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: Mak Kinleyin Hahları ı= 
Yazan: Kenan Huliisi 

! Büsbütün yeni bir mevzu üze -: 
İrinde yazılan bu meraklı ve gü -i 
i zf'} hikaye 1 lnci aayfamızdadır ! . . . ·····-·················································· 

~uruş Telefon: 23872 22 ikinci teşrii' 1934 Perşembe Sene 4 Sayı: 924 4 Kuruş 

''Hanım,, yerine ''Bayan,, 
Is -------------------

deıiecek 
s~tyP:id:" Almanya Nasıl Silahlanıyor? .. 

"SUNDAY ''inönü,, oldu t EXPRESS,, 
:ı isim alan başka 

lts nınmış zatların 
testnı neşrediyoruz 

t'' Ankaradan haber aldığımıza 
i~~ !•ınet Paıa Hazretleri İnönü 

~ru •oy adı olarak aeçmitir. 
lo ekillerden sonra meb'uslar da 
it)' ldlarmı yavaı ya va~ buluyor-
1'1\~unlar arasında Erzincan 
~ Ua~ ,Abdülhak Bey Fırak, Sam 
t rne~ uau Ruteni Bey, .Özbek, 
't Octelı ıneb'uıu Salahattın Bey 
S lll\ç, Yozgat meb'usu Süleyman 
bı.ı7 Bey, Öztürk soy adlarını ka· 

etJniılerdir. 
1'l F tenklerdeki "Madam,, , "Mat
~ •ıel,, karıılığı olarak, "Bay,, SÖ· 

kabul edilmittir. 
le Qjr erkek }'eni aile ismiyle §ÖY· 

Çtirılac;ıktır. 

8'ay Abdülhak Fırak. 
l Onun gibi, ''Demir,, soy adını 

' ln "Melahat,, isminde bir ha
~ da şöyle çağrılacaktır. 
~an Melahat Demir. 

lnglllzlerle sık sık ~arp19an Hlntlller ve Hint mihracesi 

Hindistan için bir 
kanunu esasi 

Dahili idare, l lintlilere verilecek 

Çok mtthlm bir 
makale neşretti 

6,000 
Amele bütün 

gün silah 
ve tayyare 

yapıyorlarımş 
Almanyamn silahlanma yolun· 

daki faaliyetine dair İngilizce 
"Sunday Express,, gazetesinde 
tafsilat çıkmaktadır. 

lngilizce gazetenin yaz.diğına 
göre, inanılabilecek bir kaynak • 
tan gizlice ele ·geçirilen bu malu • 
mat, İngiltere Harici~e Nezareti· 
ne de bildirilmi§tir. 

KAÇAK ELMAS Fakat yine ordu ile Dış işleri Ingllizlerde •• 
Hindistan İngiltere imparator-ı Ajansın aşağıki telgraftan anla-

Bu malumata göre, ~lmanyada 
harp sanayii mühim surette ilerle
mektedir. Hanover'de, 6.000 kiti, 
bütün gün ıi1ah ve tayyare yap
makla meıguldür. işçiler arasm • 
da, ıivil polisler de bulunmakta:,. 
ve siyasi noktadan itimat edilemi· 
yen bir kısım işçiler çılianlmak • 
tadır. 

I ·---

22 kişilik bir 
şebeke yakalandı 

luğunun bir müstemlekeıidir. Bu ııldığına göre, yeni Kanunu esa. 
itibarla lngiltere kralı Hindista • si ile, İngiltere, Hindistana, kendi 
nın da tabii reisidir. Buradaki 

Silah işleri için Irullanılacali a • 
(Devamı 1' Qncü del (Devamı 14 tlncll de) 

8 i tevkif edildi itlerde kendisini temsil etmek üze- ------------------------

Zabıta bir elmas kaçakçısı ıe • 
t>ekesi yakalamı,, Adliyeye ver -
miştir • 

Yakalananlar, kuyumcu Kara
bet oğlu Armanak, Artin oğlu Ne
habet Mübarekyan, Avadis oğlu 
Dikran Kazazyan, komisyoncu ls
tepan o~lu Serkis, kuyumcu bozu
cusu Eriya oğlu Onnik, Bedesten
de gümüşçü Mustafa oğlu Yuspf, 
elmasçı lstavri oğlu Yani Mavra • 
mati, kuyumcu bozucusu Serkis 

(Devamı l4ı tıncU de) 

re her heı sene için bir valii umu
mi tayin eder. 

.H>ndistan idari noktai nazardan 
iki kısma ayrılll'. Britanya nüfuzu 
altİndaki mıntakalar ve eyalet • 
ler •• 

Birinci kısım: Madras, Bombay, 
Bingale, Aut Pençap, Asaam, Aj
mere, Berar, Kurg ve Andamanı. 
- ikinci kısım bazı eyaletler ise: 
Haydarabat, Rajputana, merkezi 
Hindistan, Mayıor, Baroda, Kit • 
mir vilayetlerinden ibarettir. 

f) Bay Rasim Us 
0 Bay Tar.k Us 

Bay Asım Us O 

Morla efendi lstanbulda iken Kollej talebesl 
· arasında resim 4jektirmiştlr 

Biz böylelerine güleriz amma, 
"jurnal,, okuyucuları ne derler? 

· Pariste çıkan Le Journal gaze
tesi 18 ikinci T etrin tarihli nüsha • 

hakkında bir 

·----···························-·-···--· .. --·. 
Büyük Türk edibi 

Aka Gündüz 

l'=""""Artvin meb'usu Mehmet Asını 
. Beyin, sahibi bulunduğu V AKIT 
· gazetesinin adını öz Türkçe KU • 

Yarmki sayımızda 

.Danonçio 
ismindeki tanmmıı İtalyan: 

ıaiirine gayet hoı bir tarzdaj 
çatmaktadır. Mutlaka okuyu 1 
nuz. : 

RUN adiyle değiştirmeye karar 
verdiğini dün yazmıştık. V AKIT 
gazetesi bugün yeni adiyle mat -
buat ıahasine yeniden doğmut bu- (Devamı H Uncu de), 

. ........ _... __ ................. -... ........... . 
(Devamı 1' üncü de) 



Deniz silH~lorı M. MoUonıl~ 
Japonların kat'i 

cevabı: 
"Bizim söylediğimiz 

olacak.. Başka 
iM yok!" 

"lngiliz müdafı 

topraklar keşfedildi"10::e!~:~-
B • t k ·ı t J • • elele vermeli,, 

Yeni . 

Londra, 21 (A.A.) - Deniz mü 
zakerelerine memur Japon murah
haaı amiral Y amomota İngiliz ga
zetelerine demiıtir ki: "Bizim yap-

eşerıye ı ome re erce arazıyı diyor 

bir tayyareciye medyundur · do~:::ı"::a~ :!.!~:! 
tığımız tekliflere göre gemiler sa
yı itibarile azaltılmazsa, başa 'hiç 
bir tahdidi kab.ul etmemize imkan 
yoktur.,, 

Son bir siyasi modaya göre, lier 
devlet, silahlanınağr hücum "değil 
müdafaa için imiş gibi göst€riyor. 
En istilacı bir zihniyette olan Ja -
ponlarda yani teamüle riayet edi • 
yorlar. Donanmalarını mi.idafaa 
gayesile artıracaklarmış, Anadolu 
ajansının bildirdiğine nazaran Ja
pon murahhasları şöyle diyormuş: 

Japon aclaları kalelerle mücla -
laaya müsait olmadığı için do
nanmamızı arttıracağız ••.• 

Londra, 21 (A.A.) - Japonla -

H dlbııki dünyanın her 
yerini bildiğimizi . 

sanırdık 
Nevyork, 21 (A.A.) - Bir he

yeti sef eriyesinden gelen bir ha
bere göre ba§pilot Harlod, Edles
ford dağlarının ıark ve cenubun
da uzanan ve Mari bird toprakla
rına da dayanan nihayetsiz bir a· 
razi keşefetmiştir. Harold bu uçuf 
esnasında 77694 kilometrelik yeni 
arazi üzerinde uçmuıtur. Bu su
retle Mari bird topraklannın ada .. 
}ardan ibaret olduğu nazariyesi· 
ortadan kalmıı oluyor. 

rm ileri sürdükleri tezi Amerikalı- Am erikad a da 
lar kabul edeceğe benzemiyorlar 
ve böyle bir ıeye ancak Vaşingto - f aşİst)j k! 
nun battı hareketinde kati bir de· 
'ğişiklik hasıl olduğu takdirde ihti- Nevyork, 21 (A.A.) - "Ame -
mal verilebilir. Şimdilik Ameri • rikalı olmıyan faa1iyetler,, i tet. 

kik eden ayan komisyonu, eski as .. kan heyeti murahhasası, yeni tali-
mat beklemekte Japonların istedi- kerlerden 50.000 kitinin, Ameri • 

kada diktatörlük tesis etmek mak· ği beraberliği şekli ne olursa ol -
sun reddetmektedir. sadile bir "faıiıt ordusu,, vücuda 
Japonların yeni tek- getirmek üezre giiya hazırlıkta bu

lunduklarına dair yapılan mü -
lifi ve lnglllzlerln heyiç neşriyat üzerine tahkikata 

cevabı girişmiştir. 
[ondra, 21 (A.A.) -Japonlar Bahriye silalienC:laz lirtaları sa· 

istediği berab"erliği tesbit oluna • hık kumandanı jeneral Butler, mu· 
cak bir çok sene içinde elde etme· tasavver ordu kumandanlığının, 

ğe muvafakat etmif ve bu bera • ba§larmda M. Gerald Makgir bu -
berliğini kendi donanmalarının lunan Nevyork kambiyo borsası 

]ara cevap vererek adet olcl ... 
zere çok umumi mahiyette 

A • k d ı natta bulunmuş ve BiritaaP .... m e rı a a casus ar dafaasının kuvvetlendiri~ 
• zumunu ileri sürerek sözlerilll 

vızırvızır işliyo rıiı uş mi~'.\ı:kdonald, lngil~ 
ğer milletlere tefriki metaİ /. 
tine bütün kuvvetiyle devdi 
mek azminde olduğu ve nıid 
birbirine yaklatbrabilecek llİf. 
fırsatı kaçırmryacağ~ .c;yl .... 

Bunu casus kullanan ecnebi 
devletler itiraf ediyor 

Vatington, 21 (A.A)- Bahriye 
nazırı M. Vuanson deniz müdafa
asına ait haberlerin sızmasına ve 
casusluğa kartı bir takım tiddetli 
emirnameler imzalamıştır. 

Bahriye nezaretinde ehemmi
yetle kaydedildiğine göre, daha 
geçenlerde verilecek bir ecnebi 
devlet Amerika bahriyesi hakkın
vrilecek malumat mukabilinde 
kendi donanması hakkında da ma
lumat vermesini istiyen Amerika
ya fU cevapta bulunmuıtu: 

Deniz kuvvetlerimiz hakkında 
size malumat vermek istediğimiz 
malumat ıAmerika hükUnıetine 
de sormadan elde edebiliriz .. 

Alman yeni tedbirler bahriye 
nazırmın kongrede okuyacağı ra -
porda gemilerin, tayyarelerin, top
ların imalinde ve torpil ve tayyare 
hücumlarına kar ı müdafaa terti-

batında yapılan yeniliklere dair 

hiç bir kaydin geçirilmesini isih • tir. 

daf emektedir • KÜçük telgraflar 
Bu tedbirler hükumet hesabına 

harp gemisi yapan resmi ve hususi BORÇLAR: 
tezgahlara da §amildir. Niyoportta Amerikaya borçlu olan d 
yapılmakta olan 26 tar bin tonluk ler arasında vadesi ıeleıı 
iki tayyare gemisinin gezilmesine taksitini Finlandiyadan batk
mani olmak için hususi tedbirler derneğe yanatan yoktur. 
alınmıştır. FRANSIZ KABiNESi: 

. . • • Fransız kabinesinde 
Denız talımlerme sıkı bır san· ld ~ h b . t k · ed·ı· r .. .. .. o ugu a erı e zıp ı ıyo • 

sur konulacaktır. Çunkü geçen • BiT ARAFLAR. 
!erde yapılan bir film Amerika. d.e- .KU§KULANI , 
niz bombardıman tayyarelerının Jngilterenin hudutları Rell 
muharebe usullerini ecnebilere baıladığına dair M. Bal 
gösretmiıtir. Her hangi bir ecnebi nutku bitaraflık azminde 
Amerikan gemilerine ancak huıu- Hollandalıları sinirlendjrlllif 
si müsadelerle girebilecektir. tir. Hollanda Hariciye Nazırı .... 

Harpten beri kaldırılmıt olan hangi bir devletin müdafaası 
deniz istihbarat tubeıinin muka- Hollanda topraklarının kull.; 
bil casusluk bürosu binhatı Van 
Hookilnrıyaaeti altınaa 1t:_~. ~clıl-

mittir. 

mıyacağını söylüyor. 
TiBET CO~H ... URIYETI: ~ 

Tiliet üyülCMillet "lfeea; J • 
Cümhuriyetine girmek istem;...;t 
tir. arttırılması §eklinde değil diğer tellallarmdan bir zümre tarafın· T fik R •• •• B ı M •k• • k 1 - b 1 

donanmaların indirilmesi teklinde dan kendisine teklif edilmiş oldu· ev UŞtU • USI 1 in 1 a 1 M.J~~li~?: ile göriifmek 
olması lazım geldiğini bir daha ğu hakkındaki isnada karıılık, d b 1 M ş · 
tasrih eylemiılerdir. Japonlar bu - dün iki saat ifade vermiştir. Fransa dışbakanile Necip Ali Bey Halkevinde ~0:;a::t :d~;':ü~ni 
nun için kendi deniz kuvvetlerinin M. Makgir, bu haberi katiyen görüştü beyanatta bulundu tükten eonra Viyanaya dö 
arttmlmasını fakat buna mukabil reddetmi§tir. Ankara, 21 (A..A.) - Cümhu · tür. 

Cenevre, 21 "(A.A.) - Fransa 
lngiliz ve Amerikan gemilerinin Komisyonun reis vekili M. Di· riyet halk fırkası umum idare· iT AL y A KRALI: 

k k 1 k i h• b h D~t Bakam M. Laval1 Türkiye Oı .. müıtere en onu aca azam ız • kiştayn, u mesele akkında açık - :J' heyeti azasından Denizli mbe'usu ltalya Kralı Viktor 
met senesinden sonra yenilenmesi- celsenin pazartesine akti muhte - Bakanı Tevfik Rüştü Beyi kabul Necip Ali Bey, Halkevlerinin mu- Hazretlerinin doğum yddöıı 
ni teklif etmiılerdir. Selahiyet - mel bulunduğunu söylemiş, "But- ettikten sonra Sovyet ·dıt komiseri zik çalışma hazırlıkları hakkında münasebetile Gazi Hazretleri 
tar lngiliz mahafili b"una karıı di- !erden daha mühim kimselerin i.. M. Litvinof ile görüımüttür • §U beyanaha bulupıuıtur: tebrik telgrafı çekmiıler ve 

yorlar ki: simleri de ititilecektir.,, demiıtir. M. Litvinofun beraberine Sov - "Yeni devletin yükselme yolla· kabele teşekkür cevabı ,_....,. 
1 - 1ngiltere1ienüz ı;era}jerliği Komisyon reisi M. MakkormaK, nndak"ı g·ıdı· .. 

1
·n

1
• hızlandırmak bor- dır. 

yetlerin yeni Paris sefiri M. Poti- :J' 

liab"ul etmiı değildir. Jeneral Butler'in kendi arzusu ile cu altında yürüyen Halkevleri, MEMUR MAAŞLARI: 
ı 1 d emkine ile sefaret maslahatgüzarı 

2 - ngi tere onanmasının ifade verdiğini ve baıka kaynak· Gu""zel san'atların muzik kolunda Barem kanununda yeni 
·ı 1 M. Rosenberg bulunmakta idi. 

mecmu tonı atosunu aza tmağa lardan da ihbar edilen suikastin da ileri çahıma halindedir. cak tadilata nazaran altı ..... 
muvafakat ederse de gemi sayısı- tahkikatına hu1us ile yardım et .. Mülakat, iki saate yakın bir yeni yılın bu yoldaki çalııma- met eden memurlar iki d 
nı indireme.7.. mekte olduğunu i§aret etmiıtir. müddet sürmü' ve iki memleketi sı arasında Ankara Halkevi bir ta- yacaklardır. 

Amirallıkç.a tesbit olunan mili- Jeneral Butler, gazetelerin yaz· =======-=:=:===-::=-~ 
tar, lngilterenin ve imparatorluk dıklarına göre, ifadesinde "Va .. alakadar eden bütün meseleler gö- nmmıt klasik operayı monte etme· lik bir kaç muzikli yerli 
yollarmın müdafaası için icap e. §ington üzerine bir yürüyüı,, idare rüıülmüştür. ğe özenmif, ulusal san'atkarlar a- hazırlanmaktadır • 
denin aagarisidir. lngilterenin etmege ve Ruzvelt hükUmetini de- Bundan sonra M. [aval, öğle raıından değerlileri toplamaya. Ozü budundan il>aret o 
b'ugün 15 dretnotu vardır. Bunla- vinneğe riza göstermek ıartile, yemeğinde lngiliz mürahhası Lord baılamııtır. zik çalııma hazırlılarma ki"~• 
rm albsı '.Avrupa, altısı uzak §ark liendisine 3.000.000 dolar teklif 0 • M. Anthony Edene misafir olmuş- llk klasik eser olarak Karmen 1 ~manda üç yeni opera ...,.....J 
donanmalarına ayrılmıt ve üçü ye- ll•nduğunu söylemiştir. tur. almmıttır. Bu arada birer perde· dığı yolunda gazetelere~ 
Clek olarak alılfonulmu§tur. • • Halkevl~i~i aaı~ g~ç ~ r 

Verilecek mükafatlar 
Jstanbula gönderildi 

Sporculara 1 Sabah nazeteleri ne diqorlar? 1 :::,~;r~·b·hafıfbır ~ 
· ...................... ~llllllİıııl .. ' ................ - ............................. ~ Her gücü, l>aıarma~~ 

'.Ankara, 21 (A.A.) - C. H. 
F. tarafından Türkiye şampiyona
sında birinci çıkanlara mükafat • 
lar verilmesi hakkında ittihaz e • 
dilmi~ ola nkarar mucibince atle • 
tizm ıampiyoniarına mükafatlar 
bugün lstanbula gönderilmiıtir. 

Bunların arasında 16 kolsaati, 
iki kupa, beı altın kalem vardır • 

Üzerlerinde fırka nım~ları ve 
!&mpiyona tarihleri yazılıdır. 

Mükafatlar İstanbul Fırka re· 
hl <loktor Cemal Bey tarafından 
merasi!nle şampiyonlara tevzi e • 
dilecektir • 

.Milliyet - Bu gün baş yazıyı E- birlikte Konya Ereylisine gitti. "Türk Ulusu. kurtuluş kutluluğu- olan yüce ulusumuzun 8' .. ~ 
tenı izzet Bey yazmış. Tarama dergi- l'unus Nadi Bey, yeni açılan fabri- na işte §imdi erişiyor. lıımalarla büyük musİI' ~ ·, 
sindeki sözlerin bir çok kar§ılığı oldu- kanın 1200 işçi çalıştıracağını, fakat ZAMAN - "ôz Türkçe,, ve "işi k<>- deyapacağınafüphe .~ ;lo1_, 
ğundan balısediyor. Onun için filanca doğrl uracağı işler yüzünden, fabrika- laylaştırmak için., başlıklariyle, Fari- . beraber bugünkü vazı~ 
ldkırdının karşılığını arayan, nıulıar-ı mn dışında da pek rok adamların iş si ve Arabi frrkibi izali&iz re tavsilsiz ruya uyan bu tarafını_~ 
rirler, başka başka kelimeler kullanı- bulacağ~nı yazıyor. Cümhuriyet B~ş- bir makale yazmıştır. Osmalıcanın dınlatmayı lüzumlu göf'I-- . il 

yorlar; karga§alık oluyor! diyor. E- muharrırl: ~u ı·atan.daşl~rın 12,000 ka· (Uizımgelir, icap eder, muktezidir) • • * _ .,_,.( ,j, 
tem izzet Bey, bir sözlük yani liıgat dar olacagını tahmın edıyor. sözlerine karşılık, yeni Türkçede, yal- Üçüncü sayfamızın biflP"'"' or 

mz (gerektir) sözünün kulltınıldığını _ __. kitabı yapılmasını, lıer kelimenin ne Fabrika her yıl en aşağı 7000 bal- tununda musiki me-v:ıu--
ya:ıyor. ... 

manaya geldiği kat'i surette tespit ya pamuk işliyecektir. ismet Paşanın dı"g"er bıfr yazı vardır. 
edilmesi fikrindedir. söylediğine nazaran, pamuklarımızın (Gitmesi lazımdır, icap eder, ilfıh) 

ClJMHURlYET _ Yunus ı"t'.'adı· dnsi de, bu fabrikanın ihtiyacına gö- yerine bir de (gitmelidir) şekli vardır lı!lm••••••••'!'~~ 
kl galiba unutuyor. 

Bey, (Konya Ereyliıinde temeli atı- re ıslah edilecektir. Yunus Nadi Bey ZAıl!AlV gazetesi, Tıaklı olarak, 
lan 11eni dokuma fabrikaları) başlıJ.lı ilcil-e ediyor: "Görülüyor ki, ekim iş· der:·i"nin ucuza satılmasını tavs!ye e· 
yazısına §Öyle başlıyor: lcrimi.rl düzeltmek için bile sanayie diyor ki, hundan, bir çok defalar biz 

Başbakan (Başvekil) ismet Paşa, ihtiyaç varmış ••• Yer yüzünde yaşaya· de bahsetmiştik. Der"'i ile şimdiye ka· ------~;.;---~:;. 
Ekonomi <iktisat) ve Bayındırlık 1 bilmek, •anayiin bu dalga dalga llcr- dar uğra~mamı~ olacak ki, ismine i 
(Nafıa) Bakanlariyle (J'ckillcriylc) leyişini kal'rayabilmcğc bağlıdır.,, "derleme,, diyor. 



~ llcincl te,rin 19~4 HABER - 3 

~~~=.=.=:=.=.========~==~=-=====~~======~~~~==~s~e~ru~r~m-efdu~=P~t~au==~ 

llsolini ülküsü.;; -D;nd~r~a~ı lle-
1Yor! kömürcü 

~:•olirıi'nin fu ülküsünü bil- K Al• hk A. ld Kadıköylü dondurmacının biri 
F .Yok gibidir: ara ı ma um o u (HABER) inesnafsayıfasmabe-, ~'~:t .. Önderi bugünün İtalya- yanattn bulunurken demi§ ki: 
t, un Ronıasına benzetmek - Ah ne olur, havalar hep yaz 

O tlıırıl .,,,- { ı gibi sıcak gitse, hiç soğumasa ve 

lttını ar,.bo.çalımlar, ''alnını Vergi ı Cezası, otuz yll ti' in kıl ip hiç kı,dgelmete!. .b· b. 
, h '' &ı ı selam vermeklik- Don urmacmm u sözünü ı · 

~~~;;:7 Romalılara benze- Kaçakçıhğı ağır hapistir Şehri" ~7.~::,ürcüNaıitağayaokudum, 
~ta. g'' l lstanbul ağır ceza mahkemesi · t"d 0nı ekli Başbuğm göz- - Çok iyi olur! Amma, dedi ... 

, ın ı 1 k y B h diin mühim bir davıı hakkında Yunan Ayan reı·sıntn d k b k ! o ıun! Ülküsüne ula§ı- za ve aşuva a ar a. (Ve sonra ük anın ir öşesine 

f d·ı . h k . kararını bildirmiştir. intıbaları k 1 'b' ıı k' ı · ·· !) .. e en l er .n mu a emesı o gı le eme ömür erı goste· 
İiııku Gebze ve Darıca civarında ho • d ) ~d sayımızda okumu .. su· G'· .. k . y rerek sor u : Ut ı. ~ kt · · k' l d l unanistan ayan meclisi reis ve-

: ıYtUsolint ltalyanlar ara· ! I uymru resmh ı ver
1
meme en şuna gıtmıyen msc eri a ama - _Bunları ne yapacagwız? O 

B k B h ld k ı kili M. Stamulis'in bir haftadan -tiin ge t'k d h k d suç u aşova a ar ve ıa a ar rına ö ürtme ten tuç u olarak dondurmacı Efendi sütü dondu • 
k, ç 1 çe a a co a f d'l · d ı d" ··.. b' k ..ı b I b 1 beri memleketimizde bulunduğu -tana.n C l B~ lb , c en ı erın uruşma arına un og- ır aç scne~en eri sla.n u ağır rur, limonu dondurur, vi .. neyi don-
b .. ı en~ra a oyu ı d k' · · ·h · h hk · d nu yazmı,rtk. ~ ~ha Yaparak ag"z,na bı·r par· ke en ~onra se ızıncı ı tısas ma • ceza ma eme!;tn e muhakeme e· ~ durur, çileği dondurur, kayısıyı 

1 ' · d b ) l t d'l ·f ı·k ) ·b· K Al' ·ı M. Sta.mulis, bu müddet zarfın-ı. cal . k . emesın e af anı mış ır. ı en çı t 1 fan ı ara ı ı e dondurur satar ,fakat bu müba . 
l!a.... • nu~, uza dıynrlara D d h 'k' k d d da lstanbulu ve sonra Ankarayı ""lll•lı S d uruşma a er ı ı ar C§ e adamlarından Knra Ahır.et ve ki d k. b. d d d • I 'f • l'-'asacı olaplarını h b 1 U . · k'k · . re er onmaz ı ız e on urup "il J a • K Al. · .. · H ı·ı h kk gezmış, tet ı etm11tır. ~r b zır u unmuşLur. muryerın an· ara ının yegenı a 1 a ın- satalım!. Lakin ne var muharrir 
k l ' unun, SÜ1'güne gönder- KA B M. Stamulis, memleketimizde 

o duğu 1 . 1 trepo memuru azım ey da, siilıut bulan iki cinayet vnka- bey biliyorsun ,altı ay yaz, onun 
Q·ıd nu an ayıverır · · h l k 'ld' ... d bir müddet daha kalmak istiyor • ı İri)d'... .. B b menı mu ,11 teme ·ararı verı ıgın· sın an dolayi, eskiden idama be· seksen çe .. it dondurma ile don • 
eh· ıgıne gorc, al o, Ha- d ı · t' l 1 h · ı ·1 _, du. Fakat dün ek,am Atinadan s 111de k l k. k l en ge memış 1• c e ap;s ceza.arı verı .m.iş, uiğer ~ durduğu yürekleri biz de altı ay 
klfllııA u·-'ıkıcı . çe ıp '. a m ara Duruşmada Yn~ova Bahar e • suçlular bernnt etmişlerdi. babasının öldüğüne dair gelen bir 
ı. ·"• esme yenı toprak- f ~· k k k. d ld .. b A . kış bu mübareke ellemelerle ye· 'l•- e I' T · hl · telgraf üzerine, ugu··n tınaya -.rak k d' d .. n· ı ır se ız yaşın a o ugunu ~arar, emy.z ma cemesmce niclen ısıtıp kebap ederiz! Sen 
) en 1 e un kazanıp U · l h. 1 h dönmek mecburiyetinde kalmıştır. 

1 
Otırıl~f; ltaJyan budununun vb~ b m

1 
urdye~ı gaz 1antreBpoharı ıfa l· 3 suç u aley inde bozulmuş olarak git, 0 dondurmacıya selô.m söyle: 

ıı.. n k l h k · · d Kendisi Venizelos fırkası men-.. teç 1 M 
1
. . . ı u u ugunu; sa a ar e en- yapı iln mu. a e:ne netıcesın c, Para ile değil bu i~, sırayladır ! 

11. nıe de, ı:so ını ıle boy d. d t l d ld .. hk d tuplarındandır. ,.,~k .. k ki'" . . ı e o uz atı yaşın a o ugunu ağır ceza ma emesi ver iği yeni Hiç kııı. gelmeseymiş, havalar 
Yu se ıge erışmıt··· f · · k · · h k b Devlet demiryolları halka bir :ı' • • ve ne t ıanayı tır etlnın mura • aran dün saat on dört uçukta hep sıcak gitseymi§ te alem yıl on 

~ t.ki R • 1 l• d. • ... 1 • bas a:ıı:ası bulunduğunu söylem it • bildirdi. kolaylık olmak üzere Adana ile iki ay dondurma yeseymİ§ .. Lafa 
'•ııı· oma 1 ar a dn boy c de- ı d. R · A · K 1 Ah Ceyhan arasında eski tarifeye iki 1Ydi? s· Ö d R er ır. e ~ zız, nzn cma ve • bak hele!.. Herifçi oğlu kırk gün 
hj .. •ı,,:. ır n er türer, oma· Bundan sonra mu''ddeı· umu • el h S f B l f tren daha ilave etmiıa, bu trenler • .1Ur" .. d G'' .. urra man .. ere ey er tara ın • ~ baklava yerse bıkıyor da hiç on iki 
k uyu,,, yapar 1• ozu· milik tarafından verilen iddiana • dan, mücldeiumumi Ka,if Beyin ayın onundanberi seyrisefere baş-
. etmediği kimler varsa, bağ· :ı' ay boyuna dondurma yenir mi? 
l?ak l me okunmuştur. yerinde görülen isteğine uygun Jamıştır. y k 1 d d l Ali 

,. o ~unlar, yerime gecme· A k h h kk d o sa yanız on urmacı ar a· 
.... d' ~ Müddei umuminin iddiasına olarak verilen karar, Ka • n aı-a seya ati a ın a şun· h kul d k ı d 
,. .ı:re uzaklara savardı. Sür· 1 ın u a ömürcü er, o uncu· 
.. er d göre hadise §U tekilde olmuıtur: ra AJi hakkında eskisi gibi i • arı söylüyor: 1 b 1 Ali h k 1 d ..... 1 

'ıt "ı en orada yararlıklar gös- ar, so acı ar a ın u u egı l\ 21·11-1932 tarihinde Yatuva dama bedel otuz sene ağır hapis· "- Ankaranm methini sene • ·? 

)

1 

~lanır, alkışlar içinde Ro- ve lsak Bahar efendilerin sahip tir. Kara Ah.met, eskiden on iki lerdenberi it itiyordum. Bu yeni ve mı··· 
ki Ö dönerdi... Bunun üzerine, bulundukları Çangaya gemisi mü· buçuk seneye mahkum olmuştu. güzel inkılap ~ehrini görmeği pek Bak, ~u karşı küç:.ik dükkan • 
h l\derin yıldızı sönerdi. Ulus h' 'kd d l k. O . . .k b k ı·styordum. Nı'hayet, 'ıı:te bu sefer daki sobacı çocuk kaç gündür göz-
~ llıt ım mı ar a petro ve ma ıne nun cezası yırmı ı i u;u se- :ı' 
~Q2'.~tur, ona dirsek çevirirdi... yağı yükliyerek Romanyaya ha· neye çıkarılmıştır. Haı:ı altı se- görmek nasip oldu. Fevkalade bir lerini havanın poyraz brafına dik-
~~lı göreneklerinden biri bu miş, durmadan: ;~r.?\l :ıeket ederken bir infilak olmu~ ve neye mahkumdu. Cezası üç sene· şehir .. Yollar mühemmel.. Yapılar 

ttl 'di? Öyleyse, Musolininin •-• hareketini ••rİye bualrmak y~ indiril.i9tinr. Bu uç eeneyi modern .. Kıaa bir zamanda bu ka- - Allah, Allah! 
a,~ lJıun oımır.. ltalya,"lto • b · t" d k 1 k f l k b't' d'v• d k dar &ey vu··cuda getı'rmek, takdı· • Ç .. B ·· K Sok benzemeğe başladı... mec urıye ın e a mıttır. mev u o ara ı ır ıgın en en· : agırıyor. ugun asımın on 

Gümrük muhafaza memurları disi serbesttir. rin fevkindedir. Hele bugün giri- ikisi, oğlancağız hala iki boru bile 
( v3. rt Q l bunun üzerine motorun petrol ve Sübut bulan iki cinayetten bi- şilen inşaatı da bir müddet sonra satamadı. Sabahları bir parça a · '-......., 

~S~ik ...... i--... -- , 
~ey zen -' = ~~~~: • . 
,ltıençecı vlyolen
' ~lci oluyorlar 
~k mus.ki cemiyetinde, ala-

~-:~silticileri alafranga mu • 
~ ıne alııtırmak için kurslar 
~~1 yazılmı§tı. Kurslar, i
~~lar seçilmiştir. Kurslar, ay 
~c 1 Türk musiki cemiyeti 
~de. açılarak çalışmaya baş· 

\ 'ltr. 
~ r._.;rka.cılardan bir kısmı, da 
'ft'aı iden, çalmak istedikleri 

'":' 11ıusiki aletlerini seçmit 
h.l' '-ı Orlar. 
'llt •11trı. ı ~ f neyzen hsan Bey 

lca'" 
ı ı'I Kını; .gene tanınmıs ke-
~, trd • 
'~ ~l en ~leko Efendi viyo-
~ ditı:ak ıatedieini söyle-
~ ~'ti ..:__ __ _ 
~t .. ~et ınildllrUniln 
~t ~'-'tıi)~e~ı söyleniyor 

') · t nıud" .. F h · B · titr •:ti.. uru e mı eyın •t· ... •ldı" t 1 )'ıılnı &ını ve Ankaraya 
~~ ~ e~i 8e ı!tı. 
~) )111 edil Yın bafka bir vazife: 
ti ,~~1 ar~k Yerine Eminö!1ü 

~et\ilı.ı ke.ıf ~yin getirilece-
• ·A.... e ted' ~il ır. 

J).. ıı::!! haftası 
~. "'~ cu gı·anıı 
btı~t~ıl4)et ~huriyet Halk Fır· 
'lt,l\;I' cf!:rtı are heyeti reisi 
I_ \L• 1.} B • • l'w 
'1>1)1- Qır to l eyın reıs ıg 
~, ) l'ttıcı, P ••ıtı Ynpılmıtbr. Bu 
~~ 'r>ıı ' 0 n ik· B· · 
l ~~ 'cak be i 1 

• ırınci kanun-
i~, l'ttıf h .. f t ncı Yerli mallar .._J. t'· "' tas 
ı:. 'l\ 'f ol'iitiib.ı·· 1 Programı etra· 
~ ~ 'li "e L "flür. Gelecek 
>.. ' ~" • ueJed" • 
i.,..l~, _'ttir•&c· ıye reısi Muhit· 

· ~.... ılc de bir toplantı 

yef: bnklarır.ı mühürlemişlerdir. risi, köylülerden rençper lbra.hi • bitince, Anlcaranm şekli ham baş· yazımsı bir şeyler yapıyor gibi ise 
Fakat, sonradıı.n yapılan tahkikat- min, diğeri de çoban Hasanın öl ita olacaktır.,, de gündüzleri öğle vakti üzüm kü
la, bu mühürlerin bozulmut ve dürülmes:dir. Bunlardan birinci· Yunanistan ayan meclisi reis felerinin yanında arılar hala da -
tanglnrdaki yağ ve petrollarm ya- sini yapan Kara Ahmet, ikincini- vekili M. Star.-mlis, mensup olduğu zır dazır süzinak peırevi çalıyor ; 
kılını§ olduğu, vergi kaçakçılığı ni yapan da Kara Ahmet ile Ha- Venizelos fıl'ka:ana dair sorulan geceleri ise şimdi sivri sinekler es
yapıl:lrğr meydana çıkmıştır. lildir. B'rincisinde öldürülmek hir suale: ki operalarına devam ediyorlar. 

İddiansmede hidise bu suretle istenilen, lsnıeHn Ahmet denilen "- Tüı·kiyc ile bir olmak ül - Aksi gibi bu yıl Kasıme Eendi 
hulasa edildikten sonra netice ola- bir köylüdiir. Fakat, atılan kul'- küsüne Yun:mistnnda he:- fırka ta- Hazretleri de inatlarına lodosla 
rak !U ileriye sürülmüştür: §un, yanlıılıkla lbrahime isabet raftardır. Yunani:ıtanda bu siyase- girdiler. Artık işin yoksa bekle · 
"- Büyük kabotaj için alınmış etmiştir. Her jki cinayette de ti uygun bulmayan yüzde bir kişi ki havalar poyrazlayacak da bi-

olan mühim mikclarda motorin ve Kara Alin:n parmağı olduğu, teş b:le yoktur.,, clemişfr. zim alış verişler oynayacak:! 
makine yağı kücük l:abotajda kul- viki ba§lıbaşına rol oynadığı muh· M. Stamulisin ö!en babası 95 Kadıköylü dondurmacının, an • 
lanılmıttır. Bundan mesut olarak, telif delille:-le sabit olmuştur. yaşında, Yunanistanın eski tüccar- laşılan, kasasının üst yanında, yaz. 
geminin hareketini idare eden Ya· İdam cezaları, cezayı azaltı - larından bir zattır . dan arta kalmış biraz boş yer da -
şu va ve İsak Bahar efendilerin son cı bazı sebepler görülerek, ağır ha olmalı .. Acelesi ne mübareğin? 
tahkik~tlarının yapılması için se - hapse çevrilm'ttir. Bu arada nü- İlan ·resimleri ay Kışın bir parça dişini sıksın, o 
kizi:.ci ihtisas mahkemesinde sor· fus kaydına göre Kara Ahmedin b d J k bo§ kalan yeri de önümüzdeki ya • 

aşın a a ınaca 
guya çekilmeleri lazım gelmiştir.,, suçu işlediği zaman on sekiz ya • za doldurur. Yok eğer ille yazın 

İddianame okunduktan sonra, §ından ve Halilin on betin den kü · Levha, tente ve sperlerden a- boyuna uzamasını, kışın hiç gel • 
Cu .. k 1 d'kkat 1 m lınacak ilan resimlerinin mı'ktar· Ya,uva Bahar efendi sorguya çe· ~ 0 ması, 1 e a ın 1! 1 on· memesini, yıl on iki ay her tara • 

kilmiştir. ların cezaları bu noktadan azal • ları tesbit edilmekted:r. Birinci fın sıcaktan cayır cayır yanmasını 
ml,tır D' ;;-e tarafta cı"nay ti kanun başından tibaren resı·mıe • Bundan sonra müddei umumi -s • ô r n e e • - istiyorsa, o, istediği burada olmaz, 
rı·n 28 temmuz 1932 tarı' hl. rin alınmasına b"şlanacaktır. Bı" -Reıit Bey söz almıı, davanın ay • 1 ve &&_ onun için toplasın buradan tasını 
2330 n'"maralı af kanunu çıkm rinci kanun ayında resmı'nı· vennı·· 

d 1 1 · · Ç nk ... a • tarağını reksin arabasını Afrika • 
ın atı ması ıçın a aya motoru d · 1 • l ·ı yenler olursa bunlar sonra resmı· ~ an ış enmış o ması gözetı miş, nm ortalık yerine!.. 

süvarileri Salih, Nazım, Arif kap- suçlular, af kanunundan da istifa ıki kat fazlL>.sivle ödiyeceklerdir. 
tanlarla, Lostromo, Mustafa, yağ- de etınişlerd·?". Na§it ağanın sözü burada bitin-

cı İsmail, serdümen Dursun oğlu Kara Ali ve Ahmet, lbrahi - Karaya oturan vapur ce kendisine dedim ki: 
Ömer, Aptullah oğlu Hüseyin, Yu- min ıaris1erine hin lira, Hasanın Ada~ar den'zindeki sisten do - Bu yıl, kıı pek az olacağa 
nus oğlu Hasan, Mol oğlu Hüse • varisluine de, Halilin i§tirakiyle layı lal yan bandıralı Heluan benziyor, ne dersin? 

yin, kahveci Hüseyin efendilerle bin lira tazminat vereceklerdir. vapL•ru lmrozcla karaya oturmuş- - Bakalım, umidimiz hep Fa
depo memurlarından Hayim efen· Bundan ba~ka altı bin beş yi.iz ku· tu. 1!'11 vapurun yolcularını ayni tin Bey de ... Fakat o da henüz bir 
dinin amme !ahidi olarak celbini ı-uş muhakeme ma~rafını da üçü ku.nıpanyamn T evere vapuru dün ~eyler yumurt lamadı. 
istemi§tir. birlikt~ ödiyeceklerdir. şehrimize gelmittir. Heluan _ Kışın çok olup karın çok ya. 

Neticede bu şahitlerin celbine vapuru henüz kurtarılamamııtır. ğacağını siz nasıl anlarsınız? 

Çankaya gemi:ıi il~ neft :;anayi §İr· rJii••ı ı• AT l!_l . ~ ~- ' ag mut kuyumcu !sakın dükkanrndan - Ne zaman Fatin Beyi rüya-
heti arasındaki mukavelenin ibra· _ 

bir altın yüzük çaldığından yaka- mız da hallaç olmuş, pamuk atar
zmı, acente Romanof efendinin A-

Kuş kafesi ~almış! 
tinaya ne vakit gittiğinin ve dönüp Fatihte Hasan Halife mahalle -
dönmiyeceğinin sorulmasına, bun· sinde Sotari'nin bostanından b:r 
)ardan ba,ka gemi amelesinden ceket VE" bir ku! kdesi çalv.n Şeh
Maksut, Raif ve Cemil efendilerin remininde sakin Koço yakalan-
çağrılmasına karar verilmi,tir. j mıtlır. 

Muhakeme, 1 birinci kanuo cu· Altan yUzUk 

lanmı! ken ~örürselt o zaman anlarız ki 
Tramvay kazası kı~ ve kar çok olacak! 

Ayaspaıa.da sakin Bed'a ismin- - Bu sene Fatin Beyi pamuk 
de bir kıza İstiklal caddesinden atarken hiç görmediniz mi rüya. 
geçerken Taksimden gelen vat· mz da? 
man Emin Efendinin idaresindeki , - Dondurmacı da bu çene var-
lrRm,·a y arabası çarparak batın· l ken görmek kabilmi ki? 
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BÜ y Ü K DEN I z R o M AN 1 jlnr[ilizce derslenf-

a ••• d .. 

ibv~;i' ;~;~~aka ;ötürJrek 
denize fırlatıp attllar 

Sarsıntıdan sonra su sızmağa 
ba~laymca diğer esirlerle beraber 
Habibeyi ve çocuklarını da yukarı 
atmıflardı. Üçü de bir tek insan gi 
bi baş taraftaki direğin dibine sin
mişler, yanıbaşlarmdaki kalın ip
lere :ıarılmışlardı. 

Böylelikle güverteyi yalı:ıyan 
büyük dalgalarla beraber denize 
yuvnrlanmaktan kendilerini koru· 
yorlardı. 

Valeryo'nun verdiği son emir
lc.:-i anlamamışlardı. Fakat hemen 
o anda iri yarı tayfalar güvertede 
sağa sola saldırmışlar, zavallı 

Türk esirlerini sürükliye sürükliye 
geminin kenarına götürüyorlar, o
radan denize fırlatıyorlardı. 

Çığlıklar, yalvarmalar, ağala

malar, inlemeler para etmiyordu. 
Annelerinin götürüldüğünü gören 

' genç kızlar, tayfaların üstüne sal· 
· 'dırıyorlardı. Lakin bir yumrukta 

geriye atılıyorlar, güvertenin kar· 
gafalığma karl§ıyorlardı. 

O sırada gelen bir dalga bun
lardan bir ikisini de denize sürük
liyor. Sevgililerinin yanına götü
rüyordu. 

Ali ile annesi bunları gözleri 
büyüyerek seyrediyorlar, b:rbirle· 
rine daha çok sokuluyordu. 

Ayşenin hiç bir şeyden haberi 
yoktu. 

Bir nrahk iri yarı bir tayf anın 
on!ara doğru koşarak geldiğini 
gördüler. Ali yerinde doğruldu. 

Yavrularını vermek istemiyen 
genç. bir şahin gibiydi. 

Tayfa onu tutarak ısağa doğru 

itti. L" kin Ali bir yay gibi yerin· 
<len fırladı, Tayfanın gözünüp üs· 
~üne yaman bir yumruk altı. 

Tnyfa yerinde sallandı. 
Acı bir ses çıkardı. 
Lnkin bundan ne foyda vardı. 

ikincisi, üçüncüsü Üzerlerine üşüş
tüler ve za\·allı genç kadını kap
tıkları eibi yürüdüler. 

Aygeyi annesinin kucağından 

almışlar, yere fırlatmışlardı. 

Ali, denize götürülen annesine
rni, yoksa yerde yırtılırcasına ağ
lıyan ve b:ığrran kardeşine mi ko
§c:ı.cnğını şaşırmıştı. 

Evvela kardeşini kucakladı. 
Sonra annesinin arkasından koş 

tu: 

- Alçnklar ! ... Onu nereye gÖ· 
türiiyorsunuz? .. . 

Diye haykırdı. 
Mini mini Ayşe, mini mini ellerini 
uzatıyor: 

A ' A •w• t - nne .... nnecıgım .... 
Diye bağrıyordu. 
lki tayfanın elindeki genç l<a· 

dın, çocuklarını bırakmamak ıçın 

alnb:l:Jiğine çırpmıyordu. Lakin 
kurtulamıyordu. 

İki tayfadan birisi kollarından, 
diğeri nynklnrmdan tutmuşlardı. 
Güvertede iki defa salladılar ve 
fırlettılar. 

Genç kadın yeniden ve acı bir 
çıi!hk kopardı. Sonra köpüren, ku
duran ve haykıran denizin dalga
ları arasına düştü. 

Şahin yavrusu, kardeşini sımsı· 
kı kucakhyarak annesinin atıldığı 
yere doğru saldırdı. Ne olursa ol
sun annelerinin arkasından gide
ceklerdi. Kısa boylu, basık burun
lu bir zabit güvertede sağa soln ko 

du: 

- Şahin Reisin karısı nerede? ... 
Çocukları nerede? ... 

Ali, babasının adını duymakla 
onun ne demek istediğini anlama
mıştı. Fakat zabitin fena bir niyeti 
olmadığını sezmişti. Geminin yir
mi adım kadar ilerisinde çırpman 
annesini gösterdi: 

- Onu kurların, siz iyi bir ada
ma benziyorsunuz!. .. Onu kurta
rın! ... 

Diye yalvarıyordu. 
Yanlarına başka bir zabit gel-

di. Basık burunlu adama: 
- Şahin Reisin karısını mı arı

yorsun? ... lşte ... Banyo yapıyor! ... 
Dedi. 

- Eyvah ... On bin altın, gidiyor 
desene! ... 

Yanlarından uzaklaıan ikinci 
zabit Ali ile Ay~eyi gösterdi: 

- Bunlar da çocukları! ... 
Diye oeslendi ... 
Basık burunlu zabit bir denize, 

bir de Ali ile kardeşine baktı. On
ları direğin yanına götürdü: 
-İpleri sımsıkı tutun, bırakma-

yın, ben annenizi kurtarmnğa ça· 
lışacağım ! ... 

Dedi. 
Ali bu sözlerin iyi manada ol • 

duklarını anlamıştı. 

Zabit yeniden denize baktı. Gü· 
vertenin bir köşesine dü_Jen ve di
rekten kopmuş olan bir parçayı 
Habibenin olduğu yere fırlattı • 

Sonra Marki Valeryonun bu • 

lunduğu tarafa koştu. O anda 
müthiş bir dalga bütün güverteyi 
yaladı. İpleri ve kenarları iyi tuta
mıyan bir genç kızla iki çocuk de
nize yuvarlandılar. lki tayfa an
cak geminin bordasına tutunarak 
kurtulabildiler. 

Zaten herkes iskele tarafına 

geçtiği için gemi de o tarafa yat
mış, sancak taraf ındal{i yara su 
kesiminden yukarıya çıkmıştı. 

Basık burunlu zabit te tayfalar • 
la beraber sürüklenmişti. Köpük. 
lere karıştı, bir an gözden kaybol. 
du. Bir daha görünmedi.. 

Ali yerinde doğruldu .. 

Marki Valeryo: 
- Esirleri kı~ ambara alın!. 
Diye bağırdı .. 
Çünkü gilvcrtede lı:alabalık yn· 

pıyorlardı. 

Ali basık burunlu adamın sa
ye3inde nnnesinin kurtulacağını 
sanmııtı. Onun da birdenbire de
nize fırladığını görünce ileriye a -
tıldı .. 

Lakin iki kuvvetli kol onu kar
de!iyle birlikte kucaklamış, çır • 
pınmalraına, bağırmalarına aldır

madcm baş altına sürüklemiş, içer7 
atmış, knprnım ela kapamıgtı. 

Bir kaç saat evvelki kırk elli 
esirden şimdi ancak be§ on çocuk 
ve genç kız kalmıştı. 

Ali çılgın bir halde r..mbarm 
knpuıınn snldırıyor, vuruyor, bağı· 
rıyor, faltat birdenbire yatışmnğa 
başlıynn fırtına ile, güvertede ma-
nevra yapanların seslerin bat 
ka bir şey duymıyordu. 

Mini mini Ay~e: 
- Anneciğim ... Anneciğim n<.' 

oldu? Nereye gitti?. 
Diye Aliye soruyor, iri kara göz. 

lerinden yaşlar dökülüyordu. 

MUellffl: ömer Rıza 
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Bunların cemi ıu şekildedir 
Men, women, f eet, geese, teeth, 

lice, mice, dormice, oxen, children. 
İngilizce, isimlere müteallik bir 

takım mühim kaideleri bırakmıı
tır. Bunların birincisi her ismin 
bir cins olması ,ona müzekker ve
ya müennes, yahut ne müzekker, 
ne de müennes olmıyan bir zamir 
ile işaret olunmasıdır. 

Mesela Fransızca da masa mi. -
nasında olan table kelimesi mü -
ennestir. Ona müfret gaip za • 
mirin müennesi ile işaret olunur. 

Fransızcada pencere, sandalye 
manasında olan kelimeler de böy
ledir. Fakat, duvar, kitap mü· 
zekker sayılır. Onlara müfredi 
gaip zamirin müzekkeri ile iıaret 
olunur. Onun için Fransızcada 
iki cins vardır. Yani müzekker ile 

müennes. Yunanca ile latincede 
üç cins vardır. Latincede kitap 
müzekker, pencere müennes, ıarkı 
ne müzekker, ne müennestir. Ne 
müennes, ne müzekker olmıyan 
isimlere neuter (niyuter) derler 
di. Bu kelime ne böyle, ne de 
§Öyle, mô.nasındadır. 

İngilizce bu kaideleri bırak • 
mıştır. İngilizcede müzekker şa
hıslar bazı müzekker hayvanların 
isimleri müzekkerdir, müennes -
]erin ismi de müennestir. Cansız 
olan §eylerin İngilizcede cinsleri 
yoktur. lsterseniz bunlar hak • 
kında demin geçen neuter kelime
sini kullanabilirsiniz. 

Fakat dost, arkadaı manasın -
da friend (frend); bebek mana • 
sında baby (bebi) ; fil manasında 
ol n ele hant (ellfent); karınca 

manasında ant ( ent) gibi hem 
müzekker, hem müennes cinslere 
kullanılan kelimelerin cinsi hak -
kında c.ommon gender (komon 
cender) yani müşterek cins de • 
mek caizdir. 

Fakat sizin buna dair kaideler 
ezberlemenize lüzum yoktur. 

Prince (prins) prens, lion 
(layn) aslan gibi bazı müzekker 
kelimelerin sonuna ess ilavesi ile 
müennes olur: prencess, lioness 
gibi.. Yoksa müzekkerlerin mu -
kabili olarak bamba§ka kelime -
le; kullanılır: 

Baba, father ( fazer) müzekker
dir • Müzekkere masculine gen • 
der (maskuyulin cender) denir 
Bu kelimenin müennesi ana: mot
her (mazcr) dir. Müennese femi
nine gender ( f eminin cender) de -
nilir. 

Birader brothcr (brazer) in 

müennesi ıister, hemıiredir. 
Efendi gentelman (centelmen) İn 
müennesi lady (ledi) hanımdır. 

Baznn isme müzekker veya mü
ennes bir kelime ilave edilir ve bu 
suretle cins gösterilir. 

He -goot erkek keçi; she -
goot di§i keçi, man serwant erkek 
hizmetçi; maind - serwant ka -
dm hizmetçi gibi. 

(D:vamı vıır) 

habersiz, Venedik' e vardıkları za
man karısını ve çocuklarını kur 
tarabilmek ümidiyle küreklere ası· 
lıyordu. 

Cezayir, lnebahtı, korsanla .. 
Kör Ali, Tabansız Ahmet gibi yol· 
da~lnr şimdi rüya olmu§lardı. 

Şahin Reisin kalbinde sanki bir 
hançer burkuluyordu. 

Vaktiyle çelik kanatlı, ufuk la· 

nımayan bir şahin gibi dolaıtığı 

bu denizlerde, bir kürek mahkiımul 
olarak sürükleneceğini kim umar -
dı? .• 

Yazan: 
Aka Gündüz fto25 

Savaştan önce ;çocuklarını o • 
kuttuğu babaların verdikleri eski 
kunduraları, daha eskittikten son
ra verdiği serseri bir adam var • 
dı .. 

Kürkçü dükkanından çıkarken 
görüyor.Artık o bir lutr postlu de\' 
olmu§.. Yanında kara benekli, be
yaz tilki manto kutanmı§ bir ka • 
dın vardır. 

Esoes bu eski dilencisine mer -
haha demek için elini uzattı. 

Şimdi maliye nazırının yakın 

dostu olan bu eski dilenci Esoesin 
uzanan elini sadaka istemek için 
uzanıyor sandı. Kürkünün dış ce
binden bir kağıt lira çıkarıp uzat -
tı ....• 

Esose, elini akrep sokmuşçası • 
na çekti ..... 

- Beni tanıyamadın mı ? 
- Sen kimsin? 
- Yırtık kunduralarını, par -

tal pantalonlarını sana veren fa -
kül teli! 

- Ben seni tanımıyorum .. 
Esoes, avına atılacak bir kaplan 

gibi geri çekildi .. Ve: 
- Deyyus! diye haykırdı, eski 

miskin .... Deyyus! Bu orospuyu 
yanına aldın diye, bütün insanlığı 
mı unuttun? Kahpe dölü! 

Karabenekli tilki derisinden 
manto kuıanmıf, suratı boyalı ka
dın, erkeğinin koluna sarılıp hay
kırdı: 

- Sakın öldürme! Bu bir de -
lidir ... 

Lutr paltolu ve her yanı pırlan
talı eaki dilene· V•>Y•nİ maliye -
nazının yakın dostu .ses çı arama
dı. Esoes'i tanımış ve eski ceketi
nin her düğme iliğinde bir bağı -
tırhk (kahramanlık) ni§anmın kor 
delasını görmüştü. Ödü tam patla
yacaktı amma, yanındaki, müste -
şarın boyalı kadınından çekindiği 

için yarım patladı .. 
Esoes geçti .. 

Eski dilenci, serseri ile yanın -
daki metresi ve müsteşarın karısı 
geçtiler .. 

Esoes hızlı konu~tuğu için sağ 

kalça kemiğindeki kurşun yarala -
rmın acısı tepreşmişti. Yüzünü bu
ruştura, buru§tura yürürken: ma -
liye nazırının yakın dostu ilk dük
kana girdi ve polis müdürüne te -
lefon etti: 

- Uuydurma zabit ve yalan 
yaralı kılığında birisini gördüm .. 
Tahıyorum onu ... Eski bir casus -
tur. llerideki polis noktasına 
telefon ederseniz tutarlar. Ben mi 
kim?... Ben.... Sesimden tanıma -
dmız mı 1 Ben .. Maliye nazırının 
yakın akrabasından ve ordunun 
yiyecek ve içecek müteahhitle
rinden M. T elmel... 

- Bat üstüne efendim! Şimdi!. 
Şimdi yakalatırım keratayı! .. 

Esoes'i yakaladılar .. 
lki laf ettirmeden koynundaki 

bütün kağıtları aldılar ... 
- Yahu! Ben yedek zabitim .. 

Yaralandım ,buraya raporlu gel -
dim ... 

Yaralarını gösterdiği kalçası -
na bir 5ivili tekme Attılar. 

Savat siperlerinde tanrıdan üs
tün sayılan mülazim, burnda zağar 
ağzında yaralı ceylnna dönmüf -
tü ... 

Bir saat sonra polis mahkemesi
ne verdiler .. 

Ülkenin en kötü yerine sürsün -
ler diye .... 

Esoes, p:>lis mahkemesinin sor -

41ma ve başka dıle çevirınt 
tJcylet vasasınca l<oru'udur 

medi. Yalnız sormadı 
karşı açtı ağzını, yumdu gö 

- Bir ulus boğuşuyor. Bir 
açlıktan, bakımsızlıktan, h 
lelikten ölüp boğuluycr ! lşinİS 
madı, kalmadı da dördüncü 
üç kurşun yemiş beni mi Y 
dınız deyyuslar!!!! ??? .. 

Esoes'i, eşek sudan ~ 
dek dövdüler .. 

Esoes, gık demedi .. 
Esoes, namuslu bir polise 

for verdi. Namuslu bir polis 
for alır mı? 

Alır! .... 
Esoes gibisi verince alır··· 

Namuslu polis; Esoes'in v 
nnafor parayla ve (bir y\l 

adı ile baş kumandanlığa §11 

graf ı çekti: 
(Mülazim Esoes, casus diY" 

seri diye, bir deyyusa, deY>"" 
di diye, ve en son ülkeyi k ) 
diye tuttular. Dövüyorlar. ( .... 
lis müdürlüğnün bodruııı 

dır.) 

Esoes ,otuz saat dayak Y 
otuz birinci saat cevap geldİf 

(Yedek mülazim Esoes'i 
bıraknız. Polis müdürünü k 
nuz .. Dövenleri bağlayıp btlf 
mandanlığa gönderiniz. 
tam düzenli bir alayla size 
yapacağım!.) 

Nah gitti, devlet merkezi" 
Polis müdürünü -politik• 

kaları ile hoş geçindiği için,...... 
yiik bir vilayete vali yaptıltlr' 

istasyonda ban.l-1~··-··"' 
ıa 11 urıa11mır. 

Ve ... 
Ve Esoes'ten rü§vet aldı~' 

ile telgraf çeken namuslu 
E soes'i dövdü diye bağlayıp 
derdiler! 

Esoses polis müdü.rltıgnii 
rumund• kaldığı uzaca (111 
çe) neler görmüştü, neler .. • 

Yolda giderken hem 
hem gülümsiyordu .. 

Polis müdürü nnmuslu, 
amma biraz sinirli bir ad 
Halkın dirliğini sopada sıJ11 

du. Karşısına birisini ge 
ye görsünler. Namuslu olııı.tfl 
sız olsun, uğursuz olsun, kiıı' 
sa olı;un .. Polis müdürü o ş 
kağıdının allına kırmızı l<' 

yazıyordu: ,, > 
- Elli sopa! Yüz deg~ .. 

yüz baston! Beş yüz vuJ'\1'1' 
Müdür bunu samimi ti 

samii emrediyordu, afJ'l 

rumda işin özü değişiyord"~d 
komiser dayağı yiyecel< 

yaklaşıyor, kulağına: ·? di 
- Yazdığını işittin fl11 S 

Budalalığın sırası değil·· d 
için yüz elli sopa vur&Jıı f'"'' 
Anlayışlı isen anla! .. yet " 
elli lira kurtul.. \\1,.-ot 
. Veriyorlar, ve kurt" 

<lı ... 
M.üd\ir namuslu idi· .. ~e r ,,.r~ 
Müdür sopanın, ır . 

diğini bilmiyordu. ııdı, 1
' 

Y l ••d" bıtÇ• n nız mu ur, ·11 : 

idi. Kim ne derse desı bô)'lD 
d ıarıfl1 

- Benim a anı 

" yapmaz ...• 

Der çıkardı.. bir 9e1 
Esoes bodrunıda 

öğrenmi~ti: (Polis) . 
· oldugwunu.... ı·tidıf" 
1şmar ııı ot 

Ho.lkın dili bakk t 
ı .,, 

PA\'atP 
( w 
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Cüzamlıların ______ _ 

Mezarlığı 1 

Şikayetler temenniler 

Pangalb postaha
nesi yerinde değil! 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık. kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
romanı nakleden : va • no 

ı~ --18--
1.4t'f ht&neı Bey, bu anlatılanlardan elektrik limbaıı verdi. Cebime 

Pangaltı postahanesi üç ay ev
vel Osmanbeyde idi. Şimdi Şit

linde Bomonti yolunda bir sokak 
içine b.fındı. Halbuki poıta ve tel· 
graf binası eıki yerinde tam mer-

Tefrika Ho. 94 

' ç· heyecan duymamıı adam· koydum. 
•: ıftlik aahibine bakarak, dedi - Aferin! iyi etmi, ... Bu, itimi· kezdeydi. Bugün merkezden ve 

caddeden uzaklatarak çok kenar 

Abdullah Şeriften de bir haber 
alamayınca bayağı meraka düı· 
mü§tÜ. Beklemekten de batka bir 
yol olmadığını görüyordu. Çaresiz 
böyle yapacak, birinden birinin 

.................. 
: : 
eYazan: I 
i Rıza 1 

't" ~~lfl &er bu can çekiten adamın 
arı olnı d a· aıay ı ... 

~ ır tnüddet sustu. Adnan Bey, 
>ar~lahı ne söyliyecek diye bakı· 

-~~j' Sadinin katlini alelade bir 

8. Uf sayacaktınız ..• 
loıır ır kaç saniye daha ıustuktan 

' ilave etti: 

~~ ":.Ceıedin ketfine 'Kadar, bu, 'e ~urecekti. iyi oldu ki, araba· 
~İt: olınezden evvel, size cürmü· 

•raf ettı· 8 . 
'N u ıefer, uzun bir ıülrut. 

uh, ayağa kalktı. 
~~-liaydi Latif Bey ... Briçe tek
~ ""Clflıyalrm. Size yerimi terke

orunı. 

~ ~ baıladı. Ve o alqamhk, 
~.lrda.ıı batka kayda değer bir 
~te olınadı. 

~l'&Yet Hanım, güler yüzlü gö
'-d· ek için büyük bir gayret tar· 
~}O?du. Nuh, atikar surette zih-

llıetguldü. 

~'-t 11 buçuğa co'ğru, Jale Ha· 
'l'ahire kalktlar. izin iıtedi· 

~~arı takiben Latif Be)" de 
de aldı. 

~, ona, yavaı aeale: 

di,,';8ıeni bahçede bekleyin! -Cle 
~~riye ile Nuıret, uyumak 
h~] '' .... -,,.1 yala a , iter 

J>a,.. ı· . '-i ~ıza ge ırım. 
~ ~ıf, bahçede bekledi. Birer 
~ liırıb..ıarm aöndüğünü gör
~ il ikiye bir kaç dakika kala, 
~ ayaklarının '1ıcUDa bata bata, 
~a, ona doğru yürüyordu. 
\: lın Y&nmdaki çitin biraz Ö· 

de buluştular. .. 

• • • • • • • • 
Q 
~ tece, gene, hava, boğucu de-
t'ı..derecede ııcaktr. Sema, bu
\ "- ~ap~lıy?ı· Bahçenın ıon· 
l' fıf hır ıısle örtülü ıibiydi. 
~'hları ıeçtiler. · 

~f, Nuh'un koluna girmitti. 
d~ ~-rın kuytuluğu içinde dur· 
'ıf' -nki buranın karanlığına 
~il-rdı. 
'il ' Yavaı ıeıle: 

~d, d \Irada duralım ... -dedi.· Bu· 
~ ! DraraJt etrafa göz kulak o· 
~~ aha ileriye gitmekte belki 

S "ard . \ikft rr. 
~Jaı ~di tu Yalnız deniz gürültüıü 
1t ~r~rdu. Muttarit, yeknasak 

C:eıı Ydii bu .. , 

ze pek yarayabilir. 

Çitlerin aonuna doğru gittiler. 
Sağ taraftaki duvar boyunca yola 
girdiler. Bir çalılığın yanından 
aeçtiler. Fakat, geçmezden evvel 

de, ihtiyatla keıfte bulundular. 
Şimdi, çitin yirmi metre kadar ile
risindeydiler. 

Önelrinde, mahut yolun kumla
n, çitle bir muvazi tetkil ediyor· 
du. 

Hafifçe ıola doğru gittiler. Ha
rabenin baf langıcı olan duvarın 

yanında durdular. 

Nuh: 

bir yere gitmittir. Pangaltı ve 
civarında oturanlar için Şiıli pos -
tahanesine gitmek çok mütkül o -
luyor .• 

Pangaltı posta ve telgraf bina
sının en merkezi mahalli Pangaltı 
ile Harbiye arasındaki meıaf ede • 
dir. Ve buralarda da söylendiğine 
göre ayni fiyatla bina kiralamak 
mümkündür. 

lstanbul ve telgraf l>at müdüri
yetinden, Pangaltı halkına bu ko
laylığı göstermesini bekleriz • 

Okuyucularınızdan: Sallet 

. . 
1 Şekip i 
• • ····-··---·--· ıeıi ititilinciye kadar beklyecek· _ Kaçıranın kim olduğunu 

ti, kat'i bilmiyorsam da tahmin ede • 
Aradan çok geçmedi. Derinden biliyorum .• 

derine, ta uzaklardan aslanlı ada· _ Kim?. 
mm keskin ıeıım duyar gibi - Di§İ goril?. 
oyuğa kulak kabarttı. Bu ses 
Aslanlı hükümdarın sesiydi. As • Abdullah bu defa büsbütün !a· 

)anlarından birini çağırdığını an • §ırmı§tı ... 
lamıttı. Fakat sesi, o kadar derin- - Diti goril ... Diti goril .. 
den geliyordu ki, bundan Aslanlı Diye mırıldandı. Sonra: 
hükümdarın çok uzaklarda bulun- - Nereden anladın?. 
duğunu anlamak mütkül değildi . - Mağaranın yanında ayak iz. 

- ilk mahzenin methali solu· Talimhane meydanı neden 
Abdullah ne yapacağım dütün- lerini gördüm. Zaten bu felake

düğü bjr ıırada çalılar arasından tin batımıza geleceğini hareket 
bir rüzgar gibi kotUP gelen Bora etmezden evvel hatırlamııtım, 
doğrudan doğruya Abdullaha yak- Fakat ihtimal vermiyordum. 
latmııtı. Uıulca pantalonunun • 

nuzdadır! -dedi. karanlık ? 
Arkadatı: 

- Lütfen, yardım edin de bana 
kılağuzluk edin. Lakin, ıakın lam
banızı kullanmayın. El yordamıy· 
le ilerliyeceliz. 

Şimdi bir merdivenden qağı 
iniyorlardı. Fakat, hiç bir §ey gör .. 
müyorlardı. Ayaklarının alıtkanlı· 
ğmdan iıtidaf e ediyorlardı. 

Nuh: 
-Nerede duracağn? ·diye 

ıordu. 
(Devamı var) 

Geceleri talimhane meydanın -
dan geçtiniz mi, bilmem? Y ~ni 

caddeler açıldığı ve yeni aparlı • 
manlardan bir çok yeni ıokaklar 
vücude geldiği halde geceleri bu 
sokaklardan geçmek imkansız • 
dır. 

Aslanlı adam, hem konuıuyor, 
dan çekerek kendisini takip etme-
sini anlattı.. hem de ağaçtan aıağıya tırmana • 

Abdullah', aılan petinden yü • rak iniyordu. 
rüdü. Vahti orada kaldı. Abdullahm yanına geldiği za. 

Aslan önde, Abdullah arkada , man onun,' tamamiyle sapsarı ke
on bet dakikadan fazla yol aldı . sildiğini görmüttü. 

Betinci hatta onuncu derecede- 1 _ yok dedi, 0 kadar endite 
ki sokaklar elektrik ile tenvir edil- ar. • ı diği halde bu yeni ve birinci de • Abdullah birdenbıre ağaçların edecek bir ıey deği Mu • 

d 1 
ah il kak yü)uek dallraı araıından gelen hakkak onu yakalayacak ve yap • 

rece e tayı an m a eve • 0 • b. l · k·ıd· B A ı ı h · tıg"'ının heaabmı soracag"'ım .• 
1 1 kır.ki d 1 t im ır ıeı e ır ı ı. u s an ı u • 
arm e e ı e ay m a ı aması 
hayret edilecek bir mesele değil kümdardı. Yukarıdan Abdullaha -Hesabını sormak para etmez, 
midir? itittirebilmek için bağırarak ko . Merzukayı bulmalıyız .. 

[:' -, nuıuyordu: - Şüphesiz onu da bulacağım .. 

I= Bn~~S:=~ : §=t~gE~:~~g;~ ~:~;:;:r.-da .. Nnar? , _a_n~la_d_?_no_:._il_in-d-it_i_o_ld_u_<:_c_v_•n_~_r_:_::n 
Londra 630 Viyana 23 l derhal tatbik etse ... ~ok muvafık - Onu arıyorum .. Ele geçirece-
Nevyork 126 Madrit 17 olur. ğimden eminim. 
Paı is 169 Bedin 45 N 1 ? 
Mi!Ano 215 var,ova 24 Yokıa gece yarısı liu büyükcad- - e 

0 
muf .. ... 

Brüksel ı ı 7 Budapefte 26 delerden geçmek bile tehlikeli ola- - Olan olmuf ... Nereye gitmi§? -------------
ı: Atina 24,50 Billı:reş 17,5 cak l - Gilmit değil kaçırılmış.. Sathk demir boru 

1
-cenevre 819 Belırr.ı t 56 İ SıtlnZiya -Ne?... A kull ı d t> ' - z anı mış iki parmak e 

Sofya 24 Yokohama 34 ------------- - Kaçırılmıf ... Amıterdam 84 Alnn 928 Bakırköy icra memur}ux.·ndan : mir boru. Fiyat gayet Ulagun mü • 
P 

&"' Abdullah kurıunla vurulmuşa t G l t K 1 f t · 39 ıag 102 Mecidiye 88 Bir borcun temini iıtifuı zım • racaa : a a a a a a yerı nu-
!:: Stokholm 33 Banknot 240 dönmüttü... mara Agopoviç. (3401) 

nında evvelce tahtı liacza alman _ Kim kaçırınıt diye bağırdı? 
Çekler (Kap. Sa. 18) 40.000 kilo lihna 5160 kilo iapa· 

Londra 627.75 Stokho'm 308181 nak 1500 kilo kereviz 600 adet 
~~ ~= ~~a ~m bm~~~npuqaç~~~-~··•••••••·~--~··•••••••••~ 
MilAno 9 2sg ~:r~i~t ~.~ ne karar verildiğinden ve 24 -1 t Şehzade başı H İ L A L Sineması 

! Brüksel 3,40 Vaışova 4 19?6 -934 cumarteıi aaat 10 da Vidoı Pek bOyük fedakarlıklar yaparak bu senenin iki bfiyllk harika 
İ Atina 83,7125 Budape~te4,098 karyeıi civarında Dolaplı bahçe ve heyecan filmini birden gösterecektir. 

Cenevre 2.4438 Bilkreş 79,0975 ı d Bu aUnden itibaren lstanbulda ilk defa olarak 
So"'·a 

65
,
758

-, namiy e maruf bostan a açık art • I\ 
'J Belgrat 35.0125 I d L U K S V A P U R Y O L C U L A R 1 

Amstrdam 1,173 Yokohama 2,7248 tırmuı icra kı macaiın an talip 
Prag 18 9981 Moskova 1090 olanların yevm ve taati mezkii.rda Tekmili Türkçe 56zlü, Şarkılı, Varyeteli harika filmi 

ESHAM 
iş Bankası JO 
Anadolu 27,30 
Reji 2,25 
Şir Hayriye I 5,50 
.l\1erkez Bank.580 

latikrazlar 

U. Sigorta 00 
Bom on ti 250 

Tramvay 81 ,50 

Çimento as. 13,85 

Tahviller 

800 liranın yüzde yedi buçuk niı. Ayrıca ikinci B Q R A Büyük Ruı 
betinde pey ~çeıfyle mahallinde film filmi 
h'azır bulunacak memuruna müra . 
caat eylemeleri ilin olunur. 

(3455) -· ,....,..... .. 

Moskova operası artistlerinin iştirikile sinemaya alınan 
büyük ıaheser 

•••• Bu akşam S A R A Y sinemasında ••••• 
Sonderece nükteli, latif ve şen bir komedi müzikal olan ~1~ 1 

tarafında, gökün bir 
l' ~ u utlardan kurtulrnutb.ı 
'- r-. l'ddız ö .. .. d .

1

_ 139 Türk Bor.I 2901 Tramvay 31,75 
'd· vıe . . g runuyor u. ıı 27 9 Rıhtım I 7 50 '>e '-• tınızde "lAh ? • • ,, . • ,,\ıh ıı a var mı. •m 

23 0 Anadolu I 45.20 
'- t.., '<>rdu. " " · Anadolu il 45 20 
~ .. 'f et. •• Beylik k' b. k fstikrazı Dahil193 8 Anadolu lll -,-

Gorio Baba 
BALZAK 

Haydar Rıfat 

Işıklar Sönünce 
filminin ilk iraesidir. Baş rollerde: 

Elisa Landi - Paul Lukas - Nils Asther 
Bu film, canlı hareket ve vaziyetleri ve açık sabnelerile 

berkesin ho,una gidecektir. '- ı_~ •İı? s· d 'es ı ır taban- il Ergani lstlkarzı97,0 Miimessil A. 49 scı 
q ız e de var mı? 
~ -l'ır... F k h 1 b. ' IJl.lllmlllllll•-.... ._._., -------------..rı :::--...:.._: a at a am, ır 1 

28 forma 1 llra 

Bu akşam T Ü r. k Sinemasında ' 
Herkesin beklediği illin 1 

-,
1 

K AD 1 N AV C 1S1 Fr:~~l~ca 
1 dıaıar: JAMES CAGnEY MARGARET LlnDSAY MAE CLARKI! 1 

tıa"eı lleyecan - Aşk - ihtiras 
eııılfarbtye mektebinin 100 nctt senet devriyesi merasimi 

2 Kısımlık Türkçe Sözlü Film 

------ ilaveten : FOX JURNAL -----·ı• 

BugUn 
M•tlnelerden 
itibaren 

1 P E K Sinemasında 
Clark Gable - John Barrgmore - Helen Hayes 

Mgrna Loy - Lionel Barrgmore 
tarafından fevkallde bir surette temsil edilen 

GECE UÇUŞU 
Fraaaızca ılıiil Metro· Goldwyn süperfilmi takdim edilecektir. 



HABER' in 
Hlkly•I Kükürt ocaklarında 

666 numaralı kükürt ocağı se
nelerdenberi yanıyor. Ustabaşı E
tem çavuşun yüzü, bınada ber -
bat olmuştur. Daima kırmızı bir 
maskeyle geziyor ve bu parça 
parça suratı kansr Zehra Harum
dan başka kimse görmüyor. 

Zehra Hannn da Etem çavuş -
tan artık bılmııştır. Haylaz bir a
mele olan :Ali ile işi pişiriyor. La
kin mahalleli Etem çavuşu mese -
leden haberdar ediyor. Ustabaşı, 
evinde saklanarak, kansı ile Aliyi 
gözetliyor. 

tikten ıonra, yüzüme onun maı • 
kesini takacağım ... Herkeı beni o 
sanacak ..• Hatti patronlar bile ... 

- Y •ta be çocuk ... Demin ba
ta etmitim... Hiç te aptal deiil
miısin... Demek ki, ıen ve ben 
yalnız kalacağız... Onun kazan -
cını sen kazanacaksm ... 

latanhulda üç gün, üç gec 
süren müthiş bir yangın 

- Ve kar111 benim olacak ... 
Tekrar kucaklaıtılar. 
Bir müddet sonra: 
- Nasıl öldüreceksin? .. Sakın 

ceıet ele geçmesin? 
- imkan mı var? Yanan kü • 

kürtlerin en aletli yerine ataca • 
tnn ... Eriyecek ... Zerresi bile kal
mıyacak ..• 

Bunda"(l · qüz otuz qıl önce Yeni
kanıda çıkan büqük bir qangı(Jda 

Zehra, "derlial koıarak kapıyı 
açb. :Alinin boynuna ıarıldı. iki • 
ıi beraber, merdivenleri çıktılar. 

geçen qarip bir vaka 
Etem çavuf, banndığı kötede 

çatlıyor, patlıyordu. Ortaya çık • 
mak, rakiple kanımı hançerle
mek, boğmak istiyordu. 

Lakin, kendi kendine: • 
-Tahammül et ... Tahammül 

et ... iyi bir intikam dütün ... -diye 
öiüt veriyordu. 

Kanıı ile itıkı, bir müddet 
sonra, ıofaya çıkblar. Orada, bal
konun önündeki minderler üze • 
rine yan geldiler. 

- Seni ne kadar seviyorum, 
Ali ... 

- Ben de seni Zehra ••• 
Etem çavuf, dütündü ki, altı 

ıene evvel, yani mülhit kaza ba • 
ıına gelmeden önce, kar111, ken • 
dine de böyle söylerdi. Şimdi ilk 
defa olarak farkına varıyordu: 

- O zamandan beri, bunu as· 
la söylemedi .. ,, 

Yüreği burkuldu. Belki daha 
uzun zaman tefetıüf edecekti. 
Lakin, gene karısı: 

- Büsbütün senin olmak isti· 
yorum, Ali ... 

- Ben de büsbütün sana sahip 
olmalıyım ..• 

- O çirkin, o parça parça su• 
ratı görmekten artık bıktım... O 
dudaksız ağzı öpemiyorum ... Da • 
yanamıyorum... Beni kurtar ... 

Ali, ayağa kalktı: 
- Kurtarayım ... Onu öldüre-

"Bak, dinle ... Hani fU kızıl ka· 
ya yok mu? ... Onun arkasına sak· 
}anacağım ... Etem çavuı geçer-
ken, üstüne atlayıp ... 

. . . . . . . . • • 
Üstüne atladı ..• 
Fakat, ayağına, mülhit bir çel

me takıldı .• Etem Ç&TUf, çok ihti • 
yatlı davranmıı, düımanmı kendi 
tuzaima dilfürmüıtü ..• 

Ali, bir çıtlık atarak ate• dolu 
kuyuya yuvarlandı. 

-Ah, anam ... 
Çavut, kısık ıesile: 
- Bul belanı bakalım .• , 

• • • • • • • • • 
- Öldü demek ki, Ali .• 
- Öldü, Zehra ... 
- Fakat, niçin hlli löıı1' ıea -

le konuıuyorsun? ... Bi~i dinliyen 
kimse yok ... 

- Sesim ahtsın da bqka yer
de pot kırmayayım "diye ••• 

- Haydi, mukeni çıkar ••• U • 
zat 'dudaklarım, ape,im, :Ali ... 

Etem çavu§, maıkesini ııyırC:lr: 
' - Dudaklar ... Du'daklar ••• -C:li· 

ye haykırarak, çılaına "dönen ka • 
rısınm dudaklarını, iskelet çenesi 
gibi çenesinde ıırıtan "dudaksız 
Clitlerile 11ırdr ııırdr kopardı; 11ır
dı 111rdı Kopardı ••• 
Nakleden: (Hadice SUrena) 
•~~~~~~~~~~~~~ 

Yeni Eserler 

lstanbulun ezeU dertlerinden 
biri de yanaıınlardır. Tarihin muh
telif devirlerinde zaman zaman 
çıkan yaııamlar lstanbulu bir kaç 
defa tamamen yakıp kül etmiftir. 
Buıün bile hemen hemen lıtanbu· 
lun yar11mı kaphyacak derecede
dir. 

Biz buıünkü yazımızda lstan· 
bulun bu ezeli af etlerinden birini 
anlatacağız. 

Hicri 1227 nci ıenedeyiz. Eski 
ay beıabiyle Recebin sekizinci Pa
zartesi günü. 

Güneı battıktan bir saat ıonra 
birden Y enikapı taraflarında bir 
atq ıütünu göle ~oiru yükseldi. 
Gök lapkırmızı oldu. 

Yangın vardı. 
lstaııbulun bir ucu yeniden tu

luflllUftu. Cüppeıini kapan, batı
na takkesini geçiren mıl alevlerin 
ıökü yaladığı tarafa doğru koıu • 
yonac:I. Subaıılar mahalle arala
l'lftda geziyorlar. Ve tca1nı M9le-

riyle: 
- Yangın var ..• Yenikapı'da ..• 

Cliye bafnyorlardı. 
Eskiden lstanbulun bir kısım 

çapulcuları böyle bir fırsatın zuhu 
runu dört ıözle beklerlerdi. Hatta 
latanbulda sırf bir yanıın esnasın· 
da yapbiı yatmalarla geçinen ve 
lıatti iki veya dört kansını bile 
ıeçindiren adamlar vardı. Bunlar 
ıeç vakitlere kadar kahvelerde o-

yim... ------------.. ı tururlar. Subaıınm mes'ut '( !) ıe-
- Fakat?... Diba T• Yana ıini "duymak için can atarhlrdı: 
- Yakalanmam... Kor Kına... Tercöme lrtllllyatı -Y anıın var .. Y enikapıda .. Ey 

Ben, zaten iki adam öldiirclüm... ~ Ehli lalim, ehli kefere yardıma 
Hiç birinde ele geçmedim •.• Kur· kotun! 
nazhklarım biliyorum... Kiminin elinde bir balta, kimi· 

- Tereddüdümün sebebi ya· Dr. Bernard Hart nin elinde bir au kovası lstanbu-
blanman değil, Ali... Senin ne Dr. lzzeddin lun sokakları adam almıyordu. O 
kurnaz olduğunun farkındayım... zamanın itfaiyesi bu bir yığın gay· 
Beni kendine bu 'derece bağla- ri mütecaniı insan kitlesiydi. Bun• 
malda zaten bunu ispat ettin... Deliliğin lana aramda cidden insaniyet 
Korkumun sebebi baıka... " PsikoJoı•İsİ namma hareket edenler olduğu 

- Nedir? T!l'""'T ıibi ekserisi sırf yağma için seğir-
- Biliyorsun ki, kocamın va • den bir takım çapulcular ıüruhun· 

ndatı ile ıeçiniyorum ... Ona, pat· dan ibaretti. 
ronlar, adeta bir müdür maafl 'Ye• y enikapıya ıelen halk tiddetli 
rlyorlar •.. lıi de pek hafif ... Yalnız bir rüzıinn bu mülhit ifeti üç ko· 
müdürlülC ediyor!. ~ la aymlıtmı ıördüler. Şimdi yan-

.Ali, gırtlağından kısık seıeler ~ pn üç koldan birden ilerliyordu. 
çıkararak Etem çavufun taklidini Atet doymak bilmiyen bir ej· 

yaptı: ••••..-.••"I der gibi önüne gelen ıeyi yalayıp 
- KoTalan yukarı al ... Kaz • tutuyordu. Yollar, evlerden atılan 

mayı iyi aalla... Flatı SO Kurut efyalardan, bir sürü tatkm "Ye fer-
Zehra, güldü: Dağıtma yeri: Vakit Matbaa11 yabede ( !) insanlardan geçilmi• 
-Tıpkı •.• Tıpkı ..• Sesini naııl •••••••!yordu. Yanım tam ermeni mahal· 

Cla J;enzetiyoraun ... Yüzünü gör- !••••••••••••• lesinden çıkmıftı. Buralarda o za• 
meıem vallahi seni o sanacağım... Göz Hekimi man da eımeniler ikamet ederdi. 

Ali bir kahkaha attı. Dr. Süleyman Şükrü Saatler geçiyor, yangının bir 
- lıte bundan istifade edece· Bahıüi, Ankara caclcleli Na. ., türlü önü alınamıyordu. Sözde 

lim. l°elefÔn: 22&68 Y&DllDI aöndürme)s için gelen ça· 
- Ne gibi 1 Sah sinleri meccanen&-.. palcular yerlerde bulduklarım 

- Ne gibi olacak?... Kocanın -----------•11 ,ırtladıkları gibi kaçırıyorlar. Ev· 
ıimdiye kadar kazandığı parayı, Devren satılık mağaza leri yananlar da bir taraftan ede· 
"1ndan sonra ben kazanacağım. Kazancı teminatlı, sermaye iki, rl için feryat ederlerken bir taraf• 

- Sen çırak gündeliği bile a • üç bin lira. Müracaat: Galata tü • tan da mallarını kaçıran bu yağ-
• 211• ıun, aptaf ... Ko"Ydular iı • nel yanında bilim eokak 14 numa - macılarm peıini bırakmak iatemi· 
te ••• ra tütüncü Kaprilyan. _ .(3401) 70rlardı. 

tarafında büyük yailı boya bir bi
na tutuftu. Bu bina Kömürciyan iı 
minde zengin bir ermeninin evir.· 
di. 

O tututunca herkes canını kur
tarmak için dııarıya f ırlamıttı. 
Artık alevler bu yailı boya evin 
her taraf mı ıarmqh ki bütün içleri 
titreten bir kadın feryadı duyul· 
du: 

- Eyvali .. Çocuium içerde kal
dı. Çocuğum. 

Hakikaten herkeı telltla dıf&rl 
fırladıiı zaman hane aabibinin üç 
aylık çocuğu içeride unutulmut
tu. Zavallı ana çılgına dönmilf, 
kendisini alevlere atmak istiyor
du. 

Ev sahibi Kömürciyan 
etrafına baktı: 

-Çocuf~ 
altm var. 

- ?? ...... 
- iki yüz altı~ 

Efendi 

kalı, Dıyıkları, liattl' Jiaılarr 
kirpikleri bile tamamen y 
ıurab, kaf aıı, elleri ve a 
kıpkırmızı olmuıtu. 

- O halde çocuğu alevler 
de bıraktm öyle mi?. 

- Hayır, hayır •• 
- Peki ya ne oldu? 
- Çocuiu mahzene 

Ve mahzenin kapıımı iyice 
dım. Y anaın bitince gidip 
rırımız. 

Herkes büyük bir merall • 
kalmııtı. Acaba çocuk mahs 
ıai kalır mıydı? Büyiik bir 
yet bunun imkimız olduğuna • 
sürüyordu. 

Nihayet ev tamamiyle 
TulumLacılar, ıakalar ~eiird 
ankazm üstüne su 11km•ia 
ddar. Fjtkat atq o kadar çok:ıa 
ancak ertesi günü akıama 
mahzenin olduğa yeri ıönd ·· 
diler. Bir kaç lağımcı ma 

- ?? ...... __,.._..._ ... ..-~liuılacl:.uldular. B' 
___., ...... 

- Bet f.ilz alt•: 
- ?? .....•• 
- Bin altın •• / 

Sıska, cüppeli, ince ıesli, ).alın 
ayak, baııkabak biri çıktı. 

-Ben kurtaracaflm. 
Herkes kendisine hayretle \;a

liarken o, cüppesini bir k•nbur P. 
bi arkasına topladı. Ve alet içinde 
büyük bir gürültüyle yanan eve gİ· 
riverdi. 

Bir kaç kiti JCendiıine mani ol• 
mak iıtemi,.e de muyaffak olama 
ID.J!tı. Herkes: 

- Vah biçare mecnun. Bin al· 
tm alacainn diye hayatmı tehlike· 
ye verdi. diyordu. 

Dakikalar geçiyor. içeriye "da· 
lan adam bir türlü görünmüyordu. 
Artık herkes kendisinden ümidini 
kemıitti ki birdenbire alevler için· 
de yanan kapıdan dıf&l'IYa fırla· 
yıverdi. Herkes eline bakıyordu. 
Softa bozuntusunun eUeri boftu. 
Yalnız arkumdaki cüppe lututtu· 
iundan, alevler çıkıyordu. Hemen 
biri elindeki au dolu kovayı zaval• 
lmm ıırtına botaltarak söndürdü. 

Herkeıin son ümidi ondaydı. 
Onun da bot elle dıf&rl çıktılı ıö
rülünce hane sahibi dütüP bayıl
dı. 

Softa J;ozuntusu bu esnada er
meniye yaklaftı. Ermeni sordu: 

- Çocuk ne olmuf ?, Yanmıı 
mı? 
-Hayır •• 
O halde dumandan lioiulmuı. 

- Yok, yok .. Bir teY olmamıı· 
tr. Mıpl mqıl uyuyordu. "' 

- Peki niye çıkarmadın. ..., .... 
- l>rtarıya çıkarmak iıtetey• 

raıbldan ıonı·a kanağıı, .ar 

ler. - -- - · ..... 

Herlies aey:ccan ıçın~eydf. 
liayet içlerinden biri bir mulll 

karaJE malisene indi. F ilh 
mahzenin bir kötesin.n-.-
aörün" ı i adını 
ı •lfÜ • bir çocuk viyak} 
mahzeni ve Qı§Udaki ad 
içini çıµlattı. Çocuk saidJ. C 
üzerine Kömürciyan Efendi 
lanan softa bozuntuıuna vaa 
ği bin al\nll verdi. 

Bu mütbit yananı biımi" 
la ancak üç gün aonra aönd 
bildi. Ve saraydan bunun 
dolayı tahaddüa ettiği ao 
vakit o zamanki Münecc • 

- Kevkebi Utarit cüz'ü i 
a dört 'derece karip ve diirt 
enel vuku bulan eset tahri 
yiçeıinin vetedi rabiinde • 
cu nari eset vukua ıeldi de 

Cevabım verdi. Kimse 
bir fey anlamadığı halde 
Müneccimbaııyı haklı bul.ı.ı 

Murat Se 

lstanbul Asliye Altıncı _ _. 
.Mahkemesinden: Makbule ~· 
l'afmdan Kadırgada KAtiP .-• 
hallesinde Doğramacı sokaiJll 
maralı hanede Mustafa FJkıet ~ 
aleyhine a~lan boşanma , ~ 
tahkikatı 20 - 1 - 935 ~,.:;.,-., 
at 14 de tayin n bu bapta~ 
vetiye varpası mahkeme d~~ 
sine talik kılınmı§ ba11JJI "1 ~ 
mezkOr gfln ve saatte Jstall 
Mahkemesi 6 ncı Hukuk • 
tahkikat hildmf buzu~:..,,. 
takdirde gıyabında tahk•IEa ..... 
eafl tebliğ makımına piJll 

0 

zere Uln olunur. 

Cliaa kapıdan ıeçerken ~ tul1lfUP 
ölür, yahut ta dumandan hoğulur
Clu. Bak ben plnaken iN kadar 
yandım. Eğer o da elimde olsaydı 
muhakkak ikimiz de kurtulamaz-
dık. iL!::!.!!!!.:.!:=-~· 



HA8ER - Akfam Postası 

teyli fabrikasının temel Hitler 
portakalları 

Inglltere giimrükle
rtııden geriye çevrildi 

• • atma merasımı 
8aşv k·ı P · · · · · e ı aşa sanayı sıyasetımızı 

bir nutukla anlattı 
treğ)i 2 d 1 1 (A.A.) - Kaıaba· 
e~ kurulacak

4 

bez fabrikasının 
atma merasimi Ereğlilerin, 

le: h kasaba ve vilayetlerinden 
İlli eyetlerle köylerden gelen 

;:: ~a~kın, hükUmetimizin, 
olU!ıd etın ıktisaden kalkınması 

a aldığı tedbirlerden dola· 
'' ttı' • t .. 

1nnet ve ıükran ifade eden 
"llUrle · 1 ~~ I> rı arasında yapıldı. ı-

~ &.fa. Hazretleri bu münase· 
~l terek bu fabrikanın gerekse 
~btj an Ve kurulmakta olan diğer 
~~ kaların imar ve ihya eserinde 
~ oldukları ehemmiyeti teba
~t. ettiren bir nutuk irat buyurdu· 

ij,~era.ıi:rni müteakip lımet Paşa 
' ttleri ve refakati erinde bulu· 
'leva.t inşaat bürosunda hazır\t; hüf eye gttiler. Burada 11-
\ 8.fa.ya Adanalı Mehmet !h· 
ıq~ 
~ ey tarafından yapılmıf olan 
,. lllekik nümüneıi takdim edil

ij~it. Bu mekikler lımet Pa,n 
~telleri ve tktiaat Vekili Celal 

)~ tarafından çok takdir edilmiı· 
ı._ kendisi bu yoldaki mesaiıne 
~"ik l olunmuştur. 
~t Pata Hazretleryle ref a· 

~,l "e !?ıaiyetlerinde bulunan ze

'~~t 17 de Konyaya hareket 
~er, 
ebe~ Kongaga vardı 

telyelerde üç saat süren tetkikatta ~i.'Uliııılıll 

bulundular. 
Buradan tohum islah istuyonu

na giderek kuru ziraat tecrübeleri, 
yayla için iyi cins buğday araştır-

maları, Mekece ve Bilecik civarın· 
da ve Sakarya vadisinde pamuk 
ekilmesi ve hayvan yemleri hak · :ı.· 
kınd:ı iz~ha taldılar • 

Tayyare mektebinde yapılan 

yeni inıaatı gezdiler ve şeker f ab
rikasına giderek fabrikaya ilave 
edilen yeni kısımları, depoları ve 
vagonlara otomatik yükleme terli- lngilizçe gazetelerde şöyle bir 
batını gezdiler. resim ve onun altında havadisi 

Başvekil Paşa Hazretleri bura· 
dan istasyona gelerek saat 1 S te 
Ankaraya doğru yollarına devam 
eUiler. 

ismet Eaşa bir temel atı 
merasiminde 

görülüyor. 
Anlatıldığına göre, İspanyada 

bir portakal taciri, üzerinde Hit· 
lerin resmi bulunan bir portakal 
kağıdı çıkarmış ve ihraç ettiği 

portakalları hep bu kağıtlara sar· 
mıştır. 

Bu portakallardan 8 sandık 
kadar da lngiltereye gelmiştir. 
Her sandıkta 300 kadar portakal 
ve her portakalın üzerinde bu ka· 
ğıtlardan vardır. 

Fakat portakalcılar, bir müd· 
det sonra portakalların üzerinde· 
ki Hitler resimli kağıtları görün· 
ce, "biz Hitler portakalı iateme• 
yiz,, demişler ve almaktan vaz· 
geçmişlerdir. 

Portakalların geri gönderi1ece· 
ği yazılıyor. 

Trenirı hareketinde Baıvekili- Alman 
miz ve vekillerimiz halk tarafın . 

terbiyesi 
dan sevgi ve samimiyetle uğurlan· 
mışlardır. 

Alman Maarif nazın bir 
nutuk söyledi 

!lı~!•}'•eri ve Nazilli ile diğer 
Q~ U~t fabrikalarına lazım 
~ fabrika da burada kuru-

\ır. KadıkUyllnde bir Alman Maarif Nazırı Her Ruıt, 
'•ııı~0nya, 21 (A.A.) - Batvekil Hitler rejiminin maarif görüşünü 
I~. ~aşa Hazretleri yanlarında adam ezildi anlatmak üzere, bütün milli sos -
~~'t Vekili Celal ve Nafıa Ve· Bu sabah ıaat 9 da Fener yalist fırkası liderleri, ordu erkanı 
~ .\li Beyler ve maiyetlerinde yolunda feci bir tramvay kazası ve ecnebi matbuat mümessilleri -
'L.,rıan zevat oludğu halde dün olmu~ ve Çiftehavuzlarda oturan nin bulunduğu bir kalabalığa bir 
.:~ ı S • t - H Jb h' - · konferans vermiıı.tir. ··F~ a.at 20,40 da şehrimizi tef- u çu asan ra ım aga ıs- :ır 

~Urdular. minde 70 yaşında bir ihtiyar Alman Maarif Nazm, Alman 
l,l);ı F cneryolu Şcvketbey eczanesi terbiyesinin ruhunu deiittirmek 

>ıcıı, ıet Pata Hazretleri karııla· önünde bir tramvayın alhnda istediğini ve değiştirmek üzere 
'1ta\~. ayrı ayrı görüttükten kalmıştır. Zavallı ihtiyar tramva- bulunduklarını söylemiş ve demiş 
1tiıı: Ukurnet dairesini, ordu e-
~ ... \' h yın altında bir müddet sürüklen- tir ki: 
•·- t~ alkevini gezdiler. ismet d'k 1 "°"illik ı ten sonra ölmOıtür. Hasan "Eskiden boyuna kitap okunu • 
~ t evinde evin rahır.ma yol· lb h' w k b 1 d' l 

1 
q'lck :r :ır ra tm aııanın arısı undan yor ve vücudun kuvvet en ıri me· 

b~t ~l ında sorgular sordular ve altı ay evvel kuyuya düşerek si sureti le seciyenin kuvvetlendi
~l'l,t-i ,40 da coşğun ıevinç teza- öldüğü için yarı delirmiş bir rilmesine bakılmıyordu. Fakat 

l ~lt·ı'raıında Eskitehire hare· halde idi. Zabıta işe derhal bundan Alman mekteplerinde ve 
t 1 er. .gt}\ vaziyet etmiş ve tahkikata baJ- üniversitelerinde bugünkü fikri :t Paşa Eskişehirde lamıştır. miyarı indirmek, düşürmek niye· 
L_ -:.ık' Ş tinde oldug"umuz anlaşılmasın. Bi· 
~""'"' •tehir, 21 (A.A.) - An • oto•• 1 ıtıJ t "" d·· r er lakis, ülkümüz eski Yunanlıların 
V 'l);ıet ~n:rnekte olan Başve - Ş f 1 "cimnazyum,, !arını kurmaktır, 

7 

Anadotuda tetAifdu: 

Boluda mani ile 
dertleşen delikanlılar 

Bolu Muhabirimiz yazıyor: 
. Bolu köylerinde bir nevi kar • 

şılıklı mani ıöyleme edebiyatı ol· 
duğunu evvelki mektuplarımla 
bildirmİ§ ve bazı nümuneler al -
mııtıım. Bugün, bu kabil maniler 
den bi kaç tane daha not ediyo -
rum: 

Bir delikanlı, köyün en gzel 
kızına şu mani ile bir teklif yapı· 
yor: 
Kaenfilim mor açtı .. 
Saksıları dolaştı .. 
Sen benimsin ben senin, 
Gönlüm böyle fal açtı. 

Dilber yosma, şu gzel cevapla 
bir taraflı aşklaın mutebe olama· 
yaağını anlatıyor: 
Şu dağ geven,in olsa .. 
Geven devenin olsa .. 
Sevda nasıl olurdu, 
Sevilen sevenin olsa... 

Genç adam rakibini an\ayabil· 
mek maksadiyle soruyor: 
Bülbül yuvada inler .. 
Susar kalbini dinler .. 
Benim kalbimde sensin, 
Senin kalbinde kimler?. 

Fakat, aldığı cevap, gönül işle· 
rinin iki taraflı kararlarla bir sır 
tekil edeceğini anlatıyor: 
Göğler bulutlu kaldı .. 
Gençler umutlu kaldı. 
Anahtar yar koynund~ 
Gönlüm kilitli kaldı. 

• • • 
Bir delikanlı, şu mani ile, sev· 

gilisi ile karşılaşmaktan doğan 
duygularını anlatıyor: 
Karşmı'da kuzu gördiim .. 
Tüyii kırmızı gördüm .. 
Bu sabah bahar oldu, 
Sevdiğim kızı gördiim. 

~ :(o ~ 

Boy fukarası bir aşığın sevgili~ 
sine söylediği maniler: 
Su akar şıldrr rnıldrr .. 
Taşlann arasmdan .. 
Eğil bir yol öpeyim, 
Kaşlann arasından. 

Yaylaaan gel yayla.dan .. 
Yollar çamur olmadan .. 
Eğil bir yol öpeyim, / 
Gül yanaklar solmadan. 

lf. ~ lf. 

Bolu köylerindeki genç nişan· 
lılar, yeni evliler birbirlerine gön· 
derdikleri mektuplara maniler i· 
lave edeler. lJte, Fatmaııını eli • 
nin kınasıyla köyünde bırakıp as· 
kere giden Mehmetçiğin ondan is-
tedikleri: -
Bir mendil işle yolla .. 
Ucunu yiimüşle yolla .. 
çine ·beş elma koy, 
Biıini dişle yolla. 

gözlerinden yaşlar dudaklarından 
da fU mani dökülüyor: 
Şu dağlar olmasaydı .. 
Çiçeği solmasaydı .• 
OJüm alJahm emri, 
Ayrılık olmasaydı! 

1(. ~ "' 

lçli bir köy delikanlısı söylü .. 
yor: 
Bir ay doğdu meşeden .. 
Parlayor her köşeden .. 
Rengini gülden almış, 
Kokusun menekşeden. 

Çubuk vuraum çimene .. 
Çimenin çiçeğine .. 
lpek olsam sanlsam, 
Yarimin eteğine. 

• • • 
Bir genç adam, sevgilisine 1'a 

şı iltifatlarda bulunuyor 
Gökte yıldız yüz altmış .• 
Kaş1ann keman çatmış .• 
Tanrı bizi topraktan, 
Seni nurdan yaratmış. 
Pençerenöe tül perde .. 
Per.denin ucu yerde .. 
Yürek oynar, can titrer, 
Sem gördüğüm yerde. 
Dağlar dağladı beni.. 
Gören ağladı beni .. 
Demir zencir kar etmez, 
Saçin bağladı beni. 

enç kız §U kısa cevabı veriyor 
Ay doğar aşmak ister .. 
Al yanak yaşmak ister .. 
Benim divane gönlüm, 
Sana kavuşmak ister. 

Dertli bir aşık söylüyor: 
Bahçe bar için ağlar .. 
Ayva nar için ağlar .• 
Karı dağ güneş için, 
Gönül yar iç.in ağlar. 

Ve şu manisiyle perişan liali 
daha ziyade ortaya koyyor: 
Felek vurdu taş ile .. 
Gözüm doldu yaş ile .. 
Bilmem nere gideyim? 
Bu sevdalı baş ile. 

Köyün kanı kaynaşan gençl 
su başındaki yeşil çimenlerin üz 
rine gelişi güzel yayılmışlar, sÖYi 
}edikleri manilerle duygularım Ö 

r: bi ,.cTir.e anlatıyora lr: 
Şu karşıda kız gezer .. 
Ahu gibi göz süzer .. 
Söylerken bülbül olur, 
Sün bül gibi saç çözer. 
Bir tanedi atılıyor: 
Ay doğar elek gibi.. 
Gün doğar helek gibi .. 
Şu Bolunun kızlan, 
Kanatsız melek gibi. 

Bir delikanlı şu temennide b 
lunuyor: 

1. Vasfi 
m nıınnınıı ııuııııııııııını "~iI1• ,.. ra§a Hazretlerile iktisat o Ör er Cemiyeti idare heyeti 

"'' "" l Ben kendim klasikleri okumu 

~i ~ "le il Bayar ve Nafia Vekili intihabatı geçen hafta bitmiş, on ~ =t- lio - A K B ~,, şumdur. Ve bunları daima siyasi k 1 b' 
l' ı.,t 'b er ve refakatlerindeki iki kişilik yeni bir heyet seçilmiş . fikirler ve teşkilatların tetkiki Gurbete ,girme üzere o an ır 
~ ı l \l 'ah h ti. İntihaba itiraz edenler oldu. köy delikanlısı nişanlısına söylü • İ 

~ dit.. a saat 9 da Eskişehi- kin bir kaynak sayarım.,, A k d A K B A k. 
~. ..r.. ğu için reis intihabı yapılamamış. :r yor: 1 n ara a ıta 

~h:'l\ttkil p tı. Vilayetçe ve esnaf mürakiplik Maarif Nazırı bundan sonra, Çaylar gibi ç~lama.. ı: evin:n birinci şubesi mode 
.._ 

1
t-de d l &fa Hazretleri Eski • b Almanyadnki kilise mücade1eleri· Yu··ı·egvı·nıı· da?'-,lama.. bı'r cekilde Maarif Vekale tar ev t d ürosunca yapılan tetkikat netice· ~ - ıc 

tı· ltıdaıı e emiryolları idaresi ne dokunarak; Alman birliğini a· tştc ben gidiyomm, ;;;;; karşısında açılmıştır. A K B 
ııı ~ 'stlı... Yaptırılan hastahane . sinde intihabın usulüne muvafık yırma mahiyetinde olabilecek bu ==: 
'~il~ • •qa tea . . 

1 
bir §ekilde yapıldığı anlaşılmış , Ellere bel bağlama. 1 kitap evleri . her dilde kita 

~ •da.t-e rnını yaptı ar ve yeni intihap tasdik edilmiştir. mücadele için şunları söylemiştir: Genç kız onu temin ediyor: ~mecmua, gazete ihtiyaçların 
1~ r at-.11 Ç tarafından yaptırıla • "Dini müesseseler, siyasetten Söğüt yaprağın dökmez.. 1 :evap vermektedirler. Ger 
..... 'h .. :ı. 1 ırak rnektebı· talebesı·y- On iki kişilik heyet dün toplan. ellerı'nı' çekmelı'dı'rler. Protestan S · b d o-itmez e, · 1 kk t · · "" ''il" evgı aşım an n • .. ~ cıtap arınızı, gere ır asıyenı 

'~)~~ele lt amelesi için yatakha- mıf, cemiyet reisliğine hapishane ve katolik kelimeleri, esas mahi • Bu gözler seni gördü, § :m ucuz olarak A K B A kit 
\. t' ""'-td"e •Por salonlarını havı' tofürü Ahmet Bey intihap edilmiş. yette kaybolm .. lıdırlar.. Yarının ı· 1 hayı·e+..11ez ~ l · d t d 'l, edebı'lı'rs ı -c "" ... )a~Kasına • u . =ev enn en e arı~ 
i~~dtıl\ i)lillnun temelini attılar. tir· genç Almanı, bir (Alman protes • Sevdalıların yüreği yufka olur. 1 niz. Devlet Matbaaaı kitapla 

'"-t 'ld ~larını tetkik ettiler ve Cemiyetin iki senelik hesaplarım tam) değil, belki (protestan bir Bunu, genç adam şu manisiyle de _ve VAKiT in ne~riyatmın A 
' 

1 ar.. tetkik edecek olan heyete de Sa - Alman) olmalıdır.,, ispat ediyor: ~karada satış yeri A K B A k 
'-t-ı • ' IQ dık, Küçük Nuri, Cavit, Enver e· Alman Maarif Nazırının bun • Gidişim gidişimdir.. =ı tap evleridir. 
~, ı...~dltea• .-.. devlet demiryol- fendiler ıeçilmitlerdir. dan sonrnki sözleri bu..-ünkü Al • Saçlann ibrişimdir.. AKBA Merkezi Telefon 
~ ın1n o 

~tii vagon, lokomotif Yeni idare lıeyeti yakında çalış· man gencinin sulhperver olduğu • At_; yiizünü iyre, §Birinci §Ube 11 

..,...._~_-_ıe_l~Y~el~e~·ı.w...ıutz.c:1.ı1.eE...JL.J.....z:ı:ıa...DLD.2.ır.a.ı:ıcuJtıw~ll'Jlka.k.~tı~r.!!.....-~...ı....ıı.ı.ı.L..~·~aMh~mıni!~h~·ue~in~d~e~d~ir~.~··~~~_1~B~e~lk~i~s~o~n~g~o~·m~"~ş~ü~m~d~ü~r~. ~~~~...l.ilii._l~_·ncı~· ~§-u_he_:~S-a_m_a_n_P_a_za_n~-· 
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ostluğu! ~ -Küçük /1 8 ugünkü Bilmecemiz rı 
~H=i~k=a=y=e~================ı--1e11m._. ______ ,m· ... ._...; Istanbulun hangi sem-

Biri kız, diğeri oğlan.. manın hükümdarıyım. Buralarda 
Kardeş gibi geç"nen iki arka- benimle boy ölçüşecek, benden 

tinde neler meşhurdur 
Jstanbulun her semtinde bir şey 

meşhurdur. Meselfı: Ycdikulenin ma
rulu, Ilnyrampaşanm baklası gibi. 
Böyle scmtlerile anılan on yer bulu
nuz! 

daştılar. başka bir yiğit yok! 
Kızın isnıi Le' 1ek o ~ı n n i - Atmaca bu sözlere inandı. 

mi de Atmacaydı. Arkadaşı Leylek Hamının yo-
Onlarn bu is"mleri öy çocukl - lunu kesti: 

rı takmıştı. 1 - Mektebe gidip ne yapacak- Doğru bulanlar a
ı·asında birinciye 

lkisi de haylaz ve yaramaz, / sın? Gel, seninle orman kralına mi 
ikisi de ele avuca sıemaz .eylerdi. . safir gidelim. Kuzumuz da var. 

za rif bir masa saati, ikinciye altın UÇ· 

lu bir dolma kalem, üçüncüye, bit hü· 
) iik a lbüm ve ayrıca 150 kariimize de 
muhtelif ve değerli hedbcler veriyo· 
r uz. 

Köy mektebine arkad ı - Aç kalırsak, keser, yeriz. 
dan utandıklan için d · - \ Leylek, arkadaşına elini uzattı .. 
yor!;.rdı. Kolkola, sallan~ sallana köyden 

ikisi Je öksü::dü . çıktılar. 
Komşularının yardnniyl yaşı

)'an çocuklardı. 

Atmacanın k ·r.u1 bit 
vardı. Köyün cobanı bi 

hastal nmı tı .. S '"rü 

kuzusu 
gün 

a At-
maca göf' ü 1 ı. 

macaya köyün cob ı v rmi ti. 

tmaca, kuzuyu kend'nc büyük 

r 

· r servet " myord .. Onu büyüte-
1 s ac .tı. 

ı: 

B"r sabah köyün yol nda her

t-
ı . 

, t 

\ M 

na gelsene, senin] 
Iik ederdik!. Seni d"-

Bir iraya! 
tlın t cok tcnb l fakat ço 

!. tu. 
ptcn çıktıktan sonra esa 

tutamadı .. Ha a:: ı 

Mu. 

( . 

O akşam ormanda çalıları ya
kıp kuzuyu pişirecekler ve bir kaç 

· n yiyeceklerdi. 

Kurt kardeş de onlara orman
da refah temin edecek, bütün yi-

yeceklerini etraftan getirecekti. 
Onları böylece kandırmıştı. 

Fakat, evdeki pazar çarşıya 
uymadı. Daha köyden yeni ayrıl
m ışlardı. 

Ormanın eteklerine henüz var
mamışlardı bile. Kurt kardeş, ök
'iz çocukların karşısında dikildi. 

Kurdun gözleri dönmüştü. 

Küçük arkadaşlar korkarak bir
! r:ne bakışmağa başladılar. 

Kurt kardeş üç günden beri aç
.. Kuzuyu görünce tahammül e-
medi .. Bir hamlede lruzuyu el

rirden almak istedi .. Üzerlerine 
tıldı. 

Leylek Han!m korkudan titri
yor, fakat kuzusunu kurda kaptır
mak · "'temiyordu. Kurdun kurdu
~ u tuzağa düştüklerini anlamış

nrdı. 

Atmaca, kurtla boğuşacak çağ

da değildi. Ne kendini, ne de çe-

llilmcce müddeti 15 uiindür. 

HABER 
Çocuk haftası 

talilileri 

Evv lki halta bilmee 1zcle 'bt
inci hecliy mizı kazanan kıiçult 

karilerim· d n I mird - Karfıya 
hacla Ihsan K m etti B-ey. 

ürbüz çocuk müsabakası 
- Haydi yavrum. un haln adı. 
- Bayram mı elcli anne ' 
- Hayır yavrum 'HABER,, in 
ıirbüz çocuk mriıabakcuı yaklaıt . 

l ltramiy yi kazandıgın gun bay
am yapacaju;. 

Faydalz Bilgiler 

Burun kanamasını 
dindirmek için 

Her evde, her yerde herkesin 
burnu kanar. Bilhassa yaz mevsi
min de burun kanamasına çok te
sadüf edilir. 

Burnunuz kanadığı zaman na
sıl dindirmeli? 

işte çaresi: 

1 - Evvela boynunuzun etra· 
fmdaki sıkı bağlı şeyleri derhal 
çözüp gevşetiniz. 

2 - Mendilinizi veya bir parça 
kağdı soğuk suyla ıslatıp ensenize 
koyunuz. 

3 - Derhal başınızı arkaya da· 
yayıp bir müddet kımıldamadan 
oturunuz. 

4 - Kan dininciye kadar ağzı· 
nızdan nefes alınız 

BAŞIMI KESTlN ! 
Adamın biri tıraş oluyormuş. Birden bire bağır-

mış: 

- Be herif, ba:;;ımı kestin! .• 
Berber pişkin bir adammış. Müşterisinin derisini 

kestiğini keneli de görmüş ama neylesin? demiş ki: 
- Xe yalnn öylersin !.. Hiç başı kesilen insan 

Hlkırdı söyler mi? 

SOKRAT 
Sokratın karısı ~ok fena huy]u bir kadın imiş. 

Kocasını mütemadiyen hırpalar, hazan da döver-
miş. ı • 

Bir gün hiddetlenerek zam 1ı Sokratın üzerine 
bir kom su dökmüş. Sokrat sırsıklam olduğu halde 
sokağa fırlamış. 

Rast geldiği ahbaplarına: 
- Gök gürlemcclen de yağmur yağar demez mi 

idim. Işte ispatı!,, diye üstünü haşım göstermiş. 

KABAHAT KiMDE? 
- Garson, hu bıçak kesmiyor l 
- Kabil değil efrndim. Kabahat hiftekte olmalr. 
Ertesi giin: 
- Garson, bu biftek çok sert! 
- Kabil değil efcnclim. Kabahat bıçakta olmalr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ··' , ____________________________________ __ 

Çocuk Şiirleri: 

YAGMUR 
-1-

Alçalnn bulutlar dağları sanki 
Bziyor, sıkıyor, hırpalıyordu. 
Bu kiiçük damlalar asırlar var ki 
Topra&ı be U.ror yoğuruyordu. 

Mebdei bilinmez bu faniyetin, 

~foFhulü içinde yüzen bu neslin 

Toprai:rı üstünde akan bir scJin 

Suyunu bu yağmur getiriyordu. 

Efendi yanıyor! 
Vaktiyle bir İngiliz Amerikay• 

hicret etmiş. Ve orada yerli zenci-

lerden bir hizmetçi almış. Bir gün 

lngiliz evinde oturmuş, pipo ıçı

yormuş. 

. Zenci hizmetçi b:rden 

den frlıyarak: 

yerın-

-Bizim efendi ağzından tutuş

muş .. Yanyor. 

-3-
Baznn da rüzgara uyan, katıtal'' 
Ufuktan ufuğa koŞan, atılan, 

1
, 

Dağlardan,kı~ardan uçan,.s~~ıı. 
Bu yağmur, herkese can ver.,~ 

-4-
Sıcaktan kavrulup sararan otJJfı 
Mecalsiz görünen solgun ağaçlllr' 
Sesleri kısıJmış bir sürü kuştar, 
Bu yağmur suyiJe diriliyordu. 

Turgut lh~ 

·-···-.. -· .. ·····---··----~ 
Bir şey yok! 

Mektebin hademesi saf bir 
dı. 

• O akşam evinde biriken bOI 
lcl'i bir çuvala koyarak ark~~ 
dı. Yahudiye satmağa göl 

du. ) 
JJ/ektep Müdürü yolda h 1 

ye rastladı. 

- Hasan, nereye gidiyorıl 
- Çarşıya.. . f 
.J!ektep ı'Jlüdürü elindeki 

Diye bağırmış ve bir kova suyu bastonla çuı·ala ı•urdu: 
kapınca efendisinin başından aşa

ğı geçirm~ş ! 
Hftntit M. 

- !Jununiçinde ne var?/ 
- Bir daha vuracak ol ' 

bir 11ığın cam kırıntısı!. /'; 
/.,••' ........................ ···················· ·•'' ··' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·-.. --···- Yeni müsabakamız 
, 

l ·· · b ·· den jtib,re" Küçük okuyucu arımızın arzusu uzerıne ugun 
yeni ve eğlenceli bir müsabaka tertip ediyoruz: 

. ........................................................ . 
~ Güldürücü Fıkralar i 
: ........................................................ : 

. . . edebillf· v' 
.lfiisabakamı:a yalnı: çocuk okuyucularımız ıştırl11' 

081 
rJI 

Fıkraların gazete yazısile orı be§ satırdan uzun otmtıTT' 
zılaruı oku11aklı olması lcizımdır. # r 

. · arttı · Fıkra mevzularının çocukları alakadar etmesı § 

• hn"'de numara ) apı) or. Se) ir-
Kan gene durmazsa o vakit he- ı 

men doktor çağırırsınız 
,ıri' 1 

la tmr. Dül ün ôz 

ı. bu<lal,ı! 

ini ) ap ~ n; 1 en u -

----1 
HABER 

Cocuk Sayfası Kuponu 
10 • 11 - 9:; 1 

ııd• t'' 
k sarf 8111 ti " i Gelen fıkralar tetkik edilerek herhafta çocu ... ri 1ıe1e "t.dtl> 

redilecek ve bunlar arasında en cok heğenilenl~JlC örıiif11t1 
J c~n 

Cınclan tasnif edilerek ilfın edilecektir. Fıkraların n " 

ı ~ tiı c....!.. ed" niz ! 
J ~crşenıbe giinündcn itibaren başlıyoruz. 
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6vatye ile oyna- "Komedi Fransez,, in 
mak için filmi yapılıyor 

li Birleıik Artistler hesabına F o • 
)'e 7Berjer filminde Moris Şöval -
lli ~ ~ 0 Ynamak için F ransadan ye-

. ır artist angaje edilmiştir. lı
~ı s· 
f"l •rn Viva olan bu genç artist, 
l ı.ıl d Jc. er e pek az oynamı§tır. Fa -
~ t Fransada bir çok piyes oyna -

1!tır. 

llavacılığa ait bir 
filim daha 

d l<es&el Fransız romancıların -
lt~n en Russudur. Filhakika Kas -

Rustur, ve Fransızca yazar. 

Jia·I<assel methur eserlerinden bi
c·ı~ de (Tayfa) isimli bir tayyare
.: •k romanıdır. Bu roman filme 
"'•n . 
\' 

1Yor .• Filmde Aunabella, Şarl 

0 
'nel, Jan Murat, Danyel Mandey 
'"

1Yacaklard ır. 
Kadınlar gölü 

Bu İsmi tatıyan film, bütün 
terıç}" ~ · IA d f ka ıgı a akadar eder, ııa e, a • 
d' t bütün manasiyle nefis bir film-
~t. Yalnız bu filmi lstanbu)da 

tormek b" · · · k b ' I 1 ızım ıçın a ı o mıya -
taktır. Çünkü, İstanbul film tüc
Cltları bunu " ticari film 1 değil di
)'e alrnak istemiyorlar .. 

-4\Yni film tacirleri (Üniformalı 
aenç kızlar) filmini de almak iste-

~'llıitlerdi. Ayni iddiaları ileri 
'"rııı .. 1 1 f rlk ~! erdi .. Fak~t, fi m muva -
~ .. O zaman ... 

i 

Evet, unutulmsaın diye, (Ko • 
medi Fransez) bütün an'aneleri, 
nasıl kurulduğu, nasıl devam etti
ği ve adetleri ile filme alınacak -
tır. Tarih yazmaktan daha doğ -
rusu okumaktan ise seyretmesi da
ha kolay, daha güzel.. 

Amerikan telAkkisi 
Tuhaf adamlar doğrusu. Greta 

Garbo'ya, Jandark rolünü vermiş • 
ler. Şimdi de (Sefiller) filmini 
yapmak, Jan Valjan rolünü de ..• 
Frederik Marş'a vermek istiyor· 
larmış ... Frederik Marş muhak • 
kak, Javerden kurtulmak için tay· 
yare ile kaçacaktır. 

Lilyan Harvey'ln 
A vrupaya dönme§i 

kaça mal oldu 
Lilyan Harvey'in Amerikada 

film yapmaktan vaz geçtiği Avru
paya döndüğü malumdur. Lilyan 
haftada 50.000 Frank ücreti red • 
ederek dönmüştür. Aşkolsun kı· 
za doğrusu. ideal mevzular oyna· 
mak için bu cesareti göstermiş .• 

Onuncu yıl dönümü· 
Maka Linder'i kim hatırla -

maz?. Belki küçükler .. Fakat yaş
ları yirmi beşi aşkın olanlar bir 
zamanlar sinema perdesinde he • 
pimizi güldüren bu komiki tanır
lar. işte bugün Maka Linder öleli 
tam on sene oluyor. 

ı 
·l 
1 

1 kl film: 

Bora 
Ve 

Miki'nin şen saati 

Son on bet gün içinde İstanbul 
sinemalarında, görenekten uzak 
iki film gösterildi. Doğrusunu is
terseniz, Beyoğlunda kök salını§ 

olan sinema acunundan bukadarı· 

l nı ur.muyordı,m. 
Hu ~ ki filmden birisini gazete· 

J miz <'n ayak olarak oynattı. Oku· 
J yucularımızın çoğu da gördü. 

Bu, Miki'nin Şen saati filmidir. 

Miki'n=n ten ıaati, kendisinden 
umıkğumuz kadar İyi kartılandı. 
Büyük, k•.içi.ik, ~f'r gören bunu sev 
di. Küçük ve renkli parçalardan 

yapıJnıış olan film1 bir kaç tanesi· 
ni ayırırsak, çok güzeldi. Hele 
"üç domuz yavrusu,, ile en son 
olarak gösterilen "ilkbahar şarkı· 
ıı,, ıimdiye kadar buna benzer ya
pılmış olan filmlerin en güzeli, en 
inceıi, en iyisi idi. İnsan, bunları 
seve seve görürken, kendinden ge· 
çiyor, başka bir acuna dalıyor, 
duthmnda gördüklerini kar§ısın • 
da ct1.nlanmıt, dirilmiş sanıyordu. 

Miki'nin ten saatini yapıp bo • 
yayan ve ortaya koyan Amerikalı 
Walt Disney, büyük, ama çok bü· 
yük bir artist. 

... "' ,,. 
Bora filmi Sovyetlerin yaptık· 

ları bir filmdir. Sovyet filminin ne 
olduğunu bilmiyenler için~ bu film 
sıkan, üzen bir filmdir. Yalnız şu 

var k:, insan, göreceği filmin, oku· 
yacnğı bitikin yapılı§ ve yazılış bi
çinıi:ıi evvelden benimsemez ise, 
ne Amerikan filmlerini, ne de İn
giliz, Alman bitiklerini okuyamaz. 
Filmi görecek veya bitiği okuya -
cak adam, göreceği, okuyacağı şe· 

yin yapılış \·e y3.7J !ışmı yabancı ol· 
maması gerektir ki tadını duyabil
sin. 

işte bir Rus filmini görürken, a
şağı yukarı Rus acununun ne ol
duğunu biraz bilmek lazımdır. 

Ruslar, oyunlarında, tiyatro ol-
11un, film olsun, oyunu görenleri 
de oynıyanlar arasına sokarlar, 
onları, oyuna ortak ederler. Bu 
yüzden, görenler de oynıyanlar 
kadar duyarlar, gülerler, ağlar

lar. 
Bora filminde, insanı çileden çı· 

karacak ağır, geri bir köy, bir Çar 
kurunu köyü vardı. Bu köyde de 
bir kaynana, gelinini boğacakmış 
gibi davranan bir kaynana. Filmi 
görenler arasında bulunan Adalı 
Avni Bey bana: 

- Aman, demitti, ne cadı. San· 
ki kendi kaynanam. 

Kaynana rolünü yapan artisti 
bundan çok sev!ndirecek başka 
bir söz söylenebilir mi? 

Bora filminde oynıyan artistle
rin hepsi bu kadar kuvvetli idiler. 
Gelin rolündeki artist, Kameranın 
karşısında iki üç dakika duracak 
kuvvetle. Bu iş, değme art:stin işi 
değildir. Amerika filmlerinde böy 
lesine rast gelinmez. Orada artist· 
ler Kamera'nın karşısında falso 

YUKARIDA: Birlefik Artistler'in yeni yıldızlarından 

meydanı) filminde göreceğimiz Rut Hali. 

(Er yapmadan uzun uzun duramıya • 
caklarından, bugünedek. hep Ame 
rikan ve Avrupa filmi gördüğü· 
müzden, sinema kültürümüz o yo) 

. 
~ 

ALTTA: Hem Metro, hem Paramunt hem de Birle,ik Ar -
tiıtler heıabına film çeviren Loretta Y ang. 

dadır, bundan gayrısını yadırga· 
rız. itte, Bora filmi, bu yüzden u • 
zun ve sıkıcı görülmüştür. Yoksa, 

~ 

YANDA: Meçhul, fakat bir 
güzel bir figüran •• 

:O o da çok güzel, iyi yapılmış ve oy· 

d k lı d ·ı nanmıt bir filmidi çok yıldızları kııkan ıraca a ar 
la. 
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iti ile konuşan köpek er B!rkaç dakikad! bil~ 
Bir ay içinde okuyup yazmayı öğrenen köpek yuyen Mango agacı, 
insan olmak istemediğini söylüyor, mektuplar Hintli fakirlerin marifetlerini Av 

yazıyor, sahibile dertleşiyordu! rupah hokkabazlar da yapıyorla leyıe 
Almanyada hiç bir terbi· 

yeye tabi tutulmamı§ olan bir kö
pek kendi kendine hesap edebilir 
olduğunu göstermiştir. 

Mannheim de bir avukat karısı 
Mm. Mockel anlatıyor: Bir gün 
çocuklarına hesap ders1eri verir· 
ken küçük kızı Fricda'ya şöyle ba
sit bir mesele vermişti: 122+2; 
çocuk suale cevap vermedi; masa
nın üzerinde yatan köpek (Rolf) 
sahibesinin gözleri içine bakmağa 
başladı. Kadın köpeğe: Ne istiyor· 
sun 2 ile 2 ne ettiğini bilir misin? 
"dedi. Köpek hanımına yaklaştı ve 
ayağı ile kolu üzerine dört darbe 
indirince kadın hayretten hayrete 
düştü. Bunun üzerine kadın 5 ileS 
ne ettiğini sordu ve hayvan koluna 
10 darbe indirdi. O akşam hayva
na daha bir çok sualler soruldu. 
Ve cem, tarh, zarp ame1iyeleri
ni büyük bir kolaylıkla yapabildi. 

Elberfeld beygirlerinden daha 
zeki olan bu !köpek çocukların he
sap derslerini dinliyerek, Alman 
"diliyle verilen izahatı öğrenmiş ve 
hesap yapabilecek bir hale geimiş
ti. 

Kendi kendine hesap yapmağı 
öğrenen Rolf fikrini anlatabilecek 
alfabeyi de keşfettiğine taaccüp 
etmemeliciir. Mm. Mockel diyor ki 
bir gün, Rolf'a konuşmağı öğre

nip öğrenmemek istediğini sor· 
dum. Hayvan büyük bir hahişle 

:<evet) diye cevap verdi. (Sahibe
siyi~ aralarıhCJa yapr1mış bir alfa
be olmadığına nazaran nasıl köpe
ğin cevap verebildiğinden bahse
dilmiyor) Bunun üzerine tekrar 
sordum: (Rolf, kendin için bir al
fabe yapmak ister misin? Tekrar 
ayni hevesle, evet, dedi.) Rolf, 
şimdi dikkat et, alfabenin harfle
rini sayacağım ve sen de her harf 
için istediğin adedi söy1iyecek-
sin .......... A harfi için hangi sayıyı 
istersin? .......... Hemen cevap ver-
'.di, 4. 

Sonra B. ; cevap 7 vesaire. 
Rolf'un verdiği cevapları dik

katle kaydettim. Ertesi günü hay
vanın verdiği adetleri tamamiyle 
hatırında sakladığını büyük bir 
hayretle gördüm; her gün beş harf 
öğrendik. Fakat zannediyorum ki 
Rolf bir günde bütün alfabeyi öğ
renebilirdi. Bundan sonra Rolf' e 
kolay •kelimeleri hecelettim. Keli
meler meydana çıkınca kendisine 
gösteriyordum. Gayet kolay anlı
yor ve öğrenmekten zevk aldığı 

an1aşılıyordu. 

Rolf artık sahibesiyle veyahut 
misafirleriyle konuşacak hale gel
mişti. Bir gün eve bir çiçek büketi 

getirildi. Evdekiler bukette kaç çi
çek olduğunu saydılar; ve adet 
hakkında mutabık kalamadılar. 18 
mi yoksa 16 çiçek mi var? Çiçek
ler köpeğin önüne yayıldı. ve bu· 
kette kaç lila renkte çiçek olduğu 
soruldu. Cevap: 1 

Kaç sarı çiçek var: Cevap 4 
Kaç beyaz ._çiçek var? Cevap 9. 

Bu cevaplarda köpek tamamiyle 
lıakh~:k 

lJoKtor Maçkensie köpeğe şu 

suali sordu: "Sonbahar nedir?,, 
Rolf ümidin haricinde şu hoş ce
vabı verdi. Elmalar zamanıdır. 

Yaşlı, ve yüksek bir asalet ün
vnnme malik M. De Scheizesbarth 
sordu: 

"Sana hoş görünmek için ne yap 
malıyım,, , Rolf cevap verdi: "Kuy 
nığunu sallamalısın,,. Ona pasta 
gönderen hanımlara mektuplar 
yazara'k teşekkür ederdi. Bu mek· 
tuplardan bir nümuneaini aşağıda 
yazıyoruz. 

"Bütün hanımlara çok 
teşekkürler; Pastalardan daha çok 
gönderiniz. Çok yorgun zavallı 

Rolfunuzdan çok selamlar ve pu
seler:,, 

birisi Lola isminde olup sahibi 
Mm. Kindermann tarafından ve
rilen talim ve terbiye derselrinden 
çok istifade ebnittir. 

Bu meıhur köpek bir ay içe
risinde okumağı ve yazmağı öğ

renmiştir. Sahibinin sözüne inan
mak lazım gelse takvime ihtiyaç 
göstermeden ayın kaçı olduğunu, 
günlerden ne gün olduğunu, termo 
metreye luzum göstermeden dere· 
cei harareti, saati biliyormuş: 

Lota ile sahibesi arasında, ge· 
çen aşağıdaki muhavere §ayanı 
hayrettir. 

"Mm. Kindermann - Lola, kö
pekler insanlarla bera.ber yaşama
ğı neden severler? 

"Lola - Bunu söylememeğe 

yemin ettim. 
"K-Kime? 
"L - Fre,i'ye (Bekçi köpeği) 
"K - Hayır yalan söylüyorsun. 

Haydi söyle artık: 
"L - Bunun sebebi gözleriniz· 

de mütemadiyen beliren yeis ve 
kederdir. 

Mm Mockel 1915 senesinde ve· 
f at ettikten sonra, köpeğin zeki
vetine iman edenler bile, verdiği "K - insanların gözlerinde ye
cevapların ehemmiyetini kaybetti- is ve keder okuyan köpekler ne 
ğini ve evvelki tezahürattan eser hissederler. 

"L - Atık. kalmadığını itiraf ediyorlardı. :r 

Baden - Baden li meşhur ru- "K - insan mı yoksa köpek mi 
hiyat mutahassısı doktor Neuman' olmak isterdin? 
ın, köpeği bir çok tecrübelere ma· "L - Köpek. 
ruz bıraktıktan sonra Rolf'un hiç "K - Bu da neden?' 
bir i,aret görmediği zaman, lu- "L - insan çalı,mak, köpek 
zumlu luzumsuz ayağını vurduğu- yok. 
nu beyan etti. "K - Öldükten sonra ne olaca· 

Bir gün yaptığı bir hile sayesin- ğını biliyor musun? 
de köpeğin Mockel ailesinden gör- "L - Evet beni kurtlar yiyecek. 
düğü işaretlere itaat ettiğini aşi- "K - Lola, hele cevap ver, kö-
kar bir surette meydana koydu. peklerde ruh var mı? 

Doktor Lötmar'ı yalnız o1arak "L- Evet. 
köpekle "Mösyö F erdinand,, ismi "K - Öldüğün vakit bu ruh ne-
altında takdim etti. Sonra köpeğe reye gidecek? 
sordu: "Bu efendinin ismi nedir?,, "L- Canım göklere, bütün ruh 
Köpek cevap veremedi? O zaman lann gittiği yere. 
Doktor Neumann alçak sesle Mat- Başka Alman, lskoçyalı, Belçi· 
mazel Louise Mockel'e dedi: "Lot kalı köpekler sahiplerinin terbiye 
mar isminin telaffuzu ihtimal çok vermekte meharetleri sayeıinde 
güçtür?,, zahiren olsun okumağı, yazmağı 

Louise, hayır diye cevap verdi. ve ayak darbeleriyle konuşmağı 
Bunun üzerine ayni sual tekrar ao- öğrendikleri vakidir. 
ruldu. Bu defa Rolf derhal cevap Framada "Psi~ika,, Revüsü mü· 
verdi: Lotmar. diresi Mm. Karita Borderieux ha-

Doktor Klarifet Rolf'tan aldığı len bu gibi iılerle i,tigal etmekte 
gayet samimi bir mektup üzerine ise de Almanlar kadar muvaffak 
cok nazikane kabul edileceğini olamamaktadır. 
zannederken fevkalade hiddetli Zou (köpeğin ismidir) bir gün 
bir köpek karşısında kaldı. Ve ken yemek masaaı üzerinde duran pek 
disini ısırılmaktan güç kurtardı. sevdiği bir tabak pastanın önünde 
Doktor Klarifet te köpeğin talim birinci dersini almıştır.Mm. kö
ve terbiye edildiğini ve hesap ya- peği masanın önünde bir iskemle
pabilmek kudretine malik olmadı- ye oturttu. Ve elini kaldırarak ona 
ğı fikrindedir. dedi: "Annenin elini görüyor mu· 

Bu hikayenin şaşılacak ciheti, sun? Bir diyor. "Sonra elini uzata· 
köpeğin hecelemeğe, saymağa ve rak ilave etti: (Bir de). Çok itaatli 
okumağa muktedir olması değilde olan Zou elini kaldırdı. ve sahibe
ders verilmeksizin kendi kendin·e sinin eli üzerine koydu. Ayni ma· 
insan dilini öğrenmiş olduğunun nevralar 2,3,4,5 ve altı için yapıldı 
inandırmak istenilmesidir. ve Zou her adet için lazım olan 

Rolf'un ahfadı da kendi gibi ı darbeleri indirdi. 
çok zeki hayvanlardır. Bunlardan Sonra ndetler, sıra gözetmeden, 

Hindistanın (Fakir) lerinin 
yaıayışları yaptıkları hareketler, 
her yerde alaka uyandırır. Her 
yerde ateı yutan, cam parça
larına ve kılcın heskin tarafma'ya· 
lınayak basarak sıçrayan, vücutla
rına çivi, iğne, batıran, kendilerini 
diri diri gömdüren hu adamlara 
Hindistanda (Fakir) denilmez . 
Muhtelif mezheplere mensup olan 
hu adamlara, orada (rahip) deni
lir. Fakat, bunlar bütün dünyada 
(fakir) tabiriyle anılır. 

Hindistanın bu (Fakir) lerinin 
hünerlerine dair bir çok şey anla
tılır. Bu arada, en merak uyan -
dırıcı hünerleraen birisi de, diki
ne duran ip ve kesilen çocuk mev
zulu hünerdir. Anlatılanlara gö
re, (Fakir), eline uzun bir İp alı
yor. Bunu hızlı hızlı çevinneğe 
ba9lıyor ve birdenbire havaya doğ. 
ru fırlatıyor. ip, bir direk gibi dim 
dik duruyor. Derken bir çocuk ge· 
liyor. Bir direk gibi dimdik duran 
bu İpe tırmanıyor. Bir an geliyor 
ki çocuk, ipin yukarısında görün -
mez oluyor. 

Bunun üzerine, fakir ağzına al
dığı bir bıçağı diıleri arasına ıı • 
kıştırarak, çocuğun arkası sıra tır

manmağa ba,lıyor. Nihayet, o da 
göze görünmiyor. • 

Birdenbire, havadan çocuğun 
· çığlığı işitiliyor. (Fakir) in ço • 
cuğu kestiği anlaıılıyor. Doğranan 
et parçaları, yukarıdan·aıajıya a• 

hhyor. Bunlar, yerdeki bir sepe -
tin içine birikiyor. Bir müddet 
sonra da (Fakir) aşağıya inerek, 
bir el hareketiyle direk gibi dim -
dik duran ipi, tekrar ip haline ge
tirerek, yerdeki sepetin içinden , 
havada kestiği ve etini doğradığı 
çocuğu, dipdiri dııarı çıkarıyor ! 

Bu İnanılmaz şeyi, bir çok kiti 
gözleriyle gördüklerinden bahse -
derler. Fakat, gözleriyle gördük
lerini söyliyenlerin, bir göz boya -
cılığın tesiri altmda kaldıklarına 
inanmak, daha yerindedir. Böyle 

hlr !ey gördüklerini iddia edenle
lerin doğru söylediklerjni kabul e
dersek fevkalade meharetle yapı

lan bir hokkabazlık eserini tema
şa ettiklerini muhakkak saymak 
lazımdır. İpin ıahiden havada 
dimdik durduğuna, tırmanmalara, 
kesilmeye, doğranmıya ve çocu • 
ğu sapasağlam tekrar meydana 
çıkmasına inanmak, bunları bir 
göz boyacılığı, bir hokkabazlık de
ğil de, bir hakikat olarak kabul et 
mek, imkansızdır. 

._.. ..... 19Mi~----------------...... 
yüksek sesle tekrar edildi ve her 
def asında köpek doğru olarak ce
vap verdi. 

Zou bu suretle, pasta kutusunun 
sayesinde, talim ve terbiyesine de· 
vam etti. Sağ ayak "onlar,, ı ve sol 

ayak "vahidi kıya.si,, leri gösteri
yordu. Derslerine devam ederek 
tarh ameliyesini de öğrendi. 

Zou'nun sahibesi diyor: Bir 
gün kocamın huzurunda ona den 
veriyordum. Bir cem'in adetlerini 
söy1edim ve köpek düşündüğüm 
mecmuu aynen bildi; ben de onu 
tebrik ederek pastasını veriyorken 
kocam mani oldu. 

"- Aldandı, dedi. 
"- Hayır aldanmadı, 

(Devamı yarın) 

Mustafa Santur 

ı · d' k 'b. d' d'k d tel pın ıre gı ı ım ı u . fu 
nı, yalnız Hindistandaki (f ~ ı 
ler değil, her yerde dolaşan hd! to İ' 
kabazlar da yapabilirler. Na• ıı 
Hintli kıy af etine girmiş olan h 
kabaz, sahnede bir takım •0 

mırıldanır. Bu arada ellerini 
rıya doğru kaldırır. lp te Y" ~'d 
yavaş dimdik olarak, yu~ ld 
doğru kalkar. Bunun hile•1ı d 
ve arka tarafında siyali bir pe , lt.'tı. 
gerili olan sahneye, yukarıd•111 ltıtrt1.. 
cunda kanca takılı siyah re. , lt. 1 
bir ip indirilmesi, bu siyah ipııı I i 
cundaki kancaya geçirilen yetd ~ ~
beyaz ipin, yukarıya doğru çe :-'! 
mesidir. Hatti, uzaktan, k tltttı 
kendine yukarıya doğru kalk•· '1. 
yor ve dikiliyormuı gibi göriİ11tf ~I 
bu beyaz ipe, hokkabazın tıJ11l~ ~i öl 
dığı da görülebilir. Hakikatte, h' ~ 
kabaz, bu beyaz ipe değil, oıı 

1 
1 

arkasındaki siyah ipten bir ı!I di k 
divene tınnankata ve beyaz ipe tıt' ~bi 
manır gibi vaziyet almaktadır! ~ty 

Hindistanda (Fakir) )erin ~~ 
hüneri de, toprağa atılan bir tO ~ti 
bumdan bir kaç dakika içerisİll ~~t 
de bir ma~go ağacı ortaya çı~ l1trı 
sını temin etmektir. T ohuııı ' biJ 
dıktan sonra, fidanın, fidaJ1~ ~ııı, 
sonra ağacın, ~mazca dütill'l . 

müş bir takım usullerle biribiri~ 1 
yerine geçirildiği ve bu ıuretle . :-. 
kaç dakika içerisinde Mango •r ~ııı 
cınm büyüdüğü intibamın uyan 

1 

rıldığı tahmin olunuyor~ dl, )o 

Diğer taraftan, Avrupad• 01" 
bazı hokkabazlar ,toprağa attıl' 
ları bir tohumdan on be§, yirl" v~ 
dakika içerisinde salata meyd d~ 
çıkanyorlar. Bunun hiletİ b~ 

d· atılan tohumun altmıı ıaat ka ı.._ 
gayet keskin alkol içerisinde lı' \j 
rakılmasında ve toprağın ıö 
miı kireçle kanşık olmasmdadıf 
Dolayıaiyle, on be§, yirmi d 
içerisinde, tohumdan on santi 
re yüksekliğinde bir salata ofl 
ya çıktığı, vakidir! 

Cam parçalarına, kılıcın k~ 
taraf ma basarak ııçramakta, ~ 
çivi, iğne batırmakta da böyl'Jıl 
leler vardır. Deriye bazı nı' 
sürülerek, bunlardan müt 1. 
olmayı§ • imkanı bulunu f., 
Ele kızğın demir alma " ~ 
nunda da, derinin öncedeJI. ~ 
mayi sürülerek aertleıtirilnı~ 
oynıyor. Ateı yutmakta, t>Jj1~ ~o 
zeytinyağı içmekte de hep ~,r 
tedbirler sayesinde, gören~er, 1~ 
rete düıürülüyor. (Fakir) ... t 

b'r "" Q 
diri diri gömülmesinde de di~ ' \U 
kım "trük,, lerden istifade ~ df 
yor. Gömülen adam, gizli b1;1ı1r ~: 
likten giren havanın yardfı11o'' 
toprak altında nefes alab 

yaf ıyor 1 d'~ 

Gerçi, bazı kimseler, bu111'1ı~de~ 
h. d ... ·1 b" k 1' ..,. r, ıç egı se ır ısmının ;ı P". 

yapıldığını, bunları esrare°J ~,r.ı 
zı kuvvetlerin tesiri altıf1 daı ııı' 
olduğunu iddia ediyorlarts Jı i~iıt' 
iddiaları tasdik edebilırıe.caP f 
oldukça saf insan olmal< ı 1"'1•1 
der. Yokıa, bu iddialara 
kolay inanılamaz. d olt' 

b ne e §l' Bununla bera er, et e 
bunlar ıüpheıiz birer nıeh:~il,.,~ 
ridir. Böyle oyunlar yaP ,.pıtd~ 
görülen şeylerin sahiden y ette ii' 
intibamı uyandırmak, el~ 
t .. b' h.. d·r O kadar. un ır uner ı . 
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Büyük Hikaye: 

Milqarder 
AK Kinleq 'in lıalıları 

Bitlerin ordusu Fransa 
ile harbediyor! 

4-eıika . ~. h' . 1ı Mılyarder Mak Kin· ı -Dün aktam biz de öyle dütün 
eltlbi iÇ bır tercümanın elinden müıtük. lrana gitmedikten sonra, 
~~k kadar kolaylıkla nu· halılarımızı, Almanyadan almak-

Almanların gizli harp tayyaresi, denizaltı gemisi, 
tank ve ağır top yapan fabrikaları nerededi? 

\' tun. tanıa, lıtanbuldan almağı tercih 

"- ~da, ıarı batlı, akik bir baı ediyorz. 
...!_ibı latıdığı karısından çok Ayni dakikada Milyarder Mak 
~ IÖzüküyordu. lstanbula Kinley, hafi.f bir hareketle başını 
~r basmaz: arkaya verdı: 

..._ ~ını' d' t d" -Siz, dedi. Bu halıları almakta 
h.1_ • -. L • ıye anıtmııtı; un- b'"d' k. b' f k d k . 
-'""'Ilı qd-J . . . ta n ır ı ıze re a at e ece ıı-

... ••• arın en ıyısı.. . ? 
01.. k DiZ ... • er ek . . u• • b' k d ıçın ıyı :r a ın,, Kadın: 

ta.._ ile lcaat d' ld'"' · · b'l · ...... da, . e ı ıgını ı m:yor· 
Mılyarderin karısı, konut· 
dakj bütün hareketsizliğe 

1l, hakikaten kibardı. 

~ 8'.ııunla bere.her, daha ilk ba· 
orıu bir S~nks gibi buldu
derhal söylemeğe mecbu-

' ltonuımağa hatladığı daki

-i 6)d~~i büyük harekehizliği be
ruyordu.Onu omuzlarından 
' tiddetle sarsmak ve uyan· 

~ ~ ~ıtiyorduım. Kadının ken· 
i .dıne çekilmiı gözüken bu 
:llıde, benim iç!n birdenbire 
oJc. ~ ~ıkacak olan herhangi 
. lZJonun büyük bir f eli.ketle 

. telenebilecek taraflarını ıez· 
~· ~ akat, hiç bir vakit, dü

er .ni benim tarafıma çevire
eJc İçin, ona doğru giden yolu 
-.dığımı da itiraf ederim.. 

~"-~hula ayak bastıklarının 
,. hırinci akta.mı her ikisi de 

' Lırakmadılar: 
)ot'-t~ülc bir akf&JD çayı, di
o/' a.; ne çıkar. Hem konuımuı 

\r,:::- Leriki•i de oöy)üyordu. 
'dıt 11lın lsabım üzerinde uyan· 
~bütün hırçınhja rağmen, ta 
'1 h.., kapalı hudutlan için ken· 
~ ll._ akmaktan da, gene kendl-
~dığımı hatırlıyorum. .., 
ı· '-ekte karıılarına oturdum. 
~ C&ddeye bakan bütün per-

~Panmııh; masalar boştu; 
~ tek tük aklar düımeğe 
~ ~ olan Milyarder, mütema· 
' CVJorktaki evlerinden, ve 
i. ~lk'• · "il~ 1 

• ıçin karısına ait ıeyler-
~ rtıuıuyordu. Bir aralık, pipo· 

~~lelerken birdenbire bana 
• 

- Aıağı yukarı, diy~ ili.ve etti 
yüz parça kadar almak istiyoruz. 

Milyarder: 
- Evet, dedi, iyi parçalar bu~a· 

bilirsek bir o kadar da yeğen~miz 

için alabiliriz. 
Ve kadın, Sfenks yüzünde, o 

dakikaya kadar ıöremediğ:m bü
yük ir açıhtla: 

-Lütfen, diye tekrarladı; bizi 
yalnız bırakmazsınız!. 

iki yüz parça .. diye dütünüyor· 
dum; Pazarlıkta uyutabildiği tak
dirde her iki taraftan da alacağım 
en az bir komisyonla büyük bir 
servet kazanabilecektim. Tal:h 
başımın üstünde dolaııyordu; şim 
diye kadar bütün iılerimde onun 
arkasından koıtuğuıuı talih! Ve bir 
dakikada, kendi kendime dütün· 
düğüm bütün iyi ıeyler, güzel bir 
ev, elektrik, banyo, istirahat, bir 
kadın .. Her teY yavaı yaV&f haki· 
kat olmak üzereydi. Sonra birden· 
bire, tıpkı ölecek bir adam gibi, 
yavaı y&Yaf clo'lınaya baflayan o
telin dumanlı kalabalığı içinde, 
birdenbire kendime, kendi haki· 
katime geldim .. Orada bir duvar 
gibi duruyordu; her ıey, beni bek· 
lediiim bir refaha götürmek için 
önümde kapalıydı. 

-Yüz parça .. diye tekrarladım. 
Güzel b:r ev, elektrik, banyo, bir 
kadın .. Ve henüz Milyarderin kısa 
sükutunda, son aöylediii teyler o· 
rada hiç bir vakit kaybolmamııtı; 
en parlak bir ses gibi onlat ı yeni· 
den itittim: - iyi parçalar bula· 
bilirsek bir o kadar da yeğen'.miz 
için alabiliriz. 

Milyarderin karısı: 
- Lütfen, diyor, bizi yalnız bı· 

raknıayınız .. 

Yukarıda aörüyor musunuz ? .. 
iki Alman askeri bir Fransız za • 
bitini esir ediyorlar. Fransız zabi
ti silahını abnıt ve ellerini havaya 
kaldırmıttır .... 

Daha solda bir Alman askeri 
111akineli tüfekle gene bir Fransı.z 
askerini tam kalbinden vunnuıtur. 

Alman obüsleri her tarafı deh -
şete boğmutlardır. Fransız as -
kerleri peripn bir halde ... 

Daha ataiıda Alman diktatörü 
Hitler'i görüyorsunuz.. Sağ elini 
bir selvi ağacı gibi dimdik hava -
ya kaldırmıf. Sağında yarıvef aka
rı Göring, solunda kollannda meş
hur F Af ist armasını l&f ıyan iki 
hücum kıt'ası efradı görünüyor • 

Bu manzaraları görüp te Sar 
meselesi hakkında Fransa ile Al -
manya arasında bir harp çıktığını 
ve Hitler'le Göring'in harp mey -
danın geldiğini zannetmeyin .. 

Bunlar hemen hemen her Alma
nın evinde bulunan ve Alman ço -
cuklarının oynadıkları kurtundan 
askerlerin her hangi bir vaziyeti -
dir. 

Son zamanlarda bir Fransız 
muharriri bu meseleyi mevzuu 
bahsederek çok ıayanı dikkat bir 
makale neşretmiıtir. Bu makale
sinden bazı kısımlarını alıyoruz: 

"Alman çocuklarının oynadıkla
rı kurtun askerlerden galip ve 
kahraman olanlar Alman1 mağlup 
ve münhezim olanlar ise Fransız 

askeri üniformaları giymişlerdir . 
Makineli tüfek batındaki kahra • 
manın Alman olmasına mukabil 
el!lerini havaya kaldıran ceneral 
n:çin Fransızdır? Neden tJlihla • 
rm ıatarak kaçan askerlerin üni • 
forroaları Fransız üniformaları· 
na b~nziyor?. 

Bütün bunlar yeni Alman nes -
line Fransız diifmanlığı aşılamak 
ve Alman askerinin tefevvukunu 
telkin etmek için değil midir ? 

Haydi Alman askerlerinin zafe
rini ve muvaf f akıyetini tabii bu -
lalım. Bir millet çocuklarına el • 
bette kendisini kahraman ve galip 

larca masum ve saf çocuk müte - ı 
madiyen bu kurşundan askerlerle 
Fransız dütmanlığı talim ediyor -
lar. 

Bun~ıın feci ne olabilir? Bu 
çocuklar nasıl Fransız düımanı 

olmazlar? Bunun imkanı yoktur. 
Hatta Hitler bile küçükken bu 

kurıundan adamlarla oynamıı ve 
milyonlarca adanılan elini hava -
ya kaJdınnca nuıJ idare deceğini 
ve F ransaya kartı nasıl bir politi • 
ka takip edeceğini öğrenmiıti. 

Bunun neticesi olarak bugün 
kurtundan asker çeıitlen arasın -
da en fazla Hitlerin heykelciği bu
lunmaktadır • 

Size hayret edecefiniz bazı ra
kamlar söyliyeyim: 

Almanyada bir sene zarfında 
yapılan kurtun askerlerin sikleti 
60.000 kilodur. 

Milyonlara varan bu askerler 
içinde 113 ~eıit olmak üzere tam 
S0.000 Hitler vardır. Hitlerden 
sonra 25.000 ile Göring gelmek
tedir. 

Sonra şayanı dikkat noktalar
dan biri de Versay muahedesi mu
cibince Almanların tayyare, tah • 
telbahir ve tank kullanmaları 
memnu olduğu halde f abrikalarm 
bir kayda tabi olmadan kurtun -
dan istedikleri kadar tayyare, tah
telbahir, tank, ağır top yapmala-
rıdı;-. 

Bu ıili.hlar çocuklara bir har • 
bin bütün silahlarını ve manevra· 
larını mükemmel surette telkin v• 
talim etmektedir. 

Busilahları yapan fabrikalar, 
Almanların yer altında tayyare, 
top, tahtelbahir yapan gizli f abri
kalarından daha tehlikelidirler • 
Ve bu hal bir gün muhakkak suret. 
te Fransa için fena neticeler vere .. 
cektir. 

Hariçte yüz bin askeri olan Al • 
manyanın evinde on milyon aı • 
keri vardır. 

Almanyanm evindeki harp tali
mi sahaları dışardakilerden on 
miıli fazladır. Alman orduları bu 
dahili sahalarda her gün Fransız 
ordusiyle harpediyorlar ve harbi 
kazanıyorlar. 

Bu hal yarnıki F ranıa için bü -
yük bir tehlikedir. Bu kurıun as
kerlerin yakın bir istikbalde haki • 
ki olmalarına hiç bir mini yoktur. 

Bunun bir an evvel önüne geç • 
mek lazım ve zaruridir. Ve bu 
Milletler Cemiyetinin vazifesi da
hilindedir. Milletler Cemiyeti ve 
sulh komisyonları derhal Alman ·• 
yaya bir nota vermeli, bu nevi kur. 
tundan mağlup Fransız askerleri
nin imalini, tayyareyi ve tahtelba • 
h ir yapılmasını mennetmelidir. 
Yoksa batka §ekilde yarının büyük 
tehlikesine mani olmanın imkanı 
yoktur.,, 

~~~ita ıitmekten vazgeÇtik. '\at ll~a bunun tastikini isti· 
~ı: ltbi karısının gözlerini a· 

iki yüz parça .• 
On bin lira kazanabilirdim. 

bir vaziyette göstermek ister. Fa- - --------------------------
kat mağlup askerlere niçin Fran • 

• d' ·ı . t" ? sız üniformaları gıy ırı mış ır. 
Bununlaberaber, yarinki vazİ· 

~-:--- tl'et yeti, ~aha bu geceden sağlamlat· Almanların Fransızlara ka:tı. °: 
~) ' evet .. diye tamamladı. tırmak lazımdı. Telefona kottum; lan düımanlıklarını ve garez erını 

Otıacu olacak. isba tedecek bundan daha iyi delil büyük hah tüccarı Ali Seyfi bira· 
ı._ lt,... olamaz. Buna tiddetle mini ol -"\t • ı le derlerin uikametgih,, numarasını 

'il .,;: oca, ilk dakikadan iti· aradım. Kt1ık ve boğulmut bir se- mak, yeni neılin zehirlenmesinin 
~m-1 "'Ç ".··1c bir seyahat,, diye dü- d f o"nüne geçmek lazımdır. 
\ ~ erj b sim vardı; bunu biliyor um; a· 
~ u UZUn gez'ntide bal kat kendi sesimi yerine get!rmek Halbuki Fransada satılan ~-
ş, l~iriyor .l\rdı. Her teYe le k~· : ı değildi: ıun askerlerin hiç biri Alman üni-
~ İıld evyol'kta bıraktıkları -Yarın ıabah, dedim, saat tam formasında değildir. Almanlarm 
., ... _en de hiç Mr --"it uzak· cak 1 yaptıg~ı harekete bu tekilde muka-'-•- ""'t 'b ~ ondn. Fınatı kaçıra o uraanız 

\-~ §, ı.. 11 iydiJer. Onu battan bele Fransızların ne kadar ıulh -
•• 11'lı ·ı bütün mes'uliyet ıizded~r. 

~i \içk ~ 1h e döşiyeceklerdi; bu Büyük kardP.,inin sesini hali. perver olduldarını ispat eden en 
)'d~ L.. ' at,, her feyden daha büyük delildir . 
....._ "'Unun · · işitiyorum: 

' ~ h. ~ç·n yapılıyordu. - Hiç merak etmeyiniz. Halılar Sonra bu nevi kurtundan asker-
"ı.-'~t1· ... 1 ~de, dedim, mademki d 1 \erin Almanyada .aatıt. ı da Fransa-

1 "'C •• ı şimdi en ıatı mıttır. tv:• _'r,d 1 Yarıda bırakıyorsu· c Devı.nıı vu) ya nisbetle bet mısh fazladır. Al · t 
h~ld 1~•nız halı çetitlerin·n Kenan HulOsl manyada. hemen hemen h~r evde, 

I)') - llled'"'' ' l d Baba ı eti . ıgınızden çok da- bu kurfun asker er var ır. 
1 

llcai ~Ilı bulab:lecekıiniz. =--------------,rı oğluna ilk defa oyuncak olarak ı 
.,";" l'~ll: 1 YENi ÇIKTI mutlaka kurtundan asker getirir· \ 

~~ ~L-ia• ! ~ediler. Ve derhal \ Engerek Düğümü Hatta Almanyada yalnız er~;kl 
~ t._"-1t'' otek:nin gözlerini çocuklar değil, kız çocuklar ı e 
~ iü~l~de hiç bir vakit ı Fiatı 60 kurut kurşundan askerleri~ ~ynarl~r • 

-.:ılftıyerek devam etf: Tevzi yeri - VAKiT Matbaası Şimdi tasavvur edınız .. Mılyon • 

"Napolgon Bonapart,, filmini çevirnıeğe başlamak üzere olan ko
mik Şarlo yahut Çarli Çaplin, bir müddet cvrel üçüncii defa olarak 
eı,lenmiştl. Resimde kendisini balır~yeli l:ıyafetinde, "/nvadcr,, adını 

taşıyan lüks yatının güvertesinde r.örü11orsıınuz. Karısı Potct Godar, 
yanında oturan kadındır. Karı, koca, bala11ı ıegalıatini deniz Ültünde 
geçiriyorlar! 
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Yüzlerce adamın ölümüne dü •• ure 
olan caninin ya~anları 

sebep 
para etmedi 

Budapeıte, 20 (A.A.) - Bir 
çok defalar tren yollarını bozmak· 
tan suçlu olan Matuska ölüm ceza
aına çarptınlmııtır. 

Jüri heyetinin verdiği şayanı 
dikkat raporun bazı kısımlarını 
alıyoruz: 

"Suikastçi Matuska ba§ka bir 
irade ile hareket etmektedir. Yal -
nız kendisini ipnotize ettiğini id -

Genç adam, !fÜzel karısını bantJO 
qaparken öldürdü mü, lJDksa ••• 

Bir kaç gün evvel okuyuculan • 
mıza me§hur tren suikastçisi Ma • 
car Matuskanm Peştede muha -
kemesine başlandığını bildirmiş • 
tik. 

Bu adam §İmdiye kadar bir çok 
trenleri, raylarını sökmek suretiy
le berhava etmiş, ve sayısız insan
ların yaralanmasına ve ölmesine 
sebep olmuıtu. 

Matuska en son olarak Maca -
ristanda Bia - T orbagi mevkiinde 
bir treni uçurmuı, neticede 120 
kiti ağır surette yaralanmıı ve 22 
kişi de ölmüttür. 

dia ettiği Leo bundan iki sene ev
vel vefat ettiği için iddiasının ne 
dereceye kadar doğru olduğunu 

tesbit edemedik .. 

Amerikada zenci linçi var .. 
Amerika da . çocuk kaçırma afeti 

var ...• 
Amerikada bundan bir müddet 

evvel dehşetli içki kaçakçıhğ ya • 
'J>ılıyordu. ' 

Amerikada 100 katlı bina, 500 
kitilik revü, otomatik lokanta ve 
Greta Garbo var .. 

Fakat Amerikada, banyoda İn· 
sanların sık sık ölmesi ve bu ölü
yekununun senede yüzlere, bin • 
lere, hatta on binlere baliğ olma • 
sı gibi bir başka "Alameriken,, 
hadisenin daha vuku bulduiunu Hadisenin kah· 
ben size haber vereyim.. ramanı olzn 

Amerikada.senede 30.000 insan gen~ ve ondan 
banyoda ölüyor.. bahsenden 

Bu nedir?. gazeteler 

' ..,..,~ 
\ 
1 .... 

ni Darülf~ 
sını kendi J 
öldürmesine 
kan yoktur· 

Ya ne oldu? 
Lamson 'Ve 

Fakat cereyan eden muhake· 
me işi fevkalade esrarengiz bir 
safhaya dökmüştür. Suikaatçi Ma. 
tuska ayağa kalkmış ve yaptıkları
nı itiraf ettikten sonra herkesi he
yecan içinde bırakan ıu sözleri 
ilave etmiştir: 

"-Evet, raylan sökmek sure. 
tiyle trenleri uçuran benim. Bunu 
itiraf ediyorum.. Fakat bundan 
dolayı beni mesul tutamazsınız. 
Çünkü iradem benim elimde de • 
ğildi. Bundan üç dört sene evvel 
Viyanada Leo isminde bir adam 
beni ipnotize etti. Bütiin irademi 
elimden aldı. Artık bundan son
ra bütün yaptıklarım onun emir -
)erinden ibaretti. Leo bana tren
lere suikast yapmamı, rayları sök
memi emretti. Ben de bu emir -
lerini yaptım. Bir çok defalar 
cinnet getirdiğimi ve delirdiğimi 

sanıyordum. Fakat iradeyi kaybet
mek, delirmkten de daha feci bir 
şey. Geceleri yataktan fırlamak 

Matuskanın maruz kaldığını 
iddia ettiği tesire telkini müveh • 
hirül icra denir. Bu hadisede ipno
tizör, uyuttuğu süjeye, uyandıktan 
sonra bir iş yapmasını kuvvetle 
telkin eder. Süje uyandıktan sonra 
her ne bahasına olursa olsun bu 
işi yapar. Bu vasıta ile bir çok ci -
nayetlerin işlendiği, bir çok hır . 
sızhklarm yapıldığı tesbit edil • 
miştir. 

Banyoda insanlar, zevklerin .. 

den: hayat ve sıhb;-.tin son ~erte -ı 
besme vardıklarından mı ölü -
yor? 

Yoksa bir suikaste mi kur.ban 
gidiyorlar?. 

Yanı batında kocası lamson'u 1 
buldular .. 

Lamsonun üstünde kan izleri 
vardı ..• 

sı, her ikisi de 
dan mezundurlar. Yaşayışl"~ 
daki sessizlik ve uygunuluk 
def n komşularını kıskandı1' 
mı§ .• 

' 
demiryollannı sökmek, trenleri u-
çurmak için içimde büyük bir ar -
zu duyuyorum. Bütün kuvvetimi 
zaptederek zorla bu hislere galebe 
çalıyorum. Fakat hazan bu his, 

"bu arzu irademi tamamen kırıyor, 

Matuska da böyle bir telkin • 
le hareket ettiğini iddia etmekte • 
dir. Kendisinin hakikaten böyle 
bir tesirle hareket edip etmediğini 
kati surette tesbit edemedik. Ken
disinin bir çok hareketleri iddia -
larını teyit eder mahiyette olduğu 
halde bir çok hareketleri de iddia
sını cerheder §ekildedir. 

Ezcümle böyle bir telkinle ha • 
reket eden adamlar bu hareketle • 
rini telkin neticesinde yaptıkları
m bilmezler, içlerinde doğduğunu 
zannederler. 

Maamafih tetkiklerimizde de • 
kendimi kaybediyorum. Ne yaP-tı. d" 

b 
;r va me ıyoruz.,, 

ğımı ilmeden yarı rüyada imiş ,----------------
gibi tren yoluna koşup rayları sö
küyorum. Yalvarırım size beni bu 
deh§etli azaptan kurtarınız.,, 

Yeni neşriyat ... 
Fotoğraf Haberleri 

Bunun üzerine heyeti hakime Şehir Tiyatrosunda Baletler na-
Paris hastahanesi asabiye müte. sıl çalışıyorlar? Mevzulu Hikmet 
hassası doktor Levi Valensi ile Feridun Beyin yazdığı çok me
diğer iki doktor ve iki adli müşa - rakh bir yazı ile enteresan bir çok 
bitten ibaret beş kişilik bir jüri fotoğraflar, ayni zamanda spor, 
heyetini Matuskanın ruhi vaziyeti- sinema, modaya ait resimlerle yer
ni tetkik etmesi için intihap etmİ§ • li, harici hadiselerin hiç bir yerde 

tir. Mü§ahede neticeıinde Matuska çıkmamış resimlerini yazılareyle 

Banyo odaları kaypaktll'. 
Banyo odaları şudur, budur .. 
Fakat bakın bir Amerikalı mü. 

ellif, Amerika banyo hadiseleri 
için en açık bir anlayışla ne gibi 
bir tasvir yapıyor: 

Amerikalı müellif diyor ki: 
"Amerikada bir banyo daire -

sinden içeri adım atmak, bir tre· 
ne binmekten 1 O!lO defa fazla ken 
dini tehlikeye koymaktır. Bir 
tayyareye binmektense 200 defa 
fazla .... ,, 

Demek iş, bu derece mühim ve 
§Ümullüdür •. 

• • • 
Yalnız, Amerikan J;anyo daire· 

lerinde ölüm iki türlü oluyor • 

Mesela, son zamanlarda muha -
kemesi bütün Amerikayı çalka • 
lıyan hatta hakkında risaleler ya
zılan, banyo katili David Lamıon 
vak'asmı ele alalım: 

David Lanuon genç bir adam • 
dil'. Karısı banyoda öldü. 

Karısını banyo da kafası de • 
linmİ§ ve kan içinde buldular .. 

Teknenin dibinde sırtüstü ölü 
olarak yatıyordu .. 

llflltttfmt"'f'mt11mtı•ttt1mtmıtt11ımaımııı11111QlllUllllllllln1111QIJIDa"""""'9numnıı 

birlikte bugün çıkan (fotoğraf ha-
berleri) mecmuasında bulacaksı
nız. Okuyuculanmıza tavsiye ede-. 
rız. 

nın filv~i İpnotize edilmiş oldu-~~~~~~~~~~-----------------~ 

ğu tesbit edilmi§, yalnız doktor 
Levi Velensi, Mnutskanın bun
dan dolayı mesul olabileceğini söy 
Jemiıtir. 

v e_iiniiiiiiiiKiiiiiiTiiAiiPiiLiiAiiRiiiiıri 
lvan Turgenief 

in 
Meıhur eseri 

İlkbahar SELLER i 
Çeviren: 

Sami zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka alıp o
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını· 
za tavsiye edilecek gÜzel bir 
eserdir. 

Fiah 75 kuruı 
Her kitapçıda. vardır. 
Tevzi yeri: 

VAKiT Matbaaaı. Ankara 
caddesi. 

lii••••••istanbul• 

Uçan lıastahanc tecrübelerine, lngiltcrede çok ehemmiyet verili· 
yor. Lon~~a etrafında içi hastahane koğuşu §ekline sokulan tayyare
lerle tecrubeler yapılıyor. Resim bir tecrübe esnasında alınmıştır. Bu 
tayyarelerden yalnız harp zamanında is Uf ade edilmesi düıünülmüyor. 
Sulh z°!'ıanında da istifnde edilcccğl neticesine varılmııtır. Meseld, 
kırda bır kaza vukuunda, yahut uzak bir yerde hastalanan bir adama 
şehirde derhal ameliyat yapılnısı lazım yeldiği takdirde süratle nakil 
'wsusunda böyle tyyarclcrden istifade olunacak. ' 

Kadının kafası sert bir cisimle 
delinmiı ve ölümüne, ne ol -

duğu bir müddet sonra meydana 
çıkan, bu sert cismin "korkunç bir 
akiıl~,, hamam içjnde vurulması 
sebep olmuıtu. 

Polisler kısa bir araıtırmadan 

sonra bahçede bir demir boru bul. 
dular •• 

Cinayet bununla iılenmi~ ola ~ 
caktı .. 

• • • 
Banyo dairesinde her sene ölen 

30.000 Amerikalıdan biri olan Ma· 
damLamsonun,hu ıakin ve buğulu 
oda içerisinde, porıe1enler üzerine 
kırmızı kan yolları çizerek ölme -

sini izah eden sebepler bundan iba· 
ret kalmıyordu. 

Banyo cinayetinin olduğu sa -
babın daha gecesi bitmeden, genç 
L'amıon karısıyle, bir güzel kav
ga etmiıti. 

Kavga pek hususi bir mevzu 
üzerindeydi. 

Lamson, geceyi nefret ve düı
manlık içinde geçirdi. Ve §&fak 
söker sökmez ilk yaptığı iş, bu 
düımanlık buhranı içintıe, eline 
geçirdiği bir demir boruyla karı
sını beyaz poraelenli banyo daire
sinde kafasından vurarak öldür -
mek oldu ... 

Ve polisler füphesiz, derhal 
yakalıyarak kendisini adliyeye 
teslim ettiler. 

• 
Banyo cinayeti suçlusunun işte 

bundan sonra bütün gizlilikleri 
meydana çıkmağa batlamıştır. 

Lamson, karısiyle bir yandan 
hoş geçinmiye dursun, öbür yan • 

dan da çocuğunun mürebbiyesiyle 

alakadarmıı .. Nitekim bir müddet 

sonra, bu mürebbiyenin bir çocuk 

doğurmak üzere olduğu anlaşıl -
mıştır. 

Şimdi burada, gene ayni adamın 
Amerikanın bu meşhur banyo ö

lümlerinden birinde alakasının 

derecesini diğer bir safhadan an
latayım: 

Banyo katili için, deniyor ki, bu 
adam karısını o kadar sever, ve 

aralarında yafayıf tarzı o derece 
mükemmeldi ki, Lamson'un kar1~ 

Fakat Madam Lamson, bşıı 
da başı yarılı olarak ölü bulıl 
bu bedbaht kadın, zayıf bir 
dınmış .. . 

Ölümünden bir gece ev'Vel, f
1 

detti bir hazimsizl:k buhraııı,1 
çirmiş. Sancı tutmuş .. Ve 1'0'' 
k d

. . J 
en ını yatırarak, ayrılmıtı 

bahleyin saat dörtte li11101ıst 
getirmiş, sonra kahvaltı bşııtl 
mış ve daha sonra, evin ba~t 
ne çıkarak, uf ak tef ek itlerle -
raşmağa başlamış. 

Bu sırada, ayni evde 
odaları kiralamak üzere iki 1'' 
ge1iyor. 

Lamson işi bırakarak, ka 
görmek üzere içeri giriyor. 

Bir müddet sonra, bir ae• 
rek, içeriye koşan kadınla' 
Lamsonu üstü başı kan içinde 
ğu halde banyo dairesinde öl~ 
rak yatan karısının yanında 
yorlar. 

"' 
Bilir misiniz ne olmuş?~ 
Banyo dairesinde ölen l 

kalı ev kadım, diğer 30,()()0 ,
yo kazalanndan birini pek l· 
ran surette ayağı kayarB1' eri 
müş, kafası teknenin sivri 1,~,~ 
çarpmış, ve durmaksızıl1 

kanlar içinde ölmüş.. . tl 
,, ıf • 

Kocası onu kaldırnıa~ . ıı 

k .. . k l .. ··ı-e•' en uzerıne an ar suru ... 
biimiş.. ı/ 

·r it 
Bahçede bulunan del1l1·ıli ~ iı' 

pek uzaktaymış.. Sonra gı 0 ~ 
nasebeti bulunduğu söyletle ,aıi~~ 
rebbiyenin karnındaki {°,,ı~ 
başkasına ait olduğu a.fl " 
mış.. ı;,.e1" 

Bir diğer adanı çık~ral<t:if ~ 
biyeyle münasebet iddıa e JıırıJ'', 
çocuk doğduktan soııra, ıı" ti 
ıaçlarını şnh:t göstererek 

0 

hip çıkmak istiyor. ;d,ıı' 
Fakat Lamson §iıııdi 

·~· mahkUmudur. 1 .. ...,Jef''" •• 1JW (1 

Amerika "banyo 
0 
dsirele f 

den,, biri, hazan banY0 
10, 11 

nin dışında, bir Darağacıfl 
1ı ilmiğinde oluyor. rJii"jt 

Hikaıet 



as lkı 
ı~ ncı Te rfn Pazar 1 Film atudyosunda.n reportaJ. 21 Mul8Jıabt'. 

19: lla iBUL: 22,15 Haberler. 22,8!5 PIAI:. 23,15 Haberler. 
~11. varıuı kitar ta.kom. 19,SO DUnya 21,80 Piyano konseri. H,%.S Salon kuartet! 
la ~ l9,•tı Operet mevzuunuıı lzalu. tıuafmdaıı haf1f mtı.1lkJ. 

~operet heyeti tan.tmclan ISTANBUL: 

~> °l>erettnın = ~ (Ba bir rtt- 28 ikinci Tetrln Çartamba 
heateıj , '"'azan Selma Muhtar 

Yeıı Ferdi bey. (lbva müsait ol- 18 Fraıwzca den. 19,SO Dana muıl.kül 
nrp -·-·~·ert -'-tı plAk ile. 19,SO DUnya lıabe.rlert. 19,40 Bal& • na -.....-.cu n~·~a progra-
-ve edlleookUr) layka orkestram W&fmda.n muhtelit eserler 

1 !:la l\.1ıx. \'Anco , ve tapmıl koro heyeti. 20,40 Şen ıarkılar. 
1& ,.20 lienıan ·;-y \A, 1M6 m. 21,U Ajana ve borsa haberle.rl. 21,80 Radyo 

l&.aQ Ollıı, bJuatıdsı = 17,45 Macerala.nm. caa vo truıı-o orkcaUuı.. (Hava mllsalt ol -
tıı •. lıı:ııııteııt eöı.J dan dana havalan. duk~ p.rp memleketleri neorlyatı prO&'J'& -
:-v,ao Otk tra er. 20 ~o konaerl. mmıwı. n&ve edilecektir.) 
~ ~ k konseri - Mnah.abe. 2l Şar- na Klız. VAitŞOVA, 18'5 m. 

Onsert. 21,'3 BaJıerler. :Zl,65 18 K6yltl ktımo (Koro) kort1erl. 18,!5 ~ 
ll)tlo 23,80 F11lt, klaı1nct, keman ve 
-.,..,:~ konserı dm aaau - PlAk. 18,!50 Spor. 19 Zirai mu-
~ • 24 Muuhabo - Dana 83habe. 19,15 Şarkılı piyano kon!f'rf, 19,45 

~ 1Uız. tktuadr. %0,SO Çiter konseri. 20,50 Spor. 21 
l&Ao 0 BERLtN, 861 m. Salon maslklııl - IIAherler. 22 Chplnln eeer-
~ ~ 1Dtıslkhl Te halk earkılan. %0,40 lerlnt'len mlbekkep konsu. %2,SO Spor fngl
~ lerı. 21 Şarla refakauyie fllhar· Uzce. 2%,,0 Koro ktıme konseri. 28 ReklAm 

~rlnt'len kouer. 2%,SO Şnheser- komerl. ıs.us Dana mnalktıL 2i llııberler. 
~ llrckkep konser. 23 Haberler. 23,30 U,05 Danı mualklfll. 

lntıslldsı. !?s 8'1 Khr. BERL1N, 857 m. 

11 IUız. Btm:&Eş, !M m. 19,0:S Kadın s:ıatt (bir slı:Cf.) 19,SO Ev mo-

llt. la~ l>lnJ DCBrlyat. ıı,so Rtıdyo orkestra- ııtkl!ıL 20,iO Aktuııllte, habt'rler. 21,10 Sar 
~ Bııberıer. 11,45 Poptıler TnınsO- neşriyatı. %2 Orke.ltra konseri. %S Haber -
~ llnıslklsı. 1',15 Haberler _ Konserin lcr. 28,80 Dıuıs muıUdsl. 
~ 17 Köylll aaııtl. 11,15 Romen ma. 828 K1ız. Btl'KREŞ, 804 m. 
~~7,ao Röylll n~rlyatı. l8 Jeaıı Marcıo ıs - 15 GUndllı; neşriyatı. 18 Radyo or
~ !L 19 Haberler. 19,15 Orkestnuım kestmaı. 19 lloJıerler. 10,15 Radyo orkestra.
' lfı... ZO Konfıınıns. 20,20 Hafif maslkt ı. 20 Konferans. 20,%0 Oda maslklsi. 21,'5 
~~ haborlerL 21 Mozartm "Ro- Şarkılar. %~,05 &!on orkeıtrası. U llııberler. 

z' inden ]JarAlar. %2,05 Radyo orkest- 23.%0 Salon orkestnıeı. 

tt~ z.~ Spor. 28 Haberler. ıs,ıo Radyo 29 ikinci Teşrin pertembe 
tııaı. 
~ ISTANBUL: 
~ l\lız. BUDA.PEŞTE, 550 m. 18 Almanca den. 18,30 Damı mtıa1ldl1 pllk 

.Go ok tı. 
17 

r estm koıuerl. (Posta memurla- De. 19,SO Dllnyn haberleri. 19,45 Tiyatro mev-
I ~Ol\ .ııo lllkAyelcr. 18 KonlK'rln devamı. zuunun anlatılması. 19,45 Şeblr Uyatromn-
~ tt.car ea.rlaları. 18,80 Muhtelif bnhl.a • dnn nakil (Madam Ben Jen komedi Uo per-

' ~ııo Spor haberleri. 20,40 Sttıdyo tem • ete ve bir bnelwı~C·J Yar.wı VUı:torlycn &
~{O .!-O Haberler. 22,40 Dana mu!lldeL du ve Emll Mom. TercUme eden Senlka Bed· 
' <>ı>crıı orkestrası. 2-& Çl~e orkest • rt Banuo. (Hava nıllsalt oldukça ga;rp mem
'l leketlerl ~rlyatı progrıunmına UAvo edlle-
111;6 •ı.• '"'"ci Teşrin pazartesi ockttr.) 

lSTA.?<.'BUL: 22S Kiu:. VARŞOVA, 180 m. 
18 f.' 18,45 Jl4flf musiki. - Muhtelli. 19,15 Pl-
~ rıın~ttca dcnı. 18,SO Plllklar De needl yano konseri - Musahabe. 20,SO ~nfonlk 
'ııı U. • 10,SO Dllnyn haberleri. 19,40 Grap- konaer (plAk ile) - Musahabe. 21 Leh mıul
'lııı Sılst piyanolu lruart.et: Salolar. 20,10 Be· ki.si. 21,46 Haberler. 22 Senfonik konser. 
~ tıı bey tnrafmcbn konferans. 20,80 (Leh mmlklsl.) %2,•5 Konferau. 2S RcldAm 
~ U ses mu Jklıl. 21,15 Ajana ve bonıa koruıerl. 23,15 Dana der&f, 2S,S5 Dana muel
ı~ lerı. 21,SO Bedriye Rasim hanmı tara • kisi - lllasa.luı.bc. %~,05 Dıı.ns m115ildsl. 

~ ln 1Urkte ııtizlU eserler. Radyo caz ve 8U lthı:. BERLİN, 317 m. 
~ ""3 Ctk"1)frnsı fle blrlikb!. (Bava mnsaJt 18,15 Pucıclnl'nln 611imllnUıı 10 OtlCU yılt'llS-

llıı,..._~ garp mt'mlelccUerl nl!lrlyatı prova· nllmll mllnA&Cbetlyle opera ceerlerlnden ·kon-
~'lz:ı lll'we edilecektir.) ser. 19 °Mohtellf. 19,SO Sözler. %0,40 lhberler. 

~ Kbz. '\'ARŞO\~A, 1845 m. 21,10 Breslaa4an nakIL 28 Haberler. 't lhfif muııUd. 1'1,45 Den. 18 HaJk 828 Khz. BtmREŞ, S&I ın. 
6ı ~ , .e popUl<-r (Koro ile) 18,50 ıusa- ıs - 15 Gllnclllz ptdk ncıırlyo.tı. 18 Salon 
tt; · ııı zır:ıat. 19,10 l'tlasnhabc. 19,15 Plya-- o keatrn.st. 19 Haberler. 19,15 Salon orkeat

ıaı. 19,'5 Çocuk programı. 20 Ha- J'MDIJD dewmı. 20 Konferans. 20,80 Romen 
20,215 l\lubtcllf. 21 PopWer Senfonik operasından nııkU. 2S Haberler. 

~ ~.r. 21,45 Haberler. 22 Keman - Vlyelon M5 Khz:. BUDAPEŞTE, 550 m. 
llQı "Qlt'<'rl. !:2,45 tttııııuıı konferanı. %S Rek· 18,80 Plynno refakatl~1e Macar prkılan. 

~onser1. 28,15 Dans deni. :?S,S15 Dans 19 P!Ak. 20,10 Pueclnlye dair a6zler. 20,SO 
'·lsı. 24,05 Dans. Operada nrlleoo.k bir opcm temsilini (hlm 

ıa!~l Khz. BERLİN, 851 m yoktur. Nakil.) 28,SO HAberler. 24,SO <bz:· 

.ı l\ı~ ııporuna cb.lr. 10,80 Piyano kon- bnnt. 
• 20 Şııır saati. 20,20 Kan:ılk n n~rl- 30 ikinci Tefrin Cuma 

'- aı.:.rı:10 Alctmıllte, haberler. 11,10 Kısa 
~ 2 Bcr- lSTA~"BUL: 
tad • l,GO Neoell ncerlyııt. (KUcUk 18 Tolmtııyan otelinden nnkll - Qny aaa~ 
~ Yo orkestrası.) 22,SO Frnnlduttan na· 12,SO PIAk n~rlynu - orkestra ve dana 

'1.: ~t Son luıhcrler. 2S,t0 "Uzun geceler,, 
~ ~Ur (ııradn maıılkl) ·mu Jkh!. 18 Otel TokatlıyQlldıı.n nakil - Çay 

1
.823 lilız. BtiKREŞ, S6' m. aıı&tL 19 ÇOaıık tl, lılk4ycler. 19,SO Dünya 

"4 l>Ja habcrlt'rl. 19.40 M6ıyö Golt'len~rl' ldatteln-
\ ııı k (IS e kad:ır) 18 Radyo orkestra- dt'kl mustkls heyeti tamfmdan tagannl. 
ı. l{ t ııyan, 19,15 Rndyo orkestrasL 20,10 Kıınşık mu iki neşriyatı. PlAk lif'. 21, 
~llııternns. 20,to nomcn pJAklan. 21 Ku-
't.,., ~ nıusıldsl. 21,45 DaM mmlldsL U,(t'i 15 Ajans '\"e borsa Juıberlert. 21,80 Rndyo or-
~,.. illa kestra.eı tıırafm4an hafif nmstkl. %S Oa.z v 
' ldnr. U,45 Kahvrh&neden nakll'n tango orkllltralan. (Ram mUsalt olt'lukta 

~~ garp memlcktelerl n()Jrlyntı programmuza 
la~ lnız. BUDAPEŞTE, 550 m. UAve cdlleoı:lrtfr.) 
~ lon takımı. 10,SO Pllklarla 4.ans 22S Kh:r:. VARŞOVA, 1M5 m. 
~ ~ 20 Konferans. %0,40 Fllharmonlk 16,45 Jlaflf muıılkl. 17,46 Hastalan teııelll. 

tt~1tntnıdan vo keman vlrtao:m EntxA 18,15 Piyano - Keman konseri - l\fusalın· 
h•. 'ııın l:ıtımklle Beethovcn, Bıırtok ve b --.ı .. ~ be. 10,15 Şarkılar. 19,45 Konff'rnns. 20 Ar • 

~O ~nun eserlerinden btlyl\k ltonscr. monll< konser. 20,20 Munhnbe - P1Ak -
~ rler. 2-l,tS Danı musiki!!. Spor. %1,03 Senfonik konser. !8,SO Şllrler. 

th "1 ikinci Teşrin Sah 2s"o ReklAm konseri. ı~.os Hatif musıkl. 
~~~"BUL· 8U KJız. BERLIN, 8157 m. 
~ ı~ca ~nı. lS,SO Dam muslldsl pllk 19,80 Şarkılar. 20 Esld ge!:lt nıslm1erlne 
~t 

1 
l>llnya haberleri. 19,,0 Mösyö Gol- alt martlar. %0,25 Aktuallte. 20,60 Slynsl kt· 

~~ 
20 
~lnt'le lcoro heyeti muhtelif eser- sıı haberler. 21 Haberler. 21,llS Milli nCfjrl· 

(~ .10 ılıhlyo ''ekAlett nıımma. dotruır yat. 2% Beetboventn eeerlerlnden konfl'r, 
'tıu. bı Sabıt bey tar&fmdıın konfenı.na. 28 Bııberler. 28,20 PlAk. 2S.50 &honreth -
~ lllıı~ 'ltı:na mikroba \"e srtmB nakleden Gnst.anııgB bok• maçı neticesi. U Romen 
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228 Kbı.. VARŞOVA, 1845 m. 
18 Vllnndıı.n nakil. 18,60 Musahabe. 19,llS 
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811 Khz. BERUN, 85' m. 
19,05 rIAk üzerindl'll bir ayhlc mllhlm rn-

Altınordu klübü 
Bir zamanlar, Galataıarayı, 

Feneri, kar§ııma her çıkanı yenen 
bir takım vardı. Dört kere İstan
bul §ampiyonu olan bu takımda, 
bütün Türkiyenin gözbebeği o
yuncular oynardı. 

·k maça 
lstanbulspor-Vefa, Galat~saray
Beykoz, Beşiktaş - Süleymaniye 

Yarınki l 

karşılaşıyor 
tıte bu takım, Altmordu birin· 

ci futbol takımı idi. 

Şimdi, ikinci kümede 
yan bir takını var. 

Bu da Altınordu birinci 
takımıdır. 

... • 

bocalı-

futbol 

Geçen haftalardan biriıinde, 
bir Cuma sabahı, fırsatını bulup 
ıporumuzun, bu tarihi, klübüne 
uğradım .. 

Kuşdili deresinin kenarında 
büyük bir meydanın ve klübe ait 
nizami, güzel bir futbol ıahaıınrn 
kenarındaki Altınordunun müte -
vaiz binaıına girerken, gayri ihti
yari, çocukluğumdaki methur Al
tmorduyu, büyük, ıerefli muvaff a 
kıyetlerini dütündüm. 

Kalbim hüzünle doldu. . ,,. 
Daha evvel Altmordunun bu 

ıene yenilikler yapmakta olduğu
nu, duymuftum. 

Klüpte, Altmordunun tim'aiki 
baıkaptanı ve emektar izaar Hay
ri Beyle, idare heyetinden izzet 
Bey kar§ıladılar .• 

Küçük bir odada belki bir saat 
mütemadiyen konu§tuk ve konut· 
tukça kalbime çöken hüzün, ıe
vince döndü. 

Altınordunun, yepyeni bir te· 
rakki yoluna ıinnekte olduğunu 

anladım .. . "' . 

Yarın oynanacak lik maçların
da lıtanbulıpor - Vefa, Galata
ıaray - Beykoz, Be§iktaş - Sü • 
leymaniye karıılaşacaklar. 

Günün en mühim müsabakası 
nı füphe yok ki, Kadıköyündeki 

Vefa - lstanbulıpor kartılaıma
sı te§kil edecektir. Aralarında 
Galatasaray - Fener kadar ezeli 
bir rekabet bulunan hu iki takımın 
maçı, aenelerdenberi İstanbul maç 
larının en meraklılarından birisi 
ni teıkil eder. Bilhaaaa Vefanın 
çok kuvvetli bir §ekil aldığı böyle 
bir anda, lstanbulıporla yapacağı 
karşılatma, değil günün, hatti $e• 
nenin en heyecanlı hadiselerinden 
birisi olmaya namzettir .• 

iki takımın da müdafileri iyi, 
muhacimleri biraz zayıf vaziyet • 
tedir. Bilhassa Vefa muhacimleri
nin, lstanbulspor müdafaasına 
karşı gol çıkartmak için çok dik • 
katli oynamaıı icap eder. 

Yarın iyi bir netice alabilmek 
için, Vef alılarm reçen hafta dört 
kiıiıi eksik bir kadro ile Fenere 
kartı kazandıkları galebeyi tama
men unutmaları ve Vefaya karşı 

her zaman büyük bir §ansla oynı -
yan lstanbulsporlu rakiplerini, 
tam bir dikkatle benimsemeleri 
liizımdır. 

lstanbulıpora gelince, korkulu 
rakibine lüzumu kadar ehemmiyet 
vereceğine şüphe yoktur .• 

· İşte bütün bunlar Vefa - la -
tanbulspor maçının fevkalade he
yecanlı olacağına delalet ediyor .. 

Neticeyi, kuvvetler arasında 
yakın bir müsavat görerek normal 
bir ıekilde, berabere olarak gör -
mek, hakikaten yakın bir tah -
min olabilir. 

Galatasaray - Beykoz maçına 
gelince günün ikinci derecede 

Emin, Raıit, S~~hi, lzze.t,. Ma~- merak~ değer karşılaımasını teı -
mut Ağabey gıbı kıymetlı ıdarecı· k'l d kt" . . ı e ece ır. 

ler bunları yapmak ıçın çalıııyor • , Galatasaray, bu hafta geçen 

Klübün sakat nizamnamesi de· 
ğiıtirilmek üzere imiı. Ve şimdi -
den sonra klüp bir müesaisan he -
yeti tarafından, eski ağabeylerin 
eliyle idare edilecek ve Altmordu· 
nun eski ıerefli günlerine dönmesi 
için, bütün Altmordulular canla, 
başla çalışacaklarını§ .. 

Bugün klübü idare eden Hamdi 

larmış... Jiaf taki kadrosundan da başka bir ••• 
Nizami ve herteyi mükemmel 

olduğunu bizzat gördğüm sahada, 
Altınordulular, yersizlik yüzün • 
den yapılamıyan üçüncü küme 
maçlarının oynanmasını çok arzu 
ediyorlar .. 

Ve bu olursa, buranın ucuz bir 
halk ıtadı ıekline konması ıçın 

dütünülen fikrin, ilk adımı atıla .. 
cağı kanaatindedirler .. 

,,. "' ,,. 
Bir saat sonra Altınordu klü

bünden çıkarken, geldiğimden 
bambaşka bir fikirdeyim .. 

Çünkü, istediklerini yapmağa 

büyük bir gayretle çalıtan Altın -
orduluların, eski günlere doğru 

yaklaıacaklarına, tam bir emniyet 
besliyorum. . ... . 

Çok uz~mıyacak bir zaman~a, 
artık Altınordu dediğimiz zaman, 
(Geçmit zaman olur ki, hayalici
han değer) demiyeceğiz diye tim· 
diden seviniyorum. 

izzet Muhuddin 
«ııaımatınsımna11WJ11nunmmım11mım11121manmwauwıııaQtlflı'tlllCll'JUUflllllW9 

por hlldlsesl - Jidlf arkılar. !O Karqdıı 
musiki. 20,20 ADk prkıla". !0,40 Aktaallte 
haberler. 21,10 Hı:ımburgtan nakO. %S llA
berler. 23,%0 Muslklll progmm arası. 2ıl Bam
burl'tıın nakll. 

şekilde daha zayıf olarak sahada 
göreceğiz. Buna mukabil Beykoz
lulann, bu maça kıymetli kaptan .. 
ları Ridvanı getirmekte oldukları 
düşünülürse, sarı siyahlıların, se • 
ne batından beri devam eden mu
vaff akıyetsi~liklerinin acısını Ga
latasaraydan çıkarmaya çalışacak 
larına inanmak lazım geliyor. 

işte bu sebeplerden sarı kırını· 
zılılar için, Beykoz, Süleymaniye 
kadar kolay yutulacak bir rakip 
olmıyacaktır. 

İyi bir netice almak için nasıl 
Beykoz mdafaasmın sıkı ve kapa
lı bir oyun oynama11 lazımsa, ma -
çı kazanmak için de Galatasaray· 
lıların akıine o kadar açık ve topu 
mümkün olduğu kadar ayakta az 
tutan bir oyun oynaması lazımdır . 
nw-rwww...,mn•--•--~tılBllllWW$41ItDriliMWAI._ 

2%3 Khz. Btl'KREŞ, S6i m. 
18 - 15 Ollndllr. plAk n~rlyııtı. ıs Dıın 

musikisi. 19 Saat ayarı. 10,15 Radyo cazı. 

20 Konferans. 20,20 Yeni plAklıır. 21 Brnhm
ısm "~e.ıu.,, inden p rtalar. 22 Konfcrnns. 
22,80 lspanyol bcsteklrlnrmm eserlerinden 
mUrckkep konser. 2S Hı:ıbcrler. 28,20 Bir lo
kantadan nskll. 

6U KJu:. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,20 Losoncı:t - Schvetzer tııJamı. 18,50 

Musahabe. J9,50 Konfmııne. !0,60 "ruıt'lor 
Bura çingene takımı refnJcatlle Macar ııar -
kllım. 21,40 llılberlrr. !! Sopran kah\'C!ln· 
den operrı orl,cstrası. 

Günün en ehemmiyetsiz karşı· 
laşması hadiseıini teşkil eden, Şe
ref sahasındaki Beşikta§ - Süley
maniye maçı olacaktır. 

Kümenin en hafif ve § nasız 
takımı Süleymaniye, eksik kadro
suna rağmen her önüne çıkanı ye· 
nen Türkiye Şampiyonunun karşı
sında, çok dikkatli ve kapalı bir 
oyun oynıyarak mümkün olduğu 
kadar az gol yemeye bakmalıdır. 

Ancak bu takdirdedir ki, Gala
tasarayın karşısında uğradığına 

yakın, ağır bir akıbetten kurtula
bilecektir. 

1. M. 

Cuma günü yapılacak 
maçlar 

lıtanbul Futbol heyetindenı 
23 - 11 - 1934 cuma sünü ya• 

pılacak rcıımi lig maçları. 
:raksim aahasmdaı Saha komiseri 

Muslih y. 
Galatasaray - Beykoz B. T. saat 

11 hakem İsmail Rıfkı Bey. Topka
pı - Anadolu J. T. saat 12,45 hakem 
izzet Muhittin Bey. Galataaartıy -
Beykoz 1. T. saat 14,30 hakem Baari 
Bey. Yan hakemleri: Ekrem ve Nihat 
Beyler. 

Be§iktaı (Şeref) ıahaımda: Saha 
lcomiseri Kemal Bey. 

Be§iktaı - Süleymaniye Genç T. 
saat 10 hılkem Bah ddin Bey. Beıik· 
taı - Sülcymaniye B.T. saat 11,15 ha
lıem Mehmet Salim Bey. Eyüp - Ka
snnpaşn 1. T. ıaat 13 hakem Adnan 
Bey. Beıiktaı - Süleymaniye 1. T. 
saat 14,45 hakem Sadi Bey. Yan ha
kemleri: Bahaddin ve Zarif Beyler. 

Fenerbahçe aahasmda: Saha komi
seri Nuri Bey. 

A - Büyük sahada: 
Vefa - lıtanbulıpor B. T. saat 10 

hakem Nuri Bey. Hilal - Beylerbeyi 
1. T. saat 11,45 hakem Saim Turgut 
Bey. Vefa - lıtanbulspor 1. T. aaat 
14,45 hakem Suphi Bey. Yan hnkem
leri: izzet Asaf ve Hikmet Beyler. 

B - Küçük sahada: 
Vefa - lstanbulspor Ccnç l'. saat 

12 hakem İzzet Asaf Bey. 

Voleybol 
Voleybol ve basketbol heyetin'denr 
23 - 11 - 1934 cuma günü Cala

taınray lokalinde yapılacak maçlar: 
F enerbahçe - Vefa, aaat 17 de, ha

kem Feridun Bey. lııtanbulspor - Top
kapı, saat 17,30 da, hakem Ali Rıdvan 
Bey. Saha amiri Ekrem Beydir. -Ahmet Adem ve 

Adnan Beyler 
Bu Cuma oynanacak lik maçla

rından, Kadıköyündeki İstanbul -
spor - Vefa maçını, kıymetli ha· 
kemlerimizden Adnan (Faul) ; 
Beşiktaş - Süleymaniye maçını 
da, Ahmet Adem Beyler yazacak
laı dır. 

(Haber) böylece, herhafta ü~ 
ahadaki maçları ayrı ayn ve kıy

metli arkadaşlara yazdırmakla, 

sporcu karilerine en doğru hava -
dis vermit ve bir yenilik yapını§ 
olacaktır. 

...__. ........ _. ................... ......_ ............. . -·---·-·········-················· .. ················· 
~~ S. Kemal Osman ~~ .. .. ... .. 
ii [ Bevliye Mütehassısı ) i~ .. .. 
g Karaköy-Ekselslyor mağAzası vnnında ~! .. . .. 
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nABER - Ak,am Postasi 

POLiSLER 
ARASINDA 

- - -- ==-==========:=;:::;;~================-,.. Dün ve yarın Hindistan için yeni Almanya nasıl 
kanunu '!sasi silahlanıyor? 

Tercüme Külliyatı (IJaş ıarafı ı incide) 
(Baştarafı l inci de) Yeni değişiklikler daihili işlerini idare selahiyeti ver-

mekle beraber, askeri kuvveti ve oldu raziyi sahipleri satmak istemediği 
( BQftarafı 1 

iken bir konferans vermif, 
yattan bahsedecek diye, • 
leneylere şimal memle•--
başından geçen aıaiı c: 
zamparalık maceralannı 

Emniyet memurları araaında ye- hariciyeyi hala valii umuminin e- takdirde, bu arazinin müsaderesi 
linde tutmaktadır. Bu, böyle 0 • imkanı vardır. ı --------ı yeniden bazı tayinler yapılmııtır. j. Rasin Külliyatı / 

Fatih merkez memuru Mehmet Ali 
B B 1 Ahmet Reşit- H.Nazım 

lunca da, Hindistan hala tam müs- Şimdiye kadar sekiz yerde bu 
temleke hususiyetini muhafaza e _ hadise olmuştur. 

BerJinde bir mühimmat f abri -diyor .. 
ey eyazıt vi ayet emniyet mü • 

dürlüğüne, emniyet müdürlüğü _______ 75 Krr-f·-----
ikinci şube ikinci kıınn merkez 
memuru Cemal Bey Siirt vilayetiı•-----
emniyet memurluğuna, Üsküdar işçi sınıfı ihtilali 
merkezi ser komiseri Riza Bey Lenin - Haydar Rıfat 

Londra, 21 (A.A.) _ Lordlar kasını ziyaret etmek istiyenler, 
ve Avam kamarası muhtelit komis- içerde gördüklerine dair bir şey 
yonu raporu bugün, öğleden sonra ifşa etmiyeceklerini taahhüt eden 
neşredilmiştir: bir kağıt imzalamak mecburiye -

Zonguldak emniyet memurluğu .. 60 Krı. Bu raporun Hindistan teşkili- lindedirler. 
tı eaaaiyesinin tanzimi için hüku - Her §ey çok gizli tutulmakta -na, Fatih ser komiseri Salih Bey ~-----• 

Mardin emniyet memurluğuna, ı•·-----
Sirk~ci Jstansyon komiserlerinden Ruhi hayatta /aşuur 
Burhan Bey Gümüıhane vilayeti 

metin teklifleri hakkında olduğu dır. 
malumdur. 1932 senesinde iflas etmek ü -

Dr. Yung - Dr. Hayrullah komiserliğine tayin edilmiılerdir. 
60 Krş. 

Kaçak elmas ·--------- r--------11 

Bu hususta yapılacak kanun zere olan bir radyo fabrika11, aı • 
layiha~ının bu rapora istinat et _ keri mamulat meydana koymak 
mesi muhtemeldir. Rapor, bugün. üzere 1933 te yeniden canlanmıt -
kü merkeziyetçi hükfunet yerine, tır. 
kendi kendilerini idare eden dev- Ayni fabrikayı daha bir sene 

(Baş tarafı ı incide) /sfehana doğru 
oğlu Herant Efendilerdir. Piyer Loti - l. H. Aliıan 

Jetlerden mürkkep bir Hint fede - işgal edecek iş vardır. 

Bunlardan Serkis, Mısıra çok . 100 Krı. 
rasyonu getirilmesi fikrini ileri Rugen'e yakın bir adaya, hal • 
sürmektedir. kın girmesi menedilmiıtir. Bura -

gider gelir, ve oradan pırlanta ge-
1
•------ ~----- ikisi yeni olan on bir Hint -

tirerek Onnik Efendi vasıtasiyle lngiliz vilayeti ,idare reislerinin 

da asker tayyarecilerin bombar • 
dıman talimi yaptıkları muhakkak 

kuyumculara satar, onlar da iJler
1•-J.-. _R_a_s_ı-.n- Külliyatı// arzuları ile federasyona girecek o-

ve piyasaya sürerlermiş, bu suret- h lan on bir Hint devleti ile federaJ 

görülmektedir. 
Oppeln' de yeni istihkamlar ya

plmış ve daha fazla asker bulun· le lstanbula 640 kırat elmas Sokul• A met Reıit - H. Nazım 
5 bir sistemle bağlanacakbr. 

mu•tur. 
7 

Kr_!·-----• l 1 k d l · b 
s --------- ,- Vi ayet erin en i it erim u • 
Kaçakçılık meydana çıkınca günkünden daha geni§ bir mikyaa-

durulmaktadır. 

Minden' de yeni ve büyük bir 
tayyare meydanı yapılmak üzerekomiser Halit ve polis Hayri E ·I•·----- ta takip etmeleri teklif olunmakta-

f endilere de yüz elli lira rüıvet S A F O d dir. 
ır. 

vermiılerdir. Alfons Dode - Haydar Rıfat 
Zabıta t~hkikatı ehemmiyetle 100 Kr•. Kanunun tatibiki ve asayiı in 

Ştutgart'ta, 1400 itÇi, yeni ve 
büyük bir tayyare meydanının in· 

~ temini ile, mesela emlak vergisi devam etmel..-tedir. Kaçak elmas • ....------• tasına henüz girişmişlerdir. 
lan saklayan Madam Sofiya da gibi bazı cins varidatın cibayeti 
dün akıam yakalanmıştır. Zabıta •----A-.l-Ç '-h--. ----ı vilayetlere ait olacaktır. Federas-

• Alt - Gaartz'ta sahil iıtih • 
kamları yapılıyor ve buralara ye -
ni tayyare topları konuluyor. taraf mdan ykalannlr yirmi iki ki- z e em erz yon alelümum Hindistanı alaka· 

A. Maurois - 1. H. Ali•an dar eden para ve tarifeler itleri gi-tidir. Bunlrdan yalnız sekizi dün :s Haftada bir defa top talimi ya-
akta madliyeye verilmit, Sultan • •------1-00~~K~r.;;;ı_. ------• bi meselelerle meıgul olacaktır. 
alimet birinci sulh ceza mahke .. Bunun1ııı beraber milli mil• 

dafaa ve harici münasebat meıine çıkarılmıılardır. Suçlula· •------;;;;;;;;-------·• 
rı hüviyeti tesbit edildikten sonra Ticaret, banka, borsa itleri bugün olduğu gibi umu-

• pılıyor. • 

• k• 1 mt valinin mes'uliyeti altında kala-Arnıanak Efendi demiştır ı:' .ıkt. Dr. Muhlis Etem 

Aşerslehen' de yeni kıtla yapıl· 
maktadır. 1935 te bu kıılanın in• 
ıaaı bitecektir. Bu inşaat 

12.000.000 marka mal olmakta -
dır. "-Ben hiç bir §ey bilmiyorum. 75 Krf. caktır. 

Rüıvet vermekten de haberdar ı-----• Vilayetlerin her biri halkın yüz-
değilim. Nehabet Mübarekyan de on dördüncü teıkiledecek olan 

Efendi de: Devlet ihtilali müntehiplerin doğrudan doğruya 
-" Polisler dükkannnı aradı • seçecekelri teırii bir meclise sahip 

lar. Mallanmı topladılar, bunlar Lenin - Haydar Rifat olacaklardır. 
kaçak değildir. Hepsini nereden •------75 Krt:-·-----• Bet vilayette bir ayan ve bir de 
aldığımı isbat ederim, demiştir.. meb'usan meclisi olacaktır. Fe-

Dikran Kazazyan da demittir ------ cleraayon da vilayetler tarafından 
ki: Sosyalizm mUntahip azalar ve devletlerin 
"- Dün sabali bir sivil, bir "de K. Kantıky - Sabiha Zekeriya mümessilleri tarafından teıkil c • 

resmi memur gelip kasamdaki 75 Krı. ı dilmiş bir ayan, bir de meb'usan 
mallan ve defterleri aldılar. Be • ı------~'"""'!!I;;.._ ____ _. meclisi olacaktır. 
nim kaçak elmas işiyle ali.kam Bütün vilayet ve federasyon 

yoktur1 demittir. Engerek düğümü meclislerinde ekalliyetlere asgari 
Rüşvet bahsinde polise ikrarı- F. Moryak _Peyami Sefa birer mümessillik temin edilecek • 

nız var, sualine de §Öyle cevap 
60 

Krf. tir • 

vermittir: 11------ :------ Raporda, vilayetlerde oldu~ 
"- O bahiste Serkia beni kan • gibi federasyon merkezinde, hüku-

dırdr. Müdüriyette kulağıma "fa • metlerin hemen hemen İngiliz ka-
laka getirdiler, dayak yememek ./. Rasin Külliyatı l/J binesini~ parlamentoya kartı oldu-
için, rüıvet verdiğimi söyledim •· Ahmet Re§İt - H. Nazım ğu gibi, mes'ul nazırla rtaralından 
Eğer sen de dayak yememek isti • 75 Krı. teıkil edilmesi kaydedilmektedir. 
yorsan t;enim gibi yap!,, dedi •. ' Rapon tarifeler yolu ile lngil • 
Ben de korkttum, korku ile <=i•le terenin Hint ticaretine zarar ve· 
lif etmiıim... recek mahiyette resim koymak ser· 

Serkis Efendi de demiıtir ki: bestiıinin önüne geçmesi için ted-
"- Mısıra gidip gelen benim •. Dağıtma Yeri: birler de vardır. 

Fakat kaçak elmas getirmedim •• Rapor
1 
Birmanyanın Hindis .. 

Falaka yememek için ikrar ettim.. VAK I T Matbaası tandan ayrılması ve Hindistanın • 
Diğer suçlular da kaçakçılıkla kine benzer bir tetkilatı esasiye • 

alakadar olmadıklarını ıöylemit - ye sahip olmasını tavsiye etmekte-
lerdir. 1111ıımmRııı111nınnnıııtı1111nHllllHJnuıııulffHlnııuıııummnuıuu dir • 

Neticede ıekiz suçlunun tev • Komisyonun raporu, komisyon 

kifine kara rverildi ve sekizi de "Us Kardeşler,, azalarının ekseriyeti ile tasvip e • 
jandarmalar tarafından tevkifha- eailmiıtir. 
neye götürülmüılerdir. <Bao taratı 1 nctde) Disiplinin ve adliyenin polis va-

Belediye reisleri 
değişiyor 

)arak öz Türkçe '(Uı) adını aldığı 

nı da bildirmittik. Asım Bey, 

Giresun meb'uı Hakkı Tarık ve 

sıtaıiyle siyasi tesirlerden muhafa
zas ıiçin tedbirler teklif edilmek -
tedir. 

gazetemiz sahibi ve ne,riyat mü • ==========-====~ 

Planı aikkatle göz altında bu -
lunduruluyor. 

Ayni gazetenin bahsettiği gizli 
malumat arasında tunlar da var· 
dır. 

80 tane mühimmat anbarı inıa 
edilmiıtir. ltçiler, haftada Pazar 
günü de dahil olmak üzere 65 ıaat 
~alıımaktadır. 

Almanyanm her tarafında yeni 
yc:>nİ kışlalar yapılıyor. Bu kışla • 
!:.r, teknik bakımından birinci ıı· 
ruf kışlalardan olmaktadır. 
• En ziyade yeraltı inşaatına. 

ehemmiyet veriliyor. Bütün f abri
kalar, yer altında yapılıyor. Yal • 
nız, kahve rengi gömlekliler ve ıi· 
yah gömlekliler buralarda. çalıt • 
hrılmaktadır. Ve bunlar da yemin 
ettirilmitlerdir. 

Sulhperver kitaplar menedil • 
mittir. Dağıtanlar cezalandırıl .. 
maktadır. 

Esrar tekkesi 
Uuıturucu maddeler takip bü • 

rosu tarafından evvelki gece Ka • 
sımpaşada bir esrar tekkesi mey
dana çıkarılmııtır. Kaıımpaıada 
Kayserili Osman isminde birinin 
evinde esrar içirtti~i haber alm
mıt ve gözetilmeye bat lanmııtır • 
Evvelki gece e~e muhtelif zaman
larda sekiz kiti girmiıtir. Saat on 
ikiye doğru takip bürosu memur • 
)arı anaızın içeri girmişler ve esrar 
çekenleri methut cürüm halinde 
yakalamıılardır. 

rak konferans salonunu 
vermit olan (Unyon F 
müşkül bir mevkie koymuflll' 

Şimdi bu muhterem -" 
(Maurice Bedel) Türk ka 
nı tetkik etmek için Be.ı-ımııııı 
merikan kız kolejini ve 
modem ( ! ) bir Türk ail•iJil 
ret etmİ! ve bu kozmopolit 
lerde gördüğü ve tanıdıfl 
( !) kadınlığı hakkında,· 
kaleler yazıyor. 

Makelesinde eu.s id 
Türkiyede kadının geçirdill 
liptan bahsediyor ve bunu 
kilde anlatıyor~ 

"Türk kadını arhk t 
modernlqmiıtir. Bapn ,,,.,.ı 
ka giyiyor, lütbol oynüyor(I) 
nelmilel güzellik müıab 

iıtirak ediyor, avalıatlık, 

rirlik yapıyor, teniı oynüyot• 

yor, ak§amlan 
kadınlariyle birlikte 
yor(/) 

l stanbulda Nifantaıında 
bir aileyi ziyCll'et ettim. 
çok güzel ve kocaları sak 
tı. Yalnız nazarı llilılıatimi 

den nokta kadınların ilrül• 
çantalanndan dudak 6o 
çıkarıp •İnema perclelerim:/ı 
lıetler gibi dudaklannı bo 
rı ve Muhammedin haram 
içlıiyi bol bol ipneleridir. 

Bu e•nada erlıeklerclen 6'tl 
briç partisinden aollet etti,,. 
rııının oturduğu ralaat lrıııırırt/11"1 

önüne geldi. Bir ıe)'ler a&yl: 
kadını yerinden lwılllırdı 1# 

yerine oturdu. Kadın ld 
mahcup oldu ve lıaardL 
bir iskemleye ohmırlıen S · 
de beliren yaılan gördüm.,, 

işte Mauric Efendinin 
asri Türkiye ve asri Türk 

Hayir, yeni Türkiye -
Türk kadını bunlar delildir· 

.. Dr. Hafız CeOI 
Ankara, 21 (Hususi) ._Kon • 

ya Belediye reisliğine seçilen 
Şevki, İzmir Belediye Reisliğine 
ıeçilen Behçet Salih, Adana Be . 
lediye Reisliğine seçilen Turhan 
Cemal, Bursa Belediye Reisliğine 
seçilen Avukat Cemil Beylerin se
çilmeleri yüksek tasdikten geçti • 

etrafında toplanmıılardır. Üç kardürü Hasan Rasim Beylerin ağa • 
detin anneleri Sıdıka Hanım da 

1>eyleridir. Ağabeylerinin (Us) (Us) adını kabul etmiştir. (Us) 

adı gibi güzel bir ismi kendisine ailesi, soy adlarının nüfus kütü -
soy adı aldığını gören kardeşleri ğüne yazılması için nüfus idare . 
Tarık ve Rasim Beyler de bu iıim sine müracaat edeceklerdir. 

Yakalananlar; Osman, karısı 

Bergüzar, ocakçısı Sadi, tatar Ab
durrahman, Aziz, Bahaettin, Kad
ri sıvacı Alidir. Evde esrar içme
ğe mahsus kabaklarla, nargileler 
bulunmu~, müsadere edilmiştir. 

Esrarcılar dün Emniyet müdürlü • 
ğüne teslim edilmiılerdir • 

Dahiliye m~6 d 
Cumadan başka güD ~l 

(2,20 den 6 ya) kadar'· 
Divanyolu No. ııs. tel 

Muayenehane ve e91 

22398 .. Yazlık ikaınet~ 
nu: Kandilli 38, BeY.ler 

• 



22 ikinci te,rln 1S34 of '~ 
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Q&SÜRÜK 
~er . 

ıras . Ç kmıştır. t935Ece uh 
r•hat bıevaıaıdc 2örülen, insanı 
oka .. 811 eden hatta uyutmıyan 

Utfik S b b' • e c ı ve menşeı ne 
olursa olsun 

~rnIOfti~ ..., 

ile hemen geçer. 

~ a lllusu 35 kuruştur. 
eşir Kemal 
Pttabmut Cevat 

€czANESI - Sirkeci 

Ihsan YAVUZ 
l(:~ı.11 ve erkek terzisi 
thıitıUtün f ıklar hep orada gi· 
'er. Her keseye ve her 
~la uygun elbisenizi ancak 

la. Yaptırabilirsiniz. 
11aııı'lanbul Yenipostahane kar· 
fet hda Foto Nur yanında Leta· 

a.1'nda. 

••••• Bilumum kırtasiyecilerde bulunur. Deposu: Ankara caddesi, Afitap mağazası No 111 Mehmet Sadık 

Hasretini Çektiğiniz 
Saf, Temiz, Yağlı, Nefis, Hakiki 

inek Sütünün 
BiltUn Evsaf Ve Lezzetini 

s 
Bulacaksınız 

fr ... ________________ , ~-- Dr. Hazım --·ı 

Cildiye ve zühreviye 
s Hilaliahmer İstanbul merkezinden~ 

BH~ ve Oj~ ilğnları 
Souk algtnh§ı • Roma\ z , , ya 

Mütehassısı 

Beyoğlu İstiklal Caddesi Be
kar sokak 9 No. 2 nci daire 

SATILIK EV 
Balat'ta Keımekaya'da Hamamimubiddin mahallesindeki 71 

1 Kaıelik kutu lstanbul 6 ıncı hukuk mahke - ve 73 No. Jı iki ev satılıktır. istiyenlerin bergün Hilaliabmer __, 

.10 ,, türplede mesinden: 
Bedriye Hanım tarafından Kon

yada iç Karaaslan mahalle inde 

1,.; 
.ıııııı:ııııauııı~ıH.lJll il ~merkezine müracaat etmeleri. il (4740) lfıl' 

.. 
Hakiki kaşe 

KALMITIN 

iki nu~aralı hanede mukim iken 
elyevm ikametgahının meçhuliyeti 
anlaşılan Seyfettin Efendi aleyhi -
ne açılan boşanma davasının mah-
keme günü olarak '10-12-934 
tarih pazartesi günü aaat 14 le 
tayin ve bu bapta yazılan davetiye 
varakası mahkeme divanhanesine 
talik kılınmış ve on bet gün müd -

lımine dikkat ediniz - Her eczanf'!de bulunur. detle ilanen tebliğat icrasına karar ...,... .. •••••••••••••••••~.-·••I verilmiş olduğundan mezkur vakit 
ı~ ve saatte Yeni Posta~anede lstan -
p~evlet Demir yolları ilanları J bulasliyemah~em_.es~6ıncıhukuk 
~ dairesinde heyetı hakıme huzuruna 
S~ tesellümü için Devlet Demiryolları, Istanbuld a gelmediği takdirde gıyabında 
ltkecide Şark DemiryoHarı r1htımı üzerinde mahkemenin icra kılına~~ğı te~~iğ 

• b • b makamına kaim olmak uzere ılan 
1 yenı ır am ar açmıştır. olunur. (3453) 

\ ltı··S • 11 • 934 tarihinden itibaren bil' umum istasyonlarımız için 

'~alıilen eşya teslim ve tesellüm edilmek üzere lıtanlıulda ı:--=ıııınm~Q';('TôR""'"""'"'""';i 
~e Şark demiryolları rıhtımı üzerinde bir anbar açılmı,tır. ij

1 

AI i i 
5 

mai I ıı 1
tt ., evcut ücretlere ilaveten deniz nakliyesi için aşağıdaki ücret Ü if 

~llla. . b ı· !! taktır. .. Haydarpaşa bastanesı ev ıye h 
'la i: mütehassısı :: •YJ.~l· • • • •• c· 
Ski erı ıçm: H Urologue .. Operateur :i 
10 

10
Iuk parçalardan 5 g Babıali caddesi Meserret c.tcli so. No. 88 H 

~O "e 15 kiloluk parçalardan 10 ii tfergün öileden g 
10 ~e 25 kiloluk parçalardan 15 g sonra ikiden sekize kadar ii 
So ıa:oluk parçalardan 20 ::::::.~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Se • oluk parçalardan ~5 
hia ... ~· · • 

~ "'• l ıçın: 
eh er 

tı on kilo ve kesrinden 
~en-· 
lieh 1 hafif için: 

s ·HA ER 
:::::::::::: MOBiLYA, KARYOLA ve SANDAL YA=~-=:! 
i~ Alacaksanız lstanbulda Rıza Pata yokuşunda 66 No. lı i! 

Akşam _Postası 

Ji er elli kilo ve kesrinden 10 kuru§tur. 

~ t~~· •uretıe nakledilecek euanın beher parçanın sıkleti 200 kilo. 
t- 'Yecektir 
"'-ıl . 

ı~•ilii.t için istasyonlara müracaat edilmelidir. (7825) 

.. ~tanbuı Eelediyesi Hanları 1 
l'I~,. latanb-:-------------------

clarehaneaiı 
ISTANBUL AN 

KAR,\ CADDESi 

rcıgraı Adre!ltı iSTANBUi: BABEH 
Telefon Yazı: 288'7Z tdllrcı 24P"O 

r ABOrtE ŞERAiTi "\ 
1 1 1 l! 8)'1111 

l'Urklye: 120 8:10 660 1%~0 lirf. 
Ecnebi: 160 '40 K40 1610 

r -!i Asr"'ı Mobı. lya Mağazasına uğramadan almayınız. Ü 
~~ Tel. 23407, AHMET FEVZi Sf 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::1 

Hila mer • 
ıa 

!d\ ~de .. ulda Mercanda Fuatpaşa caddesinde yangın yerinde Da. ILArt TARiFESi 
t-e) ilgası M k h . . 
~ e ttı·· e tehi için ldarei hususa namına senet a zı ıçın ncaret llAnlan.DJD umı ıu<ı Eskişehir aobarında 2,40 boyunda ve 1 metre kutrunda iş 
~lai~ la Utacaatta bulunulmuş ise de tapuda kaydı olmadığından Resmi ııAnıar ıo &.ııruştw. bağlaaır maa teferruat mükemmel bir torna ve lastik geçirmeğe 

Merkezi Umumisinden 

~ ~. ~•a-..f "d ·k· f" l Sahibi ve Ne!lriyat Müdürü: ··q..., """\li} •• \1 ı diasında bulunanlar varsa vesaı ı tasarru ıye e- ~ fiyatlar haddi layık görülmediğinden 24-11-934 tarihinde tekrar 
'i"i .'ll~a .~atruf ahkamına kiyasen senede rapt edileceğinden bu yer ' mahsus bir pres tezgiihlariyle bir itfa'ye otomobiline Yerilen 

••
1
a., n te. ·h HASAN RASiM 501 tı~. aıi"J .. l rı i ilandan itibaren lSgün zarfında 6102 mühimme l müzayedeye konulacağından taliplerin müracaatları. ( 4) 

J '" •- 8::uııJdığı yer : (VAKiT) Matb:ıaıtı •~nbul tapu baş memurluğuna müracaatları ilin olu-~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
(7945) 



.. 
Okuyuculammza bir hizmette bu-
l nmak gaye iyle bir • K l n
lar,, sütunu çıyoruz. Bu il nla ın 
satırına be kuruş ücret alınacak

tır. Bir ay içinde ·nderil n klıçük 
ilanlar gazet mi e p ra ız kon la
caktır. 

Çocuk Müsabakası •• uz 

ro. 36 .. Mustafa B., 37 u Cemil B., 381 
Selnıa H., 39 - Orhan B., 40 - Tosun 
Fikri B., 41 - Gülçin H., 42 - Yalçın B.ı 

J -
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k YA IŞINA Yazdırınız. Bunurt 
Süreyyada Resim Çektirmel< 

Lira arşılık verilecekti~ 
~·~====:::ı:==ıa:zz=zz:ıc===:mz:1cmc:a31:1a:ııc=--JC:lll~~lllllDmıa::ıııc:::::ıc;ı:ıs~..-ı::&:m::mımmı---

yo 
S

0

rk ci: -
Bey sö 'ıyor: 

Ortal•kt 
k 

z r b:r 

rum ... 

u. 

• 
1 1 

·ı•ınnıııııın ııııınıııı ıınıı111111ıınıının111nıııımıqnıı11111ııttmıııuı:11ııııınııu11uııırııın111ıı ıııınııınu11 ııııı:nıım11ıııııımuıııınııım• ıuııııııııuuııııuıuıııııı 

SAÇ LOSYONU ~~~~- ~ ri!)J 
~=2:1::===--...... -----=-==-----=_.;~2.Mıı __ ,.,_ ________ .....,__________ ~,.ç, ' -

KOMOJEN KANZUK ~:~~i:~, Sütçüler ve 
Uzunçarşı: - Kasap Alımctl SÜİ depoları Kepekleri izale ve sa~ları 

Elendi diyor ki: ı bes!iyerek dökülmesine mani olur. 

Bu tc-rik bolluğu bizi mahvetti! 
1 

Divanyolu : - Sütçü Bekir El. Kanrnk Saç Losyonu mümassilleri gibi yağlı 
Ucuz bal•lc dururken kimsenin ete anlatıyor: değildir. Tesiri kat'i ve rayıhası hitıf ~ 
hakbğı bile yok!.. Biz öğle üzeril Süt müstahsillerinin birleşerek ;; bir losyon dur. 

I endimi~ b:ıhk kızarttık, beş kişi bizzat satış depoları açtıkları ve Tanınmış Eczanelerden ve Parfümöri lj 
. yed•J:, mükemmel doyduk .. Bu va- 1 seyyar adamlar çıkardıkları ma - Mağazalar1ndan araymız 1 !!-7 

ziyet k?ı.rşısında arbk fazla laf 1,., ......................................................................................................... . 
söyl mek lazım değildir, zanne - lumdur.... OKS'""•RENLERE .. .. 
d · Eğer işe başlanıldığı gibi, de . u ., 

.. rırr.. J 
Ta .i bu bizim icin bir dert sa vam ediJir ve snf süt satarlarsa K k E neS 

~ ılmaz ve şi~:yete değmez .. Cün- halk için şüphesiz çok iyi olacak _ ı _ anzu eza 
J··· n°h yet muvakkat bir zaman tır. 1 MOSTAHZARATINDAN= 
· · ı sıkıntı çekeceğiz. . Yalnız fr.zla rağbet karşısında ,, 

H:ı ·ik ... tı niçin saklayalaım, her sütleri bozmamak lazımdır. Bu - Pelesenkli Kanzuk Katr8ı"· 
k in i~sizlik ve kesatlıktan şika _ depoların ve depoların çıkardığı ! rı ~ 

t etr "i b · r :- lmanda biz gene seyyar sütçülerin; ı:üphesizki bir Hillasası: Daima Bunu K u ilan 1 ~ 
· · · l · · · · ..-1 d0 k ·· nl · l 11 ıuın 11111

"'"

111 
tl• ıyıyız, n .. v ı ımız ycrın c ır. ço sut sata ara zıyanı o muştur ,.ı 11 ııuaıı ııı 11 ıııı ın 1 n ıuımııuıı. ıııwıımııı :unııııııınıı:ıuıınııı ıııuıııınıımı1111111ınnııınumnı ıınuunııııı .. 1 ı"' 

• E er bir de toı·il. rekabeti olma •
1 

ve olacaktır. eski sütçüler gene ayni işi yapar . Çünkü temiz ve saf su 
saydı... Fakat halk tarafından tanınmış lar.. Onlar hiç zarar etmezler .• herkesçe maluındur. 


