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karışmasın .• Dikkat ! .. Soy adları 
~~~~ ~~~:e~fy~~j Ingilizler, hükômetlerine çatıyorlar 
._&ABER Japonlar Nuh diyorpeygamberdemiyorlar -
ı ... ~alarını okuyucu- • 
4Clrlnın soy adlarına N ıhayet haşhaşa 

açıyor 

Lı d.. .. d··ı llerkes, kanun baılamazdan uşun u er 
~-~endisine birer soyadı almı-

tırııti. 

L Bir ailenin kendisine soyadı o- Bakahm neye karar verecekler! ~ 
.,_le seçtiği adın bir baıka aile · 

~fı~dan da almmı§ olması, ka- İngiliz hükumetinin, ~on deniz . 
ıldıga yol açacaktır. konuşmalarında tuttuğu yolu, lngı 
itte bugün kendilerine soyadı )izler de beğenmemeğe ba§ladı. 

~ak kabul ettiklerini bildirdi- Japonya, dikine gidiyor. iste-tiz iki zat buna bir örnektir. diği öteki güçlerle bir olmaktır. Bu 
' l~rdan biri belediye fen heye- ise ne Amerikanın, ne de lngiliz
~f ı Gal~p, öteki ~ütahy~. me- lerin işine gelmi~or. ln.giliz törü

u Nurı Beylerdır. lkısı de sü, Japonların ısteklerıyle, ken • 

'-
!!Yasa: 

Tarama 

(Devamı 6 mcı da) di dilekleri arasında bir "ortayol,, 

dergisi 

bulmak, pek çetrefil gelen iki 
yön dileklerini uzalşhrmak istiyor
du.. Japonlar da bunu istemiyor. 
Acun yıkılsa, kendi yollarında 

gitmek dütüncesindedirler. 
lngiliz törüsü, bunun üzerine, 

kendi yolunu kendi çizmek zorun
da kalmııtır. 

İyi yazanlardan biri şöyle 
diyor: 

"Törümüzün yavaı gidişi, an· 
laıılıksız davranışı, bir çok yanlış
lıklara yol verdi. Japonlarla an • 
la§mak olmazsa, Amerikalılarla 

kendi başımıza bir anla§ma yapa
cağımız sezdirilmiıti. iki gün 

( Deı-anıı 6 ncıda) 
t .. Artık bütün basınımızda öz. 
,~kçe aözler aldı, yürüdü. Bun -
~ dolayı, doğrusu, pek büyük 
~ç, aonauz. kıvanç duyuyoruz.. 
&ot ~~cak, yeni biçimde~i yaz.ıl~~ 
""'de çoğumuz.un keatıremedıgı 
~ aözler var!. El, bunların ne 

Yugoslav muhtırası 
dün geç vakıt verildi 

Macaristan 
ya gelJiiini anlamaktan alı • Resmen itham edildi 

mu? 
' •tülüğe bakın ki, baı VUJ'acak ltalyanın lamı zlkrolunmıyor 

'Oku§ yoktur. Bugünkü gün- .. ,. . .. 
~'Lll b'l ~· . l t Yugoslav hukUmetı, dun geç "" ana ı ecegımız. ya nız. ara- . . . 
' ..ı • • -1· O d l. vakıt muhtırasını Mılletler Cemı· 

uergıaıuır. nu a, on ıraya 
yetine vermi§tir. Bu muhtırada orlar. Yeni dili öğrenmeğe 

d b Manilya suikastı faillerinin meyen çoluk çocuk, on kôğı ı ir 
al (Devamı 6 ıncı da) 

-> ... rı•aıl getirsin de, dergiyi -

;;;i üçtür yazmıftık. ~i - ---8--0--0--0--0----
düıüncemizi gene ileri süre -

: Yer yüz.ünün neresine gitse
iilkü yapmak için çıkarılan 

L. far ucuza •atılır; bizde iae, 
,.lira N d ' ··· e en ... 
...!İteh.im, dergiyi kimse almı -
·~, ııte ..•• 

Llt"lllık ~ar ziyan 
davası 

Türk-Yunan 
Muhtelit mahkeme

sinde reddedlldl 
Türk - Yunan muhtelit ha-

'Gndclım; almıyormu§ değil, 
l> IJlor ! .. 

~efil onu esirgemek, tez. elden kem mahkemesinde dün on bet da,4. bir •özlük yapıp parcuız vaya bakılmış, bunlardan on biri 
t ~ dQğıtmalıdır. reddedilmittir. Reddedilen dava-

' ~Q bir değİ§imi bCJ§armak ko- lar, hiikiimetimizden istenen taz-
lf değildir. . minat ve zarar ziyan davalarıdır. 
~ V. n. Tariur Bu davalarla 80.000 lira İsteniyor-

'\._.~ il, ınatbuat. Kıvanç. fahr. Yo- du. 
fiti._. ~a. Söylük, Okut, kitap. DG:-r Smdırgıdaki ormanlarının ve 
~ip. (Devamı 6 ncıda) 

Nişantaşında 
Bir taltanea patladı 

Vahlp yaralandı 

Melek Hanım 

Evvelki gece Niıantaşında bir 
vaka olmuf, bir adam, nikahla al
mak istediği bir kadının metresini 
tabanca kurtunu ile yaralayıp kaç
mış, sonra ele geçmi§tir. 

Muharririmiz yaptığı tahki
katın neticesini §Öyle anlatıyor: 

Vakanm §eklini anlatmazdan 
evvel kahramanlarının kimler ol • 

Kış 
başladı 

duğunu ve hadise 
iki gün evvel anlatalım: 

sebeplerini 

bCJ§lıyan yağmur, 

dün, bütün gün 
/asılalı bir suret-

te devam etti. 

Hararet a•gari 6, 

azami 11 derece-

Tabanca kurşunu ile yaralnan 
adam, eski rüsumat muhafaza me
murlarından ve bugün hahçavan 
yamaklığı ile meşgul Vahip ismin
de biridir. Vahipin, M'elek hanım 

(Devamı 6 ncıda) 
~~~~~~~~~-~~~ ye kadar clüıtü. ,,_ _____ , ____ ,_..., 

Bir çok yerlerde HABER 
•obalar yandı. 

Yaralanan polis ve vak'anın 
geCjtiAi yer 

Yüzü çorap mas-

ingiliz 
şimdi 

keli adam! 
polis hafiyeleri 
bunun peşinde 

Londrada gözlerine çorap bağ
lamıt bir adam, 21 yatında bir po-
lis neferini vurarak, soymak üzere 
geldiği fabrikanın içerisine doğru 
kaçmak suretile ortadan kaybol -
du. 

Şimdi kolundan yaralı olarak 
hastanede yatan polis diyor ki: 

"Yüzünde maske olarak takılı 
siyah ıey, siyah bir yün çoraptı, 
sanıyorum. iri, kuvvetli bir hay -
dutlu ... ,, 

Yaka §Öyle olmuıtur: 
Londranm piyano fabrikası bu

lunan bir sokağında Fuller isimli, 
eskiden bir banka katibi olan po -
liı, nokta olarak beklemekte iken, 
fabrikanın kapısına doğru bir a • 
damın sine sine geldiğini görmüş -
tür. 

Polis: "KiM O?,, diye bağır • 
mıştır. 

Bunun üzerine, yüzü maskeli 
olduğu görülen bu adam, apansız 
yerinden fırlayarak, elinde bir de
mir çubuk olduğu halde polis ne • 
ferinin üzerine saldırmııtır. 1 

Demir çubuk, polis neferinin 
miğferine gelmiş polise bir şey ol • 
mamıttır. Bundan sonra, bir dö • 
ğüıme başlamış, adam bir ara, 
fabrikanın avlusuna doğru açılan 
bütün tahta kapının üzerine tır • 
manmağa başlamıştır. 

Polis, tırmanan adamın baca -
ğından çekmek, aıağı dütürmek 
istemittir. 

Haydut, bacağı çekilince, ce -
(Devamı 6 ncıda) 

Öz Türkçe 

Gönüllüyüm 
Yazan: Aka Gündüz 

- Danonciyo'ya -
Kızlar bana bakmıyor •. Kadın

lar hiç takmıyor. Ergenler ele ges:
kine değer verip bakmıyor. 

Neye baksın? Kocalclım .• Dik
men'de tekbCJ§ kaldım. Ergenliğe, 
erliğe, yeni baıtan hız. aldım. 

Yurdumun bülbülüyüm .. Sava
§a gönüllüyüm. Gelirsen Danonci
yo. Ben ulus üdülüyüm. 

Y CJ§ım elli bir tamam. Adamın
dır, er adam! Gerim Danonciyo! 
Baıha bir §ey tanımam! 

Bu yurt değildir, Havra! Yeter 
artık palavra! Gönüllüyüm i§te, 
bak! Yigitaen, gel de kavra! 

Dokunma Türk yayına.. Sen 
varanlat bayına: Şunca toz kondu
rulmaz, Türkün Y ılJız. - Ayına! 

Kim o ıap§al? Kimdir o? Sen 
misin Damonçiyo? ! KarıındQ bak, 
ben varım, artık yeter lololo! 

(Devamı 3 üncüde) 

\ 

lstanbulda en çok satılan gaze-
Yağmurun dün Muıolini (Kapı•• önündeki lngÜtereclen mağlup dönen ltalyan 

kaJ tedir. ilanlarını Habere verenler saat 16 ya ar- ı lutbolcularına) - Gir! .• 
ki miktarı 8 mili- kar eder. Futbolcular (Birbirlerine) - Sen gir •• Sen gir .• Sen söyle. 
metreyi buldu. --------------• (İngiliz karikatörü) 



HABER - Akf•m Postası 

Hn~nraya lHHrruz 
Bize dair yazılmış 

yeni bir eser H• İ •• ı ·•• J • k 
Riv~:r::::n~!s~~~~·~n-.. ~:::~: ın mus uman arı yenı a-
~=ba;u~~r~;!~:~~:~~'un ~~::ıt.~~ DUDU esası· den meyus oldu 
"Ankaraya doğru taarruz ve Var-

ıova muharebesi,, başlıklı bir tet- / -------

kik yazısı çıkmııtır. L d d b • ı • 1 1 d 
Muharrir evvela silahlı müca • on ra a ) e şöy e söy en i: 

deleye esas te§kil eden siyasal du • 

rumu anlatıyor ve büyük devlet. "B• H• d• t ı· • 1 •k 
terin Anadoluda birbirleriyle kar - iZ, ın ıs ana e ımız e 1 tidar veriyoruz, yine 
tılaıan menfaatl~rini tahlil eyle • ı · • 1 • kt• 
dikten •onra dörtler meclisinin e ımız e o ı ı- A . ,_ J fı • t 
karariyle Yunan kıtalarının initi. merlKQUQ QŞlS cere 

2o:s ikinci teırın ~ 

lurno uınron 
" lspartada gülyaf 

fabrikasi açıbyot 
1 

Isparta, 22 (A.A.) -Şeh' 
de yapılmakta olan gülyafı f~ . 
kasının inıaatı haylice ilerlelP 
Montaj ameliyesine 1 KinuJI 
velde bat la nacağın dan bütÜJI 
kinelerin konacağı yerler e 
ikmal edilmit ve binanın ça 
da baılanmıttır. Fabrikanın , 
pısında halen 150 amele ıeet 
düz çalıtmaktadır. lntaat Y 
bitecektir. 

Trakyada 25 beto
narme kUpril . ni, Cenevrede ve batlıca Avrupa darı alıyoruz,, .. 

merkezlerinde yapılan mühim ıi • Hincli•tancla, ~enelerden ber_i yanı herkesı• korkutuyor 
yaıal hazırlıklardan sonra bat h • _ 
yan 1919 ve 1921 Yunan taarruz. kaynaımalar oldugunu herke• bı- " 

lir. lngilizler, yeni bir kanunu e•a-

T ekirdağı, 22 (A.A.) - t 
ne - Is tan bul yolunun Tekir 
mıntakasında 25 köprünün &et' 
narme olarak yapılması kar•.'~ 
tırılmıttır. Bu köprü, Çorlu, Sılı 
arasındadır. Köprülerin int•"!~ 
kında münakasaya çıkarr)ac~ 
Kıtm geçit vermez suların ÜZ , 

kurulacak olan hu köprülerin~ 
pılması memleketin iktısadı ~ 
üzerinde büyük bir ehemmiyet 
maktadır. 

larmı ve nihayet Yunanlıların Sa • C J 
karya nehri kıyılarına geliıini, bu .i vadederek bu müıtemleke halkı- enera er ve bankerler kabahati 

h nı oyalıyorlardı. Hintliler. hir t 
ne ir kıyılarında yapılan ve bir • • :r •• J • J ) 
kaç hafta ıüren kanlı bir savaıtan değilıe, mÜ•temleke'halinJen kur- uzer erıne a mıyor ar 
sonra Yunanlıların çekilmiye mec- tularak dominion olabileceklerini 
bur kalıflarmı tasvir ediyor. umuyorlardı. Halbuki, yeni ka-

Sakarya muharebesinden bah- nunu eıasi, aıker kuvvetiyle hari
sederken muharrir, bu muharebe ciye işlerini valii umuminin eline 
ile 1920 deki Vistul muharebesi a- verdiği için, Hincliıtan, afağı yu
raıında dikkate deier mukayese- karı, gene eski halincle kalmı§tır. 
ler yapıyor ve bundan ıonra husu- Bundan dolayı büyük bir memnu
si bir dikkatle bir sene süren ve niyetsizlik meydana gelmi§tir. 
askeri olduğu 'kadar siyasal hazır- Kalküta, 22 (A.A.) - Hindis
lıklardan sonra batlıyan Türk mu- tan kanunu esasisi hakkında hüku
kahil taarruzunu tetkik ederek di
yor ki: 

metin hazırladığı projeyi tetkik 
eden parlamento komisyonunun 

raporu hakkında müslümanlar u
mumiyetle fikirlerini henüz bildir
miı değillerdir. Ancak, bunların 
yegane gazetesi olan Star of En-

Dünkü nüıhamızda, Amerikan/ liyetin tehlikeleri üzerine Ameri
fa§istlerinin bir darbei hükumet kan milletinin nazarı dikkatini 
için me§hur ceneralleri kııkırt- celbedeceklerini söylemektedirler. 
tığını yazmı§tık. Gelen mütemmim Ceneral Butlerin Fladelfiyada-
maliimatı Ja ne§rediyoruz: ki arkadaşlarına söylediğine göre 

diktatörlüğünü kabul etmesi cene
Nevyork, 22 (A.A.) - Faıist 

ral Consona tek~\f edilmiş ve Mor
suikast teıkilitı hakkında Ceneral 

Butlerin son ifıaatı Amerikan ef. 

karı umumiyesinde büyük bir ala
ka uyandırmııtır. Bir çok münev

verler ve Jiberal teşekkül reisleri 

gan bankası da bu İ§e karıtmıttır. 

M. Morganın §eriki M. Lamon bu 
ittihamın gülünç olduğunu söyle
miştir. Diğer taraftan ceneral 
Conson da hiç kimsenin kendisine 

bu iddialar doğru olsun, olmasın böyle bir teklifte bulunmadığını 

fatist unsurlarınca sarfedilen faa- bildirmi§tir. 

"Şahsen Gazi Mustafa KemaJ 
Hazretleri tarafından idare edilen 
bu mukabil taarruz, birkaç gün 
içinde Yunan ordusunun tam bir 
hezimetiyle neticelendi. Bundan 
sonraki merhaleyi ise, Mudanya 
mütarekesi, ve 1923 te imza edi
len ferefJi Lozan sulh muahedesi 
ile tetevvüç eden ilerleme teşkil 

dia bu __ t~~liflerni Hintlilerin me- Cenevrede afyon meselesi konuşuldu 
yus ettıgını yazmaktadır. 

eder.,, 

Muharririr tetkikinin sonunda 
Türk - Yunan harbiyle Lehis
tan - Sovyet Rusya harbi arasın
daki benzerlikleri ve bu benzer
liklerin Sakarya ve Vistql muha. 
rebeleri arasında bilhassa nazarı 
dikkati çektiğini kaydeylemekte
dir. 

Burada ıunu söylemek gerektir 
ki, bu benzerlikler "Marn, Viıtul 
ve lzn1ir,, adlı eserinde Sovyet mu
;ıa17irlerinden Melikof tarafından 
da ileri ıürülmü9tü. 

Metin yanında, askeri harekatı 
ıösteren birçok krokiler de var. 
dır. 

Köy muhtarlığı 
J\fyonda, köy muhtarlarına va

zifelerini öğretmek için, halkevle
rinde, umumi bilgileri yükseltici 
kurslar açılmııtır. 

ltalyan sefiri 
ltalyanın Ankara sefiri M. 

[ojaliono, Çin hükumeti nezdine 
aefir &önderilecektir. 

Londra, 22 (A.A.) - Hindiı- B I . f I h• d. db" ld b•ld" d• 
tan komisyonunun raporu hakkın- u garıstan, a yon a ey 10 e te 1r a ığını 1 1r 1 

da mütalealar yürüten M. Lansbu- Cenevre, 22 (A.A.) - Afyon aldığı bu tedbirlerden dolayı mu· 
ri, inkisarını açıkça bildirmiı ve istitare komisyonunda Siyam mu· rahhası tebrik etti. 
demiştir ki: rahhası doktorlukta kullanılan ve Nihayet komisyon kabul ettiği 

"Biz elimizle iktidar veriyoruz, morfin yapılmasına yarayan "dro· bir karar suretinde 1931 mukave· 
gene biz elimizle de alıyoruz.,, ' s" un ithal ve ihracatında mevcut 

Silah ticareti 
lngHiz Hariciye Nazırı 

izahat veriyor 
Londra, '23 ( A.A) - Sir Con 

Saymon Avam Kamarasında silah 
ticar~ti hakkındaki beyanatında 
bu husustaki 1925 mukavelesinin 
İngiltere tarafından süratle tasdik 
edildiğini söyledikten sonra silah 
imal eden beı altı mlletin bu mu • 
kaveleyi tasdik etmemiş olduğunu 
ilave etmiştir. Bu memleketler Bel 
çika, Çekoslovakya, İtalya, Japon 
ya, Almanya, ve Amerikadır. 

Sir Saymon, İngiltere ile diğer 
milletlerin gayretleri beynelmilel 
bir mukavele ile neticeleneceği Ü· 

midini izhar ederek böyle bir mu · 
kavelenin §U üç hususu ihtiva et· 
mesi lazım geleceğini ilave eyle • 
mittir: 

1 - Hükumet yardımlarının 

antlaımalara göre bir zarar olup 
olmadığını sormu§tur. 

Amerika murahhası bu madde
nin ithal ve ihracının Lahey mu • 
kavelesine mugayir olduğunu Si • 

yam murahhasının teklifi nazarı 

itibara alındığı takdirde bundan 

uyuıturucu maddelerin muraka • 
besi hususunda bütün dünya için 

vahim tehlikeler çıkacalını söyle· 
mittir. 

Komisyon Bulgarist~nda gizli 
uyuıturucu maddeler yapılması • 
nın yasak edildiğine dair Bulgar 

murahhasasımn verdiği izahatı 
dinlemiı ve Bulgar hükumetinin 

.. umımmıımımını•ıınuıııu .. 1111111111nun11111•111nmnım muıınuınırmnauhn1U1111 

ve ihracat kredilerinin men'i ile 
silah ticaretinin fili bir surette 
murakabesi, 

2 - Beynelmilel hatlar üzerin· 
de fili bir milli murakabe, 

3 - Neşir ve ilin. 

lesinin müsadere olunan uyuştu • 

rucu maddelerin ihracatını me • 

netliğini hatırlatarak bu gibi mad
lerin imal ~dilmemİ! veya hasta

nelerde kullanılanlardan olmadı-

ğı takdirde, satıİmıyarak devlet 

stoklarına konulmasını teklif et -

mittir .. 

Jsveç sefiri 
Bugün 14 te Reisicumhur Haz· 

retleri İsveç sefirini kabul etmi§ • 

tir. Sefir itimatnamesini vermit· 
tir. 

Mahut demiryolu 
Japonya ve Sovyetler arasında 

ihtilaf mevzuu olan mahut demir· 

yolu, Japonların Sovyetlere le • 

minat vermemesinden dolayi hala 

satılamamııtır. Münakatalar de· 

vam ediyor. 

Köprülerin in§aatı birinci 1" 
nunda ihale olunacaktır. 

Yurdumuza sığınaJI 
soydaş mllhaclriet 

mUstahsll hale getlrllntl.~ 
4)ahtıhyor 

Tekirdağı, 22 (A.A.) - >.tt' 
vatanın Trakya eline kavupn.of 
da,Iarımızın iate ve iskanları ~ 
geceli gündüzlü çalııılmaktl ,ı' 
Ahiren §ehrimizde muhaciri . 
yardım komisyonu adında bir~ 
misyon letekkül etmittir. 

Resmi ve hususi bütün y 
tedbirleri Trakya mmtakasın• 

leıtirilen muhacırların 935 ~ 
içinde müstahsil haline getiri 
leri maksadını gütmektedir. 

İktısat Bakanı 
11 

lktısat Bakanı Celal B~y J)ell 
li Kadıköyündeki el ve ev satl 
ini tetkik etmittir. Burada g 
güzel kumaılar dokuyan 7000 
gah vardır. 

-0-

Fenerbahçe 
F enerbahçe klübü bu ,_V 

ekspresle Ankaraya vasıl ol~ 
tur. Saraçoilu Şükrü Bey,_ '/ 
karapalasta 25 kişilik bir zı1 
çekmiştir. Takım 14,30 da ~f 
kara gücü sahasında Çanka1",/ 
kımı ile kartılaıacaktır. rd I_ 
tafsili.tını ajansa Ali Naci !Jef sJI 
recektir. ismet Pata Har•' 
maçta hazır bulunacaktır. 

Avusturya dış bak•"' 
nutuk söyledi/. 

Milano/~2 (A.A.) - }. d,_f' 
ya Hariciye nazırı M. \!•~_.kıt' 

M. Litvinof :;;,::;;;;;;;:;;;;;;;:;;:~~;:ı;::iiii=:::;;iiii~~;::;;::iiii=::=:::;:iiiii::::iiiiii:iiiiiiiiii:iiii:iiiii:iiiiiiii:iiiii:iiii:iiii:~. burad·a Avusturyanın tah•"ıı:tol' 
SoYyet hariciye komiseri, M.ı•ı ,j b h t l • d • l ? 1 ettirdiği eser hakkında bir Si~~ 

.- Henderson tarafo'ldan ruznameye a a naze e erı ne llJOr ar ~ 
konulan silah imal ve ticaretine ~ ' • ıöylemit ve fimdiki hii d•f' 
dair olan teklifi r.~emnuniyetle programını anlatarak dijer.1..,, 
kabul edeceğini söyleı:nittir. "Zira KURUN - "Bolluk içinde darlık,, Yaşayışta ne osturuplu akça ı·u· şekli yaı·eri. Girgi, nüfuz. Temeliı, letlerden sulh içinde çalıt•b•dili"' 
Sovyetlerde silah imal ve ticareti başlığiyle, lstanbul sularından çok ran, girgi yapansa... Meslek. Evrensel, Ulcmfünıul . ., ten batka hiç bir şey istelll' 

h'ususund~ müesseselere verilme
miıtir. Her yerde bizim hu tarzı
mız tatbik dilse muvaf fa~ı:: olur.,, 

balık çıktıq~ı halde bundan nasıl isti • Temeliş yolunda o kadar güçlü, ZAM t"' J'elı"t Bey ı"lk defa ..._ • 
' a - ' u- kaydetmittir. • . ,; 

iade edemediğimizi anlatıyor. ünlü, evrenseldi. /arak öz Türkçe başlığı altında "idü- 1 1yı 
.. ba ı ~· l Bu nutukta M. Muso n t.a1' 

bugün, Danançio'ga dair, bizim ga • 
~J//.,Lll'ET _Aka Gündüz Hey, Al.:a Gündüz, yazısını "yeter bu gu., ş ıgıg e yazı yazmııtır. J.'akat ~ır.,.... 

palyaçoluk!,. diye bitiriyor ve bu ya- öz Türkçeaini bilmediği arapça, fars- silen hariciye müste,arı 
dem ittir. M. Litvinof, ayni Zö: man- zelede bir yazı yazmış. Ba§ka birini 
da silah transitinin de kayıtlara de, ~Uilliyet gazetesinde 11eşretmiştir. 
bailanmasını ileri sürmüıtür. \ }'azı şöyle başlıyor: . 

A "k . d N ·ı·k 1 Oızlak Danonçio; bağırtlak /Janon-
lllerı a a azı 1 çio; siyasa cilemlnde ne kerte aptal 

Cenubu garbi Afrikadaki nazi r ·c partalsa. .. 

teıkilatı dağıtrlmıf, cereyanın re· \Ulusal bağatırlıkta ne denlü San • 
İJleri hudut harici edilmittir. 01 ?ansa ise ..... 

zısını Beyoğlu gazetesi Başyazarı ça kelimelerinin karşılıklarını bulma· lunmuttur. • 
l'rimi'ye itlıaf el miştir. mış, bunları birer kere içine alımştır. 

içindeki yeni kelimeleri yazıyoruz: Bunlar arasında, düşman, zaman, 
"Başyazar, sermulıarrir, Dızlcik, başı / hülya, mütareke, zafer gibi kelimeler 
saçsız ... Bağırtlak, yaygaracı. Siyasa vardır. 

alanı, siyaset meydanı. Kerte, derece. COMBURIYET - YullUI Nadi B., 
Partal, yırtık pırtık. Ulusal, milli. Ba- "Balkan antlQfma&ının ekonnmlk gü
ğatırlık, kalıramanlık. Denlü, kadar, zü,, .<1ernamesiyle Balkan misakının 
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Gönüllüyüm 
(Baş tarafı 1 incide) 

Sen misin o kor.ku'lan? Her gün 
t1esi Jayulan. Acunun tapusunu, 
sen mi çıkardın ulan!? 

· 'I'ürk~ede,"lktuat,,kelime· p f •• ş ı tt• • mi ).,... 
;!:~'.:ii• olarak "Okonomi,. ro esor ar e lftfll file e.n..e• 
~~::"::;:~;;:",::;;'::timiz hakkındaki tahassüsleri 

fiJ "':!·· Necmeddin Sadık Bey, 

Lôf senin, haftan senin .• Oört 
bir yan, toptan ıenin! Hangi dal. 
gadaırn ki; yel senin, kaptan se
nin! tii, "ek . d' --------------

• onomı,, ıye yazıyor.. Et k k v Her gelişimde Tfirkl-
d' FrQnıızcada ve diğer aça ÇlllQI f bi d h 

~eki telaffuzu da böyledir • yey r.az a a 
Kalpazanlar 
tevkif edildl ~ di 'kendime düıündüm: gene çoğaldı ilerlemiş buluyorum 

,.;
0rni,, beynelmilel bir tabir So Şehrimize gelen Paris üniversi -

"" n günlerde kıyıda, .köşede et 
Jİlı' "'.''Yoksa öz Türkçe Jiye k ak 1 tesi rektörü Prof. M. Şarletti Ro -
~ aç çr ığı yapanların adedi ço -
"nL.~ıze alındı? Sonra, birden· w lm w b l manyaya gitmiştir. M. Şarlettin 
• '"'Q1 ga aga aş amıthr: 

,-; .. rna Galataıarayın eski ıehrimizden ayrılırken kendiaiy -
"'ıı S l Unkapanı civarında Haydar a ih Arif Bey geldi. Bu le görüfen bir mubarririmize şun· 
1rJ>ıu mahallesinde oturan Gazi Ahmet 
,.ı tni tarihi bize Franıızca 1arı söylemiştir: 
""oktz Ağa isminde bir adam, evvelki 
~ turdu.. "- Türkiyeye bundan dört yıl ""Q l l gün Çar§amba pazarından bir sı-n 1 ar bahsinde iktuadi - önce bir kere daha geldim. Her ge-
fel- · t"k 'f;"k · kel. g .. ır satın alarak evine getimıiıı. ve 

' "'11§ ı · ~ onomı nne- -s lişimde biraz daha yükselmi§, bir 
0nla d k 1 ld .. sığırı bir gece alakoyduktan sonra 

i.1 r an a ma o ugunu ve az daha ilerlemiş görüyorum. 
,;areıi,, manaıına geldiğini kesip satmağa baılamı§br. 

, Q olarak Salih Arif Beyden Belediye zabıta memurları ta· Üniveraitenize gelince: 
Üniversite hocalarınızla yaptı• 

ğım kısa bir konuşmada yüksek 

Sahte bronz para basmaktan 
suçlu Halil, diğer ismi Hüseyin 

Av.ni ve arkadatı yakalanmışlar -
dit'. Hüseyin Avninin arkadatı 

Samur Sabri isminde biridir. Bu -

nun sahte paraları sürmekte oldu
ğu anlaşılnır~br. Hüseyin Avni 
paraları metreıi Zehra Hammın 
evinde yaptığı anlaşılmış, her üçü 
yedinci müstantiklikçe tevkif e -
d ilmişlerdir. 

--O-
i ~i~ .. O, aklıma geldi. Kalk- raf mdan çoktan beri takip edil

)ıik Larousıe liigatini 11.f'P mekte olan Ahmet Ağa, kestiği aı 
~ .. 
4Q/''l.qm beni yamltmıyor: 

0110mi,nin aslı olan "Oikono
)eni Türkfe ile "Ev konu -
ıli;ye tercüme edilebilir. Sesli 
,,
0
· in biri ince öteki kalın 

ğınn etini gizlice sa.tarken cürmü 
mqhut halinde yak.alanmııbr. 

Ahmet Ağa belediye nizamna
mesi mucibince Gezalandırılacak -

Türk - Yunan 
anlaşması bir ilim sahibi olduklarını anla • 

dun. Fakültelerinizi gezdim tale - • 
belerin çalışma tarzlarını çok iyi 
buldum. 

Türk - Yunan takas anlaş -
ması ıelecek ayın on betinden iti

baren tatbik edilmeye başlanacak-

konomi,, , yahut ekono -
ftltiııerini alacağımıza "~vko

,, deıek daha iyi olmaz mı? 
• • • 

~Oğlu haslahane-
c sine dair 
~ecilere muhtelif müeue
e lttiiıkülat göttermelı 6a son 

. ~ Qrda adeta teamül hülımü· 
~~İf tir. Bu hal aaabiyetimi
~P olduğu için '1ir auitef eh
~le ~elmiıtir. 
'ilu lıaıtahanui, biitiin ga

•t~ ece bu meyanda "HA
~ de her cesile ile kolaylık 
~'t ektedir. Bahusus bQfhekim 
~~eye/eneli el karı umumiye
"'--.,. hizmetimize daima yar. 

...._ Gefenlercle, bir yanlı§ 
4 yüzüna~~ .ı.., muhterem 

tır. 

---o-

Elektrik tarlf e 
komisyonu 

Oç ayda bir topl nmakta olan 
tramvay tarife komisyonu bu ay 
.nihayetine doğru toplanması bil -
dirilmittir. Daha evvel de elektrik 
tarife komisyonu toplanacaktır. 

-0--

Ntlfus teskeresi sa
tanlar yakalandılar 

Mardroı ismin~ birine sahte 
nüfus tezkeresi yapmakla maznun 
eıki Beykoz nüfus memuru Meh -
met ile bu nüfus tezkeresini sat -
makta vasıla olan Artin yakalan· 
mıılardır. Haklarında tevkif mü· 
zekkeresi kesilmiştir. 

---0-

mensuplarını maar-ı Elmas kaçakçıları 
~i,.diğimi görüyorum. itizar Elmaa lcaçnmaktan suçlu ola· 
~ - rak dün ıekiz kişi yakalanmıı, 

~ (Vl·"O) tevkif edilmişlerdi. Bugün de Bağ-
~dat_p_a_ş_a_h_a_s_t_a_h_a_n_e_s_i_ daaar oğlu Y ervant, Sükyas oğlu 

~!~takh hastahane ilk Partif, Vartan oğlu Viran, Ka -
l.\";::~rda a~ılabllecek rabet oğlu Torhom isimlerinde 
''tpaıada eski Tıp Fakül- dört kiti yakalanmııtır. Bunlar 
\~~hanesinde teıis edilecek da adliyeye verilmiılerdir. 
l\l '1 'ç 1r hastahanenin bir an --o-

'ııı''~ 1~aaı için azami aayretle Memur sil.sil vermiş '°" ~ adır. Hastahane bina- Salahattin isminde bir genç 
\,ta.ao:;d~cak tamirat ve tdili· Beyoğlunda Sabahatin randevu e· 

Çapadaki muallim mektebi
ni de gezdim. Burada iki aaat ders 
dinledim. Dera veren hoc.aların 
derslerini çok güzel ve usul ted -

rislerini muntazam gördüm. Bun • 
dan sonra Türkiyeye tekrar gele
ceğim. O zaman doğrudan doğru
ya Ankaraya gidecek ve orada 
Türkiyeyi kurtaran büyük Önder -
lerle iÖrüteceğim. 

Profsör Şarletti Romanyaya gi· 
decek ve oradan Viyanaya uğra • 
yacak Viyanada. bir gün kaldıktan 
sonra tekrar Parise dönecektir. 

llflllıllllRllfllllfmlllNIUlllnllllMllfUlllUllllQIUIWHmUUIMlllllllllfftlllllllllRllHUlltlllllflltU 

IJJi~eıi~Tıj 
Çabuk aöndUrUldU 

Dün saat alh buçuk sıraların • 
da Mercanda Şerifpaşa hanında 

terzi Ohan es Efen dinin atelyeain
de yangın çıkmış ise de söndürül· 
müttür. 

Tramvay Cjarph 
Beyoğlunda istiklal caddeıin -

de Palas otelinde garson T eodos 
Efendiye 127 numaralı tramvay 
çarparak yaralamı§lır. 

Kumarcllar 
Beyoğlunda Hali.akar Gazi cad-

desinde Araklinin kahvesinde ku· 
mar oynadıkları görülen Hristo 

ve Mustafa yakalanaıak adliyeye 
-verilmilerdir. 

br. Bu anlafmaya göre, Türkiye -
den Yunanistana gönderilecek eı
ya bet bölüme ayrılmııtır. 

Birincide canlı hayvanlar ve ta
ze balık, ikincide yumurta, hubu
bat, kümes hayvanları, peynir, so-

ğan, sarmıaak ve paıtırma, suçuk, 
üçüncüde pamuk, yün, dördüncü -
de kömür, tuzlu konserve, be!inci
de diğer Türk mahsulleri vardır. 

-0-

Fethl Bey 
Kültür bakanlığı umum müf et· 

titlerinden Fethi Bey yann akıam, 
Ankaraya gidecektir. 

--o
Tasarruf haftasında 

mektepler 
Birinci kanunun ilk haf tasın • 

da bütün mekteplerde tasarruf 

haftası olacaktır. Talebelere bu 

hafta zarfında konferanslar veri-
lccek, temsiller yapılacaktır. 

Aynı zamanda tasarruf hak -
kında en güzel yazı yazan talebe • 
lere mükafat verilecektir. 

---0-

H al k evinde konfe-
rans ve konser 

Pazartesi günü saat on yedide 
Halkevinin Cağaloğlundaki mer • 

kez salonunda müze ve ıergiler 

!ubesi azasından Hikmet Turhan 

Bey (Antepli mütercim Asım e • ~d•t'. 1ıraya çıkacağı anlatıl- vine giderek kendi.ine memur •Ü- Hamal H üseyi
~\~~C\tt h' aü vermif, tevkif edilmi§tir. Sa- fendinin hayat ve eserleri) hak -
\ bi ınaların karşısına ye- lahattnin muhakemesine Sultan • n İn k a 1 b İ d U rd U kında projeksiyonlarla bir konfc • 
~~~ İtıa:_ llıutfak ile bir çamatİr· ahmet sulh ceza mahkemeıı'nde k B k f b~ ~~ına b l Dün gece Köprünün Adalar is- ranı verece tir. u on eranstan 
~Lı itt a, anmıtlır. Haıta- bakılmı•, •ahit celbi için muhake 1 d 

~llİI 'n~k 'lkb h -s -s keleıinde bir ölüm vak'ası o muş - sonra konservatuvar an bir heyet 
' ~e"· 1 a ara doğru a- me başka bir güne bırakılmıştır. 
~~ 1'1'ıtt ~1 anlatılmaktadır. yeni 

0 
_ tur. Hüseyin iuninde bir hamal tarafından oda musikisi destan 

~ 1 11lta ba "h · sırtında büyük bir denkle Köprü· konseri verilecektir. 
Qİtllı· 11 

§U t nı ayetıne Davasından vazgeçti 
•t olacaktır. nün Adalar iskelesine gelmiş, he- -0--

~ Ş -. ı Hafta mecmuaıı aleyhine da • men kalkmak üzere olan vapura Bir ay hapis yatacak 
,1~tt.lııı.~ ehircilik va açan Morr hademesi Osman 

~Q•:"'ll~a bl ıç1ın yetiımek için acele etmi,tir. Hüse-
~ .. ı rl t b 1 ağa, davasından vaz geçtiğini · ki k k ,1 ı\ • an u yın tam parma ı tan geçer en 

"•.,,,"kara Beledi· mahkemeye bildirmiıtir. Bu da- birden b:re yere düşmü~tür. Et-
.\Jct 9~"d"a ilci talebe va yüzünden iki aya mahkum olan rRftan koşuşanlar hamalı denk al

~l S 1~ıllııı erı~ecek muharrir Nizamettin Nazif Beyin tından ~1karmışlardır. Keyfiyet-
\~ 'll«lt :lumata göre, Gü- mahkumiyeti de dütmüıtür. ten bir zRhıta memuru haberdar 
'11 •ki f ademisi mezunla- -O-- . . b' w 

'ıl ~~,k e endin' h" .
1
. edılm•!, ır doktor çagırılmııtır. 

il\ ı \i ın ıe ırcı ık tah- Haydar Be A k \~ ~ ~"i ıere Avru a .. d Y D a- I Hüseyin bir kaç dakika ıonra öl-

Sucu Süleyman ile arkadatı su
cu Şahin b:rbirlerini dövmekten 
suçlu olarak üçüncü ceza mabke -

mesinde muhakeme edilmi§ler, 

muhakemeleri bitmİ§tir. Süley -
man bir ay hapse mahkum olmuş, 

Şahinin on iki lira cezası tecil e· 
dilmittir. 

'! ~dıt-,ettafında te~ii:tıo: ı~~ _raya gitti 1 mi.:ştür. Yapılan muayenede Hü • 
., 

1 dii . a\lıtlardan b" . i p Maarıf müdürü Haydar B. dün ı •ey:nin kalp durmasından öldüğü Ecza fiatları 
~bt' "tıkar L . ırı atan. akıam Ankaraya gitmiftir. Hay -

1 
anlaşılmıştır. Heyet An karaya hareket etti 

~ - ~ oL a uelediyesi nam d B . t' . b .. I lcra tarif esini hazırlıyacak o -
~ .L... .·· qY&cakl d ar ey mezunıye ının on eı gu· A . I 

ı ,;, ....__ ar ır. .. .. A ka d . kt' merfkalı miltehaSSIS lan komısyona stanbuldan aza o -
~ ol --.. lonra 

111 
nunu n ra a geçırcce ır. 

\;~dil an len I d emle~et~ ... -... ........ n•-·-· Ayaaofya mozaiklerini açmak· larak çağrılan eczacı Hüseyin 
l ~ ~eli, bi~her en ç~k 11~1- tehauısla~ı~ hazırladıkları plan- la uğraıan Amerikalı mozaik ili . Hüsnü, Necip, Nizamettin Beyler 

"-"-llııda be Ula t~hırlerın larm tatbıkınde bunların çok ite mi Mr. Vitmor üç ay için Parise dün akşamki trenle Ankaraya git. 
Yııel ·· • · · · mi lerdir. 

Bilmek isterse Balbo; söyleyim: 
Yigit Sırp o! Onun yanında kim 
var? Ben rvanm flen, f>e hırbo! 

Bak S!aiım ~atı§ına! :Acuna çatı 
şına! Tabanını yrrfanm; çıkma 
çizme dışına! 

Gönüllüyüm, gönüllü! Benim 
.ava§ üdülü. Bekliyorum hadi gel; 
seni gidi kalp dölü! 

Seni gidi clalçene! Çatarım her 
geçene. Sağlıkla mut dilerim, al 
kanını içene. 

Her §eyden geçeceğim; onu ben 
içeceğim! •• Ankara'dan Roma'ya 
kanıyla g~eceğim! 

ikide bir lal-etme! Her lafında 
galetmel Banı uman acunu, İçyü
züne raf etme! 

Gir çizmene ıuı arlık! Bıktı iter 
Ulus artık! On dört yıldır bağır
dın; kıs sesini, ıus artık! 

ikide bir takla§ma! Paralarım, 
yaklcqma! Bir gün olsun erkek ol; 
bitevi allaklCJ§ma! 

AKA GÜNDÜZ 
Türkçe sözlerin osmanlıcalarım 

afağıya yazıyoruz: 

T aknak - Yerine göre değişir. 
Kılıç takmak veya kuşanmak, bi
lezik takmak. Burada ehemmiyet 
vermek manasına öz halk kelime
sidir. Bir de takı vardır. Gerdana 
tnkılan altınların veya inci, elmM
ların heyeti mecmuasına derler. 
Takıntı; borç, taıfiye edilmemiş iı 
~ıeya hesap demektir. 

Ergen - Gençlikten hayata 
girmiş, ergin başnadır, kemal~ var
mış demektir. 

Geçkin - Yaşı geçmiş, ömrü u
zamış, ihtiyar. 

Takla§ - Türkçenin vasfı ter
kibilerindel::i ahenk ve güzellik hiç 
bir dilde yoktur. Tekba~, dalkılıç, 
akbaş, tekbcn gibi.. Yapayalnız 

kaldım, hiç kimsesiz ya,ıyorum di. 
ye laf yardımcı kelimelerile söyle
neceğine bir tekbak demek hepsi
ni ifadeye yetiyor. Türkçe bu ka. 
dar zengin ve incedir. 

Üdül - Aslı iiğdüldür. Halk di. '?r 

linde üdül olarak yeraldığı için Ü· 

dül kullanmak gerektir. Herhan· 
gi bir muaabakanın kazananıne. ve. 
rilen hediye, mükafat. Mukaddes 
işlerde kurban manasına gelir ki 
ynzan burada o manaya kullan . 
mıştır. 

Havra - Halk dilinde çok gü· 
rültülü yer manasına kullanılır. 

Palavra - Halk dilinde Roma
lıların son devrindeki imparator
larının ortaya savurdukları kuru 
sıkı laflar manasınadır. 

Kavramak - Bir fikri kavra
mak, iyice anlamak; bir sopayı, 

silahı iyi tutmak; gÜretlerde tira
zazeden, kasnantan, belden kav
ramak; döğüşte hücum etmek. 

Şap§al - Enayinin, budalanın 
katmerlisi. 

Lololo - Atilla garp dönütün
de Romaya saldırdığı zaman Ro
ma imparatoru askerine lololo ! di
ye bağırtmıştı. Bu yaygara ile A. 
tillanın korkup kaçacağını ummuı
tu. 

Balbo - Eski bir Hahet jene
ralidir. Otuz, otuz beş sene evel ı. 
talya Habeşistanı yenip fetetiği 

zaman Odisababa' da Mareşal 

Nahtabanelli tarafından esir edil 
mişti. Miiı adasının şimalinde 

':-lünnaktan vefat etti. 



• 
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BÜYÜK DENİZ ROMANI 

] Şabla Yavrusu 
1 Yazan: Kadir Can 110. 5 1 

Şahin Reisin oğlu ile kızı 
pazarda satıhğa çıkarılmışlardı 

PERiNi ŞATOSU 

- Haydi, veriyoruz! .. On iki al
tın ... Bir ... iki .. Tam yirmi yatın. 
da. Boylu, poslu, aslan gibi deli . 
kanlı. Şimdiye kadar hiç hastalık 
çekmemi,.. Bir parça ekmekle bir 
gün beygir kadar iş görür.. Otuz 
iki diti sağlamdır. Veriyoruz .. 
On iki altın. Haydi .. Baıka müş
terisi yok mu?. diyoruz Üç ... Say 
paraları! .. 

Tellal böyle bağrıyordu • 
Burası esir pazarı idi. Boy, boy 

renk renk, ve çeşit çeşit yüzlerce 
esir, hayvanlar gibi satılıyordu . 

Ön tarafta duran tık bir adam 
kılıcını salhyarak ilerledi. Para • 
larr verdi.. Satın aldığı esirin boy 
nundaki zincirin ucunu sımsıkı 
tuttu. Pazardan at almıt gibi 
götürdü .. 

Bütün sokak boyunca iki taraf. 
lı dükkanlarda, esir satıcıları güç
lerinin yettiği kadar bağrıyorlar
dı. Ötede bir şövalye, on dört 
yaşında kara gözlü bir Suriye gü • 
zelini çırılçıplak soydurmuş, göğ
sünü, kalçalarını, kollarını eliyle 
yoklayarak gözden geçiriyordu. 

Onun yanı başında yeşil sarık
lı, entarili bir Arap, bozuk bir l . 
talyanca ile durmadan söyleniyor
du: 

- Rast gele bir kız değildir 
bu ... Meşhur Şeyh Ebuker:lme'nin 
biricik kuzusudur .• Usludur, uy • 
saldır... Otuz iki diti sağlamdır. 
1ştehası yerindedir. Güzel ut çalar, 
şarkı söyler .. Danı ta eder. Arap 
dnası .. Görseniz bayılırsınız! Em
reder misiniz?. 

Şövalyenin emrini beklemeden 
kıza haykırdı: 

- Haydi, daha duruyor .. Şim
di kamçiyi yersin ha! .. 

Genç ,ihtiyar, orta yaflı.. Gü • 
zel, çirkin, esmer, sarı, beyaz .. 
Çetit, çeıit insanlar .. Bunların hep 
si burada satılıyordu. 

Sokağa iğne atılsa yere düımez. 
di. Arada bir Venedik cümhuriye
tinin süvarileri karııdan görünü • 
yor, kalabalık aralanıyor ve atlı . 
ların, kılıçlarını sallıyarak dört 
nala geçmeleri için yol açılıyor • 
du ... 

Ali ile Ayfe de orada bulunuyor· 
lardı. 

Bütün şehir bayram yapıyordu •. 
Marki Valeryo büyük bir kahra • 
man gibi göklere çıkanlıyor, re • 
simleri sokak sokak, büyük gürül
tülerle gezdiriliyordu. 

Bir taraftan da esir pazarı bü -
tün olgunluğiyle iıliyordu .. 

Zavallı Ali ile Ayşe, gemiden 
çıkarılmıılar, rıhtımda toptan • ve 
hemen satılmışlardı. Alan adam 
da dah büyük karla elden çıkar . 

mek için buraya getirıni§. 
Sekizinci gün pazarın son gü • 

nüydü ... Kalabalık her zamandan 
fazlaydı .• 

Ali satılıp ta meçhul bir talie 
sürüklenmek, yahut bu vahşi esir • 
cinin yanında kalmaktan hangi • 
sinin iyi olacağını kestiremiyor • 
du ... 

• 
Kestirse de elinde ne vardı? •. 
Sabah erkenden gene boyun -

larında yafta ile ayakta duruyor • 
lardı. Batında beyaz bir takke 
olan ve sırtında bir ıam hırkası ta
f ıyan bir adam onların karşısında 
durdu. 

Seyirci onu tanımış olmalı ki 
şöyle selamlaştılar: 

- Bonjorna lbni .Abbas!... 
- Bonjorna Sinyor lzak !. .. İt· 

ler nasıl? ... 
- Sorma, çok fena ... Valeryo· 

nun esirlerinden iki kız almıştım, 
birisi hastalandı, ansızın öldü. 1 
kincisi de kendi kendini öldürdü. 

Kenarda duran iki zenciyi gös· 

terdi: 
Şu mendeburları üç aydan beri 

Cezayir, Tunus, Napoli ve bütün 
ttalya tehirlerinde gezdirdim, 
müşteri bulunmadı. 

O sırada lbni Abbasın gözleri 
Ayşeye ilişti, ilerledi. Onun çene
sinden tutarak gülümsedi: 

-Bu güzel yavruyu nerede bul 
dun? ... 

- Onlar da Valeryo'nun filo· 
sundan ..• Ucuzdur diye aldım. Ne 
Allahın belalarıymış, kimse gözü
ne kestirmedi. Eskiden çocuksuz 
karılar, oğulsuz babalar böylele
rini kapışırlardı, timdi aldıran bi
le yok ... Bu seferki alış verişlerde 
bir uğursuzluk var ... 

lbni Abbas Ayşenin yanağını 

okşadı: 
- Bunu çok hırpalaınışsın ! ... 

Bu halle kim ister?... Baksana, 

Küçük oldukları için onlara ba· insan kırpaç vurmağa kıyar mı 
k b ·1 ktu buna ... Tatlı sözlerle avutursun ... an ı e yo ... 

- Bunları da ne diye getirmit· Saçını taraNın, üstüne başına çe· 
ler buraya.... . ki düzen verirsin ... O zaman ... 

Eh M .. t • · b l - Söz dinlemiyor ve bırakmı· - ... uş erısı u unur .. 
Baksana, boyunlarındaki yaftayı yor! ... 
oku! .. Yalnız birer altın liraya ve· Aliye baktı. Elini kızgın kız· 
receklermit·· gın ona doğru uzattı ve sözüne de-

- Birer altın lira mı? Bunlar vam etti: 
için birer altın lira veren, on altın Bunların ikisi kardeştir ... Yer-
lira vererek bir de dadı bulma lerinde uslu durmuyorlar ki ... Bir· 
h... . birlerine sarılıp ya bir köşeye si· 

ikisi de karşılıklı birer köşede niyorlar, yahut, boylarına bakma· 
ve ayakta duruyorlardı. Ali iki. dan kaçmağa çalıtıyorlar ... 
de bir kardeşine bakıyor. Ona - Onu da çok mu görüyor• 
doğru koşmak, kucaklamak için sun? ... Esirleri satmak nasıl bizim 
irkiliyordu. Fakat esircinin kırbacı hakkımızsa, kaçmak ta onların 
ları çıplak vücuduna, boyuna haklarıdır. 
çarptığı zaman eski halini takını· -Bizim paralar ne olur sonra?. 

Yordu. ' N Ç k t ı B - eyse... o uzama.... u 
Zavallı Ayşe, iri kara gözlerin yavruya bir altın mı istiyorsun? ... 

den yaşlar akarak Aliye bakıyor, - Benimle alay etme!... Kim 
:,atnşlariyle öyle candan ve içten bilir senin elinde bunlardan kaç 
yalvarıyordu ki.. l tanesi var? 

Valeryonun filosu Venedik'et' (D:vamı var) 

döneli tam bir hafta olmuıtu •• 

Pratik 

Hayu Bilıisi 
- z::www:;::ı -fliakıl ve tercllme 
hakkı mahfuzdur 

Yazan : M. Gayur 
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Çivilere kar~ı tedbir: Çatalın verev· 

liğine ve lastikten bir kaç milimetre 
mesafede sağlam bir demir tel konur. 
Bu tel kauçuk zarfına saplanan çh"iyi 
.söküp atar. 

Yük: Gidona yalnız manto ,·eya mu
şambayı yuvarlamah ve me in kayış • 
Jarla bağJamahdır. Diğer yükler çer· 
c;evenin boruları arasına ve ağır ~ey

ler arkadaki kau~uklu çantaya konur. 
Alet çanta~ı: Alet çantasında bir 

İngiliz anahtarı. bir tornevida, hez n 
yağ aleti olmalıdır. Çanta el:scriyetlc 
çl'rçevcye bağlanır. Pompa çerçevenin 
kadrolarmdan birine tef"pit olunur. 

Her bisiklette sesi sek ·en metre me· 
safeden işitilebilecek bir korna veya 
zil olmalıdır. Gün batışından gün do -
ğuşuna kadar bisikletçi makinesinin 
ön tarafında bir fener ve arkada kır

mızı ı~rk veren bir fener buJundurma
ğa mecburdur. 

Bisküit 
BlSKOlT - Bisküit hamuru yap' · 

mak için on iki yumurta kırmalı sa
rıları ile beyazlarını güzelce ayırma
lr. Sarılan bir kaba koyarak beş yüz 
gram toz şeker, biraz vanila, rende
Ien mili yarım limon posası, ,.e porta · 
kal çiçeği gibi bir koku koymalı. Hep
sini birden bir tahta kaşıkla koyu bir 
hamur oluncıya ve rengi beyar.laşıncr
ya kadar çalkalamah. Bu ameliyat o -
tuz dakika kadar sürer bundan sonra 
yumurta aklarını çalkahyarak kabart 
malı. Evvelki hamuru karıştırıp içine 
üç yüz elli gram kadar nişasta ,·eya 
patates fergülü koymalı. 

Kaşık pisküisi: Bir kağıdın üzerine 
kaşık kaşık bisküi hamuru dökülür. 
tJzerine hafifçe şeker tozu ekilir ve fı
nna konarak on dakika kadar pi~iri • 
Ur. 

Rems hisküisi: İki yüz elli gram un, 
yüz elli gram şeker ve beş yumurta 
ile bir hamur hazırlnnır • . Evvela yu -
murta Ye şeker, şekere yumurtalar 
yavaş yavaş ilfwe edilerek karı~tml -
malıdır. Husule gelen haliteye un ya
vaş yayaş ila,·e olunur. Böylece yck
nasak bir hamur elde ediJir. Hamur 
parçalara ayrılır. Her biri hafifçe 
yağlanmış kalıplara konur. Kalıplar 

mutedil hararette fırına yerleştiril· 
melidir. Hamur kabarmağa başlayın
ca bir tahta kepçe ile ·athına basarak 
biraz sıkıştırmalıdır. 

Sayua bb:küisi: Teneke nya bakır· 
dan bir kalıp hafifçe yağlanır. içine 
toz halinde şeker ekilir. Yarı yanya 
bisküi hamuru ile doldurularak fırına 
konur. Bisküinin pişme müddeti ka • 
lınlrğma tabidir. Pişip pişmediğini 

anlamak için içine bir saman çöpü 
daldırılır. Samana gösterdiği muka -
vemet kıvamını meydana kor. Kafi 
miktarda pişince ateşten çekerek ka • 
hpta bir miktar goğutmalı !'-IOnra kalı
bı tersine çevirerek bir tabağa kotar
malıdır. mr miktar toz şeker ve yu
murta beyazı karı~tırıp ic;ine yarım 
limon sıkarak ve hepsini giizelce çal -
kayarak üzeri dövdiirme yapılabilir. 
Eğer fırın olmazsa hisküiyi pişirmek 

için kalıp bir ocağın sıcak külleri or -
tasına konur. Ve üzerine bir kaç sıcak 
kömür konmuş bir demir kapak ko -
nur. 

Deniz bisküisi, peksimet: Uzun se
ferlerde ekmek yerine kullanılan bu 
hisküiyi yapmak için heş kilo buğday 
ununa bir kilo maya ilftve ederek gü
zelce karrştmlmalı, mahHıt koyu ha
mur haline geldikten sonra ~öreklerc 
ayırmalıdır. Çörekler bir saat kadar 
mutedil fırına konur. Biskiiinin bozul· 
ntamac:ı için ikinci bir defa fırına n-ri
Jir. Hazırlanmı · ve hirikmi;; olan his
küiJer nrasıra havaya maruz hırakıl

mnlr ve kurntulma1ıclır. 
<Devamı v::ır' 

YENi ÇIKTI 

Deliliğin Psikolojisi 
Fiatı 50 kuruş 

Tevzi yeri • V AKIT Matbaası 

~ T: 5000 
110.26 

Yazan: 
Aka Ciündüz 

Polis bodrumuna • haklı, haksız 
giren halk ıöyle bir tahlil yapmış
tı: 

Polis ve polis müdürü: 
(P) para! 
(0) Ondan ver! 
(L) lakırdı yok!.. 
(Y) yiyeceğim! 
(S) seyirde, sefahatte!. .. 
(M) mankafa! 
(Ü) Ürkek; 
(D) (söylemesi ayıptır). 
(Ü) üfür geç, (yani rüıvet ver 

kurtul). 
(R) rezillik; 
(Ü) ne bileyim ne ... Halk bu .... 

Söyler mi söyler, uydurur mu uy· 
durur ... Bir de kızmaya gorsun, 
bir de canına tak etmeye görsün ... 
O uza başka fey yapar .. Ne ister· 
se onu yapar!.. 

iyi a.mma, sokaklarda düşün-
ce adama yer, yurt vermıyor .. 
Gece yaklaftı. Esoes ne 
olacak? Eski pansiyon oda-
sını başkası kiralamış. Ne yap· 
malı? Yaralı zabitler pansiyonuna 
kunuklamalı. Başka çıkar yol var 

? . 
mı .. 

Pansiyonun büyük salonunda 
yenik (hafif) yaralı, ilksagılı genç 
zabitler öbek öbek oturmutlardı. 

Kimi öbek çay içiyor, kimi öbek 
kağıt oynıyo}) bir kaçı da konuşu
yor. Gelmit mektubunu okuyan, 
evine mektup yazan, düşünen, fin
cana ilaç damlatan, uyuklayan, ıs
lıkla ince bir hava üfleyen .. 

Esoes eski bir koltuğa çöktü .. 
iç sıkıntısından bunalıyordu • 

Pansiyon nöbetçisi kapıda gö • 
ründü ve ses yükseldi':""' 

- Efendiler! Efendiler! Şehir 
varyetesi bu gece yaralı zabitler 
bir eğlence düzenlemiş.. Hepini • 
zi saygılarla çağrıyor. Gitmek iste
yenler kartlarını pansiyon idare • 
sinden alsınlar .. 
Çoğu aldırmadı. Bir yüzbatı 

Esoes' e sordu: 
- Gidelim mi mülazim? 
- Siz bilirsiniz .. 
- Görüyorum ki sen de can sı-

kıntısı içindesin ... 
Tramvayda bir ihtiyar kadın ko 

lu boynuna asılı yüzbaşıya, ve bir 
mektepli çocuk koltuğu değnekli 
Esoes'e kalkıp yer verdiler. 

Tiyatronun her yanı donanmış • 
tı. ..- ···'in cadde pırıl pırıl yanı -
yor Kapının önüne hususi oto-
mobiller, çift atlı arabalar dizil • 

mj,ti. 
Kapıdaki teşrifat memurlarının 

ba11 gelenlerin yakalarına yan göz
le baktı. Rütebelerine anlayınca 
durgun bir sesle yanındakilere e · 
mir verdi: 

- Beyefendilere üçüncü kat 
localardan 64 numarayı açınız. 
Buyurunuz fendim!.. 

Yüzbaşı durakladı ve biraz çe • 
kingen bir sesle: 

- Ben çıkabilirim, dedi. Fakat 
arkadaşım üçüncü kata çıkamaz 

sanırım .. 
- Ne yazık ki ötekilerin hepsi 

tutulmuştur efendim .. 
Esoes karıştı: 

- Yüzbaşım, siz giriniz, ben 
başka bir akşam gelirim .. 

Bu konuşmayı işiden uzun ya -
pılı, tek gözlüklü bir adam hemen 
söyledi: 

- Ben kendi loca mı efendilere 
bırakabilirim . 

- Sizi rahatsız etmek isteme -
yiz .. 

- Rahatsız ne demek? Yurdun 
yiğit ve yaralı zabitlerine ne yap-

. aıe 
Alma ve başka dıJe çevıı 
Devlet yasasınca koru 'udur 

sak azdır. Sizler ki bizinı j~İ~ 
rer aslan gibi çarpışıyorsuıııı~ 

Tek gözlüklü birçok tont~ 
sözler söylemeğe çalışırken 
bit bakıştılar. Bunları söY1 do 
tense locasına girmek dah• 
dur, diye işmarlaştılar. . "'/ 

- Çok teşekkür ederıt· 
siz de beraber olursanız. 

- Sizinle beraber • bul&J 

benim onurumu arttırır. . . ~ 
Birinci katın sahneye bı~! 

lüks bir locasına girdiler· 'ı1 
gerçekten doluydu. faka~ 
lerle değil.. Zabit olarak b~r f 
dileri, bir de kar§ı locada hır 
kumandanı vardı.. I 

Yüzabşı alı,kan bir ta"1r' 
aldı .. 

ı,ö11' Esoes ömründe ilk, ~ 

yere girmişti. Gözleri ~· J 
Kulakları oğuldadı. Sırf 
bir şey göremez oldu. 

Gitgide alışınca §aşa kaldı· 
ne lüks, bu ne tataf at, bu ııe 
idi! 

Tek gözlüklü nazik adalf1 
zabitin ortasında ve ayakta 
yordu. Saygı ve onur ob\1

11 

oturmadığını söylemişti. 1'0 

!arını ağırlamak için ne·Y'. 
ğını bilmiyordu. ikide biti 
anlatıyordu. Bilmediği, tanı 
ğı yoktu. 

- Şu karşı locada beyaılır bit 
kadın yok mu? 1,te o geçetl 1 
kadar bir kadın terzisiıı. de 1 

ı..ıf' ı:: .. 
hizmeti gören< küçük bır ,... ~ .... 
Bugün ba,vekil muavinin ~ "' 
sidir. Kürkleri ,elmula~~ ~· aıt 
zelliği ile başları döndürıJ!r • 

Şu uf ak tefek adam, haJ" ~ 
locadaki palabıyıklı ile bir .

1 . b' 
konuşuyor, ı§te o tanınmıt J 
laska müteahhididir. lşiniıı j ~ 
rını öyle biliyor ki, her pal. ~ 
dört kere sattığı olurmU§· S,l 
tiyi veriyor, sonra her J1. 

parti ambardan gene 1keıı~ ~ 
auna tatınıyormu!, an arsı / 'I\ 

Şu tombul kadın büyük b ~ 
ginin karısıydı. HarpteJ1 ~ ~ 
sene önce kocası lopu attı·) 
bo§andı. Şimdi bir yeni ı. .... 
evlendi. Konağında verdıl j 
f etlerin bir e§ini ömrümde ) 

dim.. flı. · 
Bu geceki proğramı ~ ~ 

mü? Çok güzel.. Böyle bıt ~ 
ram kırk yılda ele geçın~ 
yanın en ünlü artistleri ye ~ 
bitlerimizin onurlarına 

buluştular.. rJ''~ 
Orke~tra başladı ve pe bil' •i 

dı. EslC:i şark masalları111" , t 
duramadığı bir dekor .. • ., ~ı li 

- Bu dekor Hindists"~f' t1 

mavera mahracasının ,_ ~ 
bir kö,enin tam örneğid:·ıı,. ç; 

Ortaya yarıdan çok 'bİ' -' 
"'ıı ~OJ 

lak, telli pullu, tatlı yaS ,,ı 
dın çıktı. Bir alkış kaııtl ~ . , 
tu.. ıeril'' 

- işte dünya erke" 1 O'" 
bullak eden Hintli kıı<lı". 
Mataharri budur... d . 1 

Esoes, bön bön sor ~·d·" 1 aİ 
- Ne it yapar bu··ıb'f' 1 
Tek gözlüklü ile yıı 

d·1 det· 
se ı er.. d rı•e d"" 

- Bu saatlerde :atii" ;; 
kalan se.atlerinded.e 1 1'l 1 

d r "' ıf10e 
yı anahtar e ıg 1dıl'• d•• 

\ 

l 
' 

H. d" .. 1 kııd•" "' . ın ın en guze d 1ı~ 
Mataharri kıvra~ :;,of' d'• 

nadı, ve bütün .tı!. j\llaf 1,. ı' ) 
d• kı}ol• dtP 

sarhoşu e ıp çe •"'' d·.l 
.. d" J-ler ! h kalarca sur u. 1,.ı (1 

yağız Hintli beınbe (De"aıfı' 
gösteriyordu. 
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,, 1 ' uzam ı arın r BORSA

1ll :~:a;~~~ Milyarder Mak Kinley' n halıları 
§ E... 1 ~ 

M ı ""' ~ rıtukut (Satış) Amerikalı Mis de Mak Kinley ile ez a r ) g) ; Londra 632 Viyana 23 • kansı İstanbula geliyorlar; burada ken-
8Q 

»lik zabıta romanı N ki d - Nevyork 126 l\lııdrit I 7 dileriyle tanışıyorum. 
na e en : VA. rıtO § Paıis 

169 
Berlin 

45 
Bir akşam çayında, Nevyorktaki 

.. MilAno 21 4 Varşova 24 evleri için, iki yüz tane halı alacakla-
kini kaçıracak, sinirleri bozacak ~ Hrüksel 117 Hudııpeşte 26 rmı söylüyorlar. İki taraftan da kaza. 

-19-
...... Son ba akl d H A 

gibiydi .. Öyle bulmuy<?r musunuz? § Atina 24 50 Hükreş 17,50i nacağım komisyonla zengin olacağımı 
- Hakkınız var ... Pek münase- g Cenene 819 Belgrat 56 dü§ünüyorum: 

loııu d sam ar a... atta, 
llı-q n an evvelkinde olursa daha 
bn·\'~fıktır. Böylelikle, yola baka-
, ırız \'e yold d .. .. . 
<.~il. h an a gorunımeyız. 

be Urası çok karanlık. Lakin, 
r §e d ~ili\ Y en evvel, şuralarım bir 

ha Yene edelim. Bakın itte ... Lam 
llızın b ttk. urada bize yardımı ola-

betsizlik etti. ' Nüsret hanım, bun- ~ Soly.ı. 24 Yokohanıa 34 

dan son derece müteessir oldu. ~ Amstcrdarn 84 Alun 928 
- Zannederim ki... ~ Pı ag l OZ Mecidiye 40 

Stokholrn 33 Banknot 240 
Birdenbire sustu. ~ 
Zira, arkalarından doğru bir gü- ~ Çekler (Kap. Sa. 16) 

rültü geldiği zehabına düttü. E Londra 630.50 Stokho'rn 3 0818 
Latif bey, Nuha bakıyordu. c Ne\'york < 7928 Viyana 4.297 

Sabah tam ondu. 
Ali Seyfi biraderlerin, Mahmut 

Pa,anın yukarı taraflarındaki bü
yük halı mağazasından, milyarde
rin karısı, milyarder, ben üçümüz 
arka arkaya giriyorduk. 

da.ı 'l' a\'anlar alçaktı. Mahzen o • 
il.tını b' b' . llr ır mne rapteden kapı • 

: Paris 120.'l Madrit 5 804 - Bir §ey mi işittiniz? : Orada, birdenbire zengin olu -
- MılAno 9 z89 Berlin 1 ,97 t 

- Evet, öyle gibi geldi. _ Brüksçl 3,ıH) Varşo\"a 4 19 :: vermek fırsatı içinde ya,ıyan bir 
Susup dinlediler. _ Atina 8.''.l,42 Bud.ıpeşte4.o9I5 i adamın, yani benim, bütün bir ö -
Her yer sükut içindeydi. Sazan~ Cenevre 2,4467 Bükreş 78,9715 mür müddetince yakalıyabilmek 

' ~ti!\ kenarlarına bakınca, duvar • 
ırı. k ,, Pe kalın olduğu anla§ılı -

l0td . 
L u. Son odada bir merdiven 
~IYe' het. sı vardı. Duvarlnrda rutu -

denizin gürültüsü, birdenbire ke- 5 Sof ya 65.724;3 Bel~at 34 9575 _ emeli)e uğrattığım büyük bir iş me 
sifleşiyordu. Sonra, yeknasak a- ; A mstrdam 1,1726 Yok ohama 2,7046 § 

ııi Yoktu. . - selesi geçtiği için, bugün, gerek 
henginde devam ediyordu. Ufukta~- l_'r_a"_,. __ ı_8 __ 9_6_~_s __ l\_1o_sk_·o_,_·a __ ıo_9_3_:ı:: 

latif: 

' çjı; Buradan başka bir yere ge • 
'°rd ediğine emin misiniz? diye 

u. 

milyarderin, gerekse halı tüccarı • 
bir kaç §İmşek çakmıştı. E _____ E_S_H_A_M ______ E. nın bütün mimiklerini hatırlıyabi-

Latif, sordu: ' : lş Bankası ı o = 
A b ıhı k

.. d - l.!. Siı>orta 00 E liyorum. Benim kendi hareketleri • 
- dnan ey, amur oy e ~ Anadolu 27,SO n 

1 k 
Bomonti 250 =: me gelince, bunları çok daha son • 

ilk defa o ara mı uzun zaman : Reji 2,25 ;:: 
kalmak üzere geldi? Şir 1-layri}·e 15,50 Tramvay 31 50 raları, Ali Seyfi biraderlerin en 

_ Hayır ... Buraya, sanırım, be~ ~ l\1crkez Hank 57 75 Çimento as. 13 2~ büyüğünden, benim kendisini an -
İ) l<atiyen eminim ... 

l'i eminden, gözetlemek için ta -
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Anadolu il 45 30 =ı 
Şimdi 't' b d b ·· ·· tal , çı ı, oy an oya goru • 
t ard ı. 
Nuh alçak bir sesle sordu: 

"'k Geçen sefer, burada garip 
Ilı alar olduğunu fa&ettiğiniz za

a.rı. saat kaçtı? 
h· ......._ l' akriben gece yarısı ... Hatta 
•te Yakın ... 

til aitaz sonra, Latif Bey, tekrar 
... 'l.e. başladı: • 

~ ......_ Saat on birde i~ittiğimiz çın· 
,~'-k sesinin manasını bir türlü 
\ ~amadım. Şüphesiz, yoldan 
a>'ıı çapkının biri, bize bu oy;unu 
1 

~ltlışhr. 

~'Bunu ben de düşündüm. Fa
• hayır, imkanı yok. 

'Niçin? 

~ Zira, bir çocuğun boyu, zin
t~ \ıcuna irişmez. Diğer cihetten 
~tr biri, çıngırağı çalıp kaçsa, bir 

ç kere çınladığını duyardık. 

lıt~ir. müddet dü§ündükten sonra, 
u da ve etti: 

td:'b. Bu hadiseyi başka türlü izah 
" ıl' . ~\l trız. Sofada bulunan çıngı-

istikrazı Dahili93 8 d "" gası bile yoktu. :: Ana olu 111 -,- = 
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tı. e e ıme onuşma an ~-l 

tılar~ • Himayei etf al balosu 
Latıf: B. M. M. Baıkanı Kazım P§. Hz. nin 
- İşittim! dedi. yüksek himayeleri altında Türkiye Hi • 
Fakat, artık, gürültü tekrar et- mayci ctfal cc~iyeti menfaatine 6.12. 

miyordu. 934 perşembe günü ak§amı Ankarapa -
Aradan bir kaç dakika geçti. las salonlarında verilece~ olan milli 

Nuh, endişedeydi. Sola fr;ıkalade kostümlü balonun çok zengin ve eğlen· 
dikkat ediyordu. Otuz adım öte - celi olma&1 için büyük bir Özenle ça • 

hşılmaktadır. Balo gecesi zenigin bir 
sindeki siyah çizgi içinde her şey piyonko çekilecektir. 
aybo1muş gibiydi. 
Arkadaşının birdenbire ~Jçra -

dığını duydu. Kendi de sıçradı. 
Bu sırada, kolunu bir el yakala • 

mıştı. 

Kolunu tutan Latifti. Bu adamın 
gözleri, çite doğru çevrilmitti. Nu
hu da oraya bakmağa teşvik edi-

yordu. 
Nuh, baktı. 
Karanlık, içinde bir beyazlık i-

lerliyorau. 
(Devamı var) · 

Geçen sene yalnız hanımlar ara· 
sında yapılan milli kostüm mühabaka • 
sı bu ıene erkekler arasında da yapıla
caktır. Müsabakada kazanalara kıymet
li hediyeler verilecektir. 

Bilet fiatları: Bir bey iki hanım i -
çin 6 lira, 

Bir bey bir hanım için 5 lira, 
Yalnız bir bey için: 3 liradır. 
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ABONE ŞERAiTi 

Dünyanın her hangi bir tarafın 
daki bir seyyaha soracak olursa -
nız, bütün dünyadaki halı mağaza 
larının müşterek bir hususiyetin -
den bahsederler: 

Karanlık, içerde her şey hakim 
dir. Halıların ayaklarınıza verdiği 
büyük sükunet değişmez. Yukarı· 

ya açılan, yahut afağıya inen mer· 
diven her tarafta aynidir. Demir 
kepenkler ba~tan atağı kapalı du
rur. Uşakların hareketini, bu sa -

bit karanlık içinde birer gölge gi
bi fark edersiniz. Ve ekseriya bir 
Cüzamlıda olduğu gibi hayattan 
kendilerini çekmiştirler. Sadece, 

hafif bir çay kokusu, bütün bu es· 
ki şeylerin üstünde uyanık ve dai· 
ma hareket halindedir. Vakit va
kit, derinizin altında bile onu his • 
setmeğe mahkUmsunuzdur. 

Çok sonraları, milyarderin karı
sından aldığım bir mektupta bü -
tün bunları bana anlatıyordu: -

Bu halı mağazasını, diyordu, ha • 
yatımda hiç bir vakit um,ıtamıyo -
rum. Amerikaya geldiğimiz za -
man, Nevyork'un büyük halı tica-

rethanelerde bu empresyonu 
daima aradığımı itiraf ederim. Bü 
yük karanlık belki orada da var -
dı. Ve derhal söylediğiniz gibi, u
şakların hareketi bir Cüzamlıdan 
daha farksız değildi, fakat içe-

ride bir şey eksikti; unutulmuş 

ve eski eşyaların üstünde, uyanık 
ve maddesi alınmış bir ruh gibi, 
daima gezici, hafif çay kokusunu 
her vakit aramı§ımdır. 

Hakikate gelince, milyarderin 
karısında bunu gördüğümü söyli • 
yebilirim. Mavi gözleri, donuk yü
zünün üstünde birdenbire değiş • 
mişti. Daha doğrusu, macerasını 

her vakit okuduğumuz "Mavi Ö· 

lüm taşı,, nın, birdenbire oraya 
girdiğini görüyor gibiydim. Kadı
nın Sfenks yüzündeki bu garip ışıl 
hyı, büyük halı mağazasının, he
nüz aydınlanmamış olan duman 
rengi içinde, daima hatırlayaca • 
ğım!. 

leri en çok biribirini tutmuş ve ka· 
rıtmış nevilerinin birer birer orta -
ya atıldıklarını görüyorum. 

Büyük deponun bütün elektrik 
lambaları fayrap edilmişti. Sade -
ce, her hah, intizamla çalışan iki 
uşağın ellerile ve alışkan hareket· 
)erle açıldığı zaman, Azerbaycan
lı halı tüccarı, bir eli yeleğinin ce
binde altın köstekle yavaş yavaş 

oynarken, öteki eli, hafızasının 

da yardımını arıyarak, her halının 
Milyardere hatırasını anlatıyordu: 

- Bu gördüğünüz küçük bir 
"Kara bağ,, çeşididir madam, 
fakat... daha evvel ne gördü • 
ğünüzü sorabilir miyim?. 

- Evet, dedi Mis Mak Kinley, 
halının üzerinde bir renk görüyor 
gibiyim. 

-Tamam. Sadece bir nokta ka
lıyor madam, bu rengin orada bu
lunduğuna katiyen emin misiniz? 

- Şu halde, halının üzerinde 
mutlaka bir renk gördüğünüzde 
ısrar ediyorsunuz. Doğrudur; bir 
renk hakikaten var. Fakat hiç bir 
vakit bu rengin orada sabit ve ça
kılı olduğunu da iddia edemiye -
ceksiniz sanırım. Vakit vakit onu 
birdenbire uçmu~ gibi gördüğünü
zü de itiraf ediniz. Sadece parlak 
bir toz, bütün düğümlerin üstünde 
halının maddesini teşkil ediyor. 
Bir çok ticarethanelerde büyük 
şantajlarla size daima çıkardıkla -
rını sandığım Karabağ çeşidinin 

"lalezar,, cinsi budur madam. Ve 
unutmayınız ki, bütün dünyada 
pek enderdir. 

Bir dakika içinde Mis Mak Kin
leyin yanı başına birdenbire o ka
dar kolaylıkla soknlmu~fu lef,'' hu 
hareketi ne zaman ' ya-pfığıni bile 
anlayamamıştım: 

- Madam!. Lutfen elinizi sü-. . . 
rer mısınız. 

- Hayır, hayır, diye kesti Mis 
Mak Kinley, orada hiç bir şey bu
lamıyacağımı biliyorum. 

- Hayır, bulacaksınız. Çünkü 
bir göz bağcılık oyunu yapmıyo • 
rum. Fakat, bütün bu renkleri par 
maklarınızın ucunda pembe bir 15.
le tozu gibi bulacağınızdan da e
min olabilirsiniz madam! .. 

Ali Seyfi biraderlerin büyük ha
h mağazasında, Milyarder Mak 
Kinleyle karısına çıkardıkları halı 
ve seççadelerin nadir bulunur de· 
senlerini buğün ister istemez ha -
tırlıyorum. Milyarder, halı çeşit -
lerine hiç bir vakit yabancı değil -
di. 1924 sonbaharında Beyrut'a 
yaptığı bir seyahatin kısa bir re· 
zümesini anlatırken, bir Fransız 

ceneral konsolosunun şatosunda 
tesadüf ettiği sahte bir halı kolek· 
aiyonunun tarih yanlışlarını çıkar 
dığını söylemişti. Ali Seyfi bira • 
derlerin en büyüğü: - Nasıl... di
ye atıldı; 1924 yılında Beyrut'a 
seyahat yapan Amerikalı sizmiy -
diniz?. 

Kenan HulOsi 
(Devamı var) 
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fırsatını bile bulamıyacağım, renk 

Salı günleri meccanendir .. 



000 liralık dava 
(Bq tarafı ı ncide) 

J§temilatının zaptından dolayı 

<onomidis tarafından hükumeti. 
iz aleyhine açılan bir tazminat 
avaıma da bakılmıştır. Bu dava-
ıa, hazine avukatlığını Beraat Ze-
<i H. deruhte etmiıtir. fto. 4Z - Sa~ih Bey No. 44 - Saadet Bey 

Bu dava etrafında mahkeme he- Bugün mü•abakamız.a girenlerden Salih ve Saadet Beylerin re-
yeti yeniden bazı tetkikata lüzum ıimlerini çıkarıyoruz.. Çocuklarını z.ı mü•abakamıza iıtirak ettirmek 
görmü§, muhakemeyi gelecek onları ıevinclirir •.• 
perıembe gününe bırakmııtır. 10 Kanunuevvel son gündür. Hemen yazdırınız.. 

Bundan baıka Türk - Yunan 
muhtelit hakem mahkemesinde 
Abdülhamit veresesi tarafından 

Yunan hükumeti aleyhine açılan 
davanın müdafaası yapılacaktı. 
Mahkeme heyeti, müddei vekilin
den bazı izahat alınması için mu
hakemeyi ba,ka güne bırakmıştır. 
Abdülhamit veresesi, Yunan top
raklarında katan mülk ve arazile
rini istemektedir. 

Bu mahkeme de gelecek per • 
ıembe günü iki mühim davaya ba
kılacaktır. Bunlardan biri Evkaf 
tarafından Yunan hükumeti aley
hine açılmıştır. Evkaf Yunanis
tandaki gayri menkullerinin bede
li olarak 150.000 Türk lirası iıte
rn•ktadir. Bu da.ayı tamnmı~ a

vukatlar Üzerlerine almı,tır. 
Bundan başka Sigotaı isminde 

bir Yunanlı tarafından hükume
timiz aleyhine açılmış mühim bir 
orman davasına da bakılacaktır. 
Hazine avukatlarından Beraat 
Zeki H. bu davanın da vekaletini 
yapacaktır. 

Mançuko 
Gene kendinden 

bahsettirmiye 
başladı 

Şarkın ısıız köfeıinde unutula· 
cak sanılan dünyanın en yeni dev· 
Jeti Mançukoo hemen hemen 
kendinden bahseUirmekte kusur 
etmemektedir. Zoraki doğan bu 
devlet yavrusunu ta doğduğu za
mandan beri kimse tanımak iste· 
medi ama o inat etmekte herde· 
vam ... llle kendimi tanıtacağım 

diye bar bar bağırıyor. 
İyi ama tanıtmak için ne yap· 

sın? .. Onun da kolayı bulundu: 
Mançukoo'ya girecek petrölün 

inhisarını müzayedeye koymak! 
Devlet bunu ilan eder etmez 

Amerikalılarla İngilizleri bir te· 
18.ş aldı ... Hasanın böreğini yağ

maya kottular ... Ve Tokyo'ya bi· 
rer mümessil gönderdiler ... 

Japonlar bir taraftan bıyık al
tından gülerlerken, diğer taraf· 
tan: "Bizim böyle bir meseleden 
haberimiz yoktur,, diyerek bu e· 
fendilere alakadarlara müracaa· 
tın gerek olduğunu bildirdiler. 

Halbuki ne lngilizler ne de A
merikalılar Mançukoo'yu tanıma· 
mıtlardır, orada ne resmi ne de 
ftusint mftmesıilleri yok. Petrolle
ri için yeni açılan bu mahreci kay· 
betmek te olmaz ..• Bu buhran za• 

Yüzü çorap mas
keli adam 

(Baıtarafı 1 inci de) 

binden tabancasını çıkarını§, bir 
el ateş etmiştir. 

Kurıun polisin koluna gelmiş, 

lngilizler, hüku
metlerine çatıyor 

(Baş taralı 1 incide) 

son:a: - Yok, biz böyle bir şey 
dü§Ünmiyoruz. Anlaşırsak bir a· 
rada anla§acağız.. gibi bir ıöz 
daha söylediler .. Sonunda ne ol -

aClam kurtulmuş ve tahta kapının d .. A .k d 1 · k'll d. J .. . u ! merı a a ış ı en ı.. a • 
uzerınden atlıyarak kaybolmuş· l d .. ... t t l 

pon arın a yuregı ya ı~ ırı ama· 
tur. d 

P l. k l d d k ı .... ,, 
0 11 0 un an urma sızın A k J bo 

can a ma suretı e yer e surune • 1 k l d .d · k 1 1 k k .1 d .. .. 1 nca , aponya, yuna, an· 
. aşma oy un a gı ece o una, 

rek caddenın başına kadar çıkmıf, l .1• 1 . d·· .. d 1 . .. ld ngı ız erın onup o &f ıp, gene 
orada hır tofor tarafından ka ı • A .k ·ı 1 ... b b 11. .. .. .. .. .. mera a ı e an asacagı es e ı-
rılarak hastaneye goturulmuıtur. J l : d .... b 

P 1. · k l d k k apon arın da ıste ıgı u mu -
0 ısın o un an urşun çı a • d d . . 1 

1 k d. • . .1 kt d. ur eraınız .. 
rı mı§ ve en ısı ıyı eıme e ır. ş· d. . .. 1-'-'--

F k d.... ft h 1 ım ı zoruna yerme ıetırıaoıe· a at ıger tara an meç u , mas· .. . . 

k I. d b 1 k · · L d ge çahıılan hır dılek, o zaman 
e 1 a amı u ma ıçın, on ra h. k b. b" · · · . . . . . .. .. .. ıç ıı ıntısız, ır yarıı açımını 

sıvıl polısının en buyuk dort uzuv· ı l k j l b .. b k 1 • . a aca , apon ar, ugun aı a a -
· · - v azetemızın . . ... . . dan hırı olan e g . rına yaptırmak ıstemedıgı gemı • 

tafsilatiyle yazdığı - Bavul cına- )eri de birlikte kendileri yapacak· 
yetinin hala açılamamış mühim es· tır Bir bölük lngilizin de avuncu 
rarile uğraşan baş hafiye Donald- şudur: 
son işe girişmiştir. "lngilizler1e Amerikalılar, Ja· 

Bütün Londra, Dona1dson'un ponlardan ayrı birleşirlerse, Ja • 
kılıklarını değiştirmiş haf İyelerile ponlarm bu iki güce birden kar· 
taranmaktadır. şı koyması pek güç olacaktır.,, 

Adamın fabrikada çalışanlar • Törii - Hüküm et. 
dan biri olduğu zannediliyor. Çün· Acun - Dünya. 
kü haricten hiç bir adamın, kur - Yön - Taraf, cihet. 
tulmak için, fabrikanın içine doğ- Avunç - Teselli. . . 
ru kaçmak teşebbüsünde bulun - Londra, 22 (A.A.) - lngılız 

... k t• d M .. •kelı' hariciye nazırı M. Simon ile Ja -
mıyacagı anaa ı var ır. ..... . 

ı k 1. f · · b pon murahhası M. Matsudeıranm 
0 ara po ıs ne erını vuran u a • • l . 

· d k k b. 1 dünkü görüşmesınden sonra ngı-
damın ıçer en açaca ır yer o • 

... ' . . . . }iz-Amerikan toplantısının cuma 
dugunu bı1en ıtçılerden veya hıl· b h l k ·1 
hassa bu mevkide tahkikat yap • 
mağa jmkanı bulan biri olduğu 
muhakkak görülüyor. 

Yugoslav 
muhtırası 

(Baş taralı 1 incide) 

dana çıkarılması için bir anket ya· 
pıldığmı, bunda, Yugoslav tebaa· 
sından olan canileri hudutları iç:n

de barındırdıiı, onlara kolaylıklar 
göstermek ıuretile ve beynelmilel 

sulhu bozacak tarzda hareket et· 
tiği için Macariıtanın mes'ul ol· 

ması lazım geldiği zikredilmekte • 
dir. 

Muhtırada ltalyamn ismi geç • 
mem~ktedir. 

manında böyle fıuat kaçırılır mı? 
Şimdi hususi menfaatlerin dev

let siyasetlerine bili tesir edip et· 
mediği aç~kça anlatılacak! Baka
lım Mançuoo>lular petrol baha· 
nesiyle kendilerini büyük dev· 
!etlere tanıttırabilecekler mi? 

ıa a ı yapı masına arar verı • 
miftİr. 

Bu toplantıda M. Makdonald, 
Simon ve Amerikan murahhası M. 
Norman Davis bulunacaklardır. 
Toplantıdan maksat M. Simonnun 
Japon murahhası ile yaptığı iki ko 
nuşmamn neticelerini Amerikalı
lara bildirmek ve silah beraberliği 
ve mecmu tonilato meselelerinde 
mutavassıt bir sureti tesviyenin 
Japonlarca reddi üzerine hasıl o· 
lan vaziyeti tetkik eylemektedir. 

Japon mahafilinde teyit olun· 
duğuna göre dünkü müzakere es • 
nasında yeni hiç bir vaziyet hasıl 
olmamış ve Japonlar Tokyodan 
ba,kaca talimat istemeğe lüzum 
görmemi§lerdir. 

İngilizlerle Japonlar cumartesi 
veya pazartesi yeni bir toplantı 

daha yapacaklardır. Japonlar, 
lngilizlerin teklifine kar§ı muka
bil bir proje vermemitlerdr. 

Mançcster Gardien gazetesi, 
deniz müzakerelerinin çok bedbin 
netice verdii:ni yegane nikbin ci· 
hetin müzakerelerde henüz inkıta 

Galatasaray, Ateşgil
neş klilplerl 

Galatasaray klübünden ayrılan 
bazı sporcular, Ateş Günefİ tetkil 
etmişlerdir. Bu iki klüp tekrar 
birleımek teşebbüsünde bulunmu§· 

tur. Fakat, dünkü içtimada, Atet 
Günetin teklifi, Galatasarylılarca, 

kendilerini ortadan kaldırıcı mahi
yette görülmüıtür. Teklif ittifakla 
reddedilmiıtir. 

olmamasında aranması lazım Kel
diğini yazıyor. 

Hava yarışı ılı 
Tokyo, 22 (A.A.) - M• ~ 

.• ·dıt hükumeti, Okyanos servııı ı:s / 
manyadan bir kaç zeplin satıt' / 

caktır. Bunların bedeli ba~ 
Çin bezelyesi ihracatiyle 

cektir. rl.ı 
Nevyork, 22 (A.A.) - Ae ~ 

poreytİn, bu aene zarfında S:0; 
Ruıyaya üç yüz tayyare ınota 
raç edildiğini bildirıni!tİr· 

Almanlarla Fr8JJ
41 

sızlar anlaşıY0! .. f' 
Roma, 22 (A.A.) - fr" ıı~~~ 

Alman mütehassısları Snrre .~ 
madenleri hakkında esa• jtı 
le uyuımuşlardır. • de 
Müzeler kütüpharıeS'~di'~ 

Asarı atika müzeleri umu~ ~e~ 
bır 

Aziz Beyin imzasını taşıyan • . J 
• k•· ,. 

name aldık. Bunda denıyo~ . ti~_; 
- Müzeler kütüphaneşı '

0 ülıe,ı?~ 
mazbutiyet itibariyle çok ,,, e bİ' rl 
bir haldedir. Şimdiye kad~~ ~ıf1 ,ti tıf )jll 
tabın ve hatta ne biıparça kad~ı e ro'f.

1
; '~~ 

'b. b. ha ı• .., ~ 
lıp bulunmaması gı ı ır 1'r o/ ' 
Umumi müfettiıler tarafınd•" ~t~ ~ 
tefti§ iıe mutat bir tefti~tell. bit ·~tJ' 
teY değildir. KitaplU'ln 1~1 Sı'i'~..t 

.f el'! d•w• ··mteaıııe ,, 111· te taanı e J me ıgı c:u • ço.. ı 

ne kurulduğu elli ıenedenberı t••";# 
katli bib)oğraflar taraffndaıı 
defterleri tanzim edilrniıtir., 



8 n ~ ve o i ~ iığrıları 
Souk alginh§ı • Romatizmaya 

1 Kaıelik kutu 
1 O ,, türplede 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 
İsrninc dikkat ediniz - Her eczan~de bu'urrur. 

lstanbul Milli EmHlk Mftdllrlllğilnden: 
~· l<ulllkapıda Es"i Şeyh Ferhat Nişancı Mebmetpaşa maballe
~t~ .Havuzlubamam sokağında üçer katta üçer oda, sofa Te 
tio ıle Zemin katmda matbah ve kuyutu bu!unan 47 ve 49 
•t b lu. kagir iki evin 3· 4 hissuile 4 7 No. lu evin arkaıında 
ı., u evlere bahçe olarak ilhak edilen bir mükerrer No. lu 
l9;;1n. 21124 hissesi bedeli naklen ve defaten verilmek şarti!e 
l ı. 1 lıra üzerinden açık arttırma usu' iyle utılacaktır. isteklilerin 
~ 2·934 pcrıembe günü saat on iki buçukta 150 liralık pey 

tleriyle müracaatları. ''R.,, "7980,, 

Veni eserler 

ÔiJn ve garın 
tercüme 
külliyatı 

15 

. 
Y Rasin 
Külliyatından : 3 

Türkçeye çevir~n : 

Ahmet Retit ( H. n · 2ım) 

Fiatı 75 kuruştur 

MATBAA-KÜTÜPHANE 

Dağıtma jeri Vakit ı..ütüphanesi 

J tanbul : Ankara c:ıddesl 

1 

~it,~·---~--· ~~-~-· otmak l~in bUtün 
"1•rın fevkind e olan 

'b -
t <.,~ ~ 
~ ~ , 
? .... ~ 
~ t9ınnt tP?LAY -l 

·~?nJR. Bil.AD~ 

~--~OKER 
~~11,~y TIRAŞ BIÇAGl 

ltııı v 
· e her yerde arayınız 

~-- (3775'--• 

Istanbul 7 incı ıcra memur
luğundan: 

M6teveffa Petro Gühanın va· 

1 r ·a ~eri kar111 Madam Mariya Ye 
kızları Eteni ve Kalyopi ve Ef · 
talya ve hafidesi Mariya haaım · 
lara: 

Do'<tor Mehmet Supbi Beyin 
alacakı olan (905) liranın yüı.de 
5 faız ve avui<athk ücreti ve 20 
1 ra masraf ile tahsil talebi JJe 
vu!rnbulan müracaatı üzerine 
nam!arıDln ödeme emir:eri gön · 
derilmit ve ikametgibımıın meç· 
buliyetine binaen bili tebliğ reri 

geldiğinden bir ay müddetle ili· 
nen tebligat ifasma karar veril· 
mittir. l~bu ilanın tarihi neırin· 
den itibaren bir ay nrfında 
meıkür ademe emrine karfl 
bir göna itirazda bu'unmadığınıı 
taktirde icraya devam o'unlcağı 
Ye ödeme emirlerininio icra da· 
ireai divanhanesine aaıldığı teb
liğ makama kaim olmak lizere 
illa olunur. 318 

Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yı 'd l • 

ile yollannı bulurJar 
ve hedeflerine · vaall 

o!urlar 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıntıh günleder 
imdana koşan yol 

ııösteren odur. 

' ) 

Z6 

Beyoğlu 4 üncü 
mahkemesinden: 

sulh hukuk f . d 
inhisarlar U. Müdürlügun en 

1 - Etrafı muntazam duvar -
larla muhat Büyükadada lsa tepe· 
de kain eski 65, 67, 69, 70 yeni 6. 
6/ 2.6/ 2 numaraUı mük. ve 25551 
metre murabba araziye, malik, de
rununda natamam 1667 metre mu· 
rabba arsa üzerine mebni bir bap 
ahıap hane, maa müıtemili.t 127. 
68 metre murabba bir bap kargir 
hane, oluklu galvaniz saçtan ma -
mul bir bap arabalık, üzeri volto 
ile kapatılmı§ maa teferruat ve te· 
sisat bir adet su deposu 12,50 met-

1,0001000 metre üç katlı katranlı fıtil 
500,000 " iki ,, " ,, 
300,000 adet 6 numaralı Dinamit kapının 
350,000 ,, 8 ,, Efektrik kapıülii 
Yukanda nevi Te miktarları ya zıh malzeme 29· 11·954 tınlılDl 

mDsadif pertembe günü saat 14 de pazarlıkla ıatın alınacaktır. 
Talip olanlar şartname .,e nümuneleıini almak üzere ber ,Un 
Ye pazarltk için de tayin edilen gün Te saatte 0 yüzde" 7,S 
muHkkat teminat paraıiyle biriikte Cibalide LeYazım Ye M&ba· 
yaat Şubesine milracaatları. 0 7817" 

re derinlik ve 4 metre genit!iğinde Tokatliyan karıııı Su terazi 5 Nil aparhman 2 nci kata 
keza bir adet su mahzeni maa tu • nakletmiştir. Telef. 43734 

Doktor Orfanidis 

lumba ve tah~larz boru t~~~~ ı·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
! 1500 Ü mütecaviz çam ağacı bulu- rııııı -- ~~··---·1 
1 

nan mahallin tamamının kıymeti her akıam: Sırkecide istasyon köşesinde 
muhammenesi olan 11,soo . i yeni Ankara Lokanta v~ Birahanesi i 

2-Burgaz ve Heybeli adaları .. Asri ve Mükemmel lncesaz 
arasında, Pide adası namile ma • ' 

derununda kuyu, müteaddit su de- 1 yüzde on tenıillt. 
ruf, 42871 metre murabba arazisi, 1 Ôile yeme"lerinde mühim tenzilit, abonelere ayraca j 
ı•oları, ebniye ve kayıkhanesi, 250 ~~~~.~~ s ...... _ . .:_~_e mi z 
yi mütecaviz zeytin, 75 meyva a - -----------;;=-..-...uııııııınıı1ııııııuuıııııuııııınaıı 
ğacı ve 1200 bağ kütüğü bulunan lsio ilan 

mahallin tamamının kıymeti mu - Kadıkö1ilnde Haaanpaşa ma- Istanbul beıinci icra memut• 
h::ıı.mmenesi olan 5000; halJesinde eski Taşl<öprü ve yen Iuğunda: 

3 - Beyoğlunda Hüseyin ağa Iamail Hakkı B. ve Mezarlık Bir borçtan dolayı mahcuz ve 
mahallesinde Taksim valide çe§ • so: da ~lin ulci 3 mükerrer ve paraya çevril•eıine karar Yeri· 
me sokağında ki.in 101 numaralı, yeni 21 No: h Hüseyin ağamn fen dikit makinaaı Te kanape 
üç katlı , 112,80 metre murabba ar- iken bundan kuk sene mukad· ve masa vesaire 25· 11-934 ta-
sa üzerinde mebni, zemin katı bü- dem haricen Ahmet k1Z1 Emine· ribine müaadif pazar ~I ıaat 
yuk arabalık, birinci ve ikinci kat· ye satmıı •e Emine de 334 se· 12 den 13 e kadar Galatada 
larmda be§er oda, hala, banyo ve nesinde nfalile iki o~lu Ahmet Karamuatafa aokağmda 36 DU• 

mutfağı ve fevkinde büyük bir ta- Te Mehmet efendilere intikal maralı dükkkin önllude para-
rasa:sı, arkasında 67, 68 metre mu· etmiş olduğundan namlarma se· ya çevrileceği ilin olunur. 3458 
nbha1 bahçesi bulunan apartma - net itası talep edilmİ§tİr. Mev· 
nın tamamının kıymeti muhamme- ~ubabı arsa verese namma tes· 
nesi olan 8000; cil edileceğine nazaran bu yer 

4 - Hüseyin ağa mahallesinin hakkında al,luıı olanlar var• 
Valide çeıme sokağında kain 99 aa tarihi ilandan itibaren 
numaralı yedi odalı, 22, 23 metre lS gün zarfında 934· 1696 dosya 
bahçeli ve 77, 22 metre murabba numarasile lstanbut Sultanahmet 
arsa üzerinde mebni bir bap ah • tapu daires"nde Üsküdar Baş 
§ap hanenin tamamının kıymeti memurluğundan yeya tahkikat 
muhammenesi olan 4000; günü mahalli meı"ürda buluna· 

5 - Beyoğlunda Hüseyin ağa cık tapu memurluğuna müraca· 
mahallesinin F eriköy sokağında at eylemeleri ilin olunur. 317 

Doğrama Mobilya 
Ve 

Karosöri 

inıclit~anesi 
Mehmet Şevket ve 

Ali Ulvi 
Beyoğlu Taksim Panorama 

bahçesi geçidinde 
T eJefon : 49280 

r-:ôKTOR •1 
;ı H.,t!!. İ!~.~İ~evliyeii 
:i müteha11ısı :: 
ır ~ :! Urologue • Operateur ;5 
ii Babıali caddesi Meserret cteli so. No. 88 İİ 
fi Hergün ~;leden H n sonra ikiden sekize kadar :1 
:::::::::::: ::::::ı::::::::::::::::ıııı:r.m:::s:::::::: 

Kimyager ---, 
Hüsameddin 1 

Tam idrar tahlili 100 kuruş • 
tur. Bilumum tahli!at, Eminö -
nü, Emlak ve Eytam Bankası 

1 karşısında İzzet Bey Hanı 
- f450J J __ .. 

11o;.ı<;=::i0s.:~J 
I~ c ll il [ Bevliye Mütehassısı ] İi 
:5 Karaköy-Ekselsiyor mağAzası yanında fi 
il 1 :: No. 34 !. 

79 numaralı 79, 93 metre murab -
ba bahçeli 40. 12 metre zemin üze· 
rine mebni harap bir bap baraka· 
mn kıymeti muhammenesi olan 
1000 liraya deJlaliye ve ihale pulu 
müıteriye ait olmak üzere 8 / 12/ 
934 tarihinde saat 14 de açık art -
tırma suretile satılacaktır. Talip 
olanlar kıymeti muhammenesinin 
yüzde 7,50 pey akçesile mezkur 
gün ve saatte Beyoğlu dördüncü 
ıulh hukuk mahkemesinde hazır 
bulunmaları ve fazla malumat al· 
mak istiyenlerin 932 1186 numara 
ile mahkeme kalemine müracaat • 
ları lüzumu ilan olunur. (5061) 

f: Hergün 14 - 20 ye kadar Telf. 4123.'; H 
~ n 

-------------•' !!?!:::ı::::::::::::::==::ı:::::::::::::::::::::··-nr·ı 

• 
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KU~Uk ılllnlar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu-
lwuuak pyesiylc bir "Küçük İlan
lar,, sütunu açıyoruz. Bu ilanların 

satırma beş kuru~ ücret alınacak

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

• 

iki gün evvel Macaristanın 15 inci yeniden kurulu§ yılını kutluladığına dair, Peşte yazıcımız 
Bay Veghtenö'ün bir mektubunu yazmıştık. Y azıcımızdan dünkü posta ile bu kutlulamayı göıteren 
yukarıki resimleri aldık. 

Bunlardan üsttekinde kral naibi Amiral Harthy Mikloş Hazretlerini Macar ordusundan 250.000 as
keri gözden geçirirken, alttakinde de Amiral Surti Miklosen Hazretlerinin meclis ayan ve mebusan 
reiıleriyle bakanlar heyetini tribün de görüyoruz. 

1 - __ o ____ E_S_N ___ A_F_v_e __ iŞ_Ç_i ___ ~o--~I 
Söf örün derdi 
' Kaza korkusu 

Eminönü: - Şoför Kadir El. 
eliyor ki: 

Bir araba şoförün kendisinin o
lursa her cihetten iyidir. Yok bat
kaıının olur da, şoför aylıkçı çalı
Jırsa araba sahibi için de, şoför 

için de iyi değildir. 
Herkes kendi mesleğinden şi -

kayetçidir amma, bazısı keyfinden 
ve bazısı da hakikaten derdinden 
söyler ... Bizimkisi de öyledir ... 
Hiç istenecek bir san'at değildir .. 

Ben her gün sabahleyin evden 
çıkarken, çoluk çocukla helallaşır 
çıkarım .. Çünkü beş dakika sonra 
bir kazada ölmiyeceğimizi veya 
bir ölüme sebep olmıyacağmuzı 
kim temin eder? Velhasıl ne kadar 
dert yansak azdı~ .. 

-0--

Feylesof seyyar ço
rapçı neler söylüyor 

MahmulpCJ§a:- Seyyar çorap 
satıcısı I smail Elendi ne söylüyor: 

"Beş senedir ailemi bu yüzden 
geçindiriyorum. Biraz müşkül ve 

,yorucu iş ise de eh, ne yapalım? .. 
E"z de ya~ayıp geç.inmeyi bu yolda 
bulduk. Bazı gün oluyor, iyi sa -
tış yapıyoruz, bazı günler de bol 
hol hava alıp eve dönüyoruz!. Ta
l>tt, fıerl<eı l<aderine razı olacak, 
işte biz de öyle deyip avunu • 
yoruz.,, 

Kundura boyacılarını 
jmtihan etmek lazım! 
Beyazıt : - Boyacı Lutli Elen-

di diyor ki: 1 

Kısa boylu olmak 
Esnafa zarar vermemeli! 

Boya salonları bizim öyle raki- r---....---~--

bimiz ki sormayın .. Öyleya .. Ha _! 
zır oturarak ayakkabıyı boyat - 1 

mak varken kim gelir de ayakta 

Şehzadebaşın; 

'a terzi Sabri El. 
'yor ki: 

durur?. 
Orada da beş kuruş, bizde de ... 

Fakat kabahat biz de değil.. Yüz 
paraya desek, bu sefer de, hu iyi 
boyacı değil, deyip geçiyorlar .. 

Sonra önüne gelen, her İ§siz 
kalan kırık dökük bir .sandık, bir 
kaç küflü şişe buldu mu boyacı -
yım diye ortaya çıkıyor. Bir şey 
söylesem gülersiniz amma, doğru -
dur: 

İzmir terzi 
nektebinden me . 
:un olarak dışarı 
:la tanınmış bir 
iOk terzilerin ya
unda kalfalık 

·:- rtım. 

En nihayet us
talarımın teşvi -

Sabri Ef. kiyle Şehzade ba-
şında Şık Moda lerzihanesini 
açtım .. iki senedenberi çalışmak -
ta ve dükkanıma gelen her hangi 

Boyacıları da, berberler gibi bir müşteriyi memnun etmekte • 
imtihan etmeli, ellerine vesika yım. 

1 

vermeli .. Ve kullandıkları boya - Lakin en büyük kabahatim bo-
ları, cilaları kontrol etmeli.. yumun (1.42) olmasıdır. Boyumun 

Berberlerin imtihanı yaşımla uygun olmayıp gayet u - ı 
meselesi fak olması gelen müşterilerimin 

Ortaköyde berber Salahattin e- ı 
fendi söylüyor: 

Piyasada berberlik yapmaya çı· 
kacakları bir imtihandan geçir -
mek çok iyi bir şeydir şüphesiz .. 

Fakat bu imtihan iyi yaprlmı -
yor. Her önüne gelene diploma ve
riliyor .. 

Böyle olduktan sonra, imtiha -
nm ne hikmeti kalır? 

Bu işi yoluna koymak lazım • 
dır •• 

nazarı dikkatini celhediyor. Elim-
den bir şey gelmez, beceriksiz zan-

nediyorlar .. Şunu arzetmek iste -
rim ki boyumun ufak olması san'a
tima bir mani teşkil etmez. Bun -

ca senedir terzilik san'atinin bü
tün inceliklerine vakıf olmakla 
beraber görgüm de fazladır. Muh -

terem gazetenize bir kaç satır yazı 
yazarak halimi arzetmenizi bir 
vantadaş namına rica ediyorum. 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kJskançhk, kuvvet, aşk ve seyahat romana 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Tefrika "o. 95 

- - Benden intikam almak iste
yen ancak o olabilir, çünkü erke -
ğini öldürdüm .. 

- Şu geçen gün ölüsünü gördü-
gümüz mü? 

-Evet ... 
• 

Abdullah ba§ka bir §ey sor -
madı ... Aslanlı hükümdarın ne ya
pabileceğini, Merzukayı nasıl bu -
labileceğini düşünüyordu. Nasıl 
olmuştu da, Merzuka, bu tuzağa 

düşmüştü? Bağırmamış mıydı ? . 
Şerifle F atuş orada bulunmamış • 
lar mı?. 

Bunları hepsine ayrı ayrı cevap 
bulmak ve bunların hakikat oldu
ğunu iddia etmek gülünç olurdu • 
Bunu ancak ve ancak Merzuka bi
lebilirdi. Onu bulmadan bütün 
bu suallere cevap bulabilmek im
kansızdı. Aslanlı hükümdara: 

- Fatuşla Şerif nerede?. 
- Şerifi görmedim, fakat Fatuf 

demin benimle beraberdi. Zavallı 
yavrum çok ağır yaralanmış buna 
rağmen hadiseyi bana haber vere
bilmek için koşup gelmiş .. Yoksa 
yürüyecek halde değil .. Dişi goril
le muhakka hoğu~tu. Fakat kud -
reti kafi gelmedi .• . 

-Ya Şerif .... 
- Onu bilmiyorum .. Bütün dü-

şündüğüm gorille Fatuf boğuşur· 
ken mağara yanında bulunmadığı
dır. Yoksa, onun hakkında nyal -
nız Şerif gelebilirdi. 

- Demin ben kendisine seslen
dim. Bir cevap alamadım .. Nereye 
gidebilir? 

- Bilmiyorum .. Muhakkak go· 
rilin peşine düşmüş olacak ... dedi. 
Sonra birdenbire: 

- Gel benimle, beni takip et, 
diye ilave etti ve yürüdü .. 

Abdullah arkasından gitti. 
Aslanlı adam, iki tarafına bak -

madan beş on adım yürüdükten 
sonra çıktığı meydanlıkta etrafını 
tetkik etti. Burası ağaçlar arası -
na sıkışmış, şöyle bir yirmi metre 
mürababı kadar tutan bir düzlük
tü. Nispeten yumuşak bir toprak • 
la örtülmüştü. Aslandı adamın 

neye dikkat ettiğin gözden geçiren 
Abdullah, bir şey anlayamamıftı. 
O, hazan ağaçlara, hazan dallara, 
abzan da toprağa bakıyordu .. 

Beş on saniye süren bir araştır
madan sonra boylu boyunca yere 
uzanan aslanlı adamı, serbest elile 
Abtullahı çağırdı ve ona yavaş bir 
sesle: 

- Dinle, dedi 
-Yeri mi? 
-Evet ... 

········-····••il• . . 
!Yazan: i . . 
i Rıza İ . . . . 
i Şekip i . . . . ·················· 

Diye bağırdı. ~ 
Abtullah aslanlı adamın F. 

neceği yerde daldan dala.~ 
rak uzaklaştığını görnıütlıl• 

O kadar çabuk, o kadar 
uzaklatmı§tı ki, Abtullah 
gittiğini sormak için ağZ1111 

zaman onun gözden bile k• 
duğunu görmüttü. . . . 

Dişi goril üç gündenbe~İ ' 
etrafında bir pervane gibi "" . , .. 
yordu. Onu, kaçırmamak ıÇ 
tün tedbirlerini almıştı. 

Goriller, Afrikada sık 0 ti 
larda yaşarlar .. En iri, intl 

yakın bir hayvan olduğu 
insana hiç alıtamaz, dainı' 
zevi yaşamasını sever.. ı 

Erkeklerinin, dişilerinİllıdf 
dikleri, meyvalardan ve ar• 
rada küçük kuılardan İ 
Vücudunun çok ağır olof. 
temkinli yürümeyi öğretnıif' 

Vaktinin büyük bir kısr1'1~' 
den en çok, en ~ok altı yed• 
re yüksekliğindeki dallar 
geçirir. Bir daldan ötekine 
ken diz kapaklarını aşan ııı" 
taki kollariyle evvela tartaıJ 
ğır vücudunu taşıyıp taşır1'1 

m kestirir. O da öteki . J 
lar gibi arka ayaklarını bır 
kullanabilir. Uzun müddet 
yak üstünde yürüyemez, a 
rada bir elinin ters yüzünU 
yıyarak müvazenesini t iL 
sonra doğrulur. Erkek gor 
sine, ditisi yavrularına ço1' 

olur. Jıl/ 
Çok vahşi, çok yırtıcı 0 ~' 

rağmen, hiç bir teY yokke~ 
hücum ettiği görülmeınitll'' 
cak mecbur olduğu zanıa~ ~ 
teşebbüs eder ve kuvveth 
le yakalıyabildiğini sağ b~ 

"Parça parça eder, yerden 
rur, kırar, döker ve ısırır· 

Erkeğinin, birdenbire 

kalktığını gören bu dişi biitii' 
günlerce onu aramış ve bit 
reti boşa çıkmıttı. Sonr:ıı 
dibinde onun yaralanar · 
nü görünce işin bütün b .. · 

ı lı biJ 
anlamış ve bunu as an t 
rın yapabileceğine kan.-

mişti. ~• 
1 .. 11Jer l 

işte bu kanaat e g~ fırt' 
peşinde dolaşmış ve bır 
lamıştı. ı..ill• 

... ·ııe ., 
Erkeği kadar degı 

1 
yakın bir irilikteydi. adl' " cPe" 

Abtullah ta tıpkı onun gibi uza
narak yeri dinledi. Filhakika de -
rinden derine bir ses geliyordu. 
Fakat bu, ayak sesine benzemiyor, 
hızlı yürüyen bir hayvanın çıkar -
dığ~ gürültüydü. Ağaçlar kırılıyor, --------~ si 

Dr. Hafız Cer11 dal sesleri geliyordu. 
Ahtullah doğrularak: 
- Nedir bu sesler, diye sordu. 
Aslanlı adam kısaca: 
- Şerif.. 

Diye cevap verdi ve doğruldu. 
Sonra yakın ağaçlardan birinin Ü· 

zerine tırmanarak bütün sesiyle: 
- Haaa .. Hihaa .. Hihaaa! 

ı•' 
h·1· " teha•5 

" Da ı ıye mu Je • 
··nJeJ'I> 

Cumadan başka gu tsW1 
(2,20 den 6 ya) kadar· 
Divanyolu No. 118. ıefo~ 

ev te 
Mua,·enehane ve ' h trl 

v 8 ~ 
22398. Yazlık ikanı et!!; yi 4 
nu: Kand~lli 38, Beylerbe 


