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Türk, yıkıcı 
-4 değıldir ! 

dir }'osofya tapuncağında nice -

ltrıd ~~l'§an bilikli, sıvaların al-
0..:ı B' 

~Yık[ ızanstan kalma altın mo-
IJ arı ortaya çıkardı. 

rltıı b"?ların sapa sağlam oldukla-
ız d .. .. b l l dQ c goruyoruz, ah ı ar .... 

. fshi kur l .. v. •. l . 1 lf/j k' un arm gorcnegı oy c-

tcf ~, bir ordu, bir ülkeyi ele 1 
ırıncc k d' d' . . llQ , .en ı ınıne, ınancı-

".Vrn bllrı/ Qyan belgelere dayanamaz 
Qrın I . . h k llQr tcpsmı ya ar, yı ar, 

';ctlardı. 

1'iirk h A . d <ib·· , em tına rr:ki, hem 
lir }' 

~i d UnQn, Bizans kcntlerincle-c ... 
ıı1~ •• IIerli yapıları yıkmayıp yal -
~h~~:~lerini örtmekle, içlck bü

"P.ıınü göstermiştir. 
'r V. rt. Tznur 

~li apuncak: Mah<'t - Bilikli: 
n1 K '7 

~det - run: ,,aman - Görc-
gj ı:·· - Din: (Ruhun dinlenme-

' "Uk(ı J Çeq· n mlması manasma, ti.irk-
tarı;1"/ })in. - lnan: (İlarımak
tet ınan, kanaat - Rrlı!"e: Jı::a
hir' <ı.lfı.nwt, ni~am.• - Kent; Şe-

Sinyor Musaolini 

Fransa 
Sovyet ordusu

na güveniyor 
Almanya ile harp çı

karsa Sov~· etler 
yardım edecekler 
Paris, 24 (A.9.) - Mehusan 

Meclisi harbiye bütçesini kabul et
miştir. 

- İçlek: l\fancvi. 

n 
Radikal sosyalist fırkasının sö

zü geçer adamlarından olan ra • 
pörtör M. Arşembo demiştir ki: 

"- Alman Başvekili, M. Hit • 
e,ııı;ıw~'rı&ıt4 n ferın Veraay anttaımaaını ıtathik 

J{aldırılı or ettiğine inanmak, sulha fena hiz -'r,.,. mette bulunmak olur. Üçüncü 
~ 1 talimatname yakında Rayh, Sovyet Rusyaya karşı tabii 

ekteplere bildirilecek dücmz.nlarını, evvela Lehistanı 
Sınıf y ki l :ı 

~~ 0 ama rında ve sene so· sonra da Japonyayı ayaklandır -
~ı sınıf geçme imtihanlarına ait mak istemiştir. 
l~t 'rnaddelerde miihim tebeddül- Fakat neticede Fransa ile 

:Ya P tlm ıştır. "'( c . . Sovyet Rusyanm birletmesi temin 
ttk nı lalımatnamcye göre gc - edilmiştir, ki, sulhu da, bu, müa • 
'ti orta mekteplerde ve gerek li • takir bir hale getirebilir. Bu vazi -
. trdc b' . . . . . 
ı~i t ırıncı ve ıkıncı sınıflarda yetin Avrupa sulhunu tehlikeye 

ahriı·i .. ·r hA 1 k .. R tt iki t·· 
1 

ve uç şı a ı o ma uze • düşürdüğünü gören Sovyct usya 
ı, .. 

1 
ur Ü mtihan yapılacak, bun- ile Fransa, hi.irriyc~lcrini koru -

'ttı.ı~ Va.satileri alındıktan sonra mak istediler ve bu iki memleket 
~t. İk~eç.me vaziyeti anlaşılacak • arasında bir anlaşma yapıldığı da 
ti,,. 1 dersten muayyen numara • inkar edilemez. Ne ittifak, ne de 

Zafer yalnız zafer.. Bizim 
ümidimiz ltıı111111ııı 1 ı 1 11""11111ııınH1111ıuıı"""'!"""ıı""'""''""'ıı"'""'"'""'"ın""111'nı''"nn'ıtıtı''ıı''''''''""''''ıı'ııııııııırıııııı111ıı11,, 111ıır 

Bunları Sinyor i .Kemal Atatürk İ 
Mus·solini \ B. M. M. önderimize bu onurlu I 
söylüyor ( adı verdi ) 

:W ikinci teşrin tarihli Polrı = 
d'Ordini fa~ist gazetesi, Musolini- 1 
nin bir gönüllü faşist grupu karş~ 'i 
sında söyled:ğj bir nutkunun met- ~ 

inönü 
Adını ismet Paşa 
Hz. ne veren büyük 

önderlmizdir 
nini neşretmektedir. dı'kkat ~-~ 

Bu nutkun en şayanı 
~ cümleleri şunlardır: -

"Hayat ve memat meselesi için \Türk ulusu bir yorğu Çl• 

memleket haz;rlanırken sulhtan f karak Büyük MustafaKe- a 
bahsetmek vatana hiyanet etmek - = 

-~ male Atatürk soy adını §_= 
demektir. Sulhtan bahsedenler bi 
lerek veya bilmiyerek düşmanlara ( verdi. <:lnderimizin bu ~ 
hizmP.t ediyorlar. '! adla, uzun yıllar başı- f 

Zafer, yalnız zafer ... Onu düŞü
nünüz, onu isteyiniz. v c zafer bi • 
zim yegane üm1dimizdir. 

Vatan hudutları haricinde harp 
ederken yatan istikbalinin ve ümi 
dinin sizin elinizde olduğunu hiç 
bir zaman unutmayın daima dü • 
şünün ve öyle harbedin.,, 

( mızda kalıp, bize, şim- BUyUk ö~:;:~~iz Kemal ) 

j diyedek olduğu gibi, ~ 
i onurlar, kutlar getirmesini gönülden dileriz. J 
J Söylenişi erkekçe, tok olan bu soy ach, yorusu ~ 
( bakımından çok güzeldir. .... , _ .J 
E .,. (Devamı 8 inci de) 5 

~ııuııııııııı wı"""lllfuuııınınıuıııuıuuıuıııııuuımııııtııııı11111H..-....--.nııııııııııııı111ııııııı"ıımıuıııı 11111ııııııııi 

8 •p şirketi bele- 1 s.ov ADLARI 
Y Bıze soy adınızı 

dı·yey~ «Vett.ecek bildiriniz e ~ Okuyucularımızın aldıkları $OY 

adlarını bize bildirmeleri faydalı 
olur. Gazetemizde bunun için bir . 
sütun açtık. Bize geleek cevap • : 
hırı burada yazacağ!z. Bu, soy ad
larının başkaları tarafından da a- · 
lınmamasma vP. karışılık olmama- . 
sına yardım edecektir. Bunlar 
parasız yazılacaktır. Ancak re • 
simlerini de koydurmak isteyen . 
okuyuculanmız her bir resim için 
altmışar kuruş klişe parası öde -
melcri lazımdır. 

., aı ... 
tfttıt agı alan ikmale kalacak, üç askeri anlaşma kelimesini kullan· HaliCj vapurlartnditn birı 

Cn ~unyyen numaradan a. mıyorum. Fakat şunu diyebilirim iki sened·ır bele ~~.---.u-•. -.• -.. -•• -•.. -"-----... -"-------•. -.. -------•• ---.·---~--•• -.--.• -----------.. -.. --.---.• -"-""-•. -•• -•• -"-."-"-,.-_-,.~! 
(Devamı 8 inci de) 

........... (Devamı 8 ine.ide) (Devamt 8 incide) . - ~ Güzel ve Gürbüz çocuk ! 

~-ondrada sis diye hisse~i ve- ! ..................................... ~~.~~-~.~-~~.=-~·--···---······---..! 
~ _ . · rememesı mu- ı,1 

a!k gündüz elektrik fenerle- kaveleye riayet-
rile ancak dolasabildi sizlik sayllıyor 

l'-· • 
) ttı ır 
~ ı urı evvel l .. . . d. 

1 't\d ngııtereyı şım ı· 
ll>c ar g" 
"'Qlf h orülmedik bir sis kap· 

S<ı~ 1 le . l 
\Ut~. dav tr erdeki davalardan bir 
.... 'tden a~ıların gelememesi yü • 
"l~ ~er, b ak . 
l)ıi !, '-a~i) ır ılmış, ışler dur -
~\~ bit ~asıtaları birbirine geç-

baııÇ() halk yaralanmıc so • 
• arı b' b' . -sı 

ır ırıni görmiyen in· 

san kümeleriyle karmakarış, ana 
Laba günü gibi bir hal almıştır. 

Tayyareler inmeğe, vapurlar 

olduğu yerde bütün yolcu ve em • 
teasiyle birlikte kalmağa mecbur 
olmuştur. 

Balıkçı gemileri kaybolmuştur. 
(Devamı 8 incide) 

Haliç şirketi belediyeye her se· 
' ne vermesi icap eden otuz bin li
rayı üç senedenbcri vermemekle -
dir. 

Haliç şirketi üç sene evvel za • 
rar ettiğini iddia ederek hissesinin 
bir sene tecil edilmesini istemişti. 
O zaman, belediye hüsnü niyet 

1 göstermiş, hisseyi bir sene alma -
m ıştı. Fakat şirketi zararı devam 
edince, bir senelik hisse üzerine 
iki senelik hisse de yüklenmişti. 

Belediye altmış bin lirayı tutan 
iki senelik hissesini isteyince şir -
ket zarar ettiği iddiasını tekrar e • 
derek geçen seneki hisseleri ile 
bundan sonrakileri de veremiye -
ceğini bildirmiş, beledyenin bu 
hiueleri istemekte haksız olduğu 

(Devamt 8 inci de) 

rto. 4 7 - rtebahat H. rto. 48 - Hamıt Bey 

Bugün giizcl ı•c gürbüz çocuk müsabakamıza i.~tirak erim ı\'cbnlrat Ha· 
rwmla Hamil Beyin resimlerini ncşrediyoru::. Çocuklarınızı milsabnkamrza 
yazdırmakta çabuk davranmalısınız. 
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ezardan 
Daha çı i:arılmadı 
t<arısile, haber. veren 

·ı "'l"?r anlat.yor 

1 

'Ame 
.• 

Ü D e :su ı! 
izden ayrıldık· 
Jarı günü 
kutluyorlar! 

Berutta Araplar büyü~ 
merasim yapmış1 

B::ruttc çıhan "Scvtilah:ar,. • 

zetesin:n yaz:lı[!ına göre Ataplıı. · 
rın büyük iht:lali, ynni AraP ri I· 
lctinin umu.r:1i h:lrpt:ı Osmanlı İ~~· 
resine isyan ettiği ve Anıplr.''11 

Londn!, 24 - Dün akşam, O • \ 
leakov'da nutuk söyliyen M. Bald- I 
"in, Amerikasız, Almanyasız ve 

Deniz silahları meselesi 

n a , nihayet 

Türklerden ayrı!dıüı sünün 18 ill' 
ci yıl dünümü olan 8 Saban 15 'fc" 
rini sani günü büyük mern'İJllle 
kı,tlulanmıştır. Bu münasebeti~ 

ao: Berut, Irak konsoloshanesinde d( 
parlak merasim yapılmıştır. 

öSen Mustafa Sey (sağda) · Japonyasn bir barı1 sistemini as. 
h bar veren Hasan Efendi la ortaya koyamıyacağını söyle. 

ve Mustafa Beyin ail si miştir. 
Karagür.ırüklü mühürcü Musta· M. Baldvin demiştir ki: 

f heyin kırk gün kadar evvel ze· - işçi fırkası, "Müşterek sulh 
hirlenme neticesinde öldüğüne da· sistemi, di}e bir şey çıkarmış; bu 
ir müddeiumumiliğe evelki gün maksatla le.yuna uğraşıp duruyor. 
bir ihbar yapıldığını dünkü sayı • Bana kain sa, böyle bir sistem hiç 
mızda kısaca. bildirmiştik. te çıkar yol değildir. Zira, Arne • 

Meseleyi etraflıca anlıyarak 0 • rika, Uluslar birliğinde (Cemiyet 
kuyucularımızı tenvir etmek için Akvamda) daha cJZa olmadığı gi· 
Mustafa beyin evine bir muharri • bi, Alm.anya ile Japonya da bu 
rimizi gönderdik. Arkadaşımızın birlikten çekilmişlerdir. Bu üç ül
getirdiği malumatı aşağıya yazı • keyi hiçe ı.ayarak, müşterek bir 
yoruz: sulh asitemi için lnglterenn ç.alış • 

Mühürcü Mustafa bey K\ıragüm- masına ve mesela Amerikanın ne 
rüktc Altay sokağında 97 numara· yapacağını öğrenmeden İngiliz 
lı kaynanasının evinde karısı Ha- donanmasiyle her hangi bir ordu· 
diye hanımla outrmakta iken kırk yu sıkıştırmağa, omuzlarımda me· 
bir gün evvel kadar yani teşriniev· suliyet yükü varken, yanaşmam. 
velin onı altıncı günü ansızın dene· "Uluslar birli;:;;- ... ;; ..... c.Jen gi • 
cek ka-J~r kısa bir zamanda öl- rip te çekilmiş olanları yeniG' ,.. 
müştür. ıokmağa çalışma!;:ı au ~eri durma· 

Karısı Hadiye hanım, Mustafa malı. Ve günün, birinde, Ameri • 
beyin ölüm h~ disesini şöyle anla- kanın ela girmesiyle, birHğin la • 
tıyor: mamlanacağmı ummalıyız.,, 

Zevcem Mustafa bey, kırk bir Silah imal~hnda da ı:;öz acan 
gün evvel evden sapasağlam çıkıp M. Baldvin, bu işin mlllileştiril • 
gitti. Ken~isi eskiden darpanede mesiyle ne silahlarının azaltılahi • 
çınkograftı. Oradan çıkardılar. leceğini, ne de barışın daha ya • 
Y enipostahane önünde mühürcü • kınlastırılacağını sövlemi~tir. 
lük yapıyor ve bu suretle geçini • Ulusu koruma ((Milli mt~da • 
yorduk. fan) mevzuunda M. Beldvin şöy • 

Evden çıktığının akşamı bir de le söylemiştir: 
hakttlc, dili tutulmuş, ezilip büzül- "Korunmanın, iilke~·i ııc'zetrrır.k 
müş bir halde geldi. Merak ettik. için gerekli (lii;:umlu) old{•l!uııı. 
Derhal yatağına yatırdık. Ne oldu· inandığımız gibi, bun·ı, ,.ctc-:ck 
ğunu ve ne yediğini sorduk. Cevap bir kerteve getirmeliyiz, di.işünce • 
vermedi. Yalnız eliyle, nargile iç· sindeyiz!.. 
tiğini, ba~ka bir şey yemediği işa· 
retini verdi. 

Ben derhal doktora koştum. Ci
varımızdaki doktor Ali heyi getir· 
dim. Doktor Ali bey muayene et
ti. Öleceğini, yaşamıyacağını söy 
ledi. Ali bey gittikten sonra Fa
tihteki aile doktorumuz Rıfat beye 
koştum. Rıfat bey gelip hastamı· 
zr muayene ederken hastada bir 
silkinmek gördük. Beş dakika 
geçmeden öldü. Rıfat beyin bu ö
lüme koyduğu teşhis, kalp şişme· 
sidir. 

Yunanistandaki seHer 
Yağan yağmurların Yunan is • 

tanda büyük fclayetlere ve ziyan • 

lara sebep olduğunu, on üç ki~i • 
nin sellerde boğulduğunu dün yaz· 
mı~tık. Yağmurlar devam ediyor. 

Harbiye ve Bahriye Bakanlık • 
ları felakete uğrayanlııra yntnk, 
çadır, ve diğer lazım olan şeyleri 
vermek için emir almışlardır. 

Yarın, Atina mctrepolitinin re· 
iııliği altında kurulan iane komis • 
yonu, halktan yardım toplamağa 

bnşlıyacaktır. 
Sonra belediye doktorunu ça • 

ğıttık. Muayene ettirdik. Beledi • 
ye doktoru gömülmesi için kagw ıt --------------· ve para verccekler:ni söyliyerek 
verdi. Biz de gömdürdük. Ara • alıp götürdüler, o gece sancılan • 
dan bir hafta geçtil<ten sonra ko - mış ve ölmüş. Merhum Mustafa 
camın ortağı geldi. Kendisinin ze· 
h 

beyin, bu hali başına getirenleri 
irlenerek öldüğünü söyledi. Bu biliyorum. Onların isimleriri ele 

haberden kızım Nimetin de eli a· b ı ilclirdim.,, demiştir 
yağı tutmaz oldu. Başka bir şey bilmiyoruz. Hasan bey haberlerin doğrulu-

ğım::ı. kani görünmektedir. 
Muharririmiz Hadi hanımla gö· Ceset henüz mezardan çıkarıl-

rüııtükten sonra o"len Mustafa be. d :ı- mış eğildir. Bn iş bir ka<; gün i • 
yin zehirlenerek öldürüldüğünü çin..le yapılacaktır. 
müddeiumumiliğe haber veren Tahkikata memur olan müddei 
Hasan hey İsmindeki zatla görüş· 

'"" e i suya indirec 
• 

enzıqor 

Yeni seçilen belediye 
reisleri 

• Ankaradan bildiriliyor: Arıtıı.l· 
ya belediye reisliğine seçilen J,,iıl 
fi, Çanakkale belediye rcislii;iıı 
seçilen Veli Namık, Kocaeli bele' 
diye reisliğine seçilen Kcm-1. Sr 
vas belediye reisliğine serilen ı-rı.· 

Acaba tehdidin mi bunda tesiri oldu? 
Tokyo, 24 (A.A.) - Gazetele- teklifler yapmı§lı. Bu teklifleri gö· 

rin yazdığ,ına göre Japonya, Va· rüşen M. Ruzvelt ve Hul bu hu. 
şington muahedesini feshetmek i· susta Londrada M. Narman Da • 
çin 10 birinci kanun tarihini tespit vise talimat göndermişlerdir. Fa • 
etmiştir. kat dış bakanlığında talimata da • 

Dış bakanlığında deniliyor ki: ir hiç bir şey söylenmemektedir. 
"Japonya, deniz silahlarında be • L d 24 (AA ) J 1 on ra, . . - apon a· 
raberliği istiyorsa, bu Japonyanm rın deniz işleri görüşmelerind~ da
dünya ticareti çok genişlediği için- ha uysal davranmaları olabilecek 
dir. Buna Japonyanm şerefi mese· gibi görünüyor. 
lesini de ilave etmek lazımdır.,, Amiral Yamamoto, lngiliz ve 

Vaşingto'ii, 24 (A.A.) - Dış Japon bakımlarını uzaklaştıracak 
bakanı M. Hulun avam kamara - bir anca düşünceleri olduğunu 

sında İngiliz Dış bakanının söyle· Royter ajansına deyivermistir. 
diği nutku hararetle tasvip etmesi M y • ,.- . amamoto bu düşüncelerin 
Amerikan mahafilinde Japonyaya neler olduğunu ortaya cıkarmak 
karşı kapalı bir ihtar suretinde te- · t · · k d · · k-: ıs emış, anca em ıştır ı: 

lakki edilmektedir. M. Hul bu söz.. "- Töriinün (hükumetinin) 
lerilc demek istemiştir ki: "Eğer bunları nice karşılıyacağmı daha 
Japonya Vaşngton antlaşmasının kestiremem. Bir de düşünceleri. 

yukarısın.da donanma y~pacak o • min çıkar olup olmadığını anla • 
lursn İngıltere ve Amerıkn birle "' mak için lncriliz oruntaklarilc bir 
şeccklerdir.,, daha konuş 

0 

1 G l . ma ıyım.,, 
.. erçekte.n. ngıltere, Londra gö • 1 Görünüşte M. Y amamoto, ln • 
ruşmelerınm boşa çıkması ihtima· I gilizlerle kendı' du"şu"ncel · · r . .. . erını na· 
mı g?zeterek Amerikaya müşte - , sıl karşrlıyacaklarını öğrenmeden 

rek hır harekette bulunmak için Tokyö töriisüne danı~mıyacaktır: 

a g Dl körükleme 
Italya,Macaristanı ~;şkırtmakla meşgul 

· "Bir millet böyle ittihc.m edilemez,, 

Roma, 24 (A.A.) - lfıtefani a
jansı bildiriyor: 

M. Y evtiç ile küçük anlaşmanın . 
Cenevrede yaptıklan teşebbüsün 

uluslar birliğinde ve hariçteki in • 

kişafları mesul İtalyan mahafilin

de pek ziyade dikkatle takip edil • 
mektedir. 

Aynı mahafilde, Macaristanın 

derhal müzakere istemek hakkı 

Lamanın tanınmakta ve böyle bir 

noktni nazara ltalyan mümessil • 

flen karada, hem 
suda giden otomobil 

leri tarafından bizzat uluslar bir • 
liğinde açık surette müzaharet e
dileceği bildirilmektedir. 

İtalyan mahafili, bir milletin 
Yugoslav muhtıraıanda Macaris • 
tana karşı ileri sürülenler kadar a
ğır ithamların altında knlmıya • 
cağı kanaatindedirler. 

Mesul ltlyan mahafilir vaziyeti 1 

nazik telakki etmekle beraber bu 

vaziyetin hemen daha vahim ihti • 
lntları mucip olabileceğini zannel· 
mcmektedirlcr. 

Kaş nıı yaı> l!ıcak 
göz ınü çıkarı!ac k'? 

Lomdga, 24 (A.A.) - Ekono. 
mist gazetesi Avrup·:mm vaziyeti· 
ni tetkik r.dcrek diyor ki: 

"L ' . . . c11ıstan s·yasetmde uö:·iilcn 

mel, Tekirdağ belediye rcisli~;ıı 
seçilen Ekrem, Tn:.h'!cn l:~·-:: "• 
reisliğine s~:ilen I~cıcri r-r-· 
Kars beleC:iye reisliğir.e ı:~r:ı 
Mehmet, Madin b"'l<:!'l;rc r.,·5'İ' 
ğine seçilen Dr. !-.-:ti:>: r:iba: "'i\' 

' c;k l:elediye re:sF'hc :;cdl,..1"' f" ,,. 
hi, Erzincan l:e1c-:liye rci .. Ji·i=r" 
çilen Miiftii zade Fııltlu, G\.i•r-:• 
hane belediye rcid; f İr'.? c"r i

1 

Mustafa, Amasya 1:-cle~iyc rcir1 
' 

ğine set;ilcn Memiı: Sl'lhir. f·· .. ' 1 
belediye reisliğine scçil"n C 
Rız<;\, Sinop belediye reis'i:-~j 1<' 

çilen Aptut c h. Ord• brlccii•r 
isliğine seçilen İbrah;rı:ı H~r111 ' 
Diyarbekir beleclivc rcisl:cine ! 
çilen Şeref, Kırşchirc seçHcn r/t 
met Turgut, Gaziar.tebc sc1- I 
Ahmet Hamdi, Ç~:ıkırr:;a ~c'" ·ı 
Dedezade Ömer, Urfa.ya se~il 
Alay oğullarından Ömer Mı.ı~ 1 

belediyesine seyilen lskendc .. , J, 
tamonuya seçilen Hilmi, Bolu '1 

lediye reiı;li1iine secilen Yarı1 ı ~ 
hı Reşat, İç;l belediye rci;l;ri 
seçilen Mitlıat, Kır!clnrcli beledi' 
reisliğine secilen Dr. Mehmet O 
Beylerin reislikleri .!rüksek tasdi~ 
çıktı. -

Askeri yasak 
yerler.ndeki tograkl3', 
R"fik Şevket Bey, Maliye ~ 

kanmdi\n şunu sormuştur: ~ 

- 927 yılında istimlak olıı"je 
rr.aHarın paralarının, senesi jc.İ 11 

, 

verilmek lazım uclirken 7 yıl g'\ 
~iş ve bu mfaldct içinde de.e.fıJc· 
borcun yüzde 75 i ödenmiştıt· JC' 
rİ} e kalan yiizde 25 i, birclc0 iİ 111 

mck surctile bir hamle yapf1'1"fl 
imkflnı yok r.ll dur? .. ,, , 

Maliye bakanı, verdici cc~ ı · 
"Y . ı' •n arak mı:ıtal·rda craztt ı· , 

lcrinclcr. <' lır~n vatcnd .... ı~ r•"I 1 

larınm vcriJrıeme:;i 5eb-::bİ ,:-ı ' 
vaziyet dcğild;r. Kro'<il::r .,,.c ~~ · ı 
bckl~niyord 1. Kuvvetle ur.:ı • ' 

, .. • IJ• '1') • 
l? •lece ( s::ne butçesın"lc 1 

rnin erlC'c1i7 .. , dC'n'rtir. 
• r-t! rann nur 1 ı;; ,ırfı ,, sı.ıl' 

Rol'.11'.l, 24 (A.A.)- 5011 ,.1 ;ti• 
sta ~isf ki ere rrör" 1tafy;ın111 f\,·ı• • ' f 5 ... 
teşrin tarihinde gene\ ri: tJ ~ 

Berlin, 24 (A.A.) - Kolcnyalı 

bir makinist denizde de giden bir 

otomobil yapmıştır. Bu otomobi. 

lin tekerlekler: suya indiği vakit 

bir dubaya çevrilmektedir. 
sı 43 037.000 dir. 

rı:;::na:;ına yarar:ıa Avrupa icin cok c.1 . . , f18'' 
d~nişiklik Fransız - Alman bn. 

müştür. Hasan bey: 

'.'~ustafa beiyn ölümü çok şüp
helıdır. Kendisi ölmezden evvel 
bir kaç tdşinin sahtekarlığını ih • 
bar etmişti. O adamlar gelip be • 
nim yanımda kendisini buldular 

umumi muavini Kamil hey, polis 
ikinci şube müdürlüğü ile müste -
1eken çaht?maktadır. Tahkik:•t bi· s~cla yapılan denemelerde 

tirilip ceset üzerinde yap•hcah (tecriil:elerde) saatte 20 kilomct. 
frthimcyt ameliyesi raporu alm • relik b'r 1 ·z elde edilmiştir. Ma. 

arktan sonradır ki hakikat anlnşı- k'nist, bu hızı elli kilometreye ka-

faydalı olacaktır . >a. anın n11.ursit lı~ 
F k R pııPı:ı. 

a at usyanın paylaşılması Vat'kan, 24 (A.A.) - 'f"rl>İ)c 
i~in Jap~nyanın da iştiralc edeceği töresinin (Hükumetin) '~ııeıtı" 
bır Berlın - Var~ova suilmstini ve Yunanistan murahh3~01' 
ortaya çıkarırsa çok. zaıt;rlı bir :Bul"'aristandaki .murahhas •ı t• 

l 
~ • ;::Jı(' 1 b • r ı:.ı şeye :r., •· 0 lu11 senyör Roncalli tayın lacaktır. 1 d 1 b'l w• ar çı mra ı ecegıni ummaktadır. 
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~"!" ~-.:. 
h~Ort değişimin 

1!birine yardımı 
Dort d .... · 

HABER -1'1Cıam odaat 

10~ egrıım, yani harf, dil, 
" r, rnuıiki inkdapları ... 
0 unla rq~ k r arasında soydtı§lık, ak-

ı bulmuyor mumnuz? 
82000 liralık gümrük kaçakç lığı 

kqje tQklamalı: Son zamanlara 
"6ı·ar, Ötede beride, eıki lıarlleri 

a rea • Y eşua ve Isak Behar efendilerin davalarına dün bakıldı 
tı11c1 nu.ve yakın yerlerde el al-

crn kullananlar vardı. 
,. - Nedir bu, 
~ev • • 

ap hazırdı: 
Diye ıorulunca 

oğ - Elendim, henüz stenograli 
~ '~nernedik te, bunun ~abuklu • 
ıtQ ıle 
ı· Yarclımı dokunuyor! Ma. 

,,:~ ~: Arap harflerinde ıaitler 
)or, ullamlmaz da.... Kııa olu-

Dit el ... • • • • b' J b' ~el ~Bl§ımının ır en ıre çı-
lcı,t ntesı, harf inkılabını ıağlam.'1 

ftc/r ç·· k"" k' 'l • ı0 .. 1 • • un u, eı ı yazı ı e yenı 
.. erın .• el 

r~rn en ~ıkılmayacak •• 

O:.q liayc[i bakalım: (Ônder, ülkü, 
)' n) gibi sözleri Arap harllerüe 

,~q"a dizgicilere (mürettiplere) 
er ... 

t{ı ~ğe~ dil cleğigimi de yardımcı
IJ elrrseydi belki ıendelerJi! 
ereket • k'"~! -' b' ~e versın, enıe ORUnue ır 

( ~0Yadı İ§i ~ıktı. Bütün uluı 
tillet) elinde lügat, kızına, oi· 

ita, ke d' .. .. k .ı 
Ott " ıne oz: tur çe "" arıyor. 
&tr ctlık acleta mektebe Jöndü •.• 
l'I( ;

1racla, ister istemez:, aktlJa 
ı erce kelime kalıyor. 

d.'fl-. Asım, Tarık, Raıim kar• 
q] er kendilerine Ua diye soyadı 

lttı,lqr.... Bu ne Jemek? 

~ ......_ (Uslu) dan geliyor, anla
ı11 rnı? (Akıl) demek ... 

1(0nu kom§unun, bildiklerin i
l/, • ~ öğrenrnernelı kabil nıi? 

</. '1*e, bin kifi tanua, bin ad e· 

~~~ Bin kelime ele, - eıkitlen 
~ ıkJCTimizin üıtüne katılın • 
;~ - en f azl.a yeni lügat parala
&fl Yaz:ıccl<lrımızın makalelerini 

e ohumağa elverir. 
e··t .. 

'>b, .:. u~ bu inkılaplar, elbette, 
t 

11'<tmızin §İmdiye kadar o de. 
ti .. ~ canımızı sıkan gıilteleri üze
-<ııe • 

, ız bırakacaktır. 
l .. ı 'Sen b · · ~ enım naz:endeı ruhu me-

"l'laun!,, 
Cib· 

llıtı,.tcd 1 Yaldızlı lakat cılk yq • 
1( o.rdan kurtulacağız. 

'il'te ~~ccuı: I nkıliip tam mana· 
ır ii•lup haline g!riyor ... 

ş .............._ (Vl·"O) 

~hrirnizde soyadı 
s alanlar 

~t~~l-' adı alanlar günden güne 
rot) l>~r, Nccmetin Sahir Bey 
lt .• \>il~ 
~ (t ayet m ktupçuıu Osman 
1

1

tti ttt··dt~in), Belediye hukuk İf· 
u Urij M h '~b u lis Bey (Kural), 

S~ ul ·· 
~fi a 8Urnrüklerİ bat müdürü 
'1ı>- ~d Y (Aydın) kelimelerini 

ı ola k a ta almıtlardır. 
tııu t.tnd n b 
b, ~U .. ıu... .. ıka muhafaza bat • 
~" gu kıs - · · H · 

J (S·· ım amırı ayrı 

t'~ ll Unıer) İsmini soy adı ola-
~ ltıııttr. 

ttt._s --o--
l A.ııı. ttnıum müdürU 
l~~f <Qlra.da b' 
~.. lltıiıe n ır heyet batında 
'.l\..~tli Aı· "gelen Nüfus Umum Mü
"lttr ı "' ı. 11'. ıp Bey Trakyaya git .. 

Büyük kabotaj için alınan mo· 
torin yağı küçük kabotajda kul • 
!anarak gümrük kaçakçılığı yapan 
Yaıuva Behar ile laak Behar E • 
f endilerin duru9malan geçen gün 
ıekiz numaralı ihtisas mahkeme
sinde yapılmıttı. Dün de Yaıuva 
Behar Efendinin saf petrolu ham 
petrol diye göstererek gümrük 
resmi kaçakçılığı yaptığı iddia • 
siyle gene ayni mahkemede du • 
ru9ma11 yapılmıtlır. 

Duru9mada, Ya9uva Behar E
fendinin hüviyeti tesbit edilmif ve 
iddianame okunmuttur. 

Yalovanın 
plinı 

Avrupadan mütehassıs 
getirildi · 

Yalovanın pli.nmı hazırlamak 
üzere davet edilen ıehircilik müte-
ha...111 M. Jan Boyer dün ekıprea· 
le tehrimize ıelmittir. Yann Ya
lova.ya gidecek ve orada ıekiz on 
sün ikadar kalacaktır. 

Müteha1111 gazetecilere beya • 
nabnda: 

- "Alakadar muhitle temas 
etmedikçe fazla ıöz söylemiyece • 
ğini, bu fırıatla, bütün dünyada 
ismi takdirle anıle.n T;i.irkiycyj gör
düğünden çok memnun olduğunu,, 
söylemiştir. 

Tramvayların hare
ket saatleri 

Dün Tramvay tirketi komiser· 
lik dairesinde ıirketler Baımüfet • 
titi lbrahim Beyin riyasetinde top· 
lanılmı§ ve kıt mevıimi dolayısile 
yeni tramvay "evkat cetveli,, t~

pit edilmittir. 
Tramvay ücreti tarife komiıyo· 

nu da bu hafta sonunda toplana • 
caktır. 

Son üç ay zarfındaki hayat §e • 
raitinde görülen değişiklikler dik· 
kate alınarak ücretlerin indirilme· 
ıi veya icap eden tedbirin alınması 
üzerine görüşecektir. 

Hazırlrklar devam ediyor. 
-<>-

Sünger şirketinde 
Türkiyenin İzmir mıntakaıın • 

da bulunan tabii süngerlerden 
istifade etmek üzere Sümer Bank, 
taraf mdan kurulan Şirket Gala -
tada Hüdavendigar hanında ça -

htmağa baılamııtır. Şirket mü -
dürlüğüne Liman !irketi müdür • 
lüğünden çekilen Hamdi Beyin 
getirileceği ıöylenmektedir. 

---0---

Esnaf cemiy.etlerinde 
Esnaf cemiyetlerinin idare ka

yıtlarınm ıeçimleri sürmektedir. 
Dün mürakabc bürosunda kahve-

Buna göre Yaıuva Behar E
fendi Romanyadan çankaya va • 
puriyle dört aeferde getirdiği saf 
petrolü ham petrol diye memle • 
kete sokmuş ve ıeksen bir bin lira 
gümrük kaçakçılığı yapmııtır. 

İddianamede saf petrolün 
gümrük resmi on iki kuruş ham 
petrolün ise bir kurut olduğun • 
dan bu hareketin bir gümrük ka-
çakçılığı olduğu ve bundan dola

yı Y aşuva Be har Efendinin 1918 
numaralı kanunun yirminci mad
desi mucibince cezalanması la -
zım geldiği ileriye sürülmekte -
dir. 

lddiname okunduktan ıonra 
Y quva Efendi sorguya çeki1mit· 
tir. Y a,ıuva Efendi demiıtir ki: 

- " Ben böyle bir iş yapma • 
dım ve yapamazdım. çünkü piya
ıaya çıkarmak için gene gümrük 
resmi vermek lazımdı. Gümrük 
resmini verdikten sonra böyle 
bir kaçakçılık yapmak cinnetir". 

Bundan sonra avukab Hayri 
Bey söz almıt ve: 

FIRTINA 
Ekspresi 8 saat 

geç bıraktı 
Dün Seınplon ekaprcai, tam se

klz aaat gecikerek geldi. 

Yolculardan öğrendiğimize gö· 
re, tren fırtına yüzünden gecik • 
mittir. 

Fırtına bilhaaıa, Bu]gariıtanda 
tren yolundaki telgraf direklerini, 
ağaçları yrkmııtır. 

Dün Zonguldaktan gelen Kara• 
deniz vapuru da, 120 millik yolu, 
ancak 28 saatte ve zorla alabilmiş· 
tir. 

Yangın 

Tepe batında bulunan Alman 

mektebinin kalorifer bacası at.et 
almı§sa da söndürülmüştür. 

Otomobil kazası 

Şoför Mehmetin idaresindeki o

tomobil, vali konağı önünde Oı -
ma.n isminde bir çocuğa çarparak 
yaralmıı, şoför yakalanmıthr. 
Çakı ile ... 

Tophanede oturan 'kunduracı 

Ahmet ile arkadatı Tahsin, dük· 
kanda rakı içmekteler iken T ah -
ıin, sebepsiz olarak Ahmedi çakı 
ile kalçasından yaralamıştır. Tah
sin yakalanmııtır. 
Fırında yangın 

Fatih Ça.r§a.mba semtinde Cev
det beye ait furundan yangın çık -
mı§ ve itfaiye tarafından söndü -
rülmü§tür. 

cilerin seçimi yapılmıı ve reyle • Belgratta toplanacak uyuş· 
rin ayrılmasına batlanmıttır. turucu maddeler kongresi 

Bakkalların idare heyetine i~ln 
J"l>o --0- Rüttü, Kemal, Katonos, Hasip, Türk • Yugoslav uyu§turucu 

1) .\~, p" ata emJliteri Hamit Hamdi ve Kenan Beyler maddeler muhtelit büroları ara • 
"l'I J ada tetk·k . 
ı tı • 'r>onl-' 1 5eyahatı ya • ekmek yapıcılar idare heyetine 11nda Belgratta gelecek ay yapı • 
~t 11'.tıat~ d·~nın Anlcarn sefiri M. de Şevket, Raıit, Şevki, Muhar • lacak olan kongre için, Türk, u • 

~tlll'ıiftit~n ekspresle şehrimi· j rem, İbrahim, Emin ve Eyüp Bey· I yuşturucu maddeler inhisarı mü-
ler ıeçilmitlerdir. .... dürü Ali Sami Beyle Ticaret oda-

- " Böy)e bir cürüm i lendi 
ise zamanına bakmak lazımdır. 

Bu cürüm işlendiği vakit 1915 
numaralı kanun meri idi. Y aşu -
va Efendinin suçunun bu cephe • 
den tetkikini isterim,, dedi. 

Müddeiumumi Reşit Bey de 
söz aldı ve mahkemeye devam et
menin lüzumlu olduğunu söyle • 
di. Reis Atıf Bey ise amme şahi
di çağırılmasını, vukuf ehli tara
fından petrolün getirildiği tarih • 
lerin tesbiti meselsinin tetkiki i · 
çin duruşmayı bu ayın yirmi ye • 
dinci Salı gününe bıraktı. 

•nmm1111qumımırmmınnımmıttı11mıırunınntınn• ımn1mıımnnn111mnanımmmmt 

Ba ıkesire 
tele on 

Yapılan tecrübeler iyi 
neticeler verdi 

Posta ve Telgraf idaresi kad -
rosunda bazı değişiklikler oldu • 
ğunu yazmıştık. Bu meyanda İs • 
tanbul posta telgraf baş müdür 
muavini Hikmet Beyin de deği§ti
rildiği pyiau yanlıştır. 

İstanbul ba§ müdürü Hüsnü B. 
Adana posta ve telefon baş mü • 
dürlüğüne nakledlmiştir. Adana 
posta ve telgraf bat müdür Ali En· 
veri Bey vekalet emrine almmı tı. 

İstanbul posta. ve telgraf haf 
müdür muavini Hikmet Bey, §İm • 
diki halde baş müdür vazifesini de 
veknleten görmek üzere emir al • 
mışhr. 

Diğer taraftan öğrendiğimize 

göre İstanbul - Balıkesir telefon 
muhabere tecrübesi muvaffakiyet
le neticelenmiş, netice umum mii· 
dürlüğe bildirilmiştir. 

Yakında muhaberenin resmen 
baılamasına dair eJllir b~kleniyor. 

-Q.-

Yirmi sekiz memura 
işten el çektirildi 

Gümrük koruma teıkilatı me · 
murlarmdan yirmi sekiz kişiye 
ehliyetsizliklerinden dolayı 1920 

numaralı kanun mucibince işten 

el çektirilmiştir. 
--o-

Belediyede ve Maarifte 
öz Türk~e 

Belediye reisliği tarafından §U• 

belere bir tamim yapılmıf, me -

murlarm öz Türkçe kullanma.la • 
n bildirilmiştir. 

Bundan başka bir çok öz Türk
çe kelimeler de bir liste halinde 

bastırılmıştır. Bu listeler de me • 
murlara dağıtılacaktır. 

Kültür müdür vekil Şevket Sü
reyya Bey dün bütün dairelere 
bundan sonra yazılacak her yazı· 
nm öz türkçe olarak yazılmasını 

bildirmiştir. 

--o
Alman konsolo vekili 
Almanyanın yeni konıoloıı ve • 

kili, M. Soken dün §ehrimize gel -
mi~tir. 

sı reısı Habip zade Ziya, İktısat 
vekaleti müşavirlerinden Ulvi 
Beyler Kanunuevvelin birinci gü. 
nü Belgrada doğru yola çıkacak -
lardır. 

a 

ne, ı.ıac, ne, fJO 
.... -- -..._.,,-. ... -~ 
''A .. y,, ın sesı 

duyan ar! 
l§ığın, ihtizaz dolayısiyle sese 

inkılap ettiği herkesin bildiği bir 
ıeydir. Bu prensipten istifade ile 
Çekoslooaklar Ay'ı söyletmiye te
§ebbüs etmişler ve muvallak ta ol
mu§lar. 

Büyük bir teleskop adesesinde 
Ay'ı tespit ettikten ıonra ı§ığı ses 
ihtizazları eklinc ifrağ edecek a· 
leti teleskopun ucuna koyarak te· 
lefon tertibatile takviye edince A
yın sesini duymuşlar ... Duymuşlar 
ama, bu ses bir vızıltıdan ibaret . . 
ımıf ... 

Ay'ın sesi güz.el değilmi§... Bu 
havadisi veren Parisin (Hoparlör) 
gazetesi ı§ığı sese çevireceklerine 
gehirlerin gürültülerini ışığa çevir
seler de herkes bedava bol bol ay
dınlansa demektedir ... Doğru de
ğil mi? 

ô 
Otomobilli haydutlar 

Parisin yakınında Kolomb -
Garenclc bir bankanın gündelik 
ha•ılcitını her ah§am bankanın 
merkezine götüren iki memurun 
bindiği bir taksi otomobili be hay
dut tarafından durdurulmuş, için· 
de 90.000 frank para ile 300.000 
franklık hisse senedi olan üç çan
ta haydutlar tarafından zorla me

murların elinden alınmıştır. Hay
dutlar i lerini gördükten sonra 
taksinin pc§lerinden gelmemesi 
için bunun bir lastiğini, patlatmı§· 
lar, sonra Kurbua istikametine 
doğru otomobilleriyle savu§up git· 
mi§lerdir. 

Ne şolör, ne de memurlar hay
dutların biçimlerini faril edeme
mektedirler. 

I ki gün sonra haydutların oto
mobili bulunmu§, bunu Hollanda
lı bir avukattan çaldıkları anlaşıl
mıştır. Çok ustaca y_ap1!an. hu isiQ 

failleri aranıyor. 

'°' Çocuk ırsızları 

l~ki yaıağının kalhmasındanbe· 
ri iglcri kesat giden haydutlar §İm· 
eli çocuk kaçırmakla me§gul olma
ğa başlamı§lardır. Her giin yeni 
bir kaçırma duyulmakta olduğu 

için zengin aileler tela§ içindedir
ler. Bazı çocuklar da yanlarında 
silahlı bir muhafız olduğu halele 
sokakta geziyorlar. 

Vakıa hükumet çocuk lıaçıran· 
ların yüzde yetmi§inin yakalandı
ğını söylüyor. Vaşington kongresi 
de çocuk kaçıranları ölümle ceza· 
landıran bir kanun çıkarttı. Fakat 
haydutlar bildiklerini okumağa 

devam ediyorlar. Geçenlerde Zu. 
isuil'de bir genç kadın, 50.000 do
lar mukabilinde ailesine iade edil
mi§, meıhur F ord'un oğlu Edscl 
F orda tehdit mektuplan gönderil
miş, Nevyorkta kaybolan genç bir 
delikanlı ela, esrarengiz bir §ekil· 
de ailesine geri verilmiıtir.· 

Bu haydutlar kaçırdıkları ki. 
seleri öldürmüyorlar. Fakat göz 
koydukları kimseyi muhakkak ka
çırdıkları için bir çok aileler boş· 
bo§una polise müracaat etmek· 
tense~ haydutların i&tedikleri pa .. 
rayı verip ellerinden kurtulmayı 

tercih ediyorlar. 

H 
İstanbulda en çok satılan gaze
tedir. Hanlarım Habere verenler 

kar eder. 
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BÜYÜK DENİZ ROMANI ...... --: ............ ---~~-~-------------------~~ Almanya gizlice 
sil8hlanıyormuş 

~ Şabla 'Yavrasa ·-
1 Yazan: Kadir Can no. 7 1 

Pratik 

HOYBl Bilgisi -- ._ 

Küçük Ali, gemiciler meyhane
sinde çahştırılmıya başlanmıstı 

Nakıl ve tercllme 
hakkı mahfuzdur 

Yazan : M. Oay1.1r 

-73-
Bosion 

Yalan masadakiler bir !arkıya 
bqladılar: 

lki gemi ile açıldıK denize: 
Döndük şimdi yirmi gemile 

limana. 
Bakın ne kadar mal getfrdik, 
Ne büyük işler yaptığımızı bu 

gösterir .. 
Açık deniz gönlümüzü açar; 
Tasa nedir bilmeyiz .. 
Böyle işlerde tuttuğunu koparmak 

lazımdır .. 
Balrk avlarız, balık gibi gemi av 

lanrı. 

İkiyi üçe çıkannca dördiincüsü 
kendiliğindengelir. 

O zaman beşincinin vay haline. 
Hak yok, kuvvet Yardır. 
Bulduğunu almak vardır. 
Nasıl alınacağını sonnak değil.. 

Bu, o ııralarda pek meşhur olan 
bir korsan prkı11 idi. Şimal kor
u.nları için Almanca olarak ya -
pılmq ve İtalyancaya çevrilerek 
)Jcdeniz konanlarmın diline düş
müftü. 

Yoksa, Türk korsanlarının bi
rer atmaca, birer kartal gibi do · 
laıtıkları Akdenizde, onlardan 
'batka kim gemi avlayabilirdi ı 

~arkı ıöyliyen üç dört kitiden 
sonrat bütün gemiciler de onlara 
uymu,lardı. Ali, basık ıtavanlı, 

pis, kalbe korku veren bu batak
ta fa§ırmıf gibiydi. Ses]er duvar
lara çarpıyor, meyhanenin içini 
yaman bir oğultu ile dolduruyor
du. 

Tezgah batındaki koca karı o
nun yanma ge1mif, kulağından 

tutmu§, ilk masaya sürüklemi§tİ. 
Orada bo§ tarap şi§eleri .vardı .. 
Onları gösterdi. 

Ali, vazifesini anlamı,tr. 
O aralık Pietro, yanında baş -

ka ve ihtiyar bir gemici ile onun 
yanına geldi.. İhtiyar gemici bo
zuk bir Türkçe ile heceliye hece
liye ona şunları söyledi: 

- Sakın kaçayım deme!.. Bu
rada kaçarken veya kaçtıktan 

sonra tutulan esirlere hem engizis
yon i§kencesi yapılır, hem de 
Sen Mark meydanında asılırlar. 

Zaten Ali de §imdilik kaçmanın 
faydası olmadığını kavramıştı. El
bet çok geçmeden halyancayı, 

memleketi ve oranın adetlerini öğ
renecek.. Biraz da büyüdükten 
sonra, babasını kardeşini ve yol
datlarını arayacaktı. 

Annesini hatırladığı zaman içi 
tıkanıyor, fırtınalı bir denizde, 
yapyalnız sularda çırpınan zavallı 
kadını dü§Ünmekten korkuyordu. 

- Acaba basık burunlu zabitin 
attığı direk parçasını tuttu mu? 

Acaba ne kadar zaman deniz 
üstünde kaldı?.. Zaten hastaydı. 
Kurtuldu mu acaba ... 

Diye kendi kendine soruyor, 
bunlara cevap veremiyordu. 

Aradan altı ay ~eçmişti ki artık 
etrafında koııuşnlan1arı anlama • 
ga batlamıştı. 

Çok yoruluyordu. Fakat ne 
de olıa geceleri rahatça uyuyabi
liyordu. Karnını doyuracak ka -
dar ekmek bulabiliyordu. Yalnız, 
o kadar iyi çalııtığı, anlayıılı ol
duğu halde bir türlü patronun 
gözüne giremiyordu. Olur olmaz 
bahanelerle bütün gemicilerin ö -
nünde onu pataklryor, te:hkir edi-

yor ve bundan tat duyuyordu. 
Eskiden onun söylediği küfürle

• rİ' anlamadığı için dokunmuyor • 
du. Fakat timdi ne söylerse ma
nasını biliyordu. 

Pietronun bir kardeti vardı. 

Kont Periminin kahyası imif. On 
bet günde, yahut ayda bir meyha
neye geliyor, arka tarafta, Piet
ro ile karısının oturduğu odada 

bir kaç dakika konuşuyorlardı. 
Civani, kardeıinin tersine ola

rak sevimli, güler yüzlü, elli ya§· 
larında bir adamdı. Daha ilk gör
düğü gün Aliye gülümseyerek 

bakmıftı. 
Sonra her ziyaretinde onun 

hatırını soruyor, Pietronun kü -
fürlerini ifittikçe, Aliye vurdu -
ğunu gördükçe, başını sağa sola 
sallıyor, kardeşine: 

- İnsaflı ol .. Yazıktır.. Daha 
·çocuktur bu •. 

Diyordu. 
Civani o gün de kardeini ziya

rete gelmif, kapıdan henüz gir -
mişti. Pietronun aksiliği üzerinde 
idi. Ali, içinde bir şarap ti§esile 
üç bardak bulunan bir tepsiyi en 
kö§edeki masaya götürüyordu .. 
Yol üstünde oturan bir sarhot bir
denbire yıkılınca ona çarpmıf, 

tepsiyi de içindekilerle beraber 
yere yuvarlamıştı. 

Şiıenin ve bardakların kırılma
sınd"n çıkan seı, Pietronun bey
nine yıldırım gibi çarpmıttı. Tez· 
gl\hın arkasından fırlamış, kanlı 
gözlerle Alinin üstüne yürümüf, 
hiç bir şey sormadan: 

- Aptal yumurcak.. Allah 
belanı "euin senin? .. 

Diye feııa halde dövemğe baş· 

lanuştı. 

Alinin sabrı kalmamıştı. Bu 
haksızlığa dayanamadı. Henüz 
patronun ilk tokatmı yemişti ki 
celik bir yay kibi gerildi; bütün 
kuvvetiyle Pietronun karnına ya
man bir tekme vurdu. Zalim odam 
olduğu yerde sendeledi, sırt üstü 
yuvarlandı. 

Etraftakiler olup biteni gör • 
dükleri için Aliye hak veriyorlar

dı. 
A<lamın düşmesiyle beraber 

herkes kahkaha ile gülmeğe baş • 
ladr. 

Pietro doğruldu. Gözleri dön
miiş bir halde ~niden Aliye hü -
cum edecekti. Fakat birdenbire 
aralarına birisi girmişti. 

Al; bu adama baktı. 
Civaniyi tanıdı. 

\ 

- Kardeşim Pietro !. Kendi -
ne gel.. Bu halinle gülünç oluyor
sun!... Ben hepsini gördm, zaval· 
Iı çocuğun kabahati yok... Sana, 
onun yaptığı ziyanın üç mislini 
vereceğim ... 

Diyordu. 

- Allah belasını ven:n !... İs
temiyorum artık ... Şeytan götür • 
sün onu.. Hemen yarın pazara 
götürüp utacağım... Katır gibi 
tekme atıyor İnsana!.. 

- Peki, anlad!k... Satanın .. 
istersen ben alaymn.. Kaç altın 
. t • ' S" 1 ' C b k ·· l ıs ersın . .. oy e.. ,a u soy e. 
Pazarlık yapmıyacağım .. 

Pietro birdenbire cleğ:şmİ§, yü
zü r.ültnü~tıi. 

- Sende para çoktur. Zaten 

BOSTON - İngilizler tarafından 

icat edilmiş olan bir ne\i danstır. Mo
tifi vals ise de bütün kadanslara uya· 
bilir. Dönerek oynanan diğer danslar 
kadar yormaz. Boston geniş n az ka
la balık ~tonlarda oynanmalıdır. 

Ilostonda kavalye dansı idare eder. 
Elini ayası yapışmak şartiyle dansü
zün arkasının ortasına kor ye hafif 
bir tazyikle dansüze ne tarafa ilerli
yeceğini işaretler. Gerek yürürken ge
rek dönerken dansüz daima ileride gi
der. 

Boston adımı üc; ıamanlıdır. Sağ 

Yeya sol bacakla başlanıldığına göre 
yürü~ ii~ hir tarafa Yeya diğer tarafa 
o1ur. Adım sadedir. Taksim tnrzr şu -
dur: 

Sa• bacak enet hareket edince: t
ki ayak bir hizada iken s.ığ ayak sürü
nerrk ileriletilir. ":? .. sol ayak ayni su
retle kaydırılarak sağ ayak hizasına 

götiirüJür. "3 .. topuklar yaklaştırılır. 
Ayak parmaklan az aralık olmalıdır. 

Soldan başlanıldığı zaman adım 

aynidir. Fakat ilk hareket sol ayakli: 
yapılır. Geriye adım ayni suretle ya • 
pılmalıdır: 

"1 .. sağ veya sol ayak geriye götü • 
rülür; "2,. ileride kalan ayak geride 
olanın hizasına çekilir; '';J,, topuklar 
birle · tirilir. Bostonun iki gü~ noktası 
dönmekte \'e ayak değiŞtirmektedii·. 
Bostonun devri dört defada yapılır. 

Yani her mezuradan sonra rubu da· 

ire dönmelidir • . Mesela: Sağa dönmek 
için; "l,. sağ ayağı sağa götürüp sol 
ayağı yaklaştırmalı. Ayak uçlan üze. 
rinde bir "sağa dön,, yapmalıdır. "2,, 
Sol ayakla geriye bir adım atarak sağ 
ayağı solun yanına yaklaştırmalıdır. 
Ve topuklar üzeciade 19ia rubu dai
relik hiı' dmir y~ıpnuı. lı dır. ":l,. ilk ha -
reketi tekrarlamalıdır. "4,, ikinci ha -
rcketi tekrarlamalıdır. O nkit ilk ah· 
nan \'aziyete tekrar gelinmiş olunur. 

Ayak değiştirmesi tam devrin icra
sından sonra yapılır: 'l'am denin dör 
düncü hareketi yapılınca ki buna sol 
ayak geri alınarak başlanmı:.:tır. Sol 
ayağı tekrar geri götürmeli ona ıı;ağ 

ayağı yaklaştırmalı. Sonra sol ayakla 
ilcrilemelidir. Böylece değişiklik ya -
pılmış olur \'e sağ yerine sola dönü· 
lür. 

iyi bir dansör. dam~üzde ıı;öylemek 

istemediği yorgunluk hali müşahede 

ederse herhangi hir dansı hemen Bos
tton mezuraları yaparak değişti-

rir. 
(Devamı var) 

bana da hiç J13yrm dokunmaz ... 
Ver on altın da senin olsun bu 

yumurcak!.. Bana da zararı var 
faydası yok .. 

- Sen kaça almı§tın?. 
-Sekiz altına almadımsa na-

n~ıı~suzum.. Altı aydanberi de 
prensler gibi büyüttüm . Zaten 
meşhur sözdür: Kargayı besle de 
gözünü oysun!. 

Etrafta fi~koslar. 
oldu: 

gülüımeler 

- Yarım altına aldığını bura
da kaç df'fa h<1 ğrra bağıra söy -
ledin. 

- Pietro namuslu adamdır. 
- Hele hiç yalan söylemez .. 
- Sattığı şarap bile yarı yarı-

ya halistir .. 
Biraz sonra Pietro avucundaki 

on altını büyük bir hırs ve sevinç
le ok§uyordu. Ali İse Civani ile 
beraber arabaya binmiı, tehir -
den çıkmıı, yeıil kırlardan ağaç

lı tepelerin yamacından, deniz 
kenarından geçerek büyük bir ta
toya gidiyordu. 

Hayatında veniden bir dünya 
açılıyor gibiydi. 

(Devamr nr) 

1 

Fransız ve Belçika gazeteleri 
dikkate değer "ifşaat,, yapıyorlar '>ı 

~ti 

Sar meselesi etrafında Hitler, 
Göbels ve Hitlerin hususi dostu 
Ceneral Ribentrop'un söylediği 

nutuklarda müıterek bir nokta' 
var. 

kapının üstüne kocaman bir: 

"Av si1i.hları fabrikası,, dı 
Yaftası yapı§tırılmıştır. Bur' 

b. l r.alı! ı... ın erce amele harıl harıl ,. ~ rtt 
çalıımaktadır. Almanlarda ı,Of ~ ~llt 
bir kaç ay içinde av merakfı)ar1111 Almanya silahlarda müsavat! 

. t' Al .. 1 J ıa ıyor. manya musavat oma - ı bu derece çoğalmasına imkan ye~ ~l 
dıkça ne milletler cemiyetine, ne j 
de ıilihsızlanma cemiyeti konu§ • f 
malarına iştirak edecektir. 

tur. Av silahları diye burada ııı;~ ~ 
kemmel makineli tüf ekler y•P u. 

Ve gerek Fransız, gerek Be içi -
ka ve gerek diğer memleket gaze -
teleri bu nutuklara fU ilaveyi ya -
pıyorlar: 

"Almanya diğer milletlerle mü
savat istiyor. Ve bu müsavatı yal· 
nız lifzan değil, filen de istiyor. 
Bunun için şimdiden calışıyorlar. .. 

Almanyanın bütün fabrikaları 
seferber edilmiştir. Hepsi top, tü
iek, tank ye tayyare yapıyorlar. 

Silah imal eden f abrikalarm en 
büyüğü meıhur Krupp f abrikala
rıdır. Essen' deki Krupp fabrikala
rı büyük harpten evvel dünyanın 
en büyük silah fabrikaları idi. Al
manya ve müttefikleri bütü'n dün
yaya karşı yaptıkları dört senelik 
muharebede kullandıkları silahla
rı ve cephaneleri bu fabrika yap
mııtır. 42 Iik meıhur topları bu 
fabrikalarda dökülmütlür. Bütün 
dünya için bir sır olan Alman çe
likleri burada yapılır. 

Harpten sonra bu fabrikalar si
lah yerine madeni inşa, makine ve 
clemiryohı levazımı yapmağa bat
ladılar. Ve bu çalışma Hitlerin 'ik
tidar mevkiine geçmesine kadar 
aşağı yul.;arı devam etti. 

Hitlerin ilk yaptığı ıey, bu fab
rikaları · tekrar eski vaziyetine ge
tirmek oldu. Şimdi dünyanın en 
büyük ölüm fabrikası tekrar diril
di. Ve müthiş silahlar yapmağa 
başladı. 

Yalnız bu silahların imali esna-
11nda çok kurnaz davranılmakta
dır. Mesela imal edilen bir topun 
muhtelif parçaları, muhtelif bina
larda yapılmaktadır. Her binada 
yapılan parçalar nihayet birleıti
rilmekte ve b&§ka gizli bir fabrika 
da hakiki ve tam bir top haline ge
tirilmektedir. Her kısımda çalışan 
amele diğer kısımda ne olup bitti
ğini ve yaptığı şeyin neye yarıya. 
cağını bilemediği için bütün bu ça
lışmalar gizli kalabiliyor. 

Umumi harp esnasında Krupp 
fabrikalarında 7000 kiti çalııırdı. 
Harpten sonra silah imalatını kıs
men tatil ettiği için amele miktarı 
4800 e dütmüıtü. Şimdi Hitlerle 
beraber bu adet yeniden 6000 e 
çıkmıştır. 

bllıt 
maktadır. Yoksa Almanlar 1 ~ 
dan sonra makineli tüf eklerle ııJ L. 

avlanacaklar? "!}' 
·· ııJt 

Sonra gene ayni fabrika gıı b&if 
150.000 av fİ§eği ( !) ve ısoo o ttıı 
yapıyor. ııı, 

Bundan batk"• Almanyanın b' 
çok fabrikaları Versay muaheİ' 
. . k d' . · ~ · er'' sının en ıs,ne menetlıgı Ş 

yapmakta tereddüt etmiyorlsr· 

Mesela Pintch havagazı fabl' 
kası geniş mikyasta zehirli 
yapıyor. • 

Daimler - Benz fabrikası 
mobil ve kamyonlarla bera 
tank ve zırhlı otomobil de yaP1~ 

Diesel motör makinesi, taht 

bahirler için yepyeni bir model~ 
şif ve imal etmiştir. Göring'in lıl 
zurunda yapılan tecrübeler fe~ 
iade müsbet bir netice vermişt~ 

Bütün Alman yolcu ve lİC ~ 
tayyareleri iki saat içinde nıiitlı ı. 

.J ~i birer harp tayyaresi haline gİl'I" 
ı~ Ieri işten bile değildir. 

Almanya çoktan Versay :tl 
hedesini bilfiil kırmış ve silah\~ 

1 · · · K di•'~ •ı mayo una gırmıştır. en 

bir mazlum gibi göstermeğe çİ 
şan Almanya belki bugün Franl 
lardan daha kuvvetlidir. -' 

Hitler, Göring, Gobels ve Ktl"'.' 
fabrikalarının müdürü Von 
len - Harlach Almanyayı 1 
ba§tan aHahlandırmı§lardır .,, 

Üsküdar hukuk hakimlisi, 

den: 

Kadıköyünde İbrahim ağa -1 
haHesinde İbrahim ağa çet~ 
caddesinde 13 No. lu hanede 11" 
riye Hanım tarafından ayni rtl 
halde sakin iken 329 seneıİ~ 
harbi umumiye ittirak edere~ J1 
daha avdet etmediğinden b' 
kocau Mansur efendinin ka{ 

ğını ve aralarındaki evliliği~ aJ' 
hini ba istida talep eyleme•• "" 

rine yapılan ilanlar bir netice ıJf 

mediğinden mumaileyh M•"'~ . 
Efendinin kayıplığına ve -~ 
diye Hayriye Hanım ile ar-1 ıO 
daki evliliğin feshine dair 1 / tıı' 
- 1934 tarihinde verilen ~~r~,. 
bir sureti alakadarlara tebbl şlı, 
kamına kaim olmak üzere ııt 1;bİ 
keme divanhanesine asıld•l' lıJ • 

·rıı o 
keyfiyet gazete ile de 1 • ) 

(3465 nur. 

~ 
1 

Amelelerin aldığı para da yük
selmiştir. Harp esnasında amele 
ayda 80 mark alırdı. Bu miktar 
1932 de 22 marka kadar düımüıtü. 
Şimdi ise yeniden 129 marka ka
dar yükselmiıtir. Sanayi ihracatı 
eskisine nisbetl~ yarı yarıya azal
dığı halde bütün fabrikalar işleri
ni ikiıer misli çoğaltmıılardır. Vej-----------

Devren satılıl' f! amelelerine hiç bir zaman verme
dikleri yüksek ücreti vermektedir
ler. Acaba bu fabrikalar ne hesa
bına itliyorlar? 

Şüphe yok ki, Alman ordusu he
ıabına ... 

Harpten evvel gene silah imal 
eden bu fabrikanın bir kısmı Ver
ıay muahedesinden sonra kapatıl
mıftr. Şimdi yeniden açılmıt ve 

KIRAATHAN .011 
b' yer• . 

İstanbulun en iılek ır ,. "1" 
büyük bir kıraathane taır•Y ıJıV'' 

satı 
met dolayısiyle devren ıil' JıO" 
fstiyenlerin Aksarayda e~r,.,ıa•'' 
misyoncusu Rif at Beye ~) 
ları. ( 
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zam l arın----- Okuyucularımızın 
Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık. kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

M e z ar 1 ı ğ ı 1 ::I!~!f!~~!::ınıız 
nakleden : vı · na · · romanı 

-21-
..... Beyaz b' "1 · ? N be · 1 be b 1 ' te ır go ge mı..... uı· nım e ra er ge . 
~ 0 aktam, bayılmadan ev- - Peki!. 

· 1' 1 bı·r "J ·· k h N h f · · ld z· lca go ge gorme ve - u , cep enerını a ı. ıra, 

8ir .Pılınııtı. tavan araıında batkaca lamba 
bırlerı·n· .. .. bakt 1 41t.ı ın yuzune ı ar. 
larından her halde pek çok 

teçiyrodu. Fakat artık ko
dılır r. . 

.: odaıına döndü .. D'rayet 
da artık yattı. Lakin uy

~tı. Sağa döndü, sola dön
&.. ır tü .. !ü içi geçmedi. 

l •ırada fırtına batlamıfh .. 
t ,. Uiulduyor, şimtekler ça
~ tök gürliiyordu. 

İ1l :•ncağız, Nusretle Kadri -
"'4fr1tı e, her haldt- ıu saatte uyu-

'( •rnıı J ·~ ~ ·•n,~ü . 

''İlnur yağmağa batladı. 0-
l'di. ltıa tayede, P.zıcık serinlik 
l>i,. Boiuculuk zaiJ oldu. 

yoktu. Merdivende önden çıkma

ya baıladı. 

Baıamakların üıtüne varınca, 

pencerelerden bir.nin hakiaten a-

çık olduğunu f arketti. Yerler ıu 
içindeydi. Limbaıınm ıııiı ile 
buralara baktı. 

Ev, sonradan büyütüldüğü için, 
damın ıekli V harfi b'çiminde idi. 
Bir tafafta tavan araı1, dijer ta -
rafla da bacaların ıeçtiği yerler 

vardı. 

Sağ taraftaki, yani pencerenin 
iki metre öteıindeki ciımi örten 
örtyü aydınlattıjı zaman, garip 

bir b\11in tesirinde kaldı ve durdu. 

Bu perde kımıldanıyor ıibi gö-
.. Yet Hanım, lambayı sön -
liftij ı ~k rünmüttü. • ı..& in her timıek ça-

9' oda, apaydınlık oluyordu. Daha dikkatli bakınca, tüphesi 

. ~tde, ortadaki küçük masa kalmadı. 
'*Yord s f Bil' adcını btınun arkasında giz· u. ağ tara taki leke 
"~da nazara çarpıyordu. l~niyordu. 

•rkl\ıında tuvalet masftll Bu adam, her kimse, nazarı 
dikkati celp etmemek için, hare-

şunlardır: 
Gümrük mu haf aaz letkilitı Be-

tik tat bat memuru Sabri bey: Su-

mer. 
Eıbak iate nazırı Muzaffer Bey 

lnoilu. 
latanbul baroıu azaımdan a-

vukat Ziya Muzaffer Bey: Bayıal. 
Bakırköy dördncü mektep bat 

muallimi Rasım Bey, kardetleri 
Ali Rıza, Selihattin, Behçet Bey
lerle T evfike Hanım ve Ra11m Be
y '.n zevcesi Bakırköy dördüncü 
mektep mual1imi Mediha Hanım: 

Etzel. 
Bakırköy dördüncü mektep 

muallimlerinden Cavit Bey: Küçi. 
Divanyolunda Kuyulu sokakta 

7 numarada oturan Mahmut Bey
le zevceıi Dütize Hanım, oğullan 
Melih, Semih, Nezih Beyler eski· 
den olduğu gibi: Kesedar. Ayni 
yerde oturan Fatma Hanım: Bay
rakdar. Ayni yerde oturan Ferah
tan Hanım: Dara. 

Şirketi Hayriyen;n 63 numara
lı vapunmda sermakiniıt Mehmet 

Bey: Oıkay. 
Şirketi Hayriyenin 63 numara

lı vapurunda kamarot Necip E

lendi: Bozkurt 
acık a&ilam• 

'İtde b · 1 d ketai~ duruyordu. '-ıd n ıre pancur ar oyna ı... Şirketi Hayriyenin 63 numara-
• &n arb kalan bir yağmur Nuh, onun 11rtından b:r kıımı· lı vapurunda sermakini~t Mehmet 

delmitçer: ne bo,anmata nı gördü. Hem de ensesini görü· Beye: 
~ Gök gürültüsü iıe ıitgi- yordu. · Oıkay kelimeein~ belediye rei• 
~ hızlanıyordu. Arkasından ıelen Dirayet Ha- muavini Hamit Bey ıizden eTVel 
~ Ilı, yatajında doirulmuf, nım, delikanlının kendiıini dur • soyadı olarak seçmittir. Ba,ka bir 

4İtıli il bu korkunç gürültüsünü durtmak için uzathiı kola çarptı. ! ;5;m almanız daha doğrudur. 
li; d~u. Sonra, ona, bu ııürül- o d d d ı ·--• ""' woo ·--·· -ı 
~~~. ı!bi göründü. ~im=i ~;~kadını yavaı ya· 

1
- BORSA 

"'it~ aı 1t~Vdl, ~lY'St+'Jbe So1fu .U-
''tıl!t .~'ll"ültü, bu sefer, tam oda - rilyor fo. nukut (5atıtl 

't ~Unde belirmit ti. 1 ,;30 '" Ancak i tiı i lil' bir ıeıle: .. Lnndr.:ı. v \ i,·ana 24 
l -.ada... l . . 1 d. dl• '.'\en·ork 126 Madrit 18 .., '"•ıı·- ·; t ·· d ı - nınız. ıyor u. r · -
1, ... \ ı un e. ..• ;,ı ı ıs 1 G'l lkrhn 4~ 

~lan •raımda!... - Neden? Milano 21 5 \'arşo\·a 24 

ar gibi oldu: Orada pen- - inin' z ! 1 Pri.ik<:cl 1t7 Bud.ıpeştc 26 

• '~en biri açık kalmamıt mı -Kadın, merdivenin ortaıma 1 Ati na 24 50 Hü~n:ş ı 7 50 

" ileden ıonra, bu pencere- geldiii vakit o da hızla a!ağıya ! ~rıe\·ı e 8IB Be'grat 58 
"'tırııd 1 :Soh a 24 Yokohama 36 

a durmuf, fenere bak- indi. Ve merdivenin Alt vanında- l Amsterdnm 84 A ltın 929 
f:\tet, bu ıes oradan geli - ki örtüy kapattı . Pıag 102 Mec idiye 4T 

~l b~ ~ian yağ~urdan içeri - Ne var? İ Stokholnı ~2 Banknot. 240 

~bılır, zarar ıelebilirdi. Erkek, kadına baktı. 1 ÇEkler (Map. Sa. 18) 
'ayı yaktı.. Bu bakılan, Diyaret Hanım, r.onJıa 628 Stokho'm 30818 

~•-~ a, alelade bir fey ı'y. hak.kati ıezer ıibi oldu. 1 Ne, york ı 7934- \7i)ana 4.29 a:,d; tnerdiveni i:'rten perdeyi _ Beni burada bekleyin! l l'aris ı .'.!OJ Madrit 5 8044 
\i •• iı ı:rada bir tim-k gözle- Elı'nde ~1 ilano 9 284.l Berlin 1,971Q 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 

Tefrika no. 97 

Y dan ini bir hamle ile Merzu
kayı smıııkı sarınıttı. Çemberle-
1 ini gittikçe darlqtırarak 11kıyor
du. Merzuka çoktan, korku ile 
baytlmıftı. Ondan sonra ne oldu 
hatırlıyamıyordu. 

Merzukanın kulakları parçalı
yan seıiyle ne olduğunu anlamak 
istiyen Goril, avının yılanın çem -
berinde olduğunu görünce süratle 

yaklaıtı. 

Yılan goriHn yaklaıtığını sezin
ce yuvasından botanan bir zembe
rek gibi çözüldü ve onun üzerine 
atıldı. Goril ağaç üzerinde, bir 
taraftan tutunmak mecburiyet· ni 
hi11eltiği için ıerbeıtçe mukabele
de bulunamıyordu.Busebeple yere 
inmenin daha akıl kin olacağını 

keıtirımit bulunacaktı k:, evveli 
rical vaziyetini takınarak aıağıya 

*'iif.' •+ c M "ff 'E u; wez 

................. . 
iYazan: 

~Rıza 
~ Şekip .................. .-

y dan, bu sıkı yakalanıta- rağ • 
men ıayanı hayret bir mukavemet 
göıteriyor, mütemadi bir hareket 
halinde bulunuyordu. Bununla 
beraber, göril vaziyete hakimdi. 
Bunu kendisi de bildiği iç:n vücu
dunun iriliğ ine göre küçük görü • 
nen yüzünde tam bir galibiyet a -
hengi vardı. 

Sırıtan ditleri ata11ra açılıyor, 
esner gibi bir tayır takmıyordu. 

B:r ara yere yattı. Kalın yılanın · 
vücudünü ağır cü11es! altına ala· 
ra~ ezdi. 

Hayvanın artık llareket ede -
cek, mukavemet göıterecek hali 

.. 

~ ..... - ·s- Oduına kadar kotlu. 1 B · ı. 1 \ ' I h. ··'4ıtna çaktı. ı\İKSe 3.3980 aışO\'a 420 • 
L vıt,1 tabanca Ue ıeri döndü. Atlna 83,58 8udapeşte4,0~i6 1 Nigam Nlgom Kralı Heımetlu Jlanza'nın aslanlı adama harp açaca 
~ ... et Hanım, biraz tereddüt _ Ne yapacaktın? Cenevre 2,44ö2 Bükrc, 78.0SIO 

1
. ğı söylennriye başlamıştı. Güya bunu toplanarak Nlganı Niyanılılar ute-

'- ı. ltlc < Dt'nmı "t\ Sof ya 65,6243 Belgrat 34 9575 nriılerdi. 

1. . L•lhayır, yaln?z ıı·tmı"yerek ,~---=•• -= •= r.ı'; A.m~trdam ı . 1 734 Yo~otıama 2.68:;7 ı kt y 1 d .. k 1 d 1 kal t G ·ı d L__ 1 ~ q ! i! sar ı. ı an a pe9ın1 ova a ı. mamı9 ı. orı e JJUnu an &• 

4'.. dırınak daha hayırlı o- Buıüo ıı Pı :og 1 8 ~575 Moskova l090SO j Artık iki•i de afağıya inmit bu- dığı için ayağa kalktı. Elinde ha-

' tt. .. :tih Saray sinemasında ı· ESHAM l 1unuyorlardı. Yılanla gorilin çar- la ııkı sıkıya yakaladığı yılanı u-
.. tclı: ni kuvveti yerinde J ş Banka~ı ı o i pı9maıı, cidden seyredilmeğe de- zaia attı. Sonra bu dütüncesiz ELiSA LANDi--PAUL LUKAS ! l '. Sıgona oo 

Ilı...,'' ve NıLS ASTER tarafından :ı Anadolu 2:".50 Komontı J~>. 'iO ; ğer bir manzara göıteriyordu. hareketinden pİfman görünmüt 
!,, eli ~fanda Nuhun fayda11 I! Reji 2.25 Tram\ly 31 50 1 Goril, bütün azametiyle doğru· gibi tekrar arkasından gitti. 

~,J!~ı:::.~~. vurdu. : ~ ı K l fl R ~ 0·· n 0 .. c f. ı ! ... ~~:,~::~ ~!~~k ~;~~ Çımento ..,. 13 30 1 larak yılanın kend;sini sarmama- yerden aldığı büyük bir ta,la 
k~ 'it V U l sına çahtıyor, ve iki eliyle yakala· yerde up uzun ya~ hayvanın 

'°il hl derhal cevap verdi. : latlkrazlar Tahviller ! b t B 'T ' \....' l t, Ortaya çıktı Eilenceli l<omedi mlıikali _ ~ . ... 
1 
~ dığı hayvanın kuyrğundan sal- aıını parça parça yap 

1
' u un 

.._ '•' • ' : 139 l urk Bor ı?. 401 Trnm\ay .31,:"5 ~ hyordu. Bunda muvaffak olama- bunları bitirdikten sonra artık va· 
~._..._, n araıında b'r pençere i AveleD: MIKE MAVS <Day• ! ,, .. _ ıı 211.0~ Rıit• m 1 ~~10 ~ •. .. • • • zifesini yapmıt bir adam haliyle 
hı....' c!i;: Ben yalnız batıma \ nı'maı Caz) ve Foks Jurna' ' Iİ " - - ııı .!6 .J:il ~~n:ı ;o:u ı'ı :~-~~ i :ıttı. ~~~an bu~~.n ~dde~yle t r Merzukanın yanına döndü. 

· •ndiın. Haydi, sen de ,..._w• ilAfll'--...•1..,,..,1••Pinal4t.aıı..S: ı~tikr:ızı D:ıhil. 9:' 8 \ıı:~ı°ıu m ~ ~ ~ aınçı gı 1
' ~orı ın aşın a fa - Merzuka kend.ıine gelememiş-• 1 . · " 0 u -,- - ladı . Koca, :zbandut hayvan bu 

• li ---ffllııııHHllllilltııhjllll ........ 'Nıııaııı•NıfllJmllfllllllııuuıaıt•ııııı1111"11nıı11tt1111111ııHl!tııııuttlllfıtıı111 l·.rp rn ·suk:m:ı<J;' nı \ hı ıı e~sil A 49 ~( 1 . . . ti. Baygın biT halde uzanmış du-
"' ttyerde konu)utaa, herke1ıo •2tanda dotapn ~ ·-,..H-""'m",_...,....,,, : çarpı,ın tesırıyle sendele~ı. Fakat ruyordu. 

ett~ Mac Donald - Ramon Novarro ' gene yı!ana fırsat vermedı. Bu de- Goril, ölüp ölmediğine dikkat 

~ •un an bır •ureti fevka idecfe yarat. a •ı ı 30 y I k d . . k d k etti. Merzukanın kolunu ik\ i•ç ı.... 1•r 1... d · 'l )hs YAVUZ fa onun boğazından yakalamıştı. 
~ ~ 1• V E K E M A N 1 K d k k • • ı an, o a ar ırı, o a ar a- defa havaya kaldırıp bırakt• ve 
....... _ ..., =_ .. e a ın ve er e terzısı lındı ki, gorilin koca avucunu a-
~c. düşüşünü gözden geçirdi. 

b •lıı& Ye tarkıh filminin ihlitam ve musikiainio glizelliğ idir \ Bütün tıklar hep orada ıi· deta dolduruyordu. Merzukanın ıörünütü kendiıi-
a MELEK lnemasında 1 an yrugu 1 e ıor •sarma- ne ,..mniyet vermemi, olacaktı ki, Qlt Q ita S l yinirler. Her keseye ve her y I ku w ·ı ·ı· 

-....,._-..;,;;.-;.;~~:.;;; arzuya uygun elbisenizi ancak ı k h b ~-.-1•aı..,......,.."'*"""'__.. • ., ....... ...,. ğa ça ışır en, o, ayvanın aşını kucaklayarak yere ind.rdi ve ağa· 
orada yaptırab· lirainiz. arka ayağı altına sıkıştırdı. Son· 

lıtanbul y enipoıtahane kar· cın dibil'e boylu boyunca yatıra • 
ra parmaklarını biikerek sıktı, k b d b ki d' 

tıaında Foto Nur yanında Leta· ·ra aşın a e e 1
•• 

fet hanında. 
sıktı. 

Goril, ön sal etiyle de kuyru • 
iundJm yakalamıflı. 

(Devamı var) 
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1 
Milyarder Mak Kinley'in halılarıı 

Amerikalı milyarder Mak Kinley yorum; her şeyden evvel, §imdiy"! 
ile kansı lstanbula geliyorlar; kcn· kadar ikimizin de dü•ünemed:~· 
d·ı .. l b" '· ~ .gı 

ı crıy e tanışıyorum; ır a,.şam ça· b k b" b H 1 
d 

'"' '·t k" 
1 

• • • "k' - aş a ır sc ep var. alı arı ya. 
uıtJ a, .n ev yor,. a ·ı ev erı ıçın ı ·ı yu: .. .. .. .. 
kadar lıalı alacaklarını söylüyorlar; mmızda goturmek pek muıkul o-
iki tcraftan da kazanacağını komis· lacak ! .. 
yonla birdenbire zc:ıgin olacağımı dÜ· Ali Seyfi bir atmaca süratile 
şünüyorımı. a.tılmı§tı: 

Büyük bir halı nıağazasındayız. - Bu İ§ halledilmittir madam. 
Halı tüccarı bir çok kıymetli parçalar Si2e ait herhangi bir mütkülat ol
çrkarıyor. Milyarder !!lak Kinlcıy bii· mıyacak. İstediğiniz yere serbest-
tün bu lıalıların lıcpsini alaack. /Jana 
dönüyor: çe gidip gezebilirsiniz; halıları 

- }'cf.."Ünu yapabilirsiniz, diyor. ilk bir posta ile, doğrudan doğru· 
J'üz yirmi çeşidi bulan bu eski ı e ta- ya adresinize gönderiyorum. 
rihi halıların kıymeti 200 bin lirayı 
tutnıu~ tur. 

Amerikalı ::engin çek defterini çı· 
karıyor; acele r c teftiş içindeyim: her 
§eyin biran evvel bitmesini isti11orum: 

Saat bir buçuktu. 
Milyarder koltuğunda hafif 

bir hareketle döndü: 
- Yekunu yapabilirsiniz .. 

Bu dakikalarda, bizzat ben, 
kendi hareketlerimi etrafımdaki
lerden çok daha iyi hatırlıyabili
yorum: Hareketlerimde büyük 
bir acele vardı. Yek un kafam· 
dayJı; fakat her §eyi birdc:nbire 
kaybetmi§tim, haneler birbirine 
karışmıştı; o dakikaya kadar var
lıklarını kendimden daha iyi bil
diğim rakkamlar uçacak birer 
kuş haline gelmi§ti; alnım mijte
madiyen terliyordu. 

Birinci yekunu büyük bir hata 
ile topladım. Ali Seyfi: 

- Doğrudur! diye iddia etti. 
Küçük kardeti birinci hadde 75 
rakam eksik çıkardı; bu, hep· 
sinde a§ağı yukarı 3000 lira ka
dar tutuyordu. Sonra, gene kü • 
çük kardeşin sesini kulaklarım 
tıkanmış bir halde en uzak bir 
ses gibi duyuyorum: 

- 168,000 lira ... 
Ali Seyfi· her vakitki zengin 

hareketli itiyadıyle, yavaş yava§ 
Milyarderin karşısına geldi: 

- 18,000 lirayı tenzil ediyo
rum; 150,000 lira ... 

Mak K=nley, başka hiç bir hare· 
ket yapmaksızın elini sağ iç cebi • 
ne soktu: 

- Bir kalem! .. dedi. 
Çek defterini çıkarmıştı. 

Hikayemin dönüm noktasında
yım \' e burada ister istemez mil
yarder Mnk Kinleyin karısını ye
niden hatırlamak mecburiyetind 
1-ahyorum. 

Bununla beraber, şimdiye ka
dar onu unuttum mu? .• Bunu zan
netmem .. Sadece, "mavi gül,, ha
lısı onu birdenbire değiştirmiş gi· 
biydi. Yahut ta, bir zamanlar 
Sfenks diye anlatmak istediğim 
kadın, yeniden kendi tabiatine 
dönmüştü; kocasının yanında, 
daha başka ve daha rahat bir kol

lukta hiç sesini çıkarmıyordu; fa
k at, bu büyük alış veritte herıeyin 
halledildiği son dakikada, mil
yarder Mak Kinleyin, onun göz
lerini arayacağını biliyordum. Ni
tekim, bütün hareketlerin hızla 
ilerlediği son dakikada, mağaza
nın kımıldamıyan büyük sessizli
ği içinde, en gürültülü bir ses ka· 
dar, ku]aklcırımızda onu uğultuyla 
işittik: 

- Mak Kinley.. Halıları al· 
makta hata ediyoruz. 

Herhangi bir kelime söylemek
ten daha ziyade bu konuımayı ta
kip etmek mecburiyetindeydik. 
Mak Kinley, parmakları çek def· 
terinin üstünde: 

- Niçin azizim! .. dedi. isterse
niz, çeşitleri değiıtirebiliriz. 

- Hayır, bunun için söylemi-

Halı tüccarı, kadının geldiği 
dakikadanberi yava§ yava§ kurdu· 
ğu deği~miyen fikirleri üstünde 
bir zar oyununa giri!mİşti. Elle
rini süratle uğuıturuyoru. Adeta 
bir demiri koparmak istiyor zan
nediyordum. Daha ayni dakika
da, ayni atmaca hareketleri için
de milyardere döndü: 

- Mister Mak Kinley!. Her 
halde bir banka adresini tercih e

dersiniz. 
Hepimiz milyardere bakıyor • 

duk. 
- Evet, evet, diyordu o ... Çok 

doğru söylüyor. Bize ait hiç biı· 
engel olmayacak. Niçin böyle 
düşünüyorsunuz azizim? 

Kadın: 
- Var... Diye ısrar etti. Müş

külattan daha baıka bir şey var .. 
Bil ancak üç ay sonra Amerikada 

olabiliriz. 
Ali Seyfi anlamamış gibiydi: 
- Sigorta parası benden Ma

dam! .. Dedi. 
- Hayır... Onu söylemek is

temiyorum. Biz Amerikaya gidin
ceye kadar halılar postada, ya

hut gümrüklerde değİ§tirilebilir. 
- Fakat yanılıyorsunuz •• ,Yir

mi be§ senedenberi bu iti yapıyo
rum; babam da bir halı tüccarı 
idi. Aıağı yukarı yüz sene olu • 
yor, en uzak memleketlere en 
tehlikeli zamanlarda gönderdik .. 
Hiç bir vakit başımıza böyl bir 
şey gelmemiştir. 

ikimiz de, Ali Seyfi, ben mil
yardere dönmü§tük. Karısına 

karşı yegane hamleyi ancak mil • 
yarder yapabilirdi. Bir saniye 
göz göze geldiler: 

- Bu olabilir ... Dedi Mak Kin· 
ley. Düşünememiştim. 

Karısı: 
- Olabilir azizim, diye ila

ve etti; geçen sene Lord King Ba
yın Hindistandan yengeme gön
derdiği halıları hatırlayınız.. Bu
gün hala bulunamadılar. 

Gözlrini Ali Seyfi biraberlerin 
en büyüğüne çevirdi: 

- Güzel halılarınızı alama • 
mak mecburiyetindediyiz.. Ame
rika fena... Çok fena ... 

Burada Ali Seyfiyi artık hatır
layamıyorum. 

Daho. doğrusu burada hiç bir 
§eyİ hatırlayamıyorum. Sadece 
kafamın içinde büyük bir rakam 
gürültüsü vardı. Sonra, Ali Seyfi 
biraderlerin, üzerinden yirmi dört 
ıaat bile geçmemi§ olan emniyetli 
seslerini itiliyordum: 

- Halılar timd:den sahlmr§hr, 
hiç merak etmeyiniz ... 

Koltuğa yığılmışım. 

Milyarder Mak Kinley o gün, 
ancak iki bin lira kıymetinde kii· 
çük bir secade aldı. iki taraftan 
da yetmi§ beşer lira komisyonla 
aşağı yukarı yüz elli lira kadar 
kazanmıstrm. Bununla beraber 
ümidimi hiç bir vakit kaybetme -
dim. Milyarder Mak Kinley, lı-

25 tkinciteırln ~ 

Almaya da 
Hitlerci gençlik 
nasıl yetişiyor? 

Hayvanlarda Zeka 

Konuşan kö eklet 
Lö Mua mecmucuında Ceneral ı 

A. Nisel tarafından yazılan bir nası 
makaleyi kııaltarak alıyoruz: 

terbiye ed · it 
Nazi hükumeti gençliğin asker· Terbiye edilmit köpeklerin şa- ı 

liğe hazırlanması itine büyük bir yanı hayret işler yaptıkları, hatta 
faaliyetle sarıl~ıştır. Gençlerden alfabe ve hesap öğrendiklerini 
müte§ekkil birliklere her şeyden geçen perşembe günkü sayımızda 
önce toplu ve disiplinli bir tarzda yazmıf, misaller göıterm=ıtik. 
emir alarak değişik hareketler yap Fransada bir rövü müdüreıi 
mak talimleri gösteriliyor. Madam Borderieux adlı birinin 

Bu talimler her türlü arazide köpeği Zou'nun maharetlerinden 
yürüyüş ve harekat yapmağa ve de bahıelmitt:k. 
halkın gözü önünde düzgün bir Bu köpeğin sahibesi anlahyor: 
şekilde durmak kabiliyetini genit· "Bir gün kocamın huzurunda 
letmeğe yarıyor. Gençler önce 
teker teker, sonra manga ve Jtiha- ona ders veriyordum. Bir cemin a-
yet takım halinde talim görmek· detlerini söyledim ve köpek dü
tedir. şündüğüm mecmuu aynen bildi; 

Talimlerin verdiği alakayı art
tırm'1k için gençlere açık nizamda 
türlü hareketler ve vazifeler yap· 
tırılmaktadır. ltaret ve Mors al 
f abesinin kullanılması da emirle
rin kolayca gönderilmesini temin 
etmektedir. 

Araziyi tetkik ederken gençle
rin yalnız bunu tarif etmeleriyle 
iktifa olunmamakla, bunun as • 
kerlik bakımından değeri ve bir 

müfrezenin kendisine verilen iti 
üzerine dikkati çekmeden yapabil 
mesi gibi hususlar üzerinde de bil
hassa israr olunmaktadır. Bu ara· 

da tırmanma, karanlıkta ve or
manda gözetleme ve dinleme talim 
leri yaptırılmaktadır. "Gizleme,, 
işine de ehemmiyet verilmekte, 
saklamak üzere kürekle vücudun 

vaziyetine uygun çukurlar açmak, 
harita okumak, pusula kullanmak, 
cihet tayin ~tmelc, kTok\ veya pano 

ramik görünüş resimleri yapmak, 
rapor yazmak gibi ıeyler de öğre
tilmektedir. 

Teker teker talim bitince genç· 
]ere toplu halde basit talimler yap· 
tmlmaktadır. 

ben de onu tebrik ederek pastası-
nı veriyorken kocam mani oldu. 

"- Aldandı, dedi. 

'"- Hayır aldanmadı. 

"- Kocam söylediğim adetleri 
tekrar etti ve benim düşündüğüm 
adette Zou'nun - verdiği cevap 
ta yanlış olduğunu ispat etti. Bu· 
nun üzerine bütün bunların - bir 
dütünceyi okumaktan, bir telepa• 
tiden ibaret olduğunu anladım. 

Artık anlıyordum ki Zou benim 
dimağımdan, açık bir kitaptan ol
duğu gibi, okuyor ve bunun içindir 
ki çok çabuk öğreniyordu. Filha· 

kika, sorduğum sualin cevabı~• bil 
miyorsam küçük ıakirdim §a§ırır 
kalırdı ....... Zou telepati sayesinde 
taksim yapardı. Halbuki ben ona 
hiç bir zaman taksim yapmasını 

öğretmemiıtim. 

Mm. Borderieux'ye nazaran, 
köpek, kar,ıaındakinin dimağın· 
dan okuynbilmesi için mutla~a o• 

nunla temas etmesi lazımdır; u· 
zaktan telepati istenilirse kat'iy
yen muvaffak olunamaz. 

1927 senesinde TulUz şehrinde 
Zou'nun ufak cemler yeptığı bir 
toplantıda bulunanlar sahibesinin 

Bunlar, ileri karakol, yürüyüt · 
te emniyeti temin, gizlenme, ketif, hüsnü niyetinden şüphe etmediler. 
kar§ılıklı muhtelif hareketler, bas- Fakat bütün bu muvaff akiyetin 
kın, kaçma ve kovalama gibi teY· sırrını şuna atfettiler: "Köpekle 
lerdir. Açık talimat verilerek ve teması muhafaza eden Mm. Bor· 
harekat hakemlere kontrol ettiri· deriux'unun elinde vukua gelen 
lerek bunların yanhtıız yapılma· gayri ş"uri takallüs hayvana "dur,, 
sına da çalışılmaktadır. Gençler işaretini veriyor. Bu faraziye çok 
hazan gece açıkta yatmakta, çadır doğru olsa gerektir; çünkü hay· 
kurmayı, yemek piıirmeyi, balta van kutu içerisindeki pastaları ye
kullanmağı, döküm yapmağı öğ- mekten batka bir teY dütünmez 
renmektedirler. Bu arada niıan ve söylenen sözlere hiç ehemmiyet 

talimlerine de büyük bir ehemmi- vermez, sözlere Zu'nun da 
yet verilmekte ve bu talim daimi Elberfeld beygirleri gibi, baş· 
surette yaptırılmaktadır. ka köpeklerden hiç bir far-

Beden talimleri gençleri bilhas- kı yoktur • Mm. Borde • 
sa döğüşe yarar şekilde yelittir • rieux köpeğin h.u muvaffakiyetini 
mekte, dar kaidelere uymağa, yor- telepatiye atfetmekle beraber büs · 
gunluğa dayanmağa, çabuk karar bütün zekivetten mahrum oldu • 
vermeğe alı§tırmaktadır. Jimnaı - ğunu kabul edemiyor. 
tikte, iyi veya fena havalarda ya- Hayvan "Evet,, demek için üç 
pılan ko,ularda ve manialardan ve "Hayır,, demek için dör.t defa 
atlama talimlerinde daima yazdı- elini vuruyor. Bazan sorulan çok 
ğımız noktalar göz önünde tutul- güç suallere bile köpeğ:n, evet, 
maktadır. hayır, diye cevap verebilmesini 

Gençler Alman ordusunda kul- Zu'nun zekavetine hamletmekten 
}anılan saplı bombaları atmağa a- kendini alamıyor. 
lışmak için çekiç atma talimleri 

kl d l B d b k uıı111111ıı1111111111llllllllU11111111ılllllllll111111111llllllll11111111UlfDlllltııtı 
yapma a ır ar. un an at a 
yazın yüzmeyi ve kı§ın ski ile kay. 

mnğı öğrenmektedirler. Bu talim 
leri yapanlar, acemi, usta ve öğre· 
tici adlariyle üç kola ayrılmakta
dn·. 

Fikir terbiyesi de beden terbi-

tanbula gelen seyyahlardan bir 
gün zengin olabileceğimi bana 
anlatmı§h. Her mevsim başında 
bu fırsatı yeniden bekliyorum. 

Kenan HulQsl 

yesiyle elele yürümektedir. Muha
kemeyi inki~af ettirmek ve karak· 

teri sağlamlaştırmak da ulusal ıpo· 
run ülkülerinden biridir. Bütün 

bu saydıklarımıza, dünya itlerini 
anlıyarak görmek kabiliyetinin 
gençlere aıılandığı ilave edilirse, 

beden ve fikir bakımından sağlam 
olarak yetittirilen böyle bir genç-

liğin, üçüncü Rayh'ın temelini tef· 
kil edeceği kolayca anla,tılır. 

Maymunlarda ıe~ c 
Tanıdığımız bütün har·şC lil'llıe~ 

arasında Şampanze, OraJlf . 
Goril gibi yüksek maynıunlşr de\'~ 
şüphesiz, gerek hakiki l&şı ijlttı 
. 'b . 1 "(şf11li l ılı ı:rıy e ve gerek dinıaS fa 

.. .. h hurııı \' 
ne~vunumaıı ve ru i teza ~ .. 
bakımından insana en çok ~;~ 
fan hnyvanlardır. 

Şimdiye kadar maymunu~ s; ~tıı 1 
velini ölç.mek için usulü d&~~~d 'tı t~ 
de taharriyat yapılmış deS ~r 
Filhakika genç ve ehli ,eraitt ~b t 1 

. 1 .. . b zı ııaı 
mış maymun ar uzerınde ıı bt 1-{ 
him müşahede mevcut ise de )Q e 
lara büyük bir ehemmiyet ~e ~ d~ 
mez. Çünkü ehli şeraite s'P Ct (l 

maymunların bulundukları h• ~dia 
si ve gayri tabii hayat, serbes! 
vahşi hallerindeki §artlara b tltte 
mediğinden ittihaz edilen l<şrJ ~ 
lar doğru olmasa gerektir. ~ 
dan ba§ka ehli şeratitte ya'l' 
maymunların ya§ı ilerledikçe. 
reme tutulduklarından kuv"eı 
liyelerinde vukua gelen tahş 
latı takdir etmek mümkün d 
dir. 

Yüksek maymunlardan bİ' 'lıl 
ğu sirklerde, muzikhollerde dit 
hir edilmiştir. Birincisi Şe111 ~U 
ze, Bamum ve Balcy sif~. ı lls 
teşhir edilmiştir. Bunun isıtl1 b ttli~ 
banadır ve di-.idir. Müce'' : rı..ı· ~ r "< ~ ,. 
rini takar, yemek masaaınırı ~tf!k 
ne oturur ve denildiğine g h~· . 
kimıe öğretmeksizin, katı~ .}'4 ıç:, 
satal kullanmasını bilirdi. ":P ':" b 

Bostok sirkinde teşhir e~ dell/ 
erkek şampanze, üc tekerJe1'l

1 l,t 
lespit üzerinde ga;et rnalıİ \) ~ . 
gezinir, ıonra sofraya oturıı< lı~ 
tal, bıçakla yemeğ:ni yer ve ~llç · 
tuvaletini yaparak yatardı. > 

Çok muvaffak o]mu§ bit 
marada, bir otel odası görüJUf 
dİ§İ ve bir erkek ~ampanze 1 

rodan avdet ederler, Gars0 

yemek isterler. Erkek, hnf11 
bardağına, büyük bir neı' 
§arap doldurur ve karısına ~ 
hizmetler yapardı.. Y enıe1' 
tikten &onra her ikisi de bif\' 
den çekinerek soyunurlar ~ 
nım gömlekle yatağa girer 
kek te ayni kıy af etle onu ti ~ 
der. ,~ 

Gayet kuvvetli olan Pr~ 1 t 
ismindeki şampanze kusur5

d ~eı. 
redingot giyinmiş olduğu '~iİ 
yerde kendis:ni takip edeı1 1~e , 
ği arkasında bulunduğu lı~·ıl )' 
divenlerinin düğmelerini ~:,l ),~l 
lokantaya girer, gayet 1'11:ı'!ıS ~ ~ 
çatal ve bıçağını kullanır~ ,,et1 ~İllll\ 
c:nsi hakkmda garsona 1\ııı ( dq,o 

d · · · tıPıı' · ı tı e er, şarap şışesının 1' ı( 1114 

karır, anlar gibi bir bar0 ı.ı11d1' ~d 
ğe baılar. Yemeğin 50J1tl bİ' f 1 

miş geldiği vakit cebindeıı ~J' ~ 
ro çıkarır, ucunu keser, ~· ~o~ ı,1, 
yakar ve içmeğe koyu tur. bi•'~ lil 

1 

ra redingotunu çıkarır, ~ır 111r1'~1 ~ 4 
elbisesi giyer ve sah~e :tıısıt1 ~ 
mı§ şampanya §İşler• 111 )'ıl 
hiç biri&ine dokunınaks•ı,clLI" , tt 

rım süratiyle döner durll 1'1"'" ~ı ~.)' 
ııPtı b'' Bu maymunların Y •1ı ' ~,,, 
heS 1 \JtV '1 

san hareketleri, hi~ şP iclir· J3 ( t.I}\~ 
lim ve terbiye netıce5 i~"' "t .... 11eV s{o • ı 
bunları arzu ile degt ' ııtıı ıııl 1 qı\ 
la yapmaktadır. M.aY~ibİ ,.,P, )\~ 
raıını ekseriya nıakin;ekfıvete b~ 
ve bütün bunlarda t ~ 
ihç bir §ey yoktur. 5artt&I 

Mustafa 
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Gençler 1 Havzada f Athspor 

Binlerce lira kazan
dıran bir kurnazlık 

Bir hamlede 110 lira alan Yahudi 
tüccar mahkemede .. ehzede kahvelerden 

e) c kurtuldu 
ıı ı;.,,.. ebc:e - H .. b" b" 

,ıııed enuz ır ya§mı ı -
1 llla.n. :n Rençler birliği az· za • 

ıe.r d ıcınd 
ttanı' e nıenılekette kahvelere 

~ -ıtına t eden gfençliği kendi çatısı 
l \afa 0Planuş, bütün gençliğin 
··rıı \'e b d 
~ . . e en sahalarında ilerle • 
) ı ıcin d .. . . . 

~la"ı egerlı ve verımlı prog • 
r a lAk ğa b a a alı bir surette çalış • 

• 1 ttıı I a~lanııştır. Kurulduğu gün 
,,ırt ç er hi 1. ... . . 1 b .. ·ıd ~ k' . r ıgının kurucu arı eş 
~1 ~r t,1' 1

Ye inhisar etmişken bugün 
ıte " -neye Y k b" d .. 

"}ısı . . a ın ır zaman a uye 
ıııl •ki y·· .. b" Lı uzu epeyce aşmıştır. 
de ller k" d l' e ~d oy en fırkamızın değer J 
~ 'ıtıların k ... .. 
·L ttt .. a avuştugunu gore · 

g.ı• ·ıt or 
h!i ~~d· .unen birlik, türlü kollarda 

1 be~ 'tıı ~lıtden istenilen ve bekleni -
r b tkt ~ca doğru emniyetle yürü · 

edır 
ıt • 

ıcıı Pı!us'k· . 
~ ~ 1 ı kolu Hereke fabrıkasın· 

· t°'d tiıı ~ değerli müdürü Reşat be • 
kçe d kaek kılavuzluğu ve eşsiz 

. 'Ilı ·ı eı ' •11 e fabrikannı on yedi par· 
l~· ıbaret bandosunu 170 lira 

l t.c: b' d .. 1 1 . d'k t ır eger e e e geçır ı ten 
ltlıka b~aha ziyade canlanmı~, üç 

ır ça!ışma sonunda gayret· 
1 •tıt"an .. ... · ·1 · "d · 1 d c. ogretıcı erın ı areaı a · 
~~ en güç dört beş parçayı pü · 
1 l."l Ve kusursuz çalmaktadırlar 
il~ h 

l.tı-ı·k il.Yranılarında seve seve aı· 
ııııu\ .. l'utnuşunu yapmağa giden 

ıJ1 \tr ~\ttk genclerinin önlerine dü 
fi ~·1 ~ Uğurla~a if:lerinde halkın 
~ l'ifk :r 

~' )411 ~ musiki ihtiyacını kar§ılı-
~~& ~ u~İYmelli bando gün geçtik· 
~ clell/ )o..ı;.,.nnmakta ve devam c • 

e1'11 ~t et Çok memnun kalmaktadır -
Jtir' \) ~c' Birliğin yeni idare heyeti bu 

lı~111de yeniden seçilmiş ve bir • 
ıı beklenilen işlerde çok kıs -

S davranarak kış çalışma prog· 
ltııha 1 l· ~ · b .. zır amış, genç ıgın, u· 
~ençl . l . b" . ~ enn gece erı ırer ve ı • 

b aaat İçinde lisan, ticaret, he -
\·e 

~İl Usulu defteri gibi gerekli 
ttt:rle. bezenmesine alakalı bir 

t, C hızınet ve yardım etmekte
\ Utna günleri biricik spor a· 

\.:eYdanmda Gebze gençleri 
~· Yerlerden gelen takımlarla 
't.)~ 1,!ı.r Yaparak halkın sevgi ve 

tnı k 
'-........., azanmaktadırlar. 

Aydında 
v~ 

llı ve yol ça -
,ıJtrt) A. lışınaları 
~j' >, ~dırı 
'b'<' ),btırııa =- Çine yolu üzerinde 
1 b'tıi lı'ı btıı lan uç betonarme köprünün 
,i ~İJll.ııtq_~ tnaınlanmışhr. Geçen sene 

!,111 ' d~cı4tetre~ Şose yapılan on birinci 
"i~ ~lltı ~rR ~n Yani Çftlik burnun 
dl ı,.ıttııll U a ~ buruna kadar olan 

~ "lır ):erınd h 
bit ' · llı.ı k en ızla çalışılmak-
~Jt '~la.l\ ısıında bilokajlar ta-

. ~~ ~,~.~ u~ ~~.ve döşenmeye başlan· 
bif1 I~ l)ı rla la. ır, Kış basmadan bu 

eıt'~, ~ 4;Sılaca1:1a.111ıanacak, gidiş, ge-
9111 / f;' ttlır. 1. 

yıtd d ~lı 4ALIYETJ 
~k· 'ene 

\I•' ~tr i\l\ }' Aydınımızda ev ve 
1 

1 ta.ı aPısı k te.'.' ıı ~'}'i\ ~de \' Pe coktur. Hemen 
, b:t •ııı h ti\atlan~ sokakta bir yeni ya. 
e ı:ı)İ\l' ~Psi d Yor. Yapılan yapıla-

,, ~ l\k e :Ya k !11e. ~ı ,t ,1~ Pl~l'l Pı anununa uyğun 
, '1ıı,,, q,~ ~at tlı'~d~;l>rojesi belediye fen 
)•tı.Y". }' td•ı lı Url ' 

~ i\llı ~ l et k erı tarafından tas· 
ete lı' 0111.ı--e Yapılmaktadır. Bu 

tı.ı i\t eu &i.i l t"' "it "e'i\larını ze Aydınımızın 
r1 lehti :Yakında doldura -

da.ha .. 11 . guze eıtırecek-

Panayır çok ve· 
rlmli oldu 

Samsun - Havzasının her yıl 
bu aralarda kurulan ve bet gün aÜ· 
ren büyük bir panayırı vardır. 

Bu panayırın köyler ve kentler 
arası bir özenliği olduğu için pek 
kalabalık olur ve geni! tutarda İf 
ve alışveriş yapılır. 

Geçtiğimiz cuma günü biten 
bu yılki panayır, havaların iyi ve 
kurak gitmemesi ve köylülerin de 
İ§ batında bulunmaması yüzünden 
geçmiş yıllara bakarak daha kala
balık ve daha itlek oldu. 

Havza illiğinden bafka Vezir 
köprü, Merzifon, Amasya, Ladik, 
Kavak, Bafra köylülerini de bir a
raya getiren bu panayırda yüzler· 
ce hayvan alım satımı olmuş ve bü
yük tutarda ekin alavireleri yapıl
mı§tır. 

Panayırın dördüncü ve beşinci 
günleri güreş ve at yarışlarına ay
rıldığı için komşu kasaba ve şehir· 
lerden de bir çok seyirciler ve ko
nuklar gelmiş, Samsun Halkevi 
bandosunun ittiraki de buna bir 
özellik ve parlaklık vermiştir. 

Bilhassa belediye ve jandarma
nın aldığı köklü tertibat, her şe· 
yin bir düzgünlük ve olgunluk i · 
çinde geç.mesini temin etmiş ve beş 
altı bin kişilik bir seyirci kalabalı
ğı arasında çıt bile olmamıttır. 

Derni bir alaka ve heyecanla 
takip edilen güreşler, başa çıkan 
Amasyalı Hüseyin pehlivanla, 
Havzalı Ahmet pehlivanın bera • 
berliği ile sona ermigtir. 

Bu havalinin çok ün almış bu 
iki pehlivanı, bir oyunda ikisi de 
birden yaralı düştükleri için, ha • 
kem güreşin devamına müsaade 
etmemiş ve mükafatı bunlar ara
sında kardeş payı yapmıştır. 

Üç ko!u üzerine tertip edilen 
at ya,rışları da şu suretle olmuş· 
tur: 

Yerli taylara ayrılan ve mesa
fesi (1200) metre olan tay koşusu· 
na (3) hayvan girmiş, birniciliği 

Hasan efendinin Nerimanı, ikinci
liği Vezirköprülü Mahir ağanın 
tayı almıştır. 

İkinci koşu: Yerli hayvanlara 
mahsus, sürat koşusu idi. 2400 met 
re mesafesi olan bu koşuya 7 at 
girmiş, Vezirköprülü Mahir ağa • 
nın Kibarı birinci, merzifonlu 
Veysel ağanın Tayyarı ikinci gel
miştir. 

Yarım ve tam kanlı arap atla
rına aynlan ve iki bin dört yüz 
metre mesafesi olan mukavemet 
koşusun~ da dört at girmiştir. Se
yirciler üzerinde en ç.ok heyecan 
uyandıran ve müşterek bahislere 
daha ziyade canlılık veren bu ko· 
~unun birinciliğini Ladikli Mecit 
beyin Gümüşii, ikinciliğini Sam -
sunlu Ethem Veysi beyin Perişanı, 
üçüncülüğü de Sıvaslı Cevdet 
beyin Alaşahini almıştır. 

Qfll'lttrtMtl!llW'fMtllllUllllHmıeıtlf'"umıtlllMfmtUHı .. tt•tWMl'WlllUllllitlll ... 1 ... lflJt 

tir. 
ZEYTiN FİATLARI. 
Geçenlerde 28 - 29 kuruşa 

çr'kan zeytin yağı piyasası on do • 
kuz yirmi kuruşa kadar düş • 
müştü. Bu yiizden zeytin ta -
nesi ele 4 kuruktan iki buçuk ku • 
ruşa kadar düttü. Bunun sebebi 
henüz yeni mahsul yağ piyasası· 

nın açılmamasıdır. Müstahsil ma
lını satmamakta ve piyasanın açıl. 
masmı gözlemektedir. 

Uşakta bir kulüp 
kuruluyor 

u,ak - Binicilik gibi eski 
ve çok faydalı bir sporun da 
şehı im izde doğmakta oldu -
ğunu derin bir sevinçle 
görüyoruz. Tirit oğlu Alil.ettin Be· 
yin teşebbüsü ile bir athapor kulü· 
bünün kurulması kararla,tırılmış· 
tır. Bu kulübün kurulma hazırlık· 
larıyle uğraşmak üzere bir faal 
komite seçilmittir. Bu komite, aza 
kaydına, nizamna!11e tertip ve tan· 
zimine kapalı ve açık manej yerle~ 
ri tedarikine başlamış bulunuyor. 
Şehir Meclisinin toplantısı 

Yeni seçilen Uşak §ehir meclisi 
ikinci teşrin 934 içtimamı yaparak 
şehrin en mühim i'tlerini konuş· 
mağa ve tetkike başlamı§ oldu. 
Meclisin bu ilk toplantısı her yön
den büyük bir kıymet ve ehemmi· 
yet ifade ediyordu. 

Bütçede lüzumlu bazı müna • 
kaleler yapıldı. Muhasebecinin 
izahatı dinlendi ve tasvip olundu . 

Ruznamenin en mühim mad • 
desi11i elektrik işi teşkil ediyordu. 
Belediye reisi Hakkı Doğan Bey 
elektrik işi hakkında meclis aza • 
sına etraflı ve rakamlara dayanan 
malumat vererek bugünkü idare • 
nin, cereyan ve volt işlerinden 
bahsederek kuvvei muharrikenin 
tabii bir şekilde yürümesi için müs. 
takil bir motör almağa ihtiyaç bu • 
lunduğunu bildirdi. 

Neticede elektrik şirketinin be
lediye tarafından salın alınması 
kararlaştırıldı. Bu şirketle müza • 
kereyi idare ve satın alma ve ye • 

niden motör mübayaası ve buna 
ait teknik işlerle uğraşmak üzere 
belediye encümenine ilaveten 
meclisten üç arkadaşın daha seçil
mesi ittifakla kararlattırıldı. 

Belediyeler bankasından elek • 
trik işinin esasından hallounması 
için yirmi beş bin lira istikrazda 
bulunulmasına ve bu hususta bele
diye encümenine salahiyet veril • 
mesine karar verildi. 

Meclisin bundan sonraki içti · 
malarında sıraaiyle; su, yol, ve 
sıhhat işleri müzakere edilecek ve 
beldenin ileri menfaatleri göz ö • 
nünde tutulacak imar faaliyetine 
hararetle devam olunacaktır. 

Son gelen Leh gazeteleri Var
şovada cereyan eden garip bir 
muhakemeden bahsediyorlar. 

Davacılar on bir tane tüccar. 
Ve dava edilen de bir yahudi. 
Mesele şu: 
Moiz Kohen efendinin V etra is

minde halisüddem bir koşu atı var
mıt. Bu at her yarı~ta muhakkak 
birinciliği kazanır ve en büyük 
mükafatı alırmış. Bu suretle Vet
ra senede sahibine en az bizim 
para ile 50.000 lira irat bırakır-

Şimdi ben içinizden. birini nasıl se
çeyim? 

- Ben 130.000 lira veririm. 
- O da olmaz. Sonra hemer 

~ ahudi olduğumdan ve hasisli 
ğimden bahsedeceksiniz. Benin 
tam 120.000 liraya ihtiyacım var. 
Ve atımı ancak 120.000 liraya sn. ..... . 
tarım. 

- Kur'a çekelim . 
- Fena fikir değil. Ha ! Durun 

aklıma bir şey geldi. lsterse:ıh 
hepiniz on biner lira koyun, böyle· 

mı§. ce ortada tam 120.000 lira olur 
Moiz efendinin bu kadar iyi Sonra bir kur'a çekeriz. Kim ka 

bir atı olunca tabii bir sürü de kıs· zanırsa at kendisinin olur. Nası. 
kanan ahbapları olması lazım ge· ıazı mısınız? 
liyor. Bu ahbaplar hiç bir sene Mo- Tasavvur edin. Senede 50.00< 
iz efendinin peşini bırakmıyorlar. lira varidatı 10.000 lira ile kaza · 
Mütemadiyen daha yüksek bir pa· nabileceksiniz. Nasıl İ§İnize ge • 
ra teklif ederek atı satın almak is- liyor mu? 
tiyorlar. Fakat akıllı yahudi bu - Fevkalade bir fikir. 
tekliflere katiyen ehemmiye ver - - Mükemmel.. 
miyor. Ve kendisine iyi bir a - - Gayet hoş .. 
partman kirasi getiren atını sat - Klüpte poker oynaya oynayı 
fnağa yanaşmıyor. . kumarlaşmış olan bu adamlar böy 

Fakat bundan bir ay evvel Mo - lece müthiş bir kumar ve tali hıra 
iz Kohen efendi sevgili atını zi - karşısında kalınca derhal ceplerin· 
yaret etmek ir~n ahırına gittiği den çekleri çıkarmışlar ve onaı 
zaman feci bir hadise kar§ısında bin lirayı imzalamışlar. lçlerİn· 
kalıyor. Sevgili atı Vetra yere den biri derhal 12 tane kağıt ha 
sırtüstü yatmış ve dört ayağını zırlamış. Moiz çekleri cebine in 
kulp yıldızına doğru çevirmiş. Ya- dirmiş. H~rkes kağıtlardan birin 
ni nalları dikmiş, ölmüf.. çekmit ve içlerinden birine büyüt 

Derhal atın yanına yaklaşıyor. piyango çarpmış, atı kazanını§. 

Muayene ediyor. Atını ismiyle Herkes gıpta ederken, o da: 
çağırıyor. Dürtüyor. Atın bur- - Şampanyalar benden, dcy• 
nuna ot, arpa yaklattırıyor. Fakat arkadatlarına şampanya ikram et 
nafile bütün uğraşmalar hiç bir miş. Şampanyalar içildikten son 
netice vermiyor. Atın öldüğünü ra Moizle talihli adam klüpten çı 
kati surette anlıyor. kıp evvela bankaya uğruyorlar. 

Beyninden vurulmuş gibi ahır· Moiz efendi buradan yüz yirm 
dan çıkıp evine dönüyor. Bir de bin lirayı alıp cebine yerle§tirdik · 
bakıyor ki kendisine bir mektup ten sanra doğru ahıra gidiyorlar .... 
var. Mektubu açıp okuyor, Adamcağız atı ölü görünce: 

''Azizim Moiz efendi. - Bu ne? diye soruyor. 
Atını 120.000 liraya satın alma- Moiz efendi hiç istifini bozmu • 

ğa talibim. Razı olduğun takdir· yor: 
de derhal cevap ver.,, - Vetra.~ 

Zavallı yahudi bunu okuduğu - Fakat bu ölü yal 
zaman, teessürü bir kat daha art - - Olabilir. 
mı§. Fyat birdenbire gözleri ae • - Nasıl olur? 
vinçle parlayıp derhal şapkasını - Basbayağı, ben atı salarkeı 
baıına geçirdiği gibi klübün yolu- diridir diye tasrih etmedim. Vetrı 
nu tutmuş. yı satıyorum, dedim. 

Klüpte kendisini bittabi büyük _ Ben şunu, bunu bilmem. Seı 
Bolu - Adapazarı bir merasimle karıılamışlar. Moiz bir dolandırıcısın. 

yolu bitiyor hiç bir mukaddeme yapmadan _Canım uzun laf etme, verdi · 
Bolu - Vilayetin Adapazarı derhal söze başlamış: ğin para on bin lira değil mi? Al 

istasyonuna olan yolu iki aydır • _Paraya ihtiyacım var. Vetra- paranı .. Ve çıkarıp on bin lirayı 
hummalı bir çalışma neticesi (15) Y' satıyorum. vermış. 
kilometrelik en bozuk mahalleri _ Ben alıyorum. Adam parasını aldığı gibi dol 
bitmiş, vilayetin bütün yol me • _ Ben de.. ru klübü boylamış ve oradaki ah· 
murları silindirleri bu yol Üzeri • _ Ben de alırım.. haplara keyfiyeti anlatmış. Onlar 
ne yığarak mesaiyi teksif usulünü - Hayır, ben alacağım. da derhal paralarını istemişler. fa. 
takip eden vali bey bizzat bu yola - Dur .• Acele etmeyin. Velrn· kat Moiz: 
ehemmiyet vermekte, kışın geçit yı 120.0&\\ liraya satıyorum. _ Sizin benden para istemiye 
vermiyen hu yolu şu bir iki ay i- - Ben talibim. hakkınız yok. Nasıl olsa kur'ayı 
çinde yaptırmak azmindedir. Va. - Ben de. kaybeliniz. Artık bu para üstünde 
li beyin bu azmini gören halk ve - Ben de alırım.. hakkınız yoktur. demiş. 
teşekküller ellerinden geldiği ka - Moiz sayar: Bunun üzerine bu on bir dav~ 
dar se~e seve b:rbirine ;ekabet e- - Bir, iki, üç, dört, beş, altı, cı da doğru mahkemeye müraca~t 
dercesıne çalışmaktadır ar. yedi sekiz dokuz on on bir on etmişler. 

Belediye iki ay içinde iki ye • iki.. ' Eve~, tam ~n iki kişisiniz. Acaba siz hakim olsanız neyP 
rin kaldırımlarını yaptı. iki güzel ..,""'"""" ır. "'"""'""'"'""'"""""'""''"""" '""""""'"'mı"""'"'""'"'""" hükmedersiniz? 
cadde açtı. Her mahalleye bir yan larma müzaheret etmektedir. Hal • 

IWI. s. Serto§lu 
gın havuzu yaparak halkı yangın kevinde sık sık toplanmalar ya .... -------·---·---~ 
afetine kar§ı alınacak edbirlere pılmaktadır. Spor komitesi Ye • 
hazırlamış, iyi hir ;tfai~e teşki • şilova namiyle teşkil ed!Jen spor 
lalı yapmıştır. ~imdi d4 şehre su klübüne esaslı yardımlar yapmak
getirmek için ~1 :i ay önce başla • tadır. Güzel sanatlar komitesi bir 
dığı işi bu ay nihayetinde · bitir • aaksafonla bir rnualH,m getirerek 
miye uğraşıyor. Boruların dö - Halkevi bandosundan başka ayrı. 
.şenmesi devam etmektedir. ı

1 
ca bir caz takımı tetkil etmekte • 

Vali bey Halkevinin çalışma • dir. -

Gorio Baba 
BALZAK 

Haydar Rıfat 
23 forma 1 lira 

• 
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Fransa Sovyet or-
dusuna güveniyor 

( Baı tarafı 1 incide) 

ki Almanya ile herhangi bir mu -
hasama halinde çok kuvvetli ve 
mükemmel teçhiz edilmi! olan 
Rus ordusunun yardımı bize temin 
edilmittir. Hiç şüphesiz ki bir çok 
Fransızlar böyle bir anlatmadan 
müteessir olmuşlardır. Çünkü 
Sovyet hükumetinin tekli onların 
emellerine tevafuk etmiyor. Fa -
kat §unu hatırlamamız lazımdır 

ki Kardinal Dö Rişliyö Avustur -
yalılara kartı Alman proteıtanla
rile birleımitti. Burjuva f ransada 
bugünkü şartlar içinde, Sovyet 
Cumhuriyetlerile pekala birleşe -
bilir. Avrupayı kararsızlıktan kur
taran bu anlatmadan dolayı mem
nun olabiliriz. 

Hükumet dış vaziyeti ve silah • 
sızlanma konferansının bota çık -
ması ihtimalini göz önünde tuta -
rak ordu mevcuduna itina göster
meğe karar vermiştir. Bir senelik 
askerlik yetişir. Fakat çok kuvvet· 
li harp levazımı bunun için şart -
tır. Raporcmdaki müspet maili -
mat ile Fransaya ve sulha eyi hiz -
met ettiğime kaniim.,, 

Ordu encümeni reisi Miralay 
F abri, soğuk kanlılığı elden bırak
mamak lazım geldiğini söylemiş 

ve demiıtir ki: 
"- Fakat harp levazımı imali· 

nde Almanyanın sarf ettiği devce 
gayret karşısında levazım yapmak 
ve tahkimat vücuda getirmek için 
icap eden kadroyu ve mütehassıs· 
ları toplamak lazımdır. Fransa 
sulh İstiyor. Fakat F ransanın zaif 
olması harbı bir nevi davet olur.,, 

Harbiye nazırı Ceneral Moren 
demiştir ki: .. 

"- Sulhu istersen harbı hazır -
la, demiyeceğim. Fakat sulhu is -

• tersen harbe hazırlan diyeceğim. 
800 milyon frank olarak tespit 

edilen harbiye bütçesi !imdilik ka
rarlaştırılmış değildir ve 1935 yılı 
iç.inde bu para tükenecektir. 

Ancak f ev kala de ahval bizi mec 
bur ederse senelik hizmetten ayrı
lacağız. Şimdiki askerlik müdde • 
tini değittirmek fikrinde değilim. 
Fakat mütehassısları artıracağım. 
Mükemmel bir mühendis ve zabit 
te!kilatımız vardır. Fakat usta ha· 
ıı ve küçük zabite ihtiyacımız var
dır. 

Harp yapmış olan eski muha • 
ripler, tekrar bir harp görmek ni • 
yetinde değillerdir. Fakat harbin 
facialarını tatmamış olan genç ne
sillerin müfrit vatanperverlikleri 
bizi, tanımıt olduğumuzdan daha 
müthiı bir felakete sebep olabilir. 
Ve bu Avrupa medeniyetini or -

tadan kaldırabilir. Şimdiye kadar 
zekanın ve ilmin ışıkları olan en 
büyük ulusların batka şekilde hal
ledilmesi kabil olan meseleler için 
biribirlerine girdiklerini görmek 
çok acı bir şey olur . ., 

imtihanlar 
( Ba§ tarafı 1 incide) 

fağı 11nıf geçemiyecektir. Her ne 
ıurelle olursa olsun §ifahi imtihan
da orta derecede not alamıyan ta· 
lehe vasatisi yüksek le olsa gene 
ikmal veya vaziyete göre sınıfta 
kalacaktır. 

Birinci ve ikinci tahriri imti -
hanlarda yalnız bir dersten zayıf 
not almıt talebe ıifahi imtihanlar
da bet numara alacak kadar cevap 
verdiği takdirde o derste muvaf -
fak olmuş sayılacaktır. 

Ort mekteplerde mezuniyet im
tihanı kaldırılmıştır. Üçüncü sınıf 
bitirme imtihanını veren orta mek
tebi bitirmiş olur. 

Lise mezuniyet imtihanında da 
eski şekil tamamiyle değişmiştir. 
Lisenin son sınıfında diğer sınıflar 
da olduğu gibi iki tahriri ve bir şi
fahi mtihan vardır. Şifahi imtihan 
la tahriri imtihan vasatileri en az 
orta derecede olan talebe liseyi 
bitirmi§ olacaktır. 

Yüksek tahsile devam etmeme· 
selesine gelince; en geç 30 yaşına 
kadar bir olgunluk imtihanı bitir
medikçe hiç bir yüksek mektebe 
girilemiyecektir. 

Hariçten olgunluk imtihanına 
girmek istiyenler yaııtlarından bir 
sene sonra ve 30 yaşından önce 
olgunluk imtihanına ıirebilirler. 

Ancak bu gibiler evvela lise, sonra 
sınıf imtihanlarını, lise talebesiyle 
birlikte vermeğe mecburdurlar. 

Bugünkü vaziyette lise mezu -
niyet jmtihanlarına girmeğe baş -
lamıJ ve bir kısım İmtihanlarını 

da bitirmit olanlar eski talimat -
nameye göre devam edecektir. 
Şif ahi imtihan sualleri vekaletçe 
hazırlanarak imtihanlardan evvel 
mekteplere bildirilecek ve imtihan 
!arda talebeye sualler kur'a ile çek 
tirilecektir. Bu talimatname ya • 
kında mekteplere bildirilecektir. 

Haliç şirketi bele
diyeye geçecek 

Kemal 
Atatürk 

(Baş tarafı 1 inci sayıfada) 

Türkler, kendilerinin içinden 
doğan bu önderin, gene kendileri
ni varlığa kavuşturan bir ata oldu
ğunu gö,,termek istemişlerdir. 

Hem Türk, hem de Türkün A· 
tası ... Atatürk! ... 

Atatürk soyadı, Türklük yaıa
dıkça, demek ki, sonsuzluğadek 
durup kalacaktır. 

Ankara, 24 (HABER) - Bü
yük Millet Meclisi bugün çok he
yecanlı günlerinden birini yaşadı. 
Meclis açılınca Ba§vekilimiz İsmet 
Pa§anın Malatya .mebusu sıfatile 
teklif etti{!i şu kanun okundu: 

1 - Kemal öz adlı Cümhurrei: 
simize Atatürk soyadı verilmiştir. 

2 - Bu kanun neşri tarihinden 
r.1uteberdir. . 

3 - Bu kanunun tatbikına Bü
) ük Millet Meclisi memurdur. 

Kanun okunduktan sonra İsmet 
Pa§a kürsiye çıktı: 
"- Arkadaşlar, dedi; Büyük 

Önderimiz Cümhur Reisimizin so
yadı için bir kanun teklif ediyo
ruz. 

Dütündük ki soyadı kanunu 
tC?.tbik olunurken Büyük Önderin 
taşıyacağı adı tayin etmek Büyük 
Meclisin borcu ve hakkıdır. Ka
nunda bir "Atatürk., adını teklif 
ediyoruz. İnanıyoruz ki ulusun 
en değerli varlığı olan Cümhur ' 
Reisimizin adını söylerken derin 
saygı ve sevgi duygularımızı bir
likte sezdirmiz olacağız. (Alkış
lar) inanıyoruz ki "Atatürk,, adı 
ile Büyük Türk Ulusu en büyük 
oğluna. en saygılı hitabını yapmış 
olacaktır. (Alkışlar) 

Kanun sürekli alkışlar arasın
da söz birliğiyle kabul edilmiştir. 
Büyük Önderimiz, bu kanuna f!Ö· 

re, bundan sonra imzasını ( KE
MAL ATATÜRK) diye atacaktır 
sanılıyor. 

• • ismet lnönU 
Gazi Hazretleri, İsmet Paşaya 

( Baştarafı 1 inci de) İnönü adını, Başvekalete yazdığı 

iddiasiyle de mahkemeye müra • §Öyle bir tezkereyle vermiştir: 
caat etmişti. Diğer taraftan bele - "Başvekil İsmet Paşa Hazretle
diye de mahkemeye müracaat et - rinin inkılap tarihimizin ilk şeref
miş, tirketin imtiyaz mukavele • . li ve parlak sayıfası olan İnönü 
•İnde sarahatle yazılı bulunan his· uıtydan muharebelerinin baş kah
selerin verilmesini istemişti. ramanı olmuş bulunması itibarile 

Belediye diğer taraftan geçen soyadı kanunu icabı olarak alaca
ıehir meclisinin kararına uyarak ğı aile isminin "İnönü,, olmasını 
Haliç !irketinin imtiyaz mukave- çok yerinde bulduğumdan kendi -
lesine riayet etmedği noktasından lerine bu soyadım tevdi ettiğimi 
Dahiliye Vekaletine müracaat et- bildiririm.,, 
mit, §İrket mukavelesinin feshe -
dilmesini istemişti. 

REiSiCUMHUR 
GAZIM.KEMAL 

Soyadı alan mebuslar 
Ankara 24 (HABER) -Konya 

n:ebusu Naim Hazım Bey (Onat), 

Rize Mebusu Ali Bey aile adı olan 
ve zırh manasına gelen (Cebe), 
Van mebusu İbrahim Bey (Erva-

Londrada sis 
( Ba~ tarafı 1 incide) 

Ve bu ara, gayet garip bir hadise 
de olmuştur: Londrada aon za • 
manlarda nakliyat nazırı tarafın • 
dan yaya halkın bir kaldırımdan 
öbür kaldırıma ıeçebileceği huıu
si yerler yaptırılmıı, oralara iıa
retler konulmu§tu. 

Bu işaretler, siste aörülmez bir 
halde olduğu için, ahali ne yaya 
halka mahsus yeri bulabilmİ§, ne 
de gelişi güzel her hangi bir yer • 
den geçmek gibi tehlikeli bir işe 
girişebilmiştir. 

Sokaklardaki halk karışmala • 
rmdan bir kısmı da bu yüzden ol • 
muştur. 

Bununla beraber, bütün sis ha
disesinde şehir içinde yalnız bir 
kişinin öldüğü haber verilmi,tir. 

Tayms nehri ağzı~da gemiler, 
yirmi dört saat için oldukları yer
de kalmışlar, ne yük alabilmiş, ne 
de verebilmişlerdir. 
• Nehrin ortalarında bir kulaçlık 

yerden ötesi görünmez bir halde 
bulunuyordu. Bütün F ori kaptan
ları, bu hadiseyi şimdiye kadar 
görmedikleri, "Kalın yün çorap,, 
gibi bir sis olarak tasvir etmitler
dir. 

Deniz fenerleri hiç görünme • 
miştir. 

Dalgakıranların kornaları, dur· 
maksızın, 24 saat çalmııtır. 

5,073 tonluk ''Viyu - Kasıl,, 

gemisi Bombaydan kalkmış ve Li· 
verpola gelmekteyken Meraeyde 
karaya oturmuş, güçlükle kurtarıl· 
mıştır. 

Karada ise vaziyet ayni derece· 
de kötü ve kazalı olmuştur. 

Bazı yerlerde yavaş yavaş yü • 
rümek cesaretini gösteren otobüs· 
ler, istasyonlara her hangi zaman

kinden tam 50 dakika sonra gide
bilmişlerdir. 

Polisler, birbirlerini göreme· 
dikleri için, boyuna düdük çalmış· 
)ardır. 

Bazı yerlerde ahali bu sisli ha· 
vada "güpedündüz,, fenerle ve e -
lektrik lambalariyle oraya buraya 
gidebilmişlerdir. 

Trenler gecikmiştir. 
Bir şoför, bir treni ~is dolayısi· 

le farkedemediğinden, lokomo • 
tife hızla çarpmak suretiyle oto -
mobilin parçalanmasına ıebep ol -
muştur. Kendisi yaralanmıştır. 

Bir otobüs bir kamyonla çar • 
pışarak 7 kişinin hastahaneye kal
dırılacak kadar ağır surette yara -
lanmasına sebep olmu§tur. 

İki tramvay birbirine çarpmı! 
5 kiş yaralanmıştır. 

Gene bir otobüs yaya kaldırımı· 
na çıkarak bir adamı lamba dire· 
ğiyle radyatörü arasına sıkııtır· 

mı§tır. 

Tiyalola.r sir.emalar, bir çok 
eğlence yerleri sis yiizünden he • 
men bütün bir gece hoş kalmış -
tır. 

Ceneral Moren bütün sıralar -
dan yükselen alkıtlar arasında ıöz 

Aldığımız malumata göre, D~
hliye Vekaleti belediyeden yeni 
bazı sualler sormuştur. Bu arada 
Haliç şirketinin eskisi gibi muka -
velesine riayet edip etmediği de 
sorulmuıtur. Belediye tarafından 
bu suale icap eden cevaplar veril -
mi§ tir. si), Antalya Mebusu Dr. Nazifi ı=======================

lerini §Öyle bitirmiştir: 

"-Milli müdafaaya ve bilhas· 
ıa bana düşen işlerde emin olunuz 
çok ciddi hareket edeceğim. Fakat 
aynı zamanda bir felaket olma -
ması için de bütün gayretimi sar -
f edeceğim. Ba!ka taraflarda da 
aynı tekilde hareket edildiğini 

~örmek isterim.,, 

Harbiye nazırının bu nutku mec 
lisin bütün sıralarında derin liir 
tesir yapmış ve sosyalistlerden tu
tunuz da müfrit sağ cenaha varın
•Y& xaaar bütün mebusların şid
detli atkıtları arasında ceneral 
Moren kürsüden inmiıtir. 

Belediye bu arada şirketin mu Şerif Bey karısının adlarının ilk 

kavelesine eskisi gibi riayet etme- harflerini gösteren (Na bel), De • 
diğini, geçen üç senelik aidatla bir 1 nizli mebusu Yusuf Bey baş ağa -
Jikte bu senekini de vermediğini dan gelme (Baş), Refik Şevket B. 
bildirmiıtir. (lnce), Adana Mebusu Ferit Ce -

Bundan anlatılıyor ki Haliç şir· 
ketinin vaziyeti Ankarada ehem
miyetle tetkik edilmektedir. Şir· 

ketin imtiyaz mukavelesinde, şir

ketin taahhüdünü yerine getirme -
diği takdirde mukavelesinin der • 
hal feshi yazılı bulunduğuna göre 
verilecek kararın bu tekilde ola -
cağı tahmin ediliyor. Bu takdirde 
Haliç tirketini belediye itletecek -
tir. 

lal Bey (Güven), Adana Mebusu 
Damar Bey (Arık), Kültür Baka
r.r Abidin Bey (Özmen), İzmir 
Mebusu Rahmi Bey (Bölcek), soy
adlarıpı almışlardır. 

Hakimiyeti Milliyede fiah· 
şanlartn soyadıarı 

Ankara, 24 (A.A.) - Haki • 
:niyeti Milliye gazetesinde çalışan 
ark<.daşlar şu soyadlarını almış -
la .. .;ır: 

Fl:.lih Rıfkı Bey Atay, Kemal 

Turan Bey Ünal, Nasuhi Esat Bey 
Baydar, Burhan Asaf Belge, Meh
met Nurettin, Artam, Yaşar Nabi 

Nayır, Şükrü, Çelik, Samih Muh • 
tar Erkut. Şakir Hazım Uçar, Hik· 

met Tuna, Cemal l~ık, Cemal Ta
hir Kutay, Celal Davut Kula, Hak
kı Unan 

Devlet şurası reisinin 
so~adı 

Ankara, 24 (HABER) -Devlet 
şiırası reisi Reıat Bey mimar ma -
nasma gelen (Tancı), deavi daire
si reisi Saffet Bey aile adı Bayrak· 
dar oğulları olduğundan (Bayrak· 
tar) soyadlarını almıılardır. 

Edirne 
Bugün bayramını yapı 

Bugün Edirnemizin )cu 

günüdür. Bu münasebetle. 
mizden Edirneye, dün husuııet' 
t~en kalkını§ ve bu treni~ ~~ 
sımde bulunmak üzere hır ç 
dirneli ve İstanbulu gitınittİf• 

Bunlar arasında :Kırkl 
meb'usu Fuat Bey, Üni\'ertitC 
külteleriyle yüksek mektepler 
lebeainden üç yüz ki,ilik bir 
le vardır. f} 

Bizim olan Edirnenin ve 
neliierin bayramım gönüJdeD 
lularız. 

~-------------~-Ankara futbol bef 
cevap veriyor 

Ankara futbol heyetinaeo~~ 
"20 İkinci teırin gecesi, r• f 

da Anadolu Ajansının Um~~ 
dürü ve F enerbahçe kulübll 
bi umumisi Muvaffak Beyillı 
kara futbolunu olduğu gibi ~ 
termekten çok uzak olan kıs' 
nuşması üstünde biraz durJ11~ 
tiyoruz. Sporda şu veya bu 
bün yenilmez olduğunu ileriY8 

mek yanlış bir görüştür. D 
kaç gün önce Fnerbahçe gibİ 
lü bir takımın Vefa takımı lı 
iında aykırı bir netice alr11at1 
daha bir ay önce kendi al 
takımlarımızdan Ankara Gii'» 
1-1 berabere kalması ve 
Ankara birincisi Çankayanıllı 

nerbahçeyi yenerek İstanbul b' 
ciliğini alan Beşiktaıa kart~ ~ ~ 
muvaffakiyetli bir oyun çıksI'" l\ 
ıı •porun !atma~ bir hesaba} 
namıyacagını gosteren en ı • ~l 
belgedir. Bunun için spor k~~ 
malan yapılırken gençleri"« 
çalı§ma isteklerin! kırabilt~f iti 
kulüpçülük zorile söylendiğ~ ~~ 
ni verebilecek yolda söz ıb1~ 
ı. emesi Heyetimizin en baıt•_., 
ğidir. Muvaffak Beyin konur'", 
aında düzeltilmesi gerek olaıl 
h~lıklar da vardır. Bunları 
mak faydalı olacaktır. 

1 - 932 yılında Anakara~ 
lt.n ve {B) takımı diye göıt 
Fener bahçe takımı yalnız ~~ 
oyuncusu eksik olan (A) taJCV 
di. 

2 - Bu takım Ankara J11~ 
liti ile değil, o zaman mınt'l,' 
futbol heyeti reisi olan F ene 
çeli Muvaffak Beyin kurırı~' 
duğu zayıf bir takımla o}'l' 

hr. I' 
3 - Fenerbahçenin 9~ ~~ 

f inde Ankara Muhafız G f, 
yaptığı berabere neticelenJll"e 
tan konuşmada hiç babı 1 

. . .l ınııtır. ,-
1 

4-Ankara muhteliti ,ol' l~~ D~ 
ler zarfında İstanbul ~e i" ~ ~ 
muhtelitlerile yapmış old~te1'1 
aabakalarda kuvvetini 1 
bulunuyor. ~ '=----------

Soy adla~!eitl'' 
( IJaş tarafı 1 ' ··t ~ 

Yam1 Noter alip fBtlgo cııl~ 
• • ktl)1\l ~ 

yın soy adlarına daır o 11 .:11ı:ı~ i 
rnmzla çok faydalı ~on ı~teıı1 
ve soy adı tcrtiplerinı gs 
de okuyacaksınız. 

J(. "" ,,. dıl'l' 
tal<JJI i 

Okuyucularım•~·~ illı btf 
rı soy adları listesın111 

ıayıfamızdadır. 



LALE Eskı MULENRUJ 

SAFiVE H. i 
~f'lburi Refik B. Kamaı Niyazi B. İ 

E!lu ~kŞ~;;:;·eb~Ş'11vor )
1 ;::"~::ı::ıı:::::::m;:::ll:;;:n:::nıııuu ıuınuııınıuıı11 uııınııtıııımıııınıınım11ııııımıııınmı--=-' ....,ınııııımnııııunımnııı\ 

8 ft ~ ve O j ~ ilğrıları 
Souk alginhğı • Romatizmaya 

1 Ka,elik kutu 
1 O ,. türplede 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 
ismine dikkat ediniz • Her eczanr.de bulunur. 

, KARYOLA 
:~ Llkc, bronz, nikd "e çocuk karyolal.rımn '""' 

HABER - Ak~am Poatım 

.. -• Urolog - Operatör 

Dr. Reşit Sami 
idrar yolları hastalıkları nıüteh::ıssısı 

Beyoğlu, istiklal caddesi (Mulen 
Ruj karşısı) Vehap B. Ap. No.61 

Çö!de Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile )'Ollarını bulur'ar 
ve hedeflerine vas:I 

o:urlar 

IŞ BANKASI 
Kumbarası 

da iş'erini bilenlerin 

Çoban Y,ıldızı 

dır. Sıkınhlı günledcr 
imdana koşan yol 

gösteren odur. 

• r ,... ' - ""' ·• 1'"P . .. .... -~ . ~ :,; ~j..._ ... 
. .. ·... . . .,. . 

r 

\, ~ çe~idini u::uz fıy::ıtl:ı 1stanbul Riza paşa 

~·okuşundı 66 No. Kanıuk Saç Losyonu mümassilleri gibi yağlı 
Asri mobilya mağazasında ___ Kimyager İ değildir. Tesiri kat'i ve rayıhası latif 

9 

1 
h , ı rn u '" ııı ıı ııı ıı. uııııımıııımııııımııınııııııııııııııumııııı ıııınııınını •nıuııuııııın~l, Hüsameddin ıJ Tanınmıt Eczanelerden ve Parfümöri :;'.;,..~~(~} I , "/j 

Telefon: '23407. AHMET FEVZi ••llii --· g bir losyondur. :ii.tl!f:4 ..ı ~ 

ı ~ • . .er ar.~am: S rl\ecide istasyon kö~es ı ncle \ 1 Tam idrar tahlili 100 kuruş· j Ma§azalarından arayınız j ~·' 
i llı An ~nra J.Jokanta ve Birahanesi '! tur. Bilfımum tahlilat, Eminö - ~ ..................................................................................................................... . 
-~ ~- A.srl ve Mükemmel ince saz J nü, Emrnk ve Eytam Bankası ıl OKSORENLERE: 

lie yeme'<feı inde mühim tenzilat, abonelere ayrıca ~ karşısında lzzet Bey Hanı ( 
" d t ·ı~ t E ·------ [45Qlj ~ yuz e on en?ı a • ~ -

- nefis - t:emiz f IJ 
!

..........:: '-- ıı .. --"·''-" ... -.... ._. ...... ıı ıuı ııı ııııııu1nıııııııııuııııın:ııtıııııınııııuıııııııııı1Jllll!llllıımıınıııııı;ııtıııRınımııunmınıomıı11111~, \ ~"'5 ~ iyi tıraş olmak iCiin bütün ;;: 

Kanzuk Eczane 
MOSTAHZARATINDAN: 

Pelesenkli Kanzuk Ka ran ~l l~t:enbul Eelediyesi ilanları bı~akların fevkinde olan 11 
b ~ ; HUiasası: 

~ t'- Galatada Bankalar cadduinde ray değiştirme işinin ~ ~ 
Daima Bunu Kullanınız. 

bitir J • 26 93
4 

p h d ~ • • •• • hıımıııııaııınnmıı ıınmııııııımnmnııaumıııınıııuıııı ıımın nıııırnıtınııııııııı ıııııııuınıınnınııı mı ı ~t • mesı için ikinciteşrin aıartesi saba ın an •. 
t? JO gün müddetle Beyo~lundan ~elip Galata ve daha -~ I?<OOOEIR l?LA.Y 
gıtırıe' . . . k d- JRAllOR JBJLADE 
11 < ısteyen arabalara Şııhane yokuşundan ıtıbaren a· 

l '~lır. 

ı ~~ lsıanbu'.dan gelecek arabalar Bankalar caddtsinden Tram· 
l ~n arl<nsrndan gitmek şartiyle geçebilirler. 

POKER 
'o a'<I Baoka!ar caddesindeki yan sokaklara sapınek ve yan 

arc: ~ caddeye çıkmak yasaktır. {8036) 

PLAY TIRAŞ BIÇAGl 
kullanınız. Ve her yerde arayınız 

-----{3775·,- ... Aı IVıo ilyasile kiralık Gazino
., ~~.Y işletmesi Müdürlüğünden: 

------- --- --
Asliye mahkemeleri ikinci ye

nileme bürosundan: ' 'ık o:y vapur iskelesi üzerin deki gazino, demirbaş cşyasiyle 
~ tlltt ~lttrına ile kiraya ver"le cektir. Şartnameyi görmek için 

~~ih~Va.zırn şefliğine ve arttır mnya iştirnk ;ç.in 26 ikini teşrin 
''~.. 'ilde .. a t 14 ·· ,_ l · l "d ·· · l 

Davacı Yorgi Paleologo cf. ta* 
raf mdan Beyoğlunda Hüseyin ağa 
mahallesi Sakız ağacı Karanlık 

Karnavula sokakta yeni 5 No: lu 
hanede Mm. Olga b"nli Panayot 

•ı. (i · c· a te guvenme aKçe crıy e ı are enc11menıne ge * 

892) 

... ı .. z AY 1 
'ii 0~ icı 

' t b0 t· ra ıncıınurluı!undan: 
C:1Jı1 l . . . . 

lrın (!vveı cmını ıslıfası zım-
~ııo ı. ·Ce t h 
'lı- tt'10 1 ha lı hacze alman 

~ "\;..ırjO k: ı a na 5160 kilo ispa -
b ~ilt 0 

kereviz, 600 adet 
t \> •n p 
"' tild· . araya çevrilmesine 
... "' ı"'ınd ~~ . ili art en VP. icra kılı -

lır. l haltı l~rrtıadn 235 lirada 
' ,~aı, ~7 ırukılmış ve :kinci 

'ııı l 15 t :- ıı - 934 salı gü-
l\.... ~ti e ter k 
"'J ı· tı Yev a llınacağından 

it l il\ " 

1 LA tI aleyhine asliye iiçüncü hukuk mah 
Evvelce Şi:.:lide Habip zade A· kemesinde acdan davanın yeni -

partmanımn 5 No. in dt'.İresinde O · lenn:esj esna~ında: Müddcaalcy -

turm~~ta ik.en h~len . oturdu.ğu . hin ikametgahının mcçhuliyeti 
yer hılınemıyen Arıf Dımo Hık- hasebiyle ilanen tebligat icrasına 
met beye: 1 ·ı . ld v d t k" 

! 
. . . ~arar ven mış o ugun an et l* 

stanhul ık ncı icrn ınemurlu- katın icra kılınacağı ı 9 - J -
ğı.mdan : 935 · ·· ·· t 14 d . . cumarlcsı gunu saa c 

Arşak efcndıye 132 lıra 32 ku- ·ı I M Ol b "" d . mumaı ey l m . ganın uro a 
ruş borcunuzdan dolayı gayn mu· h ı. 1 ı · · t bl" ~ . . . . 1 azır l.'U unması uzumu c ıg 
badı Her taktın kıymet lrnmısyc· k 1 . 1 k .. · ı ~ ma amma tnım o mu uzere ı an 
nunda mevcut bonolarmız 27 - olun'ur. (J4GS) 
11 - 934 gününe gelen pazar:csi 
gnü saat 11 den 12 ye kadu fs. .. 
tanbul Esham ve Tahvilat borsa· 1f:tanhul ik'nci icra ınemurlu-
sında :k ;nci acık arttırma ile salı- ğundan: 

lacağmdan talip olanların mahal- Mahçuz ve par3 ya çevrilmesi 
linde memuruna müracaatları ilan ı mukarrer Granit ve kara taşlar 
olunur. d167) 26 _ 11 - 934 tarihinde pazarte-

Behemehal Bir Y ılba.:1ı 
Piyango Bileti Alın!z 
Geçen Yılba - r 

şında piyango 
talilisi kazan -
dığı parayı evi· 
ne böyle gö -
türmüştü. 

Bu tam (50,003) 
liralık bir ser
vetti. 

• 

J 
~ · i ~'"h. c saati mezkurda 
., "7 '·•1er '1·1• ·So tı'ı bı tnuhamminenin 

Qf\.. s et· d 
ı y' t'- ın e pey akcesi 
rı!') '"'t\l'tnd . 
lı atl\t-ırl a Dolaplı dere 
ta a. h 

l'tıiit3. azır bulunacak 
c:nal) ·ı~ 

arı ı an <"lunm·. 

YENi ÇIKTI 

ilk bahar Selleri 
Fiatı 75 ~uruş 

Tevzi yeri - VAKiT Mntbaası 

1 
si günü saat 10 dan itibaren Ana* lpL&Szmı • • • , • ~ • 1iı : • • ., 'I' • ' •• ' .......... "" ,~ .. •• ·! \ 

Doktor Orfanidis dolu kavağında Taş ocaklannda 

1 açık arttırma ile satılacağından 

l
ı tal:plerin mahallinde hazır bulu - Tokatliyan karşısı Su teraz ı 5 Nil 

1 
nakletmiştir. T e'ef. 

nacak memuruna müracaatları i · 

apartıman 2 ncı kata 
43734 1 

(3469) -----·-.-.--·----ı ıan olunur. (3470) * 

• • ~.. • • • ~...... !(' ~ .. • • ( • ... .. ~·; , , ,·.~........... •-a."':'.-.. ·:. tıiı a ..... - .• , 

• 
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KUçUk il nlar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu-
lunmak gayesiyle bir "Küçük İlan• 
lar,, sütunu açıyoruz. Bu ilanlann 
satırına beş kuruş ücret alınacak-

tir. Bu günden itibaren 14 gün içinde 
gönderilen küçük ilanlar gazetemize pa· 
rasız konulacaktır. 

---:1 1_._f ____ E_s_n_a_f ve işçi 
:Kos6üfıae 1 HakJı bir 

-.. ... --- ~ 

/Jcbcktc oturan Ccımt lky adlı bir genç l acuz /.:ruvazöriyle Adatcpc lıafi mulıripfrrirı kiirük mikyasla (/Ü

zcl birer 111odcli11i ııaprmştır. Resmimiz bunları güsit'ri11or. 

Filmlerde ba=an fırtmalar. d<'rıiz manzaraları, bir {!<'mide ucçc11 sa/ıll(:
lcr giiriiliir. Jlunlarırı ekserisi lıakiki dekorlnr ir.in<le değil, sirıcma sllfrlyo· 
farında 11apılır. lşlc bir mi.~aı: Stiidyo da bir lıarp fJ<'lllİsi ... 

-, 

Esnaf mecmuası 
Ülkü iyice seçilip, anlaşılmadı

ğı zaman istenilen verim çok güç 
elde edilir. 

G~çenlerde "Esnaf mecmuası,, 
hakkında bir yazı yazmış ve bu 
mecmuanın esnafa daha yararlı 
olmasına çalışılmasını dilemiştik. 

Mecmua bize bir cevap yazarak 
"Herkesi aynı fikir etrafında top· 
lamaya, bütün okuyucuların zevki
ne uygun bir eser meydana getir
meğe imkan olamaz., diyor. 

Bu öğüt çok yerinde ve doğru
dur. Fakat Esnaf mecmuasına 

göre değildir. 
Çünkü; esnaf "herkes,. in ifa. 

de ettiği dağınıklık manasına de
ğil, tersine bir bütünlük anlatır. 

Onun içindir ki; esnafın, hep 
birden, umumi ve toplu bir men
faati, bir fikri, b!r zevki var· 
dır. 

Esnafı bu fikir ve zevk etrafın· 
da toplamak lazımdır. 

Yalnız daha evvel ülkü seçilip 
anlaşılmalıdır ki, istenilen verim 
elde edilebilsin .. 

Maamafih, mecmua, bundan 
sonra bu cihete de ehemmiyet ve
receğini yazıyor. Bu cihetten gön
lümüz rahat oldu. 

Kunduracılar ve 
cemiyetleri 

Fenerde kunduracı Yani efendi 
diyor ki: 

Makine işi ıanatı harap etmiş • 
tir. Kunduracılık ergeç ölecektir. 

Şimdiden birçok sanatkarlar i~le • 
rini bırakmışlardır. 

Eğer ben şimdi yeniden dünya
j ya gelseydim, bu sanat~n a~ını .bi
l le ağzıma almazdım. Nıtekım şım

di çırak buhranı var .. Artık bu sı· 
mfa giren yok, olmıyacak da .. 

Esnaf cemiyetlerinin patronla • 
ra değil , işçilcr'e faydası olması la
zımdır. 

İ§çİ, İ§siz kalırsa cemiyet ona 
iş bulur. lş buluncaya kadar onu 

besler .. 
Hastalanırsa doktora gösterir .. 

Bu, cemiyetin yapacağı iştir. Fa • 
kat ben böyle bir hayır yaptığını 

görmedim. , ' 
1 I A~~~~~sı 
1 lSTANBUL AN 

J11giltcrt'dl' l,frcrpul şclıri11dc bir framray kazası olmuş, iiç kişi iilm~ç
tür. Kaza, bir tramrayırı raydan çıkması ncticcsilldc yokuş aşağı ine
rek bir binaya çarpması suretinde olmuştur. 

ana=::::ı::r.:: :::: :: :::::::: ::::: ::::: :::::: ::: : ::::: :: :: :::: ::ı:::: :: :::: : : : : : ::: : :: : : : : : : : : :: : :: : : :: : : : : : : : : :: : : :: : 
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H Dr. Ahmet Asım H 
~ ~~ 
i.=·'·==i Ortakö Şifa Y ur u= 1.l=. 

Tramvay yolu Muallim Naci Cad.115 .. n ıstanbuıun en cüze1 yerinde, geniş bir park ortasında, her türlü asri ımn· H 
H foru haiz, çok temiz, fiyatlar çok ehven ve kadın erkek her türlü hastalara i~ 
~i açıl hastahane. Yatak fiyatları iki liradan itibaren. H 
H Doğum ve kadın ameliyatlanyle apandisit, f1tık, basur, ve buna benzer U 
:: ameliyeler için hususi fiyatlar. Arzu edene fiyat listesi ve broşür g 
y gönderilir. Telefon: ( 42221) ii .. .. .. .. 
=: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::a~ı•CAHC~l2 

• .t1111frikada lam bir iorı ağırlığında 
bii11ük /J;r Kılıç balığı yakalmımıljlır. 
.tl'lamrke11 bir çok :orluklar çekilen 
hu lıay11an resimde gifriilüyor. 

•nımı ımıının1n111ıuımm11111111ııt•111•ııttınttatııımıH1mM1t11111W11t1tıınttt1nııtmmmıı 

Gülhane müsameref eri 
Giilhanc Baş hekimliğinden: 

Yıllardanberi her ders senesi t!s -
nasında muntazaman yapılmakta 

olan Giilhane tıbbi müsa.mereleri 
25 2. T eş./ 934 pazar gününden 
itibaren açılacaktır. 

Mi.;samercde hazır bulunmak ve 
kıymetli vaka ve tebliğlerini bil • 
dirmek üzere bütün mcslekdaşla -
rın her on beş günde bir pazar 
günleri saat 4,30 - 6,30 da Gül • 
hane müsamere salonunu şeref -
lendirmeleri rica olunur. 

ldarehaneait KARA CADDESi 

r -- -
ıeıgraı Adreııl: tS'fASBUL HAUtı;H 
l"l'll'fnn Vu:ı: 2!812 ldareı %4:'"0 

r-- '\ 
A B011E ŞERAiTi 

ı e l2 ayıııı 

IUrklye: 120 1150 nııo 1250 K.l'f. 

Ecnebi: ı:ıo «o ıwo ı.ıno 

ILArt TARiFESi 
flcarel UAnlartnıo utırı 1%~lı 

tw!'lml uanıar 10 L.ııruotur. 

~3liibı ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASlM US 

tsa.sıldıtı yer: t \ AK 11) Mııtbıı.aın ...... ~ ........... ... 
Süreyya Opereti 

Ba k1rköy M iltiyad i tiyatrosunda 
Bual<şam 20,30 da 

Kadın lardan bık\ım 
operet 3 perde 

Salı akşamı Şehıadebaşı 
Fer ah tiyat rosunda 
Kırk Yılda Bir 

Şoförlerden ceza keS~ 
çok jyi düşünmeli ır 
Diin okuyucularınuzdan ~ 

Muhsin Beyden bir mcl\lUP 
Aynen dercediyoruz: tJll 

"Ben 10 senedenberi l~ 
da takse şoförlüğü yapı~0 ~1 

Dün şimdiye kadar hıç ., 
mayan bir hal başıma getdı· 

Öğleden sonra Kara'kÖY 
sinden bir müşteri aldıl11· 
bekliyen iki arkadaşımı d• 
üzere kaldırım kenarına Y 
kapı açtığım zaman, "199!!1

' 

lı belediye memuru efendı 
ve içeride oturan müşteriyi 
itibara almadan beni. takse ~ 
müşteri aldın diye polis ıııe 
ne götürdü. Haklı olduğu111" 
yan merl<ez muavini Nihal 

müşterinin şahadetj kar§If 
fif olmak üzere kasket J1 

yok diye ceza yazdı. Senidi 

keze sevkedilmeme delil 01" 
se harici ceza yerine kasket 

rası yok diye ceza yazdılar· 
buki benim şapkamda il 

vardı. 

Eğer kabahatsiz isem ha~ 
da niçin ceza yazdılar? Yr 
bahatli isem memur beyin 

ğimi iddia e"ttikleri ci.irü111d,
ye ceza yazmadılar? Ikn 
ketime askerlik etmiş, çoluİ 

h 0 bi "rn. Kez nçlar~ "",) 
sebile zaten güç halde geçİ'J 
teyiz. Şimdi, efendim ne y• 
Müşteri aldın, ceaz, haklı 
ceza! Hic kabahatsiz merk 
kedilirs:~ gene ceza! Biz l< 
memleketimizde yurdumu 
mı kalalım? Şoförlüğü 

hırsızlık mı yapah.m? Ne 
ğımızı şaşırdık! derdimizi 

anlatalım? Kime müraca•t 
lim ! Artık bıktık! Biraz f• 
lesck mimleniriz. Bir cez• 
bardımanıdır başlar. Cez• 
den çocuklarımız f'!Vde aÇ 

Ne yapa hm? Bu işle alak• 'i 
se yok mu? Beni taksedeO ~ 
çıkardıkları sıra müşterJ , 
zatın adresi bende mazb~ 
ze ayırmış olduğunuz sü 

leklerimize dikkat .nazart~d 
meniz ricasile biz gibi ıf1 1 

lara büyük bir iylik yap---~f 
sanlığınızdan beklerim ~lı' il 

-·" 60 yıllık boyac 
söyledikleri ,f 

"o F enerdc boyacı .Ale 
diyor ki: flO ,etJ 

" - 72 yaşmdayıl1l·. diY' 
boyacılık yapıyorum· şııt110rd ··oıer .d 
dar çok şeyler, çok gu toPt,...~ 

,, Biz eskiden tüccar• .. 11d" • go 
yapard1k. Taşralnra ıt . d• 
dik. Ve küçük bir dükkb•~ u~ıı' 

d' ır 
işçi çalıştırırdık. Şiın 1 

le çok geliyor. k ,.,,,t 
· birç0 ' IJl1', Bu değişmenın le" .,... 
.. ege ' ri vardır. Her önun pİ1 

sonra 
cılığa başlamıttır. ~·ıdit· 

· · des• satılan boyalar ıyı görıf1 
. · f yda••11

' • ~· Ccmıyelın a itÇ' 
b . hasla 

Geçen sene ır d•" 
•• t " dük· ora d·d cemiyete go ur .. ı '"' .. ··ruıı ,,, 

"Patrikhaneye ıotU 


