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öz soy adları 
Yeni kabul ettiğiniz Soy Adınızı 

YEDl CON mecmuasına gönderiniz. 
Herkea tarafından koleksiyon toplanan 
bu yagine mecmuada en a§ağı 50.000 
okuyucuya soy adınızı tanıtımı olacak-
tınız. 

Telefon: 23872 29 ikinci teşri" 1934 PERŞEMBE Sene 4 Sayı: 931 4 Kuruş 

r arşı yaz ırk bir e 
Ser 

Ö dürül ik eden küçük sarı adamlarl •• u •• ? o··rt "'------ o büyük 
Sıyasa: 

Bulgarların yeni 
taşkınlıkları 

Biz, komşularımızla iyi geçin -
ltıek için, elimizden geleni yapıyo· 
~?. karşılığım da ona göre bek
i enıekte yerden göğedek yargılık-
1Yıı ••• Nerede!?... Ta yanımızda, 

elinden gelen tersEği ardına koy· 
tllryanlar var! 

l' Geçenlerde, BulgareH Baıkanı, 
rakya komitesinin yıllık kurul -

~Yını yapması önüne geçmİ§ti. 
•0ğrusu, bu yüzden sevindiğimizi 

lh2:leınemittik. Bundan, Bulgarla
tıı:ı artık bizimle iyi geçinmeyi be-
~nlerine yerleştirdiklerini bile çı-
arınıştık. 

Şimdi, sonsuz bir yanlışlığa ka
l>ddığımızı acınarak görüyoruz. 
Çuı:ıkü, Başkan M. Georgiyef Trak 
)a, kanştırıcılarının yeni baştan 
toplanıp ortalığa kötülük saçma • 
16tına yo1 açmış bulunuyor. Bun -
dcı.n başka da, Bulgarca çıkan 
'ı-rakya,, gazetesi gemi azıya al
dı; ağzını açıp gözünü yumdu; bi
ıi tötülemek için, uluorta, saçma 

l 

deniz 
sev 

Deniz siltillları mescl(1,.;,,,1 
lar, attıkları adımdan geri dönmii· 
yarlar. Alutlaka müsavat isli!Jurlar. 
Onlarla anlaşmanın kabil olamadığını 
g4>ren lngilizler, Amerikalılar, şimdi, 
bm/ıoşa verdiler, EvvcUi kendi arala . 
rında anlaşıp ltalya 11c Fransayı da 
Japonyaya karşı süriiklemeğe çalışı

yor. lluna dair ajans telgrafını dcr
ccdiyoruz: 

Vaşington, 28 (AA.) - Sa
lahiyettar mahafil, Londrada, 
Amerika murahhası M. Norman 
Davis ile İngiliz hariciye nazırı 
Sir Jon Simon arasına ydapıl -
makta olan görüpneleri büyük 
bir özen (dikkat) ile takip et-

(Devamı 11 ncide) 

Kral Zogoya suikast 
yapan adam 

iy nadan tay
yare ile kaçtı 

:L--1• .J- il_!-..:: TU.!.!. .:.a•~1·~1liiii.L;~=t1-~•·••rı..ı'Mliii1 
~tarlara etmed!ğimizi komıyor-
~llf uz.. Kızlarının yüzaklığma hi· 
e kara sürüyonnuşuz ! ! 
ti Sakındı hele şu olan işlere! ..• 

ede yaman kişilermişiz ! ... 
b' llk önce, ta§ılacak tudur ki, 
~2:de baniya Bulgar? ... Bulgareli' 

llın altıda birini tamurdaslarnnı -
~ • 4 

Qın doldurmasına karşılık, burada 
. ~lgar dediği ancak börekçilerde, 
'tıtç.Ulerde bulursun ... 
S··l3.öreklerini yağma mı etmİ§İz? ! 
\itler· . . • . d k 1 ... " ını ıçmış1z e arşı ıgını mı 
e?ln •. ? 

eınışız ... 

Arnavutluk krah Zogo 
Viyanadan Londra gazeteleri -

ne şöyle bir havadis veriliyor: 
1931 senesinde Arnavutluk 

(Devamı 11 ncide) 

Tr mvay ücreti 
Yakında 

daha 
bir nııktar 
inecek 

Tarifeyi yapacak komisyon toplanıyor 

Tramvay tarifesinin yeni baş- J 
tan yapılması için Nafıa bakan. 
lığından belediyeye ve şirketler 

om· erli"' ine emir gelmiş ve bu
nun üzerine hellll'.:n tarife komis-
yonu toplantıya çağırılmıştrr. 

Tarife komisyonunda beledi
ye .namına müheudis Bay Hulki 
ve iktısat müdürü Bay Asım Sü
reyya, hükumet namına şirket
ler komiseri Bay İbrahim bulu • 
nacaklardır. Komisyon önümüz
deki hafta zarfında tolantıya 

çağırdmıştır. Komisyon kararı
nı verdikten sonra bir raporla ta-

Tarifenin tesbitinde şimidye 
kadar amele ücreti, kambiyo, e
lektrik fiatı esas tutuluyor ve 
bunlard dü üklüğün ve yüksek
liğin üzerine bir karar veriliyor
du. 

Aldığımız malômata göre, 
komisyon bu sefer ticaret oda -
sından hayat indeksinin tasdikli 
bir suretini istemiştir. indekse 
göre, hayat gittikçe ucuzlamak
tadır. Komisyon yeni tarifenin 
tesbitinde hayat indeksini de e

sas tutacaktır . 

• 
Bekçi Salih üç 

aydan beri 
ortada yok 

Adliyeye, "parası 
yilziinden Hldürilldü,, 

diye haber verildi 
Adliye ve zabıtaya bir adamın 

pN"asına tama edilerek öldürüldü· 

ğü ihbar edilmiştir. ihbar üzerine 
hemen tahkikata başlanarak bazı 

kimseler ııorguya çekilmittir. id
diaya nazaran Devlet demiryol • 

lrı beltçilerinden Salih fazla para 

.Jahibi olmakla tanmmııbr. Kad't· 

köyünde Acıbademde lkbaliye 

mahallesinde 1~1 numarada o • 

turan Salih Eylulün on dördüncü 

günü evinde hasta yatarken bekçi 

Y akup isminde bir arkadatı tara • 
fından ziyaret edilmiştir. 

Bir müddet sonra Y:akupla Sa • 
lih birlikte evden çıkmışlardır. 

Yakup, Salihi Senjorj hastaha • 

nesinde tedavi ettirmeye götür • 
milıtür. Salih haştahanede üç 

, gün yattıktan sonra çıkmış, fakat 

bir daha evine dönmemiıtir. 

Müddeiumumiliğe yapılan ihbar • 

Salibin ya öldürüldüğü veya 

gizli bir yerde aklandığı yolun • 
dadır. • 

ihbar üzerine Salih aranını§, fa· 
kat bulunamamıştır. Tahkikata 

ehemmiyetle devam ediliyor .• (Devamı 11 ncide) 

ri~~ N~a~b~~~d~~ -------------------------,~------~ 
recek ve bakanlıkça tasdikten 9 d ı t a a da 
sonra tarife derhal tatbik edile- iJ ev e 
cektir. 

) Bunlar, çocukluklardır ... Trak· 
l~tdar bilsin ki, dileklerine erişir
flltt de, kızıştıra kızıştıra iki kom
ftİd Un arasını açarlarsa, gene alta 

ecek kendileridir. 
~ V. n. Tanur 

~a . atgıhk = Hnk. Ilulgnreli = Dul -
da listan. Başkan = Başvekil. Tarnur

v a-Par gvay 
_____ b ·boyuna uzuyor 

bir müsabaka 
Amerika, hava seferleri için 

dahili bir. istikraz yapıyor 
ş:::: l k 

~---------········································-·-···: 
l .. n ! 

Memleket dışındaki ta ebeler 
harbe çağırıhyor 

li~ Sayıf alarımızda 
•ltaye, 9 bin ton zehir 

S 6 ncı Saylfada 
0

1 Yadı alacaklara liste 
ns· · 

an başı avcıları :i 
,.., 7 nci Saylfada 
v0 cuk Haftası 
~ 8 inci Sat1lfada 
~INEMA 

9 uncu Sayıfada 
S OR 

'l' 10 uncu Say.tada 

~t-lhi Hikaye Harp sahasına giden gen~ 601tu1eilıar 

t-. 13 U •• S f d Bolivya - Paraguay muhare -
""af ncu ayı a a b . 1 b·ıd· .. · d d' "e i Cjİ okuy~ıcuları- I es~ a a ı ıg~~e evam e ıyor. 

• ı~ın ngıltere ve dıger Avrupa mem -
"·-.. oy adları 1 k ti · d k" b·· ·· B ı· ........ 14 U r.: S f e e erın e ı utun o ıvya ta -

.......... nc111 ayı ada 1 b 1 . 1 k 1 . k 1 
········-··· .. ·--····· .. ••• .. --{ e e erı, mem e et erıne aı er o a 

l'ak çağrılmışlardır. 

Avrupadaki Bolivyalı talebe -
lerin çoğu, zengin Bolivyalıların 
çocuklarıdır. Bolivya hükumeti, 
diğer memleketlerdeki elçilikleri 
vasıtaleriyle tebaıına tebliğat 
~apmıttır. (Devamı 11 ncide)' 

İngiltere, Amerika, Almanya , 
Fransa Atlas denizini aralarında 
paylaşamıyorlar. Fakat bu, gürül -
tü bir harp çıkarma~tan ziyade, 

tam iki sene sonra, Atlas denizi • 
nin hem yüzünü, hem üstünü 

1 • 

muazzam gemiler, tayyareler ve 

zeplinlerle hemen her gün kapalı 
bulundurmak, ortadan kımıldamı
yacak yer bırakmamak gibi bir va
ziyet ihdas edecektir. 

lngiltere, Amerika ve Almanya, 
I Atlas denizi yolculuk sefrelreinde 

biribiriyle aşık atmak istiyor. 
İnglterenin henüz inşa ettiği 

(Kuvin Meri) gemisi, Fransızla -
rın hemen ayni ayarda büyük 
(Normandi) ıi, timdi Amerikalı -

Modern bir zeplinin içi 

ları kışkırtmış ve Aemrikalılar da I" 
2,500.000 sterlinlik bir dahili istik- HABER ' raz yapmak suretiyle büyük hava 

gemileri inşa ederek, Avrupa ve 
Amerika yolcularım daha çok 
kendi ta§ımak istiyor. 

'(Devamı 11 ncide): 

İstanbulda en çok aatrlan gaze· 

tedir. ilanlarını Habere verenler 

kar eder. 



2 
en --•ete 

1 Ankara Telefonu 1 

Krupla yapılan 
müzakereler 

Ankara, 29 (Telefonla)- Krup 
fabrikalan milmesaiUeri ile Mali• 
ye Veklleti arumdaki demir an
latma•• etrafmda yapılmakta olan 
mllzakere~er bugan de devam ede 
cektir. 

Bug(bı mOz~kereler bittili tak
dlnte mukavele Cumarteei süııü 
imzalan•caktn-. 

Akpm pzeteel hma edildiii· 
Dl JUDll1I& da, lumb imzalanma· 
mııtll'. 

Haber aldılnna g3re Clemir sa• 
naylinde kullanılmak ve demir 
fabrikalan teale edilmek üzere 
Krup fahrikumdan satın alınacak 
&lemir malzeme miktan yirmi mil
yon liraya varmaktadır. 
Nuhaclrlerln lakln l9lerl 

· hkara, 29 (Telefonla)· - A -
1111 yirmi altumda Romanyadan 
:Adana vapurile latanbula ıelen 
l100 kitilik muhacir kafilesi dün 
Derincede tephirleri yapdchktan 
IOIU'& Elbtze ,anderilmit!erdir. 

Buraya ıelen malhıata göre, 
'[rakyada lskln itlerile uğraşan 
IJc. .it• •Y,PD vazif eainl bitimıf, aza • 
~.!, ~dimeden aynlmqlardır. le
.. n umum mOdGrG Çorlu ve Mal
braya ıitmlttir• Oradan Ankara
,. ~aneeektir. 

Yuıostav muliacirlerine Claiı • 
lılacak tazminah tayin etmekle 
metıul komisyon milU emlak nıü-
41ilril Şefik Beyin Edimeden dön -
meaini 'bekliyor ••• 

Nazırlar birbiriy
le iönuşuyor 

Pariate bulunan Fransız - ' 
Sovyet - Balkan ve Türk ba • 
bnlan arumda çok candan, sa· 
mimi konupnalar clnam etmek .. 
teclir. 

Dün de yazdı~ gibi hu 
s!rilflnelere büyük bir ehemmi
yet atfolanmaktadll'. 

Şampiyon Beşiktaş
lılara mftkAlat 

Türki19 Futbol Fderuyomm-
ilan: 

Türkiye Futbol Şapıpiyonu, Be
tlktat Klubünibı birincilik milsa· 
sabakuı talimatnamesi mucibince 
Türkiye birineitiii müaabakala
nna lttirak Hl~ 16 basmm ıa· 
hulanna ye klube Cümburiye 
Halle Fırkası namına mükafatlar 
nrileceiinden alikadarlarm klup 
mıtrahhasryle hir1~te busüıı saat 
17 de Caialoflunda fırka binuı· 
na ıelmeleri rica olUDUI". 

Prens Coreun dfltllnD 
Lonclra, 28 (A.A) - Dük da 

ICent Ue Premea Marinaya gön • 
Clerilen bin kadar armatan, tim
Cliden Sen Ce,mia 1UaJ1Dda ık 
lllilne konmattar 

Durmadan J'mi armaianlar 
pliyor. SaraJm bir odan salt 
sGmüt Ye alt,m sofra talmnlan, 
yontulmut billGr bardaklar ve 

Wr çok Çetit ıill 8ffUiyle dolu
dur. Bqka bir odada yıjmla 
cevahir, çamatll' ve çok güzel 
oda talrmdan nrclır. 

HABER - Akpm .Postan 29 lldnel tepht 1934 
c: ~ 

Hukuk Fakül· 
tesinde 

F · B k •ı • ali Bu sabah sınıfta ransız aşve 1 1 ' . sosy . • st bir h4dlse oldu 
e 1 Bugün aaat 11 buçukta Oqifd' 

nazarıy~ erine hu••cıım ediyor siteHukukFakiiltesibirinci ,_. 
_ - --- fmda mlihim bir hidiıe olmufl11'• • • ı • v Talebe asabiyetle. fakülte d 

iŞÇi IQİn ne yolda koruna bileceğini söyledi Sıddık Samiye kartı itiraz ~ 
Paria, 28 (A.A.) _ Bqbakan yetinde toplu bir harekette ~ 

M. Flanden, sanayi ve ticaret H b • t Ital muttur: / • ~ ıruplan konfederuyonumm bir a eşıs 80 yaya ~~dıs~ tlSyle ı~i9tir: H_. 
y •• d b" tuk MI 1 • Fakulteaınde talebenm d_..,-
emegın e ır nu Y emıt t • temin L-in her derste bir ~ 

ve bu söylev (nutuk) telsizle di 97 

ı,.. neırolunmuıtur. arzıye ver toplanıldıit malhıdur. Bu .. 
Flanden, bu ııllyl...tn akono. · ta ıene hukuk batl&DllCI profıJIA' 

mik (iktnadt) durumun (vazi • rü Honnig'in deninde fakülte•" 
yet> armmas• için hukGmettn Mesele böylelikle bitmiş •İ•tanlarmdan bu ite memur biri· 
bqvuracaiı çarelerden bahset • si, smıfa girerek talebeden tekti 
mittir. s a y 1 l ı y o r teker kupon toplamaya bati-" 

Bqbakan, teknik ve 'fakat ilkin kuponunu bir kaç saniye ,., 
çok açık olan bu nutkunad ako- Roma, 28 (A.A.) _ ltalyanm tarafmdan ltalya komoloshaneei veren bir talebeye mütkülit çıJr.t" 
nomik durumundan zararlanan HalJetiatan elçiainden bildiril • içinde ltalyan bayrajmm selim- mak iatemiıtir. Bunun üzerine •" 
bütün it bölümlerine .az getir" • sasen derslerinin bu suretle itf" diline ıöre, bundan bir müddet lanmuı, Gondor polis müdürü • _.., 
mit ve artık servetlerin balümG linden memnun olmıyan ta1e~ 

enel geceleyin Gondor ltalya ile taarruza ittirak edenlerin tev· · · d k --~ 
veya özeni mallannm korunma· memura ıtıraz e ere itini ~ 

•- komoloshaneeine L--ı tehir za. kifi, nli ve ltalJ&D komolosu- b. · • • 1 d M-.-11• 
Si dii§ünülecetini eöylemıt" tir. acu~ ıtırmesıni ıatemit er ir. c...-bıtuma mensup bazı memurlar nun beraber taL•...!1- ·t malan __.,w Batbakan ayni zamanda Grll- n&ma yap nm ısran üzerine, talebe de a~ 
münil (istihsaliDi) anü istihllke .tarafmadn yapılan taarruz üze- ve taarnıza uğraJ&Dlara para taz- vurarak kendiıini dıpnya da..,.. 

rine ltal-nm iatediJe.:.. maddi - mma· tı -en"lm • • 1 d. s· ~~ 
yoksa istihlak mi ürüne uydurula- J- e• ..... " 811

• etmıt er ır. ıraz sonra tneJll'""" caktır? Mesela inden konut • manevi tazminab Habetietan Binaenaleyh hadiseye kapan· gene amıfa girmit, profelÖrÜll ~ 
muıtur. M. Flanden, ilk tıkkm hükilmeti tamamile kabul etmit- mıt nazariyle bakılabilir. Ha • zünü keıerek uluorta lif söyled! 
hali hazırda Fransa için tercihe tir. Bu tazminat tunlardan iba • betiatandaki ltalJ&D sefıri i].. için gene talebenin mubalef~ 
değer olduğunu söylemiftir. rettir: Habetiatan hariciye bakanı ara- kartdatmıttır. 

Serbest rekabetin medeniye • Hahefiatan liüF·imeti namına ımdaki konutmalar doatça ol • Bunun üzerine fakülte d 
tin çerçevesi içine gİrmİf oldu • Gondor valisi tarafmdan ltalya muttur• Hadieenln iki memleket Sıddık Sami birdenbire ımıfa 
funu bildirdikten aonra itçinin komoloauna resmen tarziye ve- arumdaki münuebetler Gzerin- m;t 'Ye den takrir etmekte 
sefaleti üzerine kurmak istenilen rilmai, Habetiıtan askerleri de hiç bir tesiri olnuyacaktır. Prof. Honnig'ten müıaade alıdl' 
her tüTlü ökonomi eiyaaa11 red dan bu itin tahkikabm ya 

etmi,tir. Fransız itçiei konma. Karadenı·z Engerek yılanı- istemi,; fakat talebe itin bu d 
cak M: Marguetin nafıa planla- ce uzamumdan asab:l*rek 

n tatbik olunacak ve bir kaç aü· azıyor nın zeh•ır•I kanSe• hareketi tekrar etmitlerdir. Sıd 
ne kadar toplanacak olaa -.. Sami bunun üzrine derıi tatil ti, 
temle.kat konferansmda m'1stem- lnetioh, 28 (X.A.} - D.,.m • ft S°fet&rle taleı,.,. 
lekeltre ait büyük bir plan yapı- eden fatına ıi~ ıiddetini ter. ebiıecrıni aoftm•a+ı• 
lacaktır. arbnmf, ban yıldıza çevrilmit- Paria, 28 (AA) - Enıerek Talelfe ıtnıftan çıkmak iat 

M. Flanden eon .az olarak tir. Sahildeki kayıklarm bir kıs- ,..lanmm zehiri bnwri iyi eder yince Sıddık Sami tekrar ıel 
fCSyle demittir: · mı parçalanmak tehlikesinden, mi 1 Doktorluk akademİIİ hu kendisine hiirmet edilmesini • 

- Dumerg kabinesi tarafın kasaba içine çekilmiftir. Bir meHleye dair hir rapor dinle • diiin1, kuponu almak istem: 
dan o kadar iyi bir surette yürü- hafta önce lstanbuldan çıkan yol· mittir• Bu raporda engerek 71· memurun doiru hareket etmı 
rolmüt olan malt kallcmma itine cular ve posta beklemektedir. Janmm deriainde Mr madde bu- rek fazla kupon verilmesine 
devam edecegviz. Eier Fransız- d d hmdalu ve bu madde d~ al- mazıayn,, edemiyecefni SÖ 

AJDi zamanda posta a Iİ eme-lar, kendi mukadderadanna o- tına tll'IDP edildiiinte kene mit, talebe diler memurlann 
mittir. alın ran güvenlerini tekrar elde ede - . (dikate) deler netice dıiı k6netle kupon top\adddannı, 

cek olurlarsa itler yeniden arta • bildirilmektedir. nun "ifmazıayn,, manasına 1 
ca~hr. Iranda 8 şeyh asıldı miyeceii ce-Yabını verince Sı 
Papaslar memnun Tahran, 28 (A.A.} -Reuter Fransız-Sovyet dostlu§u- Sami bu nevi itirazlar devam 

muhabirinden: nun yeni bir tezahürü i takdrde ımıfı büsbütün b 
Bü!ün din adamlarının iba· Babtiyari kabilesinden 8 reİI cağım ve talebeyi imtihana 

detlıaneler dqmda aiTi\ elbiseyle hu .. ika t h. tt d Paris, 28 Sovyet hiildimetinin mekten menedecejini bild. 
gezınelerine dair bir kanun li.yı• gun su 1 ve ıy~e en o- daveti üzerine Motkovaya tide- tir. 
hası hazırlandığından bu huıuıta 11•11 idam ~dilmi§lerdır. Suçlu· cek olan ticaret nasın M. Pol 
papaslarm da fikri aonılmut, pa· ı lardan gen kalanlara da 3 - 5 Martando 1 - 12 - 1934 tari
p~lar, memnuniyet beyan etmit- ~e. aı:umda deiifen cezalar ve- hinde Pariatan hareket edecek -
lerdir. nlmittir• tir. 

Sabah ~azeteleri ne ·diqorlar? ı 
KURUN - •(Jz Tilrkçe dllşilnellm,, ı' grup bir ıınıla toplanırlar. Radgoda-1 kdnaızdır. Llae talebeaine de kültilr 

ilimli başmakalede Asım Uı Tlirkçeü ld adam Uk önce muaUd llzerinde kua ıterrtllfk ifln gazete okutmağa çal11tı 
yapılan son dil inkılabından bahaedl· bir ürı verir, ıonra iJrnek olarak i'Clo funu takdlrü bunların imtihanda 
yor. Bunun verdiği mes'ut aetlceleri lınacak en gilzel parçalar dlnlenlr.. dller ürılerün a kalmaını temin 
ı.tıfJdıktan aonrtı fevkal&le ınlUdm blr MiLLiYET - B,,,,a. bafmakalegl eüriz dlf/or. 
,..laııa işaret ediyor. Ban kimaell'r lbrahlm Necml Be11 gaz1111ffır. ibra • AKŞAM _ •N. S.,. imzalı l/tUltla 
ve milelıeıeler Oz Türkçe 11azarken hlm Nnml Bey, dU inkıldbunızın u . 
Arapça ve Farıça kelimelerin ,.,,nen detlerintlen bahaetmekte ve pek 11akua 
lılgatta karıılığını bulup gerine 11an- bir latlkbalde bu öz dUin, yurdun en 
yarlar ki bu doğru bir hareket değil • ilcra kiSfelerine kadar gagılacalw w 
dir. Bu sebepten bazı giUilnç ciimleler illn baflangıcında bUe çabucak benim· 
mefldıına geliyor. Bunun 6nline ilet; • ıedlllmlz öz dUe bir k~ ıene ıonra f. 
l'll!k ıçın Asım Uı diyor ki: ilke allfacağımızı ıöglemektetllr. 

•IJz Türkçe yazarken yalnız gizle ZAMAN - Eblızziga Zade imzalı 

değil, kala Ue de çal11malıyız. Bunun baımakale geçenlerde mevnm baJuo. 
için Oz Türkçe dllşünmeliglz.,. lan ldlltllr meıeleıine haredUmlfflr. 

"erkeaba kerullrw •• adı ~kle 
llWHI'" olmaM dolat!ulle ald Tlirlde
rin •ll adlannı dll.fıln~ ffJfUUJ w bn· 
dine llartıffırarak aldıklan •oede 
Kurkut,. kitabından milal alınarak 

anlafılll/Or W •andQerfne IOI/ adı 16· 
çenler aldıklan adın 11~ lalı • 

lrna ,Prlp m olurlarsa. '°" adı gaıa
anın ~ bir lgllllf ü bu 
olur" denUlyor. 

rektörü Cemil Beye mw·· raca111 
fk. CemH Bey bu hadisenin 
miyetll ibr teY olmadıimı v• 
sin tatil editmedii"ni ~yled 

Avusturya Ingll 
reye medyun 

Londra, 28 (A.A.) - Jr~ 
turya maliye nazın, lngi~ 
Avusturya ödünç para aJılllk...;,.1 

nde ıösterdiği yardımı A_,~ 
yanın unutmryacaioıı IJİ~ 
Nml Şamberlayna eöyl_..,,- ' 

lnglltere "ın'
f aasızdır,, .. ~ ~ 

Lomda, 28 (A.A.) ~,.;J/I 
çil bugün avam ~ 
kralm sam. (nu~~ ~" 
cek kartılıkta deiifİIP
masım ileri sürecektir• dfJOf'; 

M. Çorçil, acuııUO (d~~ 
ClJMURIYET - Yunus Nadi Bey Fuat Turgut Beyin teklif ettilf •u. 

bug#ln de musikiden bah&edfyor. Nadi ıelerden mezun olan talebeyi bir de 
Rerı IJz mıısikfmlzi yaymak 11e öjret-

H A B E R mPk fr,f n bir yol gBsteriuor: kültür imtihanına tabi tutmak,, fikri-
"II d tunrn uygun •aatlerinde bu~ ne fldtktle hlicum ediyor. Makaleye 

SON POSTA - Oz Türkçe yanda 
Atl'flirkün Efruli, Beg, Ala gibi ii.n · 

vanlan attırmakla yurda ne biJglUc 

iyilik ettlline ifaret ediliyor ve yurt
taflar araaında böylece agnlık gagn. 

lık kalmadı~ anlatılı11or. 

hugünldi ~diti ile ~., 
ulueal (milli) ~~ ,,1-
&Jl'le& hava eilihJarllllO ~ 
madıiznm, kartıJıkia 
m istemektedir. ~ Gia... Ç .. k M6Hbaka11 Çf'k ıul bilir hlr adam radyonun ı~r . nazaran hiç bir gazetede tam kültilrllJ 

. No. 27 na re<'t>i". Melı:t.rrı r>ro"ramlrırında ııa- bir adam yoktur. Binaenaleyh gazete 

lrıll----------- pılacal• değlşiklU,lerle çocuklar grup okumak suretile kültür almak ta im· 

Bu eırada, ayalll ~ 
ulumn konınmae• ;çio 
cektir. 



Slllh«jıyı d8vdU 
Kasımpqa sakinlerinden Ha

lil aarhot olarak Necatibey cad
desinde ~tekine berikine &atafDUf 
ve ıilibçı Arif Efendiyi dövmüt
tür. 
Bir ev yandı 

Ortaköy tramvay caddesinde 
130/ 1 numaralı Ziya ve Riza Bey
lere ait iki kat kirgir binada bek
çi ııfatiyle bulunan Muıtafanm 
nipnhsı Perin Hanmım yaktıfl 
&teften bağdadiyeler bıtu,arak 
ahşap kısmı kamilen yandığı hal
de ıöndürülmüftür. 
A§ır yaraladı 

Saa~ 23 te Taksim ıtadyom ı•· 
zinoaunda toför Vahan ile Muiz
in kardeşi Dimitri içki meselesin
den kavga etmitlerdir. Dinıitri 
bir tiıe ile Vahanı bqmdan ağır 
ıurette yaralamııtır. Yaralı Bey
oilu hastanesine kaldırılmıı, suç
lu yakalanmıştır. 
Seb•palz yere 

Karabq sakinlerinden berber 
Cemil dükkanında otururken sar· 
hot ola?'-•- gelen sabıkalı Oç par
mak namiyle manıf Ali, pala bı
çakla Cemilin omuzundan yarala
mıt, yakalanmı"br· 

Tayyare balosu 
yedi şubatta 

Tayyare cemiyeti yıllık balosu 
yedi tubatta Perapalaı ıalonla
rmda yapılacaktır. Ş:mdiden ba
mrlıklara bqlanmıfbr. 

MekteplerJn .lalmlerl 
Şehrimizde bulunan mekteple

rin isimleri öz türkçe olarak kül
tür bakanlığı tarafından deği19 
tirilecektir. Şehrimizde en fazla 
arapça iıimli olna hususi liseler 
olduğu yapılan tetkik neticesin
de anlaıılmıttır 

Ruhani kisvelerin 
kaldırılması 

Ruhani kisvelerin 7alnız ma
bet içinde giyilebileceğine dair 
kanun layihası hazırlanması nze. 
rine, dün tehrimizdeki Ermeni 
mecli•i ruhaniıi mahafilinde ba-
zı rahiplerle ıöriiftilk. , 

Ermeni meclisi rabanlıi bu ye
ni hareketten gayet memnun gö
riinmekte ve bunun urt bir za • 
ruret oldutuna inanmıı bulan • 
maktadırlar. 

Diğer taraftan, Ermeni mee • 
liıi ruhanisinin ruznamesinde de 
böyle bir mesele mevcut olduju
nu fabt timdiye kadar kati bir 
karar nrilmediiini töylemiıler· 
dir. 

Ermeni yurttat1ar araamcla 1-
ıim meselesi de aon zamanlarda 
birinci planda meşgul olanan 
meseledir. Haber aldıfmnza gö
re, Ermeni ymttaılar, isimleri • 
nin altmd"aki "yan,, ekleatiaini 
kaldırmaktadırlar. 

Sıddık Sami ve 
Ebllltlla beyler 

Duyduğumuza göre iıukuk fa· 
kültesi hukuku medeniye profe • 
aörü Ebülula Beyle fakülte deka
nı Sıdık Sami Beyin temyiz mah· 
kemesi azalıklarma tayinteri ka· 
rarla2tn-ılmııtır 

• 
Londr•d• Skandal 

Londrada asıl ismi Karomey 
olup azalan tarafından kısaca 
(K) klübü denilen ve İngiltere 
yüksek tabakasının devam ettiği 

bir klüpte geçen hafta büyük bir 
sbndal olmuştur. 

'(K) klübünün dışarıdan ıtlrll· 
nüşü pek basittir. Buraya yükselC 
sosyeteye mensup bir çok adamlar 
devam eder. Bunlar maroken kol • 
tuldara yerleşerek püro içerler ve 
birbirlerine av hikiyeleri anla
tırlar. 

Fakat hakikatte vaziyet hlç f.e 
böyle değildir. Bu mhiri hayat an
cak gece yarısma kadar devam ef,. 
mektedir. Saat 24 oİdu mu herkm 
ufak bir kapıdan geçerek klübiin 
arka tarafındaki g:Zli kısma gi
rer. Burada bambaşka bir hayat 
başlar. Smokinli, fraklı, yüksek 
üniformalı asılzadeler derhal cen
tilmen tavırlarmı kaybederler. · 

Burada içki ve sefahetin her
nev'i vardır. Afyon içilir, kokain, 
morfln kullanılır, çml ~ltk Jme 
dm1ar içeriye dolarak dansederler 
ve kendilerini eğlendinneğe çalı • 
şırlar. Pencerelerde kalın perde -
ler oldufundan ve duvarlar husu
si tertibatlı olarak yapıldığından 

içerideki gürültü kat'iyyen dışarı
ya sızmaz ve hiç bir fiiphe uyan
dınnar&. 

Fakat nihayet ınnara polfsl 
buranm esrarmı keşfebniş ve bir 
gece herkes eğlenirken birdenbire 
kapılar açılarak içeriye tabancalı 
polisler girmişlerdir. 

Fakat bu esnada garip bir fe1 
olmuştur: 

Evvel& ortada afyon içilen ve 
kumar oynanan masa birden bire 
kumar oymyanlarla birlikte zeml· 
ne doinı çöküp kaybolmuş, kenar 
da karyolalar içindekilerle birlik· 
te duvara girerek, m olmuşlar ve 
bir dakika ~nra por sler koca
man ve bomboş bir odada yalnız 
kalmışlardır. 

Fakat zabıta daha evvelden 
tertibat almış olduğundan bina -
dan çıkan herkesi tevkif etmlttir. 
Bunlar 35 kişidirler. 

Alman maltımata göre arala • 
rmda iki üniversite profesörü, üç 
lort, J 'lndranm çok meşhur iki a
vukatı, beş büyük tüccar, bir çok 
yüksek rüthcli zabitle gene Lon • 
dranm en büyük sosyetesine men
sup üç kadın bulUl\IDaktadır. Di. 
ğer kadınlar arasında da bir çok 
tanınmış artistler ve hafif meşrep 
kadınlar mevcuttur. 

Zabıta tahkikatını derinleştir
Bu profesörler, ayni zamanda mektedir. Yalnız mevcut şahsi et-

Ankara lmkuk fakültesinde de 1 . , Y 
d la ki d 

, er nrıqfol~ıt oıduğundan kanun 
erı a ca ar il' ı fbfn • • ıJ muc ce lıJm erini gWi tutmak-

ı t'Uhr. 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI Balkanlardan seyyah 

~ Şabla Yavrasa getirilmesine 
çalışılıyor 

Orta Avrupadan Balkanlara 
olan seyyah akınını Türkiyeye 
getirmek için çalışıldığını yaz • 
mıttık. 

1 Yazan: Kadir Can rto.11 1 

Allah sizden razı olsun bana 
çok iyi baktınız 

Dunun için memleketimizde 
seyyah!L.ra gittikçe daha çok ko
laylıklar gösterildiğini, ıehir ge
zintilerinin çok ucuza çıktığını 
yakıı_ıdan anlatmak üzere ıehri • 
mizdeki gümrük acentaları Bal
kanlara adamlar göndermeğe 

baı lamışlardır. 

- Olmaz, bende var ... 
Lakin küçük kız hem zorluyor. 

hem de yalvarıyordu. 
Alinin gözleri yaıardı: 
- Bugün Civani ile Venediğe 

gidiyoruz. Bu aktam artık ptoya 
dönmiyeceğim ... Fakat bir gün her 
1'alde geleceğim ... 

- Benim annemi de ... 
- Hepsinden evvel onu arıya.-

cağım! .. 
Diye zorla söylendi. Kaıke sağ 

olsaydı da onu da arasaydı ve bu 
yavruyu aldatmıt olmasaydı! .• 

Kucaldattılar. 

fki ıaat sonra Civani ile Ali a· 
rabaya binmiıler, Venedik yolunu 
tutmutlardı. 

Ali son defa, bir kartal yuvası 
gibj yükselen §Alonun korkunç 
mazgallarına, yükselen duvarları
na baktı. Oradaı, bir pencerede 
hızlı hızlı sallanan bir mendil gör· 
'dü. 

Bu, Graçyozanm mendiliydi. 
Ne talihti bu?... Babasının yık

tığını, §İmdi onun kızı yeniden y•. 
pıyordu. 

Venedikte karnaval baılıyalı i
ki gün olmuıtu. Zavallı Civaniyi 
köıenin birinde bırakacak, sokak
ları doldurup tqan insan kalaba
lığına karııacaktı. 

Ona ve iyi kalpli karıaına her 
§eyi söyliyemediği için üzülüyor
du. Fakat böyle yapmaktan bat
ka çare yoktu. 

Bir aralık bir kağıdın üstüne 
ıçabucak ıu ıatırlan yazdı: 

S!:vgili Sinyor ve Sinyorina Ci· 
·anj, 

Allah sizden razı olsun! Bana 
ço!< iyi baktınız. Fakat benim de 
blr babam, bir annem ve karde!in1 
va: ... Gökten zenbille inmediğimi 
anh\"ımız. Artık onları arama ğa 
gidiyorum. Fakat sizi de onlar ka
car severim. Kusurumu affediniz. 
ilk fırsatta gene geleceğim. Size 
yalvarırım: Beni aramayın ve a -
ralmayın! ... Allaha ıamarladık!,, 

Kağıdı yavaıça babalığının ce
bine attı. 

Bunu yapmasaydı, Civani hiç 
fÜpbesiz Kont Periniye de yalva
racak, Venediğin altını üstüne ge
tirecekti. 

ilk sokağın köıesinde kalabah
ğa karıttı. 

Birbirine giren, tarkı söyliyen, 
gülen, bağıran insan denizini ya. 
rarak uzaklaıtı. 

Civani ile geldiği zamanlarda 
Venediği oldukça gezmiı ve tanı· 
mı§tı. 

Sokaklarda hiç durmadan ala
bildiğine gidiyordu. Bir aralık 

kendini bitpazarmda buldu. Sır -
tındaki güzel elbiseyi verdi, bir 
miço elbisesi aldı. Giyindi .. Şimdi 
onun bir gemiciden farkı yoktu ... 
Kalbi heyecanla çarparak oradan 
bir kaç tayf aya tersanenin yolunu 
sordu. Doğru oraya gitti ... 

Limanda belki yüz kadar ka • 
dırga, galer, kalyon ve brik yatı -
yordu. Denizin üstü, dallan yo -
lunmuı bir orman gibiydi. 

Zaten karnaval zamanı bütün 
gemiler böyle limana toplanırlar
dı. 

Her halde Şahin Reis bunlar
dan birisinde olmalıydı. 

Onunla beraber yaralı veya 
ıağlam bir kaç levendin de esir ol 
duklarmı biliyordu. Fakat bun -
lann kim olduklarını görmemi! -
ti. 

Zaten onun ıimdilik bütün ar -
zusu babasını kurtarmak, yeniden 
vatana dönmekti. Ondan sonra 
Şahin Reiı ne yaparsa yapar, kar
dqiyle annesini de, diğer yoldaı
larını da kurtarırdı. 

Ah, onu bir defa görebilse! .. 
T eraanenin kapısında iki asker, 

uzun kılıçları ve mızraklariyle nö
bet bekliyorlardı. 

Ali, akıama kadar oralarda gez 
di. 

Tersaneye yakın demirliyen 
tüccar gemileri de vardı. Bunla
nn bağlandıkları yerde tek tük 
tayfalar görülüyordu Bazı delikan 
hlar yarı ıarhot kenarda geziyor
lardı. Arada bir duruyorlar, ge
milerin isimlerine ve gittikleri yer
lere dair konuıuyorlardı. 

Ali mümkün olduğu kadar bun
lara sokulmuyor, kürek mah1uim
lan hakkında malômat almağa ça
lıııyordu. 

Fakat onlar mahkômlardan de
iil, kaptanlardan, zengin tark 
memleketlerinden, meıhur gemi 
sahiplerinden ve güzel kızlardan 
bahsediyorlardı. 

Günq battı. Karanlık çoğal • 
dıkça sokaklar ıaaızlaııyordu. 
Hem kamı fena halde acıkmıt, 

hem de biraz hava serinlemiıti. 
Zaten tersane civarında böyle ge
ce vakti dolqırsa tüphelenirler, 
itler sarpa sarardı. 

O zaman Venedik timdikinden 
daha kalabalık, her milletten in • 
sanların toplandıkları, esrarlı, ma 
ceralı bir ıehirdi. Dünyanın her 
tarafından para kazanmak hırsi -
le oraya toplananlarm sayısı yok • 
ta. Bunların barınması için de bir 
yer ve her fiatta oteller, hanlar 
vardı. Meyhanelerin hemen he -
men hepıinde bir çok serseriler 
sabahJıyorlardı. 

Bu cümleden olarak "iT A,, 
acentesi seyahat itlerine bakan 
lmadettin Remzi Bey dün kon • 
vansiyoneJle Belgrada hareket et· 
miştir. 

lmadettin Remzi Bey, Türki
yeye ait bir çok propaganda va
sıtaları, broıürler ve af itler de 
beraberinde götürmüttü On gün 
kadar Belgratta kaldıktan sonra 
Avusturya, Macaristan, Lehis
tana gidecek, orada da seyyah 
toplayan müesseselerle görüıe -
cek ve Romanya yoliyle tekrar 
buraya dönecektir. 

Bu sene seyyah mevsimi ıubat 
ayın a l:.aılıyacaktır. Gelecek 
transatlantik vapurlardan timdi. 
ye kadar tesbit edilenlerin sayı· 
sı 25 - 30 u bulmuıtur. 

Diğer taraf tan seyyah gemile
rinden liman rüsumu alınmama• 
11na dair tehir meclisi iktısat en
cümeninde bulunan layiha, ka
nun '"ckline girdiği taktirde ıey 
yahların daha çok gelmesi inıki
nı bir kat daha çoğalmıt olacak
tır. 

1..8.yihaya. göre, limanımıza 

gelecek hususi yatlar, yalnız 

seyyah getiren vapurlar ve ilmi 
tetkikat yapmak üzere aelen .... 

milerden liman resmi alınmaya • 
caktır. 

-0--

Başmualllmlerln 
salAlıiyetlerl 

T~ültür bakanlığı tarafından 
ilk mektepler için yeni bir tali
matname hazırlanmaktadır. Bu 
talimatnamede ilk mektep bat -
muallimlerinin slaahiyetleri art
tırılacaktır. 

-0-
Gilmilş paralar ne 
zaman çıkıyor? 

Ali, bunların arasında dolaf b. Çoktanbcri piyasaya çıkması 
Ayak üstünde biraz ekmek yedi. beklenen gümüt paralar nihayet 
Sonra küçük hanlardan birine gir- dün Ankarada piyasaya çıkarıl
di. Yatmak için yer istedi; göster· mıştır. 
diler. Kim olduğunu sordukları za. lstanbulda da bu it cumartesi 
man hiç düşünmeden, acıklı bir günü baılayacakt1r. Maaılar gü
seıle fU cevabı verdi: müı para ile verileceği gibi, cu-

- Benim adım Paolino, baba - martesi günü Merkez Bankası 
mınki Galinidir. Ravenalıyım. Ba- ödemelerini gümüt para ile ya -
bam üç sene evvel buraya gelmit· pacaktır. 
ti .. Bir gemiye girmif. Girit, Kıbrıs --O-

ve' Mısıra gider gelirmiı. Halbuki Kıbrıslı talebe bir llği 
eve dönmedi. Annem. de öldü. T ey 
zem beni yanından kovdu. Başka kongresi 
kimsem yoktu. Şimdi babamı ara- Kıbrıslı Türk talebe birliğin -
mağa çıktnn. den: 

Bunun sorulacağını dütünmC.ş. 
bunları evvelden hazırlamı9tı. 

Ona daha bazı teyler sordular .. 
Geliıi güzel cevaplar verdi. 
- Baban her halde Türk kor -

sanlarınm ellerine dütmüttiir. Üç 
ıenedenberi dediğin yerlere giden 
gemilerin çoğu dönmediler. Hele 
Şahin Reiı, Atranto ile Korfo a • 
rasmdan kut uçurmuyordu. AHah 

1 
razı olaun Marki V (lleryodan ! ... 
Onu tutup getirc:H de biraz ne f ,." 
aldık timdi. Yoksa kesathk.tan 
Venedikte kimM barmamıyacak

b. 
(Devamı var) 

30 ikinci teşrin 19:;4 cuma gÜ· 

nü ıabah saat onda, İstanbul 
Halkevinde senelik umumi kon· 
gre, ve idare heyeti seçimi ola • 
cağından azamızın hazır bulun -
maları rica olunur. 

--o-
Bir konferans 

Türk Fiziki ve tabii ilimler ce
miyetinden: 

29 - 11 - 1934 pel'Jembe 
günü saat 17 de Fen fakültesi 
büyük konferans salonunda pro
fesör Heilbronn tarafından "Cin· 
siyetin tayini meselesi,, hakkında 
umuma mahsus bir konferans ve· 
.. ;ı~ektir. 

~T: 50001~ 
Yazan: 

Aka GUndUz rto.30 

bir hava gibi, bir koku gibi, gö
rünmeden yayılmııtı. Hangi dilde 
doğdu? Kimse b!lmiyordu. Yalnız 
sözleri her dile çevrilmiı, melodi
si tek bir hava .. insanlığın İçinden 
gelen ve 1914 diplomatlarına hay
kıran bir hava. Her cephe onu ya• 
saklamı§tı. Buna kartı her siper 
onu bekliyordu. Gizli, g'.zli .. İçten 
içe .. Ahlaya ahlaya .. 

lıte bir yurt ve savat aslanı o
lan Esoes bile kendini tutamadan 
köşede durup d:nledi; düdük, ölü
me son soluğunu veren bir verem· 
linin ince iniltisi tonunda ötüyor
du. Sözlerini Esoes'te biliyordu: 

(Öldürmeyin artık! Biliyoruz; 
sizler, batkalarmın kanı ile besle
nirsiniz. işte dört yıl oldu ki bat· 
kalarının kanını içtiniz. Henüz 
doymadınız mı? Öldürmeyin ar
tık! Mademki doymıyacaksmız, 

botuna içmeyin. Mademki yarata
mıyorsunuz, öldürmeyin artık!) 

Esoes birdenbire kendine gel· 
di. Uluslar arasına yayılan bu kor
kunç, bu ürkünç ıesi her yanda 
ıuıturmak gerek! Kendine düten 
yükümü yaptı. Yarı ıeven yarı ıer
telen bir sesle: 

-Çavut ! dedi. Sana gücendim! 
Yakıtır mı sana bu hava? Sen ki 
üç yıldır her savafta bir ün aldm. 
Her boğuıta alt ettin, bu düdükle 
bozgun 1havaaı mı çalıyonun? Ge· 
nel bozgunculuğa kartı ıen göğsü
nü gerecekken .•• 

Sarı karanlığm içinde çavu9un 
yüzünü görüyordu, k!reçletmitti. 
Ses çıkarmadan ayağa fırladı. De
mlr en avuç an ara ına ald~:a ..11.l 

düğü iki parça etiip yere attı. 
-Bağıtın yüzbaımı ! dedi. J;lü

tün siperim olabil:r ki bir ağızdan 
ve yükıek ıesle söyler. Onun önü
nü almak için tek sesle ben üfle· 
dim! 

Çavuıun ne demek istediğini 

Esoes anlamıttı. 
-Ben sana batka bir düdük bu· 

turum. 
Diyip ııçan yoluna daldı. 
iki takını zabiti .. Benizleri ka· 

rarmıı, gözleri çukurlaımıf.. Saç· 
ları makasaız .• iki genç zabit mı· 
nldanıyorlar: 

- Altı .. On bet, yirmi bir .. Üç 
dam, yirmi dört .• 

- Dur! On beıin va.leden 
- Evet. 
-Durur. 
Nefer çantalarına oturmu9lar, 

üstüne bir petrol feneri koyduk1a
rı bot bomba sandığını masa et· 
mitler, piket oynuyorlar. 

- Rübikon ! Kazandım. 
Gülüştüler. 
-Demek evlerimize döndüğü· 

müz giin §Ölemimi isterim! 

-O gün olmaz. 
- Ben o gün isterim. 

- Nasıl olur cannn. Anamı, ab-
laır.ı bırakıp birahaneye mi gide

lim? 
Esoes bu :ki müli.zımını ta Ü

niversiteden tanıyordu. Biri hu· 
kuk, biri edebiyat yapıyprdu. iki 
mülazım Esoes'i görünce ayağa 

kalkmak istediler. Bir el i~marıyle 
bırakmadı. 

- Arkadaılar ! dedi. Sizden bir 
dileğ'm var. Bilirsiniz ki bir i • 
ki bozguncu türkü her yanda söy
leniyor. Bizim siperlere de bulat· 
mamasına çalıııınız. 

Uzakla§ırken acı acı gUlümıe
di: Evlerine döneceklerini, birbi
rine Şolen çekeceklerini umuyor-

Alma ve başka dıle çeviraıtj 
Devlet vasasınca koru udur -

lar ! Ne yürekten akgören çoC 
lar ! Ben de hiç karagören ~e.1 
lim ama, bu denlusu da değıl 

Bir küçük elektrik f eneriıl 
keskin ışığı gözlerine doldu: 

- Ben .. tabur kumand.ıtlı 
emir neferi! Tabur kunıand• 
timdi sizi çağırıyor. 

- Yanında kim var? 
- Öteki bölüklerin kuınand 

ları. 

Yürüdüler. . ' - Sen hangi bölüktensırt · ; 
- İkinci bölük, b:rinci t•Jcı 

birinci manga. 
- Ben seni hiç görmedil1'· d 

- On altıncı hücum taburuıı 
idim. Yaralandım. Sağahnc• bıl 
raya verdiler. 

- Evinden bilim alıyor JIJOtııt' 
- Bizim nahiye bcmbard C 

na uğramıf. Tek ev kalmarııt'· 
gündenberi bir bmm almadııtı f>' 
batım! 

- Burada nasılsın? ~ 
- Yakılıp yıkılmış bir ye ti 

boynu bükük yaıamaktansa b'1V 
larda dövüşmek daha iyi yiiı 
~m! ~ 
-Yakıp yıkanlara evini de, 

hiyeni de yeniden yaptıracai1j• 
- Yaptırabilmek için yeff/P 

gerek yüzbatım ! 
- Evinde kimin kimsen? ~ 
- Babam yok. Eski &Ş"'.4 

ölmüş. Ben küçükmüşüm. sar 
babam nah· ye mektebinin b•tJl't( 
allimi idi. Çok ihtivarlayınca V 
kaütlüğünü istedi. Beni bü"'iilc 
hamla ablam büyüttüler. 

...._. Ne ~pa.rclın? ru 
- Belediyede çöpçü k&fıP I 
Tabur kumandanının kaP1 

geldiler. Fiıek ıandıklarındaıt 
pılımı yamrı yumru bir kapı: .
eni üser metre, yüksekl · ği bır 
çuk metre bir yeraltı kovuğu· 
bavulun üstünde telefon. 11 

çökmesin için üç bet hatıl atı/ 
Ortasındakinden bir petrol f 
sarkıyor. d 

Üstü tek battaniye)! bir P, 
tif. Burada bütün konfor ~ 
bomba, yıkım. kalıpları sand 
rına dayanıyordu. iskemle J, 
dan, masa onlardan, küçük ~ 
ile tırat takımının ve bir le'İ I 
ibriğ'n durduğu tuvalet yeri 
lardan.. '/ 

Tabur kumandanı bavull ~l 
fesine ilişmit telefonla I<~ 
yordu. E&oes'i görünce k~ i( 
smı kesmeden eli ile otur! ' 
mar etti. "') 

(Devartıı 

Yüküm - Vazife. ~ 
Bağrşmak - AffetmelC· 

lamak başkadır. 
Şölen - tçkili ziyafet. 
Genel - Umumi. 

Akgören - Nikbin. 
Karagören - Betbin· 
Bilim - Haber. ıiP ~ 
Yıkını kalıplan - fııb 

Jıplan. --4 
1 

Ihsan YA V ,iJi 
k ter"' , 

Kadın ve erke orad• ~ 
Bütün tıklar heP ~e ~ 

yinirler. Her keıeY~ · atı 
lb. en1ı:1 

arzuya uygun e ıs . -" 
T "n1Z• )(., orada yaptırabı ırıı baııe ti 

lstanbul Y enipoıta da V 
N anın 

!••mda Foto ur Y 
f~t hanında. 
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Cüzamlıların--- reoRsAI 
Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 
kıskançlık, kuvvet, aşk ve seyahat romanı 

M eza r lığı· 1 rtukut (Satı') ASLANLI HÜKÜMDAR 
! ·~------------------~ § Londra 680 Viyaoa 24 

rtakleden : va - rto 
SOLEYMANIN OGLU 

romanı 

-25- 1 
..... Nevyork 126 Madrit 18 

Paı is l 69 Bertin 45 • Tefrika no. 99 
ol- Bunu al Paolhıa, ıana lazım 

tır •.• 

~İç.inde on bet yirmi kadar aarı 
altın vardı. · 

' - Hadiıeyi bulunduğumuz 
~rd~n alarak mabadine devam 
~lıın. Nuh Bey apğıya iner 
d ez, ıizin kalkmanıza yar -

.: etti, hanımefendi... Evvela 
.. anlığa çıkıldı, ıonra odaya 
~idi. Nihayet, ikiniz de, birin· 
~katın koridoruna geldiniz. Ne 

"1 dar Z&mandJJ' oradan ayni • 
1
t bulunuyordunuz? Buradan 

~kadar ayrılmış oldunuz? Ya

Nııt, daha baıka türlü ıorayım: 
.uh Bey, Dirayet Hanımefendi

tltn • 
:tn:ıdadma koımanızla tekrar 

~rı çıkmanız arasında kaç 
~ • 1k:l geçti?. 

Nuh, düıünüyordu: 
- Kati olarak bunun cevabı

!ttiiddetin asgari üç, azami bet 
:

1 ~.ennek güçtür. Fakat bu 
ilkıka olduğunu zannederim. 
• - Ala .... O sırada Adnan Be
~ iÖrdüğünüzü söylüyorsunuz. 

ttedeydi? 

l - Odasından çıkıyordu. Ha
. 'nıtn haykmşmı itibnişti O da 
lttıdadına gidiyormuı. 

latif gülümsedi: 
- Pek acele etmiyordu sanı-

~. 
Nuh: 

.1 ._ Peki ama, giyinmesi lazım
"1• d d' e ı. 

._ Tamimyle giyinmit miydi? 
,._Evet... Hatta, ıonradan, 
d·· ~uııı um111ınıf oıau nu g r-

~. Bunu kendisine ihtar da 

._ Ne cevap verdi? 
tli ~uh, muhatabında uyanan 
~~tyj farketti. Biraz sıkıla-

- Aff ederıiniz... Müsaade 
buyurun! Size bir ıual daha ıo· 
racağnn... D"ğruıu belki haddi

dimi tecavüz ediyorum ama .. Şu 
tavan arasını görebilir miyim? 

Nuh: 

- Pek ala beyefendi, huyu -
run! dedi 

- Tavan arasına çıktınız 

demek... Orasını iyice aradınız, 
fakat adam yoktu. Söylediğiniz 

sözlerden birine dikkat ettim. 
Adnan Beyin yattığı oda ıu do-

lu imif... Demek pencere açık· 
mıf... Fırtınayı duymamıt mı? 

Nuh omuz ıilkti: • 

- Ben de ayni ıuali kendi
ıine ıordum. İtitmediğini söy

ledi. Çiftlikte tabiatin böyle gü

rültülerine alıtık olduğu için bun
lar dikkatini celbetmezmİf. 

- Bunun böyle olduğunu ka
bul edelim. Dirayet Hanımla 

Adnan Bey, •İzi ıof ada bekliyor
lardı. Sonra ne oldu bakalım? 

Nuh, bu ıualden mütehayyir 
kaldı: 

- Sonra mı? Ayrıldık. 
- Hemen girip yattınız mı? 

- Evet. Karım uyanmı§tJ· 
Enidtedeydi. O da merak ede-

rek benim yanıma gelmişti. Ben, 
ona, odaıa giderek yatmasını 

tavıiye eltim. O da beni ıürük
lemek istedi. 

- Adnan Bey? • 
Nuh, muhatabına 'bakıyordu: 
- o da bizim artbl 

çekildi. 

- Sizden evvel mi? 
- Ne demek istiyorsunuz? 
- Şunu demek istiyorum: O-

dasına girdiğini gördünüz mü? 

(Devamı var) 

MilAno 217 Varşova 24 i Brüksel 1I7 Buda peşte 26 
;; Atina 24,50 Bükrcş 17,50.t 
a Cenevre 818 Bclgrat 58 
E Sof ya 24 Y okohama 36 
§ Amsterdam 84 Altın 931 
§ Pıag 102 MccidJye 41 
§ Stokholm 32 Banknot 240 

~ Çekler (Kap. Sa. 18) 
: Londra 628.50 Stokho'm S 0892 .. 
E l\'cvyork < 794112 Viyana 4.30 
E Paris 1204 Madrlt 5 8042 o; 

S MilAno 9 2975 Berlin I,9750 
§ Bıükscl 3,4014 Vaışova 420 1 
~ Atına 83,9440 Budapeştc4,2210 
§ Cenevre 2,4480 Bülcreş 79,16.50 
!: Sofya 65,8785 Belgrıt 35 0430 ! 
i Amstrdam 1,1743 Yokohama 2,7112 ~ 
~ Prag 19 0141 Moskovı 1089 75 S 
E ESHAM 
S ·~---------------------~ 
~ Iş Bankası 10 
!! Anadolu 27,50 
~ Reji 2,25 i Şir Hn)Tiye 15,50 
:ı Meıkez Bank 58 

U. Sigorta 00 
Bomontl ı 2.50 

Tramvay 3J 50 

Çimento ıs. 13 55 

E------------------------·2 
Tramvay 31,75 
Rıhtım I 7.30 

E istikrazlar 
~ ---------------H ~ J 39 Türk Bor.127451 
:ı ~ • • ıı 26.00 

E ,, • • m 26.ss 

Tahviller 

§lştı krazı Dabil!P4- 50 

. 
Baıujamanza ne yapıp yapıp 

ulanlı adamın üzerine gene bir 
akın daha yapmayı dütünüyordu. 
Artık bu ıeler herfey düzelmit di
ğer kabileler aruında mevkileri • 
nin ıarsıldığını gören Niyam ni • 
yamlılar Baıigamanazanm etra • 
fmda toplanmıılardır. Artık hep
ıi de harp istiyor; bir kabilenin 
aılanlı hükümdar 'gibi birisile başa 
çıkamamasından utandıklarını 

söylüyorlardı. 

Monito Vilayetinin büyük ve 
haımetli hükümdarı Man.za bir 
aydan beri htastaydı. Hiaaolunur 
bir derecede zayıflamıştı. Artık, 

diılerindeki, çenesindeki kuvvet 
insan etini bile kesemiyecek bir ha 

le gelmıti. 
Büyük ıihirbazın feci ölümün

den sonra onun yerine geçen genç 
sihirbaz, Manzanın baırnda per
vane gibi dönüyor, ona akla ve ha· 
yale gelmedik ilaçlar tertip ederek 
içiriyordu. 

Manzanın hastalığı ıırf Aslanlı 
Hükümdar yüzündendi. Onunla 
baıa çıkamaması kendisini yatak
lara düıürmü§tÜ. 

Anadolu! 45.10 
Anadolull 45,JO 
Anadolu lil - ,
Mllmcssil A 49.401 ı Ergani lstikarzı97 O 

Genç ıihirbazın, haımetli Man· 
=r-:-=============:;::I zanm batında pervane keıilmesi-
lı ~ A D Y_O _j[ de boıuna değildi. O ihtiyar sihir· 

Bu g Un 
lSTAllıı"BULı 

18 Almanca den. 18,30 Danı mualldll plAk 
ile. 19,SO Dllııya hnbcrlcrl. 19,-l:i Tiyatro mev
ruunun anla.tılnwıı. 19,4:S Şehir Uyatroımn

daıı nakil (1'1adam Sen Jen komedi Uo per
de ve bir bn~laııg10.) Yazan Vlktortyen Sa-
- ye )llıqU ~~ ~llıue ocleQ 8cDllla Bed
ri Hıuum.. (Hava mUııaJt oJdul<ça garp mem-

leketleri n~rlyatı progTIUllDillr.a UAve edlle-
aeJrtlr,) 

• !%8 KhL VAJlŞOVA, lM:s m. 
16.tıs Hafif mualld. - Muhtdlt. 19,U Pi· 

yano koıuerl - Humhabe. 20.SO Senfonik 

konser (plAk ile) - Musahabe. :zı Leh mwıı
kW. %1,415 Bnberle.r. 22 Senlonfk konaer. 

(Leh mmılklst.) 2%,tıs Konfel'llns. %8 ReklAm 
konseri. 28,llS DlllUI deni. %8,S:> Dans musl· 

bazın ölümünü öğrendiği günden 
beri ne yapacağını §atırmıf bir 
halde bulunuyordu. En çok kork
tuğu en çok çekindiği, bütün ka
bile halkı gibi-Baıiyamanza idi. 
İki gün evvel, kendiıini çağırarak 
A•lanlı adama aon bir hücum da
ha yapacağını ıöylediği zaman 
falların envaıru açmıt ve hep iyi 
düşürmüştü. Falın iyiliğini halka 
bizzat haber vermekte tereddüt 
etmedi bile .. 

lttı ._ Odasınm penceresini açık 
l\' l.ıbtıuı. Caketini de pencerc-
•tı ö .. ... ... 

dıtı .n~ne koymuf. yagmur yag- ,...--------------.;! klsl-1\lusahnbe. %4,0:5 Dana muslklAL 

O günden beri Kral Manza, ken 
diıine gelmediği için, hadiseden 
haberdar edilememiıti. itte bunu 
timdi yapacaktı. 

titj 1Sın caket 11lanmış, odaıma 
c)d il .. baktım. Hakikaten ıslak 
._ Utunu gördüm. Bu eınada 

"'-n arasına çıkbm. 
l&tif, Nuhun sözünü keıti: 

YENi ÇIKTI 

Deliliğin Psikolojisi 
Fiatı 50 kurut 

T ev%İ yeri - V AKIT Matbaası 

sn Khı:. BERLİN, 815'7 m. 
18,ııs Pucclnl'nln 61Umllntln 10 unca yıldlS· 

ntlm11 mllnnsebctl~le optta eserlerinden kon
ser. 19 i\lolıtf'Jlt. 10,80 Söl.ler. %0,40 Haberler. 
21,10 Breıllaud:ın rulltU. 28 Haberler. 

8%S IUız. ntilrnF.Ş, 86' m. 

Kralın odasında girmiıti. İhtiyar 
sihirbazın takım taklavatmı üzeri· 
ne geçirmiıti. Yalnız fazla olarak 
batındaki boynuzlu külahın için
deki bakl1' çember vardı. Bunu da 

~-----------------------------
18 - IIS Gll11dUz pll'ık nııortyatı. 18 Salon 

Olkestrnsı. 19 Haberler. 19,llS Salon orkeıst- külah batına büyük geldiği için 
geçirtmit ve üzerini bakır derisini 
zedelemesin diye deriyle kaplat

mııtr. 

nımnm dcVl\DlL 20 Konferans. %0,80 Romen 
operruımdan nakil. %8 Haberler. 

Ml'i Khı:. BUDAPEŞTE, MO m. 

Çıngrraklar, ihtiyara nazaran 
18,80 Plynno retakaUyle Mııcar prkılan. 

19 Pll'ık. 20,10 l>ııcclnlyo dnlr söı.ler. 20,80 
Opcrnda verilecek bir opera :temsDlnl (lslm daha çevik, daha hareketli bulun· 
yoldur. Nnkll.) 2s,so Haberler. ı.ı,so eaz: muı yüzünden çok gürültü yapı· 
brurt. 

ııl!l!ıtımıtıı11ıııı11ıınunmnnııımınıımın111mnıııııtııımıııııımııımııııınmııımnı yordu. 
A S R İ S İ N E M A Yavaı yavaı, yerde upuıun ya-

Bu akşamdan itibaren gaster· 
meğe baıhyacağımız emsalsiz -----------------.----------..1 programı hahrlamak için 

tan Manzaya yaklaştı. O çok dal
gındı. Fakat, ayak sesini iıitmiı

ti. Kurumut dudakları arasından: 
K. ' N ' - ım o.. e var •. 

B E N Senenin en mu anam en 
hissi, milyonlarca liraya 
mal olmuş ı oO binlerce 

~)' 
S~~sızca Oz)ij 

asker, 1ayısız top, uıfek 

B I• R Alman, lngiliz, Amtrikan 
artiıtluiyle yapılmış mi· 
ıilıiz bir film : 

CASUSTUM 
(iki Yüzlü Kadın) 

a .. film kuvvet ve azametini, tavaslf için 

~\l ._ kelime bulmaktan aciziz 

~~:~ . ~atine J p E K ' ıtıbaren Sinemasında 

1 
Mendilinize Bir Düğüm 

Vurunuz: 

1 
Joan Qrawford Ve 

1 
Clark Ciable 

ı SATILIK AŞK 
·tf Fransızca sözlü filminde ve 
~ RIGHERD DIX'i f Zincirli Mahktlmlar 

ı Diye ml1'ıldanmıştı. Sihirbaz, 
I Kralın sualine çok hafif bir ıesle 

I mukabele etti: 
1 - Sihirbazmız haımetlim .. 

Şimdi ihtiyar sihirbaz olaay.dı 
1 "sihirbazınız haımetlim,, diye mi 
j kartılık verirdi; ne münasebet .. 

1 
Bilikiı o: 

- Sana kuvvet ve can veren si-
Macera filminde görünüz. h' b ı ır az .. 

Her Perıembe akşamı Bilyük Derdi. 
ı Tombola kazananlara j Bu da gösteriyordu ki sarayda 
1 Tayyare bile tleri verifecektir. ) her ıey yoluna girmitti. Sihirbaz 
~mıııwınıımmınmıııııntıııııııoammuıımmııııu bile yola girmitti, sarayın her ist~ 

SOREYY A OPERETİ diği artık itirazsız yapılıyordu. 
Cuma matine 15 te (Beyoğlu Mü- Manza gene yavaı bir ıeıle: 
lnrüjde ve Cuma akıamı 20,30 - Ne var, diye tekrarladı. 

1 
da, Üsküdar Hale tiyatrosunda - Size bir müjdem vardı Ma-

(Karnn namusludur) nito Vilayetinin yegane hakimi! 
Operet 3 perde.. - Nedir? 

ı:;~;:·~·;·ı 
! Rıza · ( 
j Şekip 1 
····-··--·-·· - Oğlunuz Baıiyamanza'nın 

ikinci dileği yerine geldi. Aılanlı 
adama harp açıyoruz . 

- Harp mi? Harp mi 1 
- Evet büyük kralım .. 
- Fala bakıldı mı? 
Hem kaç defa .. Hepsi de, rüz

garıma bin dua, perilerime ku
lum, uygun çıktı. Hiç bir tanesinde 
üf acık bir aykırılık yok. Hepsinde 
de Aslanlı adamı alt edeceğimizi 

gösteren kuvvetli müjdeler var .. Si 
ze bu haberi getirmek için dalgın 
Aleminizden ayırmakta mahzur 
görmedim .. 

Kral Manzanın yanında Aslan· 
lı hükümdardan bahsedilirken 
"hükümdar,. tabirini kullanmak 
en büyük cürümlerden biriydi. 
Dalgınlıkla Aslanlı hükümdar den
meıi onun sinirlerini oynatmak, 
hasta etmek, yataklara dütürmek 
için kafi gelirdi. 

Sihirbaz bunu bildiğinden çok 
tedbrli hareket ediyor, sadece as
lanlı adam diyordu. Manza sihir
bazın havadisinden memnun ol· 
muf, kalın dudaklarını aralryarak 
beyaz di§lerini göstenniıti. Bu, 
memnuniyete delalet ediyordu . 

- Memnun oldum... Oğluma 
memnuniyetimi söyle,, babasının 

• .. u 
hastalığında gönlüqjj aldı. .Şi an 
evvel yerine getirmesini, perisinin 
kendisine yardımı olmasını dile
rim. 

Hasta olmasaydım, ıavaıa, o
nunla beraber gitmeği arzu eder· 
dim ... 

Sözüne biraz ara verdikten son-
ra: 

- Savaş ne zaman diye ıordu .. 
- Kararım bana bildirmit de-

ğil .. isterseniz çağırayım, bugün 
sizi görmek istiyordu. 

- Burada mı? 
-Evet .. 
- Çağır, göreyim .. 
Sihirbaz dışarıya çıktı. Kralın 

yattığı bu oda, ıarayın en büyük 
en geni! yerlerinden biriydi. Or· 
tada göze çarpan kralın av ıilah-
ları ve çok muntazam olmıyan tah· 
talarla kaplı duvar baştan bata 
bunlarla süslenmişti. Köşede bir 
aslan postu serilmitti. Bir tane 
yarım kaplan derisi vardı. Bunun 
yarısını oğluna krallık alameti o
larak hediye etmişti. 

Toprak bir çanak içinde kralın 
başucunda görünen hırdavat gö

ze girmek, mevki almak için ka· 
bilenn büyükleri tarafından geti
rilmit hediyelerdi. Uzun külahı 

"Pencere yanma yerlettirilen bir 
geyik boynuzu üzerine göze güzel 
görünür bir şekilde yerleıti,iJmi!· 

ti. 
~z sonra dııarıda ititilen ayak 

seslerinden Baıiyamanza ile sihir
bazın geldiği anlatılıyordu. 

Filhakika bu ayak ıeılerinin 

arkasından kendileri de göründü· 
ler. Başiyamanza önde, sihirbaz 
bir adım kadar arkadaydı. Bati· 
yamanza odaya girer girmez, ba
basına yaklatarak diz çöktü ve 
hemen yanına oturdu. 

Kral Manza kapalı "duran göz-

lerini araladı: ,(Devamı 't'U'j 
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(HABER'in 
L.Hlklyesı 

Usta evsahibl hırsızı bastırırmış l 
A 

- Doğru söyle be ..• 
- iki gC>züm çıkam k i 

söylüyorum. 1 

Fakat, o ne? ... Hani tamtakır, 
doğru kuru bakır diye bir söz vardır ..• it

te, kasa öyleydi! •• Fare düşıe batı 
- Demek ki gördün? 
-Gördüm. 
- Ne gördün, anlat bakayım ..• 
-Anlatayım: llhami Bey, ban-

liaya girdi .. Bir takım kağıtlar im
zaladıktan sonra, kaıaya yaklaştı. 
Tomar tomar yüz liralıklar aldı. 
Bunlan çantasına yerleştirdi. Son· 
ra, çantasını koltğu altına aldı. 

Haydi bakalım sokağa ••. Bir oto
mobile atladı ... Sen bana öğüt ver
medin miydi hani? ... Ben de arka· 
smJan başka bir otomobiJ ..• Heyt, 
babam~ uçuyoruz ... 

"O "d b 'd · O · gı er, en g: enm... gı· 

der, ben giderim .• Nihayet, evine 
geldi. Etrafına bakındı. Şüphele' -
necek bir şey olmadığını anlayın· 
ca, gene cüzdanını koltuğuna aldı 
ve evine girdi. 

"O zamandan beri evden gözü· 
mü ayırmıyorum, ağabeyciğim ••• 
tlhami Bey hiç dışan çıkmadı. 
Şimdi de, kapıya bizim Cingöz A· 
liyi nöbetçi diktim ... Kendim, hay· 
di bakalım buraya .. . 

"E, f :mdi ne olacak, ıöyle ba • 
kalım ... Bu gece gidiyor muyuz 7 

-Tabii, yavrum ..• Tabii gidi· 
yoruz ... Li.kiqJ sen, paraların evde 
olduğuna eminsin ya? ... 

- Ne demek? ... Anlattık ya it
te •.. 

- Haydi öyleyse maymuncuk
lel'f, cep lambasını, sinoktiyi, kerı
peleni filan hep hazırla ..• 

- Peki, ağabeyciğim ..• 
. . . 

iki hırsız, büyük bir ihtiyatla 
bahçeye yaklaştılar. Nöbetçi koy -
dukları Cingöz Ali orada bekli· 
yordu. 

- Dışan çıkmadı ya? ... 
- Yok, bir yere kımıldamadı ..• 

Yalnn: ... 
- Yalnız? 
- Yalnız bir kaç kere pencere-

yi açıp dışarı baktı. 
- Şimdi nerede? 
-Ş"mdi yattı, uyuyor. 
- Eh, haydi öyleyse, eve gire-

cek zamanımız geldi ... 

Bahçede tafJanlar aruına sak
lanarak ilerlediler. Şimdi artık, 
bir pencerenin ltındaydılar. Pan • 
curları usulca açmak, camı kea
mek güç b~r iş olmadı. On dakika 
sonra eve girdiler. 

Buranm planını zaten daha ön
ceden ele geçirmişlerdi ... Yazıha -
ne odaımın nerede olduğunu bili • 
yorlardı. 

yanlacakh. • 
Daha doğrusunu söyliyerek mü

balağaya kapılmıyalım ..• Kasanın 
içinde beş on kağıt vardı a.ma, 
bunlar, para değildi ..• llhami Be • 
yin amcaaımn gönderdiği aile 
mektuplarından ibaretti ... Selam -
dan, kelamdan ibaretti. 

- Gördün mü, enayi ... işte gö
zetlediğin filan kuru lafmış ..• Ka
sadan para çıkmadı ..• 

- Çıkn:iadı be ölüsü kandilli .•• 
Fakat, vallahi eve paraları getir• 
miıti. 

- Aptal, sen de ..• 
- Zaten kafam kızgın, bir de 

sen kızdırma ..• 
- Kızdınrsam ne olacak? 
Eh, sen de be... Hırt 

- Sensin hırt! 
- Babandır hırt ... 
- Ben sana gösteririm ... 
-Zorl 
- AI itte .•. 
- Sen de al. .. 
-Bir daha .•• 
- Bir daha ..• 

Birbirler:ne giriştiler ... Yumruk 
yumruğa gelmiılerdi ... Ayni tesir 
iç=nde biribirlerine öyle tiddetli 
birer yumruk indirdiler ki, birinci 
hırsız, yumruğun kuvvetinden ha- ' 
yıldı. öteki ise, . düıerek ıobaya 
çarptı. Ba§ını VUTdu. O da bayıl • 
dı ... 

• • • • • • • • • 
Biraz aonra, ayıldıklan vakit, 

etraflarının polisle çevrili olduğu
nu gördüler. Pijamasile, ev aahibi 
de onlar arasındaydı. 

Kom: ser: 
-- Burasını soymağa geldiniz, 

değil mi? itiraf edin! -dedi. 
- Geldik ama, ağabeyciğim .•• 

Kaıa, tamtakırdı ..• 
Komiser: 
- Demek evde µara yoktu, 11-

hami Bey? 
-Vardı ... 

- Kasanın gizli gözü mü var 
yoksa? 

Ev sahibi güldü: 
- Yok, hayır •.• l~te bakın ..• 
Elini, yazı masasının yanında-

ki kağıt sepetine aohtu: 
- Bu heriflerin evime girecek

lerini ve k;_.amı açacaklarını an -
ladım ... Onun için, paramı, itte, 
turaya biç umulmıyacak b!r yere 
sakladım ... Kasayı açmak için sa -
atlerle terlediler ... Fakat, §U sepe
te bakmadılar .... 

Nakleden: (Hlklyecl) llhami Beyin, bu odada bir ka· 
sas~ vardı ... lstanbulda nadir bulu- ,_,.. ___________ ._ 

nan ate~ ve hırsıza karşı daya· 
nrklı kaaalardandı bu! .. Tam ma -
nasile temioatlıydı. 

Fakat bizim hırsızlar ölesine ya 
man feylerdi ki, hatta demiri keı· 
mek lüzumunu bile duymadan ka· 
aalan açabilecek meharetleri var
dı •.• Ancak bir iki saat kadar ça -
lrşmalan lazım geliyordu. 

Kan ter iç:nde, harıl hani çalıt
tıla:. Annelerinden emdikleri ıüt 
bunınlannd~:ı ge!di desem müba
lağa etmemiş olurum ... 

Nihayet, emelJerinde muvaffak 
oldular. . 

Ufak bir gıcırtı .•• 
Sonra, kasanın b:r kagir bina 

ÖKSÜRÜK 

Her mevsimde cörülen, inıam 

Rahatsız eden hatta uyubnayan 

öksürük sebebi ve menfeİ 

ne olursa olaun 

PEKTORiN 
ile hemen ceçer 

Kutusu 35 kuruştur 

BEŞ l R 
MAHMUT 

KEMAL 
CEVAT 

Eczanesi : Sirkeci 

duvan kalınlığındaki kapağı •· ı:i:iiİİİİmmİİİİİİİİİİİİİİİİİİİmmm::; 
çıldı .•. Göz Hekimi 

Dr. Şükrü Ertan 
Hırsızlar, yerlerinden sıçradı-

lıar ••• 
Ne aaadet ... Artık, paralara ka

ft!Uyorlardı. Binlerce Jira onların 
olacaktı. 

Babwi, Ankara caddesi N o. 60 
Telefon: 22566 

Salı giinleri meccanendir •• 

Zeh1rli gazler harpıerd , sivil halkı aa maske kullanmaya mecbur edecektir 

Harpte öldü.rücü gazleriı1 
en müthişi: Klorpikrin 

Bir gramın binde ellisi kadar miktarı bir insanı derhal 
öldürecek kuvvette olan bu zehirden Almanyada 7000, 

Amerlkada 15flO_ F-,.~nsada 500 ton imal edilmiş! 
Klorpikin denilen madde 1848 1-.r w.)ıyarenın ~O kılometre mu Amerikalıların ifıaatma 1~ 

de Avusturyalı bir kimyaker tara· rabbaı sahaya attığı on iki (Klor• Almanyada §İmd!ye kadar 1 bo' 
fından keıfedilmişti. Fakat boğu· pikrin bombuı) ile, bu sahaya ev- ton, ve FraQ.sada dn 5000 ton I'1 
cu hasıaıı Klor ka1aiyom'un Klor- velce bırakılmıı olan canlı hayva· pikrin imal edilmiştir. ··ıa 
pikrin üzerine tesirile elde edil • nattan hepsinin -hem de yanm Klorpikr'.n 'in suya tahaınıııu ,f 
mittir. saat içinde- öldükleri görülmüş - olm.ısıAmerikalıları son zamaııl 

Amerikalı b!r doktorun elde et• tür. Hatta (Klorpikrin) den top • da yeni tecrübeler yapmağa .ef 
tiii bu neticeden aonra_Amerilc:- ak albnda 7 ...... yan. l.a.a•r•bn da lt•bnİstir. 
lrlar tecrübe sahalarını geniılete- öldükleri hayretle görülmüştür. Klorpikr"""""'.""'in~gu'.""'" .. n...,,,u~n-bırımıc atır' 
rek nihayet bu sene Klorpikrini (Klorpikrin) in f!ziyolojik te • harp vasıtalarında da kullanıl~ 
(öldürücü gazlar) ın baıında say· siri pek keskindir. En az miktarın• ıa, muazzam dritnotlarm, saY.J 
mağa ba:lamıılardır. . da b:le tahriş kabiliyeti vardır. in· zrrhlılann kıymeti ve manası 

lngilizlerin: "Vomit~ng. gaa- sanı derhal zehirler. 5 miligram mıyacaktır. I 
kuıturucu gaz,, ism=ni verdikleri metre mikaptaki tahriş derecesi lngiliz gaz maskelerinin (1'1 
bu tehlikeli maddenin tatbikatına o kadar çok kuvvetlid:r ki, inıa- pikrin) e karşı faydası görülııı~ 
lngiltere hükumeti de ehemmiyet nın göz kapakları derhal kapanır ği müteaddit tecrübelerden ~ 
vermiıti. ve harpte insanı derhal muharebe sabit olmuştur. lng:liz Ba 91 

Son harp teçb=zatı raporların • sahasından uzaldaştrrır. Bir met· ı Nezareti bu tehlikeli maddeye~ 
da (Vomiting - gas) m Klorpikrin re mikapta 50 miligramı insanlar f şı esaslı korunma çareleri arafl' 
den baıka bir.madde olmadığı an· iç~n tahammül edilmez; ciğer gı • tadır. ~ 
laıılmrttır. şayı muhatisini derhal tahrip e- (Klorpikrin) in tehl'lceleJ 

(Klorpikrin) e karşı Almanla- der, vücude felç getirir. Klorpik • den bahseden bir Amerikalı t 
nn icat etf ği (tahaffuz maskele- rin ~ıe zehirlenmenin neticesi, te· yareci: J.. 
ri) henüz iddia edildiği kadar sirine göre, ekseriya derhal ve ba· "- Artık eski usulde yap7 
müsbet ve devamlı net:celer ver • zan da imtidatlı bir istıraptan son· ağır tahrip bombalarım ha~.I 
mit değildir. ra ölümdür! taşımağa lüzum ve :htiyaç yo~ı 

Tahaffuz maskeleri geçici gaz (Klorpikr"n) ile zehirlendiğini Yanında dört kilo sik!etinde ~· 
tabakalan arasında hayatı temdit anlamak bilhassa harpte güç değ:l Klorpikrin bombns! taşıyaıı )' 
eder, fakat zaman ve mesafe uza• dir. Bazan uzaktan atılan ve gö • yareci, elli b~n ki~ilik bir ? 
dıkça insanı tehl:keden tamamile rülmiyen bir (Klorpikrin bomba • halkm! bir anda zehirliyebi 
kurtaramaz. sı) nın işt=alinden sonra, rüzgarın tir!,, 

Bu maddenin elde edilmesi de getirdiği bu zehir dalgasına tutu• Diyor. ,ofl' 
o kadar güç değildir. Onun için tanlar kusmağa ba!larlar ve yahut . Son yapılan tecrübele~d.eıt f.~ 
her devlet:n bu gazdan istifade e- Jcusmak ihtiyacını duyarlar. ra. Amerikan tayyarecs nıst ;66(, 
deceiH fÜphesizdir. Bu araza göre hastayı derhal haklı olarak ortaya attığı 'bılıseftl 

Öldürücü gazın istihsali için bulunduğu sahadan geriye sevket• ayı, tecrübeleri yapan fetl 
P=krin hamızı veva Pikrin emlahı mek ve tedavi altına almak lazım· de tasdik ve teyit etmiıt:r.· ı / 

,,. ti 

halindeki ıulu Klor Kalsiyom ile dır. --~ 
karı•trrılır ve elde edilen mahlut - Bugün Amerikada hükumet fab y d fi 

:t ~ni KiTAPL.r tan ıu bu han vasıtasile ( Klorpik- rikalarında (bir buçuk milyon ki· 
rin) hasıl olur. logram) dan fazla (Klorpikrin) 

(Klorpikrin) renksiz, dayanık- imnl ed :lmiştir. Amerika ordusu 
lı bir mayi olup 111 derecede ga· Icadar (Klorpikrin) kullanan hiç 
leyan eder, izafi sikleti 1,69 dur. bir ordu yoktur. 
Galeyan derecesinden fazla ıaıh· lngltere hükumeti son günler • 
lırsa inf=Ia1' eder. Bu tehlikesi göz de, ihmal ettiği (Klorpikrin) e e • 
önünde bulundun.ılarak, yalnız hemmiyet vermiş ve orduyu bu 
batma taktir etmekten çekinmeli madde ile teçhize batlamıştır. 
ve tnktir amelivesi behemehal su ı Herne kadar aktif kömür, Klor 
buhRrı vasıtasile yapılmalıdır. piltr'ne karşı iyi bir korunma vası· 

B=ze bu ince ve faydalı malu - tası ise deı (Klorpikrin) in her ye
matı veren bir Amerikan mecmu • re nüfuz edişi, sudan müteessir ol· , 
asında ( Klorpikrin) in en kuvvetli mayı§ı, ve kolaylıkla imal edilme
bir (ölüm gazı) olduğunu ve bu • si dolayısile harpte daima ve her 
nunla kör olan gözlerin iyileşme • ıeyden ziyade tahrip vasıtası ola· 
diiini okuduk. •ak kullanılacaktır. · 

lvan Turgenief 
in 

Meıhur eseri f:ld 
iLKBAHAR SELL 

Çeviren . 
Sami zade SüreYY• "' 

. _,,. alıl' 
Bu kitabı ınutl...- ~· 

kuyunuz. Bütün tanıclı~el bit 
za tavsiye edilecek gu 

eserdir. 
Fiatı 15 kurut 

Her kitapçıda varclır• ~ 
Tevzi yeri: •-·~' 

~ttı--
VAKIT Matbaa••· 

.... ı 
caddesi. g;.tafl"' 
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ı rı 1' bir nste veriyoruz 
,~l!ııııııııııııı~ııaumıııuıııııııımıııımınıııııı:ııtııııııımıı'k- • · _:_ı Bu 1 iste, il mi bir tetkik 

Çok Bilir 

ınsan ve op ı e mahsulü ür 

bayılan kabı• le balkı tik ~~:;~~i::;~ü~;;:d7~~d~1a: ~~!:: g:t::;,özou~~~uno~:: 
kında bir tetkiki vardı. Ona bag- lar, Duraktan, Dursunlar, Dur-

.,. lı örneklerin alt tarafını da b:ı- suner Dursunsoy Durmuşlar 
"-Ozma, dağıttlğl adaktan fazla gün veriyoruz: Dum~nlıdağ, Dü~düven, Dün: 

·ıçtı·g-·ı ·ıçı·n ça lam ştı ı. -D- daralpDügü-nsoEy,_Düyüm. 

t· Lucon aoaıaunda haıK boyi~ ev,ercA~ o u'ur 
ılipin adalarından belki en az Kozma damadına döndü, bir kat Sekat somurtmağa batlamış· 
.~rıı luçon'dur. Dağlık bir a- §eyler söyledi. Sonra biraz daha tı. Gidip handa oturdular ve mü
~e tahip olan bu adada, Ame- ileri gidip konuşmağa başladılar. nakaşaya başladılar. Sekat şöyle 
•
1la.r, ~imdi adayı ikiye bölen Meseleyi anlamıştım. Artık bu iki iddia ed'yordu: 

liJc bir yol yapıyorlar. Adada adamın yollarına devam etmeleri- - Y ı1an yolumuzu kesti. Gü-
1 \il kabilenin ismi "Bat avcıla- ne imkan yoktu. zel. Biz de döndük. Artık mese-
~ ~hilesidir. Ama, aakm le kalmadı. Şimdi tekrar yolumu • 

'~ırı kurbanı siz olmayı- za devam edebilir:z. 
~1~ınız g;diverir. Kabilenin, Kozma şöyle cevap veriyordu: 

risini yüzüp, kafanızı, it· - Yılan, yapacağımız seyaha-
df'ikkanl~rmdaki !:\is lin-f4nalıaını hildirdi.--Biz de aeri 

Çı~/' ~lle er gibi "tulum,, döndük, döndük amma seyahate 
~~i ~~ üzere hususi alet - teluar devam etmekle tamamen 
~I t mütehassısları vardır. "dönmüş,, olmuyoruz. lliihları 
~· '" hadiseleri pek nadir o- böyle dalaverelerle aldatamayız. 
t t ltydir. Yerliler, hunun şid- Fakat ihtiyarın mantığı Sekat'ı 
~t~alandırıldığını bilirler ve tatmin edemem=şti. 
~ ı>ek te tatbik etmeğe kal- Sekat daha gençti. Ne de olsa 

~a..lilt, gençlik batıl itika..tlara bu kadar 
,f ile • • Ad 1 O 

~ rın garıp a et erı var- iptidai bir kabilede b"le ihtiyarlar 
~~llıalllen İptidai kalmıılar- kadar kulak asmıyordu. işin "hi-

l ~~ Sok şeylerin uğursuz ol- lei ı::criye,, sini bulduğu için ısrar ,. ··rı,. ~ 
Llıı'tt ınanırlar ve işin tuhafı ediyordu, ve ertesi sabah bu ka-
~•lt:~l~rı yüzünden de kendi dar "teahhür,, ün bir "avdet,, ol -
ılt ~1111 telkin altında bulun- duğuna karar vererek. tekrar yola 
\, l "e bir takmı neticelerle düzüldük. Fakat Sekat münaka -

> ' il§ırlar. şanın harareti esnasında şapkasını 
~. llıı size bir hikaye anlata- kaybetmişti. Kozma bunu rastla-

~· ~ tii Etozma'nın kar1sı ve yacakları belaların birincisi ola-
~~e ~ Segada ismini ta§ıyan fiOCuklar1 rak teli'ıkki ediyordu. 
\ ~lo ar~ket etmiştik. Yanım- Çünkü, Allahlar, onların yolu- Meselenin son kısmını şöyle 
'ti ~~Ik köyünden iki yerli var- na bu yılanı çıkarmakla kendileri- hulasa edey'm. 

tt~i. ;r ticaretle meşgul kim- ne bir nevi ihtarda bulunmuşlardı. Kozma ile Sekat iki inek satın 
il ~'-ttk l§ılı bir adamla damadı. Yer1iler buna =nanırlardı. Alıı ve- almışlardı. Fakat yolda ineğin bi
~~ t"itt etten evvel, adetleri veç- rişlerinde, yolculuklarında, evlen- risi bir uçuruma yuvarlandı. inip 

ı-4tl'i tt:rasını tanzim etmiıler, melerde daima kuşların uçuşla- çıkarmak kabil değildi. Öteki .-t, )'erı· 
>ijtii '{la\)·· 1 Yerine koymuşlardı. rından, hayvanların hareketlerin- inekte hastalandı, bir köy civarın-
'>-_ )tl'elt 11 bu dağlık arazide, den, hatta kesilen inek, domuz da öldü. Buna rağmen Kozma ile 
'tla_ di\ •eyahat ediyorduk. lh- veya tavukların bağırsaklarının Sekat onu yüzdüler. Ve köy hal
.. 11llıd, {:.adı, inek, domuz ve vaziyetler'nden manalar çıkarır- kına et'ni satmağa kalktılar. La
~~~. ~ 0 l>ek alıp satarlardı. lar, "tefe'ül,, ederlerdi. İşte, önü- kin, pek te ucuz vermelerine rağ • 
J~ttttd~a Yerlilerinin, etini müze bir yılanın çıkarak yolumu- men ancak bir budu satıldı, üst 

t ~itti ... 1 
leri bir mahluktur. zu kesmesi de bu çeşit vaziyetler- tarafını gömmeğe mecbur oldu-

' •t ·« de d b k l , t 'tletirı .. •ll'tlarında birer se- en iris"ni ortaya çı armıştı. ar. 
,~ı_l'ırıd ıçınde yiyecek öte be- Kozmayla Sekat geri döndü- Köye döner dönmez Sekat has-
~iıı~'~lt\u a freni§, hem güneşe, fer. Ben de işin sonu ne olacak di- talandı. Az kalsın ölecekti. Haf -
~~ töl'erı ra kal"şı ıemıiye vazi- ye onları takip ettim. Zaten acele talarca ölüm ile hayat arasında 

~lh_ıt kes- !apkalar vardı. b!r İ§İm de yoktu. çırpındı. Hem Sekat hem de Koz-
~t'tr.. 1 Yolu .,:ı_ • 
d ·.rord k n'tt'n, hır yamacı Tctepon denilen köye gelince, me ilahlara karşı geldiklerini iti-

t~e '~d~ · ihtiyarın ismi Koz Kozma ile Sekat gidip köyün ihti- raf ediyorlar, bir çok kurbanlar 
~l~.ire ik~n. İsrni Sekat idi. yarına müracaat ettiler. ihtiyar kesiyorlardı. Nihayet Sekat kur -

~ite r ad 81 birden durdular. onların geri dönüşlerini muvafık tuldu. Gençti, mücadeleyi kazan -
d\( •tn d h 
~ tdu. S a a attı, sonra buldu ve yapılacak yegane şeyin mıştı. Fakat herkes bunu kurban-

'f 01 e ~''!'? 0~~tı;n: evlerine dönmeleri olacaeını bil- ların kerametine atfetti. 
ı.. ·~ a'l't ıçın durdunuz. d!rdi. Yılanı yolu kesmişti. Demek Şimdi artık felaket devresi, 

it 'tt " aaınd · .. Ih k k b d\l ~ ••ttı an ınce, kurşunı bu seyahat faydalı olmak şöyle geçmiş sayılıyordu. Fi a ~ a, i-
tiıı~<>l'du ıa~ı ~enekli bir yı- dursun zararlı olacaktı. raz sonra Kozma, köye reis olarak 

"'ioı • Bııı .. ·· k B b l d J k d 'ld L k . 'h . . gorunce aç- a a i e amat teşe t ür e İp seçı i. a in, ıntı ap meras•mı 

ihtiyarın yanından ayrıldılar. Fa- yapılırken bir hadise oldu. Kozma 

Dayan, Dağlar, Dağlardğr, 

Dağdağan, Dağılmaz, Dağılmaz

san, Dağıtsan, Dağtekin, Dağ

yolu, Dayansın, Dayanır, Dalu
nay, Danışaner, Danış, Danı

şık, Dayıbey, Dayılar, Davar
lı, Davarsan, Davarsay, Derin
ce, Derindir, Derinden, De -
rinöz, Derinsöz, Debrenik, De-
mirel, Demirkol, Demirsöz, 
Demirtaş, Demiralp, Demirsan, 
Demirsay, Demirsoy, Denden 
(küçük san), Derinsöz, Deniz, 
Denizalp, Delikan, Delinmez, 
Demirse, Deligönül, Delidalga, 
Dikmen, Dileksan, Dileksiz, 
Dilekmen, Dilekten, Dilekler, 
Dinçadam, Dinçsoy, Dinçer, 
Dinçsan, Dirik, Doğanay, Do
ğangün, Doğangüneı, Doğan -
san, Doğansoy, Doğaner, Do
ğarcan, Doğandemir, Doğançe

lik, Doğançay, Doğangün, Doğ-

Efeler, Eğirmen, Ekiner, 
Ekirimen, Ekenek (tohum), Eliş
FJdeğil, Elmalıl r, ;E.n•-.tekin, 
Enişyürek, Enginhöyük, Engin
çay, Engindeniz, Enginer, En
gingönül, Enginöz, Enginova, 
Engintekin, Enginışık, Ergen
ler, Ertemer, Ertuğ, Ertek, 
Erbil, Eritmez, Erçıkla (karışma
mış), Erçelik, Erdemir, Ersay, 
Ersan, Ersoy, Ercan, Erengin, 
Erkan, Erkurum, Ersayman, 
Eraslan, Eradam, Eritencan, 
Erdcncan, Ersungur, Erdemir, 
Erginer, Erginsoy, Erginboy, 
Erginsan, Erişkiner, Eser.men, 
Eserken, Esinti, Esirgemez1 Es· 
mezler, Esmerad, Esmeryol, 
Esmerler, Esmersoy, EsmerbDy, 
Ermersan, Esmereniş, Ertunga. 

(Ardı erteye) 

... iı-~h·ı~·~;;·~·~··u:··M-üd·u;i·n·üu·~d·;~r 
''40,000" matre Amerikan bezi satın alınacaktır. Taliplerin nü· 

mune ve şartnameyi gördükten sonra pazarlığa iştirak edebilmek için 
"% 7 5" teminatlariyle beraber "8/ 12 934" Cumartesi günü saat 

/ < 1 ı . 
"15" te Cibalide Levazım ve Mübayaat Şubesine müracnt etme erı. ,a.. 

[8135) t 

1 - Gönende yapılacak "44302 lira bedeli keşifli yaprak tütün 
ambarı kapalı zarf usuliy le münakasaya konulmuştur. 

J.- Kırdırrr"\ şartname ve projeleri beşer lira mukabilinde Gö. 
nen Müdüriyetimizden ve Cibalideki Levazım Şubesi Na· 
kit Muhasipliğinden alınacaktır. 

"3 - Kırdırma 6 '12/ 934 tarihine müsndif perşembe günü saat 15 
te Cibalide Levazım veMübayaat Şubesinde icra kılına· 
caktrr. 

4 - Teklif mektupları kanun dnki hükümlere göre yukarıda ta· 
yin olunan gün ve saatten evvel Komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırma şntrnamesinin maddei mahsusnsı mucibince fen
ni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6-Talip olanların "% 7,S"muvakkat teminat parasiyle birlik-
te müracaatları. {7751) 

- Milasta yapılacak (44722) lira bedeli keşifli yaprak tütüıı 
nnbarı kapalı zarf usuliyle münakasaya konulmu~tur. 

2 - Kırdırma tartname ve projeleri beşer l'ra mukabilinde Milas 
müdüriyetimizden ve Cibalide Levazım ve Mübayaat şubesi nakit 
muhasipliğinden alınacaktır 

3 - Kırdırma 5.12.934 tarihine müsadif ç --.rşamba günü saat on 
beşte Cibalide Levazım ve Mübayaat şubes;nde icra klhnncaktır. 

4 - Teklif mektupları kanundaki hükümlere göre yukarıda tayin 
olunan gün ve saatten evvel komisyona verilmelidir. 

5 - Kırdırma ıartnamesinin maddei mahsusası mucibince fen· 
ni ehliyeti haiz olanlar arasında yapılacaktır. 

6 - Talip olanların {yüzde 7,5) muvakkat teminat parasile birlikte 
müracaatları. (7750) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ilahlara bir öküz kurban kestir
mişti. Adet mucibince öküzün ka
f a11 getir'ldi, onun kapısı üzerinde 
bulunan hususi b:r yere konuldu. 
Konuldu amma, konulması ile ye • 
re düımesi bir oldu. Bu bir facia 
idi. Herkes intihabın uğursuzluğu
na hükmetmfti. Şüphesiz, öküz 
kafası oraya iyice yerleşmediği i · 
çin düşmüttü. Lakin buna kimi 
nandınııak kabil? 

Kozma f ac!ayı unutturmak için 
fıçılarla içki getirtti, bütiln hazır 

bulunanlara dağıttı. Herkes içi
yor, alabild=ğine içiyordu. Komıa 
herkesten çok içiyordu. Hatta o 
kadar çok içti ki, sabaha karır çat- ı 
ladı, öldü. 

Yolcu 

lstanbul tapu müdürlüğün -
den: 

Fenerde Ali subaıı mahalle -
sının Fener kapısı caddesinde 
eski 42 yeni 42 No. lı hanenin 
kaydında Madam F oti Elin Zoi 
zimmetinde olan alacağından 
dolayi dersaadet icrasının 8 T. 
sani 1928 ve 10 T. sani 1928 ta
rih ve 926/ 1161 No. lı iki haciz. 
name ile mahcuz olduğu görül
müştür. idarece yapılan tahar • 
riyatta icra ile yapılan muhabe
rede itbu hacze dair bir malfunal 
elde edilemediğinden mezkUr 
haciz ile alakası olan varsa bir 
ay zarfında idareye müracaat 
aksi taktirde işbu haciz fek edi-
lece "'i ilan olunur. :C3487 
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Salamonun dükkanına 

gece bir hırsız girmiıti. 
Hırsız kasayı zorluyordu. 

1 
i 

i Dükkanın üstünde yatmakta ! 

1
. olan Salamon gürültüyü duyun- İl 

ca revolverine sanldı.. ff 
: Aşağıya indi. ll 

: - Eller yukarı! Yoksa yaka- !~ 
rım... if 
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- Uzattığın revolvere otuz !: 
lira veririm! i: 

ll Salarnon kendinden geçmit - t 
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Fıkra müsabaka"'''' 
gelen cevaplar 
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:ı Unutmamış! 
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iki arkada~blar.. ol 
Altı sene mektepte okud 

' 

ii Çıktılar .. 
:: 

• !! 
i~ :: lar: 

1 ~i -Vay, Mişon! Nasılını .. ·: 1 . . i: - yıyım ..• 
ij - Beni tanıdın mı? Ç 
~S beri birbirimizi görmedik! 
~i Mişon güldü: 

Aradan uzun yıllar g 
Bir gün sokakta kartılat' 

g - Hiç bir gün unutrrı•. 
.. 1 g Sen ne çabuk unuttun .. J-1•11 

:: Al be ' V ı· ,: i! - , · er otuz ırayı .• ;! (Derby günü) /ngilterede 1 de yapılan eğlencelere de koşarlar. 
Is Verdim gitti.. n meşhurdur. o gün lıalk yalnız at Bu yıl böyle bir eğlencede 20.000 den 

iL_ -~~~.~!~~}.!'!~ .... U yanşlanna gitmez .. Bir çok mesireler- fazla balon uçurulmuştur. Rcsmimlz, 

çocuklar ve genç kızlar tarafından 

lıavaya uçurulan balonlann gök 
yiizündeld manzarasını gösteriyor. 

~i bana mektepten üç zıpzıp 
:: d" ii cun var 1. • o~ 

ıi Beykoz: Jale ~· 
urw-....... ......... ===r::::::::: ı:::. ···---·====--···------·········-··· ... ····· .. 

Kara günlerde 
Bu sevlnç gilnlerinden tam on üç yıl önceydi; 
ömrümüz bir işkence, oündüzlerlmiz geceydi .. 
Nurlu beldeye bir gUn dllşman ell değmişti; 
Ne çare ki o tali başımızı eğm~ti .. 
Sarmıştı gönülleri ~lUm yüzlü bir keder; 
Dü§manlar sokaklarda dolaprdı derbeder .. 
}'ayılırken yollara işgalin mwJikial; 

Kalpleri bürllmüıtil hazin blr IJlüm st.f.. 

Gönüllerde yurt odu Yar:xJf yava6 •Önmıiştü; 
Ulu ııatan o zaman 8118UZ ç6le dönmüştü .. 
Şehirliye, köylüye çok mlDmler yapıldı; · 
Güzel evler yıkıldı, ne çiftlikler yakıldı .. 
O işg_al günlerinde hayat suslz, ®rgundu; 
Başlar yere eğilmiş, bakıılar ne yorgundu .. 
ÇekUen acıları geçml.f gllnler heceler; 
Ah o elemli günler, alı o korkunç geceler! .. 

AHIJIET HILIJll 

VIL YAM HARVEY 
300 yıl evveline yakın bir za

manda vücudumuzdaki kanm de -
veramm ketfeden methur İngiliz 
alimidir. 

Vilyam Harvey ilk önce vücut
taki kanın deveranını ~ngiltere 

Kralı Birinci Şarl'a anlatınıı ve 

davasını ispat ettikten sonra, bü -
tün dünya doktorlan tarafından 
tecrübeler yapılmıttır. 

Vilyam Harvey'in tababet ale

minde büyük §Öhreti ve beteriyete 
büyük hizmeti vardır. 

Resim köşesi 

Okuyucularımıza bugünden itibaren bir resim köşesi ayrıyaruz. 
Bu köeşede okuyuculanmı.:ın bizzat kendileri taralmdan yapılan 

küçük resimleri neıredeceğiz. Bugün Galatasaray lisesinden M. V. Be· 
yln gönderdiği (süvariler) resmini dercediyoruz: Gönderilecek resim -
lrrin siyah çini mürekkebile ve tire olması Uizımdır. 

~ ,.l\"Rnat bahçesinde bir kaplumbağa 

Londra lıayvanal balıçesirıdc seyircileri giildüren büyük bir kap
lumbağa türemiştir. Bu garip lıayvan, yalnız kendisine şeker atan se
yircilere boynunu uzatarak bağın11or ve arka ayaklarının üstiindc a
yakta dul'uyor. 

Şeker yiyen kaplumbağaya çocuklar lıer Pazar giinü §Ckl'l' rn bis
knt götürmektedirler. 

Ellşlerl 

Elişlcri, ilkmektepte ilk sınıllarda
Jd küçükler için en faydalı derslerden 
dlr. Çocuk, bu deralerde :ıeka ve te -
mayiilünü gösterir •• Hocası onu rı su· 

retle tarlar, dener. Yukardaki resim
de, Amerikada bir ilk mektep lıacası -
nın talebesine küçük bir ev yaparken 
görülüyor. 

İki bebek 

--U'~ 
Ressam ( nı. J ·.; Bey resim köşemiz 

için küçii.klere maltsus bir kaç model 
yapmıştır. Bir ağacın altında oynıyan 
(iki bebek) tablosunu küçültc1·ek, kü
çiiklcrc örnek olmak iizere neşrediy(}o ' 
ruz. 

Bilmecemizde kazanan 
TALiLiLERDErt 

Geçen sayılarımız

da ikramiyeleri -
mizden birini alan 

l.iiçük okuyucula -
Tacettin Bey 

rımızdnn 

J Bugünkü Bilmece;;;ı-1 
lıl213 l4(sl 

Sevinç günlerde 
13 Jkinciteşrin 338 de, 

Bir zafer marşı çaldı dalgalar sahillerde .. 
Tutsaklık zincirini birden kırdı Tekirdağ; 
Türk imanına hiçti toprak, deniz, hava, dağ .. 
Ufuklarda parladı bir kurtuluş güneşi; 
Bu iUilı2 güneşin görülmemişti eşi.-
Uf ak mülrezelerden bütün dü~manlar kaçtı; 
Türk gençleri elinde lıer bir silalı kırbaçtı.. 
Tekirdağ hazırlanan mezarı o gün yıktı; 
Şen zafer bayrakları o gün yerine çıktı! .. 
Düşmanın kut'vetleri kovuldu yurttan o gün; 
Bundan on iki yıl cuvel Tekirdağ yaptı düğün .. 
"Gönüllerde dolaşan alevdeydi istikbal, 
Göründü alev saçlı Büyük !Jlustala Kemal,. 
Rüyalı uykusundan yeşil yurdum uyandı; 
imanlı gönüllerde iilkü ateşi yandı!. 
Yıkıldı dünün küllü ve amaçsız gidişi; 
Karıldı o aıntan korkun, baukuşun dişi .• 
11upunôütüilTekrra<t01Jl!Dtm1lDr.?flll7Jyu-;;: ~.,_,,,,.__,_~ 

Kalplere kurtuluşun §iirl dökülüyor ... 
'AHMET HiLMi 

CEKi KOGAN 
Holivutta çocuk artist tedariki 

çok müşküldür. 

Aileler çocuklarını film şirket -

lerine çok ağır şartlar altında ve 

yalnız bir film çevirmek üzere bı

rakırlar .. Sonra tekrar alıp gider. 
ler. 

YAZISIZ 

Küçük artist Ceki Koga1' .J 
çenlede bir stüdyo direlc"j 
büyük bir müsabaka yapılır"! 
disinin de bu müsabakaya .,J, 
para ile yardım edeceğini 
miştir. . j 

Bu suretle küçük artist 
dileceği umu~•Jyor. 

H i KAY 

Beş harfli ve canlı bir mahlU- ............................... . 
kum .. Kanatlarım vardır ama, u - li .Bırmciye _. 5 S ikinci okuyucu 

B · k k 1 1 :lıra verece~ız : muza bir yazı ta çamam. enı sı S! ve ezzet e ,: ............................. :. 
yersiniz! Baş harfi K harfile deği' ı kımı ve aynca 150 kişiye de birer 
tirirseniz, ba§ınıza geçerim! Anla- değerli hediyeler veriyoruz. 
dımz mı ben neyim? -Bilmece müddeti 15 gündür-



~'~ CJr\·~'t ~ GARBO EVLEN!-
) ''llJ, 

~l'~n· 
~ -~di"· ıa.rnan Greta Garbonun 
''\ ı_. lhne d . . l 
' C)oqll h a1r fayıa ar çıkar. 
,ı!'~•aı ~· a. ~lacak detlten, ıkadın
~~•iı ç hır feyden naberi bile 
\ ~'~ a.nlatılır. Son günlerde 
"~'t \>e~~an ile evlenecek diye 
L ~le ] 1tlerdi. Bu sefer de Ri· 
l~t • a."•ki ·ı 1 -· . Qjl' \>et' ı e ev enecegmı 
l'~j·'~tiSrd•.~orlar. Boleslavski eski 
Fil 

1
'($1'1>:" ur. 1922 senesinde ise 
~ "~e b • 

\ eti111_. • ~~1aınıştı. Yaptığı 
t SC) "1rnıa · • ki · . f ~İt\ 1l fil 1, 1:1, mısı ena ol-
~LJ.t. t.~erı. ıse ~ok iyi gittiği 
t~t\~ll ):,· · '.ırketı ona, Greta 

~etd• ır f ılrninin rejisörlü-
ı. 

, , 

•• 1 .............. 

46 yaıında olan Boleslavıki'nin ! 
Çarlık Ruıyasında kadınlar ara- j 
sında büyük muvaffakıyetleri var- 1 

dı. Bakalım Greta Garbonun ya- ! 
moda ne dereceye kadar muvaf· 
fak olacak ve haber ne dereceye 
kadar doğru? 

HER lSTEDl<alNI YAP AMA -
MIŞ: 

Sesil B. dö Mil Amerikada bü-

Meseliı Kleopatranm Romaya 
gir!ıi sahnesinde dört zenci, bir 
aslanı yedekte tutarak onun petin 
den geleceklerdi. Rejisör aslanı 

bulmakta güçlük çekmemit, am,· 
ma, zencileri bir türlü bulamamış. 
Hala da arar durur. 

Bir de, büyük bir eğlenti sahne
sinde dansözler oyun oynarken, a-

Solda ; Mlryam Hopkfns 

Yukar1da: Sevgili Cin Parker 
köpe§lle oynarken 1 

Sa§da : Beti Förnes. 
Şolda, aşa§ıda: Moreno Sallivan 

Altta: Connl Vaysmuller "Tarzan,, dakl 
eşi Moren O Sallivan'la beraber •• 

- --

Con Kravfrod ve 
Klark Qaybl 

ralarına tekeler karııtırılacak, ko
kuları hiç te Hubigan'a benzemi -
yen bu ... erkek keçiler arasında 

dansözler oyunlanna devam ede-

-

1 
cekti. Lakin tekeler salıverilir sa· 
lıverilmez, bütün dansözler ferya
dı basarak kaçmıtlar. 

Bir de, Rejisörün yeğeni güzel 
Anyes dö Mil bir boğanın sırtında, 
şimdiye kadar görülmemit bir 
danı yapacaktı. Güzel Anyes has
ta olduğunu bildirmit ve kaçmıı • 
tır. 

SIRA PREJAN'IN: 

Anri Garadan sonra, Amerika
ya Şarl Buaye gitti. Şimdi sıra Al· 
her Prejan'ın galiba. 

"Buhran bitti,, isminde bir fil
mde oynamıt olan Prejan, bu eser
de o kadar muvaffak olmut ki, 

film Londrada da gösterilir ve bü· 
yük bir muvaffakıyet kazanırken, 
Amerikalı bazı filmciler kendisile 

müzakereye giriım:şlerdir. Haber 
verildiğine göre müzakereler mü
sait bir safhadadır ve Prejan ya -
kında Amerikaya gidebilecektir. 

f 
EDDl KANTOR: 

ismi daha iki üç ay evveline ka· 
dar lıtanbullular için meçhul o
lan, fakat b:r tek filmi ile herke • 
ıin muhabbetini kazanan bu Ame-

rikalı komik §arkıcı "Er meydanı,, 
iıimli filminde o kadar büyük bir 
muvaffakıyet kazanmıt ki, hiç te 
eli geni§ olmıyan filmin sahibi Sa
muel Goldvin ona, kendi hesabına 
Avrupada üç aylık bir seyahat tek 
lif etmİ§. 

Biz "Er meydanı,, filmini ya· 
kında göreceğiz Eddi Kantor da 
Avrupayı gezmeğe gelecek. 

BELEDiYE REISLIGINDEN ..• 

Nevyork tehrinin eski belediye 
reisi Cimmi Valker meşhur yıldız· 
lardan Betti Kompton'un kocası • 
dır. Uzun zamandır s'nemadan 
çekilmit olan yıldız, kocası ile be
raber, balayı geçiriyordu. Şimdi, 
eski ıöhretini almak istiyor ve tek· 
rar film yapacak. Yalnız Cimmi 
Valker de onunla beraber oyna· 

mak istiyor ve hatta, §İmdiden 
kendi eliyle bir senaryo da hazır· 

lamı§. Film Londrada yapılacak • 
tIJ'. 
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Galatasaray 
Beşiktaş -

- Fener ahçe, 
tanbulspor 

oz karşılaşıyor Vefa-Bey 
Halkın Fener - Ga at saray maçına da yetişe

bilmesi için Beşiktaş - istanbulsporla 
saat 11 de karşllaşacak 

Bu hafta, lik maçlarmm en he· lstanbulspora gelince, iyi bir 
Y.ecanlı ikiıi oynanıyor. netice almak için mutlak bir (W) 

Taksimde Galatasaray - Fe- sistemi tatbik etmesi, ve Beşikta
nerle boy ölçU§ürke~ Şeref saha - tın korkulu muhacimleri kar§ıım· 
smda da lıtanbulspor - Betiktaş ! da bir an şaşırmanın bir gole mal 
kar§ılaıacaklardır. 1 olabileceğini unutmaması iizım -

Kadıköyünde yapılacak Ve- dır. 
fa - Beykoz maçı, bunların ya-
nında biraz aönük olarak kalacak- • • • • • • • • • • • 
trr. 

Galatuaray - Fener maçm -
aan sonra, günün en meraklı kar-

tılaşmasmı teşkil eden Şeref saha
sındaki oyun, ıeyirci ve oyuncula

rın Taksimdeki maçı görmeleri i · 
çin ıaat ( 1 1) de oynanacak ve iki 

maça da para verecek olan merak

lılara bir kolııylık olmak için fi -
yatlar indirilmi§, Şeref aabasmda 

bu haftalık her yer (25) kunıt o -
larak teıpit edilmiıtir. 

o n i ~ , • • • • • • ...... 
Beşiktapn, liorlrulu bir rakibi 

olan lıtanbulsporun kar§ııma na
ııl bir kadro ile çıkacağı bilinme -
mekle beraber, Türkiye §ampiyo-
nunun gene tam kadrosunu bula • 
mıyacağmı zannediyoruz. 

1stanbulspor takımında da bazı 
eksikler olduğu söyleniyor. 

Kadıköyündeki Vefa - Bey
koz maçında, bir türlü kendini top 
lıyamıyan ve eksik Beykoz takı

mının karşısında, kümenin en ezi· 
ci ve korkulu takımı Vefa için nor 
mal §erait altında galebe hemen 
de muhakkak gibidir. 

a • • • • ,. • • • • • 

Güniln en lieyecanlı-müsal>aka
smı yapacak, Galatasaray - F e • 
nerbahçe, geçmiı senelerin bu 
maçlara mahsus, taraftarlarında 

aylarca evvel başlıyan meşhur he
yecanı ne kadar bugün masal olur 

sa olsun, gene, bir Galatasaray -
Fener maçı, bir fevkalade hadiıe 
teşkil eder. 

Öyle zannediyoruz ki, kuvvet • 
ler arasında büyük bir fark gör
mediğimiz böyle bir anda, oyna -

nacak bu maç belki de son sene
lerin en heyecanla beklenmesi i· 

Bu~un için eksiklik bu maçta 
büyük bir rol oyruyaca.ktrr. cap eden bir Galatasaray - F e • 

ner maçıdır. 
Be§ikta§ın en tehlikeli, en kuv· Bugün, iki takımın da, nasıl 

vetli tarafı, bugünkü haliyle mu· göze batacak derecede aksayan 1 
hacim hattıdır. Buna mukabil, Is- bir tarafı yoksa, 0 kadar da, göze 
tanbulsporun da -tam kadrolu batacak derecede prlak muvaff a -
oldu&'tl zaman- aksamıyan bir kıyetler gösteren hat veya oyun -
müdafaası V8J' olduğu düşünülür - culan bulunn10yor. 
ıe, !stanbulspor kalesi önünde sey Bilakis, Galatasaray ve Fener 
redeceğimiz çeki~elerin maçın 1 takımları, bugün daha ziyade bir 
en heyecanlı kısmını te~kil edece- (takım oyunu) oynamaktadırlar. 
ğini tahmin güç olmaz. işte bunun içindir ki, yarın, iki 

B ....::n kad lik 1 d tarafın da, yalnız §U veya bu hattı 
Uısu e ar, maç arın a . 

karşısına he ıkan rakibi .. lük değıl, ta kaleciden açıklara kadar 
rç guç h f d" b". ''k . ı d.. k km er er ıne uyu ış er uşece ve 

çe eden yenen Be~ikta§ için, Is- her hat ~orlanacaktır. 
tanbulsporu mağlup ebnenin pek 

Netice hakkında düşünülecek 
o kadar kolay olacağını zannetmi- ihmallerin en akla uyanı bir bera· 
Y.Oruz. 

Beşiktat için, galebeye en ya· 
km yol, ancak çok açık, uzun pas
h, ve seri bir oyunla kabil olabi • 
lir ... 

Beyk oz takımı 

berlik olabilirse de, bir tararfm 
daha canlı bir varlık göstererek 
galebeyi kazanması da o kadar 
akla yakındır. 

Oyunu Ah.met Adem Bey gibi 

kıymetli ve genç bir haliemin ida • 
re etmesi de, maçta tatsız hadise
lere meydan kalmıyacağına ve o • 
yunun hakikaten çok güzel olaca• 
ğma insanı şimdiden inandınyor. 

izzet Muhiddin 
Tebliğ 

lstanbul Fut bol Heyeti Riya· 
ıetinden: 

1 - Taksim stadında: Saha 
komiseri Necmi Bey. 

Galatasaray ve Fenerin 
kaptanları 

F enerbahçe - Galatasaray 

genç T. saat 10, hakem Bahad -
din Bey. 

F enerbah'çe - Galatasaray 

B. T. saat 11,10 hakem Nuri 

Bey. 

Topkapr - Altmordu 1 inci 
T. saat 12,50 hakem Sabih Bey. 

Fener bahçe - Galatasaray 

Merhum Şeref (hakem\ ve iki takım 
kaptanlar1 Zeki, nihat 

1 inci T. ıaat 14,30 hakem Ah- Galatasaray 
met Adem Bey. 

Yan hakemleri: Halit, Galip, 
İbrahim Beyler. 

2 - Beşiktaş (Şeref) ıtadm
da: Saha komiseri Kemal Bey. 

ve 
Ateş- Güneş 

Ate§ - Güne§ klübü ile bil"' ... 

Beşiktat - lstanbulıpor genç 
T. aaat 10 hakem Zarifi Bey. 

Beşiktat - lıtanbulspor 1 in
ci T. saat 11,10 hakem Suphi 
Bey. 

Eyüp - Beylerbeyi 1 inci T. 
saat 12,50 hakem Mehmet Salim 
Bey. 

Betiktat - lstanl>u)spor B. T. 
aaat 14,30 hakem Kadri Bey. 

3 - Fener bahçe stadında: 
Saha komiseri Saim Turgut Bey. 

Be'ykoz -Vefa B. T. saat 10 
hakem Ali Rıdvan Bey. 

Anadolu - Hilal 1 inci T. sa· 
at 11,45 hakem Şazi Bey. 

Beykoz - Vefa 1 inci T. saat 
14,30 hakem Cafer Bey 

leıme meaelesini tetkik etmek ıı 
zere Galatasaray Spor klübÜ i• 
dare heyeti azası eski Galatıı"'' 
raylılarla beraber bir topls11tı 
yapmış' ve birleıme teklifi hıtl'' ~ 
kında §U tekilde cevap veriJ(IJe ' ~il 
sini tensip etmiıtir: dtll 

"30 senedenberi Türk mubİ ' ı~'l 
tinde ve yabancı ellerde spor'"' 

luk ruhunu yaşatmış olan es~ 
tasaray spor klübü, en küÇ 

ferdini bile büyük kuvvet bi/lif• 
Bu -camiadan ayrılan k~ 

arkadaılarım aralarında görıı>" 
yi en büyük bahtiyarlık adde' 
der. Hepimizin ölünceye kad; 
bağlı bulunduğu "Galatasara1 ' 

lılrk,, ismi bil§ta olmak üı~ 
münakaşayı mucip olan dıılı 

Voleybol 1 aıı • nizamname ve saire mesai ,J 
Voleybol ve Basketbol Heyetin- cak bir arada yapılacak ot 

den: karde§çe konuşmalarla düıe1' 
30 - 11 - 1934 Cuma günü bmr. 

Galatasaray lokalinde yapılacak ı 
Voleybol maçları: Aslı Galatasaraylı olan Atef, 

lıtanbulspor _ Vefa Saat ı 7 Gi.ıneşli kardeşı~rimizin eaıst 
Hakem Ali Rıdvan B. ıaray renkleri altına geluıel~ 
• Fener bahçe - F eneryılınaz Sa· ni ve ondan sonra birlikte df' 
at 17,30 Hakem Feridun Bey. küllerimizi halle çalışmaları 

Saha amiri Talat Bey. eder.,, 
~ ıı •1111111ıınıı1""'.,..ı:m:ırn:a:a--..ıııaııı11ınıııımı1111ıııaıtımıı:ıııımJllllllııııııııtııınııııuıını" , 
Hersporcunun alıştığı, sevdi~1 

rhecmua yalnız 

'(SPOR POSTASI)d1' 

Cumartesi günleri 
her yerde arayını~) ~ 

:;.--.uıımııııı~~ıııınııııu~ 
1 l"tent::uı Eeleolyesı ilBnlar• ~ 
.__ --------------------~. 1' .... f 

Edirne kapıda Bayrampafa civarında kulei zemin mahalb 1_..,,Jı 
verilmek için açık müzayedeye konmu§tur. Talipler §erait~ 8~ sıı-"' 
üzere her gün, müzayedeye girm~k için de 27 liralık teınıııa ı4 ıl 
buz veya mektubu ile 1 - 12 - 1934 cumartesi günü ıaatıar•· 
Fatih Kaymakam ve belediye tubesi müdürlüğüne mür~~;~~) 

• • · ~ .... ~ 1 ~ -~~ · :.' 

Günün F otograftarı 
M b .f . . ait fo 

u telı gazetelerde çıkan günün hadıselerıne are· 1 
tografJarla ıpor mecmualarında gördüğünüz spor !Kl'f 
kellerine ait fotograflar yalmı lstanbulda V 
kGtüphanesinde ıahlmaktador. ._.,,,, 



al Zogoya suikast 
yapan adam 

tr-J, l (Baş tarafı 1 incide) 

tdeıa :ı.?lctYU öldürmeie teıebbüı 
diL . ~ Arna\Y\ıttan biri tahliye e-
"'1tlir. 

binası dıtında, Kral Zogoya ateı 

eden bu ıuikaatçılar, Kralı vura • 
mamıı, fakat ya veri binbaıı T o • 
polloz'ı öldürmüılerdi. 

HABER - :Akşam Postası 

Avrupa 
polisi 

Prens Jorjun 
düğünü 

yüzünden 

1, 

Avrupa kapitalislesi 
• dövünüyor 

Buna sebep lngillz şefilt fabrikalarının 
Rusyaya ege satmalarıdır 

lba~r, A\Y\ısturya hapishane· 
1 llı&hpuıtular. 
s ·ıc.. ~~ tçrlardan Gjeloji adlııı 

"-"'·-bapiıten ıonra bırakılmıt 
die; ~ hapishane kapısında ken
l· •Ilı bekJ· 

Bu cinayetin muhakkak ıuret· 

te cezalandırılacağı ve kan davası 
gl:düleceği tahmin ediliyor. 

Gjeloji ıerbeıt kalıtının akabin· 
de hemen öldürüleceğinden kork
tu~l· iç:n, durmadan karısı ile tay· 
yareye atlamıt ve Çekoslovakyaya 

Faaliyete geçti 
Prens Pol İngilterede 

lngiltere kralının küçük oğlu 
ile Prenses Marinanın evlenişi 

hadisesi, Avrupa poliı mahafi • 
linde şimdiye kadar görülmemit 
bir ehemmiyet mevzuu teşkil et
mektedir. 

Eskiden Avrupa kapitalistleri • 
nin yarı müstemleke addettikleri 
ve istedikleri gibi ıoyup ıovana 

çevirdikleri bir takım ülkeler var· 
dı. Bunlar araıında Rusya ve Bal· 
kanlar baıta gelirdi. Hele Osmanlı 
imparatorluğu bu efendilerin za • 
valh bir oyuncağı idi. 

den memleketlere fabrika mal:ze •' 
meıi sattırmıyacaklardı. Fakat hu
swl erbabın işte .müdahalenin de 
bir derecesi vardı .. Bir taraf tan bir 
fabrikatör naııl olsa çıkıyor ve bu 
malzemeyi inıa ve teslim ediyor • 
du. 

"il tt ıyen karısı ile derhal 
)tyl ~&reye binerek Çekoslovak· 

ar_ 0iru hareket etmişlerdir. 
tj h l .dan ıonra nereye gidecekle

e !a de ""ld' ., gı ır. • 

~~t gene ayni ga::r:etelerde o • 
'Gııd tıruna göre, suikast teıebbü· 
~d e hulunrnuı olan Gjebji'nin 
~a "gizli bir cellat!,, dolaı • 

dır. 
1931 • • d v· enesın e ıyana opera 

doğru uçmutlardır... l 
Hapishaneden çıkan ıuikaıtçı 

böylece, izini birden kaybedece • 
ğini ummuştur. 

Fakat kendisinin peıinde oldu· 
ğn söylenen diğer adamın da, Çe

koslovakyaya doğru hareket etme· 
tti ihtimalinden bahıed : l :yor. 

olivya- Paragvay harbi 
loı· ( 1Ja~. taralı 1 incide) 1 Bol.iV}'a - Paraguay harbin • 

~~tl •~alı talebenin hemen mem den, silah ticaretinden ba~ka bü • 
>er t•ne dönüp harp saflarında yük diğer menfaatler de çıkarıl· 
~ltrı~ lba.ıı İç.in, bir zaman göıte • makts olduğu haber veriliyor. 
fit lftir, Yol paraları verilecek - lngilterede, toptan ecza satan 
~ Bu zaman zarfında muhak- bir müessesenin direktörü, "Deyli 

\' Relnıeleri l.azrm geliyor. Herald,, gazetesi muhabirine fU 

l' 'ıiyet gayet mühimdir. beyanatta bulunmuttur: 

~~~b~, gelmiyecek olursa, bu "Bolivya ordularına ı:hhi mal • 
'-

12lık, memlcketler'ndeki bü- ~eme temini için, Bol:vya hüku • 
'~llarının hükiımet tarafın • ınetiyle bir mukavele yapmak iı • 

' ~'°'~Üaadere edilmesiyle netice• tvlik. Fakat, Alman, Japon ve 
~· 1 ~ ır. An~er~ka tarafından, yolumuzun 

d~I\ d~tadan, hukuku medeniye • h;tyli kapanmıf olduğunu görüyo· 
~, d 'lıürülmeleri iht:mali de ı uz.,, 

it, Almanlar, Bolivya ordusuna 

taraftan, Bolivya dııında· kimyevi maddeler, ilaç tedarik e· 
~'le talebeyi Paraguay aley • ıI~: or, Japonlar ise sargı ve emıali 
~~ ~ınlekete getirmek için bir levazımı temin ediyor. 
1''ledb:r dz.I a alınmıf, banka· lngiliz müesseseleri de bu yol • 
"-. "'1ir ver'lerek talebenin tah- dan bir parça ihracat yapmakta • 

"1 lceailecektir. dı!'. Son zamanlarda ııhhi leva • '* •uretle, B~livya haricindeki zım giindermek üzere, Bolivya -..., 'ı. kız talebe de dönmelt hükihneti ile yeni bazı mukavele· 
:ıtt~r 11lıde kalmaktadır. 1 ler dah:ı imzalc.mrıiardır. 

3 devlet arasında bir 
müsabaka 

L li...d· . (Baş tarafı. 1 in~ide) j türlü bir ıef~rde Almanya ortaya 
~, ~~ halde Amerık&h.ar, bu koyacaktır. 
~ 1 vaııtala.rından iki tane Hava gemilerinin en yeni ve 
'. ardır. Sonra arkası ge • ıimdiye kadar temin edilmiyen 

ı.: .lftt eksiklikleri tamamlanmak ıure
~>'t 'c h.a.,a. gemisi, 8'l den 100 tiyle yapılacağı haber veriliyor. 
·' "1 lda.r alacak.. Önce haf • Bu yepyeni hava nakil vasıtası 
,~ .. defa, ıonra iki defa aef er , içerisinde, danı ıa.lonu, banyo 
~e:elcJer. daireleri ve jimnastik salonu da 

le •eneden baı'ıyarak, bu l bulunacaktır. 

l 119mH1111UiUUllHIUHM-

i AK B A lı 
~ 
1 Ankarada A K B A kitap 1 
~ -
~ ~vin'n birinci ,ubesi modern 1 
1 !lir tekilde Maarif Vekaleti 1 
d karıııında açılmıtbr. AK B A 

!<itap evleri her dilde kitap, 
.:necmua, gazete ihf yaçlarına ~ 

; ~evap vermektedirler. Gerek ~ 
;_, 1 ~citaplannızı, gerek kırtaıiyenizi 1 

ı';' ?n ucuz olarak A K B A kitaı: ~ 
~ 1 ~vlerinden tedarik edebil'rai· ı= 

fj niz. Devlet Matbaası kitapları 

İ ıe V AKIT in neşriyatının An· 

1 
karada ıatı9 yeri A K B A ki· -
tap ev!erid~r. 

' AKBA Merkezi Te!efon 3137 

Bu evlenme dolayısiyle, bir 
çok memleketlerin kral ve krali
çeleri, hükumet naiplerinin ve 
bir çok mühim şahsiyetlerin Lon· 
draya gelmekte oluşu, poliı için 
ağır bir vazife ortaya koymak • 
tadır. 

Son gelen lngiliz gazeteleri • 
nin yazdığına göre, bugün Av • 
rupada ~üpheli kimselerin hemen 
h"psi göz altında bulundurulu 
yor. 

Yugoslavya h;1kumet naibi 
Prens Pol Londraya gelmi{tir. 

Prens Pol Londraya gelince
ye kadar çok sıkı polis tedbirle
ri alınmııtır. 

Parise geliıi Paristen Ka· 
leye giditi tamamen saklı tutul
muıttır. 

Gene lng'liz gazetelerinin bil
diriğinde göre, F ranaa polisi ta· 
rafından ihbar edilen ve elbise· 
lerinin aatarmda bazı talimat ge
tirdiği söylenen iki tüpheli ka 
dı:ıın lngiltereye girerken yaka-
lanabilmesi için bütün limanla • 
ra, muh:ıcir dairelerine emir 
verilmilJ,ir. 

Alman hava 
kuvvetleri 

Fransız tayyarelerlni 
noodern hale getire

cek 44 m.llyon 
sterr n ~ muhtaç 
Almanyanın binlerce tayyare • 

si olduğuna dair, çıkan dedikodu· 
ları taarih yollu, Fransız hava na· 
zırı Ceneral Dönen izahat vermit • 
tir. 

Fransız hava nazırınm dedi • 
ğine göre, Almanların, gel~cek 
yılın başlangıcında (1000) veya 
(1100) tane askeri tayyaresi ola· 
caktır. 

Fransız hava nazırı bundan 
başka demiştir ki: 

"Fransız hava kuvveti, timdiki 
fu~ldc Almanlarınk:nden daha 
büyüktür, fakat daha yavaı ve 
daha az moderndir.,, 

Fransızlar, ıimdiki halele elle • 

Son zamanlarda bu devletlerde 
bir uyanıklık bat gösterdi. Hepıi 
de Avrupanın iktısadi boyunduru• 
ğundan kurtulmak için ciddi sava· 
şa giriştiler.. Ve yavat yavaı bu 
yolda hayli ilerlediler •• 

Bu hal Avrupalı kapitalistlerin 
hiç hcşuna gitmedi amma bahsi 
geçen bu memleketlerde yeni ku· 
rulnn fabrikaların makinelerini it· 
sizlik dolayıaile çaresiz hazırlayıp 
teslim ettiler .. Bu yüzden bu sağ
mal memleketlerin iktııadi vazi • 
yetlerini deci~tirdi. Evvelce bol 
bol siparit ettikleri bazı cinı mes· 
nuatı artık memleketlerinde imal 
ettiklerinden aynı mesnuattan ıa • 
tarak geçinen birçok Avrupa fab
rikalarından almaz oldular. Para 
babalarını dütünce aldı. Ellerin • 
den gelse bu hale mani olacaklar, 
lktısadi kalkınmaya te!ebbüı e • 

Madanı 
Luiza 

Evinde fala mı 
bakıyordu 

Dün lstanbul Birinci Ceza mah· 
kemesinde çok ıayaru dikkat bir 
davaya bakılmııtrr. DaY& edilen 
Madam Luiza isminde bir musevi 
kadındı. 

IJdia ediHığine göre Madam 
Lui}a Arnavutköyündeki evinde 
para muk:o.h'linde fa!I\ bakmakta· 
dır. ilk ıa.hit olmak üzere Mihrün· 
niıa Hanım davet edi!di. Mihrün· 
nisa Hanım 24 yatında zarif b ir 
hanımdı. Hüviyetin! söyliyen Em
niyet Müdürlüğü T etl<'lti hüviyet 
memurlarından P.olis memuru ol
duğunu söyledi. Ve vak'ayı f(>yle 
anlattı: 

- Amirimden aldığım emir Ü· 

zerine Madam Ester ism'nde bir 
kadıntn delaletiyle bir Cumartesi ) 
günia Madam Luizanın evine git- ı 

t~m. Bu madamın 50 kuruş muka
bilinde fala baktığı söyleniyordu. 
Madam Luiza Cumartesi günü ol
du3u için fala bakamıyacağmı, 
bincenaleyh ertesi günü geimemi 
ve 50 kuru' ge~irmemi söyledi. 
Ben de öyle yaptım. 

rinde bulunan para ile, hava kuv• Madam evvela iamimi ve ne 
vetlerini ıüratle AJmanlarmki de- iç'n fa!a bak!ırmak istediğimi ıor· 
derece3ine çıkarabileceklerine ka· du. Ben de ismimi ıöy!edim ve 
nidir1cr. Fahri isminde b'ri için baktıracağı 

B:ı ::ene, ıimdiki halde hava mı söyledim. Bunun üzerine Ma
km·vctleri için altı milyon sterlin dam musevicc yazılı bir kitaba 
kad~r yaptıkları masraftan §U ne- baktı. Fahri denilen adam!n zira· 
ticeve varcu~lardır: at tahsil etmekte olduğunu, yakın-

Frar..aız hava kuvvetini battan- da bitirip ben!mle evleneeeğini 

baıa modern bir hale koymak i· söyledi. Tam bu esnada arkadaı· 
ç.in. 44.000.0f.? ste!'~n li.zrm~ır. lnrım :çeriye girdiler. Madam ki· 

lıte ıon zamanlarda Rusların 
bütün ihtiyacını temin edebilecek 
kudrette bir eğe fabrikasının in • 
§asını lngilizlerin biri üstüne ·al • 
mı§ .. Rusların eğeye çok ihtiyaçla• 
rı vannrt ve evvelce bu ihtiyaçla • 
nnı lngilerenin Şefilt ıanayiinden 
temin ederlemıit Bu fabrika ya • 
pıhraa bu aanayi ehemmiyetli olan 
Rus pa::r:armı kaybedecekmit ! 

Bu haberi Teren Pariı kapita • 
liatlerinin gazetesi inler Burs in • 
gilizlerni bu hareketine teessüf e • 
diyor ve dövünerek diyor ki: "Av
rupa kapitalistleri aırtlannda tali· 
la.yan kamçılan kendileri imal e • 
diyorlar •• ,, 1 

Vah .• Yah ! Yüz yıllar'danberl o · 
kamçının acısını duyanlara, yiyen• 
lere yazık değil miydi .. Awupalı 
kapitalistler bu kadar acizlerini İ• 
tiraf etmek tenezzülünü göstere • 
cek raddeye geldiler mi dersiniz? 

Japonlara karşı 
beyaz ırk 
birleşecek 

(Baıtaralı 1 inci de) 

mektedir. iki devlet adamı Ja
ponyanm Londra ve V qincton 
antJaımumı bozacağım bildik· 
leri için ıilah yarışında daha 
az tehlikeli bir u:ı:latma elde et
mek çarelerini araştırmaktadır
lar. 

Sir Jon Simonun Franıa ile 
ltalyayı da alarak bir dört dev· 
let uzlaıması yapılması teklifini 
de ileri ıümıüt olduğunu söyle
mektedir. Bu dört devlet filo • 
!arının hacmini mahdut bir mik· 

tarda tutmayı taahhüt edecekler 
ancak uzlaşma dıımda kalmıt 
memleketlerin deniz kuvvetleri 
lc:endilerinin emniyetlerini tehdit 
ederse bu miktan arttıracaklar
dır. 

Dört devletin donanma ku • 
mand!lnlıldan arasındaki temas 
yapılması dütünülen üzlqmanm 
temeli olacaktır. 

Tramvay ücreti 
(Baş taralı l incide) l 

Bu takdirde tramvay ücretle
rinde tenzilat yapılacaktır. Bun
dan baıka elektrik kilovatı da 
on altı buçuk kuruttan on bet 
kuruta indirilecektir. 

Komisyon tarafından, Ticaret 
odasınd:ın hayat indeksi iıten • 
miştir. Tarifenin birinci kinun 
zarfında hemen tatbika geçmesi 
muhtemel görülmektedir. Yal • 

nız ne kadar tenzilat ya.,ılacağı 
ancak hayat indeksinin gözden 1 

geçirilmesinden sonra anlaşıla • ' Fransız mıl i ınudafaa butçe • tabı biti~ikteki ya!ak odasında 
sine yeniden ilave edilecek rneb • haryolasının üı!üne ath. Bu zMDa· 1 

I:ğın 13.0CO.GO-n sterlini tama· na kadar henüz parayı da vereme· ~==~~:-=~~====~~:s:s 
btecektir. 

m•n l--3.·.:n k·r·cvt;ne P. t ~ o'..._ ... htrr. mi~tim. yapm:ısına luzum olmadığım :ıave 

-ZAYl-=-Kapı-.tılan T Ürk Vse· 
1 

Diqer ,ah't üçiincü komiser Na· etli. 
5 ;nde ok ıdıı~uma dair lstP.nhul suhi Bey ele ayn1 şeyi teyit etti. Neticede mahkeme yakalanan 
Maarif Mii:lürW;yünden aldıPtm 1 Otuz yaşlarında ve gayet şık kitabın tetkiki ve madamın daha 
12 numaralı vesikayı zayi ettim. giyinm'ı o!an Madam Luiza hu evvelce gene ayni ıuçtan dolayı 

~ "lirinci ıube " 1761 
~ l l:!nci ıube: Saman Puan Yen1s"ni 
l1tıa 0 • •mn•..-ı•ı yoktur. 

cıkaracağımdan hUkmü ithamları şid~etle reddetti ve esa.· yapılan muhake.me1erinin gözden . ı •en kocası, çocuktan, evi, barkı gec:rilmeai için bqka aüne bıra• 
446 - Abdülcelil olduiunu aöyliyerek böy1e bir ıe1 kıldı. 
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HABER, okuyucularına bir 
hizmette bulmak gayesiyle bir 
"Kü,çük ilanlar,, ıütunu açmıı

tır. Şimdilik perıembe gün
leri nqredilecek olna bu ilanlar 
için hiç denilecek kada az bir 
ücret, ıatırına beı kuruı alına -
caktır. 

Ayrıca bugünden itibaren 11 
gün içinde küçük ilan gönderen
lerin ilinlan gazetemizde para -
ıız neıredilecektir. 

• Bir diıçi if arıyor - Protez 
kısmını A vnıpada tahsil etmit 
bir Türk genci, geliri yolunda 
bir di§Çi yanında teknik itlerini 
derhuhte etmek ve çalıımak iıti
yor. 

Adresi: Pangaltı Sinemköy, 
Şahin ıokak No. 64 diıçi Hüsam
ıettin Bey. 

r.:ı .... .... 
Frannzca dersi ve .atlık piya

no - Gayet iyi ve modem bir 
piyano ucuz bir fiatla satılmak
ta ve tecrübeli bir muallim tara
fından müsait teraitle Fransızca 
dersi verilmektedir. Parmakka
pt, Telırıaf sokağı 4 numaralı 
evkaf apartımanı son katında 
Matmazel Amozyo. 

• Ev, tarla ve dükkan (1800) 
liraya •atılıktır - Yeıilkö7e kırk 

bet dakika meaafe~e bulunan 
Safra köyünde dört oda, bir dük
kan, 2000 metrelik kuyulu bah
çe, 200 koyun alır büyük bir a
hır, altı parçadan ibaret 64000 
metre tarla aatılıktır. Talip o

lanlar mezkur köy imamı Tah • 
'in Efendiye ve Yeni Postahane 
hanle dairesinde küçük Hilmi 
Beye müracaat edebilirler. .... .... 

ı::: 

Satılık piyano - Kuyruklu, 
Beclt marka, Rus malı. Oıkü· 
dar Ayazma Değirmen sokak 8 
numara. 

• Satılık hane - Samatyada 
Hacıkadın hamamı ııraaında 97 
No. dört oda, denize nezaretli, 

ıenede 240 lira iratlı, 200 metre 
meyve bahçeli hane 1300 liraya. 
dır. Sahibi içindedir. 

Lil 
Muhcuip - Hakkiyle uıulü 

defteri bilir tecrübeli genç bir 
muhasip aabahtan aaat 14 e ka
dar ve yahut daimi İf arıyor. Taf
raya da gider. lstiyenlerin HA
BER gazetesine (Muhaıip) rum· 
ziyle tahriren müracaatları. 

• Gümrük~ü - Gümrükte ıe -
nelerce komis.P Jnculuk yapmıt 

ithalat ve irhacat if lerini ve tari
feyi iyi bilir bir genç müeueae 
ve ticarethanelerde it arıyor. 

Kameai vardır. HABER ıaze • 
teaine (11) rumziyle tahriren 
müracaatları. 

Poıta pulu - Kolleksiyon i
çin damgasız ve bu seneye ait 
göıteriflİ ıeriler ve ucuz fiatla 
satılıktır. Üsküdar post reştant 
ı. c. 

• Frannzca, Türkçe riyaziye 
dersleri - Fransızcadan tercÜ· 
me ve Türkçe telif eıerleri olan, 

derılerini kolay bir metot ile ve
ren bir muallimden ders almak, 
telif ve tercüme eıerlrini tashih 
ettirmek ve eser tercüme ettir -
mek iıtiyenler Şehremininde 0-
dabqı mahallesinde İbrahim ça· 
vut sokağında 8 numaralı hane
de Mehmet Rasim adresine mü
racaat. 

l!il .... 
lı arıyor - 16 yaıında orta 

tahsilli bir genç müsait taraitle 
bir İf arıyor. HABER de D. B. 

• Kiralık, Satılık Ev - Fatih, Kızta. 
şı, Horhor Sofular, Yeşil tekke No. 49 

• dokuz od~ terkos, havagazı, elektrik, 
hın·adar bahçe. Yanındaki 47 No. ya 
müracaat. 

!::1 ;: .... .... 
Mü.ait feraitle - it arıyorum. 

20 yaıındayim, orta tahsilim var, 

tafraya da giderim. Ankara cad
desi No. 52 Jan Bitton. • Ace]e Satılık Arsalar: - Heybeli 
Adada Manastır eteğinde müfrez iki 
parça arsa acele satılıktır. lskeJe ha· 
şındsı Neşet Beyin gazinosunda tellıll 
Asaf Beye müracaat, .... 

:::: .... 
Satılık Arsa - Cihangirde Yahya 

Çelebi mahallesinde Karakol çıkma • 
zındn 381 metre murabbaı arsa satı· 

hktır. On altı metre altmış santim yU· 

zü vardır. Taksim meydanına 4 daki -
ita Fındıklı caddesine 5 dakika mesa· 
!edcdir. Taliplerin Bahçekapı: Sadi • 
kıye han ikinci kat 12 numarada a\'ll· 
kat Süleyman Vecdi Beye müracaat· 
Jarı ihin olunur. 

Behemehal Bir Yılbaşı 
Piyango Bileti Alınız 
Geçen Yılba -
şında piyango 
talllisi kazan -
dıaı parayı evi 
ne ~öyle gö -
türmüştü. 

Bu tam (50,000) 
liralık bir ser.
vetti ... 

2 Birinci I< An un Pazar 
823 UJız. BVKREŞ, U6 m. 
11,45 Dini ~riyat, 12 d1n1 mualld, (koro) 

12,30 otıe kon.seri (radyo orkestram) 18,80 
haberler, 13,4l5 hatif muaikl, 14,ll! haberler, 
14,40 pllk, 17 bbb1 bahisler, 17,ltı Romen 
mu.stklıl, 17,30 köylUye konferans, 18 hatif 
neoeıı musiki, 19 haberler, 19,llJ .Teaıı Ma.r
co orkestram, 20 konfera.ruı, 20,20 plAk, 20,(5 
hafta haberleri, 21 muaikl, 22 spor, 22,10 sa
lon radyo orkestr&ll, 23 haberler, 23,35 or· 
kestranm devamL 

ızs Khz. v ARŞOVA, 1545 m. 
17 ,.0 Piyano yardJ.m.lyle prkılar, - akz. 

ler, 18 p.rkılı dana parçalan, 19 piyano mu· 
ıdkiııl, 19,30 pl&.k - sözler, 21 popUler orkes· 
traaı 21,(5 haberler, ıKSzler, 23 reklAm ve 
konaer, edebiyat, 23,30 pl!k, 24 sözler, 2t,Ol5 
dana muslklsl. 

545 Kbı:. BUDAPEŞTE, 650 m • 
18 Çingene orkestrası, 18,25 sözler, 19 

piyano kon.seri, 19,40 masallar, 20,15 spor 
haberleri, 20,30 Kalmanın (Zsust k18a.aseyn) 
lsimlf Uç perdelik opereti, 22,45 haberler, 
23,05 oda musik181, 23,(5 Çingene orkestra· 
m, 24,30 YandlUı cazbandı. 

811, Khz. BE~LIN, 351 m. 
19 Çift piyano konseri, 19,80 bando mızı· 

ka, 20,30 §&rkılar, 20,40 spor haberleri, 21,40 
(Bağdat berberi) fslmll operadan sahneler, 
22,30 yedinci Alman pJıeaerlcrinden konser, 
23,10 haberler, 23,30 dans muaiklal. 

$ Birlncik lnun Pazartesi 
821 Kil%. BUKREŞ, MI m • 
13 Haberler, pllk, 23,45 borsa - Pltk, 

H,15 haberler, H,40 pl!k, 18 konferanıı, 
18,10 ScbuberUn eaerlertnden kuartet kon· 
ııerl, 19 Haberler, 10,15 radyo orı<eatnuıt, 
20 konferans - pllk, 20,20 pl!k, 21 ke· 
man konaerl, 21,45 prktlı piyano konseri, 
22 Cazda.nt, 23,25 kahvehane mualldsl. 

22S Kbz. VARŞOVA, lH:S m. 
ıs Piyano konseri - eözler, 19,115 hafif 

kahvehane muaikJsi, 20 piyano llo ıarktlar, 
20,2:S sözler, 21 kanştk aletlerle konser, 21,(5 
haberler, 22 ııenfonlk orke11t:ra konaerl -
konferaruı, 23 reklAm konseri, 23,2:5 dana 

denıl - daruı muslldsi. 
MiS Khı:. BUDAPEŞTE, 550 m. 
18,30 Koro konseri, 19,~ der&, 19,!0 Ke

man koııaer1(nonka Fehre), 21 Flllpln adala· 
rmda çalman muslld parçaları, 22 Grledlln 
idaresinde opera orkest.ra.smın konııerl, 22.40 
haberler, 23,30 Çingene orkeslrnllı, 2(,115 

l pl!k koııaerl. 
841 Kbz. BERUN, M'7 m. 
18.30 Pltk, 19.05 spor, 19,30 Duosonet 

konseri, 20 aktUa.llte, 20,20 yont ~arkılar, 
20,(0 haberler, 21,10 tiyatro bahfılerl, 21,(0 
dau muslklld, 23 habe!'le!', 21,20 akpm 

konseri. 

4 Blrlnclkl"un Sah 
823 Khz. B1'KR.Eı,, 484 m. 
ıs Radyo orkestram (dans parçalan, ha· 

.nt havalar. 14 haberler, H,S\) orkutranm 
hafif havalara devamı, 18 pl!k, 19 haberler, 
19,llS pllk, 20 konfera.ruı, 20,20 plA.k (man· 

dolln, gitar, akordeon), 21 Debuaaynm eser· 
lerlnden konser, 22 konferans, 22,15 ttnfo
ntk orkestra konaeri, 23,2:5 kahvehane kon-
sert. 

zza Khz. VARŞO\'A, '7M5 m. 
18 Vllnadan oda mustklıl - konfera.na, 

18,35 pllk - sözler, 19,15 orkestra konseri 
- edebiyat, 20 Tanber~ln pltklanndn.n -
ııözler, 21,1:5 (Şeytan ve Katerln&) l.!!lmlt 
opera temsili CDw<>rzak), 23.l>IS rekltım kon· 
serl. 24,10 spor, 2(,05 dans pUUdan. 

545 Kbı:. BUDAPEŞTE, 650 m. 
18 Ca.zba.nt, 18,45 Franmzca d~rı, 19,la 

F'aragato konaerl, 19,5:S sözler, 20,30 opera
dan nakil Offenbachm (Contes Hoffmıı.nn) 
operası, 22,35 haberler, 23,35 haberler, 23.(5 
Çingene orkestrası, 24,30 Bachınan aalon 
kurtet takımı. 

:naa:::::ı::::ıı: .... ·:::'l.ı:". ......................... ···;;~ı:0·111·r··::: .................... : .. ·:;::::::u:·ı:· ' li .. . .. ..... ..o;. ..... Ah~~t ... As~~-·- ... . ,1 

Ml Khı:. DERUN, 351 m. 
19.30 Yeni orperet parçaların, 20.40 haber

ler 21 10 (Shnnesturnbal'adel l!dmll mono· 
ıoİ. 2;,40 nqell ne~rlyat, 23 haberler, 23,ZO 
Mozartm eserlerinden konser, 2( dans muıl· 

kist. 

il Ortaköy Şifa Yurdu 1 
51 n Tramvay yolu Muallim Naci Cad.1ı5 

il lıtanbulun en ıüzel yerinde, geni, bir park ortaımcla, her türlü aari kon- ı 
•ı foru haiz, çok temiz, fiyatlar rok ehven ve kadm erkek her türlü hastalara ı. ~ 

ij açıkhastahane. Yatak fiyattan iki liradan itibaren. 1 
if Doğum ve kadın ameliyatlany]e apandisit, fıbk, basur, ve buna benzer 
1: ameliyeler için huıuıi fiyatlar. Arzu edene fiyat listesi ve broıür Ol 

l_ .. ach===-=::ır.:::::::::.:::) nı aııwaa~I 

5 B'rlnc"klnun Car,amba 
82S Khz. BtJKREŞ, SH m. 
13 Pllk, 13,tl> borsa - pl!k, 14.la haber· 

ter, H,40 pltk (hattt muaiki), 18, Edvard 
Candellanm eaerlerinden (Petru Rares) kısa 
operMI, 19 haberler. 19,15 radyo orkeat.m· 
sı, 20 konferans, 20,20 p:Ak (prktlar). 21 
Cbopfnln eserlerinden piyano konseri 21,•5 
p.rlolar, 22,05 radyo salon orkestram, 23 
haberler, 23,25 konserin devamı · 

ftS Khz. VARŞOVA, 11415 m. 
ı 7 Birçok mllletlerin danıılarmdan - söz· 

ter, 18 J&rkılar, 18,25 konferans, spor, 19,15 
piyano - keman konseri, 19,415 konferans 
20 koro konııert - eözler, 20,30 koruıerin de· 

Istanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra Semti Mahalleıi So cağı Emlak Hissesi Cıosi Hi15eye göre mu· 

No. sı No. sı hammen kırmeti 
1979 BOyllkada Meırutiyet Albayrak 20 15196 Ahıap baneve bahçe 625 T. L. 
1980 ,, ,,. Yeni Doganbey eski Kurloğlu 19 12120 ,, 654 ,. 
1986 ,, Cami Firuz eski, Yeni yeni 8 10/48 ,, 110 ,, 
3242 •• Yalı Zsq-noıpaşa 27 Tamamı Araa metreıi 67 134 ,, 
3244 ,, Maden Şalcı çıkmazı 25 121/480 Ahıap hane 190 " 

Ya.le yedi MÇllk pey akçelerile ihale bedelleri nakien nya gavramübadil bono•ile ödenmek üzere yukarıda evufı vazıh gayrı· 
11t•kaller açık arttırma ıaretiyle aahhğa çıkarılmışhr. ibalelerı 1/ J '21 n ı Pazartesi günü saat OD d&rttedir. Ahcı?arın G .ıla tada eıki 
Kerdi Liyone Banka11 bina11ndaki Hbf komiıyoouoa müracaatJar1. (7700) 

vamı, 21 Vllnadan naklen :Mlcklevicı 

1 
mı, 22 Chopfnln eserlerinden konset• 
lt&lyanca konferans, 22,40 CbopıııiD 
lonsel sanatıan, 23 rekldm konseri, 
dans musUdsl - sözler, 24,05 dan.I ııı 

M6 Kh%. BUDA.PEŞTE, ti50 m. ~ 
18,30 Rajter idaresinde opera orl<~ 

19,45 ltalyıuıca derıı, 20,15 plı\k, 21 ~ 
neşriyat, 23 haberler, 23,30 Lajol 
çingene orkestrası, 24 dans musildal· 

8U Khz. BERLtN 857 m. 

19,30 Senfonik konser, 19,40 ev Itl~ 
(yaylı Sa?Jar konseri), 20,(0 baberlef• ,JI 
mJlU neşriyat, 22,10 .Anton BrucıaıerlD ııet"' 
leKılden senfonik konser, 23,10 ııa 
23,30 plAk konseri. 

6 Blrinc:ik3nun 
823 Klız. B'OKREŞ, SGI m. l 
18 Haberler - pltık, 13,(5 habel'let• t 

haberler, H,tO p!Ak, 18 radyo saiotJ 0 

traııı, 19 haberler, 19,15 orkest;raııUl 
mı, 20 konferans, 20,20 kontcran!• 
{Die Mcclstersirl'ger von NUmbcrgl sO 
RJchn.rd Wagnerln opera temsili, 23, 
berler. 

228 Khz. VARŞOVA, 18'5 m. I~ 
16,(5 plak - ders, 18 sahne tı1<fr 

1 
18,50 s6zler, 19,15 piyano konae~:ııı 
edebiyat, 20 oda musikisi, 20,30 1{ 
Macar musikisi - sözler, 21,05 b~et 
keatra havalan - haberler, 21.5:5 ali ~ 
Fenlandya musiklal (senfonik), 22,45 t 
rans, 23 rek!Amlı konser, 23,15 ~ 
23,85 dans mus1k1s1, 23,45 sözler, 2(, 
mualkls1. 

MiS Khz. BUDA PEŞTE, 550 m. ti)', 
18 Ziraat, 18,30 plak konseri -

19,2:5 aa.lon muslkJsl, 20,10 hartct ~ 
20,30 Budııpe~e overaıımda vcrttecel< O (f 
11 nakil, 23,30 Çingene orkestrası, 24,l 
landlya orkestrası. 

831 Khz. BERLtN, 857 m. ~ 
18,30 Karışık kora konseri, J9,05

0 Balladlar, 19,80 ı;ocuk neşriyatı. 2 
neşrlyat, 20.3:5 haberler, 21,05 Göb~ 
tından konferans, 22,30 plAk, 23 tıa 
23,80 dans mustklst. 

7 Birincikanun Cul113 

8!3 Khr.. B'OKREŞ, SGI m. t5 f 
13 PlAk, 13.45 Borsa haberleri, l°' 

berter, U,40 plll.k, hafi! musfl<l, 18 !'il~ 
kestrası, 19 haberler, 19,15 radyo 
trası, 20 konferans, 20.20 opera ko~ 
senfonik konsere dair, 21,10 senfonik 'I' 
22 senfonik !~.in sözler, 22,15 konserlll 
mı, 23,30 plAk. 

228 Khz. VARŞOVA. 12l/S m. 
18,15 Oda musikisi. - 18,50 sö'IJCf•J 

plAk (Solist musiki), - sözler, 20 ıc..rı. 
ne mustJdsl - baberler, 20.sn kons~f' 
vamı - spor haberleri, 21,15 senfoıı.ı• 
aer (Varvova fllh:ırmonlsf), 23 30 şUrl'' 
40 reklAm konseri, 24 sözler, 24,0( ~ 
stkim, CptAk) • 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 1550 m. 
18,l:S Çingene orkestrası, ıo spOI'~ 

ııözler, 20,25 Bertha salon takımı, 21. 
yo UstUDP. radyo, 21,!50 snrkılı Kalrn'11 

ecrl, 22,S~ Haberler, 22 50 Rajter fdll 
opera orkestrası, 24 20 hn.fif 811.lon ııı 

8U Khz. BERLİN, 487 m. ;I, 
18 Hafi! orkestra konseri, 19,0!I ~ 

10.30 plA.k, 21 haberler, 21,10 Ksflo!,, 
mandolin koruıerl. 22 radyo temsıtl. d 
berler, 23,20 Makıı Rer:erln eserterltl 
yano Jceman konseri • ~ 

8 BirincillA"un Cuma' 
sıs Rhz. BU'KREŞ. 864 m. 
13 PlAk, 13,45 pl(l.k, 14,15 haberıtt , 

pldk. 16 mektep neşriyatı, 18 dan' ~ 
kisi, 19 haberler. 10,llS Corologos c;'I/ 
mı, 20 konferans, 20.20 plA.k, 21 ti"~ 
kcstra.sı, 22 konferans, 22,15 konııt v;tl" 
mı, 23 haberler, 23,25 kahvehane 

ııs Khz. VARŞO\'A, 1845 ın. ~ 
18 Dans musiklsl, 18,50 kon!' 

Föytön, 19,la Viyolonsel ile parç&l,r r;_, 
tıbbi tavsiyeler, 20 piyano refakati;:, ~ 
lar, 20,20 konferans, 20,30 koO ~ 
ııözler, 21 popüler senfonik orkeııır-~ 
21,(5 haberler, 22 Sebe~iusun serıf~JI'• ~ 
ııözler. 23 rekll~mlt konser, 23,16 .,,,~ . 
plll.k ile dans - sözler, 2•,06 

24,35 dans musikisi • ~ 

645 Khr.. BUDAPEŞTE, 51\0 rıt;sı.~ 
17,(5 konservatuvıı.rdan nııkil;,_,.1 

20,30 neşeli ııl>zlcr, 21 arzuys rtııl"' ,1 
22,30 spor haberleri, 22 50 Perl"~ 
kestrası, 23,40 po,ta memurları 
fından konser. .J. 

8.U Khz. BERLIN, 851 Dl• 19·~ 
18 Hafif orkestra konserl~0p,etf• f 

temsili, 20 Cembal ve keınaıı ııcrıet• 
oarkılar, 20,40 aktüalite, 21 ııa etrl~~I 
marşlardan p!Aklo.r, 21,30 ınill~~ d•"' 
plft.k konserl, 23 haberler, 23, 
kisi. 

YENi ÇIK'fl. 

Gorio Baba 
Fiatı ıoo kur;:.ı~~ 

Tevzi yeri - V .AKIT 

DIŞ ooKT0~~ 
o bey t ~ a ;rarıı1"f. 

fatih Karagüınruk 
durağı No. 4 
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F='i RA V ÜN U . ZI 
!çiıktan kur'a ile birbir erini 

~ yemeğe başlamışlardı! 
':-. .._. ~ı!1!11tah Kuruı, kendine mua- zünün en bahtiyar, en zengin hü. Fakat Menfiı §ehrinin mukave· 
JJtl'I' -.Jcı ınedeniyetlerin ne daya· kümdarı olduğumu hissediyorum! meli de uzun sürmedi. Şehir düt-

di .:1111 temsil eden Mısırı da ken- Fravunun kızı, lran sarayının tü ve Fravun ile bütün akrabası, 
fı.ı d~?atına katmayı dü§ünmüş, diğer kadınları gibi, bir elini ağzı- Mısırlıların bütün asılza"deleri esir 
~ Utunceyi gerçekle§tirmek o - nın üzerinde tutarak dinliyordu. edildiler. Bunların hepsi baka • 
tıı, 01lu Kambize nasip olmut • Şehin§ah, elini uzatarak, pren- retlerin en kötüsüne, i§kencelerin 

ıeıin elini tuttu ve anlattı: en akla gelmiyecek tekillerine ma 
~eti~ Önce Kambizin bir elçi he- - Fravunun kızı! Elinle ağzını ruz kaldılar. Fravunla asilzadele
•iQ )q ••ıra giderek Fravun Amaai- kapayıp muattar nefesinden beni rin kızları, elleri ayaklan bağlı 0-,111 Şehintah için istedi. Şe- mahrum etme! Buradaki Firigyalı lan ana, babalarının karıısmda en 
' bu fikri veren zat, onun kızların aarmııak- ve soğana düt- ağır, en baya,ğı hizmetlere sürük
\e~~da ya§ıyan bir Mısırlı göz künlükleri yüzünden biz bu adeti lendiler. Daha sonra ııra erkek 

F 1Ydi. kabule mecbur olduk Yoksa sana çocuklara geldi. Bunların boyun· 
·~ r.vun, bayır, demedi, ve çok k&111 değil! larına ipler, ağızlarına gemler ge
'lııeden elçi heyeti İran paytah- Mısırlı Prenıeı konu§mağa bat· çirildi. Bunlar da ana babaları
~ haber gönderdi. Fravunun ladı: nın önünde bu §ekilde geçirildik-
' Yolda idi. Şehinph da Fra - - Muazzam pederiniz Kuruı, ten ıonra boyunları vuruldu. 

,r#, ~ı~\lıı kızını karıılamak için fev - ölümünden kıaa bir zaman evvel, Daha ıonra sıra Fravun ile ar- ikisi yalnız kahnca Kamblz hayranh§ını anlattı; "Seni 
~ lde ınerasim hazırlattı. Mısırdan bir göz hekimi iıtetmit, kada§larma geldi ve bunlar da muazzam pederinden istemekle isabet etml9lml,, 

~Nihayet Fravunun kızı paytah- ve Fravun Amasiı ona memleke· birer birer mahvedildiler. Fakat bol ve ucuz olduğu ıöylenmitti. Bu hadise üzerinden kısa bir za• 
~~tdı ve ihtitam ile parlıyan te- tin en deierli tabibini gön dermit· gazabı hümayun hi.li. yatıımamıı· Kam biz elli bin askerle bu tarafa man geçmitti. Bir gün Kam biz, 
~ Ur~er içinde saraya girerek ti. Hekim buraya geldikten ıonra tı ! doiru yürüdü. Fakat yolun beıte en yakın ve en muhterem dosta 
'l)lııhııin kendisini karıılıyacağı bir daha memleketine iade oluna· Onun için kendisini aldatan A- biri tekmillenmeden erzak bitti. Preksaıpeı'e ıordu: 
l. 0na. ayak attı. K<t!:2biz, haftan madı. O da Amasise kin bağladı Geçilen arazi, kııır kumluklardı. - Halk beni nasıl tanıyor? 
~-dikkat keailmitti. Kendisi - Onu karıaından, çocuklarındar Halbuki Şehintahın ordugahı ka- Ve ıu cevabı aldı: 
.ıc....ı"" kızın güzelliği hakkında vatanından mahrum ettiği için, ö rılarla, cariyelerle, çocuklarla do- - Halk ıizi seviyor ve lier lia • 
~.~nen mübalağalı sözler bile almak istedi. Ve Fravunun kızır. luydu. Açlık baıgöıterince bir linizden ho§nut bulunuyor. Yalnız 

" 15f '-lik_ kalıyordu. Fravunun kızı, istemenizi ıize ilham etti. Fravun tek çare kalmııtı: insan eti ye· fazla tarap içtiğinizi sanıyor. 
"J ~ bır ilahe azameti, bir ili.he ve- ıize itaat edecek olursa ciğerpare mek ! Kam biz fazla prAbm üzerinde 
;· tıı "1 Yeriyordu. Onun tavus kuy- sinden mahrum olacaktı. Size kar Onun iç.in lier gün, her on kiti hiç bir teıir yapmadığını ispat et-
~ i~a. benziyen başlığı, ortalı- fi gelecek olursa, gazabmıza uğrı arasında kur'a çekiliyor, ve kur'a mek istedi ve yayını aldı, okunu 11, dl tenk renk ıtıklar aerpmektey- yacaktı. Onun için ıizi aldattı w kime isabet ederse o adam kesili- çekti v; muhterem dostuna, aaki-

tıı Çiinkü tavusun bütün tüyleri, beni gönderdi. Ben Fravunun kı yor ve arkadaılan onun etini yİ· ıine: 
~ deierli tatlardan yapılinıttı ve zı değili~ .• Ben daha önceki Fra yorlardı. - Bak, dedi, senin çoculun §U· 

'-ta.ah batlık, ilahenin bqına vun Aprısın kızıyı~. Amas~s Çılgın Kambiz, ancak bu hadi- rada duruyor, okumu ona ataca-
' yal!afllllthl .a-lııama luu-tı iayan ettı;l>abamı ol seye phit olduktan ıonra aeri .jmı. Bu oku onun yürf'pne iAp1a • 

(l du"rdu·· ve onun yerini aldı. Ben1m _,.. -ı tt" 
~1."'ll\ın genç göğsünün altından! uonme,. emre ı. ıam, halk haksızdır. Saplıyamaz • 

ılle d b" k adım Nitites'tir. Diğer taraftan onun Kartacaya sam, halk haklıdır! 
lb:_ · olanan ır emer, meme • Şehı"n-.ah bı"rdenbı"re feveran et · "..... d b" d b' 

'
~·qıın ortasında düğümleniyor ve s- karşı yürüttugu or u, ır a nn 1• Bir lahze ıonra, zavallı çocuk 

d ti•. Zaten kendisi ıar'ah bir adanı ı t d ç··nk'' Fenı"kelı'ler tı.., 11tıa dökül~n, teffaf ipekleri e a ama 1• u u ' yere düştü ve öldü. 
:'Ilı"' dı. Ve sar'aya tutulunca ne yap 1 l l 1 - k d 1 "ne kar•ı b ıOrd F k t b f ffaf i ran 1 ara, xan ar eş erı ~ ' Ok onun yu··reg"'ine aaplanmı•tı ! 
"") u. a a u e • tıgvını bilmiyerek her •eyi yapard1 l d 1 ~ 
k. ;r, \rücudunun bütün güzelli • ~ h yol göstermeğe razı 0 ma 1 ar. Çocuğun babası hislerini zaptct· 
~ b Onun irin derhal Mısıra kar§I arr o .. .. d . e en feci akibe '- ' Ütün cazibesiyle tethir e • 3' çuncu or u 11 

' • mezıe ayni felakete uğnyacağını 
~o"du 1°lin etti ve hemen yola çıktı. " d Ç" kü" hareketinden t' · le ugra ı. un anlıyarak Şehinphı tebcil etti ve: 
\.. 'ttıhiz, Fravunun kızını oka- Kambizin çölleri aşarak Mısı yedi gün ıonra bir çöl fırtınasına - ilahlar bile bu kadar isabet 
~.helendi ki kabul merasimini ra varmasından evvel, Fravun A-1 - •r ' anza sonra ~ocuk 1 tutuldu ve kaybolup gitti. gösteremezler! dedi. 
~k.ün mertebe kısalttı, bu yeni maıiı ölmü•, oğlu Psamanitus o- dUfUp ölmUftU Fakat Kambiz, Menfise dön · 
~e s- M 11 f d Kambiz Mısırdan çıkmıt Aı • ıL li1le bA&baa. kalmak istiyor- nun yerine germi•ti. masisin mumyasını lahtindan çı- düğü zaman ısır ı ar tara ın an 
' ..,. :s- :r :r ı k 1 d botana'ya varmıftı. Haberler fena 

Yeni Fravun, Nilin ag"zmda o - karttı ve mumyayı kırbaçlattıktan fevkalade merasime artı an ı. 
h. d .. f idi. lranda ihtilal kopmuf, lranlı-

l ~~i Yanyana oturunca Kambiz lan Pelıum'da hasmını bekledi ve sonra yaktırdı.! Mısır halkı, Kambizin uğra ı1gı e-
"' d M I l d ld k lar Şehintahın kard,.•i Smerdiıi ..... lıiını anlatb: ilk tiddetli ve korkunç müsademe- · lranlılara göre e, ısır ı ara liketler en memnun o u arını ~ 

- ~L d h f · b. · k · · b · f takı bqlarma geçirmitlerdi. t.... 1~ni muazam pederinden is- den ıonra geriliyerek Menfise kaç göre de, bundan a a ecı ır cı- gösterme ıçın u vazıye 1 n • 
~e"ı d Halbuki Smerdis ölmiif olması 

e isabet etmitim. Yer yü - tı, tehrin içine kapandı. nayet irtikap edilemez i. dılar. 
İranlılar ateti takdis ettikleri Kambiz de onların meramını an· icap ediyordu. 

için ona inıan eti atmayı günah ladı ve Mısır bat kahinini davet Kambiz korktu ve aakiıine da. 
sayarlardı. ederek ıordu: nerek: 

Mısırlılar da bir inıan cesedini - Bü merasimi ne diye yaptı • - Sen kardetimi öldürmedir 
yakmayı, onu ebediyen mahvet - nız ! mi 7 
mek tanırlar, ebediyen yaıamağa Bat ki.hin cevap verdi: 
namzet olan bir insanın yakılma- - Çünkü mabudumuz Apis bi-
sını en büyük küfür ve küfran bi- ze mana aleminde görünerek ıize 
lirlerdi. kartı böyle yapmamızı emretti t 

Fakat Kambiz böyle feylere al- Apiı eıki Mısırlıların, mukad 
dırıt bile etmiyen bir çılgındı. deı buzağısı idi. Kambiz, buzaer · 

Onun için çokgeçmeden, kız - yı huzuruna getirtti ve öldürttü. 
kardefi Atsaya gönül verdi ve o· O zamana ait Mısır menbaları. 
nunla evlenmek istedi. Eski Mı • Şehin§ahın bunu yaptıktan sonra 
sırlılarda böyle bir adet bulundu - delirdiğini söylerler. 
ğu halde lranlılar buna cevaz Fakat Kambiz zaten deliydi ... 

1 vermezlerdi. Fakat Kambiz bu • Yalnız bu hadiseden sonra, kendi 
na da aldırmadı. Ve kızkardeşi- akrabasiyle uğraımağa baıladı. 
ni de, gizli kapaklı bütün itirazla • Kendisi bir gün rüyasında kar-
ra rağmen istifra§ etti. deşi Smerdisin tahta oturduğunu 

Kambiz, bu çılgınlıklar yüzün· gördü. Smerdis, onun tarafından 
den f elaketc uğradı. Suı taraflarına gönderilmi§lİ 

Cünkü Mısırı kolayca istila et- Kambiz, bu kardefinin !'emen öl 
, tikt;n ıonra üç sefere birden gi- dürülmesini emretti ve en güven 
rişmcğe karar verdi. Ve Kartaca· . diği dostu olan Preksaspes'e bu~ 
hlara, Ammon halkına veHabeı · rini infaz ettirdi. Daha sonra hı 
lilere kar§ı üç ordu yürüttü. Çün- rinci kızkllrdetini, bir tarafa hıra 
kü ona Habeşistanın "Abıhayat,, karak daha küçük bir kızkardeşi 

(1.,ütlen Bayıfayı çevirlnl:) 

diyarı olduğu anlatılmıt, orada ile eğlenmeğe batladı. Ve çok geç- oUtau. -·· .. " . • u. · .., , on.a 

1 altının, hapishane parmaklıklarınıj meden ondan hamile kalan kızkarj 
j bile altından yapacak derecede detini de öldürdü. 

isabet etmiftil 
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Tarihi hikaye ı 'ı 1 - öldürdüm ve kendi elimle! SOY ADLARI 1 Esnaf ve işçi 
ıömdüm. 

- O halde bu adam kim? 
Etrafta yeni bir Şehintahm tah. 

ta oturduğunu ilan edenlerden biri 
yakalanarak getirildi ve tahkil<at 
yapıldı. Münadileri ortaya çıka. 
ran ve her tarafa salan adam, 
Smerdisin kendisi değildi. Onun 
baş mubidam idi. Yani ruhani sı
nıflann reisiydi. Smerdisin ken· 
disini gören bir kimse yoktu. 

10kuyucularınıızın soy----F-ır--ın __ c_ıl-ar--
adlarını yazıyoruz 

Kambiz, o kadar hiddetlendi 
ki, üstünü başmı yırttı, bayılıp ye
re düştü, daha sonra r.yıldığı za· 
man hüngür hüngür ağladı. Sonra 
ayağa kalkarak hainleri cezaysı 
çarpmağa ltarar "·erdi. . Bunların 

hepsini diri diri gö:necek, yalnız 

başlarını açıkta bırakacak, bu bnş 
larla, koca bir sahayı donatacak-
tı. 

Kambiz atına atlıyarak asker· 
lerinin yanına ko~mak istedi. Fa
kat atının sırtına yerleştikten son 
r3 yüzü koyun I:apandığı görüldü, 
. zabitleri yanma koştular ve baldı· 
rmdan kan fJŞkırdığmı gördüler. 
Meğer Kambizin hançeri kınsız ol
auğu ha.ide elbisesinin arasına ta
kılmı§, ve atının sırtına sıçradığı 
zaman b-.ldırına saplanmış! 

Kambiz kurtulamadı. Bacak 
kangranl~ıyordu. 

Kendisi ölüme mahkum oldu -
ğunu anlayınca hıtikammm alın • 
m~nını v<.'.siyet etti ve Güros hane· 
danının gene tahta oturlmalarmı 
iıtedi. 

Kambizin vaziyeti günden gii

nc kötüleşirken sakisi düşünceden 
dü~üneeye dalıyordu. 

Onun hali ne olacaktı? 
Kendisi Kambizin kardeşi 

Smerdisi kendi eliyle öldürmü§tü. 
Bu maktul karde!İn adını alarak 
tahta çıkan adam, sahteydi. Ken· 
disi ortaya çıkar da asıl Smerdisi 
eliyle öldürdüğünü itiraf ederse 
akibeti ne olurdu. Elbette ki ö -
lüm! 

Halbuki herkes Smerdisin ölüm 
den kurtulmuş olduğunu zannedi -
yorlardı. 

Çok geçmeden Iran paytahtın
daki baş mubidan, Kam.bizin saki
ıini ele geçirerek onu yeni, fakat 
sahte şah lehinde, ve onun Kurus 
neslinden olduğuna dair söz söy
letmek istedi. 

Saki razı oldu. Derhal münadi· 
ler çıkanldı ve binlerce halk top
landı. Koskoca bir meydnn, İğne 
atılsa düımiyecek hale geldi. 

Saki, saray surunun üzerine çık· 
tı ve oradan halka hakikati anlat
mağa başladı. Onlara kambizin 
bütün cinayetlerini birer birer nnk 
letti. Kendi oğlunu nasıl öldür
düğünü ıöyledi. Ondan sonra 
Smerdisi de Kambizin emriyle 
öldürdüğünü nçıkça anlattı. Ve

1 onun nnmım alarak tahta oturan ı 
zatın sahtekar olduğunu ilave etti ' 
ve halka gene Kurus hanedanın • 
dan birini bulup talita oturtmala • 
rmı vasiyet etti. 

Geri dönmiye imkan yoktu! 
Saki, kendini tarayın duvarın· 

dan aşağı allı ve düşer düşmez 

öldü. 
Kendisi ruhunun Ahuraya iriş· 

tiğine kaniydi ! 

1 - Ali Yalçın Ergen. 2 -
Sadik Ôncü. .'fi - Cemil Ôncü. 
4 - lsmail Aslan Türk. 

Er - Akay işletmesi Kadıköy 
iskele memurlarından Hüsnü . 

Vural - Pangaltı posta telgraf 
muhabere memurlnnndan Murat. 

Aksoy - Malatya topçu mülazi
mi Kemal. 

Ak Timür - Beyoğlu Metrohan 
elektrik §irketi üçüncü kat Kazım. 

Aktay - lstanbul emniyet mü· 
dürlüğü 4 Ş. fen memurlanndan 
Ahmet Hamdi. 

Altay- Fatih Feyzİpa§a cadde
si 19 uncu ilk mektep karşısında 
4 numaralı hanede Nuri. 

Vada - Kabataı liıesi memur· 
lanndan Şinasi. 

Özcan - Eskiıehir köprübatı 
Y eıil Bursa bakkaliyesi Hüseyin. 

Tan - lstanbul paket postaha
nesinde dahili müne1ileyhte müs
tahdem Ziya. 

Albayrak - Albayrak çay tica
rethanesi sahibi Mustafa Nezih. 

Vural - Akay iıletmeıi mevki 
memurlarından llhami. 

Özdemir - Şirketi Hayriye 67 
numaralı vapurynda kamarot Hü· 
seyin. 

Cengiz - Şirketi Hayriye 63 
numaralı vapurunda ıermakinist 

Mehmet Remzi. 

Akın - Şirketi Hayriye 63 nu
maralı vapur memuru Hidayet. 

Alptekin - Şirketi Hayı·iye 63 
numaralı vapur memuru Rüştü. 

Turgayailesi - Bursa belediye 
çiçekçisi Tevfik. 

Kasımpaıa belediye tahsildarı 
Mustafa Kerim ve Meliha, F erihn, 
Semerami:s. 

Ongan - Mütekait cerrah kola
ğası Ahmet, zevcesi Zehra, oğlu 
Üsküdar 21 inci Okul okutucula· 
rından Nedim, oğlu müzisien E
min. 

Öktem - Damadı inhisarlar u
mum muhasebesinde Nurettin, kı
zı Mediha Nurettin. 

Tunçelli - İstanbul belediyesi 
emlak müdüriyeti memurlarından 
Refet. 

Beyoğlu üçüncü sulh hw<imi Sn
it bey, (Özdem) soyadım almı§tır. 

Mütekait erkanıharp jeneral 
Ahmet Gnlip ve oğlu diş hekimi 
Bny Halit Galip ailesi (Ezgü) so
yadını almışlardır. 

Bora - Neslişah mahallesi 
mümessili Ali Efendi. 

1 .. .;.. -™·-·-·--..................... Yüce al :ıp - Gazetemiz mü· 
! Bize seçtiğiniz adları·i rettiplerinden Mehmet z~ki Bey. 
1 bildiriniz, parasız neş I· Arslan türk - Kasımp<lşnda 
i redeceğiz. Resimleri- ! Zencirli~y~ caddes~nde 20 nu· 

1 
nizi de (60) kuruş klişe 1 maralı dukanda bayı, nalbur ço= ·· d • i cukları Melahat, Nezahet, ve 

r-rası o ersenız : K 1 d d . ı ema. ; ........... -...... ~~~~~~-.. _ .. _Jl Öncü-Sirkeci Hocapaşa ma-
. hailesi lbnikemal sokağında 5 nu-

marada Ahmet Sadık ve karde§i 
Cemil. 

Yalçın ergen - Sirkecide Ba· 
lıkesir otelinde Ali, kardeşi Man· 
yasın Börülce agaç köyünde Ah
metle hemşiresi Balıkesirin Hacı 
ishak mahalesinde Hafıza. 

Çelikok - Kuleli askeri lisesi 
sımf zabiti yüzba§ı Kamil ve Is -
tanbul merkez postahanesi giden 
dairesi memurlarından Halil. 

Suba§ı - İstanbul gümrükleri 
muhafaza başmüdiriyeti 18 sayı· 
lı moföründe 641 sayılı Sıtkı. 

Gün gör - Telefon şirketi me· 
murlarından Fuat ve oğlu Yılmaz 
ile ailesi. 

Güngör (x) - Eyüpte Dök -
mecilerde 25 numarada Süley -
man. 

Toli - Kuleli ekim mektebi 
meyvecilik ıubesi ustası Ahmet. 

Akay idaresi Haydarpaşa İs· 
kelesi memurlarının soyadları: 

Kutlu: Başmemur Ömer Hak
kı, Çığ: yük memuru Necdet, 
Ilgaz: gişe memuru Ferit, Sumar: 
gi~e memuru Halit, Girgin: İs· 
kele memuru Hikmet, Arslan: 
iskele memuru Halit, Uysal: is. 
kele memuru Ahmet, Hükün: is
kele memuru irfan. 

Ket - Cibali fabrikası me • 
murlanndan Remzi Şevket. 

Adam - terzi Halit. 
Olgun - Emniyet memuru 

Ahmet Kemal. 
Türkhan -Akay iıletmesi Ka

dıköy iskelesi memurlarından Ke-
nan. 

Arslan türk - Kasımpafa 
Zencir1ikuyu caddesinde 20 nu • 
maralı dükkanda nalbur bayi İs
mail. 
Ba,buğ - Feyziati Kız lisesi 

müdürü Türkan. 

Atak - lstanbul postahanesi 
tevzi memuru Mehmet Adem. 

Akman - Kuzguncuk Tahta
lı bostan numara 10 A. Naki ve 
Paıa limanı caddesi numara 153 
Abidin kardeıler. 

Çitenhikoğlu - Hopalı Haıbi 

Hüseyin. 
Önder - Cibali tütün inhisa

rı memurlarından Altıntop. 

Can - HABER ve KURUN 
gazeteleri muhasebecisi Ahmet. 

Erdem (x) - Laleli Mesihpa
şa mahalesi Tramvay caddesi 7 
numarada adliye mütekaidinin -
den Ali Hilmi ve ailesi. 

Büke - Bakırköy elektrik ıe
beke memuru Mehmet Ali. 

Açak qörUşme 

Akay i§letmesi mem.urlanndan 
Cevat Beye: 

Yazıcı Ömer Rıza Beyin soyadı 
(Eren) değil, (Erem} dir; (Eren) 
yanlışlılda yazılmıştır. Buna göre 
sizinle ayni adı alan yalnız Evli
yazade Nurettin Bey vardır. 

Dikkat 
Bugüne kadarki müracaatlar • 

dan ıunu anladık ki bir çok oku -
yucularla ayrıca muhabere etmek 
mecburiyeti hasıl oluyor. Bu -
nun için bize soyadlarını bildire • 
cek okuyucularımızın gönderecek • 
teri mektuplar içinde ayrıca dört 
kuruıluk bir posta pulu koymaları 
kendi menfaatleri iktizasından o • 
lacaktır. 

Telefon muhabeleri yanlış • 
lıklara sebep olacağını anladığı -
mızdan müracaatların mektupla 
yapılmasını ve zarfların üzerine! 
törünü bir şekilde (Soyadı) ya -
zılmaıı lazımdır. 

Seyyar ekmekçilerden 
şikayet ediyorlar 

Aksarayda ekmekçi Kazını E
fendi anlatıyor: 

Bıktık bu seyyar ekmekçiler
den ! ... 

Bizden ucuz satarlar. Tabii her· 
kes onlardan alır. Ama sattıklan 

ekmekler emin olunuz gayri sıhhi· 
dir ve noksandır .. 

Belediye bir defa sıkı teftiş 

yapsın. Dediğimiz çıkacaktır. 

Bu cihetin teminini çok rica e· 
deriz.Yoksa, dükkanımızı kapatıp, 
biz de iti seyyarlığa dökeceğiz! 

İstanbul beşinci icra memur
luğundan: 

Sanca zade Cemal Beye bi • 
rinci derecede 20000 liraya Pet
ro veledi An don Sağredo Efen
di tarafından ipotek edilmiş bu· 
lunan ve tamamına 90000 lira 
kıymet takdir edilmiı bulunan 

Beyoğlunda Asmalı mescit ma • 
hallesinin T epebaıı ve Tütüncü 
çıkmazı sokağında cephesi tram

vay caddesi üzerinde lngiliz se • 
farethanesi karşısında eski 1 
mükerrer ve yeni 1 mükerrer ve 
1 mükerrer ve 8 ve 10 ve 3 ve 5 
ve yeni 1 ve 3 ve 5 ve 7 ve 9 ve 
11 ve 13 numaralı elyevm altın· 
da büyük bir dükkan ve apartı

man kapısınm diğer tarafında el
yevm pastahanesi bulunan bir 
bap apartımanm yarısı vadesi 

gelmiş 7500 lira için açık arttır· 
maya konmuı olup §artnamesi • 
nin 20 - 12 - 1934 tarihinden 
itibaren dairemizde herkes tara
fından görülebileceği gibi :a -
12 - 1934 tarahine müsadif pa· 
zartesi günü saat 14 ten 16 ya 

kadar dairemizde açık arttırma 
ile satılacaktır. Arttırma bede
li, bedeli muhammen kıymeti -
nin yüzde 75 tini bulmadığı tak· 

tirde en ıon arttıranın taahhüdü 
baki kalmak üzere 15 - 1 -
1935 tarihine müsadif ıalı gü
nü ıaat 14 ten 16 ya kadar dai

remizde yapılacak olan arttırma
da gayri menkul muhammen kıy
metin yüzde 75 tini b~lduğu 
taktirde en arttırana ihale edile
cektir. Arttırma bedeli yüzde 
75 şini bulmadığı taktirde satış 

geriye bırakılacaktır. Taliplerin 
muhammen luymetin yüzde 7,5 
ğu nisbetinde pey akçesini veya 
milli bir bankanın teminat mak· 
buzunu hamil bulunmaları la • 
zımdır. Müterakim vergiler va
kıf icaresi ve belediyeye ait ten· 
virat ve tanzifat rüsumları müş· 
teriye aittir. 2004 numaralı ic
ra ve iflas kanununun 126 ıncı 
maddesinin 4 üncü fıkrasına tev
fikan bu gayri menkul üzerinde 
ipotekli alacaklılarla diğer ala -
caklıların ve irtifak hakkı sahip
lerinin bu haklarım ve hususiyle 
faiz ve masarife dair olan iddia-

larını ilan tarihinden itibaren 20 
gün içinde evrakı müsbite1eriyle 
birlikte bildirmeleri ve aksi hal· 
de hakları tapu sicilleriyle sabit 
olmadıkça satış bedelinin payla9-
tırılmasmdan hariç kalacakları 
cihetle alakadaranm işbu mad
denin mezkur fıkrasına göre ha
reket etmeleri ve işbu gayri men
kulün sair hususatı hakkında 
daha ziyade malumat almak İı· 
tiyenlerin 33/ 187 nomaralı dai· 
iremizdeki dosyasına müracaat 
etmeleri ilan olunur. (325) 

Kömürcüler 

"Kış gelince yüzümüz 
gülüyor,, diyorlar 

Kadıköy - Kömürcü Iia:: 
Efendi Qjyor ki: 

Bu ıene havalann birden .. b: .. 
m~ıı bizim ekmeklere yağ sur 
E ne yapalım, biz de bütün yaı 
turup kış gelsin diye, bekleyip d 
ruyoruz. 

O da sıcak geçerse vay halitı' 
ze .. Ahali diyor ki: Hava birat. 

ğuyunca kömürcüler fiatları yii~, 
s Jtiyorlarnns. Halbuki bu iıte 

zim ne kabahatimiz var. Depol 

bin. hava bozunca fazla fiatla 1 

tlyor. Tabii ki biz de yükseltırıi1. 
d ·ı 

mecbur oluyoruz. Yoksa ken 1
, 

ğimizden bir §ey ilave ettiğ1tı' 
yok. 

Sebzecilerin kazanç 
mevsimi geçti 

Fenerde sebzeci Murat efeli 
söylüyor: 

Bizim iş kazandığı zanıaıı ~ 
kazanır, fakat ziyan edersek 
çok kaybederiz. 

Bir mal satılmaz, çürürse 011 

dan artık istif de edilmez. Dö1' 
mekten başka çare yoktur. 

Biz en ziyade yazın iş yapa 
işte kış başladı. Bundan sonra 
tık alış veriş azalır. Çünkü ı&t• 
cağımız malın nevi azalmıştır• 

Ben bunu bildiğim içindir 
kışın da kuru mal satarım... , 

Kahveci Bodos efendi" 
müşterileri 

Balat kahveci Bodoı efendi 1 
}atıyor: 

Üşüyen, nezle olan, öksU 

tutulan, dinlenmek istiyen, sı ~ 
bir yer arayan doğru benim k• 
veye koşar .. Kışı bende misafir 
çirirler. 

. • • • • a Ama, bılmezsınız .. Bızım ı1' • 
teriler; ne iki yüzlüdür. Kışın 1' 
kahveden çıkmadıkları halde, 
zın kapıdan bile bakmazlar .. ,,} 

Fakat gene allah onları e .. _ 
etmesin .. Müşterilerimizin yüı\J 
den kazanıyor ve geçiniyorııt.·ı 

Kasaplar ve torik bolW 
Tophane - Kasap Mehnıet 

\'11Ş diyor ki: 41 
Bir kaç senedir bu me"•'."' 41 

biz:m işler duruyor. Sebebiıt1 ı,i 

tabii ki bilirsiniz: Toriklerin ~O' 
luğudur. Tanesi beş kurutıt . (. 
can1an torikler satılırken aha11.,,;1 
lir de kırk, elli kuruşa et yet 

· • t -, k · · bu•"" ayı ıraş o ma ı~ın 
1
,,. 

bı~akların fevkinde 0 

~ ~ ~ 
~ o .~·. ~ 
~ IPOIKJEIR IPLAl ~ 
fS. uu.EOR ISII.AlDa-

P o K E il 
AGl 

PLA Y TIRAŞ BiÇ ,ııı• 
lsullanmız. Ve her yerde ;r•Y 
_____ ,3~ 

- ~-= 
.-!!: :r:ird= 

··r··~=···::.•.,.. 
! .............................. --: .. ···==········· ... :Si·····················::: ... , .. : ...... . ... . ···w··············· .. ······· .. i 
~m· ··· ·51·ş··Tabib ~ 
im Halit O alip ~zgtl 
ı... Müoıb !fü lstanbul ye o· '1001•'1 

im Universitesinden ıp ~" ~ 
... , · AP 1 .,.~ iH: Rcvoı.-Ju Tepeba~ı Necıp .; •• :::• 
f ::: ... • ······:::::=-::=·~!. ······················::aoc.S:··::: .. ···==···---ıiillii!i55iii!i5!5i!!!:m:::::;: ....... . 



935 Yıhna 12 Yaşında Giriyor. 
Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim ve 
heyet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de içinde 

bulundurur. Ay başlangıçları ve sayılı ulusal günler lstanbul 
rasathanesinden allnmıştır. 

Ci&tli Fia 

Imalde San'at 
Mevaddı iptidaiye e: 

Birincilik ve. tazelik 

lVIüstahzaratında 
ef aset 

~iya a rekabetsiz .. ··yuş 
k Ancak 19 senelik ayna saba üzerinde devamlı ve müte· 
f lınil bir çalışma sayesinde ( Çapa Marka) pirinç unu 
,~tikasmıo elde ett iği muvaffa!nyet~n mahsulüdür. Halkı~ 
t hat ve menfaatini düşünerek, müstahzarahoın en fenol 
~:~~~tiyle imali-çalışan ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak 
} ~ıgı Yerli ve beynelmilel sergilerde fevkalade altın madal
• 
8 

it la takdir ve taltif edil mit ve daima sihhatini koruyan 
~~.1 .. 

i<ını bilen muhterem halkın rağbetine mazhar olmuştur. 

~ereih: Sizi aldatmıyacak en doğru 
&kikat işaretidir. · 

İln sahada Y egAne öz Türk san'at 
~sert. 

Çapa MarAa 
Müstalızaısatı 

~Ulu ve torba p: r iııy unları: 
Üre ve çorbalık Mercimek ,, 

'' ,, Bezelye ,. 
" ,, Patates " 
'' ., YLl:ıf ,, 
,, Arpa 

" 
,, 

" Fasulye 
" '' ,, Ba'cla 
" . ' ,, 

Nubut 
" " ,, 

Mısır 
ıs_ " .. 

50 gramlık paket ve ,, 
" it " " ,, 
" " " " ,, 
" " " " ,, ,, 

" " " " " it ,, 
" " " " " " 

; 

kutu Karabiber 
,. Kırmızıbiber 

,, l ar çın 
,. Yenibahar 
,, Kımyon 

,, Sahlep 
,, Zcnccfıl 

1 3 Ecza Fi atı 25 Kuruştur. 
' KANAAT KOTOPHANESI 

'HABE:R 
1 Akşam Postası 

! !darehaneaiı ISTANBUL. AN 
KARA CADDESi 

Telgnıf Adreel ı m ANoUL BABEH 
Tcll'foo vaz:ıı ıssn ldareı W"O 

r ' ABONE ŞERAiTi 
ı ı il tı aynk 

rtırldyeı 120 860 660 l230 firl. 
ll:cncbl; lGO ıt.b 840 1810 

iLAN TARiFESi 
l'lcaret uantaruıııı utın 1%,60 

lceamJ Ulııılar 10 Luruştw. 

S :ıhibi ve Neşrivat Müdürü: 
HASAN RASlM US -BwuJdıfı yezı (VAKiT) Matbaaıu 

.Çölde Kaybolanlr.r 

Çoban Yıldızı 

ile yollarını bulurlar 
ve hedeflerine vasıl 

olurlar 

iŞ BANKASI 
Kumbarası 

da işlerini bilenlerin 

Çoban Yıldızı 

dır. Sıkıohlı günleder .__...-····· :~-~~~·-~-!"'.IJlljl~~ 
imdana koşan yo1 

gösteren odur. 

. . .. . ...· . )'. . . ·,. . "• . ~ ·•· ~ , 

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

1 Kaşelik kutu 
1 O ,, türplede 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 
lsmine dikkat ediniz - Her eczanP.de bulunur. 

1 
- M-

•• ·-· .. ··-----·--··----············ ~ ···---·-·· ... ·····-··-················-·············· 1911 ____ ... ·· r ı• 

ıııor.Kernal Osrnanli Hamiyet anım 
' ~ r ı i ""\ • • '" ~ ' ı • ~ • 

H [ Bevliye Mütehassısı J ii 
~~ Karaköy-Ekst:lsiyor mağAzası yanında~~ Eskı· Londra Yenı· Tu··rk 
:: No 34 ii .. . .. 
i~ Hergün 14- 20 ye kadar Telf. 41235 ~~ Lokanta ve .birahanesinde 

~·;•illü " " " beyaz biber 
tıııuk 

" 
,, Kilranfil 

Şişe 

.. . .. ............................................................. 

....•..•..•.......................•.•..•.................... ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

" 
ı 1

1 
Ve en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir 

2 ve 11/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş Kılıçali. 

Çapa Marka· Telefon: 40337 

lstanbul Yenipostabane caddesinde A. Memduh t icarethanesinin 

1935CEP AJANDALARI Çık!·· _\o '.{ temiz ~e ncuz_dur 
cebı şış rmez kıt ası guze1 

takvimli, Te ma lUınatlıdır fiatlara 30· 35. 40 marokenleri 80 120 
kuruştur. Cep takvimi 7/12 ciltli " iş defterın,. reklam 

fiyatı 20 kuruştur 

• a 

vtt 
" 



KUc;Dk lllnlar 
Okuyuculamnıza bir hizmette bu-
lunmak ıayesiylc bir "Kilçilk İlln
lar,, ailtunu açıyoruz. Bu il!nla.mı 

satırma beş kurut Ucret almacak-
tir. Bu günden itibaren 11 giln içinde 
gönderilen lrllçük iHlnlar gazetemize pa
rasız konulacaktır. 

• ~özel Ve üür~uz ~ocuk Musn~nknsı 
58 

No. 56 - Filrilzan B., No. 57 - Nihal H., No. 58 - Semire H. 

Bugün güzel ve gürbüz çocuk müsabakamıza iştirak 
eden Fürüzan Beyle, Nihal ve Semire Hanımlann 

resimlerini koyuyoruz 

Okuyucularımız , çocuklarını milsaba amıza yazdırmakta 
acele etmelerini rica ederiz 

Macaristanda bir düğün anane· 

si gösteren bu re6imde, danı e

den Macar kızları görülüyor •• 

O gün iılemeli milli elbiıele

rjni giyen köy kızları, ellerinde 

yastıklarla, gövey evinin önünde 

dans ederler. 

Almanyanın Hava Nazırı Ceneral 
Göerlng bir hava polisi ihdas etmi,tir. 
Bunun için husrısf Pılr ünlf orma seçmiş 

re hava polisinin göğsüne de bir ma-

Yeni yapılan büyük Fransız 

gemisi "Normandi,, büyüklük iti

bariyle lngilizlerin yeni yaptıkla

rı "Kuvin Meri,, gemisine rakip 

olacaktır l§te burada direkle

rinden birini görüyorsunuz ve İ· 

çerisinde asansör vardır 

Ş•m• 

Borneo vahşileri arasında bir 
bayram gününde alınmış olan bu 
ruim, bir kabilenin reisini resmi 
kıy af etiyle göstermektedir. Bir 
elindeki işlemeli şey, kalkanıdır. 
Üzerinde "cesaret timsali,, olarak 
inandıkları bayku§ biçimi insan 
suratı görülüyor. 

MAÖAZASI 
Yeni Postane caddesi No. 39 

M A N 1' O L U K ve R O P L· U K 
Şık ve sağlam yUnlü ve ipekli kumaşlar 

Her nevi pamuklu ve kefen 
Beyaz ve renkli kumaşlar 

Tuhafiye dairemizde en :zengin çeşit. Hazır ve ölçü üzerine 

Gömlek, Pijama, Ropdöşambr, Kuandöfö 
CIH.~Z TAKIMLA~I 
ihtiyaçlarım temin için muhterem müşterilerin teşriflerini 

ha!!saten rica ederiz 

Nefaset - Metane 

deni "fcraiyc>,, takmaktadır. ' /inde i arctile tayyare istasyonunda 
Resimde Bir Alman lraua polisi, e • çalışırken güriilüyor. 

. , _ ... 
--....._,# .. 
v: "$.r~ 

.,.. .,._ - -
Batıp ta boğulmamak buna derler. Bu yarış "Dongolo,, isimli 

nevi srı bineği yarışıdır. /t'akat yarış gayet sığ bir gölde olur. J' e , 
yolo devrilse de ayağınız yerden kesilmez. Dongolo'yu tel•rar çecı 
gecikmedinizse yolunuza devam edersiniz. 

.. #c~ 

Cenubi Alrikada yerliler arasında hayatın pek te valışiyane oıdJ 
itldia edilemez. Bu Z11l11 kadını akşam pek mulıteşem bir tiyatro 1,,. 
siline yahut bir operaya gidecek olmasa bile, kendini düzgün vt 
güsterebilmek için 1ıer'.lıalde bir kuvaföre açlarını düzcltürmeği i 
etmiyor. 

Keçi dövüşü, koyun toslaşması lıer zaman görülen şeylerdi 
lıiç lıayret edilmez. Fakat boynuzları en dola§ık olan geyikler bU ~ 
1·işincc nasıl olacağı cidden şayanımeraktır. Bu resim, TJondra ~I' 
nat balıçrsindc iki OC!Jiğin -bilhassa bu mevsimde sık sık görf':,,ıJ 
boynuz dövü§lerindcn birini gösteriyor. Çok defa birbirine tll"'ıf 
boynuzlal"ını balıçe bekçileri kesmek suretile geyikleri birbirintl,
rırlnr. 

.......,,,,,.~ fi4' i?4W .... --

,J • ,, 

oerıi:iJI ..,,,, 
Almanya, br taraftan da şu şekilde arazi kazanıu0r.· . defi ktP/' 

yrmu çekiyor. Orada zeriyat yapmak istiyor. Şimal dcnızırıi rosıt~rl 
dıkları arazinin bir parçasını gfüdl'rcn şu resim. Fuyun f cnn yı bil 
la çc>kilmesindcn sonra denizin dibinde çıkan tabii mazaro 
mf>l:tcdir. 


