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1Yakında meclis, ıııuııııınınıHnıııınııııııııııınnı ııııımn nuıılllttlln1uıııııınıı 
1seçimi yapılıyor İ Tüccarların dikkatine 

eı 

~ 
'-tı at Vekıli Cetaı Bey son seyahatlerinde mü dür IVlah· 

mut Bey ve Alman mühendlsile beraber 

• e humma ı 
faa iyet var 

lren-a-ğu-stos 
Cl\fın a işliyecek 
\}{ı ınaden mil ehas-

. SiSi geldi 
g ~Üli davalarımızdan olan Er-
atni Oakır madenlerinin işletilme
b" \'e E:rganiye ray döşenmesi iti 
L~Yiik bir gayretle ilerliyor. Kısa 
1 
ır ~man önce lktısat Vekili Ce

hc.ı ll .. v rganiye kadar gitmiş, 
t lilllrnalı çalışmayı yakından gö-
erek çalışanları teşyi etmişti. Er

:ani bakır madenleri işletme Türk 
l'ıı~~ninı firketinin çok gayretli 

ırı Kırmse 

Eski meb'uslar 
arasında çok 
değişiklikler 

olacak 

intihabatın bir 
dereceli yapılması 

mevzuubahs 
Ankara, 14 (A.A.) - Cumu· 

riyet Halk Fırkası grupu idare 
heyeti reisliğinden: 

Cumuriyet Halk Fırkası gru· 
pu Cemil Beyin reisliğinde top· 
lanmıtbr. İsmet Paıa söz almı§, 
Büyük Millet Meclisinin normal 
seyriyle 1935 yazında yeniden 
intihabı yapılmasının teşkilatı 

esasiye icabından olduğunu ha
tırlattıktan sonra, beynelmilel 
siyaset aleminin hadiseler ve ih
timallerle metbu olduğundan 

yeni meclis intihabı için yaz 
mevsimini beklemiyerek kışın 
intihabatın icra ve ikmaliyle 
Cumuriyet Halk Fırkası ve hü • 
kumetinin müstakar vaziyetinin 
milletin arasiyle eniden mey • 
dana ~ıkarılması memleket için 
faydalı olacağını izah eylemi§ • 
tir. Fırka grupu intihabatın ye
nilenmesi için aşağıdaki kararı 
vermiştir: 

"Büyük Millet Meclisinin İn· 
tihabatı yenilemesi ve bu key • 
fiyetin Büyük Meclise arz ve 

(Devamı 14 Uncu de) 
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i Kontenjan harici kalan mallar 1 
gümrükten çıkarilabilecek 1 

Ankara, 15 (Telefonla) - Mayıı 934 içinde ltalya kon - \ 
tenjanlarının tevzii sırasında bedelleri yanlışlıkla Cümhwiyet ~ 
Merkez Bankasına yatmlıp ta sıraları gelmediğ:nden dolayı çe· § 
kilemiyen tüccar mallarının sıralarına bakılmaksızın getirilme- J 
sine icra Vekilleri Heyetince karar verilmiştir. _ 

Bu karardan istifade ıuretile getirilecek pamuklu mensu· ~ 
catın m~ktarı 32.000 kilo tutmaktadır. j 

Karardan istifade edecek tüccarların isimleri ve herbirinin : 
istifade edecekleri mal miktarları bugün latanbul gümrükleri §. 
başmüdürlüğüne bildirilmiştir. 
1111nımınuıu1111ıtflllltınınnıııttııı111ıııu1ınınınıınınııııııııırın111111 • t ' t"•• • •t' .. 

Loit Corç resim sergisinde nutkunu söylerken 

Loit Corç harpten 
bahsediyor! 

~ Udürü ve murahhas azası Mah
tı Ut Nedim Bey de son aylar zar
~~da iki kere Erganiye gidip gel
... ~. çalışma faaliyetini tetkik et
~1tr tj ır. Mahmut Nedim Bey 
ti l' ~aç gün evvel Erganiden teh
l:h tı'ı.ıı.e dönmüştür. Burada, Al
k:?l"a makine siparişleri ve §İr· 
~1•n diğer mühim işleriyle meş-

Italyanların spor 
yıl zı sön ü 

' 

Diyor ki:" Bence harp tehlikesi 
yakın değildir. Fakat .. ,, 

Hariciye nazırı Slr Con Simon'a bir hUcum 
Loit Corç Londrada bir resim 

olrnaktadır. \ 
(Deva.mı 14 Uncu de) 
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'!·ac su havui:ıau 
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1 
Oku y~~~·İ;·;~~·;;~·--·~···· 

İ 1).. Ucuz sinema 
i un ne · 
1 l>orıı~rda.§retnıı olduğumuz ku-
İ hulu n 1 numaralısına sahip 

h-ı- nanla.r b .. S . 
-~'il.in b.. ..ugun aray Sıne- : 
b .... -··· Ulun seanslarına 40 : 
--~ 1el'i : 

.._ 'Uret'} ne 25 kuruş vermek : 
....... ı e g· b" • --.. ..... ._ ıre ıleceklerdir. i 

~ ......................................... : 

lngilizlere 3-2 

Fakat yıldızları a.z parladı. 
Dün 1talyan futbolcula11 ile !n

giliz futbolcuları karşılaştılar. 1 -
talyanlar bu oyunu "ltalyanm spor 
taı1hinde en miihiın hadise say -
makta,, idiler !talyan takım reisi 
oyundan evvel Londra gazeteleri
ne şu sözleri söylemişti: 

"- !ngiliz halkım memnun e -
decek güzel bir oyun oynayabi -
lirsek son dıerece memnun olaca -
ğrz. Oyun esnasında yağmur yağ
ması bizi endişeye düşürmüyor. 

Bilakis yağmur yağmasını bekli -
yoruz.,, 

1ngiliz gazeteleri ltalyanlarm 
müdafaasmrn çok tecıilbeli olma
dığım, ltalyanlann kısa pas ver -
mekte ihtisas peyda edemedikle -
rini yazıyorlardr. Gene aynı gaze -
telere göre 1tal3 anlar !ngiltereye 

(Devamı H Uncu de) 

rto.9 - 11ejat Yal(jın S. No. 10 Fikret B. 
Bugün müsabakamıza iştirak edenlerden Nejat Yalçın ve Fik

ret Beylerin resimlerini neşrediyoruz. 
Çocuklarınızı müsabakamıza iştirak ettiriniz. 

• 

(Devamı H UncU do) 

Mısırda açılan Türk 
sigara fabrikası 

Memleketimizin 
bir çok yerlerin · 
le milli fabrikalar 
açıldığını oku • 
yup iftihar edi -
yoruz. Türk f ab
rikaları memle -
ket dı~ınaa da 
açılmağa ba~lan -
mıştır. inhisar • 

lar umum müdür· Hasan Bey 
lüğü, Kahirede 

de, senede 50.000 kilo sigara ya. 
pan bir fabrika açmağa karar 
vermiştir. Buraya, tütüncülül( 
mütehatısıslarımızdan Çürüksu • 
lu Hasan Bey müdür tayin edil
miştir. Hasan Bey, evvelki gün 
Deniz yolları itletmesinin vapu • 
rİyle MHıra gitmiıtir. 



c ........................................................... 
E olatlarınız.ı gazetemizin 
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~ GÜRBÜZ ÇOCUK . . lu 
Müsabakasına iştirak etti- ~ Müsabakasına ittirak ettırın· 

rin. Hediye kazanırsınız. rJ!!i i Hediye kazanırsınız. __.,,,.. \' 
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, .... ~· anya 938 den evvel harbedemeı~ 
~~~~---~~--~~ a 

Milli sanayi ordusu 300COO kişiliktir Mısır 
Günden güne 

ilerliyor 
Yeraltı fabrikaları Büyük faaliyetle · çalışıyorlar Parlamentosu 

dağılıyor ,, 
Bursa, 14 (A.A.) - Sümer 

Bnnk umum müdürü Nurullah E • 
sat Beyle Hereke fabrikası müdü • 

Londra, 14 (A.A.) - Havas: 
Morning Post gazetesi, Almanya· 
nm tekrar silahlanması ve bilhas
sa Alman ordusunun tetkilatı hak· 
kında hususi muhabirinden aldı • 

• i! Re§at ve diğer mütehassıs zevat ğı aşağıdaki malumatı neşretmek • 

B d k ı f b 'k 1 tedir: ursa a uru a rı asının son 
k. . . . Bu malumata göre. Alman or • 

tel ıklerını yapmı§lar ve fabrıka • d d ·ı ~ h h" . . uau mo ern sı a ve teç ı · 
nın açılmasına knrar vermı§lerdır. la h' d'l k d 300 zat teç ız e ı ere mevcu u 

Sanayi programımıza dahil bu· bine çıkarılmıştır. 
lunan, aynı zamanda Merinoscu • Bununla beraber ordunun inki· 
!u~"1 inkişaf ettirecek olan bu fab- Jafı için aarfedilen faaliyete rağ • 
rikal'ın inşasına ilkbaharda başla· men, askeri rüesa Almanyanm en 
nacaktır. çabuk 1938 den evvel bir harp ba· 

Fabrika senede üç milyon kilo şarabileceğini zannetmemektediı·· 
yün işliyecek ve bu miktar bütün ler. Bunun içindir ki, umumi erki· 

nı harbiye nazi hükumetinin hari· T~i,.kiye ihtiyacına kifayet edecek-

tir. Fabrikanın inŞa.sına ik(.;ilyon 
;;.~ ıarfedileecği anla§ılmaktadır. 

{ A~a~ Telefonu 

ci siyaseti üzerinde ancak mutedil 
bir tazyik yapmaktadır. Alman or-

M. Ma~~OIBlt --- - - - -~ 
._......_ _ zwı ...... ıwwwı ... 

lzmir lıavagazı şir- Sulh yolunda bü-
keti kapanacakmı? tün gayretile çalış

Ankara, 15 (Telefon1a) - fz. 
mir havagazı ve elektrik tirketi 

mümessilleri buraya gelmi§lerdir. 
İzmir havagazı ıirketi mali vazi -

yetinin müsaadesizliği dolayısile 

havagazt fabrikasının bugünden 
itibaren tatil edeceğini hükUmete 
bildirmiıti. 

Şirket mümessilleri bu mesele 
hal<kında Nafia Vekaletile müza -
kere ederek §irketin faaliyetine 
devam edip etmiyeceğini karar -
Jaıtıracaktır. 

Ankara havagazı şirketi 

makta imiş 
Londra, 14 (A.A.) - Sutamp· 

tonda nutuk söyliyen M. Makdo • 
nald, silah yarıtını durdurmak için 
geceli gündüzlü çalı§hğını söyle • 
miştir. 

Hususi silah imalatı hakkınd~ 
M. Makdonald, bunun tehlikeli bir 
ticaret olduğunu, hükumetin bu 
ticareti mümkün olduğu nisbette 
tahdit edebilmesi için bir planı ol· 
ması lazım geldiğini söylemi§ ve 
ili.ve etmiştir: 

- "Bunun için de en iyi çare, 
vesika sistemini yaymak ve bey • 
nelmilel ıekle sokmaktır. Buna 
Cenevrede mümkün olduğu kadar 
çalışacağız ... 

dusunda halen, Almanyanm mil • 
!etler cemiyetinden çıkarken 21 
piyade ve dört süvari f ırkaaı Ver • 
say muahedesinin müsadesinden 
14 bin fazla olarak 18 bin tamam
layıcı zabiti vardır. Şimdilik hiz • 
met müddeti iki sene ile 12 sene a· 
rasında deği~mektedir, fakat kısa 
bir zaman zarfında yapılacak olan 
mecburi hizmetin tekrar teessü • 
sünden sonra 18 aya indirilecek • 
tir. 

Almanyada, hudutları her tür • 
lü taarruza kar§ı müdafaa etmek 
için büyük bir tayyare faaliyetinin 
mevcut olduğunu yazmıttık. lsviç· 
rede çıkan, Bener Tagblat gaze • 
tesi, emin menbadan aldığı kay • 
diyle, Alman silahlanması hakkın
da !U genit malumatı vermekte • 
dir: 

Burg yakınında Bukov mevki • 
inde mühim tesisat yapılıyor ve bu 
iti mümkün olduğu kadar yakın 
bir zamanda bitirebilmek için bin 
kadar amele kullanılıyor. Minden
de askeri tayyarecilik için büyük 
arazi hazırlanmakta..:ır. lstutgart· 
da yeni tayyare meydanı vücuda 
getiriliyor, burada 1400 amele ça· 
lıııyor. Meklenburg dahilinde, Alt 
- Gaartzda, tayayrelere kartı kul· 

}anılacak toplarla teçhiz edilmit 
istihkamlar kuruluyor ve her haf • 
ta bir defa hakiki obüs talimleri 

Veymarda dört bin kitinin ça • 
htacağı tahmin edilen bir fabrika 
inta ediliyor. Krup, top imalatha
neleri vücuda getirmek için Lübek 
limanında büyük arazi satın al • 
mıttır. Hamburıda Bloom ile Vos 
tayyare yapmak için varkuvvetle
rile çalı§ıyorlar. 

Asersleben havalisinde, kııla • 
lar yapılmağa bntlanmıtlardır. Bu 
kıtlalar 1935 son baharında bit • 

ziyade, yer altı intaatına ehemmi· 
yet veriliyor. Hatta yer altında 
fabrikalar bile yapıldığı söyleni • 
yor. 

Vurtembergde bir spor klübü 
açılmıttır. Burada dört haftadan 
altı haftaya kadar kurlar yapılıyor 

Gazete bu tafsilata, ordunun 
talimatı altında gaz ve kimya mu· 
harebesi için birçok aletlerin ya • 
pıldığını da ilave ediyor. 

Bugün Rayhver, mütemmim kı· 
sımların ve muavin gönüllülerin 
iltihakile müthit bir ordu haline 
gelmittir. Almanya bütün kuvvet· 
lerile harp için silahlanıyor. Bu 
hususta ne parası, ne de iptidai 
maddeleri noksandır. Harice bir 
~ey ödemiyorlar, çünkü silahlan • 
ma parasına ihtiyaçları vardır. 

IUilBlciler 
Makedonya komi
tesine ait gizli dos

yaiar yakalandı 
Sofya, 14 (A.A.) - Polis mü· 

düriyetinin dün verdiği bir tebliğ· 
de bu ayın 5 ve 6 sında Köıtenail 

ile civarındaki birkaç köyde ve 
Sofyada oturan bir Makedonyalı • 

lıkenderye, 14 (A.A.) - Jıi,. 
sim Paıa, kral ile görüıtükteıı '°J 
ra kralın kendisine arzedileıı ~ , 
knbine listesini kabul etrnit ol blJ, 
ğunu beyan ve parlamentonuıı ', 
r . ı. f esh ve §im diki kanunu ~, 
ıin'n ilga edileceğini ilave etıo•I 
tir. 

Musiki inkıtab' 
Yakın bir zamand• 

semere verecek 
Ankara, 14 (Hususi) -MJ 

inkılabının kıaa zamanda meY1' 
}arını verebilmesi yollarını aral 
tırmak üzere bugün Maarif vel<' 
letinde vekilin reisliğinde bir 1'0 

misyon toplandı. Komisyon, rd• 
arif umum müdürleri, talim ye tel' 
biye reisi, maarif müsteıarı ve~' 
siki bilenlerimizden Necil Ka:zıı" 
Halil Bedi, Nurullah Şevket Bef 
)erden müteşekkildir. 

Memleketin muhtelif yerleritı' 
de dütüncelerinden fayda beki~' 
ren muıi~i mensupları vekaletçi 
Ankaraya çağrıla~aktır. 

Ege mıntaka~ 
Satılan tUtUnlerimfl 

nın evinde ara§tımıalar yapıldığı ne kadar? 
ve bu araftırmalar neticesinde bir lzmir, 14 (A A \ Turtt01 

mikdar aU~h. mül.im-~ -· ~ll~ 4-..... 1" uDesın~n mu~telif m.ı.nt't· 
yıcı maddeler ile Makedonya ıhtı· kalardan aldıgı malumata gore 
li.t teıkilatımn bir kısım dosya ]arı ge mm takasının tütün sahalarıJ1' 
elde edildiği bildirilmi!t'r. Dosya- da dokuz milyon kiloya yakın~ 
lardaki vesikalardan bazısı 19 tün satılmıştır. Bu !ahta göre rj 
mayısta yeni rejimin teessüıün - koltenin üçte ik:sinden fnzla•;,,.. 
~en sonraya aittir. den çıkmış oluyor. Fiyatlar ., , 

Polis birçok tevkifler yapmış· • mmtakalarda geçen seneye J\
1 

, 

tır. Tahkikat devam etmektedir. betle yüzde kırk ve bazı mıııl'1 
kalarda da yüzde yet.miş f azlıt~~, 

Ankara, 15 (Telefonla) -An
kara havagazı ve elektrik tirketi 
izaımdan bazıları Berlinden gel -

mi§lerdir. Saat kiralarının kaldı .. 
rılmau, elektrik ve havagazı fiyat· 

)arının indirilmesine dair hüku • 
met tarafından evvelce yapılan 

teklif hakkında Nafia Vekaletile 
konuıacaklardır. 

mit olacaktır. lnıaat 12 milyona TUrk • Sovyet hudut 
Bir gemi kayboldu mal olacaktır. ' protokolu 

Geriye kadan 4 mily?n kilo tj 
tünün de pek yakın hır zarn•11 r 
tamamen satılacağı ümit olunrP' 
tadır. 

Ticaret lstatistiklerl 
Ankara, ıs (Telefonla) - Ti -

Tokyo, ıs (A.A.) - 3439 teni· Vismar limanında büyük bir Ankara, 14 (Hususi) - 1934 
birdenbire kaybolmuıtur. Torpi • tayyare kampı bulunmaktadır. Birinci Tetrinde imzalanmıt olan, 
tolar aramı~laraa da gemiden hiç Neumarktta bulunan askeri inıaat Türk - Sovyet hududunda çıka • 
bir eser bulamamıılardır. Bu va· servisi, 1928 de olduğu gibi yer al- c~k ihtilafların halline dair prolo· Tay ya reci ye 
pur 2 birinci teırinde 60 kişilik tında bazı in~aat yapmalda meı • kolun meclisçe tasdik layihasını •• k,. f t 
mürettebatiyle Kuıirodan hareket guldür. yeni bütçe encümeni tetkik ederek MU a a , 
etmitli. Almanyanm her tarafında en 1 umumi heyete verdi. İngiltere • Avusturalya t•~. ................................................. , ....... -............................ ~....... . ·~~ • 111 re yarışında birinci gelen ıçı 'fi'~' 

müzakere ve halli için Baıvekalet· ı C' b lı t l • d • l ? 1 dedilmit mükafat, Melboıl 
te bir komisyon teşkil edilmit ve JQ Q f(QZe e erı ne ıqor ar. 1 tayyareci Skot'a verilmittir. &f'" 
bu komisyon istatistik umum mü· Bu münasebetle bir hav• ~ i b" 

caret istatistiklerinin tanzim ve 
neırile alakadar bazı meselelerin 

dürlüğünde ilk içtimaını yapmı§ • l' AKIT - lJlelınıet Asını Bey, seyretmek • Bu, lıarpten cvı·el in- lcikkinin tetkik ııe mütalcasr,, serleıı • ri§İ yapdmı§ ve 100,000 Jclf 
(Mektep r:e aile) başlığiyle yazıyor: gilterenin "Splendid isolatlon,, yani lıasiyle yazıyor: nümayiıte toplanmıttır. 5t,t" 

br. 

Romanyada sokak 
başları kesildi! 

Bükre! - Dün Bükreşte ve di
ğer bir çok Romanya §ehirlerin.de -sokak hatları polis ve jandarma 
tarafından tutularak halkın nüfus 

cüzdanı ve ecnebilerin de pasa
portu soru)muttur. Pasaportu ve 

nüfus cüzdanı olmıyanlar polis 
merkezlerine götürülmüşlerdir. 

Dahiliye Nazırı bu tedbirin, son 
nmanlard.:ı. Romanyaya kaçan 
MZ! tüı>heli adamları meydana 
çrkarmalc için alındığını söylemi§· 
tir. 

(Seyyalı) ın bir kaç gün euvclki bir miikenımel yalnızlık ismin verdikleri " Taynıis ga::etesinln 1'ürkiye mu· Birincilik mükafatı ıo.o<>O ~ 1 

makalesini meu:uu balısediyor. Leyli sıyasanm deı·anıını terviçtlr. Jıabiri gazetesine Halkan anlta5ma • }in nakit para ve altın bir kıl ~ 
talebenin yalnız yü::de 15 i nelıa,.iler 2 - Aı·rupa i [erine iyi bir düzen sında birleımiş dedetler lıarkiye na· dır. ___..,--
ise yüzde 60 imtihanlarada muvalfak vermek için bu İflere yakından alfıka· zırlarınrn Ankarada aktettiklcri top· d 11 
olamamışlar. 3/ehmet Asım /ley, al· dar olmak ve yeni bir takım taahhüt· [anlıya dair mufassdı bir mektup Bugün Ankara 8 

lelerin çocuklar üzerine baskı olmak· lerc giri,nıek. Bu fikirde bulunanlar, göndermiştir. 1Ju mef•tubıın bazı nok· gelenler 1'•dtİ 
taki ilımali iizerinc dikkati crlbcdi· ln(lillerenin Arrrıpa kıt'asındaki ııaıi· talarını Trntr.lı bulduğumuz için onu Tiran Elçimiz YakuP 5,tifl 
yor. yete kar ı lakayt kalnııyacağını, çün· burada miitalca ctmeğc lüzum gür • Beyle Kolordu Kumandanı t id'' 

Mll,LIYET - Alımet Şükrii Bey, kil bilhassa tayyarenin bir harp ı:a· dük. 1 ·ıaye 1 
rlngllterc ve Arrupa) başlığiylc ya. sılası olarak tekfımülii ile nrtık Brl • Pata ve fırka lstanbu vı ı ge 
:zıyor: tamıa adaları armur.dald dar boğa • Tlerşe:1de11 evvel muhabirin An . re heyeti reisi doktor Ccır;t ti fef1• 

"Avrupa dcdct/erl arasındaki rnil . rın lnnillcrcgi Avrupa k<t'tlllından •· kara irllmaını Kral Aleksandrın katli bu sabahki trenle Anka,_:~ 
nascbetlcrin en miiplıem tarafı, lıcr yıram •ıacaiiırıı ileri sürrnekl,,<lirler . ., faciasından sonra güya Balkanlı detı· rimize gelmişlerdir. ~ 
lıanrti bir buhranlı ııaziyetle lnpil - Ahmet Şükrii nc11, bu iki C'ere • /etler nrasındalıi tesanüdün teyidi ~miİiiiİİİİİİÜİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİiiiiilllll..., ..... 
terede ötedcnbcri il:i cereyan ı•ardır: uandan htınnislnin galebe çalacağına maksadlylc yapılmış bir tezahür gibi H A B E R 

11 1 -Aıırupa işlerine karşı lfıkayt dajr kat'i hir 11ey söyliycmiyor. l'c telakki eden sö:lcrini taslıilı ctmel: '·• 
v M" ab• .. kalma!.·, lnqilterenin menfaatini doğ. lnoiltcrcnfo ra:iyctinin nıii,rılıcm ol- lazımdır.,. Gürbüz Çocuk uı 

rlldan doğruııa alf.kadnr r.d<'n hir nır- rlu~unu 1mzıı1or. J'unus Nadi Hey, Anl;ara toplan • No. 13 
sclr çıkmadıkça Arrrıpn kıtasındaki CUlJIHURIJ'ET - Yunus Nadi /J., tısının çok dp_/ıa rsaslı, safilam ı·o rlni· [ıiılll-rm••--~----...,.....-
del'lcllerirı münasebetlalnl u:oktan "Rnlkan arrlaşmnsr lıakkında bir t~- mi sebepleri oluğunu anlatıyor. 
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~~şrin1934 
-0eııün, •• .. .. 
~,~: 
Utfi Fikri eyi;-
\' . 
asıyetnamesi 

b ~ki Der· M , 
l\tiı•1 L~ &ım eh usu ve Baro 

utf' F:'-tltdı" 1 111>ri Bey evvelce de 
h.: gınıız gib. p . ' f 
-..ıfti \' • ı, arıs te ve at et· 
lli har: ~asıyetnameısiyle, serveti· 

a ıılerine bırakmı!lttı 
Uv • ~ • 

aıııyetnaıne n·· d·· .. H 
llıahk . , or uncu u· 

dGJıCi.i N enı~~nce Beyoğlu Dör· 
tçıhtıı oterlıgınden celbedilerek ,, 

lGtfi F"kr· 
~Ctika, 1 ı Bey, Beyoğlunda, 
daij a n Sefarethanesi kar§ısm· 
~~ ı>ar~anmı; Büyükadada 
~ z· taddesinde eski Maliye na· 
~k .;Ya Paıadan satın aldığı iki 
ttj il~ ~.~.azisini, Kadıköyündeki 
Ilı..... u~un eşyasını ve kitaplan· 
~~rıalerinin kanuni hisseleri 
~~ "lk dıktan sonra -iyilik işleri-

" fetnıektedir. 
Yaa' 

ba,,. 1Yetname, İstanbul Barosu· 
h~; ~e.rhumun hususi katibine, 
~llercJ~Ya mahsus olmak üzere 
ıııau ıra ayırıyor. Fikri Beyin 
~~~ ~dare, artık, latanbul Ü· 
~ ıtesı rektörü ile İstanbul Hu-

/e Ceza mahkemelerinin bi
\~1 ~~islerinden mürekkep üç ki· 

tıı ır hey'ete tevdi olunacaktır. 
~ ~ey' et hizmetlerine karşılık 
~. hır ücretten istifade edecek· 

~lak, ıne:leni cesaret, aile mu· 
Oct• 

~ ı mevzuları etrafında o se· 
~~lrfında en iyi bir eser yazana 
. ~ bin lira mükafat verilecek· 

1,. bıaksatla seneden seneye '{" ttı·· 
}\ \laabaka açılacaktır. 

de ltariannda en çok isabet e· 

~: "e tıınumun teveccühünü ka· 
'tt n"k· d b' 1. !tlUk· a ıme e, ayrıca, ın ıra 

13 af '-t ~erilecek. 
htlt 11 Üci ikramiyede de hakem, 
betittda bahsettiğimiz üç kitilik 

~t olacaktır. 
. eri kalan parayla, her ıene, 

~~r Yer,·te yahut liselereden en iyi 
hit~!en bir kaç talebe, tahsillerini 
~~.ek üzere Avrupaya gönderi-
c~ır. 

. l . . . . . . . 
\. fıtif F'k . B . • A • 
~,,. ı rı ey, ıçttmaı ve sı-
~ 1 ~·· ~ .o~şleri itibariyle "sağ,, ol-
lı t~ 1Sın haynttc::ı.yken bana sevim 
\ ı ~nnıemişti. Hatırlarım, an· 

ol' .. 
. 'll gun: 
~ abanın düşmanıydı! -demi§ 

t 
!\~Ilı 'kat niçin? Merale etmeme 
tıi~e el\ bir türlü tahkik ederek 

~il d~llleıniştim. Herhalde babası· 
•ııı eö~anı bir adam, kimseye ti· 

Q nnıez ... 
~iıı hltrıa ra.&men, Lutfi Fikri Be

~~ b~!'lll?ıa giden bir hareketi, bü 
~lihat t ~edeni cesaret göstererek, 
il, ttı!~,arın en kuvvetli zamanın-
' I llsan kürsüsüne çıkması: 

~4tilll!~ence yaptığınızı idd:a et· 
tıı lt~ ~P~t ediyorum. lıte tökü
~~· lllev~t ları buldum! -diye; orta 
·~ar.... Ufların kanlı tırnaklarını 

•t.ıış 1 

ltıtf· Oıınnsıdır. 
~r t Fik. B l' lt \' . rı ey, her halde, mü
ı ,.._ etıle ..... 1 ~"''ede . ..,,.. ' c~:rlcrde "Ccs:ıre· 

,.._ nıl·e .. .. .. 'k . 
ti ·•1aıid k' '' Bozunu z retmesıy· 
"~ek . e 1 hareketini akla getir· 
~ ı~tiyor 

'~" erhunı . 
t 1ldığ1 1 ' O:.~.:ı.nlıhğa dört elle 
~J, .. l ta.na-.t· . h l . . . t ", ~· ' .... ını ns! etm ştı. 
e~ ırasın h 

't etin h 1 u suretle bu mem 
~~~~tıın1 ayrına terketmesi, Türlt 

1l:ıl\· n Yeni " 1 l" • d b . ı ı?ö %c.t ını e en mse· 
" ste- ., \Jg • 14•ez mı 

~la llıan1ı1ı.. · 
ı ... tıl~l' h ga körü körüne bag" lı 
""ı ' ur ·· ~·1 \'al' ~ l CJınıe küsmü~ler, ne-
~· ' ••e er· :.-

l:'l'a1 Mısır ~·Yoksa toparlıyarnk 
~ikt~'a:ra a, .. ırn~. Suriyeye, ki.mi 
•i ı J!e . Coçnıuşlerdir. LUtfi 
le,· y ııe c·· h 1tıe, ad 

1
• . urn uriyet Ü niver-

a ctıne }""' h , genç ıgıne, a • 

Yunanistanla gümrük birliği 
Yunan iktısat nazırı Ankarada bu ihtimalin de 

tetki edildiğini söylüyor 
Ankara da bulunan Yunan lk

tısat nazırı Mösyö Pesmezoğlu. 
nun lktısat Vekilimiz Celil Beyle 
birlikte dün ıehrimize geldiğini 
yazmıttık. Misafir nazır Beykoz 
deri fabrikasını gezdikten sonra 

Mecidiyeköy likör f abrika11m 
gezmit öğle üzeri gazetecileri ka
bul etmittir: 

Mösyö Pesmezoğlu ezcümle 
demitlir ki: 

""lfsküCia_ra· yeni 
tramvay ahndı 
Kadıköy tramvay hattı için 

getirilen son dört arabanın tec
rübesi iyi netice vermit ve ara-

balar İ!lemeye baılamıştır. Şir • 
ket Almanyaya yeniden araba 

ıımarlıyacaktır. Bu arabalar ya
za kadar gelecektir. 

Üsküdar şebekesindeki tek 
hatların çift~ çevrilmesine de-
vam edilmektedir. iki günden • 
beri Karaca Ahmetle Çiçekçi, Pa
§akapısı ile T unusbağı arasında

ki tek hatlar çifte çevrilmekte • 
dir. Yakın bir zamanda Ahme • 
diye ile Horhor ve Üsküdar -
Kısıklı arasındaki tek hatlar da 
çifte çevrilecektir. Şirket bun • 
dan batka Kuzguncuğa, iç Eren-

köyüne kadar da tramvay hattı 
dö§eyecektir. Kadı~öyde Gaz
hane kısmına da tramvay hattı 

uzatılacaktır. 

Muallim kadroları 
Ekalliyet ve orta mekteplerle 

liselerin muallim kadroları tas • 
dik edilmek üzere vekalete gön
derilmişti. Kadrolar tudik edile .. 
rek gönderilmeğe baılanmıştır. 

Dün iki mektebin kadroları 
gelmiş ve alakadarlara tebliğ e • 
dilmiştir. 

Italyanlar torik 
alacaklar 

Bir ltalyan konserve şirketi 
direktörü şehrimize gelmiştir. 

Buradan torik alıp ltalyada 

konserve yapmak niyetindedir. 

Içtimat ilimler 
enstitüsü 

Üniversitede içtimai ilimler 
enstitüsü cumartesi gunu açıla 

caktır. Bu enstitüye Üni\'eraite 
müdavimleri alınacaktır. Ders • 
ler her gün saat on altıda başlı • 
yacaktır. 

....................... . .................. . 
lakına, ailesine inandığını, manen, 
maddeten ona bağlandığını ömrü· 
nün bu son hareketiyle, gösteri· 

"Konuşmalarımızın bariz hu· 
susiyeti, çalışmalarını birleştirme 
yolunda Yunanistanla Türkiye • 
nin samimi arzu göstermesidir. 
Meslektaşım Celil Beyefendiyle 
iktısadi ve ticari münasebetleri • 
mizin muhafaza ve inkitafı için 
çalı§ tık ... 

"Ankarada Türk-Yunan ti
cari mübadelesini arttırmak yo • 
lunda bir çok ihtimalleri tetkik 
ettik. Hatta gümrük birliği ihti -
malini bile gözden geçirdik. 

Dünya daha tabii tekle döner
se, münasebatımız daha mükem
mel olacak .. Zira, Türkiye zengin 
ve müstahsil bir.memlekettir. Yu
nanistan ise tüccar bir memleket .. 
Bu ikiyi birleştirmek suretiyle 
büyük işler yapacağız .. 

"Ankaradaki faaliyetimiz ayni 
zamanda, Balkan itilafının ikbsa
di gayelerinin tahakkuku için da
ha müsait bir zemin hazırlama 

mahiyettedir. 
"Ankarada gördüğüm hüsnü 

kabulden çok mütehassisim. Yük
sek şef Gazi Mustafa Kemal Pqa 
Hazretlerini.; tenezzülen ibzal 
buyurdukları iltifatı ve bütün hü
kUınet erkanından gördüğüm yük-

Alacak meselesi 
Galatada Necati Bey cadde • 

slnde tütüncü Ali Asgar ile Hı • 
risto arasında bir alacak mesele -
sinden kavga olmu9, neticede Ali 
Asgar ekmek bıçağiyle Hıristo -
nun boynundan hafifçe yarala
mııtır. Ali Asgar yakalanmıştır. 

Kantar h1rsızı 
Fatihte kömürcülük yapan 

Hüseyin Efendinin dükkanından 

bir takım elbise, çamaşır ve bir el 

kantarı çalan Satmi yakalanmıt· 
tır • 
Teneke ~alarken 

Sabıkalı Arap Hasan Hasır is
kelesinde yağcı Ligor Efendinin 

dükkanı önünden bir zeytinyağı 

tenekesini çalarken görülerek ya. 
kalanmıştır. 

Kumar 
Gaitada Mumhane caddesin

de Manolun kahvesinde iskambi 

kağıdiyle ktİınar oynadıklan gö 
rülen tiyatrocu Ahmet, Hamdi, 
Mustafa ile Hikmet Hanım yaka
lanmıştır. 

Gayri mübadiller 
kongresi dün 

toplandı 
Gayıi mübadiller cemiyeti se • 

nelik kongresi dün saat on dört • 

.aek misafirperverliği ve mubah • 
beti ebediyen gönlümde saklıya. 
cağım.,, 

Yunan iktısat nazırı dün öğle
den sonra Bakırköy bez fabrika
smı gezmİf, akıam Ticaret Oda
sının T okatlıyandaki çayında bu
lunmuıtur. 

Yunan nazm Mösyö Pesmez • 
oğlu bu sabah memleketine hare
ket etmittir. 

"Hatt·--a--m-ec-m-u--1 

ası mahkum 
oldu 

Morg aleyhinde ve orada ça • 
lıtan Osman Efendi aleyhinde ya
zı yazdığından dolayı (Hafta) 
mecmuası aleyhine açılan dava 
dün neticelenmit, (Hafta) mec • 
muası ıahibi llhami Safa Bey, 
dört ay hapse, mahkeme masari
fini ve Osman Efendiye yüz lira 
tazminat vermeğe mahkfun ol
muttur. Yalnız llhami Safa Be
yin daha evvel bir mahk\iıniyeti 
olmadığından hapis cezası tecil e
dilmiıtir. 

Ensari Bülent imzası ile yazı 
yazan Nizameddin Nazif Bey, 
batka bir itten mevkuf bulundu
ğundan cezası tecil edilmemit • 
iki ay on gün hapse mahkUın ol • 

muştur. 

Nizameddin Nazif Bey de ay
rıca Osman Efendiye yüz lira taz
minat verecektir , 

Kınalıada kazas 
Kmahada açıklarında üç ki

tinin boğulması ile neticelenen 
deniz kazası neticesinde tevkif 
edilmit olan motör sahibi İsma
il Efendi, dün serbest bırakılmı~· 
lır. 

Hariciye vekili 
Cenevreye gitti 
Dün sabah tehrimize gelen 

Hariciye Vekili Tevfik Bey, Mil· 
lletler Cemiyetinin fevkalade 
konsey içtimaına iıtirak etmek 
üzere, akşamki trenle Cenevreye 
hareket ebnitlir. 

iktisat Vekili Celal Beyin Ba
yar adını kabul ettiği yazılmııtı. 
Hariciye Vekili Tevfik Rüttü Bey 
de soy adı olarak Aras adını kabul 
etmiştir. 

KömilrlUkte kesik 
kafa! 

Kumkapıda Rüsumat memuru 
Cemil Beyin evinin kömürlüğün -
de bir insan batı bulunmuş, müd
d~iumumi muavinlerinden Ekrem 
Bey tahkikata b:ışlamıştır • 

3 

Şarki Avrupanın 
büyük kuvveti 
"Documan tation internationa , 

le,, yazıyor: 
Garp efkarı umumiyesi için sa

dece büyük devletlerin •ahan Ja
hüinde cereyan eden bazı bey. 
ne/milel vakıa ve tezahürlerin tet
kiki kali değildir, z~ra 1914 -
1918 harbinden sonra dünya,e11 
hana Tuna ötesindeki alemi btlf· 
tan başa değiştirmiş olan tahav. 
viillere şahit olmuıtur. 

Me•elii İfte l•panyanın bile 
T ürkiyeye ticaret sahcmnda yak
laımannın milletler aran bakı • 
mından ehemmiyetli olacağın• j 
dan kim §Üphe edebilir? Bu yak
lCJ§ma her iki devlet için de mu ı 
hakkak surette faydalı olar, zira 
Türkiye, menfaatleri itibariyle 
l•panyaya muariz bir mevkid4 
bulunmadığı gibi ne Türk İ•tih. 
•ali l•panyol istih•alini, ne de ls
panyol istila.ali Türkiyeninkini 
herhangi bir piyasadan Jııan sür
mek vaziyetinde değildir. 

lıte bütün pqin hükümleri oe 
batıl fikirleri zihinleerimi:Jen çı, 
karmak zamanı artık gelmiıtir; Ba 

günkü Türkiye, hiç bir v~hile, 
sultanlar ve ıaraylar devrinin ıa • 
talatlı ve gev§ek Türkiye.ine ben .. 
zemi)'or. Bu hakikat bugünün en 
bariz hakikati iken bir çok in•an
ların elan vaziyetten bihaber bu. 
lunduklarını ve Reisicumhur Ke
mal PQfa ile Türk münevver küt
leıinin kimi terakkiye bizzat 
memleket içind amil olmak, kimi 
de yeni Türkiyeyi hariçte temıil 
etmek mretile elele, çalıştıklarını 

bilmediklerine ne kadar tee!sül 
edilse azdır. Bugünkü Türkiyet 
geriliğin boı bir "Pitoresk" yıl -
du:nının en •on tezahürlerini de 
tamamen •ıyınp atmış, büyük bir 
devlettir. 

Bugünkü Türkiyede bütün 
münakale vaııtaları baı döndü • 
rücü bir süratle artmıf, genif or • 
man •ahaları leyi:ılendirilmiı ve 
bir müddet sonra garp sanayii 

ile adeta rekabet edecek mahi. 
yette olan bir •anayi hareketi bii 
tün memlekette yol almı§tır. 

Diğer tara/tan maarif te çok 
ilerlemi§, mektepler, çoğalmı§tır. 
Bugünkü lstanbul, henüz rüyı 
dolu kö§elerden büsbütün mah· 
rum kalmı§ bulunmamakla bera-

ber büyük ve dinamik bir gehire 
münkalip olmuftur; merkeze nis
betle ikinci derecede kalmanna 
rağmen şimdiki Türkiyenin as

ri ahengine uymaktadır. 
Yeni Türkiye daha çok uzun 

zamanlarca 'tükenmek bilmiye -
cek olan :zenginliklerle dolu bir 

çok yerlere malik olan bir mem .. 
lekettir. Bunun içindir ki, Türki
ye Avrupalıların olduğu kadar 
ve hatta daha ziyade l•panyol 
entellektüellerinin ve if adamla
rının derin ve samimi dikkatini 
üzerine çekmeye layiktır. 

yor. 
te toplanmııtır. Kongre reisliğine 

Bu vasiyetname yalnız onun 

Gazi Hz.nln üniver
siteye armağanı 
Gazi Hazretleri Üniversiteye 

bir portrelerini armağan etmiş • 
lerdir. Rektör Cemil Bey port -
reyi merasimle riyaset odasına 

asmıştır. 

Mahktl.m olan esrarcı 
T ekirdağı mebusu Celal Nuri Bey 

hayırperverliğ:.ni ispat eden bir 
seçilmiş, idare heyetinin senelik vesika mıdır? Yeni rejime ilk gün· 

leri !iddele muhalif olan bir ada
mın tahtenuurunda, belki de şu

urunda samimi b:r değişiklik ol
duğunu ifade etmez mi? 

Bence, bu hayır iti, diğer zen· 
ginlerimize imtisal nümunesi ol· 

mak kıymeti derecesinde böyle 
bir tct!<ik mevzuu teıkil için de e
h~mmiyetlidir. 

raporu okunmu§tur. Rapor müna· 

kafasız kabul edildikten sonra ye· 

ni idare heyeti seçimine geçilmif, 
reylerin okunması neticesinde Ce • 

lal Nuri, Hüsnü. Cemal, Derviş, 

Hasan Yani, Cafer Tayy:ır, Şefik, 
Şehap, Mustafa Arif, Salih Bey • 

Ierle Halil Paşa ve Saadet Sadık 

hanımın kazandıkları anlaıılmıı • 
tır. 

' 

Unlversitede baş 
örtü yasak 

Üniversitede kadın hademe -
lerin iı görürken b:ı9 örtü örtme
leri mennedilmi~tir. Bundan son
ra hademeler beyaz göğüslük gi .. 
yec:eklerdir • 

Esrar satmaktan suçlu Çangı • 
rıh lsmail sekizinci ihtisas mah • 
kemesinde 2500 lira para cezası • 
na ve bir sene hapse mahkum ol
muştur. 

Cümhuriyet Abide
sine çelenk 

işlerin tasfiye etmiş bulunan 
muhtelit mübadele komisyonu 
heyeti de dün saat on ikide Cüm. 
huriyet abidesine çelenk koymu§• 
tur. 
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Yazan: 

Aka Qündüz !
Alma ve başka dde çevirme! 

no. 18 Devlet yasasınca koru'.udur. 

- lnanmıyormusunuz? Beni~ 
gibi fakir bir adam sizin gibi zen
gin çocuklarına bir gün olsun yar
dım edemez mi? Gücünüze mi git· 
ti. Bir saatım var işte, satarız, ne 
çıkar. Sağ dönersen yerine koyar· 
aınız. 

Saro bir daha göldü ve miski· 
nin omuzunu okşayarak: 

- Darılma, dedi. Senin lafına 
gülmiyorum Saata gülüyorum. 

- Saatımın nesi var? Hiç etme
se on altın eder ya. Beşer beıer 

paylaşırsınız. 

- işte buna gülüyorum ya. Ma
arif nezaretini~ sana verdiği altın 
saat iki altın bile etmez. 

Miskin gözlerini açarak: 
- Neden etmiyecekmiş? Ası1 

bugünlerde altın para eder. 
- Öyle ama senin saatin altın 

Üeğil ki. 
1 - Ya! Nedir öyleyse? 

f - Kalp, kalp altın! Anladın 
mı? 

- Ne biliyorsun? 
- Sana verdikleri gün edebiyat 
Jaki..ilt:!si birincisine de onun bir 
eıini vermişlerdi. Geçen kiş sat· 
mak istedi de nereye götürdü ise 
"bu altın değillir, yaldızlı fakfun
'dur, etse etse yenisi iki lira eder, 
biz versek versek bir lira veririz,, 
'dediler. 

Odaya bir iki komşu delikanlı 
1 Claha geldikleri için konu,maları· 
nı değiştirdiler. 

Odada sıkmtılı bir hava var · 
·dı. Konuşulan laflc:ı.r birbirini tut • 
muyordu, esneme1er başlayınca 

miskin kalktı. 
- Gidiyor musun? Söyli;rece • 

'ğin bir şey mi vardı. 
- Hiç .. Ayağım bu tarafa sap

h da onun için geldim. Yarın ü • 
niversiteye erken mi geleceksiniz? 

ikisi birden: 
- Evet, dediler. Zeus erken gel 

memiz için kart göndermiş. 
- Yarın konuşuruz. 
Sokağa çıkmca uylmsu gelmedi

ğini anladı. Nasıl vakit geçirece· 
iğini dü~ünürken tramv.ayın durdu-

, iunu gördü. Şehrin öbür batına 
"gidip gelmekle bir kaç saatini o

yalıyabilirdi. Binerken biletçiye 
Soı-du: 

- Son tramvay kaçta? 
- Bu sondur. Arabalar azal • 

hldı. Bu geceden sonra yeni itine -
rer .. 

Ça1'M-iz odasına döndü. Varını 
yoğunu tek, eski bavuluna yerleş • 
tirdi. Kitaplarının arasından üç 
küçük fotoğraf çıkarıp koynunda· 
ki mefm portföyün içine koydu. 

1 Koymazdan önce üç resme de u • 
· zun uzun baktı . . Bakarken çukur· 
aaki gözleri parlıyordu. Kirpik -
lerine boncuk boncuk yaşlar asıl -
mıştı. 

Bürük babasını ya1nız şu bi • 
rinci fotoğraftan tanıyordu: fıki 
~ağın şatafatlı üniformasını giy • 
miş, pala bıyıklı, geniş omuzlu, 
avuçluğundan sırma püskülü ıar
ltan uzun kılıçlı bir binbaşı ... 

Bir mızraklı süvari nlayının 
bin ba,ısr olan bu yiğ it duru!lu 
zabit lcimbilir kaç yıl önce anayurt 
sınırlarının önünde can vermişti. 
Niçin can vermişti? 

Babasının anlattığına göre ken· 
Cli budunu başkalarına bir şey yap 
!IJlamıth, fakat ba,keiarı yurdu • 
J.ıq Ostilne g-afclrrmrşlardı. Oiplo-
mui lcomllinezonTnrr f>unun böyle 
olmasını istemişti. Yurdunun ve
'";m li tonrakları. acunlar dei?er ka.-

zanç kaynakları da bu saldırış is
teğini körüklemişti. 

Ve babas bu geçmiı olguları 
her anlatışında sonuna §U sözleri 
katmağı unutmazdı: 

- Budunların birbirlerine hak· 
sız saldırışlarını ve haksız savaı
ları kaldrrmanın bir yolu vardır. 
O da şudur: Diplomaşiyi insanlı
ğa çevirmek. 

Dllnyada dökülen kanları as
ker kılıçlan dökmemiştir. Diplo
mat kalemleri dökmüştür. Ordu
lar her çağa okan soysal, yiğit 
ve insan kalmışlardır. 

Ordular hiç bir vakit durup 
durdukları yerde ve kendi kendi
lerine atılmamışlardır. Bir bu • 
dunun, bir yurdun varlığım ~o -

ruyan ordunun davramş ve atılış 
manivelelerini diplomatın elin • 
den alıp budunun kendisine ver • 
meli. 

Miskin, babasının söyledikleri • 
ni ancak bu yaşta daha iyi düşü

nebiliyordu. Çünkü babsın.ın bu 
sözler!ni dinlediği yıllarda henüz 
küçüktü. Söylediklerini sadece bir 
fotoğraf camı gibi çekip ıakla • 
mıştı. 

Bir asker doktoru olan babası 
da başka bir savaşta koleraya tu • 
tu'l~p eve dönmeyince her ıey ka .. 
rışmıştı. Anası ile başbaşa kalan 
çocuk yıkılan baba yurdundan en 
kenar bir mahallenin tavan ara· 
ıma çekilince bütün benliği sar • 
sılmıştı. Evlendiği gündenberi 
veremli olan anasını be1ediye kal· 
dırıp bir kenara gömdüğü hafta. 
larda çocuk lisenin orta ıımıflann

daydr. Hısım akraba, uzak ya· 
kın dost, hiç, hiç kimseyi tanımı
yordu. 

Bu üç fotoğraftan batka tek o
danın içinde nesi var, nesi yoksa 
hepsini yok pahasına sattı. Çün
kü anası veremden öldüğü ıçın 

hepsini ütüden geçirmişl~rdi. Böy· 
le eşyaya da herkes yok pahası ve
rir. 

işte o gündenberi bu pansi • 
yona yerleşmişti. Bunca yıldır o -
da aylıklarını hiç aksatmadan ve
riyordu. Fakat gene 0 1 pansiyon· 
cunun gözünde sanki bir · sığıntı 
idi. Pansiyoncunun canı hangi 
odayı isterse miskinin pılı~mı pır· 
tısını oraya göçerirdi. 

Üç dört aylık yaz azatlannda 
tanımadığı mahallere gider, gaze
te satıcılığı ederdi. Uzak eezinti 
yerlerinde limonatacrlara, k!r mey 
hanecilerine yardım ederek birik
tirdiğini kış için saklardı. Baba • 
dan kalma yetim aylığiyle bu para 
kendisini zarzor geçindiriyordu. 

Artık bu sahahtanberi ko,-nun -
daki üç fotoğraf tan, sırtındaki 

torbadan ve ayaklarındaki çivili 
postaldaJll başka hiç bir şeyi yoktu. 

- Niçin bir ,eyim· olmasın? 
D:ye kendi kendini payladı. 
- Niçin bir şeyim olmasın? Üç 

şeyim daha var. Yurt sevgisi, bu
dun sevgisi ve insanlık ıevgiıi.. 

Sonra acı acı gülümsedi: 
- Yurt sevgisi ama. onu hic; 

belli edememişti. Arkad~şları o
.nu yurtsuz diye dövüp tekmelet
memişler miydi? Budum~uz mis • 
kin! ?ive kaburgalarını, parmak • 
lanm, ke.f a ta~nu kırıp parçala • 
mamışlar mıydı? · 

insanları ve inıanlığr seviyor • 
du. Bu sevgiyi onun içine döşek • 
tekl nna&mın bir iki satırlık söz • 
leri aşılamıştı: 

(Devamı var) · 
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Unable (anebul) Kudreti yok 
· Uncle (ankıl) amca 

Uucomfortable (ankomf ortebul) ra· 
hat vermiyen 

Under <ander) altında 
Understand (anderstand) anlar 
Undress (andres) soyunur 
Unhappy (anheni) bedbaht 

Unlock (anlok) ltilidi açar 
Up (ap) yukarı. 
Upon (apon) üzerinde 
Upper Caper) üstte 
Upstairs (apsterz) yukarda - yu • 

karı katta 
Us (as) bizi, bize 
Use (yuz) kulJanır. 
Used to (yuzd tu) bir şeye ·alışmış 
Usef ul (yusful) !adaylı 
Usual (yuzyeJ) mutat 

v 
Verb (verb) fiil 
Verse ( vers) şiir parçası 
Very (,·eri) pek, çok 
Village ( vilec) köy 
Visit (vizit) zi)·aret 
Visit (vizit) ziyaret eder 
Voice (voycs) ses 
Vowel (vovil) sesli harf 

w 
Wait (veyt) bekler 
Waiting-room (veytin-rum) bek· 

leme od<ası 
Wake (vek) uyanır 
Wa1k Cvok) yiirür 
Walk (vok) yürüme 
Wall (vol) duvar 
Want (vont) ister. ihtiyaç hisseder 
Warm (vorm) sıcak -
Was (voz) idL 

Wash (voş) :Yıkanır, yıkar 
Wash (voş) yıkanma 
Watch (votş) gözetler 
Water (voter) su 
Water (_voter) sular 
Wave (vev) dalga 
Wave (vev) dalgalar 
Way (vey) yol 
We (vi) biz 

Weak (vik) zayıf 
Wealth (vels) servet 
Wealthy (velsi) zengin 
Wear ( vir) geçer 
Weather (vezer) hava 
Wednesday (venezdey) Çarşamba 

günü 
Week (vik) hafta 
Weekday (vikdey) haftn günü 

Weep (\ip) ağlar 
Weigh (vey) tartar 
Weight (vcyt) tartı, ağırlık 
Welcome ! (velkam) merhaba 
Well (vel) koyu 
Well (vel) iyi 
Well I Cvel) ala 
West (vcst) garp 
Western (vestern) garp tarafında 
Wet (vet) ıslak 
Wet (vet) ıslanır 
What (vat) ne 
What (vot) ki 
When? (ven) ne zaman 
When ·(ven) o zaman ki 
Whenever (venever) ne zaman ki 
\Vhere? (ver) nerede 
Wherever (\•erever) her nerede 

Which (viç) hi 

While (vuayil) esnasında 
White <huvayit) beyaz 
Who? (hu) itim 
Who (hu) ki 
Wholc (hol) bütün 
Whose? (huş) kimin 
Why? (huvay) niçin 
Wif e (vayf) zevce 

Will (vil) irade 
Willingly (vll1ingli) istiyerek 
Wind (vind) rilzgar 
Windoy (vindo) pencere 
Wine (vayn), şarap 

Wing (ving) kanat 
Winter ("inter) kış 
Wisdom (vizdom) akd, kiyaset 
Wirse (voyz) akıllı 
Wish (viş) arzu eder 
Wish (viş) arzu, dilek 
With (Yiz) i1e 
Withort Cvişaı·t) siz 
Woman (vumen) kadın 
)Vonder (vonder) hayret 
Wonderful (vonderful) hayret 

ricJ. 

-, .. 

ve-

(Devamı var) 

::~:: ŞAHİIV REİj 
1 Büyük macera, aşk ve harp r~m~ 
Şahin reis, Ali paşadan Mora 

Beylerbeyf. .ğiıiistiyordu. 
Lakin bütün gün nafile nama· 

zı kıldı·ğı halde bu oldukça iyi ha· 
vada hile içi dışına çıkmış, batını 
minderden kaldıramamıştı. 

Yarım saattenberi iki gemi bir
birine yanaştığı ve durduklan İçin 
biraz kendini toparlıyabilnıiş, zor· 
la yukarıya çıkmıştı. 

Ali Paşa Habibeyi gördüğü za· 
man ağzı açık kaldı: 

- Tevekkeli Şahin gibi bir ba
bayiğit senin uğruna ölümlere a· 
tılmıt !... Ben doğrusu bu itde bir 
bilmece sez:yorum .•• 

- Nedir paşam? .•• 
- Bu ahu mu seni avladı yoksa 

• ? sen mı ontt .... 
-İkisi de bir yola çıkar paıam .. 
- Orası öyle ... Orası öyle ... La· 

kin ben çok güzeller gördüm a· 
ma ... 

Birdenbire sesini tatlı bir ıaka 
ile değiştirdi. Bir arkadaş gibi ge-. 
ne Şahn Reis;n Oı'11U

0

zuna okkalı 
bir tok~t attı: 

-Reis! ... Şeyh Ebüssaidin böy
le bir kızı varmış da neden habe· 
rim olmamı§ ... Ben isterdim ya-

hu!... ı, 
l • "'i" ,., I 
kisi de gülüştüler. 

Ali Paşa gibi, genç kı;;;;;uzü
nü, boyunu, hosunu gören bütün 
leventler de onun güzelliğine hay
ran kiiliiiı,lardı: 

-Vay anaıını be, Clutdn dur· 
du da turnayı gözünden vurdu ... 

Diye mırıldananlar oldu. 

Gemiden gemiye haber gitti. 
Y •imadan kalma, yahut lstanbul
dan hediye olarak alınmış bir kaç 
kat güzel elbise bulundu. içlerin • 
de garip bir tesadüfle gelin elbise• 
si de vardı. 

Nikah kıyıldı. Şetbetler içildi, 
dualar yapıldı. 

Yeni evliler!n şerefine yirmi bir 
atım top, Akdenizin geniş ve mas· 
mavi ufuklarında gürledi. 

Ali Paşa Şahin Reisi Cezayire 
götürmek için zorladı. Fakat o, ri· 
c:a etti: 

- Beni, dediğim yerrJrden h!
rine sancak beyi yaptır... Eğer 

Sokulluya bir mektup verirsen bu 
olmuş demektir, Oralarda hem ra· 
hat bir ömür süreriz, hem de le
ventlerim için bol bol av bulunur. 

- Peki, sen bilirsin!.. Fakat 
Cezayirde olsaydım benim çok işi
me yarıyacaktın ... 

- Gene de yararım. Mesela İ· 
nehahtı bütün kafir gemilerinin 
yolu üzerindedir, burada ileri ka· 
rakol gibi beklerim ... 

- Sahi! Mora Beylerbeyi Lala 
Mustafa Paşa benimle beraberdi. 
lstanbuldan yeni vazifesine geli
yordu. lnebahtı Beyi Rüstem Bey 
ölmüş de benden onun yerine, de
niz görmü§, gözü pek, bir babayi
ğit is~emitti. insanda talih oluna 
bu kadar olmalı ••• 

Şahin Reis gülümıüyordu 
Ali Paıa. devam etti: 

- Bunun için latanbula kadar 
gitme! .. Muıtafa Pa,a timdi Nıy 
varin'dedir. Sana bir mektup ve
reyim, git gör! .. Zaten yararlıkl.a

rmı vezirler mecliıinde anmııtım. 
Hatta Mustafa Paşa "şunu bana 
versene r .. ,, demişti de ben "o, me· 

.. ü1' 
kan tutmaz, limanlara, küÇ ]<abl 
nizlere sığmaz, eşsiz bir ~· 
mandır.,, demiş, kulak ,,ıo 1 

tnn ... Şimdi seni karşısınd• 
ce öyle sevinecek ki ... 

- Teşekkür ederim!.. f. 
H d. . b' ~ı.ırl• - ay ı senı ıraz u,, > 

Filoya emir verdi. Reiıld~I 
Patanın gemisi yanyana "e~ııb•I 
leri onların arkasında oidul 
de Mora tarafına döndül~t·~~~ 

Şimdi bütün gemilerde~ l 
çalınıyor, ıerlalar söyleniyor ~1 
yunlar oynanıyordu. Bu bir ' 
filosu değil; o zamana kad~ j 
eıi görülmiyen muhte§eID .bitti~ 
ğün alayı idi. Akıam üzerı .~ 
şa Şahin Reisi gemisine go 

- Size bir düğün hediyet 
.zım ..• Fakat ne vereyim? .. l~ 
lıları, elmaslar, ipekler, pafl 
Bunlar senin elinden yığını / 
geçtiği halde hiç b:rini k~ I 
ayırmazsın ! Bir düğün bedı1 
Ha: ... Evet ..• 

Elini alnına götüriiyor, 
ni kaşıyordu. Birdenbire 
Reise baktı: ~ 

- Buldum •.. Bundan da~ş / 
gun bir hediye olamaz.. f ıl~/ 
en güzel ve en yeni gemilet1 

ikis:ni sana veriyorum. 

Amiral gemisinden verile,;. l1 

retlerle filonun en güzel iki rf ~ 
si büyük bir sevinçle Şahin p.ı~ 
gemisine yanaşblar. Ali Paşı 
tanları ve lev~ oıu t .. _..ı' ! 

c..,ççlfln J{aranlığı yavaş ~f 
Akdenizin geniş ufuklarını J ~ 
tır ve mavilikleri karaltırketl 
birlerinden ayrıldılar. . / 

Ayrı ayrı yollara atılan i1'1 f 

hur deniz kurdu, gemilerinde~ 
tılan toplarla birb:rlerini soıı 
selamladılar... { 

Her iki taraf da o zamanrts ~ 1 

hur korsan şarkısını söyliyet~I ~ 
ni harp ufuklarına, yeni :ı~f ı~ . ,.,. ' 
doğru kocaman ve beyaz k" vl 
gibi kanat açmı,Iardı. Le"\'e"jl 
gür sesleri, akşam karaJllıb~ı 
enginlere yayılıyor, gök kıl 
akisler yapıyordu. 

. . . . . . 
1 ti· il 

Aradnn on iki yıl geçill ' ~·i 
Şahin Reis lnehahtı'nııt e'ei 

• • reıı ıış< yamacında herkesm ıııı 1'' 
bir yuva kurmuştu,. Oracl•' .,ı,t"~ 
geçtiJ,çe güzelleşen, olıı" ıı~ıt', 
Habibe ile Şahin Reisi . • oil~~ 
gürbüz, on bir yaşında bat 1,,ı" 1, 
annesini andrran, bet yıı.~ 1şt, 

· ı· .. 1 b' k oe"•· ıı' aevım ı, ııuze ır ız ç ,.,, , 
·ıı } """ yordu. Yalnız, HabibertJ .. ~, 

,, tJfl' 
g~ ındaki ben onun kulagı 

·t• 
sma kaçmı§lı. ,~.,e tı 

{itli#"" 
Baba ile ana onların 

. d ıe· 
rıyor u. ,ıı tf 

Ş h. R . . . e "'e.t .ıı,t a ·n eıs yırnuy frtp ( 
mileriyle her yaz, her i ~11 

h . 5,.r' .. ' Adryatik sa illerıne, b•tlP ,tf' 
na. gibi methur şehirlerej,er t ( 

nedik kapılarına kad•.' .. Jıe'!o 
• zyO•' J'f' 

frn altını üıtUne getsr JJş''ıı cd' 
ıız mallarla dönüyord;· 11,.ri~ eı1• 
ıina boğazı ağzında, a 1'ibrı•t "' 
nuhunda puııu kuruyor, edilı 
Giritten mal getiren v1e:0,cJıs· ) 

• • • • şf/ Jı ,,,., 
Cenevız gemıler.nı .. ,tıl' 

crıe., 
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Zavalh damat 

Mezarlığı 1 
Davul aramıya gider

ken kuyuya düştü 
Uldil 

.. 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak. macera, 
kııkınçlık, kuvYet, aık ve seyabıt romanı 

ASLANLI HÜKUMD 

SOLEYMANIN romanı ftakleden : VA • rtQ 
-11- Adana, 12 (Huauıl) - Çavuı

lunun lnaph köyünden Musafa ile 
'bu hafta Meryem ismindeki bir 
kız evelenecekti. Fa.kat Mustafa 

~\laret. H~m ne ıibi ıbir 
Öft leçırdı? Sebebi nedir? 

eıtehilir miyim? 

r.; ~Jet alellde bir uabl bu}ı.. 
d, ;· küçWc salonda hep bir ara
hiı · oplamnıtrk. Nuh ve kanıı da 
.... ~1~ heraberdi ... Hani !U ıeçen 
-~-.e aordü~:_.. '-b 1 Jlle }f ıs \Ul.UZ aıu-a a armıız ••• 
ı. •nınıla kızı da vardı... On
'Cfr da ta nrrımrz ... 
difh..!•bit, tabit. .. Birlikte geçir
' ız rilzel akıamlan elbette u

a.dnn .. Unutur muyum Jıiç? 
~Bu aene de hep birlikte bu

ınızı temenni ederim .. 
._ftf . ı enuıunıyet e ... 

1-..~ Hulasa efendim, küçük aa
beti a ?turuyorduk... iki ıaatten 
-· 'kimimiz çene çalyor; kimi
~ 0Yun oynuyorduk... Nuaretin 
~· derece sinirli olduğunu farke
tel)~rduın. Jale Hanım, korkacak 
terden bahsediyordu. 

~1>ikkatini bizim üzerimize çe-
reke vehimlerini dafıtmak 

~diyle, kendisine rica ettim: 
~ aetirmesini istedim. Lakin 
...__ret, kapının perdesini açar 
'z ınüthit bir çıilık kopardı. 

1&ın olarak yere yuvarlandı .. 
"S OIU'adan söylendifine naza-

~' Yazıhane odasının bir köte
'llıde bilyük beyaz bir gölıe var • 
llatt .. Anlıyorsunuz ya: Tam ml -
~İYle gözüne hayal göriinmilt !. 
~ltlf Bey, derhal cevap ver-

i ... 
~ '1ı izahatı, pek büyük bir all
~ ~J, dinlemitti .. Dirayet Hanım, 
b~tusunun yüzünde ne büyük 
!t erıdiıe ifadeıi haııl oldufunu 

•Qtdu .• 
~aat kaçtı?. - diye ıordu .• 

- Taltriben on bir •• 
.._Çok garip!. 
l>irayet Hanım "nesi rarip? .,, 

~sına, onun yüzüne baktı .. 
._ - "Bu vak'anm saat kaçta ol· 
~tunu niçin sorduğumu arzedef ... Böyle açıkça konutarak ai • 
ft ıneraklandırmakta, üzmek -
'es haklı mıyım, bilmiyorum. 
~lelikle, manevi uabrruzı art
\l' ta.nı... Ukin bu ıöyledikleri
~ ~yl~mekle, vaziyeti azıcık ay-

1-ttnıı oluyorum. 

~~eınin arzettiğim gibi, 22,40 
~d İJ'1e aeldim. Meteler aokağma 
'tt ll' Yiirüdüm. Binaenaleyh, eTe 
~~ Man 11 de varmıı olaca-

~f!J!u •ırada pek nahO§ tesir al
d, ~kaldığımı itiraf edeyim. Ben 
t;ltij laınur köyden geçen .ene 
Q~ ııihayetinde ayrılmlfbn,ı. 
"- h, on ay sonra, düıünmedi-
'~ltle &Tdet etmit. bulunu-

~ltorta.J.: clefilim ama, tuna 
~bn: Bir daha buraya 

"l ıelmiyecelim !,, 
tl._.hlıla içinde bazı defitildlkl• 
~ dlWtat1me ç&rpllllfb. ç... 
ij, 04 ~rrı bir kokulu •• diler 
"' ••• bir DlUa eaki ı.n cl-tıw·•-- , .,. • 
~ •-.r. Bunlan 19'• ıene 
'.ı.t.a!.ı. l»atb bir TUiJttte bt-

··acı hatırlıyorum. 
!"Ilı ..:;a ıece, itte bu mütlhaaa· 

'•• d
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• llJUYamaclım. On hir 
~ ...... ltkı ofru, llmbayı ıöndUr-
"-~ il, pUıcurların ka•tla-

.. laıraJruiım için, odam, 
ttla..fa ..... •1dınlıktı. Semada 
~ i;. .._rdı. !tar.anlık ol11T1a 

ı '11\lyacag"'ıın d.. .. .. 
l UfUDmUf-

tüm. P&DCUı"U kapabnak iatedim. 
'11u maku.tla kalktığım zaman 

ıördüğilm manzara, beni fevkala
de hayrete düıürdü. 

"Biliyorsunuz ki benim köt
küm, ıizinkinden azıcık daha yük
ıektir. Penceremden bakınca bü
tün bahçeniz görünür. 

"Gördüiüm manzara, birinin 
bahçenizde dolatmasıydı. 

"Penceremi açarak çıkardığım 
aiirültü, bahçede dolapn mechul 
ph~ın dil&atini celbebnitti. 

"Maalesef, bunun evvelce far
kına vararak ihtiyatlı davranama· 
dun ve bu ıarip adamı gözetliye -
medim. 

"Gürültü üzerine, gölgeıi, de
niz kenarı ile bahçenizi ayıran ça· 
lı çitlerde kayboldu... Pek 
müphem bir hayal gör -
mü§ oldum ... Fakat ıizi temin ede
rim ki, kat'iyyen rüya görnıüt de
ğildim .. Tam minasile hakikat 
müvaceheaindeydim. 

Kadıncağız, komıusunun bu 
if adeıinden ıon derece ıaıırmııtı. 

Latif Bey, tekrar itizar etti: 
- Ah hanımefendiciğim, ıize 

bu ı6zleri söylemeseydim, acaba 
daha mı iyi ederdim? 

- Yok, hayır, hayır! 
- Maamafih belki de, civarda 

dolatan bir adam, incir koparmak 
için filan bahÇeyc gimıit olabilir .. 
Bununla beraber ... 

Dirayet Hanım, bir müddet dü
tündü. Sonra, dimağındaki endi • 
ıeyi uzakla§brmak iıter gibi aya -
ia kalktı. Kadriye ile Nuarete, La
tif Beyin ıeldiiini haber vermeğe 
ıitti. 

Eneli Nuaret odaya girdi. Kad 
riye, içeri girmezden evvel, oda • 
amdaki aynanın önünde bet daki
ka kadar durdu. 

Bu ilk buluıma epeyce soğul< ol
muıtu. Enelce daha ıamimt idi • 
ler. On aylık bir ayrılık araya faz· 
la resmiyet ıokmuftu. 

Litlf Bey, aile tarafından, er
tesi gece için davet olundu. Kom· 
fU bey, bu daveti memnuniyetle 
kabul etti. 

• • • • • • • • 
-6-

Öile yemefinden ıonra, Dira
yet Hannn, Nuıretle Kadriyeye, 
plijda buluımağı Tadetmiıti. Ya
zıhanesinin önüne oturdu Te bir 
kaç mektup yazdı. 

Dııarda, güneı, pek yakıcıydı. 
Bereket venin biraz rüzgir eıi 

yordu da, insan, kendini cehen
nemCle imit ıibi hiıtetmiyordu. 

Bir iami Atiye, öteki ismi de 'A· 
dile olan hizmetçi ortalıiı toplu · 
JOl'du. Hizmetçinin iki ismi olma -
ıı, enelce çahıtıtı evdeki hanım· 
la allat olmumdandı. Nüfus kliı-

dmda Adile diye yazılmaama raf· 
men, inini deJiftirmiı, Atiye 
kormuftu. Onun için, Dirayet Ha· 
mm, boJUDa tatmrdı: 

- Kız .•• Atiye ... Şey, 'Adile ..• 
Aman, ~dile misin, Atiye misin, 
boruna ıaımyonım ..• -dedi.- Bi-
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bir kaza netice.indo ölmüttür. Aslanlı aClam, on bet yirmi da· 
Mustafa anuiyle birlikte dü- kikadan fazla fille Merzukayı da· 

ğün eıya.sı almak için Adanaya ha yaklaftmnağa, birbirlerini an· 
gelmiı, Etyalar alındıktan sonra, latmağa çahftı. Filin nelerden hot
anası köye dönmüftür. Mustafa laıtırmaya çalııtı. Filin nelerden 
düğün için bir davulcu aramak Ü• hoılandığmı uzun uzadıya anlatı· 
zere karoı yakaya gitmİf, oradaki"· yor ve yalnız kaldı:klan zaman fil
davulcularla pazarlıkta UJUJ&Ill&• den ne şekilde yardımlar görebi
dığından bir otomobille kireç oca· leceğini aöylilyordu. 
ğma giderek oradan bir davulcu Fil, nehirden su getirebllir, aa· 
bulmağa karar vermiıtir. hahları bir dut vazifesini görebi-

Muıtafa yanına aldığı berber lirdi. Aslanlı adam nihayet fili u· 
Ali, Hakkı, Mehmetle yola çık- zağa gönderdikten aonra Merzu

bya çağırttı. Gelmi§ti. Artık me
nuıtır. Kireç ocağına yaklaıtıkla-

se1e yok demekti. n zaman gecenin karanlik ve yağ-
murlu olmasından yolu kaybet· Fatuıla beraber Şerif Merzuka-

nm candan bekçiıi olabilh-lerdi. 
mitlerdir. Bunun üzerine otomo· 
bili bırakarak yol aramaga çdmıq Aslanlı adam AbduUaha: 
lardır. Bu aırada Mustafa MilJi - Haydi bakalım, Abdullah, 

Emlak idaresine ait tarladan ge• 
çerken ağzı. açık bulunan kuyuya 
dütmüt ölmüıtür. Ölü kuyudan 
çıkanlarak aile.ine verilmiıtir. 

Amerika Cumhurreisi Mr. Ruz. 
veltin annesi Mrı. Sara Delano 

Ruzvelt, seksen yaıını tekmille. 
mittir. Kendisi, seksen yaımda, fa. 
kat, sıhhati tamamiyle yerinde ...... 
Bu doğuş yıldönümü, oturduğu 
0 Haya Park Hom,, da tesit edil. 
mittir. 

dedi. Arbk Rassi'lere gidebiliriz. 
Arkadaılarmızı kurtarmak sırası 

gelmittir. 
- Hemen gidece1C miyiz? 
- Evet .. Hemen.. 

- Yanımıza bir fey almadan 
mı? 

- Lüzumu yok. Zaten döğüıe
cek biz değil aslanlarım olacak .• 

-Fakat iki ulan kafi gelir mi? 
Ya bqlarma bir kaza geline .. 

- Şimdiye kadar gelmedi. On
ları uzaktan g8renler taundan ka
çar gibi .uzaklaıırlar. Maamafih 
her ihtimale karıı yanD!'a iki tane 

rASRİ SİNEMASININ, 
Bu aşamdan itibaren göstere

ceği barikullde programı 
aeyretmek için 

! Saatinizi Ayırınız. 

FREDERIC MARCH ve 
CLAUDET COLBERT'in 

oynadıkları 

PRENSES NADYA 
ye 

CHARLES PIKFORD Ye 
ROSE HOBART'ın oyoadıklan 

RACANIN ESİRESİ 
En mfikemmel bir temaıa 

En ucuz bir fiyata 
Her perıembe akıamı: Bllyük 
Tombala. Kazananlara Tayya· 
re piyangosu bileti verilecektir. 

Neıleye çare 

GOMENOSTERIL ttir. 

s···· ............ I 
ıy;:;:= 1 

l Şeki~İ 
de fil alacağım. Bunlar bizi yol 
Y,Ürümekten kurtarırlar. 

- Şeriften batka da var mı? 
- Var .. Fakat.ewok Svife 2ü· 

venirim. 
-Gidelim. 
Aslan1r adamla J\bdu1lah Mer· 

zukaya veda ettiler. Aslanlı adam, 
en çok, en çok bir gün sonra dön· 
müt bulunacaklannı umuyor ve: 

- Biz, diyordu. Yarın ıabali 
burada bulunuruz. Senin için 
bir gece yalnız kalmaktan 
batka çare yok.. Hele Fatu~la 
Şerif bekçin olduktan sonra hiç 
bir ıeyden çekinmemelisin ... 

• • • • • • • 

Aslanlı adamla Abdullali yola · 
çıkmıılardı 

Rassi'lerin 'liasal>asma yaldq
tıkları sırada filden indiler. Bora 
ve Fatuf kendilerini takip ediyor
du. 

Aslanlı adam, Bora'nın yele • 
sinden tutarak ilerledi. Kasabaya 
ıirmek, bu dakikada oldukça 
tehlikeli olurdu. 

D~ha kimıe yatmamııtı: Filha
kika güne§ çekileli bir hayli za
man olmuştu. Fakat, Rassinin 

reisi ikinci kızını kabilenin ileri 
gelenlerinden birinin oğluna ver
mi§ ıenlik yapılıyordu. 

Ortada yakılan büyük bir ateş 
etrafında danseden yerliler artık 
yorulmuş olacaklardı ki, hepsi 
birden köşeye ıinmiş konuıuyor • 

lardı. Aslanlı adam bunların ha
reketlerini bulunduğu noktadan 
kolaylıkla takip edebiliyordu. 

Biraz beklemek doğru olacak
tı. Böyle yapmayıp aslanlarını 

aaldırtmıı olsaydı, belki kör bir 
ok sevgili aslanları yaralayabilir-
di ... 

Abdullah, kendisini ıpütereddit 
görünce: 

- Vaz mı geç!l!? 
Diye sordu •• · 
• .J . 

(Devamı var)" 

:;:aa::u •• -.wmı-.:::===::.c:za::nm:wWMn•ı.ı.ı:r.ınc==:.ıwwrn,Hllllllllln 

!i Şehzadebaşı: HiLAL Sineması H 
n Bugünden itibaren iki hsrika filmi birden: H 
ij ''DUGLAS FAIRBANKS,. tarafından temsil edilen 1914 :: .. .. 
fi umumi harbinden Fransızca sözln hakiki bir parça 5! 

U Dü EISnde Esir ii :ı şman == 

H Kahramanlık destanı • Heyecan ve dehşet dolu Şaheser ~~ 
i! Caı kralı . 11JAK PA YNE., Te 1175 Kişilik,, muazzam i! fi Hlon orkestrasınm iştirakile lf 

Resimdegördüği!nüz,arıcılıkıa!! Unutulmuş Senfoni !! 
uıta bir adamdır. Bu lspanyol, :: Hazin ve heyecanlı a,k ve macera filmi :: 
Madritteki ancılık mektebinde ii:::::::::::::::::::a:::::ıs:::.-:::ı::ı::::::::::::s:::ı::::c::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::; ii 
hocadır. Arılarla o kadar arkı fı- arı ÜfÜftüğü halde, hiç birisi sok-, iki el, on pannağm8a arılar di
kı dost olmu§tur, ki ellerine birçok muyormu§. Resimde de görülüyor. zili! 

ııim çocuklar, · pl&ja giderlerken, Bu akşam T O R K Sinemasında 
hant fU kırmızı beyazlı büyük Eşi bulunmaz. bir neı' e ve zevk fıJmi • 

.. 

ı•mıiyeleri de aldılar mı? ... Kum• ' H o v A R D A B A H R i y E L 1 
lara dikerdik te bu rUneıte yan.. c<omikler ıahı J Q E B R Q W N 
mazdık... 1 

tarafmdan temsil edilen mevsımın en komik filmi - Hanımefendicijim... Ala-
Yıldızlar: T H E L M A T O D D - j E A N M U 1 R 

caklardı; fakat, aradılar, bulama- 1 Kahkahadan baydmamaK için beraberinizde einir ilicı getirmeyi unutmaymıı!.. .. 
ddar. 1 llAveten: (Ben Bir Paranga Aşığıyım) iki kısımlık fevkalide komik. 

(DeY&IDJ ftl') ~~~~~~ ................................................................... .. 
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[~:-~-=~n'~-·-o_d_is_~_~_h_~~~J1 Had~eler~vukuundanevv 
Y orpn bir halde eve girdi.. ı bizim en gidelim Nesrin.. h b d ' 
!fer ıece eobklan seraeriler Şemai, ölü,O ihtim•mla örttG.. a er veren a am 

albı dolap, abahlar& yakın uyu- Dııarı çıktılar.. • 
mata danerdi .• Birilmnit hikaye
leri, JUi kalmq romanlan aruına 
"(felaefei hayat)mdan hazan üç 
beş eabr daha katar, IOD,J'&, ıelen 
yeiale her feYİ bir tarafa fırlatır, 
çok zaman kendi de dıpnya fır

lardı .. 
Yıllarca var ki uylauuzdu .. 

- Eimtein zaman meaeleaini 
ele, benim ıibi uykuauz anlannda 
almalı! 

Diye 9Öylendi .• Şapkaımı kar
yolaya attı .. 

- Beni yaratap bana duygu 
yerine mel'anet vermeliydi mel'a
net? •• 

Yerde yıpı halinde yatan ki
taplara her akıamki ıibi baktı .• 

- Y almz olduktan eonra neye 
yarar bunlar? Ben ki binlerce bı

aana heyecan verdim.. Sayısız ki
tinin ruhuna hitap ettim.. Buna 
mm bil ne aldım?. Kimler anladı 
beni? .• 

Bir kitap kabınm arkasına, e
HnCleld kalemle ihtiyanız yazma· 
la bqladı: 

"Kainatta ehemmiyeti nala11 
namütenahiye Tal'aD bu yuvarla
im Uatflnde namualu, namunuz 
nnnaffakiyet yollan tubnuf 1er

..Uerden irimi kime fiklyet ede-' 
7'1D?.,, 

Bir aralık kapmm çalmdıinu 
duydu.~ Küskün yıkıldığı yerden 
fırladı. Koridora çıktı.. Seneler· 
dir çalınmıyan bu bpı acaba ki
min ziyaret yeri oluyordu? •. 

Baldı. l>qarda on yqlannda 
kadar bir kız çocuğu duruycmlu: 

- Ne iıtiyonun çocufum? •• 
- Annem huta da .. 
-E" . .. 
-Yalnızız .. Korkuyoruz .. Yanı· 

mzdaki komfUY1D biz ... 
Saate baktı .. Sabaha çok teY 

kalmamııtı .. 
- Sen uyumadın mı hiç?. 
-Annem huta .• Yalnız naııl 

bırakayım?. 

Dihıyada ilk iatirap lıiulni du
yanlara bin bir linet okudu .. Bu 
duyp onlardan diğerlerine yayı· 
hYermiıti .• 

- Beni mi çalrtYor 7 •. 
Mütereddit Hı cevap verdiı 

- Evet.. 
- Peki ıeleyim .• 
Gittı1er •• Yatakta ıenç bir ka

dın yatıyordu.. Kıza aordu: 
- Doktor çağırmadınız mı? .. 
Çocuk duyurmak istemiyor ai· 

bi: 

- Parama yok ki .. dedi.. . 
Hastaya baktı .. Baygın 'bir hal· 

eleydi •• 

- Kaç tünden beri yatıyor?. 
- Sekiz tGn oluyor •• Babmnm 

manenada kaza ile 6ldüifinG tıa
her verdiler •. O tünden beri de 
ann .. ha.Wandı .. 

- Sizin hiç kimeeniz yok mu?. 
- Biz yabanc11ıyız buranın e· 

~dim .. Kimmemiz yok •• • Şemei 1aaltanm nabzım tuttu.. 
Birden tekme yer ıibi oldu .. Sap· 
an, ima dandü: 

- Annen ne vakitten beri bay
le 7 .• 

- Akpmdan uyudu .. Ben bek
ledim.. 

Bıatmı 8nüne eldi .. Sonra ço· 
1ufun ellerinden tuttu •• 
-Senhı i1111in ne? .. 
- Nenin.. 
- ~ IMuacla a,man timdi 

Be"''•~·;_'·"-- Bu fevkaIAde kabiliyete sabi 
birbirlerine kardetlikten siyeıde ı d b• 1 • 
bir qk h~i>:le 'bailanmıılardı.. o an a am ır sveçlidir 
Fakat Şemııyı yakan ezeli bir dil· 
tüiıce, Nenine olan muameleainl 
kardqlik hududundan dlf&n çı· 
karmryordu .. 

llD-! • C!---• 
ucıu ~eeın.. ~TIDC91Do• 

Ben ki mektepte muallim.. tokatla
mıı, timarhaneye ıirmit bir ima-
nnn ••• ,, 

Diye dilfiinityordu .• Ukin onun 
ıittikçe süzelleten YÜCudu, bari
kullde sözleri; sevgide glirdillG 
aoDı1Uz mukabe1e onu, Henine 
bailıyordu.. 

"Fab.t hen.. Ben onu mes'ut 
yapamıyacafım.. Sevdifim hal
de ... Ben deliyim .. Binlerce imana 
heyecan verdim ama. • .,, 

Nearin, ae'rildiliııi bildili hal· 
de ımıarmamıttJ .• Şemıl, 1e11eler
ce enelki faciayı ona pek çabuk 
unutturmuftu .• Ukin timdi de ıı· 
kılmala bqlamııb .. 

Geç aeldifi bir alqam ona san· 
ki çıloıtı: 

- Bu, hep bayle mi devam ede
cek Şemsi? .• 

ilhamım ıececlen ziyade artık 
ba kızdan alan Şemıi birden f&• 

tırdn 
Nearin, liırçm, l>iraz da mahzun 

dnam etti: • 
- Beni neye hiç Clüfilnmiiyor

IUD Şemai? •• 
Şair, kitaplanaiııla ~ 

iı bir heyecan duydu .. 
- Nesrin! .• Netrinim !. 
Onu ellerinden tuttu.. Sonra 

tapmdıtı batı ıöisünde aıktı •• Sık· 
tı • 

• • • 

B~r alqam bot aokaklardan ıız"' 
lıyarak danGyordu.. 
"Çıldnmazaam ! ... Allahım çıl· 

cbrmaz .. m •• ,, 

Kalaklan, eu aealeri, nalme
lerle doluydu.. ()yle aanıyordu ki 
ba çılpılıP, hu cGmbiitil ile kli· 
nat onunla ala~ ediyordu.. 

Gtlrllttinin, eve yakl•fbkça 
aıttıtım hiuetti .. 

:-

"Bu biddn nmanwmla eilence
yl Neain ,.p.,_-...,, 

U..tden evinin qıklar içinde 
olduimm ha,ntle ıördü.. Her 
yerden renk renk döldilen ziyalar, 
ona bir facia OJUDU ka11umda bu· 
lunduiu duyıuanu verdi .. Şapb• 
ımı yere atblmm fulanda bile 
olmadan koftu .• Sayhalar, hayla· 
nılar, lvazelerle içeri lirdi .• Ev, 
'bir tekkeye dömnüftii .• Ney ve su 
aealeri arumda "hu!,, çekenler, 
ortada fml fırıl danmler, "me
det!,, aavuranlar, kuuıkl•pnlar 
içinde Nearinl alrdil.. Çddırma• 
mak bbil delildi .• 

"Seni bu ak aakallı yobazlar 
mı olqıyacaktı mel'un?,, 

Y arab 'bir hayvan narası aldı .. 
ileri atıldı .• Göiüaliyerek devirdi
ği dönenler arumcfaa o eski aev• 
ıiliyi çekti .• Halkaladıiı parmak. 
larmı onun boiazmda gezdirdi .• 
Gene aıktı.. Sdctı .. 

iki ıün aoma gazeteler tu ha· 
vadiıi verdiler: 

" ... Büyük tiir çddırmıt ve .... ili.b 
ilah .. ,, 

Kalender 

Dünyada olacak ve olan terimi 
bilnıek bir imaıı için ne büyük 
kuvvettir. Aym umanda da ne 

m6thit bir teY•• l>ütiinünüz bir ke
re, biliyoraunuz iri pek yakında 
bir zelzele olacak, bütün bir diyan 
mahvedecek.. Bir adam aldil • 
rillecek, dünya alt ült olacak. Fa • 
kat elini.le buna.mani olmak için 
bir kudret ;yoktur. 

itte bu ıma aahip bir adam ba
aGn meft:uttur. Y almz bu adamm 
ba mazhariyetine mukabil bir bq
ka mazhariyeti de vardır. O da, 
Y alıuz iatediii zamanlar ve u çok 
kendiaile uzak veya yakmdan ala
kadar teYler bakkmda bu kabili • 
yetini kullanabilmeai, diler za • 
manlar ile, ıbin ve benim aibi ale
lade bir adam olarak yaf&ID&lıdır. 

Bu adam ıenç bir lıveçlidir ve 
iaıi Palanderdlr. Kendiaiyle Ati· 
nada arkadqlanmızdan 'biriai p 
rilpnllftUr. Daha ziyade, Palan • 
der arbdqımızla ı8l'Üflllilttilr. 
Bakımz hu mGllkab, arkadatımız 
nuıl anlatıyor. 

• • • 
"- Bet ,Undenberi Atlnaaa o

nu arıyordum. Gezmedilim yer 
kalmadı. Artık onu 'bulmaktan 6 • 
midimi kemıiftim. Zaten daha u • 
nn mlddet de bu neteli tehlrde 
.._.. .... , ... ..._. 0te1e ·ae"8tlfb. 
Odama çdctım. Biru aonra Wefon 
çaldı. Açtım: 

- Allo •• Evet .. 'benim •• rica e -
elerim pk•nm aıruı delil.. ne dl
JOllUDm? Sisi aracblnm hla ml 
eltinb? Bir yanlqlık olmum?. pe
ki .• yarın aabah ıelirim. 

Telefonu kapadım. Blyük bir 
hayret içinde idim. Beni arayan 
bizzat Palander idi, ve bana, er • 
t .. l sin için adreaini verdiii bir o
telde randeri veriyordu. 
O ıece rahat uyumad1111, desem, 

yeridir. Ertesi sabah ıözleıtiğimiz 
aibi tam saat onda otelde hulun • 
mak here bir otomobile bindim. 
Otele vaktinden bet ~akika enel 
nnnlfbm. Otelci, 'beni görür ıar -
mn: 

- BuJunmuz, dedi, M. Palan
der bet dakika evvel ıeleceiinizi 
18nniitW, aizi bekletmek istemi • 
yor. ikinci kata çıkınız. Ganon ıl
zl oduma ıatürür. 

- Fakat daha evvel geleceiimi 
nereden biliyordu 7 

- Orumı kendiaine aorunuz. 
Bana, sadece "yeıil 'bir otomobille 
'biriıi . ıelecek. Kendisine aaat on· 
da aöz vermiftim. Fakat o bet da
kika enel ıelecek bekletmeyiniz, 
yukarı alınız,, diye emir verdi. 

Y a.~af yavq "fevkalade,, deni· 
len lilJ')ere alrııyordum. Seaimi çı· 
kanu.dan asansöre bindim, ikinci 
kata çıktım. Bir ıanon bana oda • 
yı göeterdi. Kapıyı vurdum. içeri 
girdim. 

Odada, iki kiti vardı. Durak • 
lad•. HeThalde yanlış olacaktL 
Çünkü ikiıi de ıenç ve neıeli in • 
sanlardı. Ben, ıakallı, bir elinde 
baykut, öteki elinde bir aıa, esra
renıiz tavırlı biriıile karşılaıaca • 
ğımı ümit ediyordum. Aldanmı • 
ıım. Pa,ander kartımdaki gençler• 
den biriıi İmİf. Yanındaki de lı • 
veçli akadqlanndan biri. Aynı 

~~da ona, Framm:a bilmedi • J telgraf vardı .. Onu uza~~ 
ii ıçm, terdimanbk da yapıyor- landere verdim. Aldı. ~~ 
du. Nihayet, tercüman vuıtatİlt 

Palander tercümanı vaımuile lan aöyledi: 
d~i~ı . • • - Bır kadm ıarüyorulll• 

- Nıçin bem aradılmızı bili • b" '--d I N . b" 
S

. kı ır aa m •• nce.. arm ır ~ 
yonrm. ıze saca haber vereyim J B' ,___ d b'I' "1111/lfj 
iri b 

. .kb 
1
• k f ır ıenç auı; ene ı ır.. ~ ~ 

, en ıstı a ı et edenlerden · ı Ai k ~ 
delilim. Ben ya!nız maziyi ketfe. ~11

1 ~Boan var.. zı ço ... :"~ 
• Ş f'-~-ı • • çızı mlf.. yu uzunca •• ~ 
~m. u ~ a ki, benim kanaa • ri .• Güldüğü zamanlar ıaJIJll"' 
timçe, mazı, tıpkı tarih gibidir. var. Vücudunnu. 
Bir tekerrürden ibarettir. Ve bu· •• 
nun için, kibrit kıralı Kröıerin ö· Paland•, bu 
liimünil on iki ,an evvel lıveç mat vlcudunan mahrem yerleri 
buatma bildirmittim. landa Byle tafsilat veriyordu 

_Ne diyonupuz? clanmanm imklnı yoktu. G 

Akr d &- _ ..ıik tti' rek tecrübeyi burada keıtik. 
a qı~ e ve: d 

M 
.. ___ ..ı ed • d d 0 • qı: - u...ue eraenız, e ı,. aa-

ze Palander'in bir vakumı anla • - Size, dedi, garip bir vab 
tayim. Hem böylece bir aürü ıual· ha anlatayım. Bundan ÜÇ ay 
lerden kurtulmuı olursunuz. Ge • Viyanada idik. Palanderin 
çen aene, Palander, lıtoldıobnda yet!erini duymuf çok zensin 
methur bir doktorun evinde bulu • ile bizi davet etti. Gittik. Bir 
nnyordu. Telefon çaldı ve çılgın yiiksek tabakaya menıup • 
ıibi bir ıea doktora dedıal, alibn, toplanmııtr. Tecrübeye baıl• 
halinde bulunan bir hutaunm ya• Palenderin ıazlerini bağla 
nma ıelmesini rica etti. Çıtpı ıi· Kencliaine, iatenilen bir feyİD 
bi, diyorum, çnnkü aeain sahibi te- rilmesini aöyledim. Ev aabibi 
Jrfonu kapamq, fakat hutanm ne dam, dıvardan küçük bir reaiıll 
ismini ne adreaini, ne de kendi i.. dirdi, verdi. Bu iki elma ile bir 
mini ıöylemeii unutınuıtu. Dok • mut reaminden ibaret bir yaifı 
tor da nazik bir vaziyette kalmıı· ya reaim idi. Palender bir müd 
tı. PalaJ:!der doktora l,Udım et • dütündü. Sonra "Bu, dedi, h 
mett htedl. Ve kendine mahsuı te- hltde nefia bir tablo .• BüyUk 
fekkiir llemine daldı:1fır az aonra üa&dm eteri,, Etraftan herkes 
hastanın iımini, adreaini ıBrmilf • lüıGyordu. Ben de bozulmaia 
tü. Derhal gittiler, doktor baatayı ladım. O devam etti: "Rea· 
tehlikeli vaziyetinden kmtardı. dedi, bet kiti g&!!'zqrunt Bti....._ bir kontesi • • elıyordu. F 
landere e'tied'iyili alander devam etti: "Relı 

Pa1ander hayretimi, gülerek imıaıı David Teniers Jeune,, 
seyrediyordu, arkaclqma 'bir ita· Gene sülüttüler. Çünkü reı· 
ret etti. Arkadatı kalktı, ıhlerini imza yoktu. Palander de ıüf ii 
kırmızı bir mendil ile balladı. du ve ıon aöz olarak "Y alna, 
Sonra elime bir kllıt vererek: di, bu ıaheıerin üzerine k&tG 

- Buraya, dedi, istediliniz li • reuam iki elma ve bir armut 
sanda bir kelime yazınız, yahut ia- yapmıf,, 

tedifinz bir tekli çisiniz. Bu aözlere ance kimee in 
Kiiıdı elime aldım. Diltündüm. «lı. Fakat hazırun arasında 

Arap harfleri ite imzamı attım. nan bir re11am tabloyu aldı, 
Palander bir müddet durdu, aon• kazımağa bqladı, altmclan, 
ra kalemi eline alarak, bqb bir katen Palanderin dediii 
kiiıda aynen imzamı attı. methur üıtadm bir pheseri 

Dona kalmııtım. T ercümanhk dana çıktı. 
eden zat dedi ki: T erc:üman ıözünü bitirdi 

-Bu bir ıey delil. Ozerinizde ıunlan iti.ve etti: ~Ji 
huauat pek huaual bir MY·· bir mek- - Bu tablo, timdi, Am~ 
tup filin var mı? zenıin bir kollekıiyonun sahi•~ , 

Cebimde, benim için çOk MYIİ· rafmdan ıatm almmııtır. Bill 
li bir vücuttan almıı oldutum bir lara aabldı. ~ 

LonJra MkalJannJa lfllJlell otoWerin en ıJirolfll".1~ 
bir yari§ yapılml§, reaimJe .aralen oe lıaroaerüi JeliftcrıP,,___ 
nan otobii• saatte 180 lrilometrc siratlc birinci ••rnifdr• 



.... 1 
6,, fe ~lanhula geldiğim zaman lıiç 
lliıio Yırn 1Jokt11, yalnız zekama u:i•·e· 

'dunı ! 

~' 11<ıkikate:-ı güver.ccck bir ~eyi· 
~· 

------~~~~~~~~ 

Dqikavuk ve kral o 
'~.••ır evvel bir dalkavuk, hüküm· 
\:•ddetlendirecek bir harekette 'bu· 
~ r..%.!tıı. Gazaba gelen hükümdar o-

"'lttdı \'e: 

~~Oliirnlerden ölüm beğen! dedi. Se
ti Öldürteyim? 

•: .,l!ı adam dehıet içinde yalvar· 

'~ ~ltl! ti\ ettim, Gen etme sultanım 

• liiik~ 
'lq· 1.tındar karanıldan . dönmüyor· 

C\~ lfayır, dedi, senin için yapabile· 
lil\i ~ büyük lutüf na11l öldürülece· 

1:>,1ı._ nde seni serbeıt bırakmaktır. 
~vuk sordu: 

'l> . 
ili ltt eı.tek naaıl öleceiimi tayinde be· 
detı i ~t bırakıyorıunuz:. Bu Jutfünüz· 
>-..ı~~•de edeceiim ı Son arzum ihti· 
~Ölmektir! 

..... ~~<ırap ve su 
~ıim ıarap iyi §eydir amma, çok 
\ i . tartile ... Halbuki su yerine ta· 

Çıyol"lun. 

's . tı ıçmem, ıu bana zararlıdır. 

'~eden? 
\~ 
soıc~or beni muayene etliği vakit 
de\ i•bi midem var!" demiıti, hem 
~~ .. ,lldüm, eğer ıu içersek midem "'! Onun için ıarap içiyorum! 

.. . r . , . "'' '''· '. 1e,. - Şu uçuruma düıüp öl-
t,.~lc "e llaparıın:' 
lctdı - Deli olurum! 

ııı,.~"lce:- Tekrar eı'lenir mi11din? 

~ita/ - llal/lr! O kadar deli ol· 

Oyle ama .. 
- Ama sen de fazla oluyonun ar· 

tık! Borç isteyeceksin ama hunun için 

beni evine, ta ayağına kadar çağırmak 

olur mu? Zahmet edip te evime gel

seydin! 

- Öyle amma, o zaman heni kapı 

dı§an ederdin! 

Erkek - "1'1esut olmanın hal.-lkl 
çaresi başkalarının saadetini düşün
mektir,, diyen kimdir? 

Kadın - Her halde "başkaları!,, 

Garson - AffedC'rsniz efendim, 

şimdi ıi:c dC'liksi: bir peçete '!elire· 
yim. 

Müşteri - Zarar yok.' Delikli ol· 
ması daha iyi. Peçetenin en temiz ta· 
rafı zaten delik olan yerleri! •• 

Kadın - Ne söylesem bir kulağın· 
dan girip ötekinden çıkıyor 1 

Erkek - Tabii değil mi? Bunun 

için iki kulağımız varı Yoksa bir tane 
kafiydi! 

Mimar ofan arkadatına jOf-iu: 
- Niıan~ın ne alemde? 
Mimar - Bir yol müteahhidiyle 

evlendi? Ben de hayret ettim. 

- Bunda şaşılacak bir ıey yok, ga· 

yet tabii 1 Sen mimarsın, evlenmek pro· 

jesini hazırlamıştın, o müteahhittir, bu 

projeyi hemen tatbik ediverdi! 

Kadın - Bir humma nöb(!tine tu· 
tulmuştıım, hiç durmadan söyleniyor· 
dum. 

Erkek - Kimbilir, kocanız ne ka
dar azap çekmiştir! 

z._.a~ ,_., ,,_, ._,, ,......._..,._, ..-.'-'... --------------------------..-.--

AŞK YALANMIŞ! 
Senelerce CJ§ln anmı§, 
Mahzun kalpler hep ailamı§. 
Gül dudaklar da •ararmıı. 
Diyorlar ki CJ§k yalanmıı! 

Kimi kara göze kanmlf, 
Kimi kumral •aça yanmıı. 
Tutulanlar hep aldanmı§ ... 
Diyorlar ki aık yalanmı§! 

Aıkı o kız oyun •anmlf, 
Hem aldatmıf, hem aldanmıı. 
En ıonunJa yalnız kalmıı ... 
Diyorlar ki aık yalanmıı! 

~-·--------------------.-----__. ....... ııws_.---------..ııws---=---:wo----zw:..-r=-ır=-ı _____ .._ ___ ,_,.._,.... __ .._ _________________ _._~ ... ~----~---.....al 

Kadın - Kapıda zaavllı bir falcir 
vardı, yemek ı·erdim. 

Erkek - l11i 11aptın, bu ıuretle 
bir daha gelmemesini temin etmişsin! 

Geveze imiş! 
Teırih dersinde profesör bir iskelet 

kafası üzerinde derı veriyordu, talebe· 
ltr<' sordu: 

- Bu kafa erkek kafaaımıdır, yoksa 
kadın kafaıı mı? Kim cevap verecek? 

- Talebeden biriıi atıldı: 
- Kadın kafası, efendim. 

- Neden anladınız! 
- Çene kemiklerinden efendim, ba· 

kınız ne kadar aıınmıı 1 

- Kocanız neden hiddetli? 
- Eşya piyifngosundan bir tarak 

ve briyantin kazandı da ... 

- Bu t>l'e taşındıkları oünclerıbcri 
ilk defa berabcı· sokağa çıkıyorlar! 

i' ~1 

- Yolda birisine rastladım, sana 
o kadar benziyordu ki, sen zannede -
rck ~elam bile verdim. 

- Aman 1 İnşallah bana olan bor -
cunu da ona venncmiısindir 1 

Sual 
Küçüle Münir henüz dört yaıında· 

drr na çetrefil :·· ·• sorduğu ıual-

lere annesi ve habaıı cevap yetiıtire
~ezler. Geçen ~ ·· ... de anneaine sordu: 

· ! . ne! Biz birbirimizle ne zaman 

tanışmııtık? Dütiindüm, düıündüm 

bir türlü hatırhyamadnn!. 

SümUklii böeck (Snlyangouı) - Ru 
ne kurum? b'usafıibl oldum diye artık 

otomobil kul· seltlnı bile vermifıorsun! 

HizmC'lf:l - Bizim lıanrm da nr. ka· 
dar mütcr.essis? /Jcycfendinin mck· 
tuplarını okuyor! 

Hanımefendi - Çocuk böyle aü· 
larken sen nasıl roman oku11orsım? 

Çocuk - Pcutalarınız çok fena! ' 
- Bilmediğin ıe11lere karııma!. 

Ben, daha ıen doğmadan evvel pcuta 
yapıyordum. 

Çocuk - Galiba 
dan birini verdiniz! 

bana o pastalar· 

~ 

1akma dişi 
Hanım, maiazaya hiddetle girdi, sa· 

tıcıya ıöylendi: 

- Bakın ıu ıemsiyeye ! Siz hana bu· 
nun ıapı fil diti demif tiniz, halbuki 
sahte İmİf, kınldı. Bu ne it? 

Sabcı soğuk kanlılıkla mukabele et· 
ti: 

- Aaffederıiniz, efendim. Fakat bi
zim bunda ne kabahatimiz olabilir. An
laıılan filin diti takma imit! 

1 ercih mevzubahs ise .•• 
"Gayet kıymetli bir gerdanlık kay

bolmuıtur, bulup filin adrete setirene 
ym lira miikifat verilecektir.'' 

Gazetede bu mealde bir ilam okuyaa 
İki arkadaıtan biri ötekine: 

- Bu aerdanlıiı bulup mü1ıifah· 

nı alan adam yerinde olmağı istemez 
miydin? diye sordu: 

Oteki hiraz düıündü, sonra: 

- Hayır! dedi, tercih mevzuu hah· 

ae hu mükafatı veren adam yerinde ol -
maiı isterdim.! 

Nerede olacak? 
- Yüzme bilir misiniz? 

- Fevkalade iyi.. Balık gibi yü&e-. 
run. 

- Ya! nerede öğrendiniz? 
~Suda! .. 

Kadın - Bizim otomobil, annemi 
götürürken bir yere çarpıp parçalan· 
mış. Annem kurtul11U1ş. 

Erkek - Feldket, yalnız gelmezi. 

----- Kalıııe içtiğim zaman bir türlü 
uyuyamıyorum. 

- Bana aksi oluyor. 
- Nqsıl? 

- Uyuduğum zaman 1.-alıı:e içemi-Sütnine - Zarar yok hanmrcfen· 
di, o ağlarken de okuyabiliyoı um! yorum! 



1 Bir farenin gelin oluşu 
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lenmem ! diyordu. 
ince bıyıklı farenin bir bakkal 

dükkanında yuvası vardı. 

Bir gün, bu sevimli genç, so -
)·akta Kin - Kana rasladı: 

- Nereye gidiyorsun? 
- Yiyecek aramağa .• 
- Senin gibi güzel bir mahlu -

ka yalnız başına sokaklarda do • 
laımak yaratır mı? 

- Ne yapaynn? Annem hasta .. 
Çahfmağa mecburum. 

- Benimle evlenmek istemez 

1 Bugünkü bilmecemiz 1 

Bet harfli bir sebze ismiyim . 
Sağ.dan, soldan, ve aşağıdan yu
karıya, yukardan A!ağıya okundu
ğum zaman aynı manayı ifade e
der. Bildiniz mi ben neyim? 

Hediyele· doğru halleden 
lerden -------rimiz: birin.ci -

ye zarif bir kol saati, 2 nciye bir 
dolma kalem, 5 inciye kadar birer 
İpekli mendil ve ayrıca 150 karii-

misin? 
Kin - Kan boynunu 

gülümsedi: 

bükerek mize de muhtelif hediyeler vere -
ceğiz. 

k~ 

Onun, dişleri dökülmüş, ihti • 
yar bir ana11 vardı. 

Bir çiftliğin kenarına sığınmış· 
lardı. Kin - Kan arkadaşları a
rasmda eşsiz denecek kadar gü-
zeldi. ' 

Yalnız güzel mi ya! Ayni za • 
manda da çok sevimli ve fedakar
dı. Alnının beyaz kıvucık tüyleri, 
kuyruğunun inceliği, vücudunun 
tenasübü, Mika.don~ hayvanat 
bahçesindeki - asaleti tecrübe -
e~e tesP."t edilmit - farelerden 

çpk dahil cazip ve emsilıizdi. 
Kin - Kanın yuvası her ak • 

tam bir çok erkek farelerle dolar -
dı. Bunların hepsi de Kin - Ka
m annesinden istiyen, hali vakti, 
geliri yerinde, genç ve ya.kıtıklı, 
gür bıyıklı farelerdi. 

Kin - Kan çok mütkülpesent 
idi .. Bu talip1eyin hiç birini he • 
ğenmiyordu: "Beni alacak erkek, 
annemi ve beni bu sefaletten kur
tarmalı!,, diyordu. 

Bir akşam gene böyle kenClisini 
teşyie gelmişlerdi. Yuvanın önün• 
ele sıralanan sülün beylerin ara -
smda Kin - Kan o aktam ilk de -
fa ince bıyıklı, narin vücutlu bir 
genç gördü. 

Kin - Kan bu gence gön1ünü 
l:aptırmıştı .. Yalnız onu düşünü -
yordu. 

ince bıyıklı fare sadece bir ak -
şa.m görünmüştü. 

Kin - Kan annesine: 
,. - Ben ondan başkasiyle ev -

- isterim. Fakat ... Sen beni 
mesut edebilir misin? 

- Hakkın var! Beni böyle za
yıf ve narin görünce sizi beıliye
miyeceğime hükmettin, değil mi? 
Halbuki ben şuradaki büyük bak
kal dükkanında tek başına yatı • 
yan zengin bir gencim. Yalnız 
anneni ve seni değil, bütün akra
banı besliyebilirim. Hem de ar
... ı ettiğin nadide yemek1erle .. ! 

Kin - Kan delikanlım sözleri· 
ne inanmadı .. Birlikte yürüdüler. 
Bakal dükkanına girdiler. Dükkan 
da neler yoktu, yarabbi! 

Kin - Kan aradığı •aadeti ve 

bolluğu bulmuştu. 
- Peki, sülüncüğüm! dedi, se

ninle evleneceğim. 
Ve o gün iki genç yanyana yü

rüyerek çiftliğin kenarına geldi -
ler. ihtiyar ve hasta annelerini ku
caklıyarak, sülün beyin yeni ka
şanesine girdiler. 

Düğünleri bir pazar günü oldu. 
O gün bakkal dükkanı kapa1ıydı .. 
Ve yalnız bu mesut gelin hanımla 
damat beyin emrine amade idi. .. 
Düğün davetlilerine bol bol fın -
dık, ceviz, şekerleme, ve kuru in -
cir ikram edildi. 

Kin - Kan bu mesut yuvadi' 
ihtiyarladı .. Ve orada öldü .. 

B. 1. 

Gelecek hafta 
Çocukları sevindirecek 

ve eğlendirecek 
ikramiyeli bir müsabakamı zvardır. 

Bekleyirıiz 

-.. -·--·······-·----· ···-· .. ··-··--.. ·-··-·--··--·----·· .... ·-· 
dostlar 

niribiriyle geçinemiyenlere, darbı meseldir: "Kedi ile köpek gibi 
kavga ediyorlar, geçinemiyorlar!,, derler. Halbuki Avrupada bir ~ok 
l\öpekler YC uslu kediler Yardır, bunlar hir anadan doğmuş gib,i o ka· 
dar i); geçinirler ki .. Yukarda gördüğünüz resimde bir köpek iki kedi 
ne kardeş gibi, kavgasız 'fe gürültüsüz yaşıyor. 

Bilmece müddeti 15 gündür. 

Holivutta küçük 
sanatkarlar 

Holivut sinem:ı şehridir. Fakat bu 
şehirde küçük çocuk bulmak çok rnüş· 
küldür. Muhtelit' statyülere mensup 
ancak sekiz on artist çocuk vardır. Re 
simde görülen küçük artistler halk ta· 
rafından en ziyade sevilen çocuklar· 
dır. Bunlar arasında küçük Mimi de 
artist çocuklar kadar kabiliyetli ve 
çok sevilen hir köpektir. Mimi bazı 

filmlerde polis hafiyesine yardım et
mektedir. _____ , ________ ..... ____________ '-=-

1 
HEDiYE LiSTEMiZ 1 

1 
dil;;~~~ hh:r~~.~;:~;e;~~:~; g~~;:~i 

1 _ matbaamızda te,-.zi olunur. _ 

Mektup adresi: 

HABER GAZETESi 

Çocuk sayfası muharrirliğine 

Ankara caddesi 
lstanbul 

Beşik taş N o. 9 
Mualla llyas H. 

Altay ma
hallesi :\o. 11 
Cemal Rey 

HABER 1 
Çocuk Sayf aSl Kuponu ı 

..... 1.5 ... 11 •.•• 9.34 ... ..,. 

1 
-6ir 

Uydurma değil. 
Küçüktüm .. Çok zeki ve hiç bir 

ıeye aldanmaz bir çocuktum. 
Babam her gece benim zekamı 

ölçer ve bana: 
- Dünyada etekten daha aptal 

mahluk yoktur! derdi. 
Etek yavrulan biraz zeki olur· 

larmış ama .. oı;;lar da büyüdükten 
sonra aptallaıırlarmıf. 

Bahama her zaman: 
-Ne olur, babacığım? Bana bir 

efek yavrusu alsan a .• 
Der dururdum. 
Bir yılbaıı gecesi babam bana 

çok değerli bir hediye alacağını 
söylemiıti. Gece mumlar sönünce 
birdenbire misafirlerin arasından 
yükselen bir etek sesi işittim. Lam 
balar yanınca bir torbanın içinden 
uzanmış bir küçük eşek batı gör
düm. 

Babam: 
- itte, Cevat! dedi, istediğin 

ve uzun zamandan beri bekledi -
ğin hediyeyi bu gece sana getir
dim! 

E~eğin yannıA. k<~~tum. Zavallı 
hayvflnın ne ıakin, ne sevimli bir 
hakı,! vardr. 

Y :mına sokuldum v~ masanın 
üst;>nden bir puta «.olarak etek 
yavrusuna uzattım: 

Fazla düşünemedinı
kabuğunu elime aldıın .. 

zaman, bizim eşek ağZlll 
açarak bağırdı. 
dudağıyle itip attı. Ha,...
züne hayretle baktım. 

- Azizim, bizim fino 1-
yı yemek için insanın 

öyle maskaralıklar yapar 
Bu sırada babam baıı• 

puz kabuğu uzatarak: 
Kabuğu eşeğin ağzma 

Ve yeni arkadaş kabuğu 
keri yer gibi kıtır kıtır y 
ra teşekkür eder gibi bat 
dı ve kamı doydu. 

Ensemde babamın ıeı· 
tim: 

- Gördün mü şu aptal 
nm yaptığını?! ... Verdiğin 
yemedi de karpuz kabu 
hamlede yalayıp yuttu. 

-Baba, dedim, bu bir 
meselesidir. Sen hu gece 
ya yerine terkos suyu içeb

0 

sin? 

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

Kara 'kedi! 
Sevmem onu, 
Salı günü 
Bizim evde 
Fare yedi! 

Kara kedi! 
Bir nün bana 
}'ana yana 

Neler dedi: 

Kara Kedi 

"- Ben çocukken 
Ortada bir 

Sebep yokken, 
Annem dedi: 
Kim olursa. 

Gireceksin 
Arasına!.

Ne bulursan 
Yiyeceksin!,. 

• 
Kara kedi! 
Ne bulursa, 
Sormadan yer. 
Her köşede 
Fare gözler! 
Sevmem onu. 
Dün de yedi 
Evimizde, 
Hınzır kedi 

.............................................................................. . . 
Bursa kız lisesi 

llursada .Muradiyede 1''akihe Hanımın idare ettiği k•ı. 1~ ~ 
sanın en asri ve mütekamil irfan müc.s ·cselerinden birid•~· 
mUdiresi Fakihe Hanım uzun senelerden heri başında. bU~~ 
mücs~e eyi hüyi.ik bir muvaffakıyetle idare etmektedır. ~ 

0 
ren tesis edilen tenis kortunda muallim H' taJeheler ten•'" il• 
dır. Re.simde talim heyetinden bazıları tenis oynıyan talebe 
görülmektedir. 
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} I<ısa Haberler 1 
il . 

Jalt orta Şöft)ye Amerikada yeni 
filın ya ... b 

f'dııı· • Pmaga atlamıştır. Bu 
tll ııın· "F I" B . 

)A..._ 1 0 ı erJer,, dir. Ma-
"'11 oldugu"' .. Pa...: • uzere "Foli Berjer 
-ı•ın e t " 

tj,.d n atunmıı muzikholle· 
•• en :t. "d' oırı ır. 

• • • 
ltalya. kr 1 b" . 

tor B a 1 ır f ılm ıatm a1ı-
. uf'I k teri) 1 m ralın sarayında göı-

hur ~:~· Satın alman film meı
tia'd· ıkı F are'nın filmlerinden bi- ı 

ı ır B f'l &tı)·· • • u ı mde Miki Fare u· 

ıi ~ ıle Yapılmış müteharrik re -
Ilı erle k" "k teraı uçu tavıanların ma-

arı Yaşatılmaktadır. 

'it * * 
Sesıi f'l 

1 :t ı m zamanında hafta• a.r,. .. 
- ıe'"" tt' "" ' • r·ı . ~ • e ıgımız Monte Kristo 1 llıın· 

d .. ın &esli olarak tekrar yapıl-
11ıtn1 h b 

li a er aldık. Bu filmde E-
&t land' ·ı Don • . 1 1 e Yeni türeyen Robert 

at ıs --ı· b' t' .. ... . ..... ı ır ar ıst gorecegız. 

.\1. .\1. • 

ipek · 
C: aıneması Lupe Velez ile 

on Bolsun oynadıkları bir filmi r· .lıterrnekt d' A . . 1 • le . e ır. ynı artıst erın 

fil~&~z .olarak ta çevirdikleri bu 

'1:~1:_ ısmi, bu gün için (Sibirya 
~ (Umları) olıırak gösterilmiş-

ltı: Fakat bu, meşhur Basübadel· 

t··ı "~ eserinden baıka bir şey de· 1 dır. 

l>ıl lşin tuhafı, sessizi ve seslisi ya-
1 .. l'llı§ olan bu filmin bir üçüncü-
u dah 
~a a Ynpılmaktadır ve bunda 
~: tolleri Ann~ Sten ile Fredrik 

rş 0Yrıamaktadır. 

"" "' . 
,._ .. l\ina Vidor, meşhur, fakat 
~k"u 1 
ltrd an aıılmamı§ olan faheser • 

en a "G .. d rk ekm y • llliı .. onra un e ı egı • 

b• '' ısımli aoyaal ve çok kuvvetli 
ır f'J 'lll yapmıttır. 

)\· lıu filmin bütün masraflarını 
kıng Vidor ödemiştir. Çünkü 
ıç b• . k b .... ır şır et u mevzuu beğen.... ern. 
~f •t, oynatmağa cesaret edeme-

ltti B .. . K' v· ' · unun uzerıne ıng ı -
ı,1 ~endi parası ile işe başlamış, 
I~~ yapmış bitirmiştir. Şimdi 
~~ 1 Yapmıyan şirketlerin hepsi 
· ·~andır. 

Si N ·E M A 1 Karikatür müsabakası ı 

Nasıl Artist Oldular7 
Bunda tesadüflerin de istidat

lar kadar rolü olmuştur 

... 

Norma Şlrer 

Holivut (Hususi muhabirimiz
den: 

Sinema artisti için olsun, ti
yatro artisti için olsun muvaff a -
kiyet yolu öyle zannedildiği gibi 
kolay değildir. Bu yol, hatta, di
kenlerle doludur. Her geçen bu
rada dikenlere takılır, ötesi, beri· 
si kanar. Yolun ıonuna erip te 
oh diyenlere ne mutlu!. 

Bugün sinemanın en büyük ve 
en sevilen artistleri olarak alkış • 
ladığımız insanlar, bir çok mani· 
alarla kartılatmıflardır. 

Mesela Moriı Şövalye daha 
perdede görünür görünmez her· 
kese neşe saçan Şövalye, önceleri 
Moris, cambazhanelerde gördü
ğümüz alelade palyaçolara ben -
zerdi. Fakat sonradan bir tesa• 
düf, daha doğrusu meşhur Mis· 
tevget onu muzikhol sahnesine 
çıkardı. Bu aralık harp patlamış, 
Şövalye askere gitmişti. Harpte 
yaralandı, döndü. Şimdi artık 

J .. 

Rober Yang 

büsbütün kendini unutmuıtu. Çe- mıştr. 
kingen, ürkek bir olmuflu. Ken • Orada kendjıini gören bir re-
dine itimadı kalmamıftı. Sonra 
birdenbire değitti. Tanıdığımız 

Moria haline geldi ve film çevir
meğe batladı. Şöhreti iki kat, 
on, yirmi kat arttı. 

jiıör ona bir rol vererek tekrar 

Holivuda ginnit ve bu sayede bü
tün dünya kadınlarının beğendik
leri tipi ortaya çıkarmıftı. 

Kudretini herkesin ta.adik et- Yıldızların ve büyük artiatle-
tiği Layvil Barrimor 1909 ıene • rin hemen hepsi, daha küçük yaf· 
ıindenberi film yapmaktadır. ta iken artist olmağı istemitler • 

dir. Bununla beraber bu bir ka· 
ide değildir • 

Bu sayfa okuyuculaı ara.aında ter
tip ettiğimiz "Karikatür müaabaka&ı. 
bugün neşrettiğimiz son karikatürle 
bitmiı oluyor. Sadece bir eğlence ve 
vakit ge~irme fieailui olur diye tertip 
ettiğimiz bu müsabakanın eıası ıu

dur: 

Okuyuculanmız, fimdlye kadar 
neıretmlf olduğumu% karikatürlerin 
hangi artiste ait olduğunu bir mek
tupla "HABER Sinema Muharrirliği,. 
adreılne bildireceklerdir. Cevaplarla 
birlikte bu ıaylada ıimdlye kadar çık
wı olan kuponlann da oönderUmeıf 
lcizımdır. Cevap yollama müddeti bu· 
günden itibaren on ~I gÜndilr. 

En doğru cevap 1'el'enler ara&ında 
birinciye gazetemlzfn aç aylık abone
ıl, Udnclye Ud aylık aboneal r:ıerlle~k

tlr. Diğer hedlyelerlmlz de fUnlardır: 

VçDncüye: 18 - 24 bDyilklD4Qnde 
üç artilt fotoğrafı. Dördüncilden o -
nuncuya kadar birer ıife kolonya, o -
nuncudan ylrml t>eılnclye kadar birer 
kitap hediye edilecektir • 

--------·-----~--------·-·-------ya gider, orada gördüğü artiıtle
rin tavırlarını aynada taklit eder
di. Çünkü o zamanlar bir ban
kada küçük bir memur olan Nor• 

1918 senesinde töhrete sahip 
olmuştu. Lakin, tuhaf §ey. Ya • 
vaş yavaı kazandığı bu töhret ça· 
bık unutuldu. Büyük artiıt ikin
ci d~recede rotlere düttü. Sefa
I~t yüzünden kabule mecbur ol • 
du. Bereket versin bu esnada ses
li sinema ortaya çıktı ve L. Bar
rimor sahnede kazandığı güzel 

Meseli Greta Garbo küçük ma, artiıt olmağa azmetmit ti. 

yafındanberi artist olmağı iıter • Jon Gravfort bir artiıt ailesi • 
di. O zamanlar Greta Gustafıon ne mensuptu. Baba11 bir tiyatro 
ismini ta§ıyan bu kız, biraz bü • idare ediyordu. Luıil Löıüör is
yüyünce her aktam sinemaya gi- mini tafıyan küçük kız, hayatını 
derdi. artist locaları araımda geçirirdi. 

hitabeti sayesinde gene ilk plana Jan Herahotd iıe bir teıadüf 
geçti. l '"ticesinde aanal istidadını keşf 

Ya geçenlerde ölen Mari Dres • ı edebilmiıtir. 
ler ! . O da tiyatro sahnesinde bü- Danimarkalı olup Kopenhagda 
yük bir artist idi. Fakat Londra- otuıur Hershold meıhur bir bi • 
ya gitmif, oradan bet parasız siklet fampiyonu idi. Bir akşam 
dönmüıtü. Pek o kadar genç te bundan bir çok, bir çok seneler 
değildi. Figüran olarak bile güç evvP.l, meşhur Sera Bernarı sah • 
rol elde edebiliyordu. Nih~yet o- nede gördü ve o dakikadan itiba
na "Anna Kristi,, deki rolü verdi- ren ~aı :atkar ruhunun uyandığını 
ler, ve şöhretini, yani hakkını bul- anladı. 
du. Öldüğü zaman da Amerika· 
nın en büyük kadın artisti olarak 
öldü. 

Valles Berri de sinemaya sah
neden gelmittir. Önceleri meı • 
hurdu Sonra unutuldu ve bir gün 
bet para.sız kalınca film figüran- 1 

lığı yapmak istedi. Ona rol ver- 1 
mediler. Vallas Berri aç kaldı. 
Günlerce bir ~ey yemedi. Ona, 
lütfen bir rol verdiler. Küçük 
bir rol. O, bu rolü büyük bir 
muvaffakiyetle yaptı. Lakin ta
li gene dönmekte geci~edi ve 
tekrar sefalet bat gösterdi. Bu se· 
fer de onu bir rol kurtardı. Artık 
Vallas Berri töhreti sıkı sıkı ya
kalamıştı. Bırakmadı. Bırak -
mıyacak ta. 

Klark Gebl'e gelince, bütün 
meşhur artistler gibi, o da sine -
maya tiyatrodan gelmi§lİr. 

Şu farkla ki Gabl sahnede şöh
rete sonradan nail olmuıtur. Ön· 
cel~ri kimse onun farkına vara -

, mamr5tı Hatta tecriibe filmleri 

Maryon Davis ise musikili ko
medi~erin meıhur artistlerinden 

olan Anna Held' e benzemek 
hevesiyle artist olmu§tur. 

Norma Şirer her gün sinema· 

Bununla beraber baba11 ona, sah
neye çıkmağı yaıak etmiı ti. 

Una Merkel, artiıt olmağa bir 
ak,am, bir tiyatroda, ani olarak 
karar verdi ve bu kararını tatbik 
te etti. 

Rober Jang münenaiı olacalC
tı. Fakat tiyatro ile yakından ve 

f iddetle alakadar oluyordu. Ho· 
ca'larından biriıi onu artist olma• 

ğa te9vik etti, ve onu Kalifomi • 
yadaki bir tiyatroya da tavıiye 

etti. Bir kaç ıene ıonra, Rober 
Jang sahnede kazandığı töhreti 1 

• • • • 1 
sınemaya getınnıştı. 

LIDA TERKIF 

Şij ~ 

"alye ile Janet IWlakdonald .. Şen dul,, filmide 

1 yapmış, fakat bunlar o kadar 
j menfi neticeler vermişti ki, Gabi j 

s\nema ~ehrinden Nevyorka kaç· Greta Garbo 



15 ikınd t ~sr[n 1934 

1 Kadyo 

18 ikınci Teşrin Pazar 
M.> Khz. BUDA.PEŞTE, 550 m. 

Programı 1 
22 ikinci Teşrin per,embe 

545 Khz. BUDAPE TE, MO m. 

Şeytanlarla al8kası 
bulunan bir muhteri 

16,50: Çingene orkestrası, - Söı.ler. 18,3.5: PlA.k. 19: Talebe hayatı. 20,05: 
18,85: lfoııfera.ns. 18,50: llu&lkl reportajı. 

20,15: 1\lusah:ı.be. 21,45: inı;cne orkeııtraaı 

22,50: Spor ve h&berleı-. 22,50: Avrupa kon
ııerl. Nandor rekaııl.slnln ldaııelnde Buda. -
pe,te opea t.'\krmmm konseri. 28,tO: Dana 
musikisi. 

Harici haberler. 20,30: Budape11te operasın
dan naklen Verı:füıln "TRAVtATA" opera-
11. 21,511: Spor. 22,00: lla.beı-ler. 28,80: Danı 
musikisi. 2·1,15: çingene orkestrası. 

228 Khz. v ARŞOVA, 13411 DL 

16,45: Hafit mu•lkl. - Derı w l&lre. 20: 

Kasımpaşah Alaaddin Efendi, Con Ahme · 
Beyi gölgede bırakacak işler görüyor 

228 Khz. VARŞOVA, Ut5 m. 
18: Dans muslklııL - !luht.elU. 20: Ba

tır musiki. 20,45: ~luhtellf. 21: Lttvanya 
muslkiei. Piyano refakatiyle ıarkılar." 21, 
45: Haberler. 22: Lembergten: Neşeli neı
rlyat. - Mwıahabe. 29,15: Konserli rek • 
IAmlar. 28,SO: Dans musikisi. 

SU. Khz. BERLİN, 857 m. 
11': Hafif nımılld. 1'7,-15: Almanya - Bel

:lka hol<ey macbn neticesi. 18: Hambnrg· 
tan nakil. 19: HaOf ID!ISUd. 19,SO: Trlyo 
llron!Wrl 20: Musahabe. 20,40: Muııtklll U-m-
1111: "Dle vler Schlau.mleer'' 22,SO: 5 inci Al
man bUyUk konst"rl. "keman viyolomıel". 28: 
Halx>rlrr. 23,20: Danı muslk1'1. 

59~ Khz. VİYANA 50'7 m. 
18: Bacca ıtd('nlerfl dıı.tr, 18,80: l\lllsa

hntw>, 19 Holzer ldııreıılnde radyo orke11tra· 
ııı. 20,S."i: Ilıı.berter, 20,45: Vatanı ne,rtyat. 
22,30: Pe,teden naklen: Avrupa. nmmnl 
l<onserl, 23: Al<'am komıı-rl, 23.30: Haber -
ler, 2.J: Kon!ltrln devamı, 2j,45: Pll\k. 

19 ikinci Teşrin pazartesi 
5-15 I\.bz. BUDAPEŞTE, 15.50 m. 
18,85: Salon ork<'ııtraııı. 19,15: Alman

ca den. 19,45: Cıııorba tlngene ork.,ııtraıır. 

21: K•mferans. 21,SO: "Lll!lzt Ferenc" takı -
mı t~mfmdan konser. 28,30: habcrfor. 23, 
ıso: Dan!I musikisi. 

223 Khz. '\."ARŞOVA, 1S45 m. 
18: Koro konseri. - PlAk. - Konferaruı. 

19,l5: Plynno konseri. 19,45: Muııa.habe. 

21: Hafif orkeııtı-a mmılklsl. %1,45: Haber· 
for. 22: Tarlht kıym<"'U haiz kon&er. 22,45: 
1\.onfl•rnnıı. 23: J\.onııt'rll reklam. 23.15: Dımı 
dn°l•'rl. 28,85: llıınııı muslkl!ııl. 

Piyano musikisi. 20,80: B. B. O. dana orke.· 
truınm plAklan. 20,41S: Mllaalıabe. 21: Al· 
man muılklsl. - Haberler. H: Şarkılı ıo • 
ııst konııert. U,411: Mllaahabe. 23: KontlfJrll 
rf'kl4.mlaı-. 2S,11S: Danı dersi. 28,Sll: Danı 

musUdıl. 

481 Khz. BERLİN, 311'1 m. 
1'7: Nete)l musikili neşriyat. 19: Muht;e. 

lif. 20: Beethovenden havalar. 20,40: ZlraJ 
ltonfl'rans. "tıuıe naı.1n Buke". 21: Haber· 
ler. 21,10: Plftlt. 22,llSı Gece bekçileri farkı· 
lan. 25: Haberler. 25,20: Dane muılkl9J. 

592 Khz. 'VtYANA ISO'J m. 
18,80: Mali neırtyat, 19,80: TeJevlıyona 

dair ııör.ler, 19,85: Haberler, 19511: Verdlnln 
Fıılııtaf lıılınll operuı, 22,41S: AlrtUıült.e, '!S, 
JO: Plllk, 25.~0: Haberler. 28,30: Konııerln 

devamı (senfonik caz muılldsJ), 2•,45: Şar· 
kılı cazbant. 

23 ikinci Te,rln cuma 
HiS Khz. BUDAPEŞTE 1550 m. 
18: Salon musiki.si. 19: Spor. 19,45: A· 

mele neırlyah .. 19,M: Şaı-kılı kons.-r. %0,50: 
Konferans. 22,10: Haberler. :Zl.015: Tlbor 
Polgar lda.reıılnde Opt'Ta orkcırtruı. %2,80: 
Danl!I mmıtklıııl 28,10: Habforler. 2S,40: çlnJtı< 

ııe orkeıtı-aıu. 

22~ KhJ:. \ 1 ARŞOVA 1346 m. 
18,115: Piyano konııerJ. 18,315: Şarkılı pi· 

:vano muılklııl. 18,50: Mllaalıabe. 19,15: Ba.
;lf orkestra muıılldıl. 20: Koro kon1ert. ıo, 
20: Mllııahabe. 20.50: PlAk. Mllaaha.be. 21, 
15: J\onservat\wardan nnklen senfonik kon~ 
ser. 23,30: Şiirler. 28,40: Ml\ııahabe. 24,0:ı: 

Hnflf mus!ki ,.e dans parı,:ııları. 

8ı1 Khz. BERLIN, 857 ot. 

SU Kh.7- BERLİN, 857 m. 1'1: Hafif muııUd. -Mubtf'lll bahtııılPr. 20: 
1 i: Hafif mu iki. - l\fuht..,ıır. J 9,SO: Pi· , Flilt muıılklıl. :Z0,21S: Akttlallte. %1: Haber

,·nnn mmıiklsl. 20: Aktuallte. 20,20: Çiter • lrr, 21,15: "Ttrntanz" isimli teman. 22,U: 
~lım•lolln • 011.ıı.r konııerl. 20.40: Aktam ha• , S B be Ilttthoven "Radyo orkestraııı' 2. : a r· 
'l'ul:ırı.21,10: Hermann Proebııtln mikrofon lor. 23,20: Aktam muslldsl. 24: MUııaha.be. 
mi\'lnlr.ılt~.ıı,. 22: Veni neııeU muııılkl. 2S: Bıı· 
herler. 23,20: Romanlardan mürekkep ak· 
~am mııslklcıt. 

59'? KhT. ,·tv A."TA 507 m. 
17,U: R:!dyo sergl<ılnden nakl1: tkttıııat 

Alerulnoo radyo sanayii, 17,515: Brahms'm 
ha:t·atı (konferans), 18,15: l\fll"'1hnbe. 18,40: 
l"rnl ıı:ınatkarlıırm C!l('rll'rlndrn ko~r, 

19,10: 'flyatro krltlldert ve saire, 20: Haber· 
ll'r • .2Qı2(\! P•)·~ koneerl, 21.l!S: Brahn?•'ın 
e!lerlrrlnd<'n ldUlk şarl<dar, 21,SO: \•ıyana 
musikisi, 22,30: :ıml<ıahabe. 2!,40: Kon88rln 
drvıımr. 23.30: Haberler. 28,50: K\lartet kon· 
.erin, 21,:;o: Dı:ınıı plAldarı. 

20 ikinci Teşrin Saıh 
543 mız. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,ll.): B'lchhm eserlerinden piyano kon• 

M'rl. 19,Hi: Der!!. 19,45: Hafif şarkılar. 20,21): 
!';ryahat hrı.tlralarr. 21: Yaylı ııatlar kuar
tl'tl 22,20: !"por vf! haberler. 22,iO: A'lkeı1 
koMer. 23,10: Hava ha,b('rlerl. 21: PlAk. 

2'?8 J\bz. YARŞOVA, 1Sl3 m. 
16,1il: Ru!'I muı.lklııl. - l'tlfiııahabe. 18: 

Br:ı..'ım<>m rserlerlnden \llonatlnr "piyano • 
ı,em:uı". 18,%5: l\luhtclU. 18,35: Şarkılar. -
?:fuqahalıe .• 19: Baberler 19,15: Orke'ltrn 
kor. .. nl HJ,4~: Eıleblyat. 20: Hnfif mıı<ılltl· 
nln devrum. 20,45: Muhtelif. 21: "Pam hıı.
~ a• ·". 23.t5: Spor. 21,05: Kuıırtd oıwra kon· 
ll<'l'İ. 

ıw Kh7.. BERLİN SS7 m. 
li: Neşeli rnu!llld. 18,40: Bando muzlka.. 

19,0:;: Genı;lere. 19.!IO: Ne!}ell ne,rlyAt. 20. 
40: Ak~nm haberleri. 21,15: Şarkılı "ııopran'' 
Almnn musildıl. 22: l\Iu!mhabell kl'm:ı.n ha.-
\'ııhrı. 22,30: Atman ev mııslklııl. 23: He· 
beTlrr. '! I: Kliçlik rndyn orkr11tr:ı-.r. 

M'! l(hl. vtYANA M"I m. 
17,S:l: AJJl!\tör ıuı.ı:ı.tı, 18,25: Faustun tıo· 

na.tl:ı.nnclan, 18,50: !\ll\sahabe. 19,15: Derıı, 
rn,ıo: Modnva dair, 19,50: Hııberlf'r. 20: 
Mi:s.ıh.'l.bc. 20,15: Sonra blldlrll~ek 22 Şa
rap ve lr.nrtll lt11lr.ıli nr~rlynt, 23: Org kon
ııerl. 23,30: H:ı.l>ı'rler, 28,GO: Dıı.nfl mucılktsl, 

1: PlAk. 

2t ikinci Tesrin Car,;amba 
0-l:S Khı:. BCDAPEŞTE 51SO m. 
18: ln.,.ene oı-kertntın Tt'fakatlll~ Macar 

earluları. 19: Derı.. 19,30: Dl\n8 muıılkltııl. 
20,SO: Mllııahabf'. U,05: '\.'lyanadan naklen 
AVRUPA NANIL l\ONSERt. 2S,'!:'J: Habf!r
ln. 28,4.'S: çlng<'ne orkestr&flı. 

22~ Kh7. VARŞOYA, 1145 m. 

"Edf'blya.t.". 
592 Khz. \'İYA...~A 50'7 m. 
18,20: cırt plya.no konseri, 18,50: Spor 

haberleri, 19: Seyyah neırlyatı. lktuıadJ 
neırlyat, 19.2;>: Penonallte ettttlerİ, 19,50: 
Haberl", 20 Franz Schubert'ln Okt.et -
Pdur konseri, 20,55: Memleket netrlyatr, 
2S: Radyo orke9tTMI, 23,20: Haberler, 25, 
50: Komıerln devamı. 24,M: Pllk. 

24 ikinci teşrin cumartesi 
545 Khz. BUDAPEŞTE, IS50 m. 
18: Şarkdar. 18,80: Teknik ne,rfyat. -

tlft piyano retl\ka.tlyle Macar ta.rkılan. 19, 
80: Müsahabe. 20: Franz J.Aohann "Prensez" 
opereti rıtUclyodan. 22,15: Haberler. 25,55: 
Hava haberleri. 28,40: Salon muılkltıl. 

22S Khz. ''A&ŞQVA, 1845 m. 
111: Sollııt kon!lf'rl. 18,SO: Müsal· ·r.n, 19, 

15: Piyano mu!llklsl. 19,!5: Kra.konı .an ııa
kU, 20: Hafif m\lstkl. 20,80: Mıırlene Dled-

richln ıarkıla.n. "Pl~k". 20,43: Muht.elll. 
21: Emmerlch lamanın e!l('rlerlndl"n !fl\Tkılar. 

21,45: Mlisahabe. 22: Popiller senfonik kon
ser. - Miillahabe. 2S,15: Dnnıı mu!liklıl. 21, 
05: Viyadan nakil. 24,0G: Salon orltc5traıı. 
1 : Danı muılklııl. 

841 Khz. BERLtN, 857 m. 
1'7: Artur Rinl< orkestrası. - MuhU>llf. 

19,'ZO: Skeç. 20: Plyaft'o. - Keman ııonatlıı.

rt. 20,40: Akşam haberlt"rl. 21,10: Fop\ller 
opera mmılklııl. 2S: Haberler. 29,20: Akşam 
rm111lk1ııl. 

~92 Khz. \'İY.\NA m. 
18,15: PUık. 19,05: C<>nubf Amerlka batı· 

ralarr, 19,SO: l'enl halk ıarkılart, 19,55: 

Habfırlt-r. 20,011: Hafit havalar, ıarkdar, 20. 
45: Kan,ık ne,riyat, :U,4:5: Hafta h:ıber 
l<'mall 22,15: t. Strauııımn operetlerlnd~ 

parçalar, 28,80: Haberlf'r. 28,150: Dan11 mu
ı;lkisl. 1: Kuartet konseri. 

Kırmızı mürekkeple yazılmıt 

bir mektup elimde, Kasımpa§aya 
yollandım: Kulak11zda Barutçu 
ıokaiında oturan Aliattin Efendi· 
nin evine gidiyorum. 

Kaıımpaıa çar111ını, pazarını 

geçtim. Uzunca ıüren bir yokuı 

tırmandım. 
Kan ter içinde tepeye çıkan bir 

hanıma sordum: · 
- Kulakuz nereıi efendim? 
- Evladım Kulaksız itte bura· 

sı ... Keıke kulaklı olaydı da böyle 
tepede olmaıaydı. Hani pederden 
miras olmasa bu tpedeki evimde 
bir dakika oturmam ama ... Sen ki· 
mi arıyorsun bakalım burada ... 

- Alaattin Efendi isminde bir 
zatı? .. 

-Yolun açık olıun ..• Güle, güle 
git ... Yavrum ... 

Kırmızı mürekkeple yazılmış 
mektubu çıkarttım. Bakkal Ali Fu 
at Efendinin dükkanında okuyo· 
ruz. Çünkü Alaattin Efendiyi ken· 
disinden ıormuttum. Bana demitti 
ki: 

- Beyim ziyaret sebebinizi ıöy· 
leyiniz. Elimden geleni yaparım. 

Yalnız ... 
Fazla söylemesine meydan bı

rakmadan mektubu açıp okudum 
Peki dedi. Kendiıine haber gön-

derelim. 
Fwının yanındaki .okaia sapan 

adam Allattin Eefndinin haıta ol· 
duğu haberini getirdi. 

- Öyle ise ben evine gideyim, 
dedim. Adam gene gitti, geldi. 

- Huyunun diyor, dedi. Elçi
lik yapan zat aynı evde kiracı• 
imiş. Beraberce eve gittik. 

Orta katta bir odaya alındım. 
Yerdeki mindere çöktüm. Y aıbca 
bir hanım da gelmitti. Alaattin E
fendin :n büyük annesiymi§ ... 

Yandaki odada haylı görüşme
ler oldu. Fakat bir türlü ne Alaat
tin Efendi yanıma geliyor, ne de 
beni yanına götürüyorlardı. Niha· 
yet kiracı olan zat geld:: 

- Efendim. Alaattin Efendi si· 
zin yanınıza ge)meketn utanıyor. 

Hani biraz üstü batı müsait değH
de ondan... Siz adresinizi verin, 
o size gels=n ! 

- Utanacak ne var diye haber 
gönderdim. Gene gelmedi. Artık 
Alaattin Efendiyle görütmekten 
vazgeçmittim. 

Yandaki odanın kapısı önünde 
bala k:racıyla büyük annesi ısrar 
ediyorlardJ. Ben de kapınnı önüne 
yaklaıarak, Alaattin Efendi, mat
baaya yazıp gönderdiğiniz mek
t.ıp hakkında görü§ıtıleğe geldim. 

- Efendim, ailemizin maruz 
bırakıldığı "vakayiatın bildirmek 
iıterim. Biz insanların kardeıi ol
mamıza raimen ayrı görülüyoruz. 

Matbuatımızm bu huıuıta mü
dahaleıini istiyorum ... 

- Naııl müdahalesini? 
- Ben~m doğum vaziyetiyle, 

ıeytan mahiyetiyle alakam var. 
Sinemada bundan pek ala istifade 
edileb:lir. İşte bu noktadan ... 

- Anhyamadım. 

- Anlaıılmıyacak bir şey yok 
efendim. Ben bh· ıinema kumpan
yası kurmak istiyorum. Bunun ı-

çin de bir sermayedar arıyorum, 

fiyle on bet b:n liraıı olan bir a-

dam. Bu adam mesaimize katıl· 
mak ıerefini kazanacak ve bera
berce çalıtacağız. 

- Siz ona ne gibi bir ,eref te
min edeceksiniz? 
- ......... . 
- Arzu eden olursa iki buçuk 

ay zarfında adresime mektup yaz· 
an. Anlaşalım. Bakın naııl filmler 
çevireceğiz. 

- Anlaşıldı efendim. Bu husus· 
taki meıi.inizde muvaff akiyet te
menni ederim. Yalnız mektubun 
anhyamadığım cihetlerini izah et· 
seniz! 

. .... Mektubu çıkarttım. Elim
den kaptı ve okumağa başladı. 

"Size ailemin şeytan mahiye
tnde maruz bırakıldığı "vakayia· 
tı,, mukaddemde size az çok bil
dirmiştim. Biz cüz'i, külli bütün 
huıusah ihata edeb!liriz. Çünkü 
biz de diğer insanların birer kar
deti sayılmaktayız. Bu gün insan· 
lar mevcudiyetini çift olarak ispat 

etmektedir. Bu gibi misalleri mi· 
yar edin:rsek hakikati daha fazla 
görebliriz. Diğer kardeşlerimizi 
terkederek vahi fikirlere b!r za· 
man kapılmayız? Umum dünya 

matbuatında ismimiz geçiyor. Te
vakki ve hasiyet ile b:z de itıal 
olunmak rencide edilmek iıtenil
dik. Bunlar biz:m daima mücade· 
le ettiğimiz prensiplerdir efen 
dim.,, 

Mektup daha uzuncaydı. Her 
ket:me ve satır üzerinde dura, du· 
ra izahat veriyordu. Bir aralık pek 
ilmi ( ! ) olan kı11mlarını anlıya• 
madım ... Derhal tafail ve izah et
ti. Hayli ıorııu ve cevaplardan ıon 
ra şunu anlıyabildim: 

- Alaettin Efendi sanayi mek
tebinden mezunmuı. Fakat haylı 
seneler evvel ifi katifliğe dök· 

Alaaddin 
müş ... Fakat zekası taşınış ol 
ki bir kaç defa Bakırköyd 
razı akliye hastahanea·ne 
çıkmıt. Ke,ifleri arasında bİ 
yunun suyunu civa vasıtaııyl 
dakikada bolaltıp doldurrıı 
sanın karnındaki azayı göste 

dürbün, kendi kendine işli 
ateşsi2, elektriksiz motör ve 
re ... vardır. 

Keşifleri etrafında malii 
tedim: 

- Olmaz efendim, ıöyliY 
dedi. lhtira beratlarını alayı 

rada tecrübeler yapacağım. 
gelirsiniz, görürsünüz. Şirn 

ıöylemek h:ç doğru olur mu 

- Aliattin Efendi dedi 
şeytanlar kim? 

Dütündü ve sonra töyle 
verdi: 

- Ben içerde (akliye haı 
nesinde) iken dıtardakilere t 
diyoruz. Dıtarı çıkınca onlar 

şaıkm diyorlar, yani bizim 
mizi başka görüyorlar. işte 
tanlar bunlar? ... 

- Anlaşıldı efendim, 
dedim. Siz hem şeytanların 

ayrı görmemesmı iıtiyora 

hem de sinema kumpanyası 
matını istiyorsunuz? 

- Evet, evet .. Hatta T 
ıe bile mektup yazdım. Daha 
vap gelmedi. Gelsin o şeyt 

görecekler günlerini ••.• 

.. Ayakta yorulmuştum. Bi 
ralık kapı aralandı. Odanın i 
yedi sekiz tel dolap duruy 

Bir köşede de kağıt istifleri, 
ka, kalem, klarnet gözüme ç 
Yanındaki zat yavaşça fısıld 

- Yoruldunuz beyim. Gör' 
sunuz ya. Bizim Alaettin Ef 
çok çalışkandır. Gazetelere 
tup yazar, tel dolap yapar, ge 
ri de klarnet, ut çalar. Çok . 
çocuk ... Şuna bir ıinema kuJll 
yası bulun bari. Bu haliyle he 
tam Takaim bahçesinde sin 
gider ..... Kendiıi ... 

Yanımdaki zatın ıözünÜ 
mamlamasına zaman kalmadı 
laattin Efendi ıeytanların iz• 
giritti. 

Çok tenevvür etmittim. M• 
aya erken gelip muhteri ve 
takbel sinema kumpanyaıı dl I 
rünün dediklerinden oku,.UC11 

mızı haberdar etmek lazn'ddı· 
cırdıyan tahta merc:;livenlerd•11 

nerek ıokağa çıktım. 
Yekta Rası•P 

J8: Hafif havalar, ıarkılar. - 'MUıaha
he. 19 15: Ocl:\ mu11ltdtııl konseri. 19.411: Knn
feran•. 'ZO: .Johann Strauıııoqın en iyi valııla- 1 
nndıın. 21) 20: Moııahnbe. 20,80: Kon~rin ı 
rle\"amt. '!0,5(): II.aberler. 21: Haf1f muslkl. 
21.4.lS: Habf'Tler 22: Choplnln eMıi~rinden 1 
kon~"r. 2'!.40: Şarkılar, 2S: Rekllmlı kon· ı 
ııerler. 23,15: Danıı mtı'llkl,.I. 

1 Kapıyı açın canım, biraz görüte· 
l lim. Belki ıize yardımımız doku· 

1 
nur dedim. Bu sözlerimin tesiri 'ı . 

oldu galiba. Yavqçacık kapı ara-l landı. Ve sonra birdenbire ev kı· k. 
yafef yle bir genç dıtarıya fırladı. 

~11 Rh ... BEKLİN 3~'7 m. j 
17: Bsflf mu!!kll. 18: Spor. Sonbahar.

1 
19 ıo: Ore; konaerl. "1J'lrk1h" 28.20: Alman 
h'.ı'I• 'l:ı.rkıtan. 20,40: Spor. 21: Bar.hm t'tlrT· 

ır~lnd<>n rırkf'ııtr.a 1ton8f'rf, 22: Orıt' ve koro 1 

m··ıılkl~I. 2., 10: Temıııll. 2S: Heberk•. !s,:o: 
(l('('e MU~lk!'ll. 

MI~ KhT. \'iV ANA IS0'7 m. 
1~: Tı"bl nl'Şrlvat. 18,'!0: Vlyolonael -

pl\':ınn 11nnat11\n, tP,ISO: yl'nl lkhsatçdılr, 

l~ 1 'I: ~"fıafwo. tt.!8: "9ltt Kom""" c'lafr, 
!n Oll: Ilab<orl!'r. !0.15: Viyana IJ&rkılan. 21, ' 
o-;: c:: .. ııfon'1c ttoncı"r ('fl",\1\k lcon-.ıor "'"tn
n11nd:ı>ı nıık!l'n ). '!:J.20: EııprrantMı'. 2S.SO: 
Tlnbrrl"r, 23,50: Danı muııl!<lııl, 1,30: PIAk. 

Artık -genç muhteri ve müstak
bel sinema kumpanyalarından bi
rinin müdürü ile karşı karııya 1 

. . 1 idik: 1 
Avuaturyada bır adama pıyan- 1 - B'r mektubunuzu aldık. Yeni 

godan bir milyon ıilin isabet et- tekliflerinizi dikkate şayan bul
miıtir. Resimde kendiıini, birj duk. Hem bunun etrafında görüş
milyon tilini paket içinde koltuğu! mek, hem de mektupta anhyama· 
a1tına sıkııtırmıf, bayiin dükki- 1 dığımız bazı kısımların izahını iı
mndan çıkıp evine giderken görü-ı temek üzere geldim. dedim. 
yorıunu:z ! Şöyle cevap verdi: 

• 11ılr 
Papa On Brirrt:i Piyus Hazretlerinin yeğeni evlendi. P""!"'"f{rt1 " 

ni, Kont Franko Rattidir. Evlrndiğl kızın l•ml, Anjela Marı11a gasrtl• 
pi.dir. Evlenme merasimi Vatikanda yapılmıı, bu e•nada papa 
leri de lıazır bulunmuştur. Resim, nikcih kıyılırken alınmııtır .. 



ı Çtn ı,a is 
~ııı,.~ 

6 
P hanelerinde mahpuslar, ziyaretçi/erile, merdivenle duvara tırmanarak bir delikten başlarını u -
urctilc korıuşabilirler- Yanda: Mahpuslar parmaklık arkasın da •. ,, 

•• un 
• ge ıren 

t Çin'd 

Üren ve aklı başa 
evler,, de hayat? 

114. "" e hapishane hayatı ba ... 
·•ıeını l , ~ 
8· e cetierdekinden farklı-k.., ır Al '°' f h z:nan gazetecisi, Çung· 

' ~· e tındeki hapishaneleri, 
.• ıye re· . d 

" ısı n en müsaade ala-
ı.tıın· 

l. ı '.1c I§ ve gördüklerini gaze-
~t~·Y~ıınıştır. Gazeteci, gör

• nı ·· ı ~ I Şoy e anlabyor: 
~l I' •ekı 
·~in t ere mahsus hapishane, 
, biııa~tn °rta. yerinde upuzun 
~ti . rr. Bu binanın dört duva· 
~~ltıe hapoolunan insanların, 4, ,,,,.erı g" J 

'on un erde ziyaretçileriy-
~fe dllfrtıa.Iarına mahsus yerin, 
t~ eğer· ah arer .. 1 

1 vardır. M puslarla 
~._ ~e ~ı er, birbirlerinden Avru-
f e, \eltı~etikada olduğu gibi, ka
dtz~arıa;de tel örgülerle değil, 
~"~lal' a Cl)>nlıyor, biribirleile 

l ltlcasmdan konuıuyor-

l> ,1 lll"lrfar arliasından nasıl li.o-

Mahpusların isimleri yazılı kağıt 

dir. Burası Ekzot:k çiçeklerle do
ludur. Ben ziyaret ettiğim ıırada, 
yılbaşı §enliği yapılchğmdan, bah· 
çe, hurma dallariyle kağıttan fe· 
nerlerle ve renk renk örtülerle 
.süslenmişti! 

Çungking' de bundan ba~ka bir 
hapishane daha bulunmaktadır. 
Buna "Fan Sen,, diyorlar. Bu Çin· 
ce tabir, "Düşündüren ve aklı ba
§a getiren ev,, manasınadır, Bu 

parçaları .. 

bu mevzuun muhteHf safhalarına 
ait dersler üzerinde bilhassa ehem 
miyetle durulmaktadır. Her gün, 
en az iki saat bu mevzuda dera o· 
lrutulur. 

Burada gençlerle konuıtum. 

Suallerime verdikleri cevaplar· 
dan, tatbik edilen usulün faydaaı 
dokunduğu neticesine vardım. 
"Buda,, dininin esaslarını benim• 
semişler ve bu benimseyi§, onları 

~f tQ-?, Bu duvarlarm yukan 
~~'birer delik buhınuyor. 
~içeri kısma konulan iğ

, fit, l>tlıerdivenle deliğe tmna-

içtimai hayatın deği§mesi yolun
da sınıf mücadelesine girmek ar· 

1 zusundan uzaklaştırmıştır. 
Islahhane, altı aylık bir faali· 

yelle bu neticenin elde edilmeıine 
yaramıstır. lslahhaneyi kuran, 

, elikten b&§mı uzatarak 
\~ ltı.nnda yani ey]uda ô~ 
i\~l ile konuıuyor. Fakat, 
~~~ dakj delik aYludan baylı 
~ ~ , ıa.çıldığı gibi dUYarlar da 

1 • 

~ Oıd x__d 
f ltt~ llbun an, mahpus boynu· 
:::..~dar ~tsa, qa'ğıda duran 
•• "Qll hı l'\izünü seçemez. Yü-

~~7~ ~eğil, tö!le. tepeden 
~ dttlı dıaını görmeıı bıle müm· 

d: isill ,:İ~, Pek uzun boylu olan- Mahpus kadınlar Buda' ya yalvarı· 
~ l' ~ll . 2!ıyet bir dereceye ka- yorlar-

•a. ~~ıtae de, Çinlilerin çoğu 
in u ! liapishane, yalnız genç tiomünist· 

~\ . ~, ı.ı h 
t·ı~')~lt a Pusla ziyaretçinin, bu Jere mahsustur. HükUmetin yeni 

1 d· e ola k L t d .. b b• it tıı •r. :a l'a ~onuşmaları ka· yap ır ıgı u ınaya, on a ı ya· 
tı ~İlltai ~ &.tada, gardiyanın i~it· şına kadar kimseler hapsolunabi
l'ı~~Ot) cap eden gizli bir şey ko- lir. Bu genç komünistleri, hususi 
tı ~'lh &.t

1
•a, seslerini alçaltmala· mahkemeler muhakeme eder. Bun 

' 1lt ·tte .1' B k d 1 ·ı "dd 1 • 1 ~ ı haı· · u a ar uzaktan ara verı en ceza miı et erı atı 
l>I""'- 'rtde ı.. • b' 1 • b" d b l E f 1 l ~ -·q~tti .. oır ır enne ır ~ey ay an aş ar. n az a atı sene 

t~~r ed~ .guçlüğünü artrk ta· ceza verilir. Ancak, bu cezalar, 
tij ta., tek nıı. Ancak sözlerini komünistliği dü~ünenler, böyle b:r 
,ıt:li~ecek;ar. e~e ede, birbirlerine takım temayüller besliyenler için· 
"~:. A.tııa ı;rı hır şeyi bildirebiHr· dir. Komünistlik tahrikatı yapan· 
l. 

1ıliii d 'Ya.teli kısa kesmek ça· lara, komünistlik yolunda faali· 
"it 'il • olaYI • l b l 1 ·ı tıltı ttıce}i aıy c, her zaman yette u unan ara ven en ceza, 
~İ;-llll'llın d elde edemezler. Ko· doğrudan doğruya ölüm cezasıdır. 

'l'et ıiirı·~\>arnı, çok defa diğer "Fan Sen,, yani "Düşündüren ve 
'ıı İiaı>İah Urıe kaJJl'. aklı bata getiren ev,,e ıkonulanlar, 
~cı~ )e.-ı~ arıedeki yatmağa mah- saptıkları yolun doğru yol olmadı· · 
~ .. '-fı.., 4;aaıld:rr? Uzunca bir . ğmı idrak ederek, komünistliktc;n 
tıit\~\>a ,hSO rnahpuı yatıp l<al· vazgeçecekleri, uslanacakları u· 
Q~e .1" •ıt: 0 Yunca tahtadan ge· mulan gençlerdir. Burası, bir iı· 
">'tl l'ırtde, i~e\>cuttur. Bu sıranın lahhanedir. Yeni bir takım usul· ltt ko~ eta, birbirleriyle ko· lerle komünistlere, bu temayülden 
tel>~'k.,..' llYtırlar. Koğuşta gö- vazgeçmeleri luzumu anlatılmak-

;c,'ltt\llo •nlatılacak başka bir ta, komünistlikle meşgul olmama· 
~ .. lt . 

~i,b eltlere hırı için, onlara "Buda,, dininin 
'tt'nirı tna.hsus olan bu h:ı· cs:ısları aşılanmaktadır. Her gün 

en bo "h · d l d ! cı eti, bahçesi· verilen muhtelıf erı er arasın a, 

Marfal Liyu Çang'tır. Bu ıalahha-
nede bulunan mahpus gençlerin 
bir gazete çıkarmalarına müsaade 
olunmu§tur. Bu gazetenin mahpus 
gençler tarafından yazılan maka
lelerinde onların komünistliğe zıt 
fikirler ileriye sürdükleri görülü
yor. Demek ki tatbik olunan usu· 
lün neticesi, müspettir. 

Bu §ehirdeki "Fan Sen,,, Pekin 
de bu ismi ta§ıyan ıslah mües • 
.sesesinden çok farklıdır. Burada 
mahpuslara kar§ı niıbeten yumu· 
şe:k hareket ediliyor. Halbuki, 
Pekinde vaziyet aksinedir. 
Pekindekinde mahpuslar serbest 
çe dolatanııyorlar. Daracık höcre· 
lere be§er beşer hapsedilmiş ola· 
rak, berbat bir hayat geçiriyorlar. 
Aynı höcrede hem sah§ıyorlar, 
hem de sabahlıyorlar. Höcrede 
bulunan bet ki§iden biri, ileri geri 
bir kaç adım atarken, diğerleri 
bacaklannı kısıyorlar. Aksi tak
dirde, yürüyen, onlann üzerine 
baaacaktrr. Höcre, işte bu derece 
dar! 

Höcrelerin kapıları ınnsıkı ki
litli, kol demirli olduktan haıka, 
her birinin önünde birer nöbetçi 
bekler. Böyle olduğu halde, mah· 
puslar, prangaya vurulmuşlardır. 

Günde bir defa avluda gezintiye 
çıkanldıkları zaman da, ayaklan 
zencirli olarak dolaşırlar. 

Kdınlar hapishanesine gelince, 
burada mahpus kadınlar mümkün 
olduğu kadar serbest vaziyettedir. 
Bunlardan bir kısmının "Buda,, 

ikinci teşrin 1984 
s 

23tuıtacı Sil41o-cmusıuıu!l. - ~ ,_,, ~ ,_ ,,_, --- ~ -
Faydalı ve meraklı bazı 

küçük bilgiler 
Haliçte ilk defa köprü kuran, 

Fatihtir. ilk köprünün uzunluğu 
yüz gez, genitliği hef gez idi. 
Bir gez, parmak uçlarından dir
seğe kadar olan uzunluktur. Bu 

köprü biribirine demir halkalı la
ta ve kiri,le bağlanmı§ varil ve 

mancanalat'dan ibaretti. Bunla
rın üzerine kuvvetli bir döıeme 
döşenmİ§tİ. Köprüden, ancak be! 
kiti yanyana geçebiliyormuı. 

Bu köprünün ne kadar kaldığı 
malfun değildir. Yalnız 1252 hic
ri yılına kadar Haliçte başka bir 
köprü yapılmamııtır. 

Bu tarihte ikinci Mahmudun 
kaptan derya vekili Fevzi Ahmet 
paşa, köprünün planını çizerek 
Unkapam ile Azapkapı araımda 
altı yüz artın uzunluğundaki köp
rüyü yapbrmıştıi. Bu köprü 
büyük salların üzerinde yapılmıt-

tı. O zerinden iki yüklü araba ge
çiyordu. Köprünün ayrıca uf ak 
gemilerin geçebilmeleri için bü-

yük bir gözü, büyük gemiler için 
de açılır kapanır kapılan vardı. 
Bu köprüden, müruriye alınma
ması için ferman çıkanldı ve 
köprüye hayratiye ismi verildi. 

Karaköy köprüıü 1261 hicri 
yılında yani Unkapanı köprüsü
nün yapıhJından tam otuz yıl 
ıonra birinci Abdülaziz tarafın
dan yaptırılmııtır. Bu köprü on 
sekiz yıl ıonra yenilenmit ve es
kisi Unkapanma kaldırılmııtır. 

Şimdiki köprü, Meşrutiyetten 
sonra 14 nisan 1328 de yerine 
konmuıtur. 

Bugü~kü köprü 237,000 liraya 
Almanyada Noremberg ıehrin
de yaptırılmııtır. Uzunluğu 418 
geniıliği 25 metredir. Unkapam
na götürülen köprünün uzunlu
ğu 418, genİJliği 16 metredir. 

Bu iki köprüd~-- baıka 1279 
hicri yılında Ayvansaray ile Has
köy arasında Cezairli oğlu 

Mığırdıç isminde bir ermeni ta
rafından da bir köprü yaptırıldı. 
Fakat bu köprü, tahtadandı. An
cak on gün deniz üzerinde kala
bildi, on günden sonra battı. 

• • • 
Kanunuevel kıt demektir. Ki.-

nunuevel ayı hakkında tarihi ka
yıtlar ıunlardır: Bu ay, senenin 
ıon ayı iken, sonra ili.ve edilen 
ikinci kanun ile şubat, birinci ka
nunu onuncu ay sırasına indir-

miıtir. Fransızcası Desambr, la
tince on manasına gelen Desem 
kelimesinden gelmektedir. Eski 
Fariside bu aya Mabi Di derlerdi. 

~-... , ... , ...... 
heykeli önünde saatlerce ibadet 
ettiklerine, istiğrak halinde, dal· 
gın dalgın düşündüklerine ve ıuç 
ağırlığından kurtulup ferahlamak 
gayesiyle sessizce oturduklarına 
şahit oldum. Bu sırada gözlerini 
mabudun heykelinden h:ç ayırmı· 

yorlatdı! 

Cin hapishand~rine dair olan 
bu ;azımı tamamlarken, hapiaha· 
nelerin iç kapısı yanındaki çivile· 
re takılı dizi dizi kağıt parçalan 
gözlerimin önüne geldi. Bu müs· 
tatil ıekilde uzunca kağıt parçala· 
n üzerine mahpusların isimleri ya 
:zılmıştır. Yukarıdan aşağıya doğ· 
ru zarif desenli ıahrlar,.... Süslü 
Çin yazıları ! 

Di, dünyanın bütün i!lerini tan· 
zim eden bir melek ismidir. 

"" ~ "" 
lstanbulda harap ve tamir e-

dilmiş sekiz yüz kadar' cami ol
duğu tesbit edilmektedir. Bunla
rın yirmi üçü çift veya daha zİ· 
yade minarelidir. 

~ lf. "' 
Şirketi Hayriye 1888 de dok• 

san dokuz sene müddetle ve iki 
yüz bin lira sermaye ile teşekkül 
etmittir. Şirket sonra sermaye
sini bir misli daha arttırmıftır. 

• • • 
Haliç vapurla~ 1907 yılından· 

beri bir !irket tarafından itletil· 
mektedir. Harbi umumide bir kı-
11m vapurları zayi olmuthır. 

• • • 
Karyola 1881 yılında icat edil

miştir. Fransanm betinci kralı Klc: 
dis yatağına iki metre yüksekli
ğinde yaptırdığı merdivenle çı
kardı. Bu merdiven safi altın

dandı. Karyolanın icadı fikri, liu 
yataktan çıktığı rivayet edil. 
mektedir. 

••• 
Çin imparatorluğu Son· Konı 

753 yılında gayet beyaz ve par
lak bir ~vi elması yuvarlak su
rette yaptırarak hükWnet adam
lanna hediye etmit ve bu suretle 
niıan usulünü icat etmiıtir 

••• 
Frenk gömleği dediğimiz ko

lalı gömleğin Avrupada icat tarihi 
1826 yılı olarak gösteriliyor. Göm
leğin lstanbulda kullanıldığı ta· 
rih 1836 yılıdır. Bu hesaba göre 
gömlek Avrupada ica tedildikten 
on ıene ıonra Türkiyeye gelmiş
tir. 

••• 
Nel)atl maddelerden yapıla-

rak iki tatın çıkardığı ıerarelerle 
yakılan kav ilk defa Fenikeliler 
tarafından icat edilmittir. 

••• 
"Emanet Bankası,, ilk defa 

1617 yılında Venedikte kunıl
muıtur. Bu bankayı iki sarraf 
muamelelerini birlettirerek kUr
mu,lardı. 

lstanl>uldaki Emniyet Sandı· 
ğı 1907 yılında kurulmuttur• 

••• 
Yaliudilerin Almanyae!an Jid

vulmaları, tarihte yeni ıörül· 
müt bir ıey değildir. Gerçi Al· , 
manyadan ilk defa kovulmu1lar- · 
dır. Fakat, bu kavim, zaman 
zaman muhtelif memleketlerden 
tardedilmiıtir. 1522 yılında lı
panya kralı F erdinand da zevcesi 

lzabellanın teıvikiyle yahudile
ri tardetti. Bu yahudiler oradan 
Selanik şehrine geldiler. 1668 
yılında Edirnede dördüncü Mu
radın huzurunda islamhğı kabul 
ederek Mehmet ismi alan İzmirli 
Sabatay tarafından bunlara islim 
dini kabul ettirildi. , ' Ihsan YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün tıklar hep orada gi· 
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

1 
lstanbul Y enipostahane kar· 

tısında Foto Nur yanında Leta· 
fet hanında. . ~ 
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San' ar 6alıisted: 
Y aratıCı sanat ve 
sanatta muvazene 
Bir mevzu diifünmek, onu bir 

sanat haline koyabilmek için kafi 
olsa idi, herkes artist olurdu. Bir 
eserin sanat eseri olabilmesi için 
birçok özlüklere ve erdemlere sa
hip olması lazım geldiğini bilmi· 
yen yoktur. 

Bazı kimseleri sanattaki ferdi. 
yet ve ıahsiyeti örneksiz ve ben
zersiz eıer diye tarif ederler. Bu, 
yanlıt değil, fakat eksik bir anla
tııtır, çünkü reıimde her elden 
çıkan İf, fena da olsa, kendine 
göre az çok örenli yapılmıyan 

bir eserdir. Mesela, adi bir kara· 
lamanın bile kuıurıuz bir örneği
ni yapmak göçtür. Bir çizgide, 
resimde, heykelde, bütün unsur
ların mütevazin, yeni ve çekici 
bir şekilde ve her türlü sanat yön
demlerine uygun bir tarzda ter
kip edildiği görülmezse, o eserin 
bir sanat değeri olamaz alelade
likten ayrılması iktıza eder. San
at türeleri de tabiat kanunları 

kadar güçsüzlüğe karıı merha· 
metsizdir. O da vakitsiz doğan 
çelimsiz yavruları siler, süpürür. 
Yaşamak için maddi kuvvete ne
kadar ihtiyaç varsa, bir sanat
kirı ve ıanat eserini yaşatmak 

için de maddi, manevi birçok bil
gi kuvvetlerine ihtiyaç vardır. 

Sanatin maddi kuvveti teknik 
ise, manevi kuvveti de yaratıcı· 
lıktır. Yaratıcı artist kimdir ve 
yaratıcılık nedir? Yaratıcılık san
atkarın hayalinde yaşıyan alemin 
konuştuğu muhtelif dilleri tercü
me ederek anlatılır bir hale getir
mektir: Yani, sahst bir intibaı 
sanat lisaniyle ne~rederek herke
sin zevle, hislerini ve duyguları
nı kabartarak anhyacağı bir tek
le sokmak demektir. 

Bir Amerikalı muharrir: "San· 
atte yaratıcı bir gençliğin mev
cudiyetine iman ebnek, zamanı
mızın yepyeni bir itikadıdır,, di
yor. Bu itikadın fay dası gençli· 
ğe hayalini kullanmak fırsatını 

vermek ve ona yaratıcı duygulara 
giden yolu açık tutmak demektir. 
Yoksa gençliği lüzumsuz yere 
alkışlamak değildir. 

Bu savaşta gençliğin de aai· 
dıçlanndan beklediği birçok hak
lar vardır. Mesela: Muallimler 
her şeyden evel yaratıcı faaliyet 
prensiplerinin hakkına tecavüz 
etmemelidir, çünkü kendi düşün
ceeini tamamen kendine mahsus 
bir tarzda ifade etmek çocuğun · 
en birinci hakkıdır. Şiddetli bir 
muhafazakar olan "Boibaud
rant,, bile sanatte tahsiyelin mü
him bir mevkii olduğunu itiraf et
miı ve "Sanat esas itibariyle ıah
sidir. Salim bir düşünceye ve 
muhakemeye dayanan bütün ted
risat, sanatkarın ıahsi hislerini 
arık ve lekesiz bırakmah, yalnız 
onu terbiye ederek mükemmel 
bir hale getirmelidir,, demittir. 

Muallimin vazifesi talebesinin 
hayalini kuvvetlendirmeğe ve in
kişaf ettirmeğe çalışmaktır, çün
kü sanatin muhtelif idmanları a
rasında hayali genişletmek ve 
kuvvetlendirmek de mühimdir. 
Mekteplerde akademik bilgilerle 
talebenin teknik ıuunı tesis edi
lirken yaratıcı kaynakları dai
ma korumak, hırpalayıp ezmeme
ğe gayret etmek de itin en can a
lacak noktasıdır. 

Umumi mekteplerdeki sanat 
derslerinin gayesi her türlü ko
laylıklarla çocukların içindeki 

bu yaratıcı kabiliyetlerin müte-

1 
madiyen meydana çıkmasını te
min etmek olmalıdır. Bu da, ta
lebenin nefsine olan itimadını 
kuvvetlendirmek, kendi kudret 
ve arzularını ifade etmelerini ko
laylaştırmak ile kabil olur. Bu
nun için her ıeyden evel çocuk
tan korkuyu kaldırmalı· ve onda 
yapacağı işe karşı istekli ve neşe
li bir dilek uyandırmalıdır. 

Bazı yeni terbiye metotları re
sim derslerinde dokuz on yaıla
nna kadar çocuklara telkin ya
pılmamasına taraftardırlar. "On 
yaşından sonra yavq yavaş tek
niğe giriımelidir,, diyenler de 
vardır. Terbiyede büsbütün ra
dikal olanlar da muallimin karı§
masının tamamen aleyhindedir· 
ler. Bizce yeni terbiyenin vazi
fesini en doğru olarak anlamıt 

olanlar hürriy~t ile kontrolü ve 
kendini ifade ile yol göst~rmeyi, 
hatta icabına göre telkini de h:lle 
vG vaziyete göre idare etmesini 
bilen kimselerdir. 

Yeni terbiyedeki sanat dersle
rının yeni metotlariyle sanat 
mektepderinde artist yeti§tirmek 
usulleri biri":,irine karıttırılmama
lıdır. Sanat talebesinin istediği
miz derecede yükselmesini temin 
etmek ve memlekette harat ıstıfa
nın ıüratle ilerlemesine faydalı o
lacak §ahsiyetler yetiştirebilınek 
için talebenin daha henüz umumt 
mekteplerde iken sanat tecrübe
lerini geçirtttif olması lazımdır. 
Bu iti kendine meslek yapacak o
lanların kabiliyetleri hoca1an ta-

rafmclan hakkiyle anlaşıldıktan 
sonra sanate intisap etıiıeleri tet-
vik edilmelidir. · 

ikinci mühim mesele de mem
lekette pek yeni doğan sanat duy
gularını kurban vermemek için 
modernizm cereyanlarının yanlıı 
tefsirlere sürüklenmesine mey
dan vermemektir. Bir kısım yeni 
sanatçiler, "llimde ve fende 
(Standarizasyon) arandığı hal
de sanatte bunu aramak felaket
tir. Sanatte {Rutin) inhitat de
mektir. Sanat yaratıcı ve oriji
nal olmak için her şeyden evel 
serbestlik ister,, diyorlar. Bunla
rın hepsi doğrudur. Yalnız cot
kun ümitler içinde bu tefsirlerin 
sade kendilerini alakadar eden 
taraflarını alan bazı modernisler, 
kendi mesleklerinin bile teknik 
bahsine taallUk eden kısmını hiç 
kale almadan geçiyorlar. Hele 
bazılan tekniği tamamen inkar 
ediyor. 

Bu nuıl olur, ıimdiye kadar 
hiç bir aanat eseri tekniğe hakim 
olmaksızın meydana getirilebil
mi~ midir? Teknik, sanatin tam 
ıµanasiyle ifade vasıtasıdır. Yazı 
öğrenmeden tiir yazılaibilir mi 1 
Teknik olmayınca hayalle, heye
can da, en ince bulutlar da bu 
kubbenin boıluğunda gömülüp 
kalan birçok emeller ve duygular 
gibi heba olup gider. 

Eğer birisi çıkar da, "Sizin 
teknik dediğiniz ıey benim elimi, 
kolumu bağlıyor, onu dütündük
çe ellerim titriyor, §&§ırıyorum, 

ıerbest hareketime mani oluyor,, 
dene, o da doğrudur. Bunun 
manası, o adam henüz tekniğine 
hakim olmamıı demektir. Hatta 
böyle ellerde teknik bir düıman
dır. Sonra bir diğeri çıkar da: 
"itte ben bütün akademik bilgile· 
re hakim oldum, teknik benim 

Beş bin yıllık bir şehir 
Eski Türk rlıedeniyetinin tesiri altmda yaŞıY' 

bir devletin merke2i bi~ tesadüfle bulundLI 
Geçen senenin Ağuıtoa ayın- , 

da bir Fransız Suriyenin (Ebu. 
kemal) adıyle tanılan tarafların
da dolaıırken Hariri adını taıı • 
yan bir tepe üzerinde bazı yerli
lerin durduk1armı ve büyük bir 
latı kestiklerini görmüıtü. He
men o tarafa koşan F ranıız bu 
koca taşın Sumer'lerden kalma 
bir heykel olduğunu anlıyarak a
lakadar makamlara haber ver
miı. Bunun üzerine Luvr müzesi • 
de bir keşif heyeti hazırlamıt ve 
hemen bu civara göndermiıti. 

Bu heyet geçen yılın son ayın
da ite baılıyarak aylarca devam 
eden çalıımalardan sonra çok 
mühim neticeler elde etti ve Ma
ri devletinin merkezini meydana 
çıkardıktan baıka hiç umulmı

yan bir medeniyeti bütün vesaiki 
· ile keşfe muvaffak oldu. 

Gerçi daha eskiden Mari hane
danı diye bir hanedan bulundu
ğu biliniyordu. Ve onun anlı ıan
lı, muazzam bir medeniyet sahi -
bi olduğuna dair de bir takım 
kayıtlara tesadüf olunuyordu. Fa
kat eldeki bilgi bundan ibarettir. 

· Halbuki yapılan ıon hafriyat 
neticesinde çok mühim ıeyler 

keşfedildi. Meğer bu Mari dev -
leti Fars körfez ine kadar uzanan 
bir devletmi§. Son keıifler neti • 
cesinde onun Milattan 2700,2800 
yıl evvel bir çok mühim muhare
beler yaptığı, kendini kral Sargo
nun hamlelerine karşı koruduğu, 
daha baıkalarile muharebe ettik
ten sonra yavaı yavaı tedenni et
ti~i anla!ılıyor. 

Burada Bulunan en mühim şey, 
bolluk ve çokluk ilahesi İştar 
namına inıa olunan ve aşağı yu
karı mahfuz bir halde kalmıt o
lan bir mabettir. Bu mabet, yine 
bu civarlarda bulunan ve ayni ili· 
heye ittihaf olunan mabetlere çok 
benziyor. Uzun bir yoldan geçi-
'n;}ı';:~";ire-ç:V:i";:'-mbtlanabiİ~ 
ceğim bir alet haline geldi, ilmi 
malumatım da az değildir. Bü
yük üstatların sanat hakkında 
yazdıkları bütün kitaptan oku
dum, hatta ezberledim, fakat 
gene orijinal bir ıey yaratamıyo
rum,, derse, o da doğrudur. Bu 
zat da birincisi gibi sanat muva
zenesini denk getirememit, yara
tıcı kabiliyeti nemalanmamıı 
demektir. Ressamlıkta izah etti
ğımız bu iki haslet biribirini ta
mamlıyan iki mühim kabiliyettir. 
Sanat ne sade teknikten, fikirden 
ve histen, ne de eıki bir ruhiyat 
tabirine göre iradeden doğar. O, 
bunların hepsinin bir araya top
lanmasından meydana gelir. 

Mari'de bulunan bir eser 
lerek mabedin sahanlığına varıl- meğe kafidir. 
dıktan sonra burada bir mihrap J Bu ıekilde bulunan et1' 
ile karıılaıılıyor ve mihrabın ya • sında kırıksız altı heykel, ı1 
nında kurban merasimi için hazır fa, 21 kafasız heykel, bul 
olan sular, yalaklar, ve saire bu- tur. Sonra bir mozayik üS 
lunuyor. Buradan daha ileritleki bir harp resmi görülmüıtilf· 
odaya girilince asıl mabede varı- simde çırıl çıplak esirlerin ' 
lıyor ve burada duvarlar etrafın - rine bağlı bir halde ıürÜ 
da oturulacak yerler yapıldığı hükumdar Naibinin huzuruo' 
görünüyor. türüldükleri göriilüyor. Nai~ 

Mabet, güneı harareti ile kuru- bisesi deriden yapılma ha-;J 
tulmuı kerpiçlerden yapılmıftı. süılüdür. Onun etrafında s'!"J 
Kerpiçlerin bozulmaması için üze· lardan her birinin elinde de': 
ri aıvanmııtır. Bu aıvalar üzerin • balta bulunmaktadır. Bu ırı.t 
den 5000 yıl geçtiği halde, henüz parçasının güzelliği, parlalc 
olduğu gibi duruyorlar. niği harikulade denilecek b~J 

Mari halkı bu mabette topla.. ziyettedir. Bilhaasa mozayilı 1 
narak ilaheye hediyeler tekdim de görülen ve elinde bir ö~ J 
ederlerdi. Bu hediyeler arasında mi taııyan bayraktarın haliı r 
küçük heykeller, vazolar, mücev- çok munis gelmektedir. .J 
herler bulunuyordu. Fakat bütün Bütün bu izahları verdi'~ 
bunlar, buranın halkı ile cenup sonra sorulacak en mühiıll 
ıehirlerinin halkı arasında vuku ıudur: . ' 
bulan muharebelerde parça par - Mari halkı neydiler? S · 
ça olmuttur. den midirler, yahut baıka ~ 

ihtimal ki, bu mabet evvela tan mı idiler. 
Sargon tarafından, Milattan 2700 lhtimalki buranın halkı si 
yıl evvel ıoyulmuı, daha ıonra lerden değildiler. Belki ~ I 
Hamorabi de Milattan 1950 sene mensuptular. Fakat medenJf. 
evvel ayni hareketi tekrar etmitti. ri, Sümer medeniyetinin tıP~I 
Fatihler mabedi tahrip ettikten Bu aon keıifler Samileri~/ 
baıka içindeki eşyayı parçalaya - merlerin Mezepotamya)~ J 
rak intikam almışlardı. Bu kıy • ziyetleri meslesi ~e'!rl 
metli eıya, pek darına dağınık bir münaka§alara nihayet v~ 
halde bulunduğundan bunları top· bu meseleyi halle yardını e 
lamağa imkan hasıl olmamııtır. mahiyette görülüyor. / 
Bununla beraber o zaman sanat- Mari de yapılan hafriyat' I 
karlarının pek ince itler yaptıkta • ret eden M. Andre Parrot bl' f 
rı anlaşılıyor. Hatta bunların İ· seleyi mevzuu bahsederJıetl 
çinde ıaheıer sayılacak bir çok sözleri söyliyor: lı 
ıeyler var ki, onların bir kaçın - "Marilerin kitabeleriııe del'~ 
do.n bahsetmek gerektir. kendileri Sümerlerden f• 

Bunların biri ilahe İtlar'ı temsil Simi ırka mensuptu~l"~ıl 
eden bir heykelciktir. llihenin kat medeniyetleri Suıt' Jıt'I' 
gözlerindeki ifade çok kuvvetli, medeniyetinden de a1'1 ,iti 5a: 
ve gözleri çok güzel olduktan baı- Burada yapılacak tetkikle J;,tJf 
ka yüzü pürüzsüz ve dalgalı saç - merlerle Samilerin nıü~·~~et f 
lar'la çerçevelenmittir. meselesini halletmelerııı• ..ılı 

Diğer bir heykelcik bir zabiti man fazla bekliyoruz. ed ,,JF, 
temsil ediyor. Zabitin ismi sırtı - Irakta Sümerlerin 111 et!~ 

,3t r ı 
na yazılmıştır. Bugün bir elbise ni ortaya çıkaran profe l et 1

1 

Yeni terbiye üstatları bu mü
nasebetlerin bütün incelikleriyle 
takdir ve idare edilebilmesinin 
adeta fizyolojik bir hadise oldu
ğunu iddia ediyorlar ki, doiru· 
dur. Zira bir sanat eserini teıkil 
eden muvazene unsurlarının yek· 
diğerine olan bağdaıma ve kay
naşmalarında zuhura gelecek kü
çük bir noksan bütün emekleri 
mahvedebilir. Bu misal bir san
at eseri hakkında varit olduğu 
kadar bir sanatkar hakkında da 
varit olabilir. Bir sanatkar da 
aanatin muhtelif unsurlarını ph· 
siyetine istinat edecek bir 
kuvvetle biribirine bağlıyamaz 

ve onunla kendine bir sanat mu
vazenesi temin edemezse, ayni 
suretle yıkılır. 

giyen zabitin elleri biribirine ka- fort Marideki 111~del1 ~,de 
1 

vu~muş olduğu için onun ibadet serlerinin Sümerlerııı . i "1
1 

vaziyetinde olduğu anlaşılıyor. niyetine çok benzedii111 it rr, 
Hekellerden bir diğeri saç· delikten sonra "bu benıeY 1''1~ 

ları ve üst dudağının kıl • nız küçük ıeylere nıünha•:ıııil 
ları traı edilmiş kıvır - yarak büyük şeyler~ de f I 
cık sakallı bir adamı temsil edi - Iunuyor demektedır. ..!ıdl" 

Ressam Ali Sami (Olkü) 

" t-~ I' yor. Önce gözlerin bebekleri de Kat't olan bir ıeY ~a ,,uf\Jı ~ 
bulunduğu halde bunlar kaybol - lerin Samileri ınedenı aıııile 
muştur. Bu eser, Mari halkının altına alarak onları taın 
s~natlarmdaki yüksekliği göster- nimsemiş olduklarıdır. 
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ataltaü ilıtisıult icmal 
Cihan qumurta istih
salô.tında 1 ürkige 

HABER ...; Akt•m P oetaeı 

Menemende 
Susuzluğa karşı 

Y1111ı1Uta ihracat mallarmırzm J Ci~ yumurta ticareti (1) çare aranıyor 
~~-l~rindendir. KIJDlet ba· (Ton itibarile ihracat) 

1
.,... Menemen, 12 (Huıuıi) - Bele-

llıu. "«Lll tıca.ret müvazenemizde 1911 ıeu ·-
.__ 80 ... ., 69 ... .u ••.sN diye mecliıi içtimalanna munta-
._._ ~e üaüınden IOllra üçüncü Danimarka ....... .,... vv d kted' K 
L.ı.,. lflal etmekted· 8 hra Bollaıula 88.199 80.060 ae.976 zaman evam etaıe ır. ua-
~,...· le ır. u n lrlanda M.1'71 n.m 11.n1 banm bir çok ihtiyaçlarına cevap 
llıı.L_ .~1 . ao. n aenelercle airat PolaaJa a111 1'1.&GI n.H5 k b 
~ ..... -: f" ti ...ı~I. verece ütçenin tanzimi bitmek 8 .. ın -;:,~ &&&11Z la arında bü,. ~ ça. a.JOI il.Hl U.186 
~~er ·· ··ıd h ı üzeredir. Bütün halk, yeni beledi-...... . goru üiü a de yu • :Belotka 11.m 11.uı 20.oos 
'-t fİatlarmda niıbi bir iıtik • "hloe&aTJ!t '8.IO'I ıueı 18.JM 

... ':-çarpıyordu. Buna ıe • Tttrldye ıue'J U.1M ıuıı 
---~ 1929, 30, 31 ve batti 32 = ~:: 1

::: ~:::: 
' .ilde müıterimiz olan ya· MiSii' , .. u., .. l ... '7S 

...._ Pı1an.larda yumurta fiatla - Diler l8IBilellMler 11.411 ama n.110 

~talebin çokluiu yüzünden, Yelda "9.IN ata.011 ıu.NB 
'-ı.i İri bir derecede tutunma • Y ukandaki .tatiatiklerden an-

"tı rr. lafdacalı ıibi cihan yumurta ti· 
lla irki1enin iki büyük yumurta careti 1931 aeıtıMinden itibaren 
'iltteriıi Almanya ve lıpa~adır. daralmıt ve bu daralma niıbeti · 
~enıleketler 1932 ıeneai ıon • 1933 te 1/3 dereceeine varmştır. 
itila ~adar yumurta ihracatımız Türk yumurta ihrac:atınm da 
~ kifı addolunabilecek kon • ayni mUddetta daralma niıbeti 
~~ •Ytnyorlardr. Fakat 1933 1/3 tecavilıı etmemektedir. Bu su
~ 1 

batmda lıpanya, Türle retle ıarUIGyor ki yumurta müa -
'aal Urtaaı konteajanmı f evkallde ta1'ıili devletlerden ekıeriıinde bu 
4- . ttL Almanya da ayni tarihler- piyuaya da buhran ıirayet et -
~) ettiği yumurtalarda bir mittir. 
Ld fuzuli evsaf aramala bat· Tilı1dye ehemmiyet itibariyle .. ığ .. 
1bı 1 ıçın bu memlekete yaptılı· 1932 de 7 net ıırayı iııal edeıfcen, 
~ 1lıırıurta ıe~kiyatı da hacim 1933 te 8 inci ııraya dütmilftiir. 

llft11ıdan ekıi!df. • Ayni müddet zarfmcla cihan 
Dl Bu ._ziyet karıııında yumurta yumurta müıteriıi devletlerin bu 
,. haaa.uzda bir ıeneden fazla de- mat hakkındaki ithalitlarnu tet • 
ltfıt eden bir kriz bat ıöaterdi. kik edelim: 
~ hnıurta ticareti A vnıpada Cihan yumurta ticareti (2) 
.....__ °kuVVeti yükıek diler JU • (Ton itibariyle ithaUt) 
'eli l "'cııı memleketlerle (Me • ıssı 19st ıess 
derııe ~eve lngiltere) temu e • tn,ntere ııuaı uuıo 11'1.sM 

de.. dıii için mahreçsizlik yüzün- Ahmııys t•s.ısı HS.SOI ss.884 
1·· Liitün milli pmurta malısu. ..,... n.TOI Sa.ta 1'1.IOI 

:-uı dahiU pipaaya d&küldG. ....... = :.-: ~~= 
~ da, hiç ka)'dedilmiy:O bir = memleketıer 50.an auas n.950 

~)'97e, 1400 tanelik sandıklar Yekb "58.91'7 '°ı.aoıı SlS.%57 

...... 10 liraya kadar düıtü. Bu a -

~ muvakkaten zuhur eden ya • 
~ mütteri!ere bir miktar mal 
~dı İle de UY11fulan f iatlar h-;y. 

diitük olduiu için yumurta pi
ızdaki buhrana çare teıkil 

ediler. 

'lfuict yunnnta ticaretimizin 
~ - 1933 safhasını teapit e • 
~ •t.tiıtikler bu mühim ihraç 

,~ın seçen sene geçirdiii 
'~ıkça ıörmeie yardım ede-. 
~ lıalummdan J111Durla 

ı ) 
ı: 17.870 Ton 
ı~ 24.467 ,, 
lt:Q 24. 754 ,, 

17.912 " 

~:~dan yumurta 

193o 
113 8.325.000 Lirı 
1~ ıo.346.ooo 
1833 s.oas.ooo 

,, 

1.000.000 " ,, (1) 

. lA..L. • 
l'ilaıett---.Jenın 1930 ve 1933 ta -
tt ıaı· "-'nıdaki dewede yumur -
tas.it Uet.laıili ufatiyle vasiyeti 
~ 

4,_. =·c1 ~d 111" det nrfmda dil~ 
~ .;': diler JUmurta mib .. 

'-' "- ? ~ ihracatını tet -
~ Grldy•ia beynelmilel 

~ ~~· .ıdılı mevkii 
' ~ '-rld ticaret tiyue -
l\u..._ .. J.adan fayclalı bir a .. 
~-~lcbr. 

L.ı_(l) 193 
~ tabıba llenesbıfn son iki ayı 

t l'akanııar laılluxJmış-

Cihan yumurta ithalatı da ta .. 
biatiyle daralma hareketi ve niı • 
betini takip etmittir. Burada ü • 
zerinde durulacak nokta bu da -
rUm.a hareketi bilaf ına ispanya 
Ye Franıa ithalatında göriileın te -
zayüttür. 

1933 senesinde batlıyarak 1934 
yazmm ıonfannıa kadar yumurta 
piyMamızda mahreçıizlik yüzün • 
den devam eden kriz ıon ticaret 
anlatmalarımız sayesinde berta • 
raf edilmiıtir • 

Almanya ile bundan bir mnd • 
det evel imza edilen anlapnadan 
sonra bu memleket Tül"k yumurta 

kontenjanmı klfi miktarda çolak 
D11f Ye gümrük m6'küJltmı da or• 
tadan kaldmnıfbr. 

lıpanya ile yapılan anlqma 
ile bu memlekete yaptıjlmız yu • 
murta ihracatı normal vaziyetine 
sirmek üzeredir. 

Bu iki ıebepten ve ndlıtahıil 
rakip memleketlerde ıon aylarda 
ıörülen istihsal azhğmdan do1a • 
yı )'Ulllurta ihracatmıız eylül 1934 
ten itibaren fevkalade artmıttır. 

Tepinievvel 1934 ıonlannda 
Karadeniz ihracat limanlarmdan 
bazılannd, talep o ıkadar çoğal • 
mııtır ki yabancı mü,teri ıık ıık 
mal bulamamak vaziyetine düt • 
mOıtnr. 

ihracatın artması fiatlar üze • 
rinde derhal mUıait teaimi ıös • 
termiıtiT. 

Geçen yaz mevsiminde 1 .400 

'(1) Roma beynelmilel zinıat 
enstitüsü statistik1erlne nazaran. 

(2) Roma enstitüsünün Btatis-

ye hey' etinin memlekete hayırlı 
olmasını candan dilemektedir. Ye 
ni belediye reisi ldriı Bey beledi

ye itlerine intizam vemıiye çalıt· 
maktadır. Esnaf dükkanlarını biz· 

zat teftit etmekte, belediye ten
bihleri hilafına hareket edenleri 
kanunun söylediği yola davet et-

mektedir. Şimdiden çarııda ve 
dükkinlarda yeni bir nizam göze 
çarpmaktadır. 

• * • 
Kasabamızda bu ıene liuraklı

im fazla devamından susuzluk 
batgöıtemıiıtir. Bu yüzden halk 
fazlaca iatirap çekmektedir. Me
nemene gelen au Yamanlar suyu
dur. 

Bu sene kuraklık yüzünden bir 
iki memba kurumuıtur. 

Bu ihtiyacı nazarı dikkate alan 
yeni belediye reisi aTUkat ldriı 
Beyle seçen Cuma ~ belediye 
mecllıi azalan, ciheti askeriyeden 
memur edilen yüzbqı Klzım ve 
belediye fen memuru vekili Galip 
Beylerle birlikte Yamanlar dağı

na giderek tetkikat yapmışlardır. 

Büyük Ovacık mevkiinde yayla 
batında mebzul membalara teaa• 
düf edilmiıtir. Bunlardan Hayrtlı 

pınar, Karapınar, Çanakpınar 

membalanndan ıiıeler içine nü
munelik ıu ahnarak berayı tahlil 
lzmir Sıhhat Müdürlüğüne gönde· 
rilmiıtir. Havanın açrlmaımı mü· 
teakip tekrar Y amanlar'a gidile
rek tetkikat ve taharriyata devam 

edilecek ve muvafık, ııhhi su bu· 
lunup Menemen' e akrtılmaıı te· 
min olunacaktır. 

Bundan baıka Cümhuriyet mey 
danında büyük kurtancmın yarım 
heykelinin rekzedilmeıi, bir kıaım 
kadmlanmızm hata &İyınekte ol· 
duiu siyah çartaflarm terkedil· 
meai ve bu işin belediye tenbihleri 
meyanına ithali ittifakla kabul e· 
dilmittir. 

ııuııw1unıuııınıııııııPl'm~ 

tanelik sandıklar lıtanbul pİya • 
ıumda 8 - 10 liraya kadar düt • 
müttü. Bu fiat iıtihıal ve nakli • 
ye muraflarmı korumadığı ıçın 
hatti bir zamanlar lıtanbula A • 
nadoludan yumurta ıevkikatı dur• 
muıtu. 

ihracat piyaaasınm canlanma -
ıı üzerine bir buçuk ay zarfında 
fiatlar üç, dört mis1i artmııtır. 
Hali hazırda İstanbul yumurta pi-

yaıaıınd~ 1.400 tanelik sandıklar 
30 liraya kadar muamele aörmek· 
tedirler. Geçen hafta 32 - 34 Ji. 
radan muamele kaydedilmittir. 

Toptan yumurta piyasasındaki 
bu tereffu perakende piyasaya da 
tesir etmit, yumurta fiatları dahi1i 
miiıtahıilin piyasada üç miıli yük· 
ıelmi,tir. 193iıl yumurta ihracatı· 
mızın 1932 ticaretini hacim ve 
kıymet bakım larmdan aımaıı ih· 
timal dahilindedir. 

R. ş. 

ı Izmir valisi izahat 
• 

verıyor 

"Ege havalisinde mahsul vazi
yeti memnuniyet uyandırıcıdır,, 

lzmir, 13 (Huıuıi) - Bet gün• Aynca kuru toprakta ve ıusuz 
denberi kazalarda tetkiklerde bu- yetiten sudan çayırı gibi en kuv
Iunan Vali Kazım Pata lzmire vetli bir hayvan gıdası bir çok yer 
döndü. Paıa seyahat intibaları lerde bu yıl ekilecek tecrübe olu-
hakkmda ıu beyanatta bulundu. nacaktır. ..ı;. 

- Son dört ıün içinde küçük Yeni alı1tığ11DJZ bu ifadede, 
Menderes kazalariyle Bergama, yani örnek köyleri insanın batını 
Menemen, Dikili, Foça ve Kozak döndürecek bir inkilap yan,ı yap
havaliıini teftiı ettim. Yağmurla- ı maktadır. Bunu eörmiyen ve ıey· 
nn· itidalle zamanında yağıfı hem 

1 
redemiyenler çabuk hükmedemez

çiftçiyi rüldj.irmüf, yeni ziraate lerıe haklıdırlar. Öyle köylere ras
hız vermiı, hem de bütün hayva• Iadım ki köyün mektebi, parkı, 
nat sürülerine kıt ıztırabı vermi- G . h .:._ 1. .nk.l"' - d--. . azı e, .. e ı, ı ı ap mey anı., 
yecek kadar mılir serveti koru• bü.yük. ,_. • ...;~t.. ocukl 

ıaru'!r ..... ç ann ayn ayn 
muıtur. spor meydanlan, ıinemur, radyo-

Bütün mahsullerimizin iyi fj. ıu, umumi helaıı, fenni mezbaha-
yatlarla ve Cümhuriyet hükUmeti· u, abf ve avcı kulübü, tayyare ce
mizin dikkati altmda .atılmıf ol- miyeti, kredi kooperatifi, tavuli 
muı köylüye minnettarlık vermiı-
tir. 

Son günlerde tnttln mahaulü
n6n köylüyü sevindirecek ve ıık

mryacak surette satılmıı olmaıı: ve 
iıkarta, iıkonto beliamm yeni ka
nunla iktisat V ekli etinin büyük 
allkasiyle ortadan kalkması hep
sini aevindirmiftir. Son günlerde 
tütün fiyatlarım kırdırmak aibi 
fena makaatla ortaya girmek iıti
yen tufeyliler için ıert tedbirler 
alınınııtır. 

Köylerimizin hiç bir yerinde 
çift hayvanlannm faaliyetini sör
memek mümkün değildir. Sürülü
yor, tohum atılıyor ve nadaslar 
hazırlanıyor. Pek çok yerlerde 
§İmdiden yeni fidanlıklar, ağaç
lıklar için hazırlık ve ıipariıler 
vardır. En küçük bir heıapla yal
nız Ödemit kazası 300,000 ağaç e
kecektir. Y anılmıyoraam buyıl vili 
yetin meyvalı ve meyvaıız ağaç· 

larm yeniden ağaçlama plaru bir 
milyonluktur. Bunun neticesini 
Mart aymda alacağız. 

Mersinde yakı
şıksız hadise 
Menin, ıı (Huıuıi) - "Evvel

ki gün Kayseri ve havaliıinden 
toplanarak Hanburı'a gönderil· 
mek üzere Merıine getirilen kül-

liyetli miktarda bir yapağı partisi 
Belediye iıkeleıinden tam vapura 

yüklenecefi ıırada Gümrük Ba,
müdürluiune ve alakalı olanlara 

maifuı olduiu haber verilmiıtir. 
ihracat mallanmızm muayene 

ve miirakabesinde büyük ha11aıi
yet gösteren Ticaret Odası ve Güm 

tioroz iataıyonu, bet yüz lira nr
fiyle vücut bulmut köy Cluılan, 

demirden çöp kutulan gibi mede
ni ve içtimai ıhacetlere cevap ve
ren varll'klan bir ııraya toplamıt· 
lardı. Bizim bir yıl ance nefretti· 
timiz profram artık diyebilirim 
ki idare lmirlerinin elinden çık
mıı, köylü Minyeıine, onun mede
ni duygularına yapııarak bir kam
çı halinde onlan yanıa sürükle
miıtir. Valinin ve kaymakamların 
rolü üçüncü dereceye ka1mJ!lır. 

Birbirini .eyre ve temqa ve 
ziyarete giden ve birbirinin kö
yünde kusur anyan, tatlı latif el er
le birbirini tenkit eden köy genç· 
lerine ırk ıık raıtlanınız. Yeni fik 
re, yeni zihniyete ve inkilap mef
kUreıine ayak uydurmıyan muh
tarlar iskambil kağıdı gibi köy 
gençleri tarafından alataiı edil
mekte ve derhal ıikiyetler yük
ıelmektedir. Onun için köylüde 
yeni doğan ve gittikçe artan inki
lap kıakançlıir günün en aziz işa· 
retidir. 

İpekçilik ve kozacılık 
hakkında tetklklar 

lzmir, (Hususi) - ipekçilik 
ve kozacılık tetkik vazifesiyle E
ğe mıntakasına gelmit olan Bursa 
İpek kozası enstitüsü müdürü Ta
hir Bey dün Vali Kazım Patanın 
refakatinde Keınalpaıa kazasının 
muhtelif köylerini gezmiştir. Ta
hir Bey bu gün Ödemiş ve Tire'ye 
hareket edecektir. Küçük Mende
resteki ipekçilik ve kozacılık işle· 
rini tetkikten ıonra doğruca bü
yük Menderese, Isparta, Denizli, 
Antalya'ya g· decektir. 

rük idaresi derhal faaliyete ıeçe- Zehirli mantarla iJJüm 
rek mallann vapura yüklenmesini Konya, (Huıusi) _ ilamın 
menetmiı ve Ticaret Odaıı Reiıi Geçit köyünde zehili mantar yiyen 
Hüaeyin Avni, Borsa umumi ka - Mustafa kızı Ayıe, Ahmedin kızı 
tibi Fevzi Kamil, Borsa hakem Ayıe, Ahme!lin kızı Kezban, Meh 
heyetinden Hanefi ııade Ahmet, met oğlu Satılmıt, kardeıi Kerim 
Gümrük idareıi memurlarının hu- ölmüılerdir. 
zuru ile balyalar açılarak mua -

1
._!!!119!!11 _____ 11!!!!!!!! ___ !!!!!!!m __ 

yeneıine bqlanmıttır. 

Her balyanm ayrı ayn tetkiki 
neticesinde maalesef hepsinde de 
yapaiı sarıdan arasında ince kum 
ve bundan başka da dörder buçuk 
kilo aiırlıfmda da bir çok taşlar 
olduğu hayretle görülmüt ve ora· 
da zabıt yapılarak ihracat malla-

rımızı taif iıin men'i ve ihracatı 
koruma kanununa uygun olarak 
maim ihracı menedildiii gibi mal 
sahipleri de Cümhuriyet Müddei 
umumiliğine verilmittir. 

Bu yakıtrk alımıyan hldiıe Mer 
ıinde büyük teeııür uyandırmıı· 
br.,, 
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"Alaturka · yemeklere 
ücum yerinde değildir!,, 

Lokantacılar alaturka yemeğe ecne
bilerin de bayıldıklarını söylüyorlar 

Bayat balıkla zehirlenme hi. • 
diıeleri tarafında bir muharriri -
miz dün Balıkçılar Cemiyeti reisi 
Kimıl Beyle konuşurken Ki.mil 
Bey bir aralık "alaturka yemek 
pişirmek hususunda da bir inkı -
lap yapmamız lazım gelir,, de -
mişti. 

Bu söz §ehrimlzin tanmmıf 
lokantacıları arasında mühim te
sirler yapmışbr. Bu hususta bir 
kaç lokantacının fikrini ıorduk • 
Bunlardan Beyoğlu İstiklal cad
desi Narin lokantası ıahibi Kon • 
yalı Nuri Hasan Bey §U sözleri 
söyledi: 

"- Kemil Beyin sözleri esaı 
itibariyle doğrudur. Bayat balık
lar insanı zehirlerler. Fakat ala
turka yemeklere yapılan hücum 
yerinde değildir. Alaturka ye • 
ntekler lezzet itibariyle her za-

man ahı.franga yemeklerden da • 
ha iyidir. Alafrangi\ yemeklerin 
b'aşlıca vasfı mümeyyizi ye.ğsız 

ve h'ılama ol~alarıdır. Halbu • 
ki alaturka yemekler1 tereyağı, 
yahut kuyruk yağiyle pişmiş etle 
halledilmiştir. 

Sonra ecnebiler de lier zaman 
alaturka yemekleri tercih' eder • 
ler. Amerikalı ıeyyahlarm ya • 
)ancı dolmaları nasıl atıftırdık • 
lannı görseniz hayret edeniniz • 
M .. seli. bu~n öğle vakti 61 sey • 
yah lokantamda yemek yedi. 
Bunlardan iç biri alafranga iste
medi .. 

Tasavvur edin, onlar fasulye 

pİf irmek için evvela sıcak suda 
fasulyayı hll!layıp bir tabağa ko
yuyorlar. Diğer bir tabağa da 
tereyağı koyuyorlar. Sonra sabah 
kahvaltısında reçel ıürer gibi bu
nu ekmeğe sürüp yiyorlar. Bu ne
rede? Bizim yağını iyice emmif, 
maydanozlu, biberli, bol salçalı 
alaturka fasulye nerede? Arada 
dağ kadar fark var! • 

Sonra onlar kavun yerken tuz 
ve biber ekiyorlar. Acaba nuıl 

oluyor diye tecrübe ebnek iste • 
dim; bir lokma alınca içim bu· 
landı. Mulıalı\ak ki bizim ala • 
turka yemekler iyi yaf ile yapı • 
lıraa alafranga yemeklerden çok 
daha iyidir. 

- Ecnebiler başka ne gibi ye
meklerden hoşlanırlar? 

- Döner kebap ve alelUnıum 
diğer bütün kebaplar, patlıcan, 
pilav, baklava .. Az daha unutu • 
yordum .• Bir de midye... Hatta 
geçe ngün tuhaf bir fey oldu •• 
Amerikalı bir kan koca gelip ye
mek yemeğe başladılar. Vitrinde 
duran midyeler kadının fevkala • 
de nazarı dikkatini celbetmif ... 
Onlardan istetti. Kocası evvela 
yemesine mani olmak istediae de 
kadın onu dinlemeden yedi. Çok 
ho§una gitmit olmalı ki, bir tane 
daha ısmarladı .• Bunu görünce 
koca.11 da istetti. Böylece tam yir
mi tane midye yediler. Gene ge • 
çenlerde burada yemek yiyen 
Bulgar seyyahları giderken bir 
teneke dolusu patlıcan dolmaıiy
le baklava götürdüler. 

Erganide faaliyet 
(Baş tarafı 1 incide) 

Baıvekil ismet Paşa Hazret • 
lerinin, faaliyetini yakından takip 
ettikleri, Erganiye doğru ray dö
şenmesi işi önümüzdeki Haziran 
ayı zarfında bitirilmi! olacaktır. 
ilk trenin Ağustos ayında Erga • 
niye gireceği kuvvetle tahmin e • 
dilmektedir. Bu mutlu netice elde 
edildikten sonra Erganide derhal 
bakır istihsaline başlanacaktır. 

Bir yandan Erganiye doğru 
ray dö§enmesine devam edilirken 
bir yandan da Erganide maden sa· 
hasında hümmalı bir tekilde çalı-
9lmıaktadır. Şimdiye kadar ba • 
kl1' madenlerinin çıkarılması için 
kuyular, bacalar, tüneller kazıl • 
makta idi. Erganide en son İs· 
tihsal usulü tatbik olunmaktadır. 
Madenlerin bulunduğu dağların 
üzerindeki toprak tabakaları 
kaldırılmaktadır. 

Bu suretle madenler açık hava· 
da istihsal olunacaktır. Cevhere 
vaaı lolunmak için takriben 2 
milyon metre mik'abı toprak kazı· 
lacaktır. 

Diğer taraftan maden sahası • 
na yakın olarak apılmakt olan 
izabehanelerin inşaatı bitmi§tir. 
Demir kısımlan ve makineler ya . 
kında Almanyaya ısmarlanacak • 
tır. Büyük elektrik santralı da 
önümüzdeki yaz mevsiminde ku • 
rulacaktır. Şimdilik 3600 beygir 
kuvvetinde küçük ve muvakkat 
bir elektrik santralı çalışmakta • ... 

lzabehanelerin fenni kısmını 
idare etmek üzere Almanyalı bir 
izabe mütehassısı getirilmiştir. 

M. Kmnse ismindeki bu mütehas
sıs uzun müddet Frankfortta 
dünyanın ne büyük izabehanesi • 
nin fen müdürlüğünü yapmııtır .• 

M. Kırmse 9ehrimize gelir gel
mez izabehanenin planlariyle ve 
fenni kııımlariyle uğratmaya bat
lamıştır. Yedi ay sonra Ergani • 
ye giderek orada kalacaktır. Bu 
beynelmilel mütehasıııtan başka 
gene izabe mütehaas11larından 

Ergnnide istihsalat ıefliğini yap • 
mak üzere M. Mikcb isminde 
ikinci bir mütehassıs daha geti • 
rilmiştir. Bu mütehanıı da Ham
burgtaki Afinri ismindeki büyük 
bakır izabehanesinin mühendisle 
rindendir. Bunlardan baıka Er • 
ganide gene bir Alman maden 
mühendisi çalıımaktadır. 

Yııkında Almanyadaki izahe • 
lianelerde staj görmek üzere on 
Türk gençi Almanyaya gönderi • 
rilecektir. 

Erganide yapılmakta olan ame. 
le ve memur evleri bitmiştir. Bir 
kısım evlerin intaatı da devam 
etmektedir. Amele evleri ma • 
den sahasında yapılmaktadır. Er· 
ganide istihsalat batlayınca beı 
yüzden fazla daimi amelenin ça
lışacağı anlaşılmaktadır. 

Senelerce evvel Erganiden Is-
kenderuna deve ,altı ayda 250-
300 kilo bakır götürüyordu. Pel< 
kısa bir zaman sonra ise, milli ser· 
maye ile yapılmıı olan raylar üze. 
rinde tonlarla bakır iki günde Er
pniden Mersine götürülecektir • 

işte Cümhuriyet devrinin, 
Cümhuriyet idaresinin bir bankası 
daha!.. YEKTA RAGIP. 

ti ABER - Ak9am Po•ta•ı 

Kadın mebus 
(B<t§taralı l lncl de) 

teklifi zamanının Fırka re
isliğine bırakılması kabul edil -
miştir.,, 

Ankaradan haber aldığımıza 

göre, intihabat kanununda deği . 
§İklik yapılması kuvvetle muhte • 
meldir. 

Değif iklikler tunlar olacaktır: 
l - intihabın bir dereceli ya • 

pılması, 

2 - Beher meb'usluk için 9 
namzet gösterilmesi, 

3 - Her vilayet için ayrı olını
yarak bütün memleket için bir 
namzet listesi iraeıi, 

4 -Kadınlardan da mebus se
çilebilmesi, 

Kadınların intihap olunacağına 
dair bu rivayetlerden baıka ema
reler mebuı ba§muharrirlerin bu 
meseleye dair makaleleridir. 

Yeni meclis bir martta toplana
caktır. intihap ise kanunusani
nin ilk haftasında hatlayacaktır • 
Belediye seçimi için esas olan nü
fus kayitleri tetkik edilecek, her 
vilayetin seçeceği mebus tayin o -
lunacaktır. Türkiyenin nüfusu 
arttığı için mebusların da miktarı 
çoğalacaktır. Eskiden 317 meb-: 
us varken timdi 325 olacaktır. An
karadan bir mebus fazla çıkacak • 
tır 

Bu intihahatta bazı §ehirlerde 
Halk fırkası eksik namzet göstere
cek, müstakil mebuslar da seçile
cektir. 

Maamafih yukarıda sayılan ve 
fimdiki intihap kanununda deği • 
§ildiği icap ettiren ihtimaller bu 
intihabata §amil değildir. Bunla .. 
rm ancak önümüzdeki büyük fır • 
ka kongresinden sonra ve gelecek 
intihabn.tta tatbiki muhtemeldir. 

Loit Corç 
( Baı taralı 1 incide) 

lmidaki hakikatin de meçhul as • 
ker gibi kalmasını isterdim. 

"Fakat harp tehlikesi yok mu· 
dur? Ben, harbin pek yakın oldu· 
ğu kanaatini besliyenlerden deği· 
lim. Fakat harp, itte orada, beşe
riyetin muhakkak surette geçece· 
ği yolda gizli yatıyor. Her hangi 
dakikada üzerimize sıçrayabi • 
lir .. " 

Loit Çorç bundan sonra, lngil· 
terenin şimdiki Hariciye nazın 
.Sir Con Simona hücume ba9lamış 
ve kendisinin son netrettiği harp 
hatıralarının uzunluğuna işaret 

eden Hariciye nazırı için demit • 
tir ki: 
"Sir Con Simon da hatıralarım ya-
zarken harp kısmına gelince bah· 
si ne kadar hulasa ederse kendisi 
için o kadar iyi olur .• 

"Kitabının harp faslı ne kadar 
l<üçük, harp zamanında bir ıiya· 
si ııfatiyle yaptıklarının tef errü • 
atı ne derece az olursa, o derece 
kendi lehinedir. 

F otograf Haberleri 
Üçüncü nüıhaaı bugün çıkan "Fo· 

toğraf Haberleri,, mecmuasında çok gÜ· 

zel iki reportaj, nefiı bir hikaye ve haf· 
talık yerli, harici hadiselerin hiç bir 
yerde çıkmamı§ resimlerini, yazılariyle 
birlikte bulacaksınız! 

"Fotoğraf Haberleri,, nin üçüncü sa· 
ymnı okuyuculanmıza bilhassa tavsiye 
ederiz. 
~~~~--~~~~~~~~~ 

l __ ô_L _O_M_I 
Maliye memurlanndan Haluk Ce

mal Beyin valdesi Muazzez Hanım, te-

davi edilmekte olduğu Almnn hastaha· 
nesinde, dün gece vefat etmiıtir. Ce • 
nazeıi bugün anat on buçukta kaldın
larak Yahya Efendide ailo -ınakberesi 
ne defncdilmi,tir. 

Allah rahmet eylesin. 

Maaş yoklama arı da 
kolaylaştırıl a ı' 

•' 
Mütekait ve maluller gösteri en ınuŞ' 

külattan şikayet ediyorlar · 
Mülkiye mütekaitlerinden Git Askeri ve mülki mütekaitleri • 

mizin üç aylık maaşlannı alırken 
çektikleri müşkülat zaman za
man yazılıp çizilen bir hadise
dir. Gün geçmez ki bu neviden 
tikfi.l;etler bir gazetenin sütunla • 
nnda yer bulmasın .• 

Son günlerde gene üç aylık 
ma&§larm verilmesi yakla§tığın • 
dan yoklamalar ba§lamış ve yok
lamalar esnasında cereyan eden 
bir çok hadiseler gene tiki.yelle
rin çoğalmasını mucip olmuıtur. 

Dün bir muharririmizi yokla • 
ma yapılan muhtelif yerlere gön
derdik. Kendisi buralarda esbabı 
mesalihle temas etti. aldığı 
cevapları aynen neşrediyoruz: 

Mütekait Hikmet Bey: 
- Gazetelerde her s~ne bu me

sele hakkında sütunlar dolusu §İ· 
kayetler yazılır, çizilir. Fakat hiç 
bir netice elde edilmez.. Bu me • 
sele senelerin sürükleyip getirdiği 
bir yolsuzluktur. lıte görüyor· 
sunuz. Sabahtan beri burada a • 
yaktıi duruyorum .. Bu kalabalık 

içinde gİ§eye yaklatmama ve ev • 
ralmnı vermeme imkan olmadı. 
Ben de daha fazla beklemeyip 
gidiyorum. Biz ihtiyar, İ§ güç 
sahibi insanlarız.. Bu kadar ezi
yet çekmemize tahammülümüz 
yok. Hususiyle hepimizin hasta
lık gibi maniaları var. Günle • 
rimizi beyhude yere geçiriyoruz • 
Halbuki buraya bir memur daha 
koysalar, yahut maaş verirken 
yaptıkları gibi numara usulünü 
tatbik etseler bütün bu müıküller 
ortadan kalkar. 

riyel Efendi: ~si 
H d. b. . fş - ay ı ıze ne ıse.. ıtot 

Boğaziçinden, Beyoğlundanı Oll' 
lerden gelen mütekaitler var· tıO 
larm halini düşünün. sunl~Jf' 
mühim bir kısmı da alil in930 'r 
dır. Bu zavallıların bu kadr.r; 
kence görmeleri doğru ınudor~. 
Sonra şunu da ili.ve edin .• ; 4• 
lama ancak 10 dan 12 ye 11e 1"' 
ten 16 ya kadar yapılıyor. B'll , 
labalığın daha ziyade fazlt'l~ş· 
masına sebebiyet veriyor. '\'tı.P~ 
cak en iyi şey yoklamanın da ·fı' 
at gibi numara verilmek suret• 
yapılmasıdır. 

isimlerini söylemek isteJ11if 

iki zat: •tı 
- Geçen sene daha fen" 1 

Yoklama esnasında bepjıııiı 
9en ikişer şahit istedilerdi. 1~ 
savvur edin fecaati. Şimdi şilt~ 
yetimiz bu intizamsızlıkta 
çektiğimiz müıkülattadır. Bi~e; 
ziyet yapan memurların heps~ 
zim zamanımızda kimisi ra dl 
maderde, kimi mektebi subyıııt~ 
idiler. Şimdi bize karıı bu ıııilf 
külah göstermeleri doğru ıııı1 
dur? Aramızda eski ferikler1 f 
talar, ve malul olanlar var. , 

Sonra şimdiki memurlarda~ 
zim gibi ihtiyarhyacaklar ve ıe 
kaüt olunca maaf yoklamalarıı1 
da tnkntı çekeceklerdir. Buıt~ 
ıçin bu işin basitleşmesini düt~ 
meleri onların da menfaatined~ 

En iyi tarz maaş verilir1' 
yapıldığı gibi numara usulüdür• 

alyanlar mağlup 
' tiden mahrum olarak oyn&~ ( Baştaralı 1 inci de) 

vardıktan sonra makarna yeme • 
mişlerdir. 

Maç hakkında gelen telgraf 
şu'dur: 

mecburiyetinde kldılar. 
{ 

ikinci devre başlar başlanısı1 , 
yun tarzı tamamile değişti. ft" 

Yanlar cok c:.iddetli hücumlara b' 
~ ~ tt 

Londra, 14 (A.A.) - Bugün lamıştılar. Merkez muhacirıı 
Highburyde lngiltere ve İtalya Meazza da lngilizlere aynen tıı 
milli takımları arasında yapılan kabele etmek ister gibi bu hüc\lııll ,, 
müsabakayı 3/ 2 lngiltere kazan • lar esnasında ve ilk çeyrek 'ııe 
mıştır. Sahada, pek çok mikdarda zarfında iki gol çıkardı. Bu go ~· 
İtalyan seyirci dahil olduğu halde, İngilizleri de aynı şiddetle ııııJ t' 
takriben 50,000 kişi toplanmı§ bu· beleye sevketti, fakat bunun 1<"~ • 
lunuyordu. İtalyan seyirciler, elle· 
rindeki milli bayrakları sallayarak 

tısında halyan oyunu gittikçe ~6t 
zelle,erek oyunun sonuna 1'" ı, 
aynı parlaklığı kaybetmedi. l~e' 
yanların beraberliği temin ed01 1 

meleri sırf talisizlik eseridir· dit' 
nadıkları oyun en yüksek tıı1' 

..... . 

,, 
f 

mütemadiyen bağırıyor, takmıla • 
rım §İddetle alkıılıyorlardı. Saha 

son yağmurlardan dolayı çamurlu 
ve ağırdı. 

İngiltere takımı oyunun dana 
ilk dakikasında feci bir talisizliğe 

değer. _/ 

maruz kaldı. Solaçık D ·ook ken • 
dine verilen uzun bir pası kontrol 
edemiyerek faul yaptı ve takımı 
aleyhine penaltıya sebebiyet verdi 
ise de bu vuru§ neticesiz kaldı. 

Brook da, adeta bu cezanın acısı • 
nı çıkarmak ister gibi, ilk on da • 
kika zarfında arka arkaya iki sayı 
kaydederek talumım galip vaziye· 
te çıkardı. Buna biraz sonra Drake 
tarafından kaydedilen 3 üncü gol 
da ilave edilince lngiltere talnmı 
oyunun birinci 15 dakil:au zarfın· 
da 3-0 galip vaziyete geçmi§ bulu· 
nuyordu. Devre bu netice ile bit • 

ti. ltalyanlar bu devrenin bir kıs· 
mında yaralanarak sahadan çekil· 
mi§ olan merkez muavinleri Mo • 



• 

~ 13 il( 

- ~-·~;~"~c~•~t~e~r~i~n~1~9;3~4:_,~.......,,,,,_.,....,.....-=:~====~===-=====H~A=B=E~R - Akşam_~P~o==•~ta~•~·~~=-=~==~====~===-~-=~==-==....-:==============1==5==--:9 

1 Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
dÖ<memek etrol izanı 

la kabildir. Tecrllbe 
edilmiş en çok rağbet 
görmüş bir ilAçhr. 

Grip - Bronşit - Zatillree - Verem nezleden gelir 
GOMENTAL 

·~ 
1 

N ı ' ı- len korur ve nu'eyi en kıta umanda tedavi eder. Her eczane ve ecza depo! arında arayrnll. Fıati 35 l.uru,tur: -----
1 ~hs:ın '( A VUZ 

l\acJ.111 u ı. . . 
C\" ~-'~ ~'~-- L - --1'--! 
OlUV)anıı:ı <nUllrL c<0ns~ ... ~ 

SURLA BiRA. 
DERLER VE ŞO • 
REKASI lSTAN • 
BUL-ANKARA 

1ZM1R 
8 e er Kek ter zısı 

-41\.ın ıt ki . 
Yiıfı 1 T

1 ar hep orada gi· 
r er H 

arıu • er ~eseye ve her 
or,/a uygun elbisenizi ancal< 

1 a Yaptırab·lirsiniz. 

1935 modeli yeni TELEFUNKEN sayeı :nde berrak Ye pürüzsüz 
o .arak ayağmıza kadar gel<"cektir. Kısa. orta ve uzun 

dalgalı ne,rıyatı bu barikulAde makine kadar 

• 
hiç bir marka temin edcmemııtir. 

ate.nbul y · 1 tıı 1nd enıpostahane kar· 
ftı ~ a Foto Nur yanında Leta· 

anında, 

" - ... 

Çölde Kaybolan1ar 

Çoban Yıldızı 

ile )'ollarını bulurlar 
ve hedef terine vasıl 

o!urlar 

İŞ BANKASI 
Kumbarası 

da iş'erini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sılunhh günleder 
imdana koşan yol 

srösteren odur. 

~:::•-. ···=::························· ............................................ ·· .. ·········ı··········-.. ····ır.•"l!, ............ R O M A T 1 Z M A •---······························· ... ···································-··········· .................. ...... .........•.. -· 
Yeni bir icat il~ .. S.üL A'1

ji L'' 
ii il Ço'~ faydalı Ye tesirli bir 
ii il devadır. Haricen kullanıhr. H 

t . ~ ı.·· 1- •• • • • ', .... - .,. 

YENl ADA \1 MECMUASlNlN Çlt<ARDlGl 

Çocuk hikayeleri 
- ilk kit ıp bugiln çıktı -

32 Sayfa 5 kuruş 
içinde bikiyeler, m11allar. resimler, karikaturle, bilmeceler, 

bedıyeler Yardır 

12 Kitaphk abonman 50 kuruş 
Her perşembeleri hlkAye kitabı 

Müracaat Te abonman yeri Yeni adam lıtanbul Ankara cadeıi 
No. 7 l. Tevzi yeri gaıete bayii Remzi. lstanbul Ankara cad· 
deai Urbanbey hanı numara 1 

jinhisarlar U. Müdürlüğünden 1 
Süreyya ça.maşır 

Maki nası 
i! !!......... •• F' 65 k ••••••••••.•.. :: :; ·-..... :.:.. ı. uru,tur ................. A : "5000,, kilo "No 6/ 1,, eb'admda Lüks karton: 

~~ B : "10000,, kilo "No. 70,, eb'adında Kromo Dup-

Kolaylık Iktısat Stlr'at H ••----··------.. ı les karton: U iyi tıraş olmak i~in bUtUn C "5000,, kilo "No. 60,, kahve renginde kösele 

28/11/934 
Çarıamba 

saat 14 H bı~akların fevkinde olan mukavva . 

~ 1-f:ç yorulmadan, elinizi ıslatmadan bir güode yıkanacak ~i D "25000,, kilo Kahve renginde ambalaj kağıdı: 
0~~•şır10111 yarım saatta terlemiı yapar. Çamaşırı ç tiden, li ~ ~ 
•al B . ~- 0 9 • tı 'lllaktao kurtardığından ömrünü arttırır. ir kazan çama· :i .. 
t~cli~erinde makinenin tulumbasını on dakika işletmek l<afidir. i~ ~ ~ng=:f18~~l 

f)tubc için muhayyer verilir. Reklam için fiyatı be~ Hra.dır. ;~ 
__ ____ __, 

POKER 
1 

d~ .eP~su ve aahf yeri: Galata Peroembepaıar Yeo :camı cad· i! 
'ş' Zınc·rli han üst kat No. ( 11) Süreyya. Si 

"" Ubcsi: Kadıköy Muvakkıtbane cadccs; Şekerci Hacı Bekir ~ 1 "tıınd ::1 PLA Y TlRAŞ BIÇAGI 
' No. (10ı Moda Pazarı. !: 
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.\ı-if t>· İlan J • • • • • • · --d 
lı1Ş:!lide ıno ~ikmet Bey: QKSURUK 

il 5 1• liabıp zade apartımanı· 
ile' k la~ 1 atında mukim. 

A..rı:uı lk"nci İcradan: 
M&JM w 

Her mevıimde ~ürülen. insanı 

rahatsız eden hatta uyutmayan . 
öksürük sebebi ve menşei ne 

o'ursa olsun 

HABER 
Akşam Postası 

l dar~haneııı t 
ISTANBUL "AN 

KARA CADDESl 

relgraı Adresi: IS1'ANHU1. RAtst;H 
rf'leton Yazı: ısını ldıun !4l'"0 

Mezkur dört nevi malzemeyi vermek isteyenlerin nümune ve 
şartnameleri gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek üzere hi
zalarında gösterilen gün ve saatte " yüzde 7,5,, tcminatlariyle bera· 
ber Cibalide Levazım ve mübayaat ıubesine müracaatları. (7454) 

1 :ıı 
.\ ; :1 J " .... ~. ~ ~ • •" • • ·.. • ' • • • ' • • • • • ~ ~ 

8 H ~ ve o rn Bğnları 
Scuk alg•nhAı • Romatizmaya 

l KaşeJik kutu 
ı O ., türplede 

Hakikikaşe 

~ ~l'c tfcndiye 132 lira 32 ku· 
tı \dilltt ~nuzdan do) ayı gayrı mü· 
l~d'- ltı akdiri kıymet komisyo· 
t ~ 93:"cu.t bono)armız 19 -
~1 ~\in·· larıhine ınüıaclif Pazar
lı~ llld._ :~at 13 te İstanbul Bor • 
) tta1 .. d·

1 
artttTma ıuretile sa • 

Pf KJO~i~ r------,· ı 
t•· ., an ho 
lt~~ llıeçh 

1
. r~lunun otuı·duğu 

l't • 1
1~ llıak u 1Yet•ne binnen ilanen 

1 
il\ o} aınına. kaim olmak üze· 
~ Unur. (341 t) 

'tbA..l'ı-.N··~f ----
~ ttatnn u ua tezkeremle ma· 
)o~d2!ayi e~im. Yenileri-
~. •ıı eıkılerinin hükmü 

llı.ıl'l'ıa llnkapanı Filyokuıu 25 
tada Halide (3410) 

ile hemen geçer. 

Kutusu 35 kuruştur. 

Beşir Kemal 
Mahmut Cevat 

ECZANESİ - Sirke . 

ABONE ŞERAiT• 
1 • il 1% a, nıı 

l'tlrkl)'fl l ı:eo ,.~o fiflO 1%M Krt. 

Ecnebt: ıoo «o ıuo uno 
ILArl TARIFESı 
l'lcnret UADJllrınm •atın ll,8L 

ltf'aml UlnJar 10 a.uruıtur. 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

8ıuııldıtı ytrı ı \ Al<nl l'latbaa•• 

K.ALMITIN 
lsınine dikkat edınız • Her ~c:ıan~de bu uour. 

·-.· · ..•. -·~.~···;··ı;~t •• ·. t. 

İstanbul üçüncü icrasından: 

Mahcuz ve paraya çevrilmesi 
mukarrer muhtelif erkek ve çocuk 
elbiseleri 17 - T eırinisani - 934 
tarihinide saat 13 len 14 c kadar 

Yeni Postahane karşısında küçük 
Kınacıyan hanında 29 numaralı 
odada birinci açık arttırma ile sa
tılacağından taliplerin mahallinde 
memuruna müracaatları ilan olu· 
nur. (3113) 



Yunan lktısat 
Nazırı bu sabah 

gitti 

Küçük ilanlar 

(HABER), Okuyucularına bir 
hizmette bulunmak gayesiyle bir 
"Küçük ilanlar,, sütunu açnpştır. 
Şimdilik perşembe günleri neşre
dilecek olan bu ilanlar için hiç de
nilecek kadar a~ bir ücret, satırına 
beş kuruş alınacaktır. 

Ayrıca bu günden itibaren 20 
gün içinde küçük ilan gönderenle
rin ilanları gazetemizde parasız 

neşrcdilecektir. 
Ditçi kalfası - 1stanbula yakın bir 

vilayet merkezinde, diş tabibi yanın -
da çalıştırılmak üzere mesleki mali'ımatı 
olan bir dişçi kalfası aranıyor. 

Şeraiti öğrenmek üzere HABER
de M. S. rumuzuna müracaat. 

lı Arıyor - Kitabeti, eski ve yeni 
Türkçesi kuvvetli, daktilo ve Fransız
caya vakıf orta tahsil görmüş bir genç 
iş arıyor: taşraya da gidebilir. HA
BER'de S. N. rumuzuna yazıyla mü -
racaat .. 

Daklilo aranıyor - Galafada 7.ira· 
at Bankası yanındaki Mkakta Gabay 
Han No. 9 Yazıhanede eski Türkçe
den yeni Türk~eye makine yazacak 
yirmi yaşından yukarı bir hanım alı

nacaktır. Miirncnat ı:ıaati 12 den 1 e 
yahut 16 dnn 1 c kadar. • 

lı Anyor - Bulgaristanda 12 sene 
muallimlik yapmış bir genç iş arıyor. 

Bulgarca ve biraz Fransızca bilir. Ne -
cati Bey caddesinde 231 numaınya mü
racaat. 

yu~ularımıza ucuz sıne a 

§ On sekiz yaşlarında bir gencim, iş 
arıyorum. Taliplerin Sadi Efendi, Be· 
yoğln :Meşrutiyet caddesi Yemenici 
Aptullatif sokak No. 11 tahriren mü· 
l'acant etmeleri. 

§ Ben orta tnhı:ıil derecesinde olup 
daktiloya nşinnyim, herhangi bir mü
cssc ede. gal et az bir ücretle iş arıyo· 
rum. Km·,•ctli kefalet ,·eririm. 

Adresim: Beyazıt Parmakkapı No. 
12.) Yeni Şark kıraathanesi pansiyo
nunda 1\tümtaz. 

Satılık Fotoğraf - Seyyar alaminüt 
fotoğraf için her teşkilatı muntazam 
10xl5 eb'adında bir fotoğraf makinesi 
satılıktır. Beşiktaş Köyiçi 55 numara
da tütüncü Osman Efendiye müracaat. 

Ucuz Arsa - Kadıköyünde Çifte ha
vuzlarda tramvay durağına 3 dakika 
mesafede veznedar Hacı Mehmet E -
fondinin 2 numaralı arsasının 4000 ar~-ı 
nı, beher arşını 35 kuruştan acele satı· 
lıktır. Arsa isindeki eve müracaat . 

Bugüne geleı:~ kadar program- şesinde: 
ların başlarında gösterilen küçük İ 

{Miki Fare - Mickey Mouse) 
filmlerini halkın r-: kadar büyük 12 
bir alaka ile seyrettikleri malum

dur. 

Gazetemizle Saray sineması hu 
akşamdan itibaren yalnız Mikiler-

den mürekkep bir buçuk saat 
sürecek bir program yaparak bu-

nu halka göstermek için anlaş
mıtlardır. 

Saray sineması filmlerin göste· 

rileceği 15 - 22 Teşrinisani haftası 
için tamamen hususi fiatlar yap

mıştır. Fakat Haber okuyucuları 
için bu hususi fiatlar üzerinden 

de yüzde kırk nisbetinde bir ten· 
zilat yapmış bulunuyoruz. 

Dün gazetemizin bi
rinci sayfasının üst kö--- n 

123 
1234 
12345 
123456 
1234567 

Numaralarından b;risi· 
ni ihtiva eden bir kupon 
neşretmiştik. 

Bu numaralı kupon
lardan her biri aşağıda 

yazılı günler için Saray 
sineması tarafından mu
teber sayılacaktır· 

• 

1 Numaralar: Perşembe 
12 "Cuma 
123 ,, Cumartesi 
1234 ,, Pazar 
12345 ,, Pazartesi 
123456 ,, Salı 
1234567 ,, Çarşamba 

Num~ralı kuponla kar
şısında yazılı günlerde 
Saray sinemasına gide
cek olan okuyucularımız 
yalnız 25 kut uş vermek 
suretile (Haber • Saray) 
prograll"ından istifade 
edecek'erd r. 

Kopun1arımız, her sine
.ma saati için muteberdir. Kiralık Ev - 3 oda, mutfak, bahçe, 

elektrik. Çarşamba Fethiye Fal (Şer -
betçi) sokak. No. 11. içindekilere müra
caat. 

Satılık Gramofon - 85 liraya alın
mış. (Sahibinin Sesi) markalı yepyeni 
halde portatif bir gramofon plaklı ve 
plaksız satılıktır. İsteyenlerin vere -
cekleri fiyatı HABER'de F, M. rumu • 
zuna yazı ile bildirmeleri. 

1 o ESNAF ve işçi o 1 

Satılık F otoğrnf Makineleri - Kul
Janı.mı§ 4'5.X6 "ika bebe,, 4,5 ob
jektif makinesi ucuz fiyata satılıktır . 
Kutusu, meşin çantası ve 12 tane cam 
şasisi mevcuttur. 

§6,5x9 eb'adında 4.5 objektifli çok az 
kullanılmış bir fotoğraf makinesi satı

lıktır. Ayrıca telem: tresi vardır. 
§ 9X12 eb,adında 2,7 kuvvetinde ob

jektifli az kullanılmış bir fotoğraf ma
kinesi satılıktır. Üç tane dubl cam şa
sisi, bir filmpak şasisi mevcuttur. 

İstanbul posta kutusu 460 H. R. 
TUmuzuna yazıyle mi.iracaat . 

Lanıs - "Larouss du XX eme 
siecle'' in tamamını t::ıksitle satmak is
tiyenlerin HABER'de F. M. nımuzuna 
müracaatları. 

Y cşilköy Hekim - İlanınız ticari 
mahiyettedir. Bu sebeple bu sütunda 
neşredilcmemiştir. 

Süreyya opereti 

Marangozlarla rekabet 
eden makjne1er mı? 
Kadıköy - Marangoz İhsan 

Efendi niyor ki: 
Bizim için, bir şey düşünmek, 

bir şey yapmak lazımdır. 
Yani bizi kurtarmak için ted· 

birler bulmak icap ediyor. Yoksa; 
bu sanatten artık hayır kalmamış

tır. 

Açıkçası: Ekmek parası çıkara
mıyoruz .. 

Eskiden öyle değildi. Ben on 
sened'r marangozum, bu günkü 
kadar sıkıntı çektiğiıni bilmiyo· 
rum. 

Acaba heryerde işler durgun, 
ortalık kesat olduğu için mi böyle 
oluyor, bilmem? 

Seyyar satıcılık ihti
yar lıklkta güç! 

Kumkapı - Seyyar satıcı Ha
~an Efendi söylüyor·: 

Beyoğlu Mulenrujda cuma ve pazar 
günleri matine saat 15 te, bu cuma İnsan sağlam olduktan sonra 
\KIRK YILDA BiR) operet 3 P. ı her iş yapabilir .. Hem de her yer-

a.oio. Yazanı Yuıuf Sururi. Loca 200, 

mevki 45 - 25. Salı akşamı Şehzade

batı Ferah sinemasında (Kadınlardan 

bıktrm) 

ele, her zaman ... Fakat yaş ilerle
dikçe vücutta kuvvet k<>.lmıyor. 

Yazın hem ticaret, hem ziyaret 

. 
Bir şoförün 
düşünceleri 

"Taksileri azaltmak 
doğru olur.,, 

Karaköy- Şoför N'ecati Niya
zi Efendi eliyor ki: 

Geçenlerde gazetelerde taksi
lerin fazla olduğu, tahdit ediLmesi 
lazım geldiği yazılıyordu, hu çok 
doğrudur. Piyasada çok fazla tak
si vardır. Bunlar arasında mutla
ka esaslı bir tasfiye yapılmalı, son 

ra bilhassa geceleri sıkı kontröl 
ihmal edilmemelidir. Bu suretle 
ves'.kasız şoför çalıştırılmamalı

dır. 

Kazaları nznltmak için, çocuk
ların arabalara sarkıntılıklarına 

mani olmak, . tehlikeli yollardan 
yavaş git.meği temin etmek, bazı 

caddeleri genişletmek lazımdır. 

d'ye sokaklarda geziyorduk, fakat 
işte kış geldi. 

Bundan r.onra dolaşmak bizim 
gibi yaşlılar için güç olacak. Me-

Veresiyeden yanan bir 
ma'fıl~azi 

Üsküdar 1\lallıl Gazilerden tü
tiincii İbrahim Bey ne diyor: 

Hükumetin bize verdiği haktan 
istifade ederek, ailem :zi idare et· 
meğe çalışıyorum. 

Yaptığımız bu iş karlı b:r iş 
olmamakla beraber, temizdir, ve 
fazla yormaz ... Bizler iç'n çok iyi

dir. 

Tütün satıcılığında yüzde kaç 
kuruş kazandığımız malum .. Böy
le olduğu ve bunu da herkes bildi
ği halde gene de veresiye almak 
isterler ... 

insaf artık, tütün de veresiye 
ver:lir mi? Zaten ne kazanıyoruz· 

ki ... 
lıte hunları düşünmeden vere· 

siye istiyorlar ve biz de müıkül va 

ziyete düşüyoruz .. 
----~--

m\lrlardan kaçmak da ayrıca bir 
dert ... 

Geçenlerde gazetenizin yazdığı 
g:bi, fazla seyyar satıcı olmasın· 

dan biz de, belediyede çok ıkıntı 
çekiyoruz. 

~ 

-160-iira mükafat 
•' 

Güzel ve GürbU 
Çocuk Müsabak881 

M .. b k · · k edr usa a amıza ıştıra 

bilmek için çocuklarııısıJl 
sihhatli olması kafidir. 

1 5 - 10 1 
yaş arasındaki kız ve er1'~ 
çocukları arasında yapıl•' 
cak müsabakamız için ('/J) 

Kupon biriktirmek lô::J 
dır. 

Çocuk velilerine tavsiye e' 

deriz: 

Çocuklarınızı hemen ks1' 
dettiriniz ve idarehaJ1e' 

mizden alacağınız kart1' 
Beyoğlunda Tunel başı11d' 

1 Foto Süreyya] 

ya götürerek H A B ~ ~ 

1 
hesabına meccanen resı:ııil" 
çektiriniz. _/ 

f 
MÜSABAKAMIZA lŞTl~~ ~ 
DEBlLMEK lÇtN ŞU ŞER-' ıJ 
RtA YET ETMEK LAzıMO 

1 - Sıhhatli olmak, ıl 
2 - 5 • 1 O yaş arasında bil 

mak, ' 
3 -Bu şeraiti haiz çocul< 

lerinin her gün matbaamıza tO # 
caatla çocuklarını kaydettir~~ 

k·ı et• ri ve fotoğraflarının çe ı J11 
kart almaları lazımdır. l 

4 - Her çocuk için otuı .~ 
b?ıka kuponu biriktirilecel<tı'' f' 

5 - Kuponlar. müsablll<: ~,t 
nünden evvel davetiye a1J11' 

1 re ibraz edilecektir. ./ 

- MÜ KAFA TLARIMIZ 1''1 
Erkek ~ 

Birinci 50 tJO 
ikinci 20 tO 

Üçüncü ıo 1''d'' 
Bundan başka 10 uncuYıı 1''" 
kız ve erkek çocuklara -~e'e1'· 
birer kıymetli hediye verı '1'1'' 

ço d Ta§ra okuyucularımızın. •fJ e 
d ısU 

lan da bu hediyeler en 

edeceklerdir. ~ 

- ır.t•ı 
TASRA OKUYUCVLJ\lt - ~ ,ııl• 
Bu meyanda taıra okıl~. djj1'· 

dütıl" mızın çocuklarını da ;:ıde 
- zeteı:ıı 

Gönderecekleri ve ga ~ e1' 
b ıcar 

Çıkacak resimlere a ·te' .~ı 
.. l .. b'' olarak J•f guze ve gur uz , f .. t ... 

ıııük" ... 
ceklerine ayrıca 

~/ ·-------
verilecektir. 

-


