va· Amerikaya) · a ataaaray an 
sıtalariyle muahedelerin tadilini tadilat yapmak niyetinde' olduğu· cektir. Bu münasebetle teehhür e· ı<.emal oğlu 

1

Burhanettin Bey (fİ' 
temin etmektedir. nu bildirmi§tir. den Ereyli Mensucat Fabrika!mın zik tahsili için Almanyaya) göıı' 

Bu hususta hakkımız, gerelc Baıvekil bundan sonra harici temel atma merasimi ayın 20sinde derileceklerdir. . t 
sulh muahedeleri es:ıımdan , gerek meselelere temas ederek demiıtir yapılacaktır. lsm'!t Pa§anm ri· Hukuk ve sanat mekteplerı lı._ 
t:uihi haklar ve hakkaniyet ve is· ki: yasetinde olmak üzere 25 kit ilik hasbma gönderilecek talebelet't' 
!alistikler esasından itiraz götür • "- Roma misakı, bir büyük bir heyet Ereğliye gidecek ve ayni im .. ihan evrakı yarın (bugün) teır 
m~z. Hemen 13 milyona baliğ o • devletle iki küçük devleti Tuna günde dönecektir. Ereyli ve cıva- kik edilecek ve netice anlaşıla''. 
laıln ve niııbet itibarile eski Avuı • havzası meljelelerinin bir kısmını rındaki müteahhitler ve hey'etler· tır. Hukukçulardan imtihana ~ 
turya - Macaristan imparatodu • hatletmek üzere, bir araya topla• de bu merasime i§tİrak edecekler· reıı 16 ki!iden 6 ıı muvaffa~ .'j 
ğunda ya!ayan, diğer milletlerin mıştır. Bu üç devlet, aynı zaman· dir. !'l"u~tur. Alınacak diğer üç kıt'f 
hepsini geçen Macar milletinin, da bütün siyasi ve iktısadi an!a§a· Mesajeri işleri s:- ; in:i için tekrar bir imtihan 
ken.diıine sulh muahedesijlc terk mamazlıkların önüne geçmek ni • Ankara, 14 (Telefonla) - Me- pıbcaktır. ..../. 
edilen 93 bin kilometre murabbaı yetile sarih bir vaziy~t vücuda sajeri işlerinin Antalya anbarın • _ ·-:ı;~ 
eraziden daha fazlasına hakkı ol. getirmek üzere birleşmi!lerdir. dan alınarak Devlet Demiryolları açılmııtır. Mevcut ücretlere 1 

• 6 
Milletler Cemiyeti toplantısına ır.aaı tabiidir. Buna mukabil, bizi Bu üçler misakı ile, misakı imza e· tarafından idare edilmesi yarın • ten deniz nakliyesinde mesajeı1ı6 

ittirak etmek üzere Cenevreye gi· . l h 1, h. "b" dan ı'tı·baren ba~lıyacaktır. Bunun kiloluk parçalarclan 5, 10 _.,,,,.ı" 

Tevfik Rüştü B. geldi 

ç_ evıren devletler de, bu ıulh mu • denler her tür ü a Ya cıe ın ır • :r ~ 
decek olan Hariciye Vekili Tevfik h d 1 11 d l ·· ı'çı"n lslanbulda Sirkecide Şark kı'lodan 10 20 - 25 kilodan , a e e eri sayesinde, kendilerine }erinin karşılı~ ı yar· ım arma gu· ' ı,ıJ 
Rütrü Bey bu sabah ıehrimize gel- . . . . . D · il ·· · d b' nbar k"l d 20 50 k"l d 25 .. · . . V k"l B k k r• ·,betaız hır surette verılen erazı venebilirlcr.,, emıryo arı uzerın e ır a 40 ı o an , ı o an ·~ 
mıtbr. e ı eyyuına tame ~ ! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~ ruıalınacakhr. Aynca sef~~t 
presle Cenevreye hareket edecek • ' s l ? d ı O )cıJ 

1 b h t . l . dı·qor ar. için 50 kilo ve küsur an dile' 
tir. Q Q gaze e erı ne alınacaktır. Bu suretle nakle ,i1" 
Musiki değiş" mi münase· - cck eşyanın beher parçasın~., 

betiyle bir toplantı Celal Nuri B. boyuna fikir degy iştiriyor! ıcti 200 
kiloyu geçmiyecektır·, Baıtve.killmizin zıyaf•1 l•' 

Ankara - Memleketin tanın • 
mıt muıikiıinaılarının ittirakile 
önümüzdeki haf ta içinde Ankara • 
da büyük bir toplantı yapılacaktır. 
Maarif Vekilinin reisliğinde yapı• 
lacak olan bu toplantıda milli mu· 
!İkimize verilecek veçhe görüıüle· 
c~k ve bundan sonra Avrupadan 
musiki mütahauısları da getirile· 
cektir. 

HABER 
Gnrbüz Çocuk Müsabakası 

No. 12 

CelcU Nuri Bey, bundan bir <;eyn·k 
asır evvel, Tiirk kadınının o zamanki 
ita/inden kurtulması için bir eser yaz· 
mıştı. Nitekim, haklı bir iftilıarlcr, o 

kıtab:ndan bugün V AKIT refikimi:de 
rıer;rettiği b!r makalede balısediyoı·. 

Fakat, ayni Celal Nuri Bevin. fikir· 

lerinde geçen ıcne bir değişiklik ol· 
muştu. Zira, Hitler, kadınları umumi 

lıayaltan. cıı hayatına kovuyordu. Üs

tat da bu cereyandan kendini kurta
ramadı. Bir lıtanbul gazetesinde, bir 

Türk muharriresinin zıddına olarak: , 
- Kadınlar! Eı:e dönüniiz .. Sizin 

ı-a::ifeniz evdedir. Sokakla, umumi 

lılcrde değildir.' • manasına nelnıek 
üzere bir yazı ya::dı 

11 Tc~rini.<wni yarıi bugilrıkil ma -
kalesinde, Cel<il Nuri Heyi ,,ene taban 
tabana değişmiş buluyoruz. Kadın • 
tarın umumi işlerde çalışnıasmdan 

gayet memnun ... 

Hatta mcb'us olmalarını istiyor .. 
/Junun da .<ıcbcbi, geçen nece bir 

rüya görmesi imiş... J' akıa gördüğü 

rüya çok gü:el anıma, bir çeyrek asır· 
lık tecrübeli b!r baş mıılıarririn fikir· 

leri bu kadar esaslı surette sağdan 

geri, soldan geri yapar mı ya?. 

~ 

ZAMAN gazetesinin 
ikinci ••• dalgınılğı 

Zaman ga:efc3i, geçenlerde, "J"u -

goslarıya Cümlıur reisi,. di!}e yazmış

tı. /Junun bir dctlgml:k eseri olduğu· 

na lıamlclmlştik. Dünkü nüslıasırıda 
da ikinci bir dalgınlık yaptı. Dalıili!J<! 

l' ekilinin beyanatına ait scrl<wlıası · 

na, 1'ürkiyeye, 1923-W3:J seneleri a · 

rasında yedi milyarı altı yilz küsur 

bin mulıacir geldiğini yazıyor. Gerçi 

Ajans bülleninde yanlır:lıkla bir 7 

rakamı rar. Fakat, insan yekuna ba· 

kar yahu! lliç değilse, şöyle düşün -

nıek k(ıfidir: 1933 senesinde nüfusu • 

mu:un 11arı.~ı muhadr midir? .. .C:ol;ak· 
ta lıcr i!.-i adamdan biri nmlıacir de : 

ğil a! ... 

Ankara, 14 (Telefonla) -:d,.r• 
met Pata, Ankara vilayet ; ıP"' 
heyeti §eref ine bugün huıu• itti'' 
hiyette bir öğle yemeği yertl' .,., 

Fırkanın merkez fl~iiJ"' 
Ankara, 14 (Telefonla) ıf'' 

huriyet Halk Fırkası ınerk~_.,-' 
pu bugün aaat 15,30 da toP 

caktır. ıdl~ot 
Fenerbah~e AnklltY8 fi f' 

Ankara, 14 (Telefonla);; ıı~' 
nerbahçe takımı bu ayın ,. ;t• 

Ç kaY , 
Ankara ,ampiyonu an Y" ı' 
karıılatmak üzere Ank•rş 
lecektir. 

---
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-TqtJ 

-Yakala! 
-ka~ırma! 
- Dur kerata ı 
-1( . 

tcrPt Ofırn arkaıınclan, köfeyi 
.Yor •••• 

...... ,,oliıt Pol' ı --...... c·· ıı ... 
F'ij r.tzclaru çarptı! 

bir ~akika, külhanbeyi kılıklı 
ııı._ •• am, tauıan gibi kaçıyor ve 
.... tq{ıc/e11 k 
do,. it Pe çok kimıe, arkaıın-
~ 01"Yorclu, Herkeı hep bira-

a,. Yuka k" .. _, • b ... 
~,. rı ı ıo;ureı agırı • 
l, .. : '?kağın ktl1'.ft tarafından ge-

•ıterı • 
/(.· •rndaclına çağırıyordu. 

tııa ~·var, kim yokıa, hepn hır
)Q,d llfrnan ve malı çalınana 

lltıcı k 'l · · N'h b" fıirı eft m11tı. ı ayet, u-
~~ halkı, elbirliğiyle, yan
~ ltln haJclini bildircli. Ônünü 

~:Yakaladılar .. Çalınan malı 
"4o, l'le iade ettiler ve hırnzı lr.a-

Q götürdüler •• 

~: it~~ ~.~l.;ler~• ~o•I 
">QI muz için hiç birinin lena 
,,,., feıhir etmek İ§İmize el -
~ eı. Onun için, kapalı olarak 
~ )eYİm i, bize niıbetle geri 
~ "'lf Lir kom§tl memlekette hır
~ Cb-Q yapılan muamele pek 
~:.-~if .. Oarda seyahat eden 
~Clfım anlath: 
8tp ~ L L 

et~. trıu;, mal ~alıp Raçar"en, 

~<dı '• °""" tarallın çıkıyor; malı 
ltıylı~ rniiflrül&t, çalana iıe ko-

'1t , .. 
/J• Otteriyormuf .. 

Ol~~e ahalinin bu zihniyetle 
~- --'IQaı memnun edici bir va • 
lt•ftl •• 

>t:~crt, ne yazık ki, ııyanef gay

lttf;J~~, titizliğimiz yalnız hu1Uıi 
~ Y~tlere inhiıarediyor. Dev
~~ lrtillete, belediyeye ait mal
~: b!r airkat, bir ıuiiıtimal o
~' lclhayt bile kalmıyoruz. içi-

",,. Pek çoğu: 

'lıt)I bevletin malı cleniz; onu ye
ff/j:: domuz!,, felıefeıini takip ... 

e.. . 
~4i :Qıojp atalar ıö:zü, vaktiyle 
~ Q)'af ıartlarına uygunmuf; 
lttetf 10ı>lanılan timar ve zaa

,d~. Vergiler ahalinin gözü ö

tict~~r~an gürra inal olunur 
b.... -.,'J .. Ahali de "bu ulahat 
.,.,~ , 
~tlq,. ne çırparıak kardır!,, 
et~.,, 1'cı olmak üzere, yulıarılri 

ıraeae1· ~ &·· ı uyaurmUf ... 

f' "'~' • 

'
""erı:ı_,,111" her rakamı üzerinde 
"l ""•"• b Q"4i ti rt u devirde, artılı te -
~~ efİfmeli değil midir ya? .• 
ÜttılQfol.ıQ, milli müdafaa, nalia, 

~Q)~~il ilh ilh laıılları için 
~ v-. tiyaç varclır • bunu da 

~..-ece~ ' O sı.ı .• 
u._.~ehe, d- l t' ,,.. • d 
t;;'~elt . ~v e ın atçeıın en 

Q/1rra bır •antim gene bizim 
·~a,. ··c1 it;,. 0 enuelıtir .. 

'>!:: ,,Vetf. 
~"'4ft,,.,4 •)'e, ınıiiıtimalciye ve 

"ti l>i •ervetlerimizJ en her 
'IQ t r tarzd • 4 "Qr11 a ftrkatte buluna-
tlt'ei~h İ, •okakta, ahalinin yan-

L-• ~ı BÖ•terJ'Y' J" ·· t )i -,.,. ..... ıgı W'Uf 

~.... • Qmeleyi göıtermeli • 
,t,.,.,. 
~! "' hep b' el • ır en binmeli • 
~., .. eal 

't ~-~:":~alıyu: .. 
,...İf~.ı t,flintaf, elJ&lnrms 

olflcQltt " k4"eme yükıel • 
ır •• 

(Vl-rtO) 

Postası 

1le u.ac, 'ile flok 
... ,_., ~ --~ 

Dünyanın en eski 
tablosu 

" Harp akademiniz gibi bir müessese
ye malik olmak bizim _emelim izdir,, 

Dünyanın en eski resim tablosu 
geçenlerde Mısırda bulunmuştur. Keş

fi yapan Profesör Farina adlı bir 1-
talyanın riyasetinde bulunan bir he • 
yettir. Bu lıeyet tarilıtcn eı·rıelki dev
re ait bir mezarlık bulmuş, bu mezar· 
lıkta sekiz yüzden fazla !'ıymctli eser 
meydana çıkarılmıştır. Bu cümleqi memleketimizi ziqarete 

gelen Alman zabitleri söqledi 
Dünyanın en eslı:i resim tablosu da 

bu mezarlıkta bulunmuştur. Bakınız, 

nasıl? 

Heyet azası mumyalardan birinin 
üzerine bant şeklinde sanlmış olan 

Türk orduıunu ziyaret etmek\ 
üzere gelen Alman erkanı harbi • 
yeai harekat ıubeıinden yüksek 
rütbeli iki Alman zabitiyle dün 
bir muharririmiz görütmüttür. 

Alman zabitlerinden gayet gü
zel Türkçe konu.tan kaymakam 
Rode demittir ki: 

"- Türkiyeye ziyaretimizden 
mütehasaisiz. Bilhassa Türk or
duıunda Alman aıker1erine kartı 
mevcut eıki ıilah arkadaılığı his· 
ıiyatının kaybolmadığını görmek
le çok memnunuz. Türkiyede her 
ıeyi değitmit bulduk. Yepyeni bir 
iıtikamette çalıııldığı f arkolunu • 
yor.,, 

Maarifte 
• 

MuaUimlerin şikayeti 
lıtanbul kırk dokuzuncu mek-

K k R d k. O J l ettik. Milletin baıı.ına büyük bir bez parçalarının üzerinde boya izleri 
ayma am 0 e, es 1 sman 1 -ı- görünce dikkatle tetkik etmişler ve 

ordusunda zabitlik yapmıt ve Ro- adam geçti.,, bunlann resim olduğunu anlamışlar-
de Bey olarak tanınmııı.tır. Alman zabitleri Türk yüksek d • ~ ı~ 

Türkiyeye ilk defa gelen diğer erkanı harbiyesinden kaymakam Bunun üzerine mumyanın sargılan 
Alman zabiti kaymakam Y odul Nihat Beyin refakatinde askeri çözülmüş, bin ::alımetle bunlar yan ya 
da muharririmize ıunları söyle - müesseseleri gezmektedirler. na getirilip eklenerek tablo meydana 
mittir: Aym yirmi birine kadar geze • getirilmiştir. Resim, kırmın ve slya1i 

" - Her tarafta gördüğüm dur- cekler sonra doğruca Berline gide- renklerle yapılmıştır. Su aygırı avlı : 
yan bir Munrlı avcıyı ve dans eden ka· 

mak bilmez faaliyet bilhassa dik· ceklerdir. dınlan göstermektedir. Yedi bin sene 
katimi celbetti. Ordunun ve kıt'a- Dün harp akademisini gezen ervel yapılmış olan hu resmin gayet 
tın çevikliğini ve canlılığı takdirin Alman zabitleri bu seçme müesse· acemice yapılmış old11ğunu 8Öyleme"ğe 
fevkindedir. Türk büyük erkanı semiz için: lüzum yok. 
harbiyesi tarafından gördüğümüz "-· Ziyafetten çok memnunuz. + 
iltifatı bütün hayatımızda unutm1- Bizim de Almanyada bu kadar Bira ve 7arap 
yacağız.,, mükemmel bir askeri müesseseye /Jiranın en çok Almanyaaa sarro -

Türkçe bilen kaymakam Rode malik olmak emelimizdir.,, demiı- lunduğu zannedilir, değil mi? Hal,bu· 
ayni zamanda müelliftir. "Asya tir. ki öyle değilmiş. Son yapılan bir sta· 
· · ·· d 1 · · ı· bı'r"ıncı' -'"""b'*™"mnıım11111111ınmmıımıumnmıınmmn111111•- tistig~e giire en "Ok bir.a ir.ilen memle-ıçın muca e e,, ısım ı ve :ı.- :ı.-

cildi lisanımıza çevrilmiş olan bir Adliyede ket Belçikadır. Senelik sarfiyata g'IJrtı 
bir Belçikalıya Renedc 185 litre bira 

eserin ıahibidir. 
K h k isabet ediyormuş. Relçikadan ıonra 

Almanya hakkında zabitler şöy- ınacıyan anının evra 1 
77 litre ile /ngiltere, 72 litre ile :4vua-

le demi§lerdir: Emlaki milliye idaresine Kına· turya, 68 litre ile Çekoslovakya, 62 
tep hocaları, her gün ıaat on ıe • "- Almanya son iki sene zar· cıyan hanının firarilere ait olduğu lüre ile Danimarka, d2 litre ile Frt1n-
kize kadar mektep müdürleri ta- fında evvelkinden daha iyidir. Mil hakkında bir ihöar vaki olmuf ve sa geliyor • . 
raf~ndan t~plan.tıya mecbur tutul - letin ittihadı elde edilmittir. Tür- Emlak~ Milliye idaresi bu itin tah- Şaraba gelince; en çok şarap içilen 
duguna daır alakadarlar ta.ra!m • kiyenin bizden daha evvel mazhar kikini polis dördüncü ıubeye ha- yer Fransadır. 'Adam başına bir senc-
dan maarif müdürlüğüne. tık·a· Y~.t- olduğu bir bahtiyarlığı biz de elde vale ebniıı.ti. de US litre isabet ediyor. Bu nisbct 1-

b 1 ı M f d ~ ta/yada 92 litre, ispanyada 88, lsrıiçre te u unu muttur. aarı mu ur- -~ n·· d" .. b t f d n ha 
lı. . or uncu fU e ara ın a • de d5, }'unanistanda 35, lflacaristanda 

lüğünce mektebin bat mua ımı k ; ] l kı k b ld "' 

'

A[ 1 ~T I!. zır anan evra n ay o ugu an· 32, Rulgaristanın 22, Avusturyada 15 
h'akkında tahkikat yapılmaktadır. • W ' lii" )aşılmış, yapılan tahkikat netice • litredir. 

On beş hoca · . · T :.. sinde evrakın Kmacıyan hanı ala- Statistiktc hesap Mflt!n ~8 tkll-
ılk kt L l d h y 1 Dırhem hırsızı ıa·· · l ı kette bir ırenedc.-180 111ilymt111kktolitri '"' me ep :noca arm an u ı kadarlarma veri ığı an &fi mıf • 

on beı muallim .tekaütlüklerini i... Tahmia aokaiında Süleymanın tır. bira ve UO milyon he/.."i.o{itre şarap 
teml'tlerdı"r. M-rif Vek&leti mese- d' h . . 1 M t f ·ı S l'h l d ' 1· . .. .. sarfedillrmiş . ır emını ça an us a a ı e a ı Bu mese e en mes u ıyetı goru· 

0 le ile alakadar olmıya baılamıt • isminde iki a_rkada§, dirhemini isti- len dörJüncü ıube bat katibi Muh-
tır. yen Süleymanı yaralamışlardır. lis Bey memurini muhakemat mü- Kayzerin serveti 

Millet mektepleri iki arkadaı yakalanmıtlardır. düriyetine verilmif, diğerleri Alman gazeteleri sabık 'Alman im· 
Millet mekteplerinde den ve • Dalgın hamal müddeiumumiliğe verilmitti. Müd- paratoru l'illıelmln üç buçuk milyar 

re nhocalara Maarif Vekili Abidin d · ' l'k b ' · · .. 'k k (bi · d t- 1• ib 11: Büyükadada T epeköyünde Ha- eıumumı ı ten ırıncı mustantı • mar · zım paramız a cınr: en ~ 
Bey beyanı teşekkür ebnittir. Bu 
hocalara ayni zamanda birer tak
dirname verilecektir. 

Bir Türk talebe 
Romanyaİun Çernoviç a~kert li

ıesini bitirip Köıtencede bakalor
ya imtihanını ikincilikle veren Ro
manyalı bir Türk talebeıi, yüksek 
tahsilini ana vatanda yapmak üze
re lıtanbula gelmit, dün Ankaraya 
ritmiıtir. 

'Ankarada yüksek askeri baytar 
fakültesine girecektir. 

lkbaat 

ihracahmız artıyor 
Son günlerde hububat, tiftik, 

yumurta, tütün, afyon ihracatımız 
· fazlalatmıttır. Bu maddelerin ıto
ku hemen kalmamıt gibidir. 

Afyon 
Avrupaya ve Uzak Şarka mü

him aatrtlar yapan uyuıturucu 

madtleler inhisarı afyon tüccar -
larından afyon almağa batlamıt-

tır. 

-0-
0cak kon greJeri 

Fırka ocan kongereleri hara
retle devam ediyor. Dün akıam E
minönü nahiye.inin Hocapafa o

cağı kongreıi yapılmıt, yeni idare 
heyetine Şevket, Mestan, Salih, 
Yunuı Beyler ıeçilmiılerdir. 

----0-
M. Istamulis 

• • 

Yunaniıtan ayan meclisi ikinci 
reisi Möıyö lstamulis dün ıehri • 
mize celmiı Londra oteline inmit • 
tir. 

mal ve Ramazan, bet lirasının liğe gönderilen Kınacıyan hanı milyar Türk lirası) serveti olduğunu 
1~ 1 - d 1 d"' b t b k l yazdılar. Bundan teUiRa düRen ıabık r•lındıg"'ını iddia ederek polise a cıKa ar arı un ser es ıra ı - ~ ~ 

~ d 1 imparator, mensuplarından biri vası· 
nıüracaat etmif, sonra tekrar mü- mıılardır. Tahkikata devam e i • 

tasile, servetinin, yazılan miktann an 
cak üçte biri kadar olduğunu ildn et· 
tirdi. Fransız gazeteleri alay ediyor • 
lar: "Zarallı K~yser bir mflyarcık ile 
sefalet içindeymiş !,. diye ... 

racaat ederek parasını bulduğunu mektedir. 

-------------------~ aöylemittir. Limanda 

Yaramazlığın sonu Liman şirketi 
Ha•an Liman Şirketi umumi hepeti ö-Boğa~kesende oturan .. 

Beyin çocuğu Cemalin, arkasına nümüzdeki pazartesi günü saat on 
takıldığı arabadan düterek baca- bette toplanarak murakabe ko
ğı kırılmıttır. Cemal, Çocuk hasta- misyonunun raporunu okuyacalc • 
hanesine kaldmlmıttır. tır. Şirketin tasfiyesine devam 

Hamdullah Suphi B. 
Şehrimizde bulunan Bülireı 

elçimiz Hamdullah Suphi BeY. 
cuma günü Bükrete hareket ede • 
cektir. 

Hey gidi dostluk! 
Kalyoncu kulluğunda oturan 

Madam Harikliya, polise müra -
caat ederek dostu Alinin karyola, 

'Yatak, yorgan ve bakır takımları • 
nı çaldığı iddia etmif, Ali yaka • 
lnamııtır .• - .... 

Zavallı işçi 
Kızıltoprakta mühtedi Baha • 

eddin Beyin yaptırmakta olduğu 

binanın ikinci kat iskelesi üıtün • 
de çalıımakta olan Ahmet, düşe· 
rek yüzünden ve ditlerinden ya -
ralanmııtır. 

Kumarbaz 
Galatada Arapoğlan sokağın -

da oturan Arnavut Abdi bir se -
petle kumar oynatırken cürmü 
methut halinde yakalanınıttır. 

Posta ve telgraf 
İstanbul posta ve telgraf leva· 

zım müdürlüğü Ankarada merkez 
binasına nakledilmiştir. Bu ka • 
lemde bulunan on beı memur da 
Ankaraya gidecektir. · 

edilmektedir. Tasfiye heyeti ay-
ni zamanda muvakkat idare hey
eti vazifesini görmektedir. Şirke -
tin müdürü Hamdi Bey müdür -
lükten istifa etmiştir. 

Atina bankas1 
Atina Bankasının İstanbul §U• 

besi 926 senesinde kapanmıf ve 
tasfiyesine batlanmıftı. Tasfiye 
bitmiş ve şubenin tamamen kaldı-

Yeni sene batında yeni idare 
heyeti it batına gelecek ve muvak
kat idare heyetinden devren vazi-
f b ı kt ı . 1. n rıldığı alakadar makamlara bildi· eye aı ıyaca ır. zmır ıma .

1 
• • · 

··d·· ·· d kt H 1 .. ' B · n mıttır. mu uru o or u usı eyın u • 
mum müdürlüğe getirileceği söyle- llttııntıırtlHllMııııııllflllllllllııııııııllllllnıııııııııııııııııııııııırııııım 

Gürbüz çocuk niyor. 

-<>-
Bir yolsuzluk 

lstanbul müzesi kütüphanesu . 
de görülen yolsuzluklardan dola. 

yı Maarif Vekaleti umum müfet -
titleri tarafından tahkikata haf • 
lanmıftır. 

müsabakası 
Güzel ve gürbüz çocuk müsa • 

bakamıza ittirak ederek (Foto 
Süreyya) da fotoğraflarını çektir
miş olan küçüklerden bazılannın 

isimleri fotoğraflarına yazılmamı' 
-0- ıtr. Bu itibarla afağıda isimleri ya· 

Tıp Talebe cemiyeti zıh olan küçüklerin velilerinin gaze 
kongresi · temize gelerek resimleri ayırma· 

16-11- 934 Cuma günü saat larını rica ediyoruz: 
14 te cemiyetimizin senelik kon- Adnan, Mustaf.a, Nurhan, Hüs
gresi Üniversite konferanİ salo • niye, Melek, Ter· 
nunda yapılacağından aza arka - da, Orhan, Sabih, Nevzat, Neylan 
daşlarımızın teırifleri rica olu ·j Hanım ve Beyler. 
nur. ....., C'•t 1 S t 113 • 
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1 
Yaza": 

Aka QUndUz rto. 17 
Alma ve bafka dılc çevirme 
Devlet yasasmca koruludur. 

hakimlere tesir yapmak KADiR • ~ C 

içi~j!.~:!~n :~~~:~!;:?'!~: ":A~8 ŞAH J fv RE/u 
Bu da nesi? (Birbirimizi seve· 

lim) m • § ha! Ulan nasıl birbirimi
zi sevelim? Dünya birbirini boğaz 
lıyor. Benim bu kafa ile anlataca
'ğmı §U ki hepıi para dolabı. Ba.rıı 
ta para dolabı, ıavaı d . 

Henüz yanında birisinin oldu
ğunu ayırt eden yarı sarhoı Miski
ne haktı, baktı da bir kahkaha a
tarak: 

- Bari gel biz ikimiz seviıelim, 
dedi. Suratına bakılır bir ıey de· 
ği]sin ama, belki gönlün temizdir. 
Hadi bir sarmaş dolaş olalım da 
dünya diplomatları bizi kıskansın· 
lar. 

Sormadan Miskinin boynuna 
ıarıldr. 

-Sen de bana sarıl! 
Miskin korkusundan sarıldı. 

Sarhoı: 
- Ha §Öyle! Bari dünyada iki 

kişi bulunsun be! Hem bana bak 
seviştiğim insan! Ben yarın gidi
yorum. Torbam hazır. Eğer bir 
yerde karııla§ırsak ıakın birbiri
mize kurıun sıkmıyahm. 

Mif:kin ürkek bir aesle: 
- Biz bir y\İrdun çocuklarıyız. 

Birbir;,mize ... 
- O da doğru. Ben seni ba.ıka 

ordudan sandım. Öyle .. Doğru ya .• 
Niçin bir yurdun çocukları boğaz· 
la§!;n. Nereye gidiyorsun? Dur ik! 
laf edelim. Bak sulh perileri du
vara çıkmıılar inıanlarla alay edi
yorlar! 

Miskin bir pundunu bulup ora
Clnn sıvışmıştı. Büyük ve açık b:r 
kapının önünde durdu. Genit av· 
lusunaı girdi .. Kocaman yapının, 

8.§ağıdan yukarıya her yanına ku· 
lak kabarttı, Ne bir çıt !Ne bir fCY ! 

Geniş merdiven;n ilk basamak· 
larına dökülen ııık bile sanki bir 
az puslu. Halbuki burası bir gürül· 
tü, neşe ve hayat kaynağııydı. Bu 
ıaatlerde bütün sokak kahkaha
dan, Jarkıdan, muzikten inlerdi. 
Yere inen değil, yerden fışkıran 

bir kocaman mezara dönen bu ya· 
pının ıssızlığı Miskini fuküttü. Bu· 
rası Üniversitelilerin bir panıiyo· 
nuydu. Kapıcının odasından açı· 

lan küçük pencereye yanaşıp İçeri 
ye baktı. Birinci odalarda kimse 
yok. Fakat onun içindeki odada 
kapıcının karuı bir ıeyler yapıyor
du. Miskin c!lız cılız &eslendi: 

- Kapıcı yok mu Kocanızı ıo

nıyorum. 

Saçları taranma.mı§, önlüğü 

çarpık genç kadın isakrpinlerinin 
ökçelerini takırdata takırdata gel
di. 

- Bizimkiyi mi ıoruyoraunuz. 
Bilmem, buradaydı. Belki içmeğe 
gitmiıtir. 

- Gene mi içiyor? 
- Altı aydır bırakmııtr. Saro 

ile Günerin zoriyle .• Ama bu ıa • 
bahtan beri gene sapıttı. Şimdiye 
kadıy belki bet altı kere ııvıfıp 
sıvı§ıp meyhaneye kcçtı. Yarın da 
gidecek .. Ben de totbasını f !lan 
hazırlıyordum. 

Miskin buraya geliıini ancak 
timdi anlayabilmişti. 

Saro ile Güner buradalar mi 1 
- Odalarındaydı. Bir ıorayım. 
Pansiyon telefonunun iıitirini 

aldı. 

- Soıımayınız. Ben çıkarım. 
- Biliyorsunuz, birinci kat. 

Sağdan 4,6,8 numaralar. Siz 6 nu· 
maranın kapısını bklatacakıınız. 

Miskin kapıyı tıklatmadı. Çün· 
kü kapı açıktı. Burası iki arkada· 

§m çalııma. ve konuk odalarıydı. 
Sağda ve aoldakiler de yatak oda
ları. Şöyle bir ök4ürdü. Maııl\nın 
baıında oturup b!r ıeyler yazmak· 
ta olan Saro baktı. Cümhuriyetçi
lerin Baıkl\nı Ioılukta Miskini ta· 
nıyamadı. 

müflis banker lnıul'ün muhake· J ' 4 J 
BUyUk macera, aşk v• harp romanı 

mesi hailevi bir tekilde devam et· ~ 
l\a.dri 

, ile Reti 
mektedir. ş h• • ) 

Mahkeme salonu, Amerikanın 8 ID reJS e Habibenin düğünleri ~!:~~;· 
muhtelif yerlerinden gelen alaka.· deniz 
dar hılkla dolmakt. ve lnıul ara.· 
da bir gözleri ya§ararak hayatının 
bütün teferruatını anlatmaktadır. 

ortasında yapıldı ~:'~~t 
-Kiıno? 

- Ben, Miskin arkadaıınız. 
- Vay seh misin? Nerden çık . 

tın? Bizi böyle arar mısın sen? 
Gel bakalım. 

- Gün er yok mu? 
- Şimdi geleı:ek. Telgraf çek-

meğe gitti. Otur. Ne var, ne yok 
dostum. 

-Hiç .• 
- Hiç mi? Ama yaptın ha! Bun 

lara da biç dersen, ıonra sana ger
çekten miskin deriz. 

- Hiç ya. Ne var ki? 
- Ortalığı görmiyor muıun? 
- Ortalık normal. 
- Etme canım! Bu kadarı da 

çok oluyor. DHnya gövdesini kan 
götürüyor a canım! Biz de bu kıp· 
kırmızı kervana katıldık. 

- Onun için normal diyorum 
ya. Katılmamaklığımız anormal 
olurdu. Bugün dünyada normal 
olan şey boğazlaımaktır. Bu çev
renin dıtında kalmak anormallik
tir. Dünya el birliği ile kan dökü· 
yor. Biz nasıl açıkta kalabiliriz. 
Bırakırlar mı hiç? 

- Naııl bırakmazlar?. 
- Baıbayaiı bırakmazlar. Dip· 

lomasinin ekoizmaıı ne korkunç· 
tur. Ne güçlüdür bilir miı:n. 

- Anlat ta bilelim. 
- Bu itte yanda duran kazana· 

caktır. Kaıırgaya girip kayıp eden· 
ler, yanda durup kazanacaklara 
meydan bırakırlar mı sanıyorsun? 

- Bitaraf kalanlara ne diye
lim? 

- lnan.ma. Bugün hiç bitaraf 
yoktur. Bitaraflığı bozmak yan· 
hz pusata davranmakla mıdır.? 
Herkes gizli kapaklı bir ya.na bağ· 
lanmıttır. Biz de bir yana sark· 
tık. Ama puaaklı oldu bu ıarkış. 

Ne yapalım? Herhalde normaldir 
normal dostum. 

- Bu gece senin dilin açılmıı ! 
Bülbüle dönmütün ! 

- Dilim de açıldı, gözüm de a

çıldı, ka.f amın ve gözümün içi de 
açıldı.Neler gördüm, neler iıittim, 
neler öğrendim bir bilsen. 

- Haydi, hemen batla anlat· 
ma.ğa. 

- Güner de gelsin de .. 
- Benim de bildiğim ıu ki or· 

tada ıalgın bir bitkinlik var. Bu 
gün ıen üniversitede yoktun. Gör
:seydin şa~aı·dın. 

- Ben çarııları, insanları, ev
leri, fabrikaları gördüm. 

- Bizim partinin içinde bile 
bir duygu ve dütünce paniği var. 
Budun ve sınır davalannda bizim 
ön ayak olmamız beklenirken ... 

- Her §ey düzelir. 

lnsul kendini kurtarmak için, 
olanca gayret ile müdafaalar yap • 
makta, hayır cemiyetlerine yar· 
dım olarak verdiii paralardan 
bahsetmektedir. • Son celi ede f ıkaraya. yardımın· 
dan bahsederken mahkemede bu· 
lunan Madam lnıul kendini tuta• 
mıyarak hıçkırmağa batlamıttır. 

Eski bir sahne san'atkirı olan, ve 
meıleğini terkederek lnıul ile ev• 
lenmiş bulunan bu kadın, muha
kemenin her celsesinde bulunmak· 
tadır. O gün de, kürklere bürün· 
müş olduğu halde bir kötede otur .. 
makta idi. 

lnıul, karısını bu halde görün • 
ce, o da kendini tutamamıf, göz • 
leri yaşarmıf, silmeğe baıla.mıı· 

tır. 

lnsul tercümei halini anlattılC
tan ıonra, müddei umumi, ona 
gayet şiddetli ve amansız sualler 
sormağa haılamııtır. 

lnsul'ün bazı sualler karıısında 
rengi değiımiı, hazan soruıun tar· 
zın.a itiraz ederek cevap vermek· 
ten imtina etmittir. 

iki ıeneden beri Amerikan hü· 
kUmetinin kurduğu ağa nihayet 
yakalanan bu ihtiyarın karıtık he· 
sapları görülürken kendiıine fU 
sual ae sorulmuştur: 

- Niçin kaçtın? 
lnsul §Öyle cevap vermittir. 
- Ben adaletten kaçmadım . . 

Şikagodan Parise, ıonra Atinaya 
istirahat ve sükün için gittim. 

Müflis banker bundan ıonra 
meslek hayatında kendisine kar!ı 
acılan amanıız rekabetlerden, bil
h;asa gene büyük bir banker olan 
D. P. Morgan kumpanyaaınm "İn· 
sul'ü mutlaka mahvetmek,, isteme. 
sinden bahsetmitlir. 

lnıul masum olduğunu iddia et• 
mittir 
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- Oun ısen söylenin. ı n:uııldııı 1 .. r: (\/AKIT> Matbaaaa 

- Miskince ıöz mü demek isti.I •••••••••••••• 
yonun? Ne yapayım ben? Bana Fena de(fl çirkin. En batla biz ge· 
bu adı veren ben değilim ki. çikirsek kötü örnek oluruz. 

Güner geldi. Somurtuyordu: Miskin düşünceli bir duruşla 
- Ne olacak? Dedi. Telgrafı dinliyordu. Bir aralık: 

üç kat para. verip yıldırım çekti.- - Üzülmeyin, dedi, ben size 
ğim halde bana ''Yerine varıp var- para bulurum. 
mıyacağma aöz veremeyiz,, dedi- - Se:n mi? nereden bulacak-
ler. Belki de mektup gibi posta sın? 
çantasında gönderilirmiş. Bu nasıl - iki yıl önce maarif nezareti 
it? bana bir altın ıaat vermitti ya. 

- Desene telgraf yeti9me:ue Onu salarız. 
parasız kalacağız. Yirmi dört aaat Saro bir kahkaha. attı. Miskin 
ta talimglha gitmeuek it fena. darıın darıın baktı: 

Kızaktan ineli henüz üç sene ol • 
muıtu. 

b. t·· ı·· 1 d ı.rdı11' ~li· ırd, 1r ur u razı o ma ın.. r b~ ı t 

Şahin Reis, ıenıisini doğru a • 
miralin ıemiıine çevirdi. 

on beş, yirmi gemi takınak "" I~ A>ıt 
d•y• • • d" y• d be1 tıı.. ... 
ıgın gemının ıregın e te~ ") .. ,,, 

fen erini taıımaktansa bÖYld,lı' hnç kı 
Her iki taraf ta bir aaat kadar batına tahin gibi dpla§maY' k Naı 

bayr•klarını ho .. buld n ıı i:il'u· ıonra birbirlerinin 
ıördUler. 

.. '$ u .•• ~· d 
- Her ıeyin bir zapıanı faf d 'ırtlac 

Şahin Reiı, Cezayir beylerbe • 
yini top atarak aelimladr. Uluç 
Ali paıa da karıdık vermiıti. El • 
ler, kollar sallanıyor, yelkenler i -
niyor ve kürekler duruyordu. 

11dakı 
§am... dr ltk 

- Öyle ise haydi yolu111u" .ıı tJllu • iıt v .. , 
vam wlelim. Sana Ceza yır li · '°rd 
güzel 'Te en zengin aanca1' be1 U: 

iki gemi borda bordaya geldi
ği zaman Şahin Reiı yirmilik bir 
delikanlı gibi Ali patanın gemisi
ne atladı. Pata onu, ııçradığı ye• 
re kadar gelerek kar§ılamııtı. 

Kucaklaıtılar, öpüftüler .. 
Bütün filo, yan yana, kaptan· 

la.ra uyarak öpUfUr gibi duran iki 
geminin etrafını sarmııtı. Yüz .. 
lerce, binlerce ağızdan yalnız §U 

ğini §f .ndiden veriyorum. ~· 
- Fakat, ben geri dönnı~ 
. ' tenuyorum paıam ... , 

- Niçin? .. , .J 
- Ben, !öyle Mora ı.rafl~ 

bir beylik iıtiyorum. Garp •' 
rinde ... Sonra!.. 

Uluç Ali paıa karııaındaki 
man adamın yüzüne bakıyor, 
an hayreti çoğalıyordu. i' 

- Anladım... Nerede der ıcs1er yükıeliyordu: 
- Yaıaım! .. Yapım Ali paıa.. Morada mı?.,. 

Yaıaaın Şahin Reis!.. - Evet! 
ikisi de görüımiyeli dört bet ay - Se~p ? ... Ce:ı yirin J 

olmuıtu Bu zaman içinde Uluç beyenmiyorsun? ... I 
Ali Tunuı kalelerine aığınan düt· Şahin reis bir çırpıda J 
mania uğraımı§, lspanyollarla bir- gün bir kaç günlük macerl"_ 
leıen ve iç taraflarda aeraesi dola· anlattı. Ali Paıa fena halde 'I 
ıan bir kaç arap ıeyhini yola aetir- mııtı: 
mit ti. Şahin Reiı de bütün Ti· - Yaaa ... Şeh Ebüaaa.it ~ 
renyen, Yunan, Adiryatik denizle- !arı yaptı ha!.. Alacağı olsıJl'.~ 
rini baştan bata taramıı, rasıeldi~ nun .. bense ona çok gücennıitl' 
ği gemileri çevirmiı, Cezayire aön· - Hayır Paıam, ona ilitd)e:, 
dermiıti. Uluç Ali, Şahin Reiıin Çünkü timdi hem biricik kı'I 
para ve esir yollamak suretiyle ayrılığından dolayı kederi• 
yaptığı yardımlardan çok fayda hem de benim kav"••-- -' ... ,...tıf 
g&rmüı: ..-..ıı raşanın kızğınlığı '!' 

- Gelecek yrl, inşallah onunla mıştı. • I 
kafirler üstüne bir ıefer yaparım - Doğru, öyleya ... Senıll 1 
ve Barbaroı ölüdüyse onun yol- raban bizimde akrabamıs !ı 
daılarının yaıadığını dünyaya gös mektir dersini aldı ya, ye~ 
teririm... Hoı tutarız. Fakat Hzim -~ 

Demiıti. hanım demek ıimdi senin SV 
Şimdi onu Ceza.yirde bulacağı- de? ..• 

nı zannederken böyle ummadığı - Evet... rl_ 
bir yerde ansızın karıısına çıkın· - Zan edersem henü:ı il 
ca tatırdı. Uzun zaman böyle kıymak için vakit bulamadıısJ' 
deniz ortaaında durmıyacaklardı - Evet, Pa,am.. 'f 
ya .•. Şahin Reiıe sordu: -O halde hemen timdi ll'f 

- Ne haber? Böyle v,.kitaiz ne- vent düğünü yapalım... Ö)'JI .Jt 
reye? düğün ki etini dünya görtl"' 

Şahin Reiı ıülümsedi. Ali pafa ve görmiyecek... _,6f' 
devam etli: Sahiden o zamana kad~ f' 

- Seni çok meaut görüyorum. le denizde evlenipte güve11 

Ho~uma gidiyor. Allah daha ziya- ne hiç tesadüf edilmemitU.~,«4' 
de mesut elsin!.. Şahin Reiain omuzunıJ 

- lıtanbula, ıeni aramağa ge- kat attı: ~r 
liyordum. _ Haydi, gelini getird• 

- Ne oldu? Buna sebep ne?·· men nikahını kıyalım... ~t' 
- Pataıiıdan bir fey iıtiyecek- Dedi sonra etrafında, dş' 

B k •. . 
tim.. ir dile •.. duranlardan birine bağıt to1o' 

- Ooo!. Çok tükür, istemesini _Ulan Hamza!. Ne d"rıe~' 
de öğrendin yahu! Sen her ıeyi sun, çabuk hocayı çağır!.:·,.,~ 
kendi baıına Te kimseden yardım 0 molla? .. Gene deni:ı dl1 • id" 
iılemeden yapmayı çok ıeviyor • Bu havada. insanı deni:ı ıssı J• 
dun... be? ...... t . .. IJ'"' 

- Gene öyleyim ama, bu batka Hamza hemen kottıl• 't' 

9ey ... Bunu bilek kuvveti ve alın kayboldu. . bil_,_ f' 
teriyle değil, ancak sizin tavıiye· Şahin Reiı te gelin• • ·JI' 
nizle almak mümkün!. ·mitti. _.ıd•; 

- Nedir bu, çabuk söyle ..• He- Biraz aonra ikisi de ,,~.,.. 
. tıOlff l ~-

men yapalım!.. Hocanın beti benzi • e"4' ;~· 
- B:r sancak beyliği... çökmüttü. Zaten al~ı :~d• d•# 
- Bir ıancak beyliği mi? Ce· dr1ıia fermanı çıktısı or1't..ı"t.Jl"~ 

zayir beylerbeylijini iıtesen, ben den ve korsanlardan k -~ bil • 
çek~lir sa.na bırakırdı~ .. Sana bir yola çıkmamıt~•· .. ..E: 1,,.-t 
deiıl, on sancak beyhğ1 versek Ali pafanm donufU11 rd"' ,ı) 
gene batarırıın! ... Şimdiye kadar J miı; vazifeıine gidiYO oe"'' 
kaç defa bunu yapmak istedik ıte .< 

d 
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uzamlıların--....-.- Çocuk haftası Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
luskanç:ık, kuvvet, qk ve aeyabat romaDI 

M eza r lığı 
Hediye kazaoanlC:trın 

isimlerini neşrediyoruz 

15 gün evelki bilmecemiz 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU nakleden : va • na 
t&cb; 

-10- K A $ 1 K 
'- ıet' Je ile Nuh, Nuareti kendi· 
bL_ •~ete uiraıtılar. Zavallı· 
_ ..... )ij ••ı..._ 

~i 1~ ~lm~u ıibi sapsan 
' ttı. ozlerınin albnda zaten 
'İt bir olan morartı büıhütün ba
~ ,.!kil almıı, ıolıunluiunu 

A ... •Yordu. 
~l~bilmeıi için üç dak:ka 
~: ~z~ ıeldi. Nihayet, 
~ kırpıklerini actı. 

~ öt·· ları öyle fera · zdi ki, ıenç 
~e benziyordu. Alnı, ter 
~~ lclarile doluydu. Solıun 
~1 ları Yarı açılıyordu. Yüzü 

J 11tlarla bul"ufmuttu. 
~e Hanım, Dirayet Hanıma 

' Oıerine dai~a böyle fena • 
~ ıelir? 

hanım, endite içinde: 
,.;; liayır ... Aıla böyle llir hale 
t._ '-ıfr yoktu. Şüpheıiz heyecan· 
- rtlmıı olacak. Bu çocuk 

~htd:r. Bizi dinliyordu ıali· 
eı-halde, bu sebepten dola • 
e kapılmıtbr. Ukin, bat· 

tey anlayamıyorum. 
-.....~ riye, halaıının sözlerini ta· 
"'dı: 

''lierhalde llir teY ıörüp kork· 
k._~· 
"1'1b Bey odaya ıirdi. Bu küçük 

ıofaya çıkan lıiricik kapı 

ıL. ~·~1t0 b"' ''k b' et ..1. ~ ~ , uyu ·r ıayr sane• 
'ttl. ..,. °llıızenini ıözleriyle takip 
-._ 11\&driye, onun yanmda diz 

......, '• ıordu: 
"'t.rktun mu kardetim 1 
l\ıı . • 
t;_~~~·· -eledi.- Oradaydı ..• 

'ıl.~e kaldrrahllct:ii eli yaaı 
~kap•• 7UUl'claki ... lsa

loı&eı'1i. 
\' ~ a•at yavq yanaklarının ao • 

..._.~ azalıyordu. Ozerindeki 
'1 1ll elcailiyordu. K.Mriye, bir 

daha aordu: 
\.....' 'Y &zı odaı•nda b=ri mi vardı 
·•~yoba? 

Diyorum dejil... Hakikat 
'~ada hiri vardı... Köte· 
~ P•nın yanmda ... &yaz bir 

İJt~rire, kardeıine lıakarak 
.. 'iti: 

.:-~Yaz b:r büyük gölıe mi? 
~'tel .. Kocaman bir heyu 

~H·--· ....... a ......,..'"· 
~ rölıenin ı.Wli nasıldı? 

'il~ lill&tı lnz, ceyap verm~dcn o • 
'-0.I_-··· Kadriye sordu: 
4"-'d~ içinde birinin mi saklı 

ti'- 'il t~hmin ettin? 
........_\'~.'Dır dakika dütünüp: 

""' -.q Joktu. 
~ ~-· Dirayet Hanımın 

............. 11tldaclı: 
S ~'t'rucaja hayalit ıö
~.. •• Ylaaına kapılmıt ola· 

'~-·. Nulı Bey, 10fa111 
~ '• d.lcı lcapdara baktı. Jyi· 
t~ ~·~ulclanna dair kanaat 
~ ~1ordu. içeri ıirdiii 
~ ~ ~Jaia kalkmıtb.Ona 
~ ~ı..~ tı. 
.......... ~. ·uİI).._ 1...: .. 
~ y~ .,.. .. .,.r ... : 
,_~ ~I ~pıldtinnı sanıyor· 
L_ -~ tı., •ı? ·diye 10rdu.- Ha 
~lh-__ 'Di1le d••·:~- ·· · : ..... -t -,-unenız 

~-·· Klfede, 
-'lqft koc•man hir ka· 

..... ~. u ... ,._ hriıa· hııq&f&rak, ıördüiü 
1 ,._alı ile ıöıterdi 

ve ilive etti: 
- Omuzları kalkıktı ... 
Kadriye: 

• 

- Ne omuzlan? ·diye sordu.• 
Gördüiün adam mıydı? 

Hemıireai ona uzun uzun bak
tıktan aonra, hezıin: 

- Bilmem .•• -Cevabmı verdi. 
Bir müddet sonra, T&hire ile 

annesi, sayfiyeden çıktı; ıokaktan 
uzaklaıtı. . . . . . . . . 

-5-
Adile, miıafiri salona aldı ve 

Dirayet Hanıma haber vermek i
çin dıtan çıktı. 

- Biri ıeldi, hanım efendi ... 
Zannederaem yanımızdaki sayfi
yeyi tutan bey olacak ... Hani ıe
çen ıene bir ik: kere ıelmiıti. lı
m1ni de aöyledi ama, ne olduiunu 
hatırlyamıyorwn. 

- Litif Bey mi 7 
- Evet ... 

idi. Doiru laalledenlerden Fatih· 
te Sultanıelimde Fuat Kamil oğ· 
lu lhıan Sabahattin B. 1 inci, iz. 
mirde Karııyalta.Ja Nevare Ta • 
cettin H. 2 inci laeJiyemizi lıazan· 
mıılartlır. 

KAKAO KAZANANLAR: 
3- Oıküdar Bülhüldere 244 

Ayten 4 - Fatih poliı merkezi Ma· 
hir, S -Musa Bey ıokaiında 1 
Necil, 6 • Beyoilu Muıevi liıeıi 
Mediha, 7 - Panıaltı 5 Maide, 9 
- Süleyman iye 21 Metin, 1 O -
Kumkapı 3 cü kat Lıv Getinı, 11 
- Dökmeciler 11 Sadık, 12 - Ci
bali 71 Mustafa, 13 - Sultan Se
lim 19 Sabbek, 14 - Betiktat 383 
Nevhiz, 15 - 27 inci mek. Sabri 
Şükrü, 16 - 40 ıncı mek. Ayte, 
17 - Türk kadınlan biçki yurdu 
Pervin, 18- Bıçakçı mahallesin
de 25 Hadiye, 19 - Oıküdar 22 
Feri ha, 20 - Panıaltı Zaffer S. 

BISKOI KAZANANLAR 

Tefrika fto. 88 

Aılanlı adam, Merzukanın bu 
arzuıunu zaten anlamıf tı. 

- Ben· m Şerifimi görmeyi çok 
merak ettiniz galiba .• 

-Evet .. 

- Bu doıt ormanın en ihtiyar 
filidir. Kendisini çağırmadan ıel· 
mez .. Olur olmaz ıeyler için ra· 
hatsız etmekten çekinir. 

Ekseriya bana ormanda yol aç· 
makta yardım eder. Uzak mesa· 
felere beni ıırtında götürür. 

- Demek on bet sündenberi 
kendiıini ıizi rahatsız etmek iste· 
medijinden mj ıörmedik. 

- Evet .. Şimdi çaiırayım ne· 
rede oluna olıun muhakkak ıeıi· 
me gelecek ve benim 
dinliyecektir. 

emirlerimi 

ıörelim, 

Afrika fillerinin Aıya filleri ıi· 
bi olmadıiını bilenler, onun bu uy
sal hareketine kolay kolay inanmı· 
yacaklardır. Dünyanın belki biç 
terbiye kabul etmiyen bu hayvanı· 
nı, ulanlı adamın bir eıiri ıibi 
görmek inıana hakikaten bir f ev -
kalidelik aıılar. 

Aılanlı adam, dostlariyle fil 
aruında bir yakınlık, bir alııkan
lık vücude ıetirmek için Merzuka 
ile Abdullaha: 

- Bana yaldaıımz. -'iedi, Kor
kacak bir fey yok. Bir kuzudan 

Litif Bey, piyanonun yanında, . 5 Fahrüniaa, 21 - Çapa kız mu· 
koltukta oturuyordu. Dirayet Ha- allim mek. 312 iffet, 22 - Eyüp 
nım odaya ıirer ı!rmez; yerinden ı ı Bedia, 23 - Ortaköy 32 Nuri, 
kalkarak ona doiru yürüdü. Otuz 24 - Betiktat 141 Tunua Bayu, 
yedi yatlarında kadardı ve o ya,- 25 -Tophane 212 Mehmet Nuri, 
ta ı&rünüyordu. Gayet uzun hoylu 28 - 5 inçi mek. 332 Ahmet Ne
ve iri yariydı. Yüzünün çizgileri cati, 27 _ Kahatq 705 Nazım, 
azim ve irade ifade ediyordu. Bel- 28 _ Unkapanı ·1 Sabahat, 29 -
ki de hiru haıindi... Fener 4S lımail Şeref, 30- Eyüp 

Burnu, etliydi; sözleri maviy· Davut afa 34 Hacer, 31 - Davut 
di; ıarı ıaçları epeyce kısa kesil· P. orta mek. Akif, 32 - Beyoilu 

Merzuka gülerek: 
- O halde çajır da 

dedi. 

- Pek ala çalm"ayım !. diye ce
vap verdi ve maiaramn yakmm • 
daki yüksek kayanın üzerine çıka· 
rak, demin Merzukaya not ettirdi· 
ii heceleri keıkin, kulaklan hır • 
palayan bir sesle tekrarladı. 

Çok ıeçmeden, uzaklardan ko
pup ıelen afaç dallarmın 1e1in· 

daha muniı, hir ceylandan 
daha yumupk kalplidir. Kim• 
aeye bir fenalıiı dokunmaz, 
kimseden de, buna kartı, bir fena· 
hk ıörmek iıtemez. 

Merauka ve Abdullah yaldat· 
blar. 

Aılanlı adam, hortumunu yeni 
do.tiarınm eline Yererek aralann· 
da yakınlık tesisine çabtb· 

Fil, çok i,.i, çok sakin hareket 
ediyordu. 

miıti. Hamalbatı 85 Fedon, 33 - Orta-

den iri ve önüne çıkan ,eyleri yı
kıp ıelen hir hayvanın yaklatbiı· 
m anlamamak imkinıızdı. 

Merzuka, filin cidden heybetli 
ricuduna ı.karak: 

Dirayet Hanan sordu: ·. köy Dere&oyu 180 Ziya, 34 -
Filhakika, bu selen Şerifti. Ge

nit kulaklarını birer yelpaze ıibi 

açını§ önüne çıkan datlan kırarak, 

- Şimdiye kadar ),ayleaini ıör
memiıtim. diye batTeti11i ıöster
di. 

- Ah, efendhn, hatnnızdan ıe· Hayriye lisesinden Emin, 3S -
çenleri 10rmaym ... Buraya geldi- Betiktat 50 Erdoğan, 36 - Oıkü-· 
fimizi haber aldıiınıza• nazaran dar 1 Adil Hikmet, 37 - lıt. 4cü 
macerayı da duydunuz mu acaba? Vakıf Han 14 Müveddet, 38 - yerdeki kuru dalları ezerek ıeli- - Böyleaini ıörmemit aıi1di· 

yordu. nb? Litif Bey mütehayyır ı&ründü: Esnaf Cemiyetinden Bakiye Hak-
Aılanlı adamın yalnız olmadı- - Hayır •• - Ben buraya a-..lc m..a ~ in, • - ae,fros Yalıköy Aliat

nl phlim. l.tanhuldan dün ak· tin, 40 - Sultanıelim 19 Şadiye, 
tam ayrıldım ve buraya geceliyin KiTAP KAZANANLAR: 

imı ıörünce durakladı. Küçücük -Hakikaten ıörmemitıinizdir, 

vardım. Siz dün mü teırif buyur· 
dunuz? 

-Evvelk; pn ... ilk ıünilmüzün 
ne fena bir hidiae ile ıeçtiiini bi
lemezıiniz. 

- Ne oldu?. Y okıa bir otomo
bil kazasına falan mı uiradınız?. 

- Yok, yok .•. Enelki ıün, bu· 
raya ıirerken, kapıda pol~ı komi· 
ıerlerinin bulundujunu ıördük ... 
T etkikatta hulunuyorlardı . 

- Tetkikatta mı? ... Yoksa, bu· 
rada bir hır11zhk mı olmuı? ... 

- Hayır ... Fakat aofada kan 
bulundu • 

- Olur ıey deiil ... Demek ki e
vinizde bir dnayet olmu9? ... 

Dirayet Hanım, misafirine bir 
itaret yaparak daha ya vat seıle 
konutmaıını tavıiye etti. 

- Bunun böyle olması lizım 

ıeld:iini biz de tahmin ettik. La
kin, Nusrelin yanında bu bahıi 
açmahtan çekiniyoruz. Zavallıcık, 
çok aıabi •.. Adeta bizi enditeye 
dütürecek kadnr ı:nirl: ... Dün. bir 
buhran reçirdi... Bir ka~ daldka 
kendini kaybetti. 

-B.,n de ıizdcn Kadriye ve 
Nusret Hannnlann havnd;ıini al· 
mala ıelmittim ... 

- Kadriye meıeleyi 1'üyük bir 
aoiuk kanlılıkla telakki etti. Gel
diiinizi timdi or.la:-a haber vere
yin... Tatındıiınızı bilmiyorlar· 
dır. 

Litif Bey, bu tekliften n:emnun 
olduiunu ıizlemiyen b:r hareket· 
te 'bulundu . 

Kısa bir ıiik6ttan aonra, Litif 
Bey ıordu: 

ıözleriyle dikkatle bakb. Hortu· Bu, yalnız vüaıdiyle dejil insanı 
munu kaldırarak kulaklannın ara· aldı ile de hayran eder. 

41 - Galata sıhhiye merkezi 
Raif oğlu Şakir, 42 _Kız orta ıında ıezdirdi. Bir kütüjü andı- - Çok mu akılbdır? · 
mek. 874 Şehriban, 43 _ Samat- ran iri ayaklarını kıpırdattı. - Sormayın.. Ben huna delme 
ya 54 Naciye, 44 _ Gedikpqa Aılanh adam, kayadan yere ine insan1arın yapamıyacaiı ,eyleri 
mektebinden Arp.lyoı, 45 - Pan- rek file koftu ve hortumundan ya· yapbrdım ve kendiıinden tasav· 
ıalb 3 Belkiı, 46 - lıL R. Doi- kalıyarak bir teJler mınldandı. vur edemiyecejiniz kadar yardım, 
lu Ferbanlu, 47 - 15 inci mek. Fil. en uyıal bir mablak ıibi onu vikaye ıördüm. 
3 ten Melahat, 48 - Gelenbevi or- takip etti. (Dnum nr) 
t k 232 F 'd 49 1 t •••••••••••••••••••••••••••••11111111111111•••••••••••••••••••••••••"'''''*""''"'"'''' a me • en un, - ı . . . 
lu 1. · 219 F b' 50 u ~allım Hamdı, 81 - Aksaray zım, 116-Samatya 5 Fabna, 117 z ıseaı a 1re, - zun • 
Ç&rtı 29 Ekrem, 51-Çapa3t in- Şükran, 82 - Kadıköy Zavo - ~köy Hın.ut, 118-Fener 
ci mek 6 M'h • S2 - inkılap ki- mele. taleb. Metin, 83 - Aksaray de Şad1ye, 119 - Samatya 16 Bel· 

ta h • . Kı' rkı, 53 Be .. 1 20 Nevzat, 84 - lıt. 15 Sadi, 85 kiı, 120 - Fatih 9 Nafia, 121 -p aneıı ır or. - yog u . 
Hikmet 54-Beyoilu ıs Yuana Eyüp Sultan 32 Haynye, 86 - Kunnpaf& 41Adnan,122-A.-

55 F, ş h. Hamdı" 56, Vefa liıesi 973 Neecdet, 87 ........ Be- dana 2 Fuat, 123 - Kadıköy 15 - ener a ıser , . • 
_ 48 inci mek. ı 13 Nihal, 57 _ yazıt 63 Kadri, 88 - Betıktat 9 Maide, 124 - Nlf&ntaf 818 Sella· 
K ı t ak Necat 58 _ 37 inci Mualli, 89 - Fatih Altay mah. hat, 125 - Adana Faruk, 128 -
m:~. l;:r Nahide, S9 _Moda Re- 11 Cemal, 90 - lıL 1263 Halit, Oıküdar 6 Naime, 127 - ~
bi Cevri, 60- Şiıli Terakki lisesi 91 - Çenıelköy 15 ~di, 92 - köy Senet, 128 - Süleymamye 
Rifat. Şehzadebatı 82 Salıha, 93 - 7 Melahat, 129 - Beyko._z Yalı-

Trahzon uzun sokak Ihsan, 94 - köy 21 Aliattin, 130 - Beyoilu 
DEFTER KAZANANLAR: lıL kız lisesi 1417 Kadri, 95- 13 Halil, 131 - Kadıköy 3 Atif, 

61 - lS inci mek. 793 Belkiı, Tetvikiye yolu 3 Nuaret, 96 - lıt. 132 - Samatya 61 Handan, 133 
62 - Beyoğlu 9 Vangclia, 63 - 1 inci mek. 140 Yakop, 97-Tica· - Oıküdar 21 Melahat, 134-
Tütüncüler cemiyeti Necdet, 64- ret liıesi 736 Oıman, 98 18 inci Beyojlu 1S7 Nuri, 135 - Bakır
Pangaltı Poyraz ıokak 19 Selma, mek. 136 Nevzat, 99 - Gazi Oa- köy 55 Niko, 136 - Büyükada 
65 - 25 inci mek. 3 Şükriye, 66 man Pa. 412 Lütfü, 100 - Eski- Katina, 137 - Ankaracla 2 Cabi, 
- lst. 396 Bürhan, 67 - Yeni pos- şehir Şükrü Kaya, 101 - lıt. er • 138- Eyüp 11 Bedia, 139- Ka
tahane Halil, 68 - Kandilli 455 kek lisesi 1398 Mehmet, 102 - dıköy canibe, 140- Samatya 12 
Mualla, 89 - Betiktat 18 Viıne Ortaköy 23 Nezihe, 103- Tepe- Nuri, 141- Şiıli 2 Ali, 142- Be. 
zade Muaz:!cz, 70- lS inci mek. batı 46 Leyli. 104 - Kumkapı yoilu 31 Cafer, 143 - Panıalb 
Suzan. 29 Berhiz, 105- Galatasaray li- S Maide, 144-0aman B. 61 Ha. 

KART KAZAN ANLAR: s~ıi 834 Sedat, 106 - Süleymani- tice, 145 - T opkapı 545 Naciye, 
71 - Harbiye Koca Biçak Ap. ye Pata Metin, 107 - Kızıl tep- 146-Atıkpqacla 9 Şükriye, 147 

1 Malik, 72 - lıt. T elıraf merke- rak Talia Ziya, 108 - Türkiye - lst. erkek liıeai 396 Bürhan 
zinde Zafer, 73- Vefa lisesi 662 Ziraat bankuı Ali, 109- Davut 14! - lıL ecza depoıu Şeref. 
Vaıfi, 74 - Bailarbql Ayten, Pqa orta mek. 266 Fuat, 110 - 149 - Balıkesir 1Muzaffer,150 
75 - Kadıköy 295 Nimet, 76 - Yeni ,ehir 22 Ayıel, 111 - Ada • - Panplb 5 Malike hanım ve bey 
Kadıköy 11 inci mek. 287 Mürtİ· na 12 Neriman H. 112 - Hayriye )er. 
de, 77 - Aksaray 142 iffet, 78 - liaeai ilk kız.Emine H. 113 - Bü- - Hediyelerimiz her hafta per-
Beyoilu 14 Asuman Nedim, 79 - yüka.da 12 Naci, 114 - Kadıköy ıembe ıünleri matbaamızda tev
Eyüp 34 Hacer, 80 - Tavtanlı 14 Melih, 1 ıs - Büyükdere Ki· zi olunur. 
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Yabancı bebek --, ____ __. ________________________ ~ 
Necla, küçük salonuna girdiği rini tanzim ediyor gibidi; kelime

vakit, saat üçü vuruyordu. Bu va· ler, tekillerini garip bir tarzda de
ziyet kar§ısında, genç kadın hem ği§tirerek ağzından dökülüyordu. 
utandı, hem de garip bir memnu - Sükutun tuhaf bir tannaniyeti var
niyet hissi duydu. dı .. Şampanya, kadehte köpürü • 

Istanbulda geçen bir hadise 
Viyana mahkemesine aksett 

-Gece yarısını üç saat geçmiş.. yordu, danı edilinyor ve ıııklar ya 

Viyanalı ~rimadonna Betti aleyhine açdan d8~ 
dolayısıle lstanbulda şahitier dinlenilecek 

·dde 
bir ana olmak isnadını fi Hey gidi hey ... -diye düşündü. nıp sönüyordu ... 

Böyle geç dönüılere hiç te alış- Yanındaki erkek, bir şeyler söy 
kın değildi. Kırk yılda bir kere, ledikçe, o, kendine hediye edilen 
kocasile beraber tiyatroya gide - bebeğe eğiliyor; güzel dişlerlni 
cek olsa, üçüncü perdenin ortala- göstererek gülüyor ve: 
rma doğru, Kemal Bey, saate ba'k- - inanayım mı, ne dersin? .. di-
mağa bqlardı. Onun nazarında, yordu. 
hayat, son tramvayla beraber bi - Gece, masumane geçti. Ancak 
terdi. Geceliyin eğlenilen barlara, takside, delikanlı, ondan hırsızla
kabarelere yahut ıupe edilen di - ma bir öpücük kopardı. 
ğer yerlere gelince, Kemal Beyle - Sizi yarın görebilir miyim? 
zevcesi Necla hanım, buralarını - Belki ... 
ancak dıt taraflarından tanırlar • Bu "belki,, nin "evet,, manasına 
dı. Coğrafya kitaplarında Ameri- olduğu, atk istılahları IUgatçesin -
ka yahut Japonyayı okumu§ fakat de yazılıdır. 
seyahat etmemi§ adamlar, o mern- Her halde yarın olanlar olacak
leketleri nuıl tanırsa, karı koca - tı ve bir gece sonra, Necln, bu ya
nın bar hakkındaki fikri <le işte tağa, lekesiz bir kadın olarak gire-

reddeerim. Beni evlenınek 
le iğfal eden Avusturyalı sJ 
sözünü tutmayıp müıkül ırıe~ 

·~"ıP 
bırakınca, tam manasile bl'I'" 
vaziyete düştüm. Kundakta 
ğumla kapı kapı dolaştı111· Su lı' 
aylarca devam etti. Detkell• 
mm zehirlendi. Ağır surette 
talanıp yattım. 

ancak o kadardı. miyecekti. Betti Ue 
Halbuki itte, Nec1a, bu gece, sa- Ertesi sabah, odasından kiiçük 

Elizabetin lstanbulda ahnmıt resift11eri 

Bu sırada beni tedavi ed.eıı tJi 
tor, çocuğumu, bakması içtJI i 
zabete götürmüş. Nöbetler teÇ 
rek biraz kendimi toplaJ1Jlf~ 
bütün Avusturyalıların ~ 
memleketlerine doğru yola. f} 
ları icap elliği tebliğ edild~ 
man geçirmeden vapura ~ 
lazımdı. Gittim, Elizabette11~ 

at üçte evine dönüyordu! Bittabi salona çt'ktığı zaman, mini mini 
bu gezintinin kocasile birlikte ol - kızı Bedriyeyi kartısında buldu. 
madığını derhal kaydetmeli ... Zi· - Anneciğim ... Çok teşekkür 
ra, Kemal Bey seyahattedir.. ederim ... 

Ellerinde ne varsa hepsini kane - Ay ... Aman .. Korkuttun be-
penin üstüne attı: Eldivenlerini, ni Bebiş .. Ne var? .. 
çantasını, tiyatTo proğramını, bon - Bana bebek almışım da, an
bon kutusunu ... Bunlardan maa • necig"'im .. Fakat, affedersin, sen 

Viyana hukuk nıahkemelerin -
den birinde görülen bir dava saf -
haları, büyük bir merakla takip 
olunmaktadır. Dava ile neticele • 
nen hadisenin en esaslı safhası 

Jstanbulda geçmiştir. Dava mev -
zuuna göre, vaziyet böyle! 

1917 senesinde lstanbulda A -
vusturyahlar arasında hususi ma-

da, bir de bebek attı ... Bunu, ona, vermeden aldım.. h. b' · ıyette ır müsamere veriliyor. Bu 
barda hediye etmişlerdi.. Mendilini bebeğe yastık yap - müsamerede Belli isminde tatlı 
Arkasından elbisesini de çıkardı. mış, kuma§ parçalarım da yorgan sesli, genç ve güzel bir kadın, şar-

Sakın böylelikle bütün hamulesin- gibi, üzerine örtmüştü. kı söyliyor, dansediyor. Bu kadın, 
den kurtuldu sanmayın ... Yok, ha- _ Ne güzel bebek, anneciğim .. Viyanalı bir Primadonnadır. Mü-
yır ... Onun üzerinde pek ağır yük- _ Hayır. Bebi• ... Dokunma o· , :ı- samerede hazır bulunanlardan A· 
ler hala duruyor: Dün gecenin ha- O b b k k. l'd' na... e e ır 1 ır.. vusturyalı bir yüzbaşı, bu kadına 
tıraları... Hakikaten de, Neclaya, bebek; k h ı b. _ arıı araret i ır alaka duyuyor. 

Bu, hem çok şey, hem de hiç bir çirkin, çamurlu gibi görünmüştü. Güzel Betti'de, bir çok zabitin 
-y değil. .. Necla, dün gece tiyat - Bunu, kızının eline veremezdi... f nd d d ::r- etra ı a ört önmeaine rağmen 
roya, oradan da hara gitti ve ye • Garip bir hicapla titredi... hu yakışıklı yüzbaşının alakasına 
mek yedi, itle o kadar... Bebiş, ağlıyordu: mukabele etrneği tercih ediyor. Se 
Lambayı söndürüp yatağa gir • - Demek ki, bana almadın?·· viıiyorlar ! . 

diği halde, gözlerinin önünde, ha· Necla, ikızını kucağına aldı. Dün Aradaki bu sevgi, hayli ilerli -
la, bin bir ışık yanıyor ... Bir de1i- akıam bebeği bastığı gibi, göğsü- yor. 1918 senesinin son baharın • 
kanlı ile tanıştığını, onun şöyle de- ne bastı: da, Betti, za'bite bir çocuğu doğa • 
d ..... n. hatırlıyor· -Hayır, yavrum .. O, senin de· 1 ıgı ı · cağını bildiriyor. Avusturya ı za • 

- Canım, Hanımefendi, tekli • ğil.. Başka bir bebeği olduğunu u- bit, kadının bu müjdesinden hiçte 
fimi nicin reddediyorsunuz. Han· nutan birinindi ... Fakat, şimdi 0 memnun olmuyor. O sırada zaten 
gi asırda yaşıyoruz? Bir erkeğin da bunu istemiyor. büyük harbin son zamanıdır. Müt-
bir kadınla tiyatroya gitmesinden "alt ili: (Hatice Süreyya) tefikler cephelerinden fena haber-

ne çıkar?... ler geliyor. Mağlubiyet muhak • 
Ne çıkacağını, ıüphesiz, deli • r kak... Avusturyalılar, Almanlar 

kanlı da ibiliyordu. Fakat, saf gö- lstanbuldan uzaklaşıyorlar. Bu a-

rünmek istiyordu. Neticenin ne o- • rada Betti'nin sevgilisi de, baba 
labileceğini tahmin etmekle bera- sıfatını takınmakatn kurtulmak 
her, gene kadın teMifi kabul etti. maksadile, oradan bir an evvel 

Gece elbisesi ona pek yakışmış- uzaKlaşmanın yolunu buluyor. 
h. Fakat bir kadının kavalyesi şık Betti, lstanbulda yapyalnız ka • 
olursa o kadın büsbütün zarif ve lıyor. Gebedir. Onu, barınmak is-
güzel görünür. Bunu Neda bili • tediği iki evde de ahkoymak iste-
yordu ve yanındaki delikanlının miyorlar. Kocalı olmıyan gebe bir 
kocasından daha güzel giyimli ol· kadının evlerinde kalmasını mu • 
duiuna emindi. vafık görmiyenler, yol gösterince 

Üç perdelik piyesi, bir şey anla- kadın, sokak sokak dolaşıyor. Ni-
madan sonuna kadar seyretti. !-ayet, bir tanıdrk meşgul oluyor, 

- Şimdi, bir tey yemeğe gide • kendisini, biiyük harpten evvel Al-
ceğiz. man miistemlekesi olan Çingtav -

- Yok, hayır .. Vakit gecikti... 1 da doğup bi.iyüycn ve sonra lıtan-
Eve dönmeliyim.. bula gelen bir kadına gönderiyor. 

- Acıkmadınız mı? .. _.,. T :1, ~ Elizabet ismindeki bu kadın, bir 
!P' !V • 

- Acıktım •. Fakat.. -' :;.. "" ~ -.._ ı artistttir. R'vayete göre, günün bi-
Hakikatte hiçte aç değildi. La- Reıimde görülenler bir muzik rinde bir Türk Paşası ile tanışını' 

kin hu işin bitmemesini öyle isti • hol artiıtleri değil, lngilterede ve onun sevcilisi olmuştur. Paşa· 
yordu ki •. Ne garip, ne baş döndü- zabit namzetleri mektebi talebe- rm kona<imda, clebdebe ve tanla
rücü bir hava içinde yaşıyordu... ıidir. Bacaklarına geçirdikleri na içcris" nde ya§ıyor . 
Kuvvet sarfetmeksizin hareketle - f!1aılarla talim yapıyorlar! Bu k&dın, Beıti'ye acıyor, kona-

r 
~ ğın<la kalabileceğ:ni söyliyor. Bet-

ESRARENGiZ · MUAZZAM - MERAKLI VE MÜTHiŞ ti, sığındığı konakta çocuğunu 
dünyaya getiriyor. Çocuk, erkek • 

ŞAFAKTA sı·LAH SESLERİ tir. Ona Erih ismini koyuyor. Ço-
cuk doğunca, Betti, Viyan.aya dö-
nüyor. Elizabet'te, Paşa ile birlik-

Baıtan nihayete kadar heyecan yaratan Fransızca sözlü te Parise gidiyor ve orada bir müd 
U. F. A. süper Fılmi det beraber kalıyorlarsa da, Paıa, 

lı~~~•Y•A•R~IN~•mıa•t•in1e111e1rd1e1n~i1ti1b1a1n1n~l1P1E~K~s1in1e1m•a1s1ıo1d•a~~~ıl glnlnb~~delı~~~dançairr• 

lınca, sevgilisinden ayrrlryor. Pa - ğumu almak istedim. O, -~ 
§a 1stanbula hareket ediyor, Eli - çocuğa bakmama s!hhi va•1* 
zabet'te Budape§leye... müsait olmadığı kaydile, E~ 

Elizabet, zeki, cazibeli, münev- nmda alrkoymayı teklif etli•] 
ver bir kadındır. Tam sekiz lisan annelik §efkatinin tesiri .ıt'. 
biliyor. Budapeştede seyyah ter • hu teklifi kabule yanaşmad_, 
cümanlığı itini üzerine alıyor. Ge- kat, doktor, çocuğu lstanbJd'af 
rek kendisini, gerek küçük Erihi rakmam, daha hayırlı o)aıt' • 
geçindiriyor. Evet, küçük Erihi ! zaif, hasta, kafi derecede b/. 
Çünkü, Betti'nin çocuğu, aneainin memİ! bulunan çocuğun y~ 
yanında değil, bu kadının yanın • şakkatine kolay kolay karşı'/ 
dadır. Esasen, itin en meraklı saf- mıyacağını, yolda kendisirt' 
hası da, iıte bu çocuk meselesi! bütün kaybetmem muhtemel 

Şimdi Viyana hukuk mahkeme- lunduğunu söyledi. Doktorıs' V 
sinde davacı mevkiinde olan Eli • siyesile, çaresizlik içerisind~ 
zabet, çocuğun annesi Bettiden ranarak, gözlerim yaşlı bir ;· 
24,000 §İlin istiyor. Bu parayı ne hıçkıra hıçkıra Erihimden ıı 
için iıtedtğini de mahkemede fÖy- laıtım. 
le anlatıyor: Ondan tonra, on beı ıe~ sJ 

- Ben, hu çocuğa ıenelerce bak fında çocuğumun izini botıııı' 
1rm. imdi on altı yatındadır. Bu raıtırdım. Elizabetin latanb\J~ 
yaıa kadar yedirdim, içirdim, tah- areıine nekadar taahhütlü J1JI 
·ı aönd"'~,1; ___ 1 -1"''" curada •t •• t.erbiy .. ine PAl'A. -~,_.._:_ d 

Annesi, doğurduğu ço~uğu kiEse tur nereye gittiği meçhul ur~ 
kapısı eşiğine bırakıp hemen Vi - geriye gönderildi. Ancak, .

1 'fi. 
yanaya gitmek fikrindeydi. Ben, nesinin mayıs ayındadır kı, f 

bet Viyanada karşıma çıkt1:., 
onu bu fikrinden caydırmak için "' den para çekmeğe başladı. 
bir hayli uğraştım. Baktım, olmı- . ..cı 

k B 
cuğumu senelerce gaıb~ 

yaca ... unun üzerine, çocuğu ev ı 
lat gibi büyütmek üzere aldım. An Bana Erihin. çocukluk halitı,I 
ı nesine de çocuğunun tahsil ve termemişti. Üstelik bir det rl, 

nal mı ödiyeceğim?. Arttk ~ 
terbiyesi hususunda tatbik edece- :.t ma kavu§mamı çok görme••" 
ğim usule, hiç bir suretle müdaha

ıimizi bırakım! 
le etmemesini şart koştum. ~ Viyana mahkemesi, hen ~ ~ 

Son zamanlarda mali vaziyetim k · · 1"~ tarafı dinleme te} işın ıç. ~~ 
sarsıntıya uğradı. Halbuki, çocu • araştırmakta, iki tarafın ıd.Ji 
ğun annesi burada mühim mevki · d d IJP'.J rnüdaf aaları haricm e e .tir· 
sahibi olan zeng=n bir adamla ev- k h k.1<' .. ı meydana çıkarara , a. ı ... -~ 
lidir. Haber yolladım, çocuğunu k d lk t,ır., bite uğraıma ta ır. .ı • ..t. t 
artık yanma almaum rica ettim. hangi taraf haklı? .. Ehzs~~ 
Betti, bunun imkansız olduğunu, minatı alabilecek mi?, r.1~ "'" 
kocasının yüksek olan içtimai va- nin davayı pek yakında b•' ,! 
ziyeti dolayısile, Erihi benimıiye - ra bağlıyabileceği umulıı1°1tııt•' 
miyeceğini bildirdi. Bana munta • Mahkeme esnasında t~ .,,1~ 
zam surette para göndereceğ:ni yapılırken, ikisi arasındal<~ı1' 
vaadetti. Oğlunun pratik bir işe e tin teıbiti için, 0 zaman·~• l~ 
Iııtmlması arzusunu ileri sürdü. hit olan bazı kimselerin 111•,,11~ 
Ben de çocuğu, garson yamağı o- · tına müracat olunması k•rıd• 
)arak çalışmak üzere, bir otele rrlmıtltr. Bu arada 1stanb~ıti1'' 
yerleştirdim. lunan bazı kimselerin del~.; 

Aradan çok geçmedi. Betti ve yolile burada if ad el eri • 
1 

kocası, tahsisatı keserek, çocuğu t t ır .. 
yanlarına almak teşebbüsüne giriş ' -;.-.-.-.-.-.-.-.-.-----""".'.:,::;;; 1 uf1 
tiler. On altı senelik beıleyişime, Ih YA V /) 
veti§tirişime karşılık para istedim. San .#;si 

k ter' · 
Tazminat vermekten istinkaf et - Kadın ve erke d• f 
tiler. Tek şilin töyle dunun, tek 1 heP or• }il Bütün f ık ar ~e ~J 
kurut bile vermiyorlar. Buna karşı yinirler. Her keteY~. ,_ttV 
doğrusu ya, hakuzlık ediyorlar! arzuya uygun elbise~ı:ıı 

Elizabetin mahkemede bu yol - orada yaptırabilirıiniSh ne 1'-" 
da iddia ve istek ortaya atmasına latanbul Yenipost• ~- ı;' 
karşı, Betti ne diyor? .. itte, onun şısında Foto Nur yanın 
söyleclikl~ri de şunlar: fet hanında. 

- Ben, çocuğunu ihmal eden 



Fransada ipnotizme ile 
yapılan bir casusluk 

t itiraf ediyorum: Fransanm askeri planlar1nı 
mantara sattım, bunun ceza51 . ölümd~r. 

kat siz benim beraetime hüküm vereceksımz:,, 

~et, İtiraf ediyorum. F raa
hütün plinlanm .Almanlara 

Bunun cezası ölümdür. 
•iz benim beraetime bü-

Pariıe 

• 
Meselenin ud f&yadı bayret 

safhaları hundan ıonra bqlıyor. 
Muavin kapmın önünde bir 

kaç dakika bekledikten sonra ka
pı açılarak Hanri Riıo ıöründü: 

- Ne iıtiyonunuz? 
- Kanun namına aizi tevkife-

diyorum. Liitfen karakola kadar 
ıeliniz. 

-Ben mi? 
- Evet.. Siz •..• 
- Derhal geriye dönün ve ka-

rakola aidin? 
- Pek il&. ... 
Muavin bet poliale Wrlilcte b

pmm aaüıHlen aulclıqb. Rap 
rap, rap karakolun yolunu tuttu. 

Komiser kendilerinin böyle 
Riso.uz olarak avdet ettiklerini 
ıörünce tatırdı: 

- Hanri Riıo nerede? Kaçmıf 
mı? 

- HaJ'll', komi1er bey, evde. 
- Peki neden kendiıini getir-

mediniz? 
- Siz yalmxa karakola pdin. 

dedi. Biz de seldik. 
Komiler •tef püskürdü: 
- Siz deli miıiniz? Emri ne-

den ifa etmediniz? 
-Bilmem. 
- Sizi tevkif ediyorum. 
Muavinin derhal apoletleri sö

küldü. Ve hapse tıkıldı. Bu sefer 
komiler yanma on polis alarak 
doğruca Risonun evine ıitti. Ka
pıyı çaldı; kapıyı ıene Riıo açb: 

- Ne iıtiyonunuz? 
- Sizi kanun namına tevkif 

ediyorum. 
- Ya öyle mi? Derhal kara

kola dönünüz ! 
-Pek ili ... 

KomiMr n OD lllellnll'da der
hal karakola döndüı.. 

Diier taraftan Risomm hill 
tevkif edilmediiini siren po
lia müdürü karakola selmit ko
mileri bekliJordu. Komiseri 
lllyle ,..Jmzca avdet ettiiini ıa. 
rünce telif& clüttü: 

- Riıo nerede? 
-Evincle. 
- Ned• tevkif etmediniz? 
- Ben ele •nlamadma. ..... 

lrarakOla dlatbdis dedi 1'en .ı. 
dlndOm. 

PoU. müclürilnün shündea 
atetl• çıktı. Derhal komiserin 
apoletlwini söktü Ye t.kif ede
rek hap1e tıktı. Yanma otuz lra
dar memur alıp iN lef• biaat 
Hanri Riaonun mne sitti- Kap.. 
yı tekrar Riıo açtı: 

- Ne iati1onumas? ... 
- Sizi teftif ediJ'oram. 
-Neden? 
- Alpnya lehiue cuualuk 

Yl'>Plıiınız ve erkim harbiyede 
mahfuz olan birçok ıizli ve mem
nu evrakı henüz anlıyamadıiunız 
bir ıualle elde eclip AlmaD7•P 
sa~~ etGaiftir ..... 
DPll ii~ r .... harbi7e --
reli dshal tevkifinize lüzum sör-
müttür. 

- çok iyi. Şimdi ıiz derhal o
tomobilinize atlayın ve müdüri-
7ete ıidin. ~ kendi kendime 
harbiye nezaretintt ı,lirim. 

-P .. llL. 
Poliı müdürü otomobiline at

ladı, derhal makamma döndü. 
Diğer taraftan Hami Rigonun 

cürmü sabit olmuıtu. Harbiye 
nazırının emriyle derhal bir di
vanı harp tetkil edilmiıti. Riıo 
pyet ıüratle muhakeme edilerek 
idam edilecekti. 

Harbiye nazın aradan epey 
zaman ıeçtili halde Riıonun tev· 
ldf edilerek diYam harbe aevke
dilmediiini ıörerek endifeye 

P 1• üd- ··'d . düpniiftü. o u m uru aıre-
ıine ıelir ıelme:1 harbiye nazırı
nın kendisini derhal iateditini 
Qrendi. Hemen otomobiline at-
1.,arak harbiye neıaretine ıitti .. 

Nazır büyük bir tellfla 10rdu: 
- Rip tevkif edildi mi? 
- Hayır. 
-Neden? 
- Sen müdüriyete ıit ben 

kendi kendime ıelirim, dedi. Ben 
de öyle yaptım. 

- Neden tevkif etmedin? 
-Bilmem. 
- Derhal seni azlediyorum ve 

tevki{ ediyo .JDL 

Paride "Pare da Princa,, aahtuında yapJan 6a 6Ö•ferİf iter hal· 
de değme baba yiğitin kin olmaa •erek! •• 
........................................................................................... 

Polis müdürünü hapishaneye Jam!arma!ar dıf&J'IY& çıktılar. 
gütüren adamlar daha avdet et- Reia 10rdu: 
ıneınitlerdi ki, nazırın yaveri - Size bir cuualuk ıuçu isnat 
içeriye ıirerek Hami Riıonun ediliyor. 
bizzat kendi kendine ıelerek di- - Evet dolradm. 
vanı harbe teslim olduiunu bil- - Bu itle bir alikanız var mı? 
dirdiler. Nazır ıenit bir nefes - Var. 
ald. - C..ualuk yaptmız mı? 

Fakat o sün divanı harpte de - Mükemmel aurette. 
harikulade bir hadise cereyan et- - Demek itiraf ediyonunuz? 
ti. Divanı harbin reiıi olan ce- - Her zaman olduiu ıibi. 
neral Riıoya 10rdu: - Fakat istikbalinizi dütün-

- Bu yazılar sizin mi? müyorsunuz galiba? 
- Evet benim. - Gayet iyi dütünüyorum. 
- Şu halde Almanya lehine _ Peki bu itte ıize yardım • 

c:Uuı1uk yapbfnnzı itiraf ediyor- den kimM var mı 7 
aunuz. _ Hindiatandan ıetirdiiim 

_Evet itiraf ediyorum. iki ~vi kızmı. 
ıene,fenberi caıualuk yapıyorum - Ne ıuretle yardım ediyor? 
ve F ransanın bütün ıizli plinla- - Bu IU&li IOnna l 
r•nı Almanlara sattım. Mukabi-
linde de milyonlarca mark para - Pek ili affedeniDis. LOt. 

fen kendinizi müdafaa edecek a!d~İc:.ncKnt müdafaa edecek birkaç 8k .ay1_. misiniz 7 
hiç bir teY Wlyfeml)"eeek mlaia? -Hiç bir .as .ciylemem. Ken 

_ ffliJD". dimi müdafaa etmele lüzum ıör· 
- Demek her 19yi itiraf edi- müyonm. Büttln h•kibti .ay. 

yorıun. 

- Evet. 
- Bunun ceıumm ne oldulu-

nu biliyor musun? 
- !vet biliyorum. Olümdilr. 

Fakat aiz benim beraetime hü
küm verecektiniz. 

Divanı harp heyeti müzakere
ye çekildi. Bet dakika 10nra aT· 
de-t etti. Hazır bulunan bütün 
uJ.erl ümera, hukuk mütavirleri 
f'cbiii edilecek alüm karanm bek 
li\ot'rlardı. 

Karar okundu: 
Hanri Riıonun Fransız plin

larmı Almanlara sattığı kendi 
itirafı ile de tahakkuk etmiıtir. 
Fransa yüksek divanı 'harp heye
ti hundan dolayı kendiıinin bera
etine hükmetmiıtir .,, 

Herkesin hayreti arumda Ri
ıo kollanm aallıya sallıya çıktı, 
aitti. 

Karar nazıra aöylendiii anda 
derhal daha yüklek bir divanı 
harp tetkil edildi ve burada Haa
ri Riıo hakkmda beraet karan 
vnen divanı Jaarp azaları mah
llüm edildiler. Hami Riıo da 
tekrar bu divanı harp tarafınc:lan 
dav~t edildi. Tevali eden bu ba· 
diaeler Pariı efkin umamiyesin
de derin bir teair yapmqb. 
Herkes f&fll'IDll ve geçen teYlere 
hiç bir mana veremiyordu. 

Maamafih Hami Riıo harbiye 
nazırmm riyaset ettiii divanı 
harbe de ellerini kollannı sallıya 
sallıya ıeldi. Zabitlerden Alon
da adım aJılacak yer kalmamııb. 

Muhakeme bqlamadan evel 
Riıo harbiye nazırma dönerek: 

- J,.utfen emredin ele ..-kam
ela duran ıu ilci ıüniülü jandar· 
ma dlf&rl1& çıksın, dedi. Nazır, 
herkesin hayreti arumda jan
darma14lra: 

- l>qan çıkın! emrini yerdi. 

lüyorum. Evet cuualuk yaptım, 
Fransayı Almanlara --~ 
yapıyorum ve~ Bütün 
BqJra Wr cli,.-eji•iz var mı 7 
çabuk kararmm •eriniz eve Iİ· 
decetim- Kanma acıktı, yemek 
yiyecejim. 

- Hakkmız var. 
DiftDI harp derhal müzakere 

salonuna çekildi. Bir c:lakika 10n
ra avdet etti. Harbiye nazına· 
yap kalkarak karan okudu: 

"Hanri Riıonun beraetine müt, 
tefikan karar verileli.,, 

Riıo derhal maznun JerİDden 
çılm. Kapıya dojru Jiiriimeie 
hqladı. Tam kapıdan çıkarken 
birdenbire tabanca patladı. K.ü· 
çük rütbeli bir zabit, tabanca ile 
r pnnun f8kaiım delmifli. Ri.ro 

kanlar içinde yere 111varJandL 
Artık ölüyordu. Birdenbire ıizle
rini ya.nmda duran diğer bir za. 
bite çmrdi: 

- Beni varan arkadatmı nr 1 
diye 'bapdL Tabanıca bir daha 
patladı. RiaoJU nran abit te, 
elinde tabanca, bnlar içinde 78-
re yuvarlandı. Birkaç saniye 
ıonra her ikiıi de ölmü9tü. 

Bu h.:cliae orada llazır olanlar 
üzerinde büyük bir teeir yaptı. 

Meeele aacak bir hafta aonra 
teveauh edebildi. 
- Met- Hanri Riıo Hindİltalla 
ıittili esnada ipnotizma .. ile 
metıul ve titreten fe.aJicle 
mtlaait olduiunclan hüJiik bir 
ipnotizör olmut. Parite avdet et
tikten soma da beralMllncle med· 
)'QID olarak ıetirclili Hintli kız 
vuıtuiJle Franam pllnlamu el· 
de etmit ve Almanlara sabmf. 
.. olb m&düHi, komüer, muavin, 
b\rıci divanı harp heyeti Ye en 
tonra büyük divanı harp lieyeti 
ve harbiye nazırı tam•men Riıo 
tarafmdan İpnotize edilmitlerdi. 



-

Adliye koridorlarında 
Muhakemeleri kimler 

takip eder? 
- Aptal .. Kanunu bilmiyorsun j yor. Bu yaıtan sonra hiç b!r iı ya· 

ki... pamam artık. Kendime zevk vere· 
- Ben reise doğrusunu ıöyli· cek b!r eilence aramak mecburiye· 

yeceiim •. Hem muhakemede gizli tinde idim. Bunu bana ancak mah· 
bir !ey kalır mı zannediyorsun? kemeler verdi. Mahkeme diy · p , 

- Anlaııldı .. Bu giinlerde ca· ıeçmeyiniz. Muhakemeler, en me· 
nın kodes: boylamak istiyor. raklı feylerdir. Burada insan çok 

- Peki .. Ne yapayım. ıeyler öğreniyor. Ben muhakeme-
- Anlat bir daha seni nasıl ya- lcri takip etmeie atlayah çok 

kaladılar? ıeyler öğrendim. Yalnız bu kadar 
- Arabayı satarken biri geldi. değ:), insanları daha iyi anladım. 

Bu benim arabamdır diye polise - Nasıl?. 
yakalattı. - Na~ıl olacak.. Cinayetler, 

- Peki araba. kim=ndi?. hırsızlıklar, kırıp dökmeler .. Ve 
-Araba benim değildi ama ar sonra senelerce hap'ıte yatmalar .. 

kada§rmındı. Benim arabamı da Bunlar büyük derslerdir. 
o kullanıyordu. Arada bir deği§ti- Bir diğeriyle konutuyorurn: 
riyorduk. - Ecn on be, sene hapiste yat-

- l~te gördün mü ben sana ka- mıt adamım. Mahkeme dinlemek 
nunu bilm:yorsun diyordum a.. çok meraklı ıeydir. Her gün ba,ka 
Höyle söylenen kodese girera!-n?. baıka ~eyler. ga.,..etelerde okumak 
ıen reis beye diyeceksin, ki bu ara- kifi değil, ki.. Gazeteler hepıini 
ba benim değildi ama arkadaşım· yazmırorlar. Burada en ince nok 
la trampa etmitt' m. Anladın mı, talarına kadar dinliyorum. 
trampa etmi§tİm diyeceksin, bunu - Evin var mı? 
söylersen reis de: - Var ya.. Sokak•a yatmıyo· 

- Eh der mademki sattığı ara- ru~ a ... Dükka ırm bile var .. 
baya karşı kendi arabasını vermiı, - Peki dükkanını kim iıleti· 
niçin satamasın. Seni de bırakrT.. yor? 
Yoksa doğru.. -Karım .. Sabahleyin dükkanı 

-Ama trampa etmemiJtim, ki.. açarım.. Mahkemeler açıldığı va· 
- U1an sen amma da kafasız· kit gelirim. Öğel yemeğinde gider 

mıııın be .. Mademki trampa et· karımla beraber yemeğimizi ye· 
memİ!tin arkadnf ının mal mı sen r · z. Tekrar mahkemeye gelirim, 
ne halda salıyordun? akıama kadar dinlerim. 

• • Batka biriyle konu9uyorum. 
Bu muhavere Y enipoıtanedeki Anlatıyor: 

Adliye b~nasınım en üıt katında - İki evim var .. Birinde oturu· 
Sultanahmet Birinci Sulh Ceza yoı- birinin k:rası ile geçiniyorum. 
mahkemeainin anünde cereyan e· Vaktiyle Mısırçarşmnda aktar i
diyor. Saçları yüzüne karışmıt bir dim. Şimdi artık bu sanat para et 
genç oturuyor, üstü batı yırtık bir mez oldu. Bıraktrm.. İt güç 
ihtiyat da ona bunları öğretiyor. yok. Akıamları kahveye çıkıyo-

Bu ihtiyarı merak mı ediyorau· rum. Et dostla tatlı tatlı konuımak 
nuz? gerek. Kahvede her ıün aynı lak-

Kanundan bahseden, beraet li.kryat bıktırıyor. Ben yolunu bul· 
yolları gösteren fisebilillah avu- dum. Muhakemede dinledikledmi • ka~lık yapan bu hayır sahibi de 
ağzı yanmıılardandır. Kendia!ne 
sorulursa: 

- Hata .. Der .. El malı eli ya
kar. Kodese çok girdim çıktım. 

Yalnız adım çıkmakla kaln-.dı 
beni tanımıyan da yok, onun için 
artık öyle şeylere yaklaşmıyorum. 
Ama, böyle toyları görünce onlara 
yol gösterıne~den de kendimi ala
mıyorum. Onlara ders vcrn:ek is· 
ti yorum. 

. . 
Aclryenin hemen her mahke· 

mc inde vasati otuz keı.dar seyirci 
bu!unu::ıa, bütün mahkemelerin se 
yirci yekunu haylı tutar. İnsanın 
aklına gelen §Udur: 

- Bunların hepsi iıaiz güçsüz 
müdür? 

Adliyeye bir kaç gün, b:r ka~ 

hafta, bir kaç ay giderseniz değiı
miyen simalar görüralinü?... Dai· 
ma .. Yani her gün .. Hiç vaz:feleri 
olmadığı halde bütiin günlerini 
mahkeme ıalonlarmda geçiren bu 
adamlar niçin buraya geliler. Bu· 
nu ben de merak etf m, bir çok de· 
fa gördüğüm adamlarla konuıa· 

rak niçin Öütün günlerini mahke· 
mede geçirdiklerini öğrenmek ve 
bu suretle merakımı yenmek iste· 
dim. 

Kırk be§ yaşlarında, gözlüklü 
bir adam, iımini söylemek istemi· 
yor, fakat suallerime cevap veH· ,., 

- Ben bir mütekaidim. Beki
mn. Aldıiım maat heni geçindiri· 

kahvede anlatıyorum. Aman gör· 
meyin. Herkes etrafımı sarıyor 

can kulağıyfa dinliyor. 
. . 

Adliyeyi dolduran seyirciler a· 
raunda her cins inıan vardır. Bi· 
rinci Ceza, ikinci Ceza, Üçüncü 
Ceza, Aulh mahkemeleri, ağır ce
za .. Koridorlar, içerleri tıklım tık 
hm .. 

Hukuk Mahkemeler'nin önü de 
bir alemdir. Hele Altıncı Hukuk .. 
Burası bir kadın dalgasıdır. Çar• 
şaflı, kürklü, cins cins elbiseli ka· 
dmJar. Herhalde hunların arasın· 
da da devamlı seyirciler vardır. 
lçler'nden birine yakia,sam bel· 
ki: 

-A .. Evladım. Nicin gelmiye· 
yim. Karı koca kavgaları, ayrılma 
lar niçin oluyor.. I:unları öğren· 
meliyim. 

Diyec:k. 

Bir baıkası da: . 
-Ben ağzımın tadını aldım. 

Geç'msizlik yüzünden kocPmdan 
ayrıldım. Şimdi her gün mahke· 
meleri dinliyorum. Bir kızım var. 
Ona iyi bir ders verebileceğim .. 

D'yecek .. Fakat buna cesaret 
edemiyorum. Böyle cevap verecek 
lerini düıünüyorum ama, ne ma
lum: 

- A ... Üstüme iylik sağlık .. 
Sen neci oluyoraun, a.man dost· 
.lar ... diye yaygarayı koparmıya· 

cak?. 
Burası tekin deiil •• .. ..,. 

ikinci te,rln 193~ 

Yarı 118h tanınan Beyaz 
Fil · Amerikada ! .., 

Bu filin kuyruğunu ve kulaklarını sallaması 
türlü türlü manaya geliyor, bunlar üzerinde 

~imi münakaşalar yapıhyordu 
Gerçi herhangi rebep 'l/eY• ıs· 

ruretle filin Avrupaya gitmeı: kB' 
e. 

rarlaşmıştı. Fakat kimse buna rJ 
f k , rı:ıU• 
a at etmeğe cesaret edemıyo . 

• .11111 
O zamana kadar: (Bahsettıe 

1 günler 1927 ıeneaidir) hiç bir be; 
yaz fil, vatanından dı~arı çıkı111 

değildi. 

Güç halle ve bir çok endifelef 
"t k · 1 .. .rer ve onu mu ea ıp temınat a uç ı 

li mi.irebbi bu işe memur edilıt1lr 
tir. Bunlnrdan biri San du Vi 0 • 
bürü Said Ali ve üçüncüsü bir til' 
rüc.ü olan genç Mi Vai idi. Sıf'11 
gelmişken filin, o znmanlar bUtıJll 
Avrupada §Öhreti dağılmıt ol•0 

ismini de ıöyliyelim: 
PAVA! 

Beyaz fil Pa Va'yı, mutaa•1 

bazı halkın hayret ve homu~tul• 
rı, bir kaç kifinin dişler:nin gı'~ 
tısı arasında nlıp, bir insandaJ1 dı 
ha büyük bir itina ile AvrUP' 

s yoluna çıkardılar. 
Yarı illh olarak tanınan ~eyaz fil Pava ve sonraacın d'~ 
idama mahkOm edilen fil mürebb~si Hintli San Duvi Pa Va Londrada teşh'r e 

1 

M 1 me!deyken, orada bulunan ırıef' em eketinde isyan çıktığım rı,, yahut garip garip haykumala· · 
gazetelerde pek sık okuduğumuz rı muhtelif tefsirlerle muhtelif hur bir Amerikan canbazhane''' 
S. K 1 B k kt k' J nin direktörü halecanından öl~ ıyam ra ının, an o a ı sa- mana ara geliyordu. Bunun için, ~ 

d • d 1 h bir hale gelerek bu fili muhakl<B rayın a, tamamen oranın a et e • er fikir danışması bir alim, yahut 
· · • ld b k Amerikaya da aötürmek ve ko11 ' rının carı o uğunu ve azı es i "müfessirin heyeti,, ne kat'i ihti- • 

' l · b k d · tur atı bitf kten sonra tekrar aöt1' an ane erı ugün ü me enıyetin yaç gösteriyordu. • 
h •lA d w .. l l dermek arzusuna dü\ .. ,müttür. a a aarsama ıgını soy er er. Fakat H:ndiatanda gün geçtik· el 

Pa Va böylece dolayısile bir e Bu kabilden, Bankok sarayında çe, bu çocukluklar zail olmağa 
Ameı·ika seyahati yaptıktan so11~ beyaz filler besleniyor. Beyaz fi. batla.mıt ve halk arasında çok eı • 

lin ş'mdiye kadar belki yalnız a - ki huylu, klasik olanlar ' l>una inn- vatana avdet zamanı gelmiı; 0 ıı· 
dını işittik. Hoş ~endini de görme· nır kalmı§lardır. mana kadar hayatlarını bin endi' 

§e ile v~ nasılsa koruyabilme~t' 
dik ya ... Maarnafih yukarda res • Çünkü, bir beyaz fili, nihayet 

olan yerli muhafızlar manen t'tf'! 
mini koyduğumuz ve yükselmiş ticaret mr.ksadile tethir etmegw e 

meğe baıtlamıtlardı ... 
hortumu ile, esmer fillerden mad- kadar ilerliyebilenler her halde o· ~ 

Bu korkularını, inanmadıkl' 
deten hiç ayrılık göstermiyen bu ' na atfettikleri kutsiyetin asılsız- • 

bir ilah olan fil de bittabi yatı~tl 
beyaz fil, bir çok insanların mane· lığını sezmiş demektirler. 

h il 
ramazdı ... 

vi ayatında büyük ro er oynamı§ Evet ... Hindiatanda beyaz fil, 'd 
ve oynamaktadır. halka teşhir ed'lmeğe başlandı. Gerek San Du Vi gerekse Sş\ 

Ali Hind' atana dönmediler. Fıl~' 
Beyaz filler, Siyamda Kral sa- Fakat, onu görmeğe giden bn· ·· • 

yerli olarak yalnız kücük sürücLI 
rayında belli batlı ünvanlar alıyor zı ihtiyarlar arasında gene dudak ~ 0ı 
1 H k d 1 nün bulunduğu bir kafile 11.rasııı 
ar. uausi aeyi~leri, en i erini mırıltıları, arada bir dualar işitili- • 

. . . beyaz ve ilahi fil Pa Va Kalkiit' 
büyük ihtimamlarla yetiştiriyor, yor, fılı o muazzam halıyle görün- L. d b' .. 10a' 
insanlar bu hizmette ölüyor, sene· .. ) . . k k k' b' ya var.!r varmaz cıır en ıre o ce goz erını ıpı hrarR es ·ı ır ~ .. h l- . l . · 
ler ve s nelerce ya"ıyan beyaz fil- "a•kınhg~ ın anlaı:ıl":"aZ b · · ı gu a erı ge mı§t r. ( 

" ,. " I ..ı " ~.. ccz esını tki gün sonra a~ağıdaki !erit 
ler, itibarlarından zerrece kaybet- ya~ıyor ar~ı. . f 

. hillarla Londra gazetclerınde 
miyrek, ince ince sesler çıkararak l~te - hafıf te olsa - gene hu ta- h d' km t 
K 1 ld h h 

ava ıs <:ı . ıf ır: 
ra ın sarayında Kra an er al- assup yfö:dendir ki, o b~yaz fili ~ 

de daha çok huzur içinde nesilden Avrupa.ya çıkarmağa cür'et et • "BEYAZ FiLiN HISMINA 
nesile intikal ediyorlar. tikleri zaman fili götürenlere de, UGRA YAN ADAM,, . 't 

Siyamda h'r beyaz fil öldü mü, götiirtmek istiycnlcre de, filin Kutsi hayTanın ölüınündcrı tıt 
onun yerine merasimle bir diğer kutsiyetine inananlar nrasın~a 

beyaz fil tayin edilir. Ve ölen fil bir kin, sürekli bi rhınç uyandı. 
dini meras'mle yakılır... Ve neler olduğunu şimdi anlata-

1,in asıl mühim tarafı, beyaz cağım: 

filin Hindi!tanda hele eski Hin· Hindis~anda teşhir edilen be· 
dbtanda, gördüğü manevi rağbet- yaz fil", Amerikadaki vahşi hay
tir. Orada ilahi bir mi.nası olan van tacirleri h".ber alınca, Hindis· 
beyaz fil, insan ve hayvan dünya· 
sının bu alelade cüsseli uzvu, mü
cevherler ve ipek elbiselerle en 
seçme yerlerde bulunur, beslenir, 
kendilerine fikirler danıtırlardı. 

Evet, size garip gelir .. Beyaz 
fillere muhtelif mi~hi.m meseleler 
iizerinde fikir danıtılır, onların 

hareketleri pek manidar sayılırdı. 
Bir alimler sınıfı vardı ki, b:lhaa· 
sa, bu fillere "sual sorulduğu,. za· 
man hasıl olan hareketleri tehir -
le muvazzaftı. 

Halk &§ağı yukarı bunu sezerdi. 
Fakat ciltler dolusu resimli olarak 
yazılmı§ kitaplar pek ali. göster:r
di ki beyaz fillerin cevabı manaıı· 
na olan "kuyruk, kulak sallamala· 

tnndaki acen~e?crine c!crhnl 
salahiyet verdiler. 

Beyaz f'li Hindistandan 

genıt 

San 

Fransiskoya götürmek istiyen a -
cente, bizim paramızla 80,000 lira 
kadar veriyordu. Fakat buna mu -
vaff ak olabildiler mi? Hayır .. 
Çünkü fil 300,000 rraya sigorta e• 
dilmi~ti. Amerikalı acente te~eh· 
büs!en vaz geçti... 

Sonra İngiliz mehafilinin yan 
resmi teşebbüaler'Jc, beyaz filin 
Londrada ve oradan 11onra bir 
müddet iç.in Amerikada tethirine 
muvaffak olabilmitlerdir. 

Yarı bir ilah olarak te-Ja.kk: edi· 
len beyaz fil Avrupaya nasıl ıit· 
mi§tir? 

gece rnnra öldürüldü. . deı' 
"En mc~hur fil r.;ürebbilerı11 e' 

elan So.id AE tuhaf bir tesadüf\. 
ticesi olarak, mürebbisi buluJ1~~. 
lan ,.c beraberce Hindistan• Jo ,ı 

' k' d'kl · k • bet mc~dcn çe ın ı en ut:n ,1 t• 
fil Pa Va'run Kalkütaya varır ~ .. ,i 

·ı·ı·· 
maz b'rdcnbirc öli.i!ünün 1hçeti 
c;ecesi, Londra hnyvanat bll tıd' 
c1nirelerinden birindeki od~•• 
ölü olarak bulunmuıtur. .,ıİ 

. sY 
Ark:ıdaJı San Du Vi iıe, Jd\J' 

binanın "kinc;i lmtındn yaralı 0 

ı;u göriilmüş~ür. ıı Jı• 
Beyaz bir fili, memlekette bit 

k 1• -ar "'e • şarı çı arana anct yag ıııı'ı 

daha ondan kurtulmak 
0 

mt§.,, oıı vi 
Maamnfih 11onradan san h•kt" 

nin gayet rizli geçen bir p1Uid1Jfl'I) 
meyi müteakıp İngilterede • Ji • 

1 k ... d'ld·-· bakılır• ' ~· ma l um e ı ıgıne ·ıde Y'~-1 
netin daha huıu!ii bir §e~~ )\li'Y 
mıt ve San Du Vi'nin S•• ltltılıt• 
bizzat öldürmÜ§ olduğu a~ • 

tf. 



( 

f 

vi 
e" 

ar· 

~ 
~dotadcı tetlüldu 

olu köylerinde mani ile 
ııoı~e~~leşen kadınlar .. 
&oıu k··~a?ırımiz yazıyor: derdi de ıudur: 

llilet oy erınde söylenilen ma· Karşıdan atlı ge<'ti.. 
'"tıında t l . 1 . ~ 

kıt kö ı·· ar a 1f erınde çalı- Nalı parlattı geçti .. 
dGfiite; u k~dı_nlann münaıebet Herkese ı::elam Yerdi, 
tj illa .~k bırbırlerine söyledikle- Beni ağlattı geçti. 
d..:c. 

111 
er atasında çok dikkate 

·ı"r ola l Hasret çeken bir genç kadının 
O n arı vardır. 

n be, . . sözleri: 
'lletıuık yırmı kadın bir arada Ağaçlarda mazılar .. 
'iy ~n bunlardan birisinin Gönlüm onu arzular .. 
"- d e &§laması diğerlerinin bu- Yar aklıma gelince, 
Söyı:~ etrnelelrine yol açar. Yüreciğim sızlar. 
'~iYet~' edi kodu, latife yapar, Ve buna cevap veren bir dert 
l'r. Bu er~i birbirlerine anlatrr· ortağı: 
~. ııot ç~§ıt manilerden bazıları· Gi.il kopardım terekten .• 

Can~~1~?rut m: . Bir yar sevdim yürekten .• 
l)e" "' 18 an gıycmem.. Bilmiş olsam sevmezdim, 
~e~~ Y~:i seYemeın.. Yaralandım yürekten. 
l\ıs~ır guzel yar sevdim, Fakat sevgililerinden ayrılma· 
~ nrrnn diyemem. ları ortaya atılınca her iki kadın 

~a· tkadaşı, kendisininkini met· da .. u manilerle bu husustaki fi-
'YGr· 'ı' 

Ban • kirlerini bildiriyorlar: 

ı\Jt Çede ce\iz dalı .. d Elimde gülüm solmaz .. 
Be~ a ipek hah.. SeYdiğim halim sormaz .. 
s~:nı Yarimi sorarsan. Gönlüm der bir başka seY, 
()h~~tnüş oğul balı. Kalbim hiç razı olmaz. 

' Ur taraftan, bir genç kadın 
byor: 
ı Çayır uzun biçilmez .• 

tı eser dal salınır.. Su bulanık içilmez .. 
~~retten ney çalınır.. Bana derler yarden geç, 
G·~ıın Yarim pek kıskanç, Yar tatlıdır geçilmez. 
,,.uıe baksam alınır. Bu yeni gelin öksüzlükten şika· 

!ı':. 1 .. 'nında.ki ynr •efkatinin üs• 
".Qll'"·· : yetçidir: 
~- iunedn bahsediyor: wl IJC!nd Kekliğim seker ag ar .. 
l\in ık düştü yarıldı.. Tüyünü döker ağlar .. 
Otu e~ bana darıldı.. Anasrz: gelin olan, 
'ln ... r Unı ağlamağa, 
,...-

1
.boynuroa sarıldı. İçini çeker ağlar. 

'Ae tll) • l Bu genç kadının atkı da 
Ço\c •e erın çoğu kaynana armı misali geçmiı: 
ltayn "erler! lıte böyle bir geHnin an Dağların başı kaya .. 
ıe'- ı. 1a.ıın, karşı beslediği yük-

AC oıa tr• Cemali benzer aya .. 
1\a . l'tı Ynanam kara tazı. Bir buldum bir kaybetitm, 
uıuyor bazı bazı.. Başladm1 ağlamaya. 
'11udu" nu aramam Bu da dertliler tabunına iltihak 
l ' ;rıı.r bazı. b~ZI. . : ediyor: 
\1.~•ndakının derdi daha l>a,ka Kayık saldım engine .. 

\ldiir· Baktım suyun rengine .. 
C" • ı · }( llvercin vurdum kalkmaz.. Gece giindiiz yan gön iıın, 
l{~n~. sel olmuş akmaz.. Düşeınedin dengine. 
~kken yar sevdim, Diğer bir genç kadm ıevgilis:-
~di yüzüme bakmaz. nin vefaaızlığından bahsediyor: 

tı,.~er bir kadın ıikiyetçiler Kaleden iniş biniş .. 
t ' giriyor: Mendilim dolu yemiş .. 
~~il mumu yandırdım.. Beni yarden sonnuşlar, 
~ ~ereye kondurdum.. Ben onu bilmem demiş. 
G~~hı beninı neyim?.. Bu da vefasızlıktan §İkayetçi· 
~ benzimi soldurdum. dir. Fakat yarini yanma getirtebil-

t._,.'1 't~ bir kadının bu huıuıtaki mek için bakın ne güzel bir vasıta 
Sq~leri: buluyor: 

ll;~d~a~~~. çuhalı.. Ördek suya dal da gel.. 
Saırn gorun bu hali.. Yarden haber al da gel. 
~itrıd~ eldeki yari, Eğer J"<lrim gelme1.se, 

,,,1(1~ll \~arler pahalr. Tut kolundan al da gel! 
•• ••• ~.~a.dınlardan bir tanesinin 1. Vaafl 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

HABER - Akfam Postası ~ lldncl te,rln 1934 

Yırtıcı aslanları nasıl 
kuzu gibi yaparlar? 

"Aslanlara morfin şırınga edilemez, bağlarsanız 
hayvan kalp sektesinden ölür!,, 

Tathhkla muamele ederseniz aslanı kuzu gibi yaparsınız 
Paris, (Muhabirimizden) - tır. Aşık oldukları zaman hırsla

Meıhur vahti hayvanlar mürebbi- nırlar, tırmalarlar. Ben hayatım
ai Sayler Cekaon numarasını bi- da bir defa olsun kırbaç kullan
tirmit ti. Demir kafesten çıktı. Ka- mıt değilim. Eğer bana fena fe
rıın, bir havlu uzattı, Cekson hav- na bakanı olursa, ben de onun 
luyu aldı, buna mukabil karısına gözlerine bakar ve adeta "ne var? 
tabancasını çıkarıp verdi. sana yemek ve su veren ben de-

- Odaya gidelim, dedi. ğil miyim? Ne için böyle bakı-
Bir çok kafesler arasından yü- yorsun?,, derim ve her vakit ken

rümeğe baıladı1ıt .' Maymunların dimi dinletebilirim. Hayvanların 
önünden geçerken bir inilti duy- kıskançlığı hakkında size acı bir 
duk. Cekson: hatıra anlatayım. Bir kadın ars-

- Zavallı, dedi, dokuz aydır lan mürebbiyemiz vardı. Arslan-
gebe ... Neredeyse kurtulacak. lardan birisi ona atık olmuştu. 

- Ay maymunlar da insanlar O kadar ki, bir gün üzerine atıl-
gibi dokuz ayda mı doğururlar? dı ve onu yedi. O, yani arslan bu-

- Evet... Tşpkı insanlar gi • nun farkında değildi. Ve her gün 
bi. - mürebbiyesinin geldiği saatte 

Cekson ilave etti- onun gelmesini beklemekte de-
- Aşk, yemek ve kıskançlık.. vam ediyordu. Böylece yedi gün 

insanlarda olduğu gibi hayvanlar- bekledi ve ne yemek yedi, ne de 
da da ayni tesiri gösterir. Mesela, ıu içti. Ne dersiniz? 
bir vahşi hayvan mürebbisi, ara- D h ıı - e tet. ... 
)anlarla ve kaplanlarla numara Sustuk. Bu tüylerimi ii.rperten 
yaparken, seyirciler~n bir çoğu, hikaye, bana, arslanlarla daha ya
vahşi hayvanlara morfin şırınga kından tanışmak arzusunu verdi 
edildiğini zanneder. Halbuki, bir ve sordum: 
vahıi hayvana morfin tırınga ya- - Ben1 arslan terbiye ederken 
pılmak istense darhal ısırır. 

- Kolayı var bağlarsınız. 
- O zaman da kalp sektesine 

uğrar ve ölür. 
- O halde? 
- Yegane çare, onlP.rr tatlılık-

la terbiye etır.ektir. 
Ben bütün arslanları böyle ter

biye ederim. :Bir arslan korkarsa, 
kuvveti iki rn:sli artar, sizi bin par 
ça edebilir. Bir arslan, öyle ufak 
tefek bir şey değildir. İki yüz ki
lo gelir. 

Ceksnn'un odasır.a aelmiıtik. 
Bana bir konyak ikram etti.. 

yanınıza alır mısınız? 

Cekson güldü: 
- Benim için, dedi, bundan ko

Ji'y bir şey y.ık. Yalnız siz ken
rfinize güveniyorsanız .. 

Ertesi sabah için sözleşerek ay
rıldık. 

Eı tesi gün, muayyen saatte git. 
tim. c~kson beni bekliyordu. E
line bir torba bir de sopa aldr. 
Torbanın içinde parça parça at 
eti vardı. Kafeslere doğru yürü • 
dük. Bir tanesini açtı. 

- Haydi, dedi, gir. 
Kafesin içinde, köşeye büzül • 

müt bir arslan yatıyordu. Bir an 
geri dönmeği dütündüm. Fakat 
ne de olsa erkeklik var, içeri gir
dim. Pe§imden Cekson'da girdi. 
Arslan, bize aldırıı bile etmiyor-
du. Cekson iıaret etti, kafesin İ· 

çinde duran sıraya oturduk. Bek
ledik. Öylece on dakika kadar 
arı.lanla biribirimize bakıtbk. Ni
hayet, Çöller kralı ayağa kalkmak 
tenezzülünde bulundu ve ağır a
dımlarla olduğumuz tarafa iler
ledi. Cekson'un işareti üzerine o
nu çağırdım. Fakat aldırıı etme· 
di ve bir kral haşmetile kartımız
da oturdu. 

Cekson ayağa kalktı ve yanına 
yaklaştı. Hau .. Hau diye bağırdı. 
Arslanların lisanı böyle imiı. son
ra yüzüne yaklaşbrdı. Koklaıtı

lar. Cekson bana döndü.: 
- Sıra senin! dediı•haydi rit Em 

kendisine bonjür de. 
Kalktım. Cekaon'u taklit ede • 

rek bağırdım. Sonra yüzümü ars
lana yaklaıtrrdım. Arslan ağzını 
açtı. Muazzam dit ler ve kocaman, 
salyeli bir dil. Ne olur ne olmaz 
diye biraz geri çekildim. Zate.,p 
Cekson gelmiş, elindeki sopa ile, 
arslanı bir tahta sandalya üzeri
ne çıkarmak için uğraşmağa baı
lamışh. Arslan çıkmıyordu. C'ek
son torbasından bir parça et çı
kardı verdi. Ve arslan derhal o
nun istediğini yaptı. Sonra bana 
dönerek: 

- Bugünlük, dedi, bu kadar. 
Haydi çıkalım. 

Kaf e!ten çıktım ve derin bir 
(oh) çektim. Fakat Cekson hay
kırdı: 

- Dikkat .. Kolunu! 
Ani bir hareketle toplandım. 

lceride iken bana dokunmamı§ o
lan arslan, parmaklıklar arasın

dan pençesini uzatmıı, az kalım 
kolumu parçalayacaktı. 

- Hayvan terbiyesi için muay
yen bir usul yoktur. Sadece onla
rı ve tabiatlerini tanımak lazım
dır. Bazan arslanlarımdan birisi 
kızar. Onları tanırım. Ve o arsla
nın o zamanlar atık olduğunu an
larım. Çünkü arslanlar kıskanç • 

Mürebbi aslanı terbiye ediyor 
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Sar da casuslar 
( lJaı taralı 1 incid~) 

olan hizmetçiıinin Alman merke
zine verdiği bir jurnalda bütün 
taf.aili.tiyle yazılı olarak bulun • 
muıtur. 

Diğer bir vesika da, Sar adliye 
azaımdan birinin, Sar mıntaka· 
aına ıirmit ıiyaıl milltecilerin İ• 
ıimleriyle beraber bütün huausi 
hayatlarını Alman nazi memur • 
runa verdifinl ıöıtermektedir. 

Sar hükumet komisyonu reiıi • 
nin, bundan ene) de itaret ettiği 
ıibi, Sardaki "Alman cephesi,, 
nin bir nazi lleti oldutu, elde 
edilen bu Teıikalarla tahakkuk et• 
mektedir. 

Bütün ıaye, Sar mıntakaıı i· 
çin kinunuıanide yapılacak "re
yiama müracaat,, esnasında bu 
mmtakanın Almanyaya ıeçmeıi 
için, halkı - Almanya lehine -
rey vermeie aeTk etmektir. 

Sar havzasındaki sinemalarda, 
Almanya lehine propaıanda ya • 
pılmaıı için teıir iuaıına ıiriıil· 
mittir. 

Sar btik4met komiteli reiıi 
Muter Knox'un raporu hakkında 

tafıilit veren lnıiliz ıazelelerin
malilmat edindiii membalar Sarda 
7azıyorı 

Sardaki Almaıı tetkil&tı \Jütün 
hanayı kontrol altında bulundu· 
rabilmek •• berkule irtibatı te • 
miia için, havzayı muhtelif "hüc· 
re,, fere taluim etmit Ye memur
ları her 1anda rahatça çahtabil • 
mekteclir. 

Elde edilen evrak anamda, 
Sardaki Alman tefkilibnm .-taz• 
yilona ujrayanlarm,, 11ZUll protea• 
to mektaplan da varJlrr. 

Bazı kimMlerin, kndl nzuı 
elmad.plaalde ieariain At.an ıı.. 
taine lia~dedildili haber verili • 
yor. Prote.to mektuplarmın bir 
kıtmı hu IDeYZU üserindedir. 

Alman teıkilltımn, en ziyade 
maHlmat edindiii membalar, Su
da hükümet komisyonunun itimat 
ettiii reımt memurlan oldufu an· 
lqılıyor. 

KomiaJon reitinin raporunda, 
hu keyfiyet, böylece anlatılmakta 
Ye eomadan elde edilen cuua ev· 

rakı araamcla komiıyoaa ait ıizli 
tezkereler ve diler nrak 1'ahm
duiu bildirilmekte.tir. 

• • • 
Londra ve Pariıteki Alman el· 

çileri her iki devletin hariciye ne
zaretlerine ıiderek Fransız ordu· 
larının her hanıi ıuretle Sara ıir
mesi, Lokarno muahedeai aleyhi· 
ne bir hareket olacaiını ihtar et• 
miılerdir. 

Hanımlardan 
açan yok 

v 

agız 

(Baştanıfı 1 flıd d~l 

lendl ıaliba ... Mecllain aedlkll ha. 
elemelerinden bacıya ... tendi ı 

- Hacı oilum, ıu ıetir, ıu ... 
Koridordaki• azalar arumda 

muhtelif bahiıler ıöriltülürlren aa
londaki aaalar da çoiu ıöalükl• 
tinin UstUnden nıznameyi tetkik e
diJOl'dU. Bir aralık T eYfik Amir 
Be1 elini yelelinin cebine attı. 

Saate baktı, toplantmm ıeçlk
tilinl anlamıttı. E.akl uadan ol· 
muma ratmen encümenlerin ha
ni, hani çalqmakta olduklamu ve 
bu .,Uıclen toplantmın blraı ıeç 
bldılmı habrla1amadı. • 

Türkiyede din 
propagandası 
yapılamaz! 

Misyoner cenaplarına 
bu hakikat öğretildi . 
Dün tehrimlae Meeajetl npu

riyle ıelen tranıit yolcular arum
da bir ele lnailia miıyöneri ıelmit 
ve üzerinde 7af ta halinde bir ta • 
lum dini JU•laa Wunua levhalar 
la tehlrde dol•tm•lr lateaalttlt. 

MiıJIMrin hÜ hail ful& dJhka
tl celbettitlaclen. mmalebtlmls • 
de &elet obnlJUl hu wl kldan • 
da lrendlılne ihtara w....-. 
Ye mia)'OMI' lnhalaruu lt....ı.ar.k 
.. hrl pmnlttlr. 

Kükilrt hır1111 

Selimi luet Be, bu ıırada 1'9ri 
ılrcll. Dôtruca relıllk ldlnüau .. 
ne ilerledi. Tun kltlpllk makam•· 
na obaracalı eırada itin farlaaa Liman ıahll 11hhlye makeıbule 
nrdı. Bir aanlr• aonra atalıu hamallık eden Kemal, 1&1-n ft 
leli. Mehmet lamlncleld ldmeel.nn iki 

ÇUnkU daha henUı ~ ili çat. ay enel Wr mDcw kUkUrt calarak 
IDlf, ne pn lbnUftil. Galip Bahti- Mihalidu 11••"8 tattıkları aa • 
1aı S., ı...11 Sıtla S.,e itlerin latılmıt Y• her tef ~claaa tıb· 
toldalanclan flk&1et eclifordu ı nlaralr hınıslar acili,.,. ..nl • 

- Yana nereye pdecells.. mittir• lato ...W Halil Hilmi Be, elln- ,, ___ _. ______ ._ .. 

.. ılpla patuı ile .alona tirdi. rlM UJIWI kellmMI pktı. 
Sala, 10la Mllm •ererek yerine h Türkce keUaM mecU. ta
ltfd. Aml ley erken ıicl_. IRak yer etti. llr aralık Nla •• 
tl ıall1-t ÇUnldl Kemal Beyin ar- - UJpa ef_.IM ..,. llr1e • 
b11ndakl ıll'Ulll ı.,ma oturu • eli. 
Terdi. Awl a., •.mı huMmlamldan 

Hatta illan Namık a.,lnı hem......_....._" hem._. 
- sa,ı. ....,....... daftllai wı. ...... almmuaun .. ..,. o....,._ 

reddetmek nemednl ıa.t.tll. ca .... .a,WL Hatt&ı 
MeeUate en akı, fda tlaet olaalar - Efendim ._.. hamam1arma 
muhakkak plyaako mldari Fikri talip t•••P9 Wı.ı,. para ı;.. 
Beyle Etem Akif a., olacak.. 8ü- lap ... •..-lanm qmah, 
JUk Mr ... islik iPMe ha1H mld- it1-ellcllr, dedi. Gecen HTlr 
det ıarilftiiler. olclutu ıihf lnı tfe•lrede A..al 

Uaalda olclutwn için ne llomt- BeJ e&s .al,lemek Mrindlilhtl el
tilklannı .,. ..... ,... ı • Arala Milı 1MI ı ' eta ...,_ ... i 
nnda yer itihariyle fula doetluk Meelitln ı.çft ~ hldpleria • 
olanlardan ilriıi de fırbnm Emin- den lımail Şevket Bey de ayal ar
&nü nahiye reUi Feridun Beyle ı, zayu bealedili irinini ••İyor, ara
Bulra11 mtidürii Yaauf Ziya Bey. ma ha hi..u. taabirleri tlrtda • 
clir. Unattam.. Refik Ahmet yordu. 

Beyle &.,otlu azuından Mehmet Meb'ua lntiham ~in ,lnnl Mı 
AH Bey de can, citer alıhaptırlar. b" I" ynlma,ı 8eyotlu muba-
Vakit hayli i~.t-"tti- Tam iki :~~ ~ ~n aileaine bin 
buçukta. Selimi lnet Bey daya· · lira yardım edilmesi, Unkapam 
•madı. Reiltea enel bir tr.re ı_.. .. .. •• tamiri için yeniden 
.Jl_L LJ1.-. • -~- B" ..__ aopruaunun 
..... a aur.Oye inip çmu. ır ~ lmk bin lira yerilm•İ, Pendikte 
tanİ)'e sonra daima aüler Jtlz· bir nahiye tetkil{ ıibi kararlar ve • 
le meclisin. noktai nazarını eoran rildikten Ye bir çok evrak encil • 
ntİI S.d«tin F •it Bey de ldiniye menlere ıönderildikten soma cel-
çdcb. 18 on dakika tatil edildL 

Balık bayatlarsa 
zehirlenir 

<B-.loralı 1 Ültf U). 

torik ıibi diier balıklarm çabucak 
bozulmuına illak&n 10kbar. 

Halkın yeyerek zehirlendiği ba
lıklar, dv}dcinlarda satdamıyatt ve 
bayat kalıp ta tablaklrlar tarafın • 
dan bazı mahaD~lercle satılan ba
lıklardır. BunlAra nılni olınak ta 
belediyenin vazifesidir. 

Sonra bizde balıkların çabucak 
bayatlamumm bir sebebi de iki· 
zun fevkallde pahalı olmattdır. 
A vrupada her balıkçmm bir Se U• 

fak buz deposu vardır. Blzcle bu 
pahalılıkla bunu yapmanın lmkl
ftl yoktur. 

Tuavvur edin, bize balık al• 
mak için ıelen Yunan vapurları 
buraya Yunanlıtattdan bus ıetlri
yorlar. 

Bu aene halık fiyatları teçen se

neletd.a d'11& ,.un.k •• balık ta 
daha 'boldur. Geceatettl• Mıı ılincl• 
100.000 çift halde tutulclta •• ltUd> 
larm bepai istihlak edlldl. ~n 
aenelerde Wıldar fula tutuldu • 
lu zaman cleaiıe dAülü)'ordu. 
Bu Mfte ihruat fazla oldutunclan 
bir tek babk hile deni• abbna • 
mıtbr• 

Sonra :uhltlcmme mei41ı.iııin 
bir ae'bebi ele pltitnı• MDatmda 
takip edilen fena UMllJerdir. Elue
riya yallar fena, ta.alar bakır 
~lıfı olayor. ae,I• l&:altiarda 
pifeD balıklar, balar çabğmclan ft 
fena yallardan zehlrlenl1or •• 1Xı 
zehirlenme Mlıklara atfMliU,or • 
Knaca alaturka yemeklerimizde 
de bir inkılap yapaaam llmn • 
thr., ' 

Muhacirlerin 
malları 

Ankara, 13 (H111U11) - Dahi· 
liye Vekili Şükrü Kaya Beyin ya• 
kında Trakyaya ıiderek orada is
kin edilen muhacirlerin •ulfede
rini tetkik edeceği .Sylenmekte • 
dir. 

lhrahim Tail Beyin Çanakkale
deki tetkflderini &ltlrdilden sonra 
önibnzdelci hafta içinde .Ankaraya 
ıelmeıi muhtemeldir. 

Yeniden t 000 kadar muhacirin 
meleketimize ıelmeıi için izin ve· 
rilrr..ittir, muameleleri 'bitirilmek 
iizeredir. 

Zil çaldı ft ..Jondald aalar 
toptan içeri tirdiler. 

Yemek IOllU kahftler içilmif, 
eolabet ve münabtalar hitmifti. 
Toplanmak llmndı. 

Reiı: 

Tekrar toplamldıiı zaman bur Hariçten daha hirçok mBraca • 
yeni azalann masbatalan kabul at vardır. Gelecek muhacirin mal· 
ohmdta. C.laeni• ıene on daki- )arının ıümrükten iıtiınaar tali • 
ka tatil ohm.tulu reis tuafmdan matnameel Devlet Ş6ruma Yeril· 
bildirilince 1an taka itirazlar Jik· miqir. Y akmda tasdik edilecektir. 

- Elueriyetimiz var •• Cel1eyi 
açıyoram efendim, diyerek celae
yi açtı ••• 

Sellmi izzet Bey seçen celsenin 
zaptını hir çırpıda okuduktan 
sonra , reia: 

- Zabıt bakkmda hir diyece • 
tini• var mı .U,. IOl'da: 

Pat, paL.. 
Etem Akif Bey elini kaldırdı: 
- 7.abatta ıeçen arapça keli

melerin yslerine mub.IHJl.i o

laa Tiirkçe kelimelerin komılınaıı· 
Dl teklif ederim, aedi Ye oturdu. 
Rmnanaede ;rirmi iki madde var
m. Altmcı madd.,. War, en -
cümenlere paderilm nrak (mu
nfık) kelİmelİJI• pnderiHyor -
du .. 

Bir aralık l...,.il Şnket Bey 

•lir sim ..W.: 
- Efendim bafka tün toplam-

ra... 
Sadettin Ferit B. etki hir alrt"' 

kanlıim teeiriyle karan teWif et
miı, ldinüden inmifti. ICuar _.j 

vaki haline ıelmifti. On dalrib 
sonra üçüncü eelte açıldı. ltö me
aele ,arütüldi. Cehe nihayet bul
du. Oçüncü celae biç te ümit edil
diti sihi uzun olmawMfh. 

Yeni mecliıin pek prip bir bu
ıuaiyetini yazmadan yazom biti • 
remiyecelim: 

Yeni azalar, eskilerin .az liy • 
lemelerini bekliyorlar. Eskiler 
iae ya ıeçen devrede çok liz 
söylediklerinden ve yahut ta Jenİ· 
1 erin ne aöyliyecelderini merak et-
tiklerinden aöa alamıyorlar. 

Türkçeai, iki taraf bin1>irini 

Ecza fiatlan 

~----------------~----Dr. Hafız Cemal 
DahiU,. •lteha .... 

14 ikinci te rln 1esıt 

lstanbul• Çat-----· 
(Bat taralı J 

lnasuk iaınata uür ,.. .... 
nıqtı. Bu reklbetlft Mı,.M 
yerlere otobüı lıletenlerİI 
lerifle aaıa....,...,alan# 
müıteri al bulunduju ı ·--_ı.ı1 
rekabetin öldürücü 1'ir ...,.. 
iı ıörülmilftUr. Bu rekaW 
den otobüı aahipleri ha,U 
uframıılardır. • 

Otobüıler muhtelif • 
elinde bulunduiundan h~ !11 
kam da bu phıi ite mü~ 
memektedir. 

Buıünklı vaziyete ı~..k 
ve Çatalca otolNaleri saı--r: 
lemektedir ve otobüaçülerd" 
tunun büyük yekhlara 
zararlarla pİyuadan 
ne kadar da bu zarar de.,... 
cektir. 

Diler taraftan Edirne, 
eli, T ekirdai, Çorlu,a iti' 
büaçüler de Şark D141111nııi4il'ftl..,. 
yu münuebetiyle ü,...ıu.P 

dirmeıi üzerine tarifel·-· .. -
zilit yapmıılardı. Ve 
d1vamı müddetince 
biıs itletmitlerdi. Fakat 
ra daha fazla tahammül 
7ecelderini anladıkları içİJI 
büa ücretlerini yeniden ·· 
!erdir. 

Edime otobütlerinde 
mevki (anda birinci •• 
ııralar) üç Ura, ikinci 111e•ld 
b ,. ....... ) ilet buçuk llra,a 
mı9tır. 

On bet sün enel &n ı 
buçuk, arkalar iki lira idi. 
larm yübeltilmesine ra 
büa 7olculan azalmamıtbr· 
kil tren ücreti !dirneye 
575 kuruttur. Aradaki ikl 
mit ~ INrutluk Eark 
otobüsler yolcu bulmakta 
nunla beraber havaların J 
lu ~lmuı yüzünden 6ç gün 
Edimeye muntau• Mf•ler 
le=••ektadır. 

T ekirdağma ild, Çorluya 
buçuk lira1a yolcu tat 
dır. 

Otobüsçüler Edime - 1 
arumdaki 1ollarm boıımll• 
dan çok tiklJetçidirler. 
ile Çekmece arumda 101 " 
na devam edilmekte iae de 
çalıf&D ameleain ulıiı · 
intaabn hayli uaayacaiı 
dilmektedir • 

latanbul - Edirne 1ola 
men yapıldılı takdirde 
lerin bet saatte EdimeJe 
lecekleri muhakkak ı ·· 
dir. Otobüsçülerin iated" 
larmdaki rek·~n ~ 
larm yap.linuıclır. ~ ____ ..... _,_. 

•• 
l munfık ,.u. ay- Wimeeini 
bllandı. bdnci l»ir m11elecle de i IMlllatiJle ......... ATiii Bey: 

1 - U,....._ •eHwısl•i lmlla
; amca Wr blm avnm aiamclalri 
1 muvafık kelimeleri ıeri ıitti, 1e • 

tartmakla meııuL ... Hele hanım- Cumadan ba§ka günlerde saat 
lar ... Dört celMdir teJt&n kulalı • (2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
na ku11UD daha laen&z ... apa Dtnnyelu No. 11& ..... 
olmadı.. Muayenehane ft ev telefonu: rehanemia .. ı..-ı 

Yekta Ra••P 22898. Y azhk ikametgih telef o- 4 n a & 
nu: Kancllll 88, Beylerbqi 48. 
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ft ft ~ ve O j ~ Bğrıları ._...,. Fotoğraf Haberleri -4 ....... 

Souk algtnh§ı • Romatizmaya 

1 Ka,elik kutu 

Spor, sinema, moda, dahili ve dünya haberlerine ait 
haftanın en mükemmel fotoğraflannı perşembe 
günleri çıkan "Fotoğraf Haberleri,, mecmuasında 

l O ,, tüplerde bulacaksınız. 

Gu··zellı·k F b .k na alt Hikmet Feridun Beyin çok 
a rı ası meraklı bir yazısı ve resimleri 

,Iakiki kaşe Çapkın şarkllarile tanınan Mahmure Hanım 
a ait Suat Derviş Hanımın enteresan bir yazısı ve resimleri 

Naci Sadullah Beyin Güzel Bir Hikayesi 
KALMITIN Her oku~ucuyu alAkadar edecek bir tekilde hrtip edilen " Foto§rat haber· 

leri ,, mecmuacıhkta bUyUk bir yenilik yapmıtbr. 

ltmiae dilckat ediniz - Htr cc:ıaoftde bu uour. 3 üncü Sayısı Varın Çıkıyor 
s~11 
lit 

1 
lll( DEMiR BORU- Az İstanbul dördüncü icra memur.1 MUTLAKA ALiNiZ 

111 ın 'k• t· 1f ı ı parmak demir bo -
~~gayet uygun. Müracaat: 

11.1111 .. •vn..... alafatyeri 39 numara A-

luğundan:: ............................................................................... . 

~ ıç. (3401) 

dt ~ btva_E_N_S_A_T_IL-IK_M_A_ô.A--

t\~ .. kazancı teminatlı, ıerma -
~l~ç bin lira. Müracaat: Galas; l Yanında Billur sokak 14 
~tüncü Kaprilyan. 3401 

~bul Asliye Be§inci Hukuk 
\ınesinden: 
~ llambo Nikolaki Efendinin 
~l~~a Langada Kit· p Kaum 
~ •tnde Karakol sokağında 

0
• lı dükkanda M·mar İrakli 
.nidi Ef cndi aleyhine ikame 
ı'"; d r avadan dolayı muma-

t • rakli Efen dinin gösterilen 
••ne dav h ı· t' .. ·ı . a arzu a ı sure ı gon-

lld:~~ iıe_ de kendiıi Yunaniı· 
i'1 le~~ ıkametıi.hı meçhul ol
rilen ht ilmuhaberj arkasına 
tınu ·~.etruhattan anlatılmı§ ve 
rrıa ~ 1 talep ilanen tebliğat ic· 
kQ arar verilmiy olduiundan 

r arzulı<ıl ıuı·etine bir mah 
nda cevap ,·emek teblii ma -
ll'ta kaim olmak üzere ilan olu 

(3405) 

T amamma ehli vukuf tarafın. 
dan 12500 lira kıymet takdir edi.1 

len Gala tada Y enicamiiterif ma·: 
hallesin de Y enicami ve Mahmu-

1 
diye caddelerinde Mahmudiye 
caddesinde intikalli yeni 2 ve 2-1 1 
ve 2-2 numaralı fevkinde 8 odayı 1 
ve tahtında iki dükkanı mü9temil ı· 
ki.rgir han ile Y enicami cadde . 
sinde yeni 3 numaralı bir bap 1 

mağazanın 672 hisse itibariyle 
187 hissesi 929 tarihli kanun l 
mucibince birinci arttırması icra 1 

kıl arak hisaei merhuneye bet ı 
yüz lira bedelle talibi uhteıinde · 
olup ikinci arttırmaya konulmuf .1 ~ 
tur. Şartnameıi 13 - 11 - 9341 

tarihinde divanhaneye talik edile· 1 . 
rek 4 - 12-934 tarihine müsadif 
salı günü ıaat 14 ten 16 ya ka - ı _ 
dar İstanbul dördüncü icra daire- ~ 

sinde satılacaktır. Satılan hisse· l ~ 
)erden 90 hissesine bet ıene müd· ıı-.: 
detle tapuda texili kontoratoıu -
vardır. Müzayedeye iıtirak için 1 
yüzde yed~. buçu~ temin~t akç.esi 111 
alınır. Mutcrakım vergı, beledıye ll 

ve vakıf icaresi mü§teriye aittir. ;g 
~bul Gçüncü lcraaından: 2280 numaralı kanun mucibir.co İ"" 

11111111 Kamaştırmıyan bir ziya ile ~ mm' l.tanbul Üçüncü lcraıından: 
Edirnekapı Hacı Muhittin ma· 

hailesi Yusuf ağa aokak 19 numa• 
ralı hanede mukim Ay,e Hanıma. 

müşteriyi celbetmek lazımdır. 
Mağazaludan ~:dnğu gıbi vitrinlerden de çıplak, kamaştırıct 

Jambalan uzaklaştırmak Jiıımdır. 

Hülisa 
1Y1 DACITILMIŞ VE TAMAMEN MÜN
TEŞİR BlR ZlY A VASIT ASlLE ve 1Yl 

OP ALIN CAMDAN DlFFOZöRlER 

Cemile Hanımdan istikraz el· 
tiğiniz 500 liraya mukabil ipotek 
gösterdiğiniz Edirnekapuında Ha 

- er Muhittin mahallesinde Yusuf 

1 
1 
~ 

ağa ıokak 19 eski 7 / 9 yeni numa
ralı iki hap hanenin 40 hiue itiba
riyle 34 hissesinin rehnin paraya 
çevrilmesi yoliyle verilep 1/ 9/ 934 
tarihli takip talebi üzerine adresi
nize gönderilen ödeme emrine 
mübaıir tarafından verilen met· 
ruhata nazaran yukardaki adres
te bulunmadığınız anlatıldığından 
ilanen tebligat icrasına karar ve
rilmiıtir. 

Tarihi ilandan itibaren 30 gün 
zarfında yukarda yazılı borç ve 
masrafları dairemizin 34/ 2391 nu-

i 
VEYA (lNDIRECT) TENViRLE LA· ifl 
TJF BİR ZiYADAR MUHiT MEY· ~ 
DANA GETiRMEK LAZIMDIR. ı1 

maralı dosyaıma ödemeniz lazım
dır. Borcun tamamına veya bir: 
kısmına ve yahut alacaklının taki
bat icrası hakkında b!r itirazınız 

varsa bu müddet zarf mda bildir
meniz lazımdır. Bu müddet zar-

SAT • 1 E 
§ 
[§ 
1§ 

f mda borç ödenmezse gayri men
kul rehnin satılacağı ödeme emri
nin tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. ( 3401) S: kapı Telli odalar sokak 14 mezkur hiısselcrin muhammen H 

~da mukim iken halen ika- kıymetinin yüzde yetmiş betini 1 
'\ rneçhul bulunu,. Nikoli.ki tecavüz eylediği takdirde ihalei ~ I y I T E N V i R i a::r::m::::::::ı:ı::ıı:ı:.-ı:ım:s:::u:ı:mn11nnıg 
~ k oilu Efendiye: kat'iyesi yapılacaktır. Aksi tak· 'E v E R E s 

1 
y E ı ft Emrazı zühreviye hastalıkları 1 

~;.._ \~eff 11 O d Ef d' dirde ıatıJ geri hrakılacaktır. 929 fiJ 

1 
:
1
: mütehassısı 1 d ~,t' a ya va ya ~n ı .~ y g 

~ lttde 3000 lira alacaklı ol- tarihli icra kanununun 119 uncu .B 0 L A R A K y A p A R _ 1 Doktor Ü 
~~ Ilı id<l' · 1 · ı h' maddesine tevfikan haklan tapu 1c:a;: 111. , , 
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11 ıııı, ra. Sara, ve Klamans a- ) 1 1 :. K k'' P w f 
q' I' 1 alacaklılar ve r.ligwcr irtifak hakk1 ı~\enbuı E:..elc:ciyesı ilanlara ·i:

1
• ara oy ogaçacı ırınııra-ıt;I\··' eyhine İstanbul Asliye . d N 34 

~"J ~~ı~. u.kuk makmeıinden iıtih· ıah:pbrinin bu haklarını ,.e hu • h sın a. 
0

• 
~\( t · l f · · f d ·

1 
lan Ke~ if bedeli 119 lira 30 K. olan Büyükada Tebhirhane iıtas· fö:::::::::m::::::::::m::m:::::n::nmm:n:= 

iP llız 21 / 7 932 tarih ve suııy e aız ve maıarı e a r o . 
r 0 "1 'dd. l .1• .h. d . . b yonunun makine daireııne pazarlıkla camekan yaptırılacaktır . 
'ı-1.ı n\Unaral ı'ht• at' h•cı"z J'a ı ıa arını ı an tarı ın en ıtı a - . . . .. .. . . . ~ q,· 1 ıy 1 ~· - • • • •• • • d k .. Talıp olanlar şeraıtı anlamak uzere her gun, pazarlık ıçm de 18 Jı. 
d lrellıiz'ın 932 2886 numara ren yırmı 0 un ıçın e evra ı muı· . . . .. 

a l)'h. - . . • . . . . hralık temınat makbuz veya mektubıyle 15-11- 934 per§embe gu· 
·~ b •ıy}e infaz olunmu9tur. bıtelerıyle bıldırmclerı ve hısse · ·· t l5 t L "d·· ı·· ~ · · ·· ti (7649) ) ~·93 nu saa e evazım mu ur ugune muracaa arı. 

~~itı, 3 tarihinde htanbul adli· darlarm tufa hnklo.rınr yirmi gün 

~'" •::? Ya~masile neticelenen 1 içind.e kullanmab.rı lfızım<~ı~. A~si . Galcı~ada :opçula~ caddesinde 2~2 No. lu ~~kki.n pa~~rlıkla 
) tıt, et .~~~ınde e:ıaa hakkında 1 takchrde hekları tapu sıcıllerıle kıraya verılccektır. Talıp olanlar§eraıtı anlamak uzere her gun Le • 
~l\dıiı :~tınız d:v~. dcsyaunm I sabit olmr.dılcça s<ı.lı§ bedelinin vaıım müdürlüğüne, ~azarlık için de 199 lira 80 ~.ru.!luk teminat 

I ı d,)e : kanum muddet zarfın- paylaımasından hariç kalırlar. A· makbuz veya mektubıyle 15-11 - 934 pertembe gunu saat 15 de 
~ d~'" i;dı_enrnediği borçlular tara lakadarların iıbu maddei kanu • Daimi encümene müracaatları • (7646) 

' ~l ta edilmekte ve mezkur · hk" ·· h k t t 
Ji ~, biı l'ı l'eniJ . .

1 
d• w• . nıye a amına gore are e e • Tebhirhaneler için lüzumu olan ecza pazarlıkla satın alınacak • 

,,- ~ di...._ eyıp yenı eme ıgını· 1 · d ha fazla malumat al T l' l · · l k ·· h .. 1 ··d·· ı ·· ~·· ~i~ ·""e"iz . . .. d .1 d me erı ve a • trr. a ıp er ıeraıtı an ama uzere er gun evazım mu ur ugune, 
d~ t 't-ka,,

11 
ıçın .. gbon. ~rı -en fa• mnk isteyenlerin 934 - 2125 doı- ı pazarlık için de 193 lira 87 kuruıluk teminat makbuzu veya mektubu 

•· "tri) a mu a~ırı tara ın- . l · f · .1 5- b .. ·· 1 r: D · • ·· ·· '"- en rn h ~ .. k ya numaraııy e mcmurıye ımıze ı e 1 11- 934 per!em e gunu ıaat ~ le aımı encumene mura -
ı.. tıı1 Cfru attan ı amel· . • (4747) 
"'~ ,~ın lneç}i 

1 
müracaatları ılan olunur. caatları. (7647) 

~~ "\tt old .. u olduğu bildiril- _ _. 
tı d,tt İti~lundan itbu ilin t<'rİ· 
>t~ h..1t1c aren 30 sün zarfmda 
~ llıJeltled~~~~ davanızı yenileyip 
t'tı ttlt1· .. ~l•nııf bildirmeniz li
.'\c:~· 1 tı \' k 
~. 1!\ k.ld e a ıi haldeise mevzu 
~it:' k,iın ırılacağı tebliğ maka-

• JI ~ (34()~~ak üzere ilin olu· 

~~~ 

ZA Yl - lıtnnbul Liman Dai
reıinden aldığım 1071 numaralı 
çarkçılık tehadetnamemi zayi et

tim. Y eniıini alacağımdan eskisi· 
nin hükmü yoktur. (3403) 

Osman Mehmet 
Haliç Şirketi çarkçılarından 

Günün F otografları 
Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiscluıne ait f~ 

tograflarla ıpor mecmualarında gördüğiinüz ıpor hare· 
kellerine ait foıogratlar yalnıı lstanbulda VAKiT 
kütüphanesinde sahlma~tad1r. 

İstanbul asliye birinci ticaret 
mahkemesinden: 

Sofiye hanım ile Nikoli ve Yor
gi efendilerin Balıkpazarında Lon 
ca sokağındaki fabrikada mukim 
Kozma veledi Petro ve Şeriki Le
on Mago efendilerle lstanbul Ta-
pu Müdürlüğü aleyhine 934/ 379 
dosya numaraıile ikame eyledikle
ri fekki haciz davasının tahkikatı 
ikametgahı meçhul bulunan müd-

deaaleyhlerden Kozma veledi Pet· 
ro ve ıeriki Leon Mago efendile • 
rin gıyabında ikmal edilerek ev • 
rak mahkemeye tevdi ve mahke • 
me günü olmnk üzere de 17 / 12/. 
934 pazartesi saat 14 tayin kılın • 
mıf olduğundan Kozma veledi 
Petro ve Leon Mağo efen diler mu• 
ayyen günde mahkemeye gelme • 
dikleri takdirde haklarında gıyap 
muamelesi yapıl~cağı ilin olunur. 

(3515) 

f;_ ~ı\ÇLARI Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
d6kmemek Petrol Nizam la kabildir. Tecrübe 

er'i miş en çok rağbet 
g6rmüt bir ilaçtır. 



KUçUk lllnlar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu-
lunmak gayesiyle bir "Küçük !Un
lar,, sütunu açıyoruz. Bu ilanların 

satırına beş kuruş Ucret alınacak

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

c:: -

f 

60 lira mükafat 

EN GÜZEL 
AŞK MEKTUBU 

BUrtU KiM YAZACAK? 

lfte müıabakamızın 
mevzuu. 

Şurcuını hatırlatal.ım ki 
CJ§k denilen hadise yal.nız 
gençler ve ergenler ara -
sında cereyan etmez, ya§
ları olgunla§mı§ olanlar 
arcuında da •eVi§enler ol
duğu gibi birbirlerine afık 
karı(kocalar da vardır. 

lıte bu itibarla En GO
Zel AŞK MEKTUBU mü· 
ıabakamıa:a herkeı gire • 
bilecektir. · 

Okuyucularımızdan her 
iıtiyen imza•ı tamamen 
mahfuz kalmak üzere bi
ze bir Q§k mektubu yazıp 
gönderebilir. Bu mektup
ları mektup •ahiplerinin 
ayrıca koyacakları mü• • 
tear imza ile dercedecc -
ğiz. 

Müsabakaya girenler
den ricamız §udur: Ad -
reılcrini yazdıktan •onra 
- ki bunlar bizcle mahfuz 
kalacaktır. - herkeı birer 
müstear imza atmalıdır. 

Mektuplan ayın on be· 
ıinden itibaren neıre baş
lıyacağız. lıimlerini •on· 
radan neşredeceğiıniz bir 
edebi heyet bu mektupla
rın en güzellerinden on 
tanesini seçecektir. 
Birinciliği kazanana 25 
2 İnciliği ,, 15 
3 üncülüğü ., 7 
4 üncülüğü ,, 3 

Lira naklen veya o nia
bette bir mükafat verile
cek, onuncuya kadar dere
ce alanlara gazetemizin 
birer aylık aboneai gön
J eril ecektir. 

teUPDrt 
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HABER-SARA y Haftası 160 lira millJ~.1 

M•k•, . ş s t• Güzel ve GürbU 
l 1 nın en aa } Çocuk Milsabak881 

Yarın akşamdan 22 ikinci taşrin perşem 
be akşamına kadar SARAY sinemasında 

Bugüne gelene kadar program
ların baılarında gösterilen küçük 

. (Miki Fare - Mickey Mouse) 
filmlerini halkın ne kadar büyük 
bir alaka ile seyrettiklerini gör . 
bunların renkli olanları da yapıl-

Gazetemizle Saray sineması bu 
Cl.Vm on be§inci perıembe günü 
akşamından itibaren yalnız Miki
lerden mürekkep ve renklileri de 
dahil olmak §artile bir buçuk saat 
sürecek bir program yaparak bu
nu halka göstermek için anlat
mışlardır. 

Saray sineması filmlerin göste
rileceği 15 • 22 Teırinisani haftası 
için tamamen hususi fiatlar yap
mrthr. Fakat Haber okuyucuları 
için bu hususi fiatlar üzerinden 
de yüzde kırk nisbetinde bir ten· 
zilat yapmıt bulunuyoruz. 

Haber - Saray sine
ma haftası devam ettiği 

müddetce her gün Habe
rin okuyucularından bin 
kişi Saray sinemasına 

yalnız "25,, kuruş vere
rek girebileceklerdir. 

Böylece, Haber, okuyucularına 

tenzilat yapmış oluyor, hem de, 
C'nlara, Pariste bir ·buçuk ay, Lon· 

drada iki ay, lsveçte bir buçuk ay, 

Amerikada üç ay müterpadiyen 

hal1'm alkışlamış olduğu yepyen1 

~iı •• <liye kadar görülmemiş, hari

kulade bir sinema programı gÖs· 

termit oluyor. 

Bugün gazeternizin bi
rinci sayfasının üst kö
şesinde: 

1 
12 
123 
1234 
12845 
123456 
1234567 

Numaralarından birisi
ni ihtiva eden bir kupon 
göreceksiniz. 

Bu, numarah 
kuponu kesip 
saklayınız. 

Numaralı kupon-
lardan her biri aşağıda 
yazılı günler için Saray 
sineması tarafından mu
teber sayılacakhr: 

1 Numaralar; Perşembe 

aihhatli olması kafidir· 

1 5 - 10 1 
ya§ arasındaki kız ve er~ 
çocukları arasında yapı~ 
cak müsabakamız için ( 

Kupon biriktirmek la:ıı.-
dır. 

Çocuk velilerine tavıiye •' 
deriz: 

Çocuklarınızı hemen k•1: 
dettiriniz ve idareha~ 
mizden alacağınız ka 
Beyoğlunda Tunel baııııd' 

12 "Cuma 
129 ,, Cumartesi l Foto Süreyya ) \ 
1234 " Pazar ya götürerek HA B t~ / 
12345 " Pazartesi 

1 
hesabına meccanen resrıl 

123456 ,, Salı çektiriniz. } 

1234567 " Çarşamba 
MÜSABAKAMIZA iŞTiRA~ 

Numaralı kopunla kar· DEBILMEK 1Ç1N Şl) ŞER~ 
şısında yazılı günlerde RIA YET ETMEK LAZIM 

Saray sinemasına gide
cek olan okuyucularımız 
yalnız 25 kuruş vermek 
suretile (Haber - Saray) 
proğraoıından istifade 
edeceklerdir. 

Kopunlarımız, her sine
ma saati için muteberdir. 
···----················ ............................... . 

HABER 
ve 

SARAY 
Sinema haftası 

Miki'nin şen saatı 

Haber okuyucularına 
oyunum var!.. 

Numaraları kesip 
saklayınız 

1 - Sıhhatli olmak, ı 
2 - 5 - 10 yaş arasında 

mak, ; 
3 -Bu ıeraiti haiz çoc1.11' 

lerinin her gün matbaamız•~ 
caatla çocuklarını kaydetti~· 

k·ı e•' ri ve fotoğraflarının çe ı t1J 
kart almaları lazımdır· /' 

4 - Her çocuk için otuı 
baka kuponu biriktirilecektif'f' 

5 - Kuponlar, ı:nüsab•~l 
nünden evvel davehye alt1J 
re ibraz edilecektir. ./ 

- MOKAFATLARIMlı ~'1 
Erkek '3 

Birinci 50 '/J 
İkinci 20 ıO 
Üçüncü 1 O 1"~,t 

.,,,. " Bundan ba,ka 10 uncu, ,f' ~· 
kız ve erkek çocuklar• ·ır' 

· k l" h d" •e'' AJ'f: bırer ıymet ı e ıye t;IY. 

Taşra okuyucularınu:ıııı. tifı~' 
lan da bu hediyelerdeıt 19 

edecel<lerdir. 

- ıtl~ıı 
TAŞRA OKUYUClJL..l ,,. 

"'' }<uY0
' 1'· Bu meyanda ta~ra 0 .. 11dıt 

d diifu Je 
mızın çocuklarını a ıı:aif 

. aıete " 
Göndereceklerı -ve g ,,1' e 

b•"ş ·\e' 
çıkacak resimlere .~' 

1 .. b.. oJar•k f tl'' güze ve gur uz ··1'• tJ 
111U 

ceklerine ayrıca 

verilecektir. 


