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Ya,.gılık verilmez, 
D alınır! 

dQ
11 

~lllek istediğimize başlamaz· 
orıce Ya• .. t" ;ı k' l'Qr l ' .. ımızın us unuc ı §U 

oı/~ ık 8Öz.ünün "hak,, kar§ılığl 
llgl.lnı.ı .. l' l. y d "cıd l •oy ıyc ım. argı a, 

ktrrıQ et,, demektir. Yargıcı ''ha-
>'<ır '' ' Yaı·grçı "hahim, kadı,, , 

Cı.ıcı.ı "f l el " ;ı ltt d as e en,,, yargu aua· 
ke~ Qucı, fasıl, karar, kaziye, mah-

'' o:ı~araı·ı derneğe geldiğine gö
IOı·· '.Ve,, ... Daha daha bir çok 

"hem b .... d k 
'%·ı· . · u yargı ozun en çı a. 

l '"'" • }' -· 
iıt/ arguf ama, "muhakeme,,, ynr· 
t0• Ql"llctk, "hükmetmek,, , yargu • 
"f'tlQh" h 7 f1tr uru akeme ocmak,, , }'ar· 

tııcık ,, hk A hri ma um etmek,, , yargı 
YQr" l'llahkeme, yargü "hukü~", 
iib~" ( g ile değil ğ ile) "kanun,, 

ı .•• 

de 84nları lıcp, Tarama dergisin
Vc~~~kardık. Demek ki, "Adliye 
rı1 .~" demek için "yargu baka-

ıı ıo .. ·· .. h k 
8 

4'unu ullanmamız gere ... 
ııl' akın, ne söyliyecektim, bir 
re Qrgıfrk,, sözü yüzünden ncrrcle-
YQ~~ldim! diyecektim ki, son tel 

11 ~~rından anlaşıldığına göre, 
bıığt 1ntlilcr, anayarğularına umut 
bi arrırşlardı: [(abanp kabarıp 

r tiir[ .. l d I ·ı · l r' u taşamıyor ar ı; ngr u: -

rı,,1~.~endileı·İnc a. [ık acıyacağı • 
Q[ 0Ylelikle b~rna buyrukluk 
ı,Qr:Qhla,rm uır..t.Y':J"'ardr! lngiliz 
/.ele: "lldc az c1cıT1a bekleyin, 
'fırı· • k 

CQ~. •.zr ırkın; a11ayargunuz çı a • 
'ba;taklığa kavuşacaksınız!,, 

'>ıctt, İ. savsaklıyor/ar; süriincc • 
/Q e 6ırakıyorlar; Hintlileri oya-

"';" clrıruyorlardı ... 
~~ ftc, son giir.'crclc yasa çıktı! 
~lr, a~c:ak ne çıktı!... Eşki yı
e k cskı .ça~şak! ! ... Hintliler, ge
~· .endılcrıni koruma işile, dış 
~errndc lngilir.lerc başı bağlı ka-

or~ .• 

~ &u, neclcnclir?.. Türk budunu 
1~"11 neden ötürü olduğunu öy • ;c bilir ki, değmeyin gitsin: 

Qrgılık verilmez, alınır! 

'ta V. N. Tanur 
~ tgı)ı~ hal. Ana)arğu Ka -
~ ~ ı. na taklık i~tiklftl. Ya
ltitn.t, •de, kanun, nizam. tanzimat, 
~ t. Usul. Yıkak hamam. Çap-

:ıs. Budun millet. -----

Yctğmur 
b\itı"e kış 

~i. ı.- de Y zd "' ·b· k l 

... _,, __ T°91 -1""'~ -•._ 
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Fransa-Sovyet 
Bu ::~:;.y~ı;ada _F_e __ n_e;;....._r ___ Ç___.:......a __ a_y_a __ m_a_p__ı_ 

misakı 
• 

iki devletin --- Y 
anlaşnıası 5 o 

LONDRADA • 

şüphe uyandırdı F b h 
Fransa ile Sovyetler arasında ener a çe 

iktısadi ve ıiyasi sahalarda bir an- 1 kazan d 1 
]aşma olduğu ötedenbeti malum · 

1 
du : Hitler hareketi üzerine, ' 
Sovyetler, ekser ıipari~lerini F ran
sa fabrikalarına vermeğe başla • 
mışlardı. 

Fransa siyasetine temayül eden 
küçük devletler de, Sovyetlerle • 
uzlaşmışlar; adeta bir siyasi man-
zume teşkil etmişlerdi • 1 

Son günlerde, Fransızlarla Sov· 
yellerin bir askeri misak yaptık · 
ları ortaya çıkarılmı~tır. Hatta 
Almanlar, bunu sezerek v~ bun · 

(Dcı•aım 10 uncu da.:_ ı 

Apartımanda 

Ankara, 23 (A.A.) - Fener; 
bahçe birinci futbol takımı, bu sa· 
bahki ekspresle Ankaraya geldi. 
Saat birde oyuncular soyunmak Ü· 

(Devamı 8 inci de) 

Mezardan 
Bir ceset çıka.rıldı 

bir ay evvel ölen bir 
- adam zehirlennıiş midi 

~ Geçen ayın on yedinci günü ak· 
~ şamı ölüp gömülen Karagümrüklü 

1 kahveci Mustafa bey isminde biri· 
j nin zehirlenerek öldürüldüğüne 

dair bir ihbar yapılmıştır. 
Yaşayan biçareler 

nerede yatar? Ticaret maksadile kurulan sil3h 
Derhal harekete geçen müddei· 

umumilik, meselenin tahkikine 
munvin1erden Kamil beyi m mur 
elmiş, Kamil bey de cesedin çıka
rılarak morga nakli leşebbüsiyle 

işe ha lamıştır. 

Ht:psi de sıhhate uygun 
olmıgan şartları taşıyor 

A ve 
Mühendis A. Ziya Bey İstan· 

buldaki apartıman inşaatının sıh· 
hi olarak yapılmadığından tik8yet 
etmekte ve kabahati inşaat sahip· IYOR 
lerinde bulmaktadır. Ziya iBey he· İranlıları kim öldürdil 
lediye mecmuasında yazdığı bu • 
yazıda diyor ki: Bofors fabrıkasının sır-

- Bedii ciheti şimdilik bir ta- rınımı satmak istemirler 
r:afa bıTakıp aparhman, plan ve Cenevre'drn Deyli Meyl gazc-
tertipleriqin ııihhat kaidelerine tesine bildiriliyor: 
uygun olma11 ciheti tetkik edilirse Beruer Tagvaht isimili sosya
bugün lstanbulda yapılan aparlı· list gazetesinin içinde Almanya 
manlardan çoğunda bu kaidelere ve lngilterenin de ismi geçen bir 
riayet edilmediği esefle görülür. casusluk dramı neşretmesi burada 
Halbuki mesken cı.ilenin yaıadığı, byük bir heyecan uyandırmııhr. 
çocukların büyüdüğü, insanın iıti· Bundan kısa bir müddet evvel 

(Devamı 8 inci de) bir vazife ile lsveç'e gitmek üzere 

J 1 
Amerikalıları sarhoş 

etmiye uğraşıyorlar 

Ölen Mu taf a beyin rnez rım 
bilenlerin yardır- ve rehberliğiyle 
ceset, tefessüh elmiş bir şekilde 
bulunmuş ve layikiyle tetkikat ya· 
pılabilmek için cesedin çıktığı yer• 

Bir Amerika gazetesi den bir miktarda toprak ahnmış-
böy /e yazıyor tır. Kahveci Mustafa beyin, öl-

Japonya bir taraftan bütün ezden evvel emlakini kızkarde· 
dünya ile askeri rekabet yaparken §İne bağışlamıya kalkışması sebe-

... • • A • biyle zehirlendiği söylenmektedir. 
dıgcr taraftan da ıktısadı cıhetten ş· d"k' h ld f ·ı· k. Jd 

ım ı ı a e c:ıı ın ım o U• 

rekabet etmekte devam etmekle "l ğu ve hakikat hali katiyctle tea• 

dir. ' pit edilmiş değildir. 
Japon ipldilcri, Japon bezleri, Morga nakledilmiş bulunan ce· 

Japon kuma1ları hatta Japon o .. set üzerinde yapılacak fenni tet
yuncaklan ucuzluğu ile bütün dün- kikat neticesi Mustafa beyin zehir

(Dcvamr 8 inci de) le ölüp ölmediği anlaşılacaktır. SON DAK1KA yola çıkan Mehmet Koopiyema ile 
Haditanad~Mmdai~ lra~ı~· ~:-"_"_"_"_----.-~"-"_"_"_-.-"-"-----.--.-----•• -•. -.• ---.---------•. ---------~-.• ----·-··-··-··---."-•• -"-"-'"_"_"_•: 

Istanbula gelen bir rarlı bir surette o(·!:::~~r:;~ci de) ~ Güzel ve Gürbüz çocuk ~ 
k d i müsabakası e 

~ ~~~a~~! ~:u~!~~ P~ Avu st u ry a ; ...... _ .... -.... - ....................... -·---.. --.... - .... ~.... .. .. i 
"eden gelmekte olan Aeloa vapu· Başvekili. ,beyanatta 46 
ru Geliboluda Zencir bozan mev- bulundu 
kiinde karaya oturmuıtur. Kur -
larılma&ma çalı ılıyor. 

--~----------~--------~······· .. ·· ···-····························-············· 
Soy adları 

Karilerim iz 
bize yeni 
adlarını 

bildirsinler 

bizi kendi başımıza bıra .. 
kan bizim dostumuzdur 

diqor 
Viyanada İngiliz - Amerikan 

matbuat brosunun bir ziyafetinde 
Avusturya Baıvekili, Alman-A
vusturya münasebetlerine dair ga

zetecilere izahat vermiştir: 

i~: "Ö1tı·· ıgımız gı ı ış ge • 
.. lı~i\l' h Urcülcrde, oduncularda Okuyucularımızın yeni ıoyad-f 
~QI\ ıladı. Bunun bir.an evel • 

Avusturya Başvekili M. Şuınig, 
Alman elçisi Her fon Papenin ge
çenlerde Alman - Avusturya mü
nasebatma dair söylediği nikbin 
bir nutuktan çok farklı beyanatta 
bulunmuştur. 

lt- Q Çtnek b I d' . . . • /arına gazetemizde yer ayırmı· i ' c e ıyemızın ışı- • (Devamı 2 fncl de) 
l>·· • ya karar verdik. i ------ı...:...------

~d un ısa i , ~ 
~·et\ l'a.. at (9) a kadar devam Bunları neıirden makıaclımız;, ı rto. 45 - Mukadder H. rto. 46 - Orhan Bey 

1
" lii~&~tn~r şiddetli sayılabilecek biribirine benzer ıoyadı almak- HA B ER Bugün müsabakamıza i§tİrak edenlerden Mukadder Hanımla 

t (ltc~ r a karışıktı. tan kendilerini korumıya ralt§· l d l Orhan Beyin resmini neşrediyoruz. Çocuklarınızın FÔTO SO REYYA 
~~ d '"'at ı o d ;r stanbul a en çok aatr an gaze· 

ttt U~eld· an sonra hava bi- maktır. lıim ve aclreılerin oku- l l da gazetemiz hesabına resimlerini çektirebilmek için idarehanemize 
lir indi:· Soğuk hafifledi, yağ- ~: naklı olmaıı lôzımclır. tedir. }anlarını Haber~ veren er müracaat ederek isimlerini kaydettirmeniz ve kart almanız lazımdır. 

kar eder. Sıhhatlı ve 5 - 10 yaşları arasındaki her çocuk müsabakamıza gıre· 
...................................... w ................ -------------· 1 bilir. (°\vaou 8 incide). 
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Çi ----- İngilizler aleyhine 
&~ f'PF 

1 hassa, 23 (A.A.) - Çin heye • 
Li, Tibette oturu_şundan >.stifade e
derek Dalay Lamanın mezarını 

ziyaret etmişlerdir. 
Bu heyet, Tibet hükumeti er.ki· 

nma Jngiliz impara..torlueu ile ala
kalarını tamamile keserek Çin 
cumhuriyeti ile birleşmeleri tav.si· 
yesinde bulunmuşlardır. Çin heye· 
ti Tibetteki lngiliz nüfuzunu ta • 
mamile kırmaya çalı~mak suretile 

lngilizler aleyhine müteveccih bir 
hattı hareket takip etmiştir. İki ta· 

raf bir ticaret antlaşması akdi için 
tetkikat yapmışlardır. Bir Tibet 
: «:.yetinin yakında Çine gideceğin· 
den bahsedilmektedir. M~lum ol • 

<luğu üzere Tihette iktidarı elle -
r\n9e bulunduranlar, Lam~lardır. 

Atina elçimiz itimat
)'lamesini verd" 

Atina, 23 (A.A.) - Türkiye • 
nin yeni Atina elçisi Ruşen Eşref 
Bey, dün sabah merasimle ,i\imat -
na~esini Reisicumhura vermi~tir. 
Bu sırada Dış Bakam M. Maksi -
.mos da ,hazır bulunmuştur. 

\ 

Merasimden sonra M. Zaimis, 
Türk diplomati ile uzun ve dost -
ça görüşmüş_tür. 

Boluda balo 
Bolu, ..23 (A.A.) - ijilaliah· 

111er J3olu .merkezi dün gece Halk
~vi salonun~a cemiyet menbatine 
birl;Jalc;> vermistir. Bu haloy;a 390 , 
ki!İ ~tirak etmiştir. Balo saat 4 e 
kadar ~Ür}Jlüş samimi vp ne.ıeli 
bir hava içinde geçmİjtir. 

Romanya kralı 
EnemıpiyetJf bir 9tomobil 

~azası ~tlattı 
Deyli Ekspresin }Jükr.eıten al· 

dığı malumata göre Kral J(aı;gl 
meclisi açmak üzere otomobili i • 
çinde gittiği sıra~a, hatka bir oto· 
mobil caddenin bir tarafından an· 
sızın çıkarak Kralın otomobili ü • 

zerine yürümü,.tür. Otomobiller 
çarpıf ml§ ve kralın otomobili az 

zarara uğramış, t?förün bilgisi ve 
el çabukluğu büyük bir kazanın 
önünü alm'ıştır. ' 

Halk krab\1 otomo)>iline ~rJ>an 
arabanın üzerine yürümüş, ve sü • -rücüyü alaşağı ederek linç etmek 
istemitse de, zabıta bu adamı kur· 
tarabilmi§tir. 

Bu s"'rijcü ~ü.kre.Ş belediyeıi ta· 
lmatmı bilmediği,ni ileri ,aürmek· 

tedir. 

lnkılab)mız iiıer.inde 
9nfC(.M-,S 

f ariı1 23 (A.A.) - Anadolu a
janımın Paris muhabiriıbildiriyor: 
Gazi Hazretlerin\n ,rarathğı Türki 
ye cümhuriyeti ve inkılabı ve tür • 
kijn ).lledeniyet alemindt1ki ıJ:ıamle
leri mevıuu Üzerıwe ~ransanın 
ıNansi ,şehrinde b\ilük elçiJ'\\izin re· 
iıliğinde res~i ve i\mi f ransız ff.la 

)ha.fili ön~nde müJı.im hir~onferans 
veri,lecektir. 

Musiki kµr itayı 
M'1\i m\IS • inin gideceii Y.?}.\l 

lesp't için, Ankart,~.t bir ,9.~yük 
ınutiki ,konv.esi toplı/nflcağı söyJe
niym. 

Bt,l.r.ayf', bu i_şip, »üt~n müt~as· 
ıısları ittirak edecektir. 

H ABE R - Ak§am Post.an 
--~~~~~-~=""'_,,.._.____,=----

24 fkinciteşrfn 1~ 

eniz silahla~ 
Japonlar, baUl 
dediği dedik 

Mars il .astının sarsıntısı 
Eskiden Va~ington ve LorıJ 

yapılan deniz silahları anfa§tfl 

nrn önümüzdeki sene zarfırıJ~I 
hayete ereceğini dü§ünen lrır 
ler, Londraya, alakadar JeıJlel 
davet ettiler. Fakat, Japorılafı 
gilizlerle Amerikalılar kadaf 
n.anma sa.hibi olmak istiyor· ). C 
rıkalılar da buna yana~nuyof· 
len telgrafları derccdiyoruz: 

Yugo 
• 

rıstan 

y. dostları Maca
e itham ediyor 

Filadelfiya, 23 (A.A.) - fı 
delfiya gazetelerden birine ~er 
ği beyanatta Japon sefiri M· Si 
demiştir ki: 

-------
Macar h~ ~~.İ bn ithamlar 
karş be)Tan ediyor Japon kabinesi 5. 5 - 3 nisbt1 

ni kuran Vaşington muahede' 
kati surette feshetmeye karsr ( 

Romanya matbHatı Londra 23 (AA) 5· C d- ı • • - ır on 

B 
.. k SJ

23
c (AıyAor) G Saymcn Avam kamarasında silah 

u reş, . . - azete- . . h kk d b . ı tıcaretı a ın a eyanatında bu 
ler, Yugoslavyanm uluslar cemıye- h tak' 1925 k I . . l . . ~ . us us ı mu a ve esımn n • 

· tıne vermış oldugu nota ıle Ro-
manya ve Çekoslovakya hükümct
lerinin Yugoslavyanın bu teşeb
büsüne yardımcı olduklarına dair 
mezkur cemiyete verdikleri rnek
t1,1,Pıları neşretmektedirler. 

Gazeteler, ohu teşebbüsün ehem
miyetini ve Marsilya hadisesinin 
müzakere ve cinai mesuliyetlerin 
lay'ni hususunda küçük itilaf er -
kanı arasında mevcut olan tesa -
nüdü kaydediyorlar. 

giltere tarafından süratle tasdik 
edildiğini söyledikten s9nr~ silah 
imal eden beş altı milletin bu mu
kaveleyi tasdik etmemiş olduğunu 

ilave etmiştir. Bu memleketler Bel 

çika, Çekoslovakya, İtalya, Japon
ya, Almanya ve AJnerik{'-d.ır. 

Sir Saymen, İngiltere ~e diğ~r 
milletlerin gayretleri beynelmilel 
bir mukavele ile netic~enecği ü • 

midini izhar ederek böyle bir mu-
Universal gazetesi, çok şiddet- kavelenin şu üç hususu ihtiva et· 

li bir makaleisnde Yugoslavyn sem' ıA ı v• • ·1A 1 
ı azım ge ecegını ı ave ey e -

muhtırasının vakurane ve fakat sa- · t' 
mısır: 

rih tabirlerle Macaristanın menfur! 1• H"'k" 
• v - u umet yarclımlarının ve 

cınayette methaldar oldugunu be- . 
t ,_.._ ld ~ kt ıhracat kredilerinin meni ile silah yan e meıue o ugunu yazma a 

ve 45 milyon nufüsu temsil eden 
münhasıran medeniyetin ve mus-
lihane istikrarın terakkisine çah-
1an üç sulhu sever milletin Maca
rları kral Aleksandr ile nazır Bar
tunun ıkatli cinayetinde şerik ol
mak ve katillere melce ve onlara 
talimat verrni~ olmakla bütün bc
şerirete göstermekte olduğunu ilfL
ve eylemektedir. 
- Bu üç devlet Cenevredeki bi
taraf hakimlerden adalet istiyor. 
Muslihane mesaisi bütün cihan ta-

r 

ticaretinin fili bir surette ~üraka
besi, 

2 - Be~elmilel hatlar üzerinde 
fili bir milli m~rakabe, 

3 - Neşir ve Han. 

M. Şuşnig Peşteye 
~idecek 

Viyana, 23 (A.A.) - Reichı • 
por&t gazetesi, Avusturya B~ve • 
kili M. Şuşniğin birinci kanun ayı 
başlangıcında Budapeşteye gide -
ceğini yazmaktadır. 

Iilmat almadan ve münakaşa gö • 

türebilecek bir takım delillere is • 
tinat edilerek Macaristanın itham 

edilmesi ~eyfiyetine, cihanın na • 
.zarı dikkatini çeker. 

Macaristan, bu meselenin bir 
an evvel halledilmesini ve bu it • 
hi'-.mlara ;l}emen bir nihayet veril -

mesini ister. ifa lci Yugoslav tcşeb· 
.hüsünün doğurmuş olduğu evren. 
sel tehlike mümkün olduğu lmdar 
aüratle or.tadan kalksın.11 

J' ıı 
miştir. Büyük devletlerin şi111111 

çin silah yarışma çıkabilecekle 
bilmiyorum. Bu vaziyete ın•tıİ r
mak mesul devlet adamlarınJ11 
zifesidir. 
Şimdiden hazırlanıyor. 
J'okyo, 23 (A.A.) - J<l'~ 

ordu ve donanma için j5tet1 V 
kredilerin büyük bir losınJ111 

bul etmiştir. 

Galiba yiyip içtlkleri11 

kalacaklar l , 
Londra, 23 (A.'A.)' - Batı 

nezareti müsteşarı ve JngiHı J:ıf 
riye mutahassısi M. Craigieı. 
akşam Amerikan ve Japon .. 
ye heyetleri şerefine büyütCbit 
yaf et vermiştir. J 

--------------------..../ 
Avusturya 
Başvekili l 

( Baştaraf ı 1 inci Jt 
Arada dem· tir ki: (6 

"Al . ·ı A 6 
manya ı e vusturyı I 

sındaki gerginlik niçin dahıı. e 
olsun? Avusturya, bütün ko"1 
Jariyle dost olmak ister. Bo I 
yanda Almanya ile de dost o 
iste. Biz, sadece kendi Jıal' 
bırakılmak istiyoruz. Bizi 
başımıza bırakan, bizim 
muzdur.,, 

M. Şuşnig Almanya ile }. 
turya arasında bir anlaşma i 
makta olcluğ~nu tekzip et.Il'\İ \ 

Avusturya Naz.ileriyle sofi 

mandaki mülakatlarına geli"' 
"Benimle konusmak istiie 

ri niçin reddedeyi~ .. Bilh"sSş 
vusturya istiklalini tehdit e 
mek kaidesini kabul etmeleı1 
sonra ... ,, demiştir. . 

Avusturya ordusunu iki ıı'' 
çıkarmak niyetinde olup ol~~ 
sorulunca da, Avusturya JJı.ıf 
şöyle demi~tir: . 

. ıı" 
"A vusturyanın böyle bıt el' ı 

ti yok. Fakat açıkça söyleJJ1rri 
zım gelirse, böyle bir sil lJiİf 
fena olmaz. Çünkü dah~ 1$' 
bir ordu simdi is b'-'lamacl•~' ,i l • ~ 1<ev 
him bir kısım gençlere ııs 
biye vermeği temin eder.,, 

,;.__------:~ırr 
d ·11•1 

kadınları kan 11 çı' 
,.ı.ı 

olmıyacağını, bizde, aUe bağlamıı da Saf kadınları cvlenıtlc 
11 

~:.~ 
kıwı·etlendirucğini ileri siirüııor. (.•u kandırar.ak dolandırlllalct~ c~ " 

• Y b'rıfl 
saill"ları pazıyor: 1 Salahattin ve Mehmet, 1 

./ 

"Bir adla birbirleri11c baylı olanla· za mahkemesinde göriileJl ~11 
rın birbiri11c kar§ı duydukları yakm- kemeleri sonunda yedişer tı 
Irk büyük olur. Atadan oğula ııcçcrı se mahkum edilmişlerdir· 
o adı lekelememek, onu temiz tutmak, ~ 
ona ün vermek, o adı taşıyanlar icin ._ """'""' __ .,.,_...,. 
bir borç sal/ılır.,, 

ZAMAN - (Öz tükçe), (Arılama· H A B E R 
şı o.üç) başlığı altında, çok kola!!, an- J b 1''
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Taşılıklı ueni Ufrkçe yazanlar da oldu- Gürbüz Çocuk MVs• ~ - ~ 
ğunu sijylü11or. llunlar arasında (A- No. 22 _, 
ka Giirıdüz) iirı diinkii sayımızdaki ta· ~çım1••--~--·-ll!"" 
birl<•ri tenkit ediyor. 



Erzurumlu\ 
talebeler 

HABt:R - Alqam Poıtuı '-

130 Talebe 
Edirneye gitti 

lalanbııltla bir mallfel Kurlulllf şenllkle
açmıga karar oertliler rinde bulunacaklar 
Emuıua liaaiacle yetifenler ~ Edirnw;ain kurtuhat bayruaı mü· 

miyeti diill ..... t OD clirtte Halkevl _..beliyle ,.apılacak m .. limde 
alonuacla 7dhk k~i yap • hazır bulunmQ üzere ilniveı'aite 
mqtır. hubk fakiiltesi talebelerinden 

Kongreyi eski Nia Şadi bey aç. alball JUti EclifMfe ıiclceld.cli. 
1IUf ve konSN reialip Sıtlu Sa.. Fakat hu tale\eler denleri bu • 
lim, k&tipltfe Cemil Mehamt bey.. luncluiu için ptmemltlerdir. Bun • 
I• MÇibniftir. laraa yerine clüıı aabah lktuat ıaek· 

Ealri idare heyeti raporu ile t.w.d• elli, MülMaclia •ekt4bm.. 
murakabe heyeti raporu okunmuı · den de aeksen talel>e Edirneye 
ve kabul edilmiıtir. ıitmiılerdir. 

Etki idare heyeti de konare 
hqetindeo bazı dileklerde bulun
du. Bu dilekler araaında cemİy• 

Dikkat edinl 
tia &ir mahfel açm•11 iıtendi. Bu Palto hırsızlığı mev-
iatek kaba! edildi. Bundan sonra sbnl başladı! 
idare heym ~imine seçildi. Bakırköyünde Cevizlik aoka • 

Reialil• Şadi Hatim hey, UlllU• jmda kırk MI nQ\&rada oturan 
mi kitiplifin• Şnld, muhuet.e. Zekeriya efadinia palt~ çal
ciliie Sait, yeznedarbia SllTI Sa- dıiı idclia edilen hnn tablacnı 
it, azalria da Cemli &.yler .eçil- Tanat ;akalanmıttır. 
diwr. 

SarhOf)ak Terzinin klUdlnl 
kırarken Sarhot olarak haiırcbia ıörü -

lea Betiktatlı Mehmet İ8miacle J.i .. 
ri yablanmııtır. 

Dün Y etildirelcte &ir terzi oda
aınm ldlldini kırmak iıtiyen •in
kalı lunıalardaa Neçip cürmü me

ErmeDIJ.er arasında tut halinde yalcal&DlllJftır. 

sQll !!.ı'!!! ~ı!,lilller Torus Gençl~ blrlltl 
aruında an1aıamama:r:lıldar &q • T oroı gençler birliii dün aaat 

göıtermiı, bu yüzden cemaat i ~ 

Jaa..-.. .... idare····- .... aaplamup hüktmetçe tetkike Iü • 
zum görülerek defterler ve kasa • 
lar mühürlenmiıti. 

4ilıma 6ir de lılrra geleli: 
'llarefİ Adem, Cennetten lto • 

~sonra, laayvanlara ela 
... unlif. Halbuki, büfiin J6rf laflar ~ındaki bu anlapma

ı mahlülılar, 1trılalılanm mashldar halkın da hotnataulu • 
'-ılannclan phrmq, clallartı a- lana ~elaniftir. Bunun ~indir lci, 
::· ffÖ/ıeliJJe dlnleni70ffarmq... het yıl için seçildikleri halde, yedi 
~ tl.11r1rant111 fGOf'lll ol,,.., ••• Me • yıldan beri cemaati idare ~ • 
L-~clc.on bir telıme yemetlen hr- te olan idare mecliıi beaaplarmm 
~ İ~n illt ratlaılıfı lnılalrlan ıözden ıeçirilmeıi dilenmiı, bu ia
~ 6aıına Wİ7'f1İf··· MeierN ban- tek üzerine idare heyetinin defter
"""• deveye ait el-JC• mi :-:.1 ... ~ •" -··-. lerile ka1&11 mühürlenmiıtir. 
a:a • ll)'Clmnca, alrülen ,_..,.. 
~o1 idare heyetince bu tetebbüaün 
&.._ an ftulaltl.. arm lıencline Wdı-
"!1111 eae/fo ıormlif!... bmlilaiae -.ra olanlarca ya. 
,.!"'llnlltlflartlan çoltlan tla, a- pıldtiı ileri slrtilmektedir. 
~)'el War, ltaelilerine ya- Diler taraftan lratoliklerhı .ay. 
'-' İaiınlerin baflıalan tarafın· leditfne ,a.., cemaatin ilk itlerin-

t leap.ı41fun ıörecelr! ! de bllanmak için Mldden Lüb -
~, lôtile ediyonu: Geri luı· nan 'ftlRiiini yapan Dawt Pqa 
~ I ~ İaim balanmıyoccılt elefll· tarafmdan hlr lnsiliz bankasına 
~ -~ iiser kelimeden mil - yatmlm11 olan 80,000 Hra ıilri Mi
~~ olanlarını seçeceltlerJir. yük hir paranın Türkiye'ye getiril· 
_. iı ~ ne de olta, tek lıelbnelllı meai meaelesinin de bu aon anla • 

OiıtlCI tercila olunur. ıamunulddarda rolü ohnuıtur ... 
""i: °':~ T~· aceleyi tav.iye etle- Sunanla beraber, bütün bakika 
... ~erimiz ar1181nda lteneli • tin idare meclitinin timdi hüku • 
~Al 6alanlar bana Jerleal ilctn met tarafmdan mühürlü- bulunan 
~ ffi '. 6atWan hpnuınn ... lla beaapları gözden ı~irildikten 
~ ~ tl.e, ıaetemmle 6ir aonra &Qlqılacajı hellidir. '-1. ~dı. •• Oraya miiracaaf .. 
Sı.:; Ccazeteınü, bat lmaıısta me ' 
flt, _,cı1'ıWar ela ıösterceelı • 

~ (V~·n•n 

~ &rattırmaları 
~~iade, orta mektep, lise • 
~~ .• eli hanım ve yinnili er -
~.,..._ iizere yirmi d8rt hoca, 
~Yabancı kelimeı.rin k 

.. .._. bulup ç.ıkarmaia me • 
~ itlerdir. Bu muallimler, 

'lcitaphanelerde yazma 

.._ler üzerinde arqtır• 
• 

- ""'1nn a.tibwlelıi otomohil 
la.tifi tle neye? 

- U jar •atirain tlİ# al nalı lıo
malar mı, .. ontl11&. Otomo6il 
....anla ti• nol lıo7f'CGlı tlefilim , 

on bette Halkevi ıalonunda cemi
,._.-......,,. • ...w.. w.. 
hmer ..,....ı,lerclir. 

Konser güzel olmuı ve alkqlan-
mııtır. 

- Ba fdımı bana 30 liraya ya

JHUl'l'U mmm~1 

- 40 liraJan Gfllfı ol111rUU. 
- Sis 30 lira7a rmı olan. Za-

,.,. tahiıle tlefil mi, bö1'ec:. 10 
lir• a war et1fllı ol..-.ınul 

-Baba, "patron,, ne demelıtir1 
- "Patron., tli~e hn daireye 

erlıen pttifim .zaman geç gelen, 

e~ eittiflm mman Ja erlıentlen 

izrnlrli 
gençler 

s 

Prenses Marina 
nasıl karşılandı 
Kn:.' ile Kraliçe Prenıc.·ı Mari• 

n&JJ karıılamak için saraydan çıll 
tıklan -.akit aia o kadar keıtf idi 
ki ıaray görülemiyordu. Prenıea 

Bir " Eg. ,, f tlCff&İ ter- trenden inince ~ hareketi Krali· 
tip edecekler çeyi ve 10nra Kralı öpmek olmut-

1 ... ir liaainden ,.titenler ce- tur. Bf..j ~Jvaletinin içinde pek ca• 
miyeti yıllık konsreaini dün Nuru- aip olan Premeı Kralm önünde 
oamanlyeclelri Ete yvdunda yap- ,Uael bir re-.enna yapllllf, ailin • 
mqtnt- clir J&Pka ile ıelmit "nlan Kralken 

Konıre reialifine edebiyat ho- diıine muhabbetli bir surette te • 
calanndan Kemal Emin, kltipliie hestiimcle bulunmuftur. Premee 
de Olman beyler aeçilmiflerdir. hundan eonra bir iki adım ilerliy ... 

Konsrede evveli eski idare he-
yetinin raporu okunmuıtur. Bu 
f&PQf4i& Yurt idareıinin lzmir ve 
lıtanbulda verdiği balolarla bu 
yıl meaun olanlara yapbklan yar
dmıdan babaedili7ordu. 

rek Dütea dö Y ork ile lmcaklq • 
mf!tır. latilrbal hertürlü meruim
den azade bir aile ~fiili için
d• cereyan etmiftir. Prens ve Pren 
Hl Nikola kalanm müteakıp tren 
den inmiflvclir. Prens ile Kraliçe 
öpüfmütlerclir. Bunlardan soma 

Bundan aonr amuhuip rapo • tNnden Prenaea Marinanm iki sü-
ru oJnnunut ve mahuip Nedim zel kahrdeti, Pren ... Pol w Koa 
heyin çalıpnau konın heyetince teı Tarinı, ile Kont Törinc inmit
tak.llr ec:Hlmiftir. ler, mütealnben meaut '" mahcup 

Müteakiben bu yd içinde cemi· ltir aurette sülümeMyen Dik dö 
yetin yapacatı yeni itler ıörütül- Kent ıBzükmüftib\ 
uıüttür· Halk iatuyondan BüJrinsliam 

Eie Yurdunun ıimdiki binuı • arayma kadar nİf"mılan ~ 
nın küçük olmuı dolayııiyle hat • retle alkatlaımtbr· ' 
ka bir binaya nakledilmeıi, bu K•••I• 
itinada bir okuma odası açılmaıı Yolculuk itserine altro1'ta yapan 
ve lımiTde çıkan bütün ıaı:etele • kumpanyalann iıtatiatiklerine p 
rin &ulundurulmuı, bu yıl luıir re, 1934 yılmm on hir aynıda oto-

1 bul..ı_ b. "Ei• eceai , mohil bzalan neticeeinde 20.400 
" ıtan Ull. U' • • k" . .. 1rn·· 740 000 L! • d · _..Jilm • '--• --1...--"eri ıtı u Uf ve . IDfl e yara-
tertip au eti, UIDll' ..-.n•\111 • .ft&- bil 1---1---

")m • ) • ı:__ )anlDJfhr. VtOIBO ~ 
nin reklam edı eaı, zınır -.... • 600 ~ c1· Y-' , __ . • • • f h Aynı .vvu rr. 111 aonuna .... 
sinden yetifelllv cean)'etinin a • d ··ı ·· ı · 37 000 · bulm _ı:. ar o u ~rın • ı aıı m ... 
ri reiıi Reıit Galip beyin ölümü- teır.~ldir. .. 
nün yıldönümünde bir toplantı Kaçakçıhk 
yapılmuı, Ankarada bulunanla • Geçen yedi ıün içinde muliafa• 
na Wr ı...airtlea yetifenlor cemi - a tetkillb taref~ndan ildai llil 
Jeti ,.pma1an doaldl lamprecle 41 kaçôçr ile 8T ~ hayvanı 
verilen kan.rlar arumdadır. tutulmUf, 4403 kilo gümriilc, 100 

Bundan bqka lıtanbulda bu • kilo inhiaar b~lı, 300 bin defter 
lunan lzmirlilerin Lu yıl muayyen ıigara kağıdı, 19 çakmak, 7 tüfek 
aünlerde konferans, müaamere, ve ele ıeçirilmiftir. 
konaer tertip etmeleri iıtendi ve Sovyetl•ln hayvanları 
L-L ı d'ld. Sovyet Rusya ikti•dt itleri la• 
...,u e 1 •• • "k k "d . a--f:..._..ı 

K h 
. 1 . v r . tatııtı mer ez ı areaı ~- mu&D 

onpe eyeü, ~ . ~ 111 Temmmda yapılan hayvan aayı • 
Kazım Pqaya, beledıye reıaıne, ı· 1 . . -.: tir" v · . mı ne ıe;e erını netre ...... ı . en • 
liae müdürüne •Yı• ve ıev11 telı· len rakıamlaıa ıö.e S.vyet Ruya• 

. rafları çekilmeaine karar verdi. da bu tarihte 15.612.000 at. 
Ve ~i idare heyeti .eeçimi ya· 17.364.000 domuz, 42.381.000 

pıldı. Reialiie eclebiyat hocal&r1n· boynualu hayvan ve 51936.000 
elan Kemal Emin, umumi kitipli- koyun ve k~i uydmqtır. Bunla• 
I• Leblt Fehmi, muhuebeciliie rm 1933 aenea;ne ıöN niaheti aı• 
doçent Omer Raa, Yurt itlerine ruiyle ıuclur: 
Hayri Ahmet "-11er seçildiler. Yüade 94.2, 143.9, 110.4" 

Klsele hırsızlan 
Mektupla poliae yapılan ihbar 

üzerine, Cakmakçılarda Monek 
oilu Kirkor efendinin köıele ve 
deri ardiyeıinden k6aele çalan Ka-
rabet, Keork ve çalınan köıeleleri 
piyuada •tan Enıanuel isminde 
üç arkadq yakalanmıı, mahkeme
ye verilınitlir. Sultanabmet ikinci 
ıulh ceza mabkemeti, bu üç ıuçlu· 
DUD tevkifine karar wrmiftir. 

- Kocacafrm, yemefi lwmrla
tlım, .ölıiilılerini fliktim, elhiNni 
iiliileılim, iter,., latmr. 

- Ne o? Teninin haaln mı 

103.4 tür. 
DU11facla buld•f 

Budapette, 2Z (A.A) - uı.. 
lar aruı buiday komiteainin Det • 

rettiii tebliie ıöre dünyada ••• • 
cut buğday f azlaıı stoku 1 AP.· 
toıta &00 milyon buua'dır. Geçen 
. aeneye niabetle 350 milyonluk bir 
azabı varclrt. 

200000 Ura vergi 
cezası 

MaliJe l»abnlıiı tarafmdan, 
baiıraak mütealahidi M. F eldman
dan zoo· küıur bin lira versi cezuı 
ittenildiii yazılmqb. 

Maliye belediyeye de M. Felci· 
mamn baiıraak taahhüdüne kar • 
trlık olan üç bin liraya haciz ko • 
nacajmı bildirmiıtir. 

Belediye maliyeye verdiii ce • 
vapta üç 1'in liranm M. F eldmamn 
kuntratoıana kartılık bir para ol • 
dulunu, bu paranın haczedilemi • 
yecelini, 1'elediyenin M. F eld • 
mana 1'orcu otmadılım, maliyeye 
IMwcundan dolaJJ, M. Feldınamn 
malları Mhlıraa bu teminat akçe • 
ıinden ),qlcamun almabileceiial 
Wldirmiatir. ____ _ 
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l\akıl ve terclim• Aka GUndUz Devlet yasasmca koru'udur 
haı.Ju mahfuzdar 

1 
d~ Kırbaç, Alinin Üzerinde şakhyor, Yazan: M. Gayur Tek gözlüklü gene haıladı: gün örice bitmesi gerekleştiğiniöl· 

- 72 - - Koca harbin içinde girip çık- rendim. Hem de yenilmiyerelı-
On U yerden yere serpiyordu Bıskot madığı memleket yoktur. Anlaııl- Yenilmek! Bu bir yıkılı§ olacaktır· dıı~ 

- Olsun, fazla mal göz çıkar· 
maz ... Beni bilmez misin, pazarın 
son gününde dolaıır, kelepir mal 
toplarım. Bu malları ba§ka pazar· 
larda okuturum. it satmasını bil
mekte ... Mesela lskenderiye, Şam 
ve lstanbulda zenci erkeklerle, sa· 
rışm kızlar para eder ... lngiltrede 
ve Alman pazarları esmer kızlar· 
la de1ikanlıların satıfı için çok iyi· 
dir ... Bunlar, mesleğin sırlandır. 
Senden başkasına söylemem. He.y 
di şu yav;uyu bana yarım altına 
ver!... 

- Ziyan ederim. Hem onu al· 
mışken, şu yaramazı da götür .. i
kisini birden pazarlık edelim ... 

- Onu istemem. Bana yara
maz .•. Ben erkek üzerine iş yap· 
marn. Korkuludur .. Kız alır, kız 

satarım ... Hem, bu yavruyu sat
mak için almıyorum. Benim bir 
kız kardeşim var, Mısırda... Altı 

tane oğlu olduğu halde kız yüzü
ne hasret kaldı. Ona hediye ede
ceğim ... 

- Orasına ben karıımam ... fa
kat yarım altına da bu mercan gi· 
bi kız verilmez ... 

- Şimdi mi mercan gibi ol
du? ... Olur şey değilsin? ... Canın 

isterse!. .. 
Yahudi lzak, lbni Abbasm ko

lundan tuttu: 
-Gitme canım ... Ne darılırsın ... 

Eski ahbap değil miyiz? Sen biraz 
çık, ben de biraz ineyim, elbet u· 
yuşuruz ... 

Biri çıktı, biTi i~di ~~~~ sonun· 
da uyuştular ... 

Ali, onların konuştukları söz
lerin hepsini anlamış değildi. Fa
kat Ayşenin üzerinde pazarlık et
tiklerini biliyordu. 

tki bazirgan birbirinin elle
rini tutarak havada sallarken bir· 
denbire yerinden fırladı, kardeti· 
ne ko~tu ve onu kucakladı. 

Fakat esirci bunu görmüş, üze· 
r :ne so.ldırmışlJ. Kırpaç zavallı A· 
linin sırtında, ensesinde şaklıyor, 
onu yerden yere seriyordu. Zenci 
kölelerden biri de efendisine ya
ranmak için onu sımsıkı tutmuş, 

Ayşeden aymnı§tı. 

lbni Abbas, Alinin çırpınması
na ve karşısındakilerin kuvvetle· 
rine bakmadan saldırmasına hay· 
ran hayran bakıyor ve şöyle söy· 
leniyordu: 

-Dört beş sene sonra yaman 
delikanlı olacak ... Hiç ·değilse on 
beş yirmi altın eder ... Onu da al· 
mak ve götürmek, karlı bir iş ola· 
caktr. Gzel, kuvvetli ve yakışıklı 

bir çocuktu. Mesela Fransanm şi
mal:nde, Odesa da herkesin hoşu· 
na gider, bol müşterisi blunurdu. 

Ali bir türlü durmuyor, hiç ses 
~ıkarmadan saldırıyor, zenci kö· 
leyi ve hatta keçi sakallı yah~i 
bazi:-ganı adamakıllı hırpalıyor
du. 

Güçlükle bağlıyabildiler ... 
lbni Abbas Ayşenin yanına so

kuldu: tatlı tatlı gülümsiyerek ok· 
şadı. Cebinden tesb~hini çıkardı, 

onunla oynattı. 
Zavallı yavrucak, ne zamandan 

beri ilk defa olarak böyle iyi mu
amele görüyordu. Bir esirciye, 
bir de Aliye bakıyor, korku ile do
lan gözlerinde iri damlalar palı· 
yordu. lbni Abbas İ§İ fazla uzat
mPk istemiyordu. Çocuğu kucak-

BlSKOT - Süte batırıldıktan son- maz itler.. - Duygularını anlat. 
ladı ve sokağın köıesinde kaybol· ra fırında kurutulan n hafif çorba- Yüzbatı yavıaça: - Hiç .. içimden öyle geliYor• ~) 
d Jara konmak için kutularda muhafa • - Bizi ilitiklendirmez, dedi.. Bize en yüksek dostlug-u, ağırl• .. • 

u. za edilen ekmek dilimleri. Ekmek ha· lıt.Jd 
Z il Al. ·· k · · Esoes tek gözlüklüye: mayı go"'ıteren bu tek go··zıu·· , "e g~ ava ı ı, sırtı ve yzu an ıçın muru sütle i)ice yuğurulduktan son • , 

de, yerinde doğrulmuı, 11msıkı ra kabarmağa bırakılmalı ve fırında - Bol parası olduktan ıonra, rünüıte iyi yürekli adam yok ~: 
bağlandığı iplerden kurtulmak 1 pişirilmelidir. Sonra saç lbhalar üze- dedi. Niçin gezip tozmasm? lıte o adam bir bozguncudur. J)ö htt 

rinde dört köşe parçalar halinde kesi- .. İkinci perde: tüğü tatlı dillerin altında hep bor 
ıçın çırpınıyor: 

- Ay~c !. .. Ay~e !. .. Onu nereye 
götürüyorsunuz?.. Bırakın beni ... 
Ben de onunh gitmeliyim ... 

Diye haykrrıyordu. 
Yoldan geçenler bütün bunları 

görmüşlerdi. 

.'Seyretmek is.;n toplanmıılardı. 
lbni Abbas s!ttikten ıonra se

yirdi< rin arasından üstü başı yır· 
tık, iri yarı, elli beş altmıılık, pos 
bıyıklı, burunsuz bir adam ilerle
di. iki tarafa sallanarak lzak'ın 

yar.ma sckuldu. Aliyi gösterdi: 
- Bu Türk mü? ... 
- Evet! ... Hcr.ı de halis Türk ... 
- Şahin Re~~le beraer mi gel· 

di? ... 
- Evet! ... Ne olacak? ..• 
- Satın a:acaP,ım. 
Etraftakiler 'r.ıüşterinin yırtık 

elb:selerini gözden geçirdiler, bir· 
birlerine baktılar, dudak büktü
ler ... fakat o fırtınalı bir yüzle 
zavallı çocğu baştan ayağa kadar 
süzdü: 

K. . -ı ? - ımın og usun sen .... 
Diye ba{indx. 
Ali cevap vel:"medi. 

_._ Baban herhalde korsandır. 

Kim bilir ne kadar hiristiyanm 
canım yakmıştır. Bak, benim bur· 
numu da bir Türk kılıcı kökünden 
kesti. 

Diye ilave etti. Sonra esirciye 
sol'du: · 

- Kaç para istiyorsun buna? .. 
- - Yaftayı görmüyor musun? 
-Ben okumak bilmem... Bil· 

seydim Senatoya aza olurdum ... 
Etrafında ~iilşmeJer cldu. 

- Bir altın ... 
- Şunun haline bal he? ... Kor·. 

san yağmasından arta kalmıı gi
bi... Ayağa kaldırmak için günler· 
ce tedavi lazım ... Şuna bet fra~ 
verel:m mi? ... Zaten benden baş
kası onun hakkından gelemez ... 
Baksana, ipi kırmak için uğra§an 
katıra benziyor ... 

Esirci onunla da uyuftu. Çeki
şe çekişe yarım altına Kltı. Aliyi 
teslim ederken §Öyle söyleniyor
du: 
-Eğer bu iki yumurcaktan me· 

telik kaazndımsa gözüme dizime 
dursun!... Allahın belaları!... Baı· 
tan savmak için yarı yarıya zarar 
ettim ... 

Alinin iplerini çözdüler. 
Burunsuz 11dam onu enıesin • 

den tuttu. Bir kedi yavrusu gibi 
sarstı. Sonra iğrenç bir sesle çı· 

kııtı: 

- Yürü bakalım kurt yavrusu. 
Bana burunsuz Pietro derler .• O· 
tuz sene korsanlık ettim ben .. Se· 
n!n Barbarosundan Prevezede 
kurtulanların ba!ında gelirim. Şim 
di meyhane itletiyorum .. Seni ora
ya götüreceğim. Müşterilerim de 
hep gemicilerdir. s:r Ti.irk ço· 
cuğunun elinden şarap almak, a· 
rasıra bir tekme atmak, kim bilir 
onların ne kadar hoılarına gide • 
cek! ... 

Ali, meyhanenln basık kapı • 
sından girdi. Burası, Sen Mark 
kilisesinin arka tarafında, daracık 
bir sokakta idi. Karanlıktı, ıağlı 

lir. Tekrar biraz fırına konur. Ve ku· Parlak, güzel, dövÜ§SÜZ, ölüsüz gunculuk var. y arah genç zabitle" 
rumağa. bırakılır. bir hat]> alanı ... Asker kılığına gir- rin, veren, susan halkın kafal•ı1"1 

Dir ne\"İ daha bisküit rnrdır ki buna • 1 ı· b" k d b' ' mtf güze ıes l lr a Jn, ır topa yüreklerini bozacak i!llerle uğr• oL 

anason ekmeği de denir; Beş yumurta S 1 d ,. "' dayanır.ıt··· esi çağ ayan an tat- şan, bı"lerek ug-ra'"n bı"r bozguıı' 
sarısı yüz yirmi beş gram toz şekerle - r-
karıştırıhr. Yumurta beyazları güzel• h .... Gökleri oynatan, elleri ıakır· Esoes biteviye söylüyordu. iç' 
ce ~.alkanır. Sarılara karıştırılarak ~~tan ~ir savaı ve Ulus türküsü ten içe cotmuştu. Yüzbaşı düıtf', 
içine on beş gram anis ,.e yüz yirmi sı>yledı • görmüttü. Her §eyi biliyordu. f" 
beş gram un çiçeği konur. Hepsi sulu - Bu kız, acunda alkı!lanmıt kat Eıoes'i söyletmek onun iç yı' 
bir hamur halinde karıştırılır. Sonra olan İtalyan prima donnası Klara. ralarını ıarıyordu. Orta ya§h ~ 
kfığtda sarılarak fırında kırk be:. da- v d d B' R 1 1 . . I' 
kika kadar bırakılır. Bisküit soğuduk- ar etto ur. ır us a ev enmı§tı. gün görmüş yüzbaşı genç ınülil 

"ğ Sonra bir Türke kaçtı. Şimdi min deg- erinı· go .. rüyo,r, se.,iyor 11 

tan sonra ka ıttan ~ıkarıhr. Ve parça .. ~ 
parsa kesilerek kurumak için tekrar prens Taka~diya ile Yaftyor.. onu seviyordu. Daha ıöyletdl 
fırınn konur. Mısırlı Eslem Paşadan bir kızı ıç-n: 

Bl.znu••t var. Amerikada bir kız pansiyo • M 1 · · , d d" 8 . ·1..: fi' - Ü azLmlm. e 1. lr 11\1 

BlZMÜT - Karbonat halinde, yal- nunda büyütülüyor. at içinde çok şeyler sezmişin. 
nız hu madde oluak kullanılır. Esoses gülümsedi: - Sezmemek olur mu? Hertef• 

Nitrat h:ıJinde dahilen mide çıbanı - Des.enize, dedi, Bu da dünya- her oyun ve her bozgun açıktan ,.. 
için hizmüt. halinde istimal olu- yı dol~mış... çığa yapılıyor. Mata Hari bir cfl.' 

nıır. Yüz elli tam ılık suya on ila yir- Yüzba§ı sordu: suıtur. Onu para ile kullanıyorlff ~ 
mi gram konur. Bir yutumda içli meli· - Hangi tebaadan? ve gittiği yerlerde para ile saklı' :"l' 
dir. 1 halde ifrazat siyah ve kokusuz l b·1· H · · b'f ~d - !le o ı mmez.. angısın • yorlar, göz yumuyorlar. Klara . 
olduğu zaman kullanılmaldır. Toı den isterseniz o gün için ondan o- bozguncudur. Budunlar içine girtP d~l 
\eya hap yahut ta posyon halinde ~ 
günde beş ila sekiz grama kadar ah· lur.. halklar arasına kundak soku.Y

01
' 

nır. Çocuklara yaş başına 0,25 gram Üçüncü perde: Marlen Kirloviçe gelince .. O dl 
"eıilir. Çardattan bir uzunca parça ıdi. bir bozguncudur. 

lfariren istimali: Ciltteki bereleri iri yapılı, gerekli gereksiz kah • Biraz durduktan ve yorgun yor 
tecfaYi idn pudra, pumada veya gli C· kaha atan, gözlerini birinci loca - gun soluklandıktan sonra; 
rinli oı:ı"rnk k

0

11llanıhr. t• lardan ayırmayan bir kadın.. - Bet yüz m1lyon boğutuY0 
Salislliıt döhiznüt: Bar~aklnrda 1 t 

nntiseptik vu?.ife:-;ini görür. El ve a- Yüzbatı gülümıiyerek: Niçin? Hiç icin .. Siperler, yötı e 
B d l ? '..1 •(. bo- ' ., N. . ? B"I r 

yak terini kesrr miktarı ı:-ünde bir ilı\ - u a mı guze . uedı.. gaz aşıyor. ıçın. ı mem. 
dört gramdır. Ç'ocuklarda yaş başına - Hayır .. 'Bunun !el&apeli y&- ları (akılları) sıra toprakları\\'' 
0.20 gram Hrilir. manmıf··· Münih'lidir. Adı Marlen benliklerini, ·istiklallerini kof'\J' ~O. 

Bonbon Kirloviçtir. mak için. Geride açlar, geride bl '4\ 

BONBON - Esası ~ker, un, yemiş Yü7.başı biraz doğruldu: kımsız, geride hırsızlar, gerici' 
paççası YC hazan bir miktar zamk o- - Hani yeni zenginin biri ya- kurtlar, geride bozguncular ve I 
lan lüks gıda ıdır. Sert olanlarının ~:ığını yorganını binlik banknot - ıuslar ... YüzbaJım ! Yüzba§ım ! , 
dişlere ziyanı vardır. Şeker hastahğı !ardan yaptırmıf. O olmasın? Biz aavafı çabuk ve kazanarak biti': 
olanlar Tionbon = şekerleme yeme- siperlerde işitmittik.. meliyiz. Kendi yurdumuz, ulu•ıJ 
melidirler. Bazı şekerlemeler i~lerin - T k d" · d · ı. ~· - a en lSl.. muz a ına ego11t OLmamız gere 
deki bo.ralı maddelerden dolaJ ı zehir· 
). ı ·ı· ı n d 

1 
k ki - Ben Pariste stajiyerken po- le11ti. . ., 

ıy<' JI ır er. un an la'.: · a <'OCU ara : 1 
\rrilincc C'ot•uk eline ı?eccn hcro;eyi lia onu sınır dışına atmı~tı.. Yüzbatı heyecan iç.inde ditı 1 

c>mmek Jıe,·esir.e dü~rr \'e mu7.ır hir - Bugün burada Çardaşı oynü- yordu. 
maddeyi de ağzına :-okmak ihtimali yor! -Yüzbaşım !bağıdır (kahraııı'' 
knrşısında bulunur. Perde kapandı. . Tek gözlüklü Prençip'in hakkı varmı§. lnsaııl' 

(Devamı var) 

·~-~·-·-------.... •ı•~--~·-••H~l-W .......... Me 
ıollu kirli masalar, ve bu masa
larda boy boy, çeşit çeıit, haydut 
kılıklı gemiciler ıarap i~iyorlar • 
dı. 

O sıralarda Amerikadan geleli 
ancak 60 - 70 sene olan tütünü 
herkes kullanamıyordu. Meyha • 
nenin havasında duman yoktu, 
ama, fena halde kokuyordu. 

Pietro, Alinin ensesine bir to 
kat, kıçına bir tekme vurdu. Tez
gi ha doğru yuvarladı. Tezgahın 
başında bir koca karı vardı. O • 
nun da gözleri Pietroya benziyor
du. Konuşmak için ağzını açtık· 
ça dudaklarının iki yanlanna doğ
ru, yalnız iki uzunca diş görünü • 
yor, zaten ç:rkin olan yüzü büs· 
bütün çirkinleıiyordu. 

Pietro ona bağırdı: 
- Karalina, iıte sana bir yu

murcak... Gözünü aç, bir dakika 
otuı·masın !... Eğer iyi çalı,mazsa 
bana söyle, §Urada, şu ıinyorların 
önünde ona temiz bir gemici da· 
yağı atacağım .. 

YENi ÇIKTI 

ilk bahar Selleri 
Fiatı 75 kurut 

Tevzi yeri- VAKiT Matbaası 

nazik adam iki zabiti büfe salonu- ve devletler çok bozulmuı. 
na götürdü .. Şampanya açtırmak - Prencip mi? 
istedi. Yüzbaıı bir limonata, E • - Evet. 
soes bir çay içti.. - Şu Sırp delikanlı11. 

Can ııkıntıl~rını gidermek için - Evet. 
buraya gelen iki yaralı zabit büı- - Sen onu ne tanıyorsun 1 ~· 
bütün bunalmışlardı. ikisi de pan- - Ün:versitede kısaca ,.r . .,.. 

' d ffl' 
si yona dönmek istediler. Tek göz- datlık ettik, ama uzunca ve e

1
,,11 

lüklü bırakmamağa uğraştı.. ce dost olduk. Onu herkes, Y" Uf 
- Sizin yanınızda bulunmak Sırbiya için can verdi san~yol'·tıeı" 

benim için bulunmaz bir muttur . le değil yüzba§ım ! Prençıp ıı•' 
Dostlarımı size tanıtmak isterdim- ulus için can verdi, hem in,şıı 

- Sizinle dost olduk.. Onlar- insanlığın düzelmesi uğruna··· ,r 
la da batka bir gün tanıtırız. _ Biliyorsun değil mi? 011~ tıi' 

- Benim sancılarım da biraz madılar. Ama Çamurlu, çıyan' 
ağırlaştı. zındanda adıktan öldürdi.ilel'•df"' 

O 1 k 1 b E -F k b .. ob0 
"' - y eyse ço ya varırım, e- _ vet. a at ugun dit": 

nim otomobilim sizi götürsün.. mun, 0 z:ndanın adına acu.11• dı• 
- Tetekkür ederiz. lar, yön gerisi (cephe ger11'~reı1' 
Kalktılar, otomobile bininceye! yorlar ki orada milyonlarca dit· 

kadar geçtikleri salonlarda, kori • 1 çip öldürülmekte, eziJınekte 
dorlarda, ikisine de kimse aldırış Yüzbaıı doğruldu: . ...,eli· 

d. s· 1 k . . "b" k b k bıtw ,, etme ı.. ır ı ı esıntı gı ı çı h • - Evet, aa vaş ça u f\l• 
lar. - Fakat barıı dileııere~~1' ede" 

Otomobil büyüktü. Şıktı. Şo - (ıilah) vererek, bozguncu. elİ· 
förle kendi aralarında bir cam ıek değil.. y enilmiyerek b ı;:: bet 
bölme vardı. Konuıtuklarını to-1 Pansiyona girdikleri sllaıd"' <1' 
för duyamazdı. Esoes birdenbire yer ıssızdı. Salonda beş dil 
yüzba§ııtın sol dizini tuttu ve fı- turdular. Yüzbaşı: t'' 

ld d t · heıı' , 
sı a ı: - Tuhaf! dedi. çın ·r 1<011 

- Yüzbatım! dedi. Sen de çok nıyor, hem ü~üyor. Ben bı . 
ıey öğrendin mi? •. k · - · 5111' ya ıçecegım. k içe 

- Ben zaten her şeyi biliyo • _ Benim de bir konYa 

rum .. Sen ne öğrendin? g~ldi. ( o:vaııs• v•ı) 
- Ben mi? Ben, bu ıavaıın b!r 
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Cüzamlıların ______ _ 

Zabıta romanı 

Mezarlığı 1 
"•kleden : va - "o 

·~ -20-ıl. ~tif in el. d . 
"'il 'Yrrldı. 1

• elıkanhnın kolun- Aradan bir sa&l geçtikten son-
Nuh 

0 
ra, ev kapısının açılıp kapandığını 

• dıatdll:' nun !Öyle mP.:-ıldandığım duyar gibi oldu. Odasının kapııını 

• 

~}~~ada, çalının aolunda bir 
' F knıa91n kımıldadığını gör
~dı.ı. • at, belirir belirmez kay-

aradı. 

Hakikaten de, biri, bir kaç ıa

niye ıonra, ırültü etmekıizin, yu
karı çıkıyordu. 

Nuh, bütün gördüklerini anlat-

Bu netice ,kadıncağızın hiç bir 
endiıesini teıkin edemedi. Bizzat 
Nuh ta heyecanlıydı. Son geçirdi .. 
ği yürek çarpıntısının izleri, halin
de hali belli oluyordu. 

• ~~le~en. akıam gördüğünüz tı. 
'li nzıyor mıydı? 

titdiit~Yır, bambatkaydı ... Şimdi 
, ~ uın, tıpkı kumat gibi dal-

~ıı... )'ordu G .. .. d'' •..,... • • eçen aun gor U• 
iL_ •. ııe • 
·~)' ' tnuntazam bir yürüyüfle 

ordu. 

4-ıı~1~ onlara, ıanki timıekler 
'c~ çakıyonnu§ gibi geliyor· 
"~:~r~~rındaki otlar, rüzgarın 

· . 8ir 1 Yuzünden ürperiyordu ... 
~.ttU ıeec kutunun haykırıımı 
Lı er. So d ·11t h f' nra, erhal akebinde, 
"r.:~~ ıf bir mırıltı duydular ki, 

l ~l! • 
:'llllre.' ll'ıuntazam bir tarkıydı. 
~)et 'h)•aı Yava,, bu ıeı, bir Jİ· ,, 'ö .. s.lini aldı. Sanki, ayaklan· 

Se ltt!ne serilerek dindi. 

.ı "" ~"ki '-b'• · ı d' . " l ~l \.el ıı ı e, mer ıvemn ba· 
' ~~arını çıktılar. Zira, artık 

\dı. ;dan titremeğe batlamıt
~~ Una rağmen, demin ıez· 

' 'bo' lhuayene etikleri üç ead
di. {olduğunu bilmiyor değil-

' doar:re diz çöküp çıktıkları ye-
Q baktılar. 

Hızlı hızlı, soluk soluğa anla
tıyordu: 

- Şikayet eden bu ses, bu inilti 
öyle müthi!ti ki, hanımefendi, ta
savvur edemezsiniz ... lnıanı ilik
lerine kadar titretiyordu. Eminim, 
eminim, bu ıeı, bir insana aitti. Li 
kin, boğulan, nefez alamıyan bir 

insana ... Bazan, bir kadının han· 
çereıinden çıkıyor hi11ini veriyor-

du. Pek yakınımızda bir kadının 
istirap çektiğine hükmediyordum. 
Sonra, tikayet büıbütün artıyor

du. Tehdit halini alıyordu. 

Dirayet Hanım, bu sesin taıvi· 
rinden ziyade görülen hayalin ta.
virini dinlemek istiyordu. Nuh Be
ye, bunu ıöyltemeie uğraıtı. 

- Bir tül, bir bahar yibiydi. 
Beyaz bir ıölıeydi. 

(Devamı var) 

°"d~~' bu inilti nereden ıeli-
1 

1
• Devren satılık mag"' aza 

ite • 
\ ~· )'ıı, timdi, azalıyordu. Son- Kazancı teminatlı, sermaye iki, 

'r '-ıçkırrk halinde sönüp git· üç bin lira. Müracaat: Galata tü -
~ .-1 pnanda Wllar eolralr 14 mama. 

' d(i, ş· takip eden ıükiit, az ıür· ra tütüncü Kaprilyan. (3401) 
\ ~ ~di, tiki.yet eden inilti, da- ı-------------

, 
, 

~ ~·lı .•u~ette ba,ladı. Anlaşıl- Sat hk demir boru 
\i;lft il' ••ürabı hiki.ye ediyor gi
\.ı' ~u yeraltı mahzeninden 
'01··1 ,, u e~. mi haykırıyordu? 
~ en yukıek perdesine kadar 
~ 0~b~uh, bunun bir kadın aa
. ~ ıleceğini dütündü. Lakin, 
~~ne dindi. Sonra, daha de-

~ ~erine tekrar garip bir ak· 
~ a·· a~ıl ediyordu. Aıağıda 

~kikle nefes alan biri var· 

~hıi 
~~~da mahzenin kapısı
~'-~ tıl tekli üzerinde, bir be-

Az kullanılmıı iki parmak de 
mir boru. Fiyat gayet uyıun mü · 
racaat: Galata Kalafat yeri 39 nu-
mara Agopoviç. (3401) 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaasuı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikametgah telefo
nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. '~=~ belirdi. Bu, dumanlı gi

"-İ· "Yordu. Gayet müphem ı••••••• 
'"'ard K ı• ~ 1• ımıldanıyordu. 

~· :.~~ya atıldı. Nuhu da 
"1.. '·"'allı ıenç, korkudan doli..' ,:,~1' Beliren vücudun seıi 
~ . ""'td' ı . . ' Jc. ı. kı adam, çımlerin 

' .ı. dar çekildi. 
.\..: Qllld" 
~I~ 1, 

~~~·~da, çamların alçak 
~..-d.... esen rüzginn tesiriy'1"": .rOtdu. ,. 

')d tı~ . --
~ "~~. 'lii 111 Y&nnnda bulunma-l!'i'-'. .,, aördüğüme hükme· 

lif. ' . ~ ~ ııl) tl~iırı' . 
~... · ·dedı.- Frtına da 1 

btt ~,. '~et -s-,t, li 
ı- · anım, henüz yatma-
'-lld· 

-... ~ • .._~de>'d' 
1 "'4Cl .... ô ı. 
ı; ,._ '1Ulu 
~lif· dı._,.1 Pancorların arka· 1 

1'ı.ç h~kıyordu. Nuh ile 
~.. • e11ın ti .. 
\"'İtti ~~ Jc. ote taraf mda 

Lı • ' l;... Yholusunu sey· .._......_ • '-atk ~ 
.,, adar, ne bir aeı, 

Yeni Eserler 
Dün \'e Yarın 

Tercürno kfilUyatr 

Sayı: 12 

Dr. Bernard Hart 
Dr. lzzeddin 

Deliliğin 
Psikolojisi 

btanbul - 1931 

Fiatı 50 Kurut 

Dağıtma yeri: Vakit Matbaaıı 

11Aın: . .K - All:tam ronuı 

Trende 
Başınızı dışarı 
çıkarmayınız 

Eğer Avrupaya trenle bir ıeya
hat yaparaanız sakın pencereler -
den dıtarıyı seyredeyim, yahut 
trenin içinde gezineyim demeyin. 
Zira tabiat manzaralarını seyre -
deyim derken takağınıza bir kur
fUn yemeniz çok muhtemeldir. 

Son Marsilya ıuikaıtından son· 
ra bütün Avrupada bir ıuikaat 
modası çıktı. Muhtelif trenlere, 
muhtelif yerlerde bombalar kon-

du, ıilihla ateı edildi. Bir iki köp
rü havaya uçuruldu. 

Suikaıtların en çok temerküz 
ettiği memleketler Romanya, Çe • 
koılovakya ve Fransadır. Nitekim 
üç dört gün evvel Bükret - Tam
flValr ekiıpresine bir takım meçhul 
adamlar taraf mdan tren son ıü • 
ratle giderken kırk elli el ate§ e -
dilmiıtir. 

Tren ~üratini çoğaltarak yolu -
na devam ettiğinden atılan kur -
tunlar kimseye isabet etmemif, 
yalnız birçok camlar kırılmıftır. 

Jandarmanın bütün çalışmala
rına rağmen bu meçhul suikastçı -
larm bulunması bir türlü kabil o

lamamııtır. 

]_ RADYO~[ 
Bugün 

1STANBUL 
Saat 18 den 18,30 kadar Fransızca 

ders, 18,30 dan 19,30 kadar Plik netri· 
yatı, 19,30 dan 19,40 kadar Dünya ha -

berleri, 19,40 dan 20 kadar Solo - Plak 
ile, 20 den 20,30 kadar Eıırcf Şefik bey 
tarafından spor mUsahabeleri, 20,30 dan 

21,15 kadar Madam Halmi ve Mösyö 
Hatmi tar~fından Mac~r havaları, 21,15 
ten 21,30 kadar Ajans ve borsa haberle
ri, 21,30 dan itibaren Bedriye Rasim H. 

tarafından Türkçe sözlü eserler, Radyo 
caz ve tango orkestraları ile beraber. 

M5 Khz. BCDAl'EŞTE, MO m. 

18: Şarkılar. 18.30: Teknik ne,rlyat. -
çift pi) ano refakatiyle l\lacar ıarkıl&rı. l 9. 
30: 'Mllsahabc. 20: Fran:ı Leharın "Prenaez'' 
opereti atildyodan. %2,15: Babrrler. %1,35: 
Bava baberlf'rl. 21,40: Salon muıılklııl. 

%%3 H.hr.. \'AltŞOVA, 11-16 m • 

18: Sollıııt konııerl. 18,50: l\lüaabftbe. 19, 
15: Piyano muılkl11I. 19,45: Krakovadan na
ldl, ~O: Hatif musiki. 20,SO: l'larlene Dled-

rldıln prkıları. "Pllk". %0,U: lUııht.ellt. 

21: Emmt'rl<'h lamanın eserlerlndf'n prkıiar. 
:n ,.ı5: Mü11ahabc. :!2: l'opliler senfonik kon
ııer. - )IU11ahabe. 23,15: Dana musikisi. %-l, 
06: Viyadan nakli. 2,1,05: Salon nrkeetrıuıı. 

1: Danı musUdAI. 

Ml KJu. BEKLiN, 157 m. • 
l'7: Artar Rlnk orke.traaı. - :&luhtellt. 

19.20: Sket. 20: Piyano. - Keman ıonatla
n. %0,40: Akpm haberleri. 21,10: PopWer 
opera muslklııl. 23: HalM>rler. 21,20: Akıam 
muılkhıl. 

692 Khz. \1YANA m. 

18,15: J>IAk. 19,05: ( 'rnubl Amerika hatı
raları, 19,SO: l'rnl hali• oarlnları, 19,55: 
Raberll'r. 20,06: Hafif hanlar, prkıJar, 20, 
M: Kanı.ılık nıısriyat, 2J,,15: Batta haber 
lemall 22,15: t . Straunun Opl'.tttlerlnden 
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Genit göğıünün iki yanından, 
iki kütük gibi sarkan kollarını aal
lıyarak iki üç adımdan ıonra yak
laıtı. Merzukanın kart11ında dur
muıtu. 

Merzuka, günlerdenberi geçir
diği heyecanın tesiriyle adeti in
celmit, zayıflamıttı. 

Onun bir izbandut gibi kartı -
aında dikili durmaıından ürküyÖr, 
ona bakmağa bile casaret edemi -
yordu. 

Goril, bir adım daha yaklaştı. 
Sonra uzun kollarını iki yana bi -
rer salıncak gibi aalhyarak bir 
müddet daha durdu. 

iri ve çirkin ditlerini göıtere -
rek sırıttı. Etrafı dinledi ve niha -
yet Mezrukayı sol koliyle kav -
rıyarak yerden kesti. Sağ eliyle de 
yere dayanarak ileriledi. 

Mezruka bağıramıyor, korku -
dan hareket bile edemiyordu. 

Üç gündenberi, kendisini ora • 
dan buraya, buradan turaya mü -
temadi yen taıımıt. fakat hiç bir 
yerde altı ıaatten fazla bırakma -
mıftı. 

Kendisini ne yapacaktı? Öl • 
dürseydi1 bu İ! üç gündenberi çok
tan olup bitmitti. 

Goril, büyük bir ağaca yaklaı· 
b. 

Serbest kalan el ve ayaklariyle 
tırmanarak onu ikinci kalın dala 
kadar çıkardı. Sonra Mezrukayı o
rada ağacın en geniş bir yerine bı
rakarak kendisi bir metre kadar 
atede ikinci bir dala geçti. 

Merzuka onun duruılarında bir 
gayri tabiilik seziyordu. 

Durduğu yerde duramıyan bir 
hali vardı. Mütemadiyen iki ta -
rafına bakınıyor, etrafı gözetliyor, 
dört yanı dinliyordu. 

Merzukanın hareket edecek ha
li yoktu. Gözleriyle gorilin hare
ketlerini kaçırmamaya çalışıyor

du. 
Bir ara, gorilin art ayaklariyle 

oturduğu dalı tutarak yandaki a -
ğaca doğru hareket etmek istedi · 
ğini gördü. Fakat, nedense bu fik
rinden caymıf gibi göründü ve dal 
üıtünde doğrularak daha üstteki 
dalı yakalıyarak kendisini çekti. 
Merzuka, gorilin kendisinden ve· 
lev bir an için olsun, ayrılmış ol
masından istifade ederek kaçma
yı dütünclü. Fakat bulunduğu 

nokta, yerden oldukça yüksekti. ! 
Onun için kolayca inmek kabil ol
mıyacaktı. Maamafih bunu ne 
de olsa yapmalıydı. 

·················· . . 
iYazan: ! . . . . 
~ Rıza ! . . 
: : 

! Şekip J 
····-··-········ Gorilin, kendisine, ağır vücu • 

diyle yetİ§mesine imkan görmü -
yordu. 

Birdenbire kararını verdi ve 

bulunduğu yerden aıağıdaki dala 
sarktı. 

Goril, hiç oralı bile olmuyordu. 
Acaba kaçmasına müsaade edecek 
miydi? 

Merzuka aldanmıfb. Onun iıti· 
fini bozmaması kaçamıyacağmı 
bildiğindendi. Hatta yere bile in -
mit bulunsaydı, meydanlığa va .. 
rabilmek için ancak bir yolu takip 
etmesi icap ederdi. Bu yol da go
rilin bulunduğu noktanın tam al
bna tesadüf ediyordu. 

Merzuka yere indiği zaman, 
o da yolun üstüne sarkan daim üs

tüne gelmit bulunuyordu. 
Goril, arka ayaklariyle dalı sı· 

kıca yakalıyarak bat atağı sarktı. 
Tam Merzukanın geçeceği sıra· 

da çirkin ditlerini göstererek sırıt
tı ve uzun kollariyle Merzukanın 
saçlarından yakalıyarak yukarıya 

kaldırdı. 

Merzuka can acısiyle ıesının 

bütün kuvvetiyle bağırdı. Bu bağı
rış sık ormanda ağaçlar arasında 
kaybolup gitti. 

Merzuka acıyı daha fazla his. 
aetmemek için kollarının bütün 
kuvvetiyle gorilin aert adaleli kol-
larına sarılmııtı. Goril, Merzu • 
kayı ağaç üstüne çektikten &onra 
kocaman eliyle onun batını · "!rek 
bir daha kaçmıya kalkıımamasını 
ihtar etti. 

Gorilin bu hareketiyle Merzuka 
az kaldı, yere yuvarlanıyordu. Ken 
disini yerinde bir çeviklikle mu .. 
hakkak bir ölümden kurtarmıftı. 

Goril, Merzukayı gene kendi 
halinde bırakarak uzaklaıtı. O • 
nun görmek ve anlamak istediği 
bir teY olacaktı .. Filhakika, Mer -
zuka az sonra tiddetli bir ıslılt 

sesiyle irkildi. Tam yanında ata
cın iri gövdesine tırmanarak ta -
yanı hayret bir sür~le yukarıya 
çıkan iri bir yılanla kartı karfıya 
kaldı. 

itte asıl bu zamanda nasıl ba .. 
ğwdığını kendisi de bilemiyordu. 
Kulakları tırmalıyan bir ses, etra· 
f ı çınlatmıftı. 

(Devamı var) 

Unutulmıyan bir günün hatırası 
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Mak Kinleyin istediği halı önü -
Büyük bir rol hareketile avuç- mü:zdeydi:. yüzünden bir hadise 

!arını alnına doğru götürdü: z d tt•ğ• • J - anne ersem arzu e ı ınız çe 
- Evet .. Hatırlıyorum ... Mister '"'fİt bu olacak madam. Fakat herşey Birinci ve ikinci güzellerin taraftarlar 

lerine silahla hücum ettiler 
birbir 

Mak Kinley ... Hakikaten.. den evvel bu halının dünya üze

Milyarder - Evet .. diye devam 
etti; bu hatamı hiç bir vakit unut
mıyacağım. Fransız büyük bir ha
lı meraklısiydi. Kendisine rast gel
diğim günlerde, ne kadın, ne ço -
cuk, insanı b:r dereceye kadar ha
yata bağlayan hiç bir feyi halıla
rına tercih edemiyordu. Fakat Fi
listinli Yahudi bezirganlar onu al· 
datmışlard1. Bin senelik diye üslü 
ne titrediği küçük bir seççade, ni
hayet nihayet elli seneyi aşmıyor -
du. Yüzbinlerce franlc ödeyerek 
ıatoyu baştan atağı aü&lediği bu 
çeşitler ancak bir iki yüz bin aran 
gın içindeydi. Fakat, muztarihim .. 
Kont Jerard ceasur bir askerdi; 
mert bir asilzadenin kanını taşı -
yordu. Sadık bir Fransız evladı, 

hakiki bir insanlık muhibbi idi. 
Yazık!. Hayata karıı bütün bağla
rını tenha ve kimsesiz bir şatonun 
halılarında yaıatmak istiyen bu 
yüksek ruhlu adama karşı istedi -
ğim gibi hareket edememiıtim. 
Bununla beraber bunu hiç bir va
kit elimde olmıyarak yapmııım -
dır. Bütün bu inandığı şeylerin 

kötü birer taklit olduklarını ken
disine anlattığım vakit, sadece, el
lerini masanın üzerine yapı~tırdı; 
sapsarı kesilmi~ti. iki ay sonra yap 
tığım ikinci bir ziyaretimde, ma
atteessüf, Kont Jerard'ı orada bu· 
lamadığımı aöyliyeceğim. 

rindeki mevcudiyetini nereden 
öğrendiğinizi anlamak isterim. 
Bunu araştırmakta haklıyım. 

Tam beş yüz elli sene, Şnnghay'lı 
bir ailenin mahzenlerinde saklı ı 
olarak kalmıştı. Ancak 1914 yılı· 
mn baılarında, onu birdenbire 
A vrupada görüyoruz. Ve unutma
yınız ki bütün dünyada yalnız ve 
yalnız tek bir benzeri daha var-
0dır~ Eğer, Mister Mak Kinley mü
saade edecek olurlarsa, bu asıl 

halının bin be§ yüz sene kadar 
evvele giden ve hakikaten ıarklı 
olan doğuşunu da söyliyebilirim. 
Şarklı, diyorum; bu doğrudur; 

Iranın en büyük hükümdarla • 
nndan evleneceği ka
dınla kendisine bir düğün hediye-
si olmak üzere, Erdeı ir' e daha 

doğduğu yıldan itibaren dokun
maya batlanılmıştı. Her yıl lsf a· 
han bahçelerine bahar geldiği va
kit, sarayın en güzel, henüz on
dördüne basan en alımlı kızların

dan 40 tanesiyle sarayın en levent 
iç oğlanlarından 40 tanesi, bir ta
raf ta dünbelekler çalınır, bir ta
rafta rakkaseler oynarken bu ha
lıyı dokuyorlardı. "Mavi gül,, na
sıl ıeydir bilir misiniz Madam? .. 
Eğer Isfahana küçük bir seyahat 
yapmadmızsa, kabil değil bunu 
bilemiyecekııiniz. Sadece Pariste 

bir mavi gül yetiıtirebilmek için 

Meluikalı gü.%el Bella ve bulunduğu trene taarruzu 
Dünyanın en karışık yeri fÜphe trenin yoluna koymuılar ve mızı - - Ne için ateş ediyordufl11; 

yok ki Meksikadır. Burada ay geç· kaSJnı çala çala, ıen tihr gelmek- - Hayatımı korumak içiıt· 
mez ki bir ihtilal çıkmasın, biribir- te olan trenin önüne birdenbire ıi· nimize hücum etmişlerdi. Esef 
lerine muhalif olan iki parti dö - li.hlarile hücum etmiılerdir. Tabii vaffak olsalardı belki beni~ 
VÜ§mesin. bir anda tren ve mızıka durmuı. rürler, veya dağa kaldırırls 

Bu cümleden olmak üzere ae • Silahlar patlamağa, feryatlar or - - Silahları nerede buf dııll fıl 
çen ay da bir vaka olmuı ve Mek- talığı alt üıt etmeğe baılamıt Ve - Biz her ihtimale kart1 

sikanın garp taraflarındaki bir fe- böylece hakiki bir muharebe bat hareket ederiz. 
·ııı 

Bir dakika durdu: - Bununla timdiye kadar üç yüz bin frank 
hir alt üst olmu§tur. göstermittir. - Size taarruz edeceklerı , 

Bu karıtıklığa sebep olan fey Zabıta ıüratle harp sahasına ha evvelden biliyor muyduf1~ 
bir güzellik müıabakaaıdır. ( !) koımut fakat bir İf yapamıya- Hayır, fakat tahmin ediyo 'f beraber, dedi; sizin halılarınızın 

içinde, pek eski çeşitler görmemek 
le beraber bütün bu çeşitlerin renk 
}erindeki harikülade armoniyi işa
ret etmekten de kendimi alamıyo
rum. Mesela, fU Girman halısı ... 
Kahve rengi, bej, koyu lacivert, 
açık mavi; bu armoni bulunmaz 
derecede güzeldir . Ne kadar çiğ 
renk varsa halının üzerinden alın
mışlar ... Adeta, kağıt kaplı bir ca
mın üstün<lcki aydınlık gibi, halı
da her fCY donuk bir parlaklık i
çinde duruyor. Daha sonra bu 
Hindu Persan .. 

- Evet, dört yüz seneliktir Miı 
ter Malt Kinley .. 

- Dört yüz senelik ... Daha da 
faz!a .. Baştan aşağı pamuk oldu • 
ğunu tahmin ediyorum. Hayret; 
halbuki pamuğun boya tutma • 
dığmı söy]crleı ... 

Hakıkt:.len açık yeşil yolların ya 
nmd:.. pPmbe murabbalar en ince 
bir el işi mnharetini gösteriyor, 
ve orta v~rir.deki yırt ıklar, halının 
üzerinde büyük bir asalet damga• 
sı gibi duruyorlardı. • 

Mis Mak Kinley, kollarım ha • 
fifçe arkaya verdi; adeta gerini -
yor bir vaziyette: 

- Her şey iyi Mösyö, diye atıl~ 
dı. Fakat, dnha ziyade koyu mavi 
df'st>n1i bir halı görmesini ne ka -
dar isterdim. 

- Emredersiniz Madam. Ha
tırlıyabilseydim ki Mister Mak 
Kinlcy, Kont Jerard'm sahte halı-

1 
larım meydana çıkaran zattır; hu· 
nu derhal yapardım; çünkü hakiki 
bir kurtla karşıraşmak bir ıeref -
tir. Emrederain!z Madam! .. 

Ayni dakikada büyük halı tüc -
carınm son bir koz oynamak üzere 
olduğunu görüyordum. Hareket -
!~rinae ciaima bir Cüzamlıdan 
larkarz hatırladığım Ufak; yukarı 
çıkan merdivenleri bir Kunduz ıi-

sarfedildiğini hatırlayınız.. Fa-

kat, bu halının üzerinde onları 
birer birer görüyorsunuz. Kulak
larınızı, bu güllerin düğümleri a
rasına vermenizi İsterim. Unut
mayımz ki Isfahan bahçelerinde 
yafıyorsunuz; ve orada, binlerce 
kuı seslerinden ba~ka kulakları
nızı hiç bir ıea dolduramaz. 

Bu halının tek bir eşi 670 sene 
ev~el Bağdadın en zengin Emir
lerinden olan "Efrasyap Kuli,, 
Hanın terekesinden Hind Emiri 

Melik Şaha yirmi bi nliraya satıl
mıştır. Bugün büyük Britanya 
imparatoru Kral Beşinci Jorj'e 
Hint umumi Valisi tarafından 

hediye edilmiş bulunuyor. Kral 
Jorj'un eski eserler kolleksyonu, 
bu halı ile, bütün dünyadaki halı 
kolleksyonlarınrn üçüncülüğünü 

kazandı. Bana gelince, beş sene 
evvel Viyanada iflas eden yahudi 
komisyoncu Mişel Kohen kollelu

yonundan 25 bin liraya satın al
dım! 30 bin lira istiyorum. 

Milyarder Mak Kinley piposu
nun bir tarafında kalmıı yarım 

bir dudakla: 

- Evet, evet .. dedi; ayırınız. 
Bu son parçayla, Milyarder 

Mak Kinleyin ayırdı2ı halılar, 

120 yi geçiyordu. 

Ali Seyfi biraderlerin en büyü
ğü, yeleğinin üstüne düıen altın 
köstek parmaklar arasında az 

bir temas yapıyormuı gibi saati
ni çıkardı. Parmakları araainda 
daha fazla sert bir madenin katı
lığını duymak İstiyordu. Bu, bel

ki de onu, mağazanın birdenbire 
rakkamlarla dolmuş olan efsane
li havasından hakikaten çıkar".
calctı. Ve her §eyden daha ziyade 
memn~ndu. Bunu, batını dimdik 

Garbi Meksikada Riaz şehrin • cağmı görünce jandarmadan im • Merinin beni kıskandığını "e~ 
de yapılan bir: güzellik müsabaka.· dat iıtemif. Yarım saat sonra jan- larile yolumu kesmek istiyf'
aında Bella ismin.de bir gen~ kı~ darma da yetitmiş. Böylece üç la· biliyordum. b 
birinciliği ve Meri isminde diğer raf birbirlerile döğüşmeye koyul - - Size hücum edenleri:J1 
bir kız da ikinciliği kazanmıılar muşlar. Nihayet gece yarısına doğ- Marinin aşıkları mıydılar? 
ve keyfiyet böylece ilan edildikten ru kavga bastırılmıt. ve başta Bel- - Evet •• 
sonra Mis BelJaya hediye olmak la ile Meri olmak üzere ellerinde - Peki, ya sizinle berabe' 
üzere vadedilen bir altın kupa ve· ıilahla yetmiş üç kiti tevkif edil - )enler ve sizden tarafa olanl-' 
rilmiştir. miştr. - Onlar da benim ve h•~ 

Fakat Meri taraftarları buna Mesele bu kadarla da kalmamıt tin aşıkıdırlar. Benim Merideıı 
~iddetle itiraz etmişler ve ikinci bu ·ıef er it mahkemeye intikal et • defa daha güzel olduğumu bil 
mükafat olmak üzere kendine ve- tiği zaman da bir gürültü olmuş- Marinin hakki bnna altın kıJP' 
rilen gümüş kupayı parça parça et· ı tur. rildiğine göre gümüş değil, 
mitler ve: Hakimin önünde maznun ola - kalay olması lazımdır. I 

- Altın kupayı isteriz. Altın rak bulunan iki güzel kızdan Me- istintak buraya geldiği f. 

kupa bizim hakkımızdır. diye &Ü- riye aormuş: güzel Meri tahammül edcı:} 
rültü etmişlerdir. - Siz taraftr..:-Iarmızı Bellaya birden bire BeJlanm iistüne ~ 

Tabii Bella taraftarlan bu gü • hücum etmek için kıtk:rtmışsınız. etmiş ve iki güzel kadın birb 
rültüye katiyen ehemmiyet verme- - Buna lüzum yoktu. Herkes le tam manaııile saç saça, b,ı 
mitler, büyük bir alayla kupa ile benim daha güzel olduğuma e • şa dövüşmeğe başlamışlard~ 
Mis Be!layı beraberlerine alarak mindi. Bir an herkes şaşalamıt• /'. 
§en, şatır şehirlerine dönmek üze- - Fakat siz de elinizde tüfekle pacağmı knrarlaştıramamıt• ~ 
re hususi olarak kiraladıkları tren- yakal,.nmışsınız. -- evvela biri Meri, diğeri Be11' i 
}erine binmişlerdir. - Doğrudur. 1 raftan olan iki jandarnıs ~e,l 

- Haydi diyelim ki arkadaşla- elan sonra da halk ve rntı"~ .. / hin asıl gürültülü tarafı bun • ..ı 1ı• 
'.I' rınız sizin daha güzel olduğunuzu biribirinc giri•mişlerdir. r• . ,I dan sonra baılamıştır. l h 1 ,. ·W 

M müdafaa etmek icin si i a sarı • R .• 1 "dd · ~ ve 1 
Tren hareket ettikten sonra e- • d • eısı e mu eı umumı til" 

mı .. olsunlar. Bunların arasın a il· •1 b t kA t' l • dıılı ,ı ri taraftarları trenin bir istaıyon . '.I' • • • ? ı e za ı a tp erı ve . ,efT~ 
k k l ı:ın ne tşınız var· "b · d b' 'b' · girW" sonra geçeceği yere gidere a ay, mu a,ır e ırı ırıne ·ıı 

tahta, masa, ellerine ne geçtiyse - Ben de onlarla beraberdim. hakeme salonu tam man••' 

~masmdan anlıyordum; fakftt a
si ne itimadı vardı; fakat &s-' biy
di. 

Ben, kendim, orada ne dütü· 
nü yorum? Rakamlardan başka 

hiç bir fey beni alakadar elmİ· 

yordu. Her halı bir tarafa ayrıl
dıkça, yavaı yavat kabaran ye
kunu birer birer yeniden tekrarlı
yordum. Kafamda rakamların 

geni,liğinden daha baıka hiç bir 
oey yoktu. Ve her fey derhal olu
versin, nihayete ersin istiyordum. 

(Devam ediyor) 
Kenan HulOal 

_Bir insan kendisinin daha d" .. · l st r 
• • • • A ovuş yerı o mu. u . . ~ 

güzel olduğunu ıddıa ıle sılaha sa· Mücadele pelc cabuk bil fı' 
1 ? b ,e ı-ı ır mı· hire yayılmış ve halk u ~ı 

d. · · d ~·ı t k' tllrıa - Ben ken ım 1ç1n e5ı • em • Diaz şehrinin içirule i 1 

ı!l ettiğim güzellik ve hakikat na· lup biribirlerile dövüştl1eğe 
mma silaha sarıldım. .. . mı~tır. bit 

Hakim bunqan sonra guzelhk Bu kanlı mücadele taf11 11irl,t 
kraliçesi Bellaya sualler ıormağa si\rmü~. ve nihayet ci~&:~:~-
baılamııtır: den gelen asker ve Jtl tırrfl1 

- Sı'z de elinizdeki silahla ya • .. b 1 A 'k' t f yntıŞ bİ' 
kalanmışınız. 

- Evet. Hem de alet ederken 
yakaldılar. 

- Demek cürmünüzü itiraf e • 
diyorsunuz? 

guc e a 1 1 ara ı .
1 11 • d e<:' e . ve bu defa yenı en 5 kıs b', 

ri heyeti her iki giiz~1. 1 
Je 1', 

'lA t • h ikıs•.,e '" ı an e mış ve er .. ..tııı ~ 
• "nU .. f' 

Telle mücadelenın ° .
1 

it• b~ ıl 
d• erı :t1 1"' altm kupa he ıve "' .. tııı• 

- Bu hareketimin bir 
olmadıiı kanaatindeyim. 

. ··ııı.ı a 
cürüm retle mücadelenm 0 

mittir. 
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~ııcıcioÜul<e tetlü,ld,u: 

Boluda mani il~ dertle- . Çok Gezen Çok Bilir ~ 
a şen delikanlılar 'LŞ. .. ~y~~~t--~-~_J 

olu ntuh b' · d 1 1 b Bot a ırtmiz yazıyor: Al ı co~kun genç erueıı ir la· 

hlaıııı uda, halk arasında çok ya- nesi daha: 
. "e adeta konuıma diline Dağlar dağımdır benim, 

• 
1! hir ''M ~ e ani edebiyatı,, oldu· Gam ortağımdır benim, 

llı1!, hu'V\'elk~ mektuplarımda yaz- Dindirme kan ağlarım, 
ltt \t ınanılerden bazı nümune- Yaman çağımdır benim. 
d 'tıni t' 1 
l b' f un. Bu mektubumda 1 

it k 
tııııı: aç rrıani daha not ediyo-

l\ırda. 
~il\ , aralarında bir eğlence 
tllt: tı delikanlılardan biri söylü-

a lfka. b' !ılık \t • ır genç bu maniye kar-
~ erıyor: 

A.ğr!ıda kara kedi .. 
O lrnda leylek eti .. 
htb . 

enım olmazsa, 

\' ılc 
~tn~ıın memleketi. 
.\}' be \'Urdum rende .. 
lt· uluta girende .. 
"

1 
iece bir olsa 'a.r , 
Yanana gelende. 

a. 
:ınun ·· · Qıti •• uzerıne bir tanesi fU ma-
'0"1·· A. J uyor: 
}' d .. 

Cu 0 Rar ayazlanır .. 
ae n. doğar beyazlanır .. 

tıırn. d·-· lJ 0 ev ıgım yar, 
Yanınağa nazlanır. 

~·· 
te11c ~~akaıaya ittirak 
~ti.f 8.§ık sabahlarını 

td' 
rı. 1Yor· 

eden bir 
§U !ekilde 

oa.t, • 
I} a der yanan ağlar .. 
lk~t:e boyanan ağlar •• 
t '' bir yastıkta, 
"veı ~ır uyanan ağlar. 

1'.,, ltııesi tunları söylüyor: 
"f .. 

b, ll&tüne taı koydum .. 
Qlt 
y .Yastığa bat koydum .. 
~ •tıın g· · ··k diye 
il\• - ' 

t yanımı ho! koydum. 

\ ~ka bir delikanlının hisaiya

~\kı 
~t h ndan gelsin yakından .. 
y 0 t halketmit yaradan .. 
tt y .. 
~ agrnura doyarsa, 

tı de doyarım yardan. 

AJd, b 
~tsa . aşka bir sevdalı: 
" •ınde ı.... • . .. '''.. oır uzum var .. \1,, ... 
~tı i•rnde sızım var .. 

~İtı:: ~akka erpanet, 
bır kuzum var. 

~ı;.:eairiyle kendisinde fev
'l\lı .. '\'vetler hisseden bir de~ 

ı.. ıo,,ı .. q'1 J uyor: 
s,L tur bahar olursa 

Qtı k . 
~tti ~rar olursa .. 

~·-r._, ______ __ 

Bu genç te kabadayılıktan dem 
vuruyor: 

Kamamr vurdum yere .• 
Kurusun kanlı dere .. 
Sevdiğimi almazsam, 
Kanlı girerim yere. 

Sevgilisiyle bir arada olabil
mek için dağları devirmek, mem· 
leket yıkmak, kamııya sarılmak 
gibi §eylere hiç yanaımak istemi
yen bir delikanlının arzuladığı gü
zel bir çare: 

Yolunun bucağında .. 
Ot yanan ocağında .. 
Çocuk olup gezeydim, 
Yarimin kucağında. 

Bu da, tam manaıiyle "armut 
piş ağzıma dü~,, taraftarı bir 
genç: 

Karanfil uzar gider .. 
Yaproığın düzer gider .• 
O kız yolun § tı.~ırxr, 

lntallah bize gider. 

Bu delikanlı aşkta hercailik et-
tiğine nadimdir: 

Kar yağar kar üstüne .. 
Çıktım duvar üstüne .. 
Meğer ki kör olmuşum, 
Yar sevdim yar üstüne. 

Fakat, bu da saadeti dcği§iklik-

te bulmuf: 
Dereler buz bağladı .• 
Avcılar iz bağladı .• 
Beni bir gelin vurdu, 
Yaramı kız basladı. 

Sevgilisinden azar yıyen bir 
genç: 

Vay ne imi9 ne imiş .. 
Kaderim böyle imi! .. 
Yarden bir §CY istedim, 
Dedi bana görmemi§! 
Dertli bir aşık söylüyor: 
Bahçe yar için ağlar .. 
Ayva nar için ağlar .. 
Kar ı dağ güneş için, 
Gönül yar için ağlar. 

Ve fU manisiyle periıan halini 
daha ziyade ortaya koyuyor: 

Felek vurdu taş ile .. 

Gözüm doldu ya§ ile .. 
Bilmem nereye gideyim? 
Bu sevdalı baş ile. 

i. Vasfi 

Butiın Ahalısi bir anda 
ölen şehirde .. 

Mısırlıların mumyaları nasıl 

yaptıkları malumdur. Once ölünün 
burun deliklerinden soktukları 

maıalarla beynini çekiyorlar, son
ra karnını bir taraf tan yararak ba
ğırsakları çıkarıyorlar, vücudun 
içini de yıkadıktan sonra karnı içi
ne pamukular ve bazı otlar koya· 
rak dikiyorlardı. 

Bununla beraber, mumyalar, 
daima iyi mu haf aza edilmiyordu. 
Bazı yere gömülenler çabuk çürü
yordu. Fakat bazıları da o kadar 
iyi mu haf aza olunuyordu ki, insan, 
bunların uykuya yatmıt zayıf in
sanlar olduğunu zannedebilirdi. 
Bunun da sebebi ıudur: Bazı top
rakların ölüleri saklamak hassala
rı vardır. Mesela, Amasyada, ki
reçli bir arazi vardır. Bir gün bu
rasını kazarlarken, vaktile oraya 
gömülınü§, zannederseın yedi c<.. -
5et bulunmuf. Bu cesetler hiç bo -
zulmamış bir vaziyette icli. Halk, 
bunu bir keramet aaymı§ ve ceset
lerin sahiplerini evliya olarak ka
bul etmi!ti. 

Bazan da ölülerin öyle vazi • 
yetleri vardır ki insan, bunların 

mahsustan ölmüı 'gibi durdukları -
nı zanneder. Ve tıpkı tam yarısın

da durmut bir filmdeki aktörler, 
film gene hatlar batlamaz nasıl 
tekrar harekete geçerlerse, bun • 
ların da nerde ise konu§acakları 
zannedilir. 

1902 senesinde geçen bir va • 
kayı anlatayım: 

Martinik adasında Sen Piyer 
§eh rinde oturan bir adam, F or -
dö - F raus adasında oturan bir 
arkadaıiyle telefonla konuıuyor • 
du. O gün mayıaın sekiziydi. Saat 
tam sabahın 7 ,50 si. Telefonda 
ıöyle bir mükaleoıe batlamıttı: 

- Allo.. F or - dö - F raus· 
dan telefon ediyorum. Sen Piyer
de ne var, ne yok. Nasılsınız? 

- Oldukça iyi. T e!ekkür ede
rim. Yalnız bir kaç gündür garip 
hadiseler oluyor. 

- Ne gibi?. 
- Pele yanardağı uyanır gibi 

oluyor. Geçen gün üzerimize kül 
yağdı. Geceleri hep zelzeleler O· 

luyor. Yanar dağdan ıimtekler ça
kıyor. Halk korku içinde.. Karım 
size gidelim diye israr ediyor ... E
ğer böyle devam ederse ... Ah .. İm
dat. imdat .. Y etiJ .. 

- Allo ... Ne oluyor? Ne var? 
Tele fon mükalemesi burada bit

miıti. Telefondan garip gürültü- ! 
ı~r duyu1dıı ve sonra hiç.... ı 

Bir kaç gün sonra Sen Piyer 
şehrine gidenler, bu şirin §ehir ye
rine ölü bir tehir buldular. Halk, 
ani olarak pathyan, yanar dağın 
kurbanı olmuf, hiç bir yere kaça
mamı§lı, hepsi, garip garip vazi. 
yetlerde ölüp gidivermitlerdi. 

Kimisi, elinde bir bardak tuhı
yor, kimisi gazetesini okuyor, ki
misi sokakta kunduralarını boyat
makta devam ediyordu. 

Kilisede, iki çocuk, bir papasın 
önünde diz çökmüt duruyorlardı. 
Fakat ne çocuklar dua edebiliyor
lar, ne de papas onları dinliyebi-

liyordu. Papas, bir kömür külçe
si olmu§, fakat eli havada kalmış· 
tı. Evlerin birinde, bir anne çocu
ğuna meme verirken kavrulmuş 

kalmııtı. 
Bütün bu mukaddemeyi yap -

maktan maksadım, size, Meksika -
nm Guanajuato kasabasında gör -
düğüm garip bir mezarlıktan bah -
setmek içindir. Evleri bir dağın 
yamacına üstüste yıkılmış olan bu 

Bir gürültü ... Yere bir ba§ dÜ§Ü· 
yor ... .. 

Haykırmak için açılan ağzı öy
lece kalmış bir çocuk! .. Bir genç 
kızın düıük çorapları!.. ı 

ı 
1 

1 

l 
1 

1 
1 

Divan salonunda! 

yü, koltuklarından hıtarak Kala· 
bozo denilen uzun bir koridora 
götürürler, ölüler salonuna hıra -
kırlar. · · ! 

Buradaki ölüleri, Mısırda yap· 
tıkları gibi mumya haline (koyma
ğa lüzum yoktur. Güneş, bu vazi
feyi üzerine almıttır. 

Ölüler salonunda ön sırada bu
lunan cesetler, göğüslerine çap
raz olmuı kollarının dirsekleriyle 
birbirlerine dayanarak müvazenc
lerini muhafaza ederler ve arka 
sıradakilerin ellerine sırtlarım da .. 
yarlar. Arka sıradakiler de sırt -
larını duvara dayarlar. 1 

Bütün bu ölüler öldükleri an • 
daki hareketlerini muhafaza et -
rnektedirler. Öldükleri an mı? 
Fakat insan, bu iki sıra duran ce • 
setlerin bir türlü ölmü~ oldukları • 
na inanamaz. Bunlar., sanki, bir 
sıraya dizilmit cüzamhlardır ve 
büyük bir sükut ve hufu içinde 
"Divan,, salonunda beklemekte -
dirler. ı 

Neyi beklerler? Belki de sükii • 
tun bozuulp tekrar harekete geç • 
mek zamanını.. lıte şurada hay • 
kırmak için ağzını açmı§ bir ço • 
cuk .. Daha ileride, entarisi çürü • 
müş, fakat kendi '"dipdiri,, ayak • 
ta duran bir ihtiyar kadın .. Şura • 
la çorabı düşmüş bir genç kız .. O 
ne? bir gürültü!.. Yere, artık bek • 
lemekten usanmış bir baş düıtü. 
Hayır .. Burada daha fazla dura -
mıyacağım.. Çıkıyorum .. 

Hızla yürürken, caketimi biri -
si tutuyor .. Cebime bir ölünün eli 
takılıyor .... 

Yolcu 

reni ESERLER 
DUn ,.e ~·ann 

TorcUıno kfilllyntı 

Sayı: 14 

Fransuva Moryek 

Peyami Safa 

Engerek Düğümü 

Seyahat notları 2 Fiall 60 Kuruş 
kasabanın mezarlığı Kanada dö Dağıtma yeri: VAKiT Matbaası 

Marfil ismini taşıyan bir boğaz - •••••••• 
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Alman ve lngiliz 
casusları 

(Baş tarafı 1 incide) 

Bunların her ikisinin de baıla
rrnda bir kurıun bulunduğu rörül
müı, resmi tahkikat neticesinde 
kendi kendilerini öldürdüklerine 
hükmedilmiıti. Şimdi bunların 

kendi kendilerini öldürmedikleri 
ve yabancı casuslar tarafında öl
dürüldükleri iddia olunmaktadır. 

Ayni zamanda lsviçrenin askeri 

karargahının bulunduğu Tunada 
esrarlı bir ölüm daha olmut bunun 
da kurbanının bir lranlı olduğu 
öğrenilmiıti. 

Berner gazetesi bütün bu hadi
seleri, bugünlerde lsveçte büyük 
bir lran askeri heyetinin mevcut 
olmasiyle alakalı göstermektedir. 

Tagvaht gazetesine göre lran 
hükfuneti, Boforsta bulunan ve 
yer yüzünde en ileri gelen f abri -
kalardan sayılan lsveç askeri fab
rikasiy le alakadar olmuttur. Şim
diye kadar Alman Krupp fabrika
sı bu müessesenin baılıca rakibf 
iken ıon zamanlarda o da, rivaye
te göre, buradan menfaat temin 
etmiı bulunmaktadır. 

Şayialara göre bu müesseseyi 
ele reçirmck, ~iç olmazsa onların 
askeri sırlarım öğrenmek için İn
gilizler taraf mdan büyük bir gay
ret ve nüfuz sarfolunmaktadır. 

Tagvaht gazetesine göre bu 
sırlar, Iranlı zabitler tarafından 
da bilinmekte ve onlar bu ıırları 
satmak tasavvurunda bulunmakta 
imitler. 

Bu tasavvur meydana çıkmca 
bunların kendilerini öldürdükleri 
bildirilmektedir. 

Bofors fabrikalarında bir çok 
Almanlar çal,ttmkata ve Krupp 
fabrikasının bir çok icat ve ketif
leri burada tatbik edilmekte oldu
ğuna göre bu fabrikanın Alman
lara harp teçhizatı hazırladığı da 
iddia edilmektedir. 

Bir kaç ay evvel Boforata bir 
b&Jka İranlı da esrarengiz bir su
rette ölmüf, fakat gene mesele 
örtbas edilmitti. 

Tagvaht gazetesi diyor ki: "Al
man ve lngiliz casus teıkilatı ara
sındaki bu müthit mücadele niha
yet bulmut değildir. iki taraf ta 
daha büyük çarpıtmalara hazırla
nıyorlar.,, 

Bu gaz«:tenin verdiği malfunata 
göre fabrika işçilerine dört bin ki
ti daha ilave edilmiıtir. Ve bü
tün bunlar, harp malzemesi ha-' 
zırlamağa çalı§maktadrrlar. 

İstanbul altıncı hukuk mahkeme
sinden: 

Ayşe Hanrm tarafından Fatih cf. 
nrında Zeyrek yokuşunda Duharii 
zadenin 6 numaralı llanesinde mukim 
İhsan Efendi aleyhine açılan boşan-

ma davasının icra kılınan muhakeme
·indc ikametgl\hının meçhuliyeti ha
sebiyl~ vaki olan tcbliğata rağmen 

mumaileyhin muhakemeye gelmediği 

gibi wkil dahi göndermemiş olduğu 
anln .ılarak bittalep gıyabında muha· 
kem ~·\'e başlanmış gıyaben ikmal olu
nan tahkikat zabıtnamesi kıraat ,.e 

daYacı i ticvap ve işbu muameleden 
bahisle gıyap kararının on beş gün 
müddetle ilanen tebliğine karar nril

mi ,.e hu bapta mUttahaz gıyap ka
rarı mahkeme dinnhanesine talik 
kılınmış olduğundan tarihi ilanın 
ferdasından itibaren •beş gUn içinde 
itiraz etmediğiniz ,.e mahkeme günü 
olan 19 - 12 - 1934 çarşamba günü 
saat 15 te Jstanbul asliye mahkemesi 
altıncı hukuk daire.sine gelmediğiniz 
taktirde davacının iddia elyediği ,.a -

kıalarr ikrar ve kabul etmiş addile 

gıyabında muhakemenin icra kılınaca
gı tebllğ makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (6103) 

. . --- .. -----

Apartımanlar 
(Baş tarafı 1 incide) 

rahat ettiği yerin, intaat tarzmm 
en ince tef errüatma kadar sıhhat 
kaidelerine uygun olmasına itina 
etmek, kendimize, atideki nesli
mize kartı büyük bir borçtur. Sıh
hati koruma bilgilerinin bugün 
mesken hakkında koyduğu kaide
lerden en mühimi ise ıudur: 

"Meakenin her kısmı muayyen 
miktar hava ve aydınlık alabilme
si,, bir kaç sene evvel yapılmış a
partımanlar için bugün kiracı bul4 

makta müıküli.t çekiliyor, kiralar 
indiriliyor. Çünkü yeniler bunlara 
nazaran daha iyi §artlarla, b:raz 
daha konforlu ve daha itina ile 
yapılıyor. Filvaki yeni binaların 

teferrüatmda itina var. Bunlarda 
mermer antre, blorif er var, par
ke döıemelcr var, mükemmel sıh
hi tesisat, banyo, mutfak duvarla
rında fayans poyraza nazır 

cephelerde ç!fte pencereleri var. 
Fakat bütün bunlara rağmen esas 
pli.n prnsibinde bir kusur var ki 
bir kaç sene sonra yapılacak apar
tımanlar bu kusuru da düzeltince 
bugn yapılan apartıman kıymetle
rinde büyük dütüklükler olacağı 

muhakkaktır. 

Bütün apartımanlarda plan 
prensibi tudur: Önde iki oda, ar· 
kada iki oda, arada koridor. Kori
dora bakan heli., hamam, mutfak! 

Bütün bu plinlann müşterek 

kusuru: Sokağa veya arkadaki 
büyücek sahaya bakan yalnız dört 
odası bulunması, bundan başka 
bütün kı;ımların bir1 bir buçuk 
metre arzında ve apartnnan kadar 
yüksek ve aydınlık yeri namı ve
rilen kuyu gibi terlerden aydınlık 
ve hava almasıdır. Aparbıman ar.:. 
kaımdaki odalar ekseriyetle ya
tak odalarıdır. Öyl~ apratımanlar 
vardır ki arkasında 1,2 metre boı
luk bırakılmııtır. Bu bir faciadır 
ki yüksek apartımanların değil, 

hatta üç katlı evlerin bile karan
lık, rutubetli ve küf kokulu olma
larınnı müstakil sebebini tetkil e-
der. / 

Busuretle apartımamn havalı 

ve aydınlık olarak yalmz cephe
deki .odaları kalır ve bu binalar 
sakinleri arka odaları teşkil eden 
mahzenlerde yatarlar. Bundan 
batka apartıman içinde yapılmak
ta olan bir yer var ki asıl söylemek 
iıtediğim cihet burasıdır: 

Aydınlık yeri. 
Tasavvur edilsin. Bu aydınlık 

denilen ve yüksekliğinin 10,15 
misli olan ve hertarafı kapalı bir 
yerin ne havası, ne aydınlığı ola
bilir ki meskenin içine versin. Her 
apartımanın mutfağından, banyo
sundan, helasından, koridorundan 
çıkan uzvi zerreler ve müteaddit 
kokularla met bu hava ile dolu yer 
den meıkene ne hayır gelebilir? 

Bunun ikendiıi, temizlenmez, te-
mizlenmeğe el ermez, güneı gör· 
mez, hava almaz, daima nemli, 

rutubetli mikrop ve hatarat yuva
sı bir mevcudiyettir ki meskenle
rimizin içine oturmut, mütemadi
yen inkitaf, teksir ettirdiği mikrop 
kolonilerini meskenlerimize veri-

yor. Biz de bundan hava ve aydın
lık, yani hayat aldığımızı zanne
diyoruz. Hesabın, fennin her şey
den daha kıymetli olan sıhhatin 

emrettiği ıeyi yapmamakta intaat 
sahiplerinin devam etmesinin se
bebi aaba nedir? 

Bu sebeplerin batında görenek 
gelirse de mühim bir sebep te bina 
yaptırmak için herkeıin kalfalara 

müracaat etmiı olduğunu zanne
diyoruz. Halbuki kalfalar sırf gö
renekle it yapan insanlardır. Fa
kat İnfaat sahipleri bunları, ihti-

Propagan
da nazırı 

Göbels gazete
cilere talimat 

verdi 
Almanyanın propaganda na -

zırı, doktor Göbelsin bütün Al
man gazeteleriyle, nasıl hareket 
etmek lazım geldiğine dair verdi -
ği talimat pek ~ayanı dikkattir. 

Doktor Göbelsin talimatında, 
son Alman hadisatiyle münasebe
ti olan veya ondan mülhem birçok 
taraflar vardır. 

" Alman propaganda nazırı: 
"Nazi fırkası mensuplarını ga

zetecilerin sureti huısusiyede met • 
hetmelerini istiyor: ''Bir memur 
vazifesini yaptıkça, onu mcth la -
zım değildir,, diyor .. 

Bundan ba~ka Alman propa -
ganda nazırı gazetecilerin dikka -
tini bilhassa şu noktaya çekmiş -
tir: 

Almanyaya her gelen pek ala 
görüyor ki, ordu bir tanedir. As -
keri teşekkülümü,Yirdir. O da 
Ray§ver'dir. Bunun için siyah göm 
lekliJer, kahve rengi gömlekliler, 
mesai bölüğü, Hitler gençliği gibi 
teşekküllerin askeri bir vazife 
gördükleri zehabını uyandırmak -
tan çekinmelisiniz .. 

Propaganda nazırı, muhakeme 
tafsili.tını vermekte de Alman ga
zetecilerinin Nazi ruhuna uygtm 
davranmasına ''mahkum aait te -
f errüat,, ı yazmamasına işaret et -
mektedir. 

Doktor Göbels, talimatında şöy
le devam ediyor: 

''Alman gazeteciliği örnek bir 
gazetecilik olmalıdır. Ecnebi ga
zetelerinin Alman müesseselerine 
göstermesini beklediğimiz saygıyı, 
Alman gazeteleri de aynen ecnebi 
müesseselerine göstermelidir. 

Alman gazeteleri unutmama -
lıdır ki, Naıyonal Soıyali:zm bir 
ihracat mataı değildir.,, 

Umumi alakayı calip ticaret ha
vadisini gazetenin sadece ticaret 
sütununda değil, daha müesser bir 
propaganda mahiyetini alabilmesi 
için, kariin gözüne daha iyi çar -
pacak yerlere koymak lazım gel -
diğini ehemmiyetle tavsiye ediyor. 

Bu talimatı, baş muharrirlerin 
bütün gazete erkanını bir araya 
getirerek müt'akaşa etmeleri, iyi -
ce anlaşmasını temin i~in çalış -
malan isteniyor. 

Talimatın bilhassa "Yahudiler 
ve mülteciler,, tarafından da, bila
hare bir yanlışlığa meydan verme
mek için enikonu anlaşması arzu 
edilirken, teferrüatım halka bil -
dirmemek için de ayrıca kulakla -
rı bükülmektedir. 

1=~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;====;;.;.::.-;;::=..=-=.=~;.=;;=:;;;;~ ı 

saslarmın haricinde vazife ile mü
kellef tutuyor. 

Kendilerinden iş istemek doğ

ru değilken inşaat sahipleri bunla
ra plan yaptırıyor. Plan direktif
lerini de kendileri veriyor. Çıkan 

planda mütehassıs ve mimar olmı
yan inşaat sahibiyle kalfamn gö
reneği derecesi dahilinde bir şey 

oluyor. 

Fenerbahçe 
Çankaya 

·-~ (Baştaralı 1 inci de) 

zere Ankara gücü evine gittiler. 
Bu sırada, sahaya giden yolda, 
maç yerine doğru akının baıladı
ğı görülmekteydi. Saat ikiye doğ -
ru tribünler ve sahanın kenarın -
daki iskemleler dolmuıtu. Bu sıra· 
da Başvekil ismet Paşa Hazretle • 
rinin maçı seyretmek üzere Saraç 
oğlu Şükrü Beyle beraber sahaya 
geldikleri görüldü 

Fenerliler sarı - lacivert forma
larile, Çankaya takımı ise, Gala • 
tasarayın bildiğimiz sarı • kırmızı 
formasiyle sahaya çıktılar. Her iki 
takım Batvekil pafayı ve halkı se
lamldıktan sonra saat ikiyi on beş 
geçe oyuna batlandı. Başvekil Pş. 
Hz. ni, iki kulübün r~ası üzerine, 
sahayı §ereflendirerek ayağile to • 
pa vurması lngilterenin mühim 
maçlarında Prens Duğnl'in yaptığı 
gibi memleketimizde de bir "kik 
of,, la maçı başlatması oyunun e • 
hemmiyetini büsbütün yükseltti. 

Birinci devrenin 35 inci 
dakikasında, merkez muhacim oy
myan Namık, birinci devrede iki 
takımın yaptcğı en güzel bir pas • 
)aşmadan sonra Fenerin ilk golü· 
nü Çankayanın ağlarına taktı. Ge
riye kada:· on dakika karşılıklı ve 
neticesiz gayretlerle geçti. 

ikinci haftaym, sahaya ahtan 
F enerbahçenin açılması ve rakibi 
ile arasındaki teknik farkını eyi • 
den eyi meydana koymasile geç • 
ti. Bu devrenin ilk beş dakikasın • 
da bütün hızile oynıyan Çankaya 
arka arkaya yaptığı birkaç tehli • 
keli akınla F enerbahçeyi kuvvetle 
sıkıştırdı ve iki üç kuvvetli tüt F e
ner kalecisinin yerinde müdahale
sile geçiştirildi. On dakika kadar 
süren bu fazla gayret netice ver • 
medi. Yahut Çankayanın biraz da
ha yorulması ve Fenerlilerin bu 
yorgunluktan istifade ederek akın
larını şiddetlendirmeleri netice • 
sini verdi. Bu suretledir ki on be -
şinci dakikadan itibaren Fener 
mükemmel bir akından sonra Ni • 
yazinin ayağile ikinci, bunun der • 
hal arkasından Muzafferin ayaği
le üçüncü ve biraz sonra da gene 
Muzafferin ayağile dördüncü ve 
nihayet gene Muzafferin havadan 
gelen topu yere düşürmeden fev • 
kalade bir vuruşu ile beşinci golü 
yaptı. Bu beş gole rağmen, Çan -
kayalıların takımlarını kazandır -
mak için gayretleri eksilmiyor ve 
bu takım son dakikaya kadar hiç 
bir ruh kırıklığı göstermiyordu. 
Böylece dünkü mühim maç lstan -
bul şilt şampiyonu Fener bahçenin 
Ankara liğ şampiyonu 'Çankayayı 
5-0 yenmeıile bitti. 

Fransız - Sovyet 
askeri misakı 

(Baş tarafı 1 incide) 

dan ürkerek, S9vyetler aleyhinde
ki netriyatı kesmitlerdir. Misakın 
emri vaki olduğu ileri sürülmesi 
üzerine, bu haber, lngilterede hoı
nuhuzluk uyandırmıştır. Bazı İn
giliz gazeteleri, bu itin olabilece· 
ğine ihtimal vermediklerini yazı • 
yorlar: 

Londra, 24 (A.A.) - Fransa 
ile Sovyet Rusya arasında askeri 
bir misak akdi teklifi Londrada 
biraz §Üphe ile kartılanmııtır. 

Reuter ajans1nın muhabirine 
göre Fransa tarafından şimdiye 

kadar takip edilmit olan hattı ha
reket, onun böyle bir uzlatma yap
masına müsait değildir. 

Şehir, asri terakkilerin kabul 
etmediği binalarla doluyor. Dün
yanın her yerinde delikleri, kuyu
ları kaldırmak için mücadeleler 
olurken şehiderin sıhhatle§tİril

mesi diye mühim bir mevzu teşkil 
eden bu meseleyi halliçin büyük 
büyük emekler verilirken İstanbul 
da mühim bir milli servetin bu 
türlü inşaata sarfo~nmasına acı· 

mamak elden gelmiyor. 
Fransa ile Rusya arasında aske

. ri bir misak akdi, bundan başka 

24 Tkincifeırin 1934 

Yağmur v;-kıl 
(Baş tarafı 1 inci sar& 

Bugün de ha va yağı~lı 
cektir. 

Esen poyraz fırtınası baZ~ 
kazalarına da aebep o1rnU9 f 
arada Çanakkalede Bozall 
civarında Yunan bandı~h ~ 
vapuru karaya oturmuf, iJO 
temesi üzerine tahlisiye 
gönderilmiıtir. 

Limanda da gelip gitJlle 
mu, tur. 

Haydarpafa vapur iık• 
kömür vapurlannın yan•9 
na yarıyan 1, 2 numaralı ~ 
bağlı kereste yüklü Kızılı~ 
ketinin 344 numaralı nı• b' 
tınanın zorluğu yüzünden 
tır. 

Dün lzmirden limanıll'~ 
mesi beklenen Eğe vapurU 
geç kalmıştır. 

Karadenizde f ırtma ço'tf' 

Yunanistand' 
On Uç kişi boğuld' 

Yağmur Yunanistanda t 
göstermittir. 

Bütün Attiki vili,y\tinde ti 
le yağan yağmur neticesinde 
na ve Pirenin muhacır ın 
rini su hasmı§ ve bazı ınah 
de on üç kişi boğulmuıtur. 

lki saatten fazla Pire ~ 
rında gelip gitme dunnu§tııt-

~------------~ 
Japonlar 

(Baş tarafı 1 
ya piyasalarında en büyiil' 
haline gelmiştir. · 

Japonlar son zamanlardlı1 
bir hamle daha yapmıılar fi 
yo civarındaki üç kasaba'd• 
muazzam fabrika daha kuf11'

1 dır. Bunlardan biri bira, b 
lik, biri de tirikotaj fabrik 

Japonlar yalnız bu f ab 
kurmakla kalmamıtlar, ka 
rm adlarını da değitlirmitl 

Bira fabrikasının kı.ı 

kasaba Pilzenç, çelik fahri 
kurulduğu kasabaya Soliıt 
tirikotaj fabrikasının kı.J -" 
kasabaya da Y. mniç adl•r' 
mişlerdir. 

Bu isimler dünyada erı ~ 
bira, çelik ve tirikotaj f ab~ 
nın bulunduğu yerlerin a~"I; 

Bu fabrikalardan en bı.ıf f 
ra fabrikasıdır. Bu fahri~ 
de milyonlarca litre bira i ~İ 
bilecek bir kabiliyettedir.:,
ralarm hepsi Amerikaya ı 
lecektir. 

Bu itibarla bundan 

bir Amerikan gazetesi ~~ 
sonunda: "Japonlar, Atıl~JI'! 
rı sarhof etmeğe uğraşıyor 
yor. 

·~ •nınu•••ııı Rl'!IUllJllllll""'~""'"'""""'m"'"''' , eP 
bu misakın milletler ce~:~, -
sakına uygun olup olın• 
lesini ortaya atacaktır. bİ' ~ 

Bu münasebetle böY!~1.,tı,ı 
sakın aktedilmeainin ını 'fi ı,it 
miyeti mukavelenarrıe•İ::dil'~ 
vi tevsii suretinde ka~ı.J "',, ' 
ceii ve böyle bir ını,.1'4' "' 
hakkındaki teklifin ıne~ •t 
d · f · · a isttJ1 d' enın le sırı esaıın ., ı 

muhtemel olduğu bey•rı 
tedir. . de"./ 

Mezkur madde, i~ı .ı.11 biti ,J 
'k' lflO"' .... r. 

kendi aralarında 1 11 d'fer;..-1 
bu madde mucibinre d\.; ~ .ı 

dil 1• ·t r 
dım etmeğe davete tettt'' ... / 
d .. k' . dırrııf11 d f"' ı e ote ınm yar • , 

d J1lıl te . .,, 
mesini ve bu yar 1 ıııo•' .. 1,. .,e et 
keri müzaheretı 1 a 
tık bulunmaktadır. 
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Rff ~ ve O j ~ ağrdarı 
Souk alginhjı • ~omatizmaya 

1 Ka~elik l<utu 
~O ,, t~r.J?Jede 

Hakiki lfaşe 

KALMITIN 
s-v~ ~ •t•• ._ 'ı*'IL·' - • t ,.., (P.I, •~, .. ,. ' ,, ' 

,, SAÇ LOSYONU 

"OMQJEN KANZUK 
b, _.l<epekleri izale ve saçları 
k tıliyerek dökülmesine mani olur. 

~ll~~.k Şaç Losyonu mümassilleri gibi yağlı 
~gıldir. Tesiri kat'i ve rayıhısı latıt 

,, ~,~" 

"'"rnış~cza11el rdep ve P,ar Umöri ~·~~:~7.: 
:--....... Ma,ğazaları~dao arayınız ;tt.;·:tf 

Dün ve Yarın 
1 ercüme KüJliqp.f.ı 

-~ı. __ 
Aile Çemberi 

A. Maurois - ~. ,H. Alişan 
100 Krş. 

_ __....•~---
1icarel, banka, borsa 

!kt. Dr. Muhiis Etem 
75 ~rş. 

--------- ---------· 
1 

111-------
,, SAFO 

Alfons pode - Haydar fR.ifat 
100 Kr~. 

.Sosyali2m 
K.. Kantsky - .Sabiha Zekeriya 

75 Kr§. 

). Rasın Külliga,tı f 
&mel ~cjit - H.Nazım 

75 Kr§. 

\o bir ft,syondur. :;J..'.!ii J 
..... ······································································································· ~ 

01-:<SO REN!-ERE: 

l\anzuk Eczo.~i işçi sınıfı ihtilali 
Lenin - Haydar Rif at 

60 KrJ. 

ALGOP.<~N 
Cevat 

D'ı ve ba, ağrı'arı için en faydalı ve tesir.li ilaç Algopandır. 
b • 12 lık madeni kulularda ve Oııj nal amba:ajlarda Jıer 

ı ________ •_s_t_e_n __ t_u __ ı __ ~_e __ ıe ___ ai_y_e_s_i __ ı_ı_a_n_ı~a-.r:--ı-::""'.:---' 

Konservatuvar binası ve 16 Mart 
şehitleri abidesi için müsabakası 
Istanbul Şehzadebaşında Konservatuvesr, Tiyatro 

salon ile ~6 ,Mart Şehitler abidesi ve meydanlığı

nın tanzimi projeleri için 25-11-934 de ınüddeti 

hitam bulacak olan müsabakc;ının 5-12-934 Ç~r
şanba gününe kac;lar uzatıldığı ilan olunur (7991) 

MOST AblZARATJNDA~; 
" 1 Kumaşı Belediyeden verilmek üzere temizlik amelesi için dikli-
~~ıesenklı• uanzuir Ua· ... r~n ,·----- rilecek 1400 takım elbise kapalı zarfla münakasaya konmuştur. 

ç :r.\. ~ '~ ~ ~ : 1 Ruhi hayatla laşuur Talipler şartname almak üzere her gün Levazım Müdürlüğüne müra-

JJnıAsası: Daima ~unu Kullanını:z. iı Dr. Yung -Dr. Hayrullah caat etmeli. Münakasa için de 84 liralık teminat makbu~u VCYi' 

1111111mııı'""'"'un u uııııuuın ıuıııııımı ....-....~ 60 Xrt;...· ----•ımektubu,-la teklif mekhıpları 26 1 J 934 Pazartesi gün\i saat 
15 e kadar Daimi Encümene müracaatları. (74~6) 

ÇAPA MARKA 
Pirinçunu fabrikasınm J>Yyök 

b~ .. bir µıuvaffakı~eti 
~June kndClır lnc-ilt~re ve Amerıkadan ithal e,.dilen 

VAKEROÇ, yanı ezme tane yu'ah hu kere mem!eketi
mİ7.ın en o!gun yulafından imale \DUvaffak o'.i':n 

~ ÇAPAM,~~~f). 
\1 Yenı hinretı de şeref Juyarak .. 

lsfehana doğru 
Piyer Loti - 1. H. Ali§an 

100 Krş. 
~--•ı 

~evlet Demir yolJarı ilanları J 

l'l şya teseUümy için Devlet J}~lfy0Jları1 
~.~~bulda Sirkecide Şar~ J),~iryoiları ı•---

1~1lıı üzerinde yeni bir anıbar açnııştır. 
~~l~lta~·l .. 934 tarihinden itibnrcn bU'uıvu:n is,i,lsyonlarımız için ve, 
t ~! ş, ~len eşya teslim ve tesellü m ed,i.lmc;l< Uzcrc Jstanbulda Sirke

~: ıQemiryo)ları rıhtımı üze •'inde bir al'ıh~r p-;ı).mı:;hr. 
~&.t:.L\'c:ut ücretlere ilô.voten d~n ir nn~\iyesi için aşağıdaki ücr~tler 

~lır 
~era.' •.. 
S kı Jerı ıçın: 
ıo oluk Parçalardnn 
~O "e ıs kiloluk pnrc~ 1ardan "e ~ ~""' 
~ " il 

~ " il 

Se . ,, il 

~h Yrı aeri için: 

s=r ~n .kilo ve ltesrimkn 
b ·Yrı ha.f'f .. lleh ı ıcın: 

5 
10 
~5 
2J 
ıs 

5 

1 tren· k·ı • k 
'I ı ll\l 1 ı o ve kesrinden 10 uru§tur. 

11~~ ~e '~retle nakledilecek eş yanın beher parçasının aikleti 200 
~ crrıııyecektir 
i\ı)l t f . ~ '. . 

'3. sılat ıçın istasyonlara müracaat edilmelidir. 
(7825) 

Qiiniin F otogr~fları 
19?J~\lhtelif gazete!erdc çıkan günün hadiselerine ait fo. 
l:ttl ar.ı.. sp 1 d ·· d··-- ·· h etj or mecmua arın a gor ugunuz a.por are· 
~~:en .•it fo~ogra.fl}lr yalnız lstanbulda V ~KIT 

esınde satılmaktadır. 

Devlet ve ıhtilô.L 
Leni.o - Haydar Rifat 

75 Krş. _______ _,.. 

j. Rasin Külliyatı 111 
Ahmet Reş:t - J-1, Nazım 1 

75 Krş. 

' 1 Dağıtma Yeri: 

1 
V ~KIT Matbaası 

ı.. 

Tt::J Q K iVE 

l 1 RL:\LiT 
BANKASI 

.DAQA 
BiQiKTiQEN 
RA~T-{;06Q 

iç Ticaret Umum Müdürlüğünden: 

30 ikinci Teşrin 330 tarihli kanun hükümler\ne göre tescil edil

miş olan ecnebi ıirketlerinden Atina Bankası bu kere müracaatla 

Türkiyedeki şubelerini kapattığını ve tasfi.Ye muamelesini ik,mal et

tiğini bildirmiştir. Mezk~r bapk{l ile alakasJ olaı ların bnQ,kaya ve 

icabında İstanbul y:p."liğine mürp.c.\at c;~mwcri ilfın olunur. (~600) 

.. 



KU-;Uk il ini ar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu-
lwı..ınak &•ycöiylc bir "Küçük llan· 
lar,, Biitunu açıyoruz. Bu ilanların 

6atırma beş kuruş ücret alınacak-

tır. Bu tünden itibaren 15 gün içinde 
gönderilen kü~ük ilanlar gazetemize pa· 
rasız konulacaktır. 

Dünkü Spor hareketleri 
Beşiktaş, Süleymaniyeyi 2-0, Galatasaray, BeykO 
zu5-1 yendiler. Istanbulspor-Vefa maçı yarım kal 

Dün, havanın yağmurlu olması- . pa~anın enerjik, fakat, sallapati; Kadıköyürıd 
na reğmen, ıehrimizin üç stadında _ _ Eyübün ağır, fakat olclukça bilgi - d 
tik maçlarına devam edildi. Tak- li oyunundan başka bir' şey göre - Kadıköy Fenerbahçe sl~e 
simde Galatasaray Beykoz, Beşik- medik. dün lik maçlarına kısmeP ~ 
taıta; Beşiktaş Süleymaniye kar. tık anları Kasımpaşa lehine o - edilebildi. Havanın çok y•. 
ıılaıtılar. Kadıköyünde de lstan- lan bu oyunun 8 inci dakikasında olması ve stadın fazla rüd~ 
bulspor Vefa maçı (28) dakika Kasımpaşa müdafilerinden biri - ması yüzünden büyük bir~ ff 
oynandıktan sonra havanın fena- sinin yerinde olmıyan bir kafa vu - seyredileceği ümit edilen e 
lığı dolayısiyle tehir edildi. ruşundan Eyüplüler bir gol ka - lstanbulspor maçı da ta~l~f 

Taksimde zandılar. \ oynanamadı. Sabahleyin 
1 

Saat 3,15 te hakem Rüştü Beyin 
idaresinde Galatasaray Beykoz 
maçına ba~landı. Galatasaraylı
lar her zamanki kadrolarını muha
faza ediyoralrdı. Beykoz takı

mında da bazı deği~iklikler yapıl
dığı görülüyordu. Oyuna Beykoz 
akını ile başlandı. 

Bu akın Galatasaray müdafaa
sında kırıldı, on beş dakika kadar 
mütevazin bir şekilde devam eden 
oyun on beşinci dakikada Galata
saray aleyhine verilen bir f irikik 

cezasını gele çeviren Beyltozlu 
Şahabın şütiyle şeklini değiştirdi .. 
Beykoz 1 - O galip vaziyette .. 

Oyunun 35 inci dakikasına ka
dar Beykoz kalesini sıkı bir çem
ber altına alan sarı kırmızılar 35 
inci dakikada merkez muhacimlc
ri Selahattinin ayağiyle beraberli· 
ği yapıyorlar ve birinci devre de 
1 - 1 berabere bitiyor. 

ikinci devre başladığı zaman 
Galatasaray muhacimleri hücum -
da ve oyunun altıncı dakikasında 
ıol nçık Danyalm bir şütü kaleci· 
nin elleri arasından sıyrılarak Bey
koz ağlarına takıldı. Şimdi 5arı 

kırmızılar 2 - 1 galip vaziyette
dirler. 

Top Galatasaray muhacimle -
rinde, Beykoz mhdafaası topu ka • 
: .. öni.indcn uza.l~la,tırmak için e -
pey uğraşıyor. Bu esnada Necdet -
ten güzel bir pas alan Selahattin 
1 O uncu dakikada takımının 3 ün
cü golünü yapıyor. Hemen 12 n-
ci dakil·ada da güzel bir akınla 
Beykoz kalesine inen sol açık 
Danyal nefis bir şütlc topu Beykoz 
ağlarına takıyor ve bu suretle 4 ün
ci.i rolü yapıyor. 

Top bir müddet ortalarda oy -
nanıyor. Bu sırada Beykozlular da 
Galatasaray kalesine bir, iki akın 
yapıyorlar. 30 uncu dakikada 

Beşiktaş sahasında seyirciler 
Beykoz kalesi önüne inen Gala - ruk -Tahir, Feyzi, Zeki - Saba
tasaray muhacimleri Münevverin hattin, Şeref, Cahit, Hakkı, Küçük 
ayağiyle ve son gollerini yapıyor· Hayali. 
lar. Oyun bir müddet daha de- Hakem: Sadi Bey (Galalasa • 
vam ediyor ve 5 - 1 Galatasara - ray). 
yın galebesiyle bitiyor. İlk anlarda. Beşiktaş oyun iti -

B Takt mJarı yadiyle üstündür, fakat kayitsiz 
Galatasaray Beykoz B takımla- oynuyorlar. Belli ki, hasımlarına 

rı maçını da Galatasaraylılar 7- 1 pek ehemmiyet verdikleri yok .. 
kazandılar. Zevksiz bir başlangıç .• Böyle oyun! 

18 inci dakikasını bulmuştu ki Hak 
Topkapı - Anadolu 
İkinci kümenin bu kuvvetli iki 

takımı da dün Taksim sahasında 
karşıla~tılar. 

İyi oynıyan, fakat şansızlığı yü. 
zünden boş kaleye bile col atamı
yan T opkapılılar maçı 3 - 2 kay
bettiler. 

Birinci devrede Anadolular, i -
kinci devrede T opkapılılar güzel 
bir oyun oynadılar ve hemen he -

men Clenilebilir, dün bu sahada1 

oynanan en güzel ve heyecanlı 

maç ta bu oldu. 
:/· 

Beşiktaşta 
Beşiktaşla Süleymaniye oyna· 

dı. lk\sinin de forması bir ama, 
kuvvetlP.ri değil.. Biri kümenin bi
rincisi, diğeri sonuncusu .•. 

Beşiktaş her zamank} mutat ek
sik kadrosiyle, Süleymaniyc de en 
kuvvetli şeklile sahada göründü • 
ler. 

Si.lleymaniye: Necati - Nec -
det, Sabri - Namık, 0<'.m~, Zeki 
- Süreyya, Ali, Samim, lskencler, 
İbrahim. 

Bc~iktaş: Sevket - Nuri, Fa-

1 

kıdan güzel bir pas alan Sabahat-
tin güzel bir şütle oyunun ilk go-

1 

liinü attı." ı 
Biraz sonra Hayatinin güzel ve. 

yerinde bir ortalayı~ını Süleyma -1 

niye kalecisi Necati ustalıkla kur _ I 
tardı. 

iki dakika sonra Hakkının kuv-1 

vetli bir şütü gene Necatinin elin
de kaldı. Süleymaniye, Beşiktaş 

müdafaasının iyi işliyememesin -
den açılır gibi oldu. 1skenderin 
çok güzel bir şütü herkese heye . 
can vere vere avuta gitti. Biraz 
sonra gene lskenderin sıkı bir §Ü· 

tü Nurinin başiyle bir aksi seda 
halinde geri döndü. Süleymaniye 
biraz daha ağır basar gibi.. Soldan 
seri bir akın yaptılar, kaleci kur -
tardı. 

Birinci devre bu şekilde bir, sı· 
fır Beşiktaşm lehine bitti. 

Esnaf v~--,ş-ç-,----------T 

Bu devrede de; Süleymaniye • 
nin hücumlarını arttırmıya sebep 
olan Beşiktaş müdafaasının cansız 

oyunu biraz açılır gibi oldu. Böy . 
lece bir hakimiyet kuran Beşik -
taşlılar bir iki gol kaçırmalarına 

rağmen, ikinci devrenin 37 nci 
dakikasında Zekinin enerjik oyu -
niyle ikinci gollerini çıkardılar. 

Bu gol, gerek heyecandan ve 
gerehse souğtan titriyen Beşiktaş 
1araftarlarma hissedilir bir neşe l 
vereli. 

Kömür fiyatları 
Dül{kancılar değil, depo 

sahipleri arthrıyormuş 
Balat kömürcü İsmail efendi 

diyor ki: 

... Gene kömür fiatları fırladı. 

Kilosu 5-6 kuruşa çıktı .. Herkes 
zannediyorki bu fiyatları yükselten 
bizim gibi küçük esnaftır. Hayır 

Beyim .. Kat'iyyen, Biz eskiden bir 
kilodan kaç kuru~ kazanıyoraak, 

gene aynı parayı alıyoruz. Kendi
mizden on para bile ilave etmi~ 

değiliz. 

Fiatların soğuklarla beraber fır· 
lamasının sebepleri, kömür depo -
larıdır. Toptan kömür ve odun ıa-

Alaturka musiki 
Udun yerır.e keman 

y~ p3r! • 
Kadıköy - Utçu Murat usta di

yor ki: 

Alaturka musikinin kalkması 
bizi yalnız elimizde satılamayıp 

da kalan şarkı ve notalar ile sarstı. 
Nasıl ki bir zaman evvel fes 

başlardan çıkarıldı, şapka giyildi, 
o zaman fesçilerin hepsi şapkncı 

oldu. Biz de §İmdi onlar gibi olu -
ruz. Ud~n kanunun yerine.ldt~r , 1 

mandolm yapıp satarız cleğıl iT' · ? I 

Camur deryası ve bir hayhuy 
.. 'ı b. k ' d 1 ıçmc c uzun 1r çe 1şme en sonra 

1 
biten bu oyunda Süleymaniye 2 - O 
yenik düştü. 

B Takımları 
lki taraf ta sahaya gelmedik • 

le:-i için hakem tarafından yenik 
s ay ılmışlardır. 

Genç takımlar 1 

Bu müsabaka yağmur dolayı • 
~j, le hakem tarafından oynatıl •1 

~nlT'rstır. 1 

E:vuı> - Kasımpaşa 1 

v ·. ~ .~nin iki ezeli rakibi kar -
tanlar böyle yapıyorlar. Buı~ıır. o- :-ı ' :t t • A dPan beyin hakemliği al -
nüne geçmek lazımdır. 1 tır.ıl ·ı ll j/nanan bu oyunda Kasım ·ı 

Bu golden hız alan Kasım paşa • çı Vefa - 1stanbulspor B· lbİ' 
lılar bir zaman için biraz hakimi - 1 ları yaptılar. Mütevazin 
yet kurdularsa da 20 inci dakika - yundan sonra dokuz kişi j]e; 
da Eyübün ikinci golüne mani o - yan lstanbulspor 2 - 1 JJ1' et 
lamadılar. Bu bolden 8 dakika zandı. Bu maçtan sonra h 
sonra Kasımpaşa sol açığı Hüs - klübün genç takımları JJ1\jtl 

nünün ustudopyadan attığı bir yapamadılar. İkinci kürrıt~ 
golle birinci devreyi bir iki mağ - sup Beylerbeyi - Hilal ta 
lup bitiren Kasımpaşalılar, ikinci maçını da ltıkem oynatırı•d~· 
devrede daha enerjik oynamışlar - Son maç Vefa - lsta11 
sa da sari bir hal alan çalımları takımları arasında idi. 

Hakem Suphi 1>eyin id 

Cialatasaray takımı oyun· 
cuları şemsiye altlnda 

ve fuzuli hareketlerinden dolayı 

neticede 1 - 3 mağlup olmaktan 
kendilerini kurtaramamışlardır . 
Buna takımın her hafta değişmesi 
amil olduğu gibi, şüt atamamaları 
da mühim bir sebep teşkil eder. 

Ahmet Adem 

de başlıyan maça Vefalılar 
kadrolarından Muhteşeın 
olarak lstanbulsporlular <1• 
ten mahrum olarak sahaya y 
lardı. lstanbulspor takıın1 

hattini, bugün bilmecl:Nriye ... 
mevkiinde oynatıyordu. il ~ 
leyhlerine alan Vefalılar ~ 
lışkan ve süratle oyuna b~ 
Buna lstanbulsporl~Iar g~. 
müdafaa ile mukabele euı•;t.f 
yun b11 suretle lıtanliulıpOfJ 
sahasında devam eder:Keıı ' 
tan aldığı bir pası zama~:J 
lanamıyan Nevzat muliale"' 
gol kaçırdı. 

Buna Gazinin lstan\iul 
lecisi ile karşı karşıya kal 
tamadığı müteakip gol talcİI' 

Oyun fut1lol oyunun'daJI 

zevksiz ve ne§esiz cereY~.J/ 
ye başlamıştı. Oyunun i11' ~ 
sinin 28 nci dakikasına k• ~ 
mınan maçı hakem çok f 
esen rüzgar ve yağmurda ); 
imkanını bulamadığından I 
tile mecbur kaldı ve oYo" 
süz olarak 28 dakikada b~ 

Beşiktaş • Süleymaniye maCjında 
kalesine bir akınh 

SPOR PosrASJ~ 
Memleketimizde ve ecnebi memleketlerinde b~t::.; I.~ 

gençlik hareketlerini ve sporcu gençliğe verilnıesı 1 toıolı il 
yeni şekiller hakkmdaki yazıları muntazaman takip e 11ıdırl•'' 

yenler münhasıran SPOR POSTA S 1 nı okulll 

Her yrde fiatı 5 kuruştur. mutlak okuyunuz. 


