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Muazzam 
Devletlerden 

birini kuruyoruz 

il. Puriç bu sabah 
'&batta bulundu 

l'i loıaan1a Hariciye Nazm M. -:::•ko ve Yugoslavya Hariciye 
lllat • llluavini M. Puriı dün hu· 
~-. bır trenle Ankaradan tehri· 
-q ıelmittir. 

~llloılavya hariciye nazır mu· 
" M. Poriç bu aabah ıaat 10,5 
L_~tecileri kabul etti ve An • 
~~i konaey merkezine dair 
~ını ıöyledi. Ankarada 

iifü doıtluktan, bilhesıa, Ga· 
11&;.etleriyle Baıvekil ve Hari· 

Naaıı1ariyle temastan f evka· 
•İtayiı ve aamimiyetle hah· 

• Ankaranın ıiyaıet dünya· 

daha büyük rolleri olacağı· 
et ettikten ıonrıa konıey iç· 
ın gayet doıtane, yalnız 

e tleğil bir aamimiyet içeri· 
e ıeçtiiini aöyledi. 

!Zcümle dedi ki: 
._. - Balkanlarda ve birçok nok • 

1 llazardan Akdenizde ıiyaai, 
(Devamı 7 incid~) 

Musolininin maksadı 
italyaya hakimiyet verecek 
dretnotlar tezgiha _konuldu 

nedir? 

~Güzel ve Gürbüz• 
il Çocuk 

"160 LiRA il mükifa .. 
ili :: :: 

Bu 
ltalyanm yeni dretnotlan .karpsmda zayıflayacak olan Franaıs Akdeniz filotu.. 

lngilizler ne 
lltalya iddialarında 

? • 

1 
Deaiz ıi'llhlan üzerinde İtal-

ya ile Fnnaanm anlqmaaı, Lon- , 
f drada konUfU)an deniz meaelele

rinin en ileri ıelenlerinden oldu • 
iu gün geçtikçe anlqılıyor. 

Bunun huıuıi bir ehemmiyeti 
vardır. 

Pariıten, Taymia muhabiri • 
nin yazdığına ıöre, lta'lyanlar, 
yapmak arzusunda bulundukları 

diyor? 

.. .. .. .. 
i! Birinci 

Erkek 

50 

Kız 

SOLira .. .. 
!! lkinci -e<> 20 ,, .. 
i! Üçüncü 10 10 ,, 
ii Musabakamıza S - 10 yapndaki 
Iİ çocuklar ittirak edebilriler 
B Çocuklannızm kart poataı bflytUc
!I lilğtlndeld resimlerini idarehanemi-

1 
.ze gönderini.z. 

Bu kopon 30 gün devam edecektir. 
(Müsabaka kuponu 2 inci ea71fada) 
amm:.ıaıw 

Tarihe kanpn musiki a !etlerinden bir kaçL. 

Gaıtaaaray ve Bqil:taş karplapnalanndan birindeı• heyecanlı bir an 

· 1 35,000 tonluk harp gemilerinden 
J birinin inıaıına ıiritmitlerdir. 
J Fakat itlerin düzelmetine, ve bu 
J 35,000 tonluk harp gemisinin lnkılibımızın esası yıkıp 

yeniden yapmakbr 
Yusuf Ziya Beyle, Radyo Müdürü 

ne diyorlar? 

Bugün Galatasarayla 
Beşiktaş karşılaşıyor 

"makul,, bir ceaamete indiriimeai· 
ne henüz imkan bulunduğu yazı· 
)ıyor. 

Taymiı muhabiri diyor ki: 
"Gerçi İtalya, 35,000 tonluk 

(Devamı 7 incide) 

~~~~~n~ ---------------~--

'--' beyanab 
"-t tg :Urtaauun üçüncü maçı 'busün 
S, ~~inı stadyomanda Gala
~ as..-... . taknnl•n aramada 
~ ....... ~Fenerin karı•· 
,.,..._ Iİhi llaıün Galataaarayın 
~ .J. elraik •• malul bir kadro 

~-~)'etindedir. Galata
-.....~ ~ lan lamuzıbJarm 
~-....::._ ... . ea iyi iki ıenç oyuncu. 1 

~~na ve deiitik bir ta- j 
~ ~ çabeaiı ıöylenmektedir. 
~~nazaran Şeref kupaıınm 
~i-.... IDaçı da aeyirciler için 

-.;::• "'aç 0ı....m.11 ihtimale çok 

)'· 'claki teWiii •talı yazı • .... ~ 
~. __ ........ Cemiyetleri ittifaln 

.... ..... L... = tak. __ ..J__ • • li w . ele ""'• ~le.. -.--zı reıı gın n: 
" 1' 9t1i • Pili~ ınaÇlarının üçüncü-

~ ... " ,. ~ - 934 pazar günü 
~ •e ~ •ladyomunda Ca

'-'••11ıd •lcta, birinci futbol ta
• Yapılacaktır. 

(Devamı 7 incide) 

Liman sandallanndan biri ve umumi katip Abdurrahman Ali Bey 

Sandalcılar yüzme bilmiyorlar 
l ıtanbal limanında çahpn aandaJ. 

cı ve kayıkçılann muayenelerine, İm· 
tibanlanna denm edilmekte, ellerine 
hüviyet varakaları ile numara veril • 
mekteclir. Bundan batka aanclal Te ka· 
yıkçılar da numaralanmaktadrr. Kü • 
~lr deniz esnafı umiyeti, aandal '" 
ka)'lkplara fa)'Clalı olm.ıc i~ faa)i,._ 

le çalıtmaktadır. Seyyahlarla karpla • 
pn aanclalcılann fiatleri yelmeaak bir 
hale setiriJmittir. 

lıtanbul Te Galata yolcu ulonla • 
madaki aandalalar bahriye sömleii 
ile laulret aiymeie baılamıtlardır. 

Diler iıkelelerdeki ...Walann da 
,(Devamı 7 incide). 

Alaturka muıikinin radyolarda 
menedilmeıi üzerine konaervatuvar 
müdürü Yusuf Ziya Beyin mütaleaıı· 

nı almak için kencliıini ziyaret eden 
bir muharririmizie Yuıuf Ziya Bey 

çalmır, ve mahdat bir kitle tarafmdD 
dinlenir. Halbuki artık muıilô oda • 
elan çdmuı bir cemiyetin malı olmuı • 

( Devaı:ıı 7 incide) 

fU aözleri aöylemiıtir.: ' ~------------------------
- Alaturka muıikinin radyolarda 

çalmmamaıı çok yerinde ve çok iyi 
bir hareket olmuıtur. Zaten 'bu ala· 
turka muıiki meselesi bir türlü halle
dilemiyen ve senelerce dedikodusu 
mevam eden bir meseledir. Bir çok 

kimseler alaturka muıikinin ıalah edil
meıini ileri sürdüler. Bence !bu fikir 
aakatbr. Bizim inkılabımızda ıalah et
mek tok. yıkmak ve yeniıini yapmak 
vardır. Şapkayı kabul ederken feai ıı
lah ebneyi, garp yazıımı alırken eıki 

harfleri 11lah ebneyi naııl düıünme
dikıe garp muıikiıini alırken alatur
ka muıikiyi ıslah etmeyi ele öylece dü
tünmemeliyiz. Ve nitekim büyük reh· 
berin ayesinde bu da olmuıtur. 

AlatuTlıa muıilri eaaı itibariyle o
da maıikidir. Fert maıikiıidlr. Bir 

tan'bar, Wr ....... nak - odada 

Cüzamlıların 
MezarlıOı 

BUyUk 

ZABITA ROMANI 
nakleden : (Vl-nO) 

Şimdiye kadar okunan zabıta 
romanlannıa en heyecanb11dar 

YARIN 

BABIB 
Gazetesinde Başlıyor 

1 

1 .......... _______ ._ _ _..._, ..... ~ 



' 

2 

Fransada 
Kabine buhranının 

önüne geçildi 
Paıü, 3 (A.A.) - Kabine buh

ranınm öntine geçibnittir. Bqvekil 
M. Doumerı'in kanunu e1a1i tadi· 
11.t metni ittifakla kabul edilmit
tir. Nazırlar mecliıi t&rafmdan ek 

Nevyorkta ahali sokağa 
çıkamıyacak hale geldi! 

seriyetlo kabul edilmit olan dev• 
Jete ait isWıat projesi, nazırların A •• ••ı • • •• •• J -ın2 
adeclmi:z•mt2001arütabditet- SQRSOTCU erzn fTe'Ol guzunuen iV 

~:ıı~:İiı::i:!ve~ ::= katlı bı·na J k ·ı ·· k ··ı · it 1 •izolarakkabinereiıliiiniyapa· ua l er muş U VQZll/e e. 
caktır. G 

ae.icumlmr, tetrii denenin ilk Har 1 • k revin genişleme-
•enesinde mebusan mecliaini, lya· p acıasına arşı.. . d k k 1 
Dl~ müsait. mütal~mı almak ... • sın en or u uyor 
retıylle ~edtrıt.dn:enın ·~tal· kalan M. Herrıot, Fransız - Sovyet dostlu- Nevyork, 3 (A.A.) - Nevyork 
aeııe enn e 110 •yaDID mü eau· ... 1....:-ı_ 250 b' d· 1 

im • v b• • Jd pauuuı1 masm aça qan a • 
m aD akl ıızm fesbed

1 
ebil~. gUDUD Jr mania 0 Ugv UnU söylüyor aamörler arev ilin etmiılerdir. 

ev et, memur ara hızmetle • B.mlv Gcretl • ' rttır_ı __ _ 
• d • ·1aan • • enmn a Ullla9mı 

nn e ııti temın eylediii gibi iatemektedirler 
onlara mesleklerinde her türlü te- MoskoTa, 3 (A.A.) - Tu a • devlet adamları Framız - Sovyet • 
minatı da göstermekte olduğun • jansı bildiriyor: Pravda ıazeteai, müna10batımn muhtelif safhalar • • • Bu grev bütün ıehre yayılmak 
dan memuriyet hizmetinin gayri hususi muhabirinin M. Herriot ile daki inkiıaf yolunda garbi Avru· iltidadını ıöıtermel(te ve eflike 
kanuni veya müctemian terkedil- yapmıt olduiu bir mütlkatı net • padaki iktisadi buhran ile bu hah- aer çeken binalarm kiraalanm 
meli, memurlan devlete bailıyan retmektedir. M. Herriot, Franaa ran mütevellit teraitin çıkarabi. derin derin dütindünnektecHr. 
rabıtaların laırdmaımı intaç eder. - Sovyet yakmlqmannm haliha· leceli ~ıelleri hesaba katmaları Grevden müteeuir hlnalann 
HükOmet tarafından yapılacak zırda önünde en iyi ihtimaller bu· iktiza eder. içeriainde 102 Irat 7iikteklilinde • 
t91ebbüa haricinde masraf ihtiya • lunan •ilam bir esaaa dayanmak· Bu eqellerl ortadan kaldırmak ki Empire State bm..ı da T&rdır. 
rma ait yapılacak hiç bir teklif ta olduiunu söylemittir. için lbım ıelen vaı~ ve çareleri 
kabul edilmez. Meğerki mebuaan M. Herriot demittir ki: beraberce IU'ftırmak ve hunu ya • lngiltere ordusunda feşat 
meclisinden bu meaarifin karııbiı "-Be.. Fraıws - Scnyet mi- parken de Franaa - SoYyet J& • tahrikatıila kar t tb • 1 
olacak olan varidat evvelce kabal nuebetlerinin iatlkbalini en lrii • kmlqmumda takip etmekte ol • fi e ır er 
edilmit ola. yük bir itimatla derpif ediyorum. dulu biyük if!eri unutmamak P- Londra, 3 (A.A.) - Aqm ka· 

Bir senenin bütçesi mebusan Zira ıuna kaniim ki, h'r iki taraf rektir. Umumi aulhun temini için m~ ~~ıilterenin miiaelt&h Jmy. 
Te i'yan meclisleri tarafından o da timdiye kadar olduiu gibi bun· bqlanılmıı olan müıterek mesai • ve~en ıçınde fesat tahrikitında 
IODe kinunUiallisinin birinci günü dan sonra da aynı hüanüniyeti ve mize Cenev;ede hem de muvaffa· bulunulmaımı meneden kanunu 
kabul edilmediği takdirde ondan mütekabil menfaaderi hakkında llyetle devam edebiliriz. Framm 85 muh~li.fe kartı 241 reyle ka • 
enelki senenin bütçesi ımayı aynı anlayııı göıterecekelerdir. iki - Sovyet yakmlqmumm her iki J,ul etmıftir. 

Yeni bir hava 
• • 

sıyaseti .. 
Londra, 3 (A.A.) - Dün • -

bahtanberi deniz kuvevtlerill9 
kartı karadan ordu ve bava ku• • 
vetleri tarafmdan müıterek bflyiİk 

manevralara 112 tayyare, ile 31 
harp gemisi ittirak etmektedir. o~ 
zırhlı, bet kruvazör, 16terpito,1 
deniz altı remiıi ve 'bet bava filr 
sunu hamil bir tayyare gemisi P•• 
dökaleyi zorlamala tewebbUı ed~ 
derek Portsmouth ve Portland UF 
ıübahrilerine hücum edecektit• 
Bu müdafaayı münhuıran sahil.,. 
dahildeki hava kuvvetleri telDİI 
eyliyecektir. Bu yazın bqmdaıı~ 
ri yapılmakta olan büyük maaıe• fı 
ralar silsilesi nazarı dikkate ab 
nına, yeni bir hava siyaseti any8' 
İngiltere, milU emniyetindeki 
takları doldurmak için h~va ku., 
vetlerinin tedafıl ve tecavüz! ka 
biliyetlerini ölcmek istemektedir• 

Müşir Fevzi Paşa 
Hz. nin teşekkürü 

Ankara, 3 (A.A.) - Bü~ 
Erkanı Harbiye Reiıi Müıir F e 
Pı. Hz. Cumhuriyet ba.ynıımıırJflf' 
on birinci yıl dönümü münuebe • 
tile muhtelif makam ve mtıe....e
lerden aldılı tebriklere ain a~ 
cevap vermek imk&n117 bulundu -
lundan mukabil tebrikleriain ve 
tekkürlerinin iblllnaa Anadolu r 
jansmı tanit buyurmatlardır. 

dnletin bir karamameai ile ta • memleketin münuebetlerini daha memlekete ve aynı zamanda Av • E:rzurum Muallim 
mamen veya kumen temdit ecli. aiyade inkipfa mazhar etmek•• rapada sulhun idame•i davasına mekteb· b• . 'Fevzipaşa-D.yanbekir 
tir • ...,vekl--ı. ••ı•• -~ 119 ...._ ..,_. •. !d~·~bal~•~•;r;•r,,~ll~m:+~~~m~ı~ı ~old;u:hL;ve~ya~p;m;akta~~bu~~-~~ii~~faı~~ınt•;•:· 

1

~ıMLrl!ı'-= dem'-olu 
söyliyeceii nutukta devletin İtli • nlrmemlefeet ~~ef it!l U'7 ı.- alt -i• hakkmda memle • nndaki tahıl tema1lan artırmak, muı Qli' 'rl · ' Uii.. A• "'8ta ~.;' ~·nıaa ... ~,_.,,_..,. ~:·••u,. 
kete izahat Yerecek ve kanunu e • kunedendirmek limndır. Şuna kaniim ki, Fransa ve Sov· arif Veldleti ile müteahhidi ara- 348 ile SOOJU' kilometre .._ 
suinin tadin projeaini mecliain Aynı umanda iki memleket a• yet Rueya milletleri yeni bir har • smda davalı olan Eizi:aium M1ial • • 1 • ih&l edlldL 
önümüscleki yıl içtima cllnil olan rıuımdaki iktnadt mllnuebetlerin bm fecaatlanndan lı:urtarmaJ& lim melılebinln tamamlanmau lra· lf en • __ ....,._ 
salı günü meclise venniyecektir. ilmi ve harıl münasebetlerin geri· muktedirler. Böyle bir harp, her rarlattırıtdı. Belçika heyeti Ankara 

Filvaki M. Doamerıue, bu pro- sinde kalm•ması için bu münue • 19yden evvel büyük amele ldıtle. Deniz konfera-nsı Ankara, 3 (Husuat) y 
jeden evvel :~avlık muvakkat betleri tamim etmek icap eder. !erinin menafiine darbe indirecek• Bel ika.,._, ~ 'I H" Ü b • 'ki 1 hazırlıkları ç· auaal Leopolt ........ 
b:;.t ..... projesini tevd

1
" ve bunun her ıç ' P eaız, 1 mem eketin tir.,, • • ü}

4

-J R • i h H -~ u...ı- . rınm c u. arım eıı c:am ur 
ıeye tekaddümen mGukere edil • ...-., 3 (A.A.) - Deniz mi- retlerine bildirecek heyet b 
meıini talep ed~ktir. Bu miina. Yunan naz1rları yarın ı Alınanya, Fransayı pro- zakerelerinin birinci safhası, artık geldi. 
sebetle ıeniı bir aiyut müzakere geliyorlar testo etmemis bitmiıtir. Bundan böyle resmi top-
açılması muhtemeldir. &.-1---a, 3 (H .. •uat) -Yunan lanblar wkuu beklenmemektedir. Elizize yataklı vanon 

AD&ar - Berlin, 3 (A.A.) - Hariciye ... ___ ,_ e 
Nafıa Vekaletinin Hariciye Nazın M. Makaimoıla Mtillef&l'I M. Fon Bülovmı Franaa nm;aa muhtelif heyet azuı ara· Haydarpqa ile Ellziz ar11.-

bir karuı lktuat Nazırı, M. Peaemazoilunun aef&Ntine giderek Sar htikemeti ımda aadece noktai nazar teatisi haftada iki defa yataklı ft108 

Ankara, 3 (Huauıl) - Nafıa JUlll Uf&ID lıtanbula hareketleri tarafından talep vukmmda ôrada vuku bulacaktır. liyecek, yataklı vagonlu 
Bakanlığı. pvirpnler kunıımmım karar)qmıfbr. Mi1&firler 19.30 ua,lti t9min için Franaam ıuker Bnsiin JaJ.,n. murabbadan, M. .,.,...-i ve ..ı. silnleri H 
bir karanna göre, mllhendis ve fen Ekiıpresine bailauacalc haaual bir ıöndermeie hazırlaıımumı pıo- Mac Donald ile bil"'likte yemek yl • pqadan hareket edecektir. 
mektepleri mezunlarından yaban- vagonla ıeyahat edeceklerdir. teıto ettiline dair çıkan "haberler yeceklerdir. Yakında Men inle Ceyhan 

ıında da ili-ve olarak iki tr8ll 
ha ifliyecek ve bu trenler 

cı dil bilenlerinin vermit olduldan M. Makaimos ve M. Pesemaz • tamamile asılsızdır. Fransa sefiri Resmi zarfları herkes 
altı ay namzetlik çağım ıeçinne • oilu, bugün millt bankalanmm M. Ponıe bazı ecnebi gazetelerde 1 
leri ve sayınlık gösterenlerin bi • semıitlerdir. Eski bir bankacı o • çıkan bu haberi katiyen tekzip et· kul anamıyacak 
rer derece yükseltilmeleri, nam. lan Yunan Hariciye Nazırı it ban· mlflir. Ankar, 3 (Huauat) - Resmi 

den kalkıp Ce7bana ıidecek 
Ce7bandan Mersine dönıece&"lllll 

zetllk çağmda mühendislere 30, kumm bilinçoıunu, elde ettiii zarflar içinde hükamet itlerinden 
fen memurlarına 20 lira verilmesi neticeleri, serviaterin ileri telmili· Nafıada bir tayin obu.1~ JUJI~ •e ıllıtlarm Balkona saplanan kut 
.azleıtirildi. ni tetkik ve takdir etmiftir. Her Ankara, 3 (HUIUll) - Nafia ~emeaı, slnderenlerin 
lngiltereda hava ve deniz iki nazır, it 1ıan1rumc1an _. V""'1eti mlbe, teldlme, ittatı. _,. çarptırıl-ıı Posta Tel· lımıirde -ı 1ıap· 

Sümer ve Zir-.t bankalanııı da tik Ye •a-• 11" ı.....: müd.aı-ıax.a-... -c n..tJt.-'lı&x.:ı-d b'ld" n&het beldiyen jaı·lCl&J_.111! manevreleri , ·ı- •.. u.- -- •--- mmam m alU"a ....... en ı •· b" • ·1&1ınu •- ld 
• -.2- 3 ( .... ) D --'--L ıezmiıler, çok beienmitlerdir. MliDlr R-it D- ıethildL rildL ın 11 

•-. a ll'IDlf d Mri-;.:;: b~ ..°.;. ;: -s .,.
7 kurfUll, manifatura taciri 

arda .... han im-netleri tanfmclan ·------------------------------.... -· Cambaz sade Cevdet beyill 

~~-== 1 Sabah gazeteleri ne diqorlar? rı~c:::~-::... 
6 'o

5 
ıarhb, hot lınnuiir,.., alb ,_ • - _ koncla balunclala iç_ln ~ 

pldo, 
8 

deniz alb pmiai .,
8 

ilet baya VAKiT - MeluMt A111n Bey, "I· lcanl .Udlılan "llfl1'llUl4 tlönece;lld ,,,.. U w ortak Nr ,,,,.,., lakl, .ım.1' ıpn kaza ıeçirmittir. 
fDo.una bimil Wr ta,,_. SllDİli Pad4;. tolganın 11enı gaptılı laarp gemileri,. latıyor. anltıf/lltllarımltm llHıNttl. Bugln p HidiMnin dikkatsislik 
lcate,i zorlamafa tefebbüı edenk ıerlnluıBiule, M,,.ollnlnln denh ıf • ,,.,.ı, "81lflllglll bir t.fkllôt 1111111dana oldux... •• ı ••. ı-. .-
Portamoath '" Portland ~ ldhlan laaliyetüulen balılıdlgori IJu.. MiLLiYET - Alunet ŞIJkrll Be,, gdlrllmlftlrı. Bu tefklldtın konaeyi •"' -.._..~._.-. 
• hlcıam edecektir. ce, laer ltlflzml.n her bayramcnda ye"' "Balkan antl"flWI,. .,.,lıklı ~ Vfll'Clır. Balını lr41lflUIC IHIJ'tlır. lıtifa· ~ 

Bu mGdafuJI mlDhum sahil .,. bir ,,..,.rif hareketı 11apmağl itll/fd da: •mr tek iUldJ llzerlnde birlikte P ıf lldılat dloam Nrdır. Komlsyonlan ~dllllltımaiJllll&•~ 
dalıildeki ban bnetleri temin eyle. edinmlftlr. Bu ıelerde, 36000 tonluk llfl'lll/c utejlnl il.,,_ A"1etltr. Uk rxırdır. T.,ıdldtua pre/.U olaralc p ...-.... , ... 
cektir. 811 7UDl .. pnanheri ~ • harp 11emUerinden birincisini tezgdlıa önce bir araya geUrler. Nerege var- llflp fflemni ~artık ldç bir ebıll 
makta elan 1ltiJik .............. Iİllİleli ko1111111ftur. Halbuki, bu gemUeri mad· mak istedlklerlnl tayin «lerkr. Sonra olmı11an bir atat#J IJtlpUtnıftır._ 
uzan dikkate a1mm11, ,..m bir ha• deten~,, bunıuı bir bUJI ·itteklerlne dolru girilmek~ teıkl· Makale '811111 nUıauet buluyor: GOrbOı Çocuk M&ıı 

ltff yaparlar.,, tllye ı....ı,,,,,,.ak BolUn u>.n.a.n- A z ---L oı·-L11 r. 
lls zıt' ....,._ ta.ıı-., mD1i emni:re- oldujunu l4dia ellenür W.·-.. ..,..·. vur - a••- ""'"""a ur- UUN6ee" N n ·--,.- misakı de"Oleflerinln de böyle harelcd - 1- u: ı u fL '-·-·' L '·-- O. "' 
tindeki llofhddandoldurmak için hava Lo'llllratla 6alıri .Uihlann tahdidi u.wn uulJı ti .-nr au n ""..--up ner_.. !'---------_,,.-, 
kuvvetlerinin tedafüi .,. tec:arizi Jra. ettıklerinl ktllldedlgor. Ve tö11le tlef1tlln için ~lecek bir iftlr. Bwuın A11. 
wn,.tı.ıni ölsmek lltmlektedir. ,,...,,.,, balwdUırlıen. 11a1,,,,,..,. 6u edlyor: ,, Anlcaıa Cqplantısuulan eıwel, kara4a bafanllllClll prtluntu ,. dl '"'111Uııtffllllll---ıdllll•rll'_...~ 

,,.,..lı«I. denlJ •U4hltm .,,,....,,,,. da Balkan anUtlfllUUı dört del1letin bel· bir ae"'1sce wol °'m&ftır.,, 
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Belediye memurlan ara~ 
sında tayin ve nakiller 

B.W,.de yeniden .._ fa7ln w 
nakiller olmaıtur. Kacbkö,. ...._ • 
beclıl Necati &.,. -'sa ., •• ...._ 
dncle tetkik mlme,,.izlitim, 0.Udar 
-••1elaedıl Necip Bey Kadılröy im• 

..... acmilne mlcil, mavw kltilıi 
IClmm ..,. .. ~ .. ,.. .... ...... 

Şirketten bazı 
sualler sordu 

Tünel tirketinin mukaveleti tetkik 
edilirken bazı taahhütlerini ;rerine ... 
tirmediii anlatılmııtı. Ba ucda Be:r • 
oflu cihetinde olduiu sihi Galata ci
hetinde de büyük bir bina yapmuı li· 
ZDD relirken tirket IMuaa JÇIDUlllf • 

tir. 

Şirkete blna11 neden ~maclılı " 
l.undan ıonra 7&J»rp :rapamı:rac:aim 

bükındaki fikirlerini biJdinneü için 
Tetrinienelin IODUDa kadar mühlet 
verilmittL Aldıfıma maliimata röre 
tirket cevabnu Nafia kamiaerl.iiinıe 
t.ildirmittlr. 

Ba cnapt., W..•m tGnel vuida • 

tmm azlıfmdaa " firketin zarar et • 
meainden dola11 yepılemedıiı Wldiril· 
mekteclir. 

Şirket komlaerl 
Ankaraya gitti 

Aldıimm malümata söre, tnm • 
.... ,., elektrik .. tfine1 flrketleri kcıml
.... lhnhlm Bey Amara:re ritmiıtir. 
lllnbim Bey firketl.. alt bur ....... 
leler ••ldrmda Nafia Vekiletl7'e t. • 
... ederek - ~ ıh IOlll'a döne • 
c.ktir. 

Yol ve mektep 
inşaah 

\ 

Beledlymla bet .... ilk pr0tır•· 
mlyle., mflteahhidine ihale edilen 
70llarda bUJiik bir faaliyetle çalı• 
ıılmaktadır. Y edikule - Bakır • 
kay - KUçUi çelmiece - Topka· 
pı, Sel&mi çetme - Maltepe, Y •· 
lna - Hamam yollarmm proı· 
ramla brarlqbrıbp tamirat •• 
ufaltlarmm yenilenmeei, Şifli -
latine, Mulak - Büyükdere yol· 
larmm katranlanmuı tamamlan • 
mııtır. Yenikay - Büyükdere, 
KtiçGk çekmece - Silini, Y ediku· 
le, - Edimekapı, Emirhal - lı • 
tlnye, Çubuklu - Pqabahçe, E • 
dlrnekapı - .Arnawtköy yollann• 
da toprak kazma, doldurma, dil • 
zeltme Ye diler fenni itler bitiril • 
mit, T &f dötenmaine bqlanmıt • 
br. Hacı Oıman bayırından Ta. 
rabyaya inen yolun bütün İnfaab 
da kıaa bir zamanda bitecektir. 

0 Oıldldar - Kuzıuncuk yolunun 
Belediye müstahdemin •sor kısmı tamamlanmııtır. 

müdürü Diler taraftan, yaz tatilinden 
Beledi79 müatahclemln ıubeti istifade edilerek tamirlerine lü • 

mildürlflltlne Kırklareli h111uat mu zam ıarülen mekteplerin tamir • 
ha sebebi müdürü Refik Beyin ta• leri yapılmıf, Fındıklıdaki büyük 
yin edildilfnl yazmıfbk. Refı"k mektep bitirilmittir. Nüfuaun art • 
Bey Kırldarelinclen ıelmit, TUİ• mumdan ileri gelen müracaati 
feaine duama batlUIUfllr. kartdıyabilmek için mekteplerde 

o yeni denhaneler açılmqhr. Bu ri· 
yeni daimi encümen dit ıehirde dah a birçok btiyük 
Şehir Meclisi Jal'ID Udnci top • mektep y.pmak zaruretini tiddet• 

lantıamı yapacaktır. Yeni daimi 1e hi11ettirmektedir. 
endlmen clün aut ikide toplana • 
rak belediyenin arttırma •• ebllt· ıınınunfflllllllllııu-lllıumpUllllllJtqımıP1llRllllııınıııtm 

me itlerile ufraımqm. iki musahhih istiyoruz 
Jiyatı elin• bir altlı, plr altlı: 
Mailak, o• planlı bir NftG1İe tla
yanan 6ir milli ilıtuot ;yaratmafa 
afrap;yor. Aratlalıl larla Sainı • 
Brlee ülrtılt etler. 

Blllin rneml.Werln alaoaline 
tlair mil;yonlarea lıorii tenvir etlen 
ba 6B;yiilı malelttGfllllUUI 6a el
laefl.,f 6Urnaini, 6izim propa • 
gGllfltımU namına Jefil, laalri/ıa.. 
tln me;yt/w pAmaa ,..,.,,.. ı.. ,....,.,.,, .... 

(VA-M) 

1 - Gece on ikiden aabahm ye
diıine kadar çalıtmak üzere bir 
mdaalıhihe ihtiyaç vardır. 

2 - Alqam altıdan itibaren ye
di aekiz aaat çalrımak üzere diler 
bir mtiıahhih de llzımdır. 

Talip olanlarm matbaamıza 
müracaatları. Enelce bu iti yap
mıı olanlar, umumi malGmatı faz
la olanlar tercih edilecektir. 

• 

taalılıütleri/ 

Satışta 
Hile! 

lhtiklJrı tetkik komisyonu 
bugün toplanıyor 

yeni alçülerin tatbikinde ibti • 
klr yapılıp yapılmadıimı tetkik 
etmek üzere lktıaat w Dahiliye 
Vekiletlerinin emrife tetekkül e • 
den 6lçüler ihtiki.rile mücadele 
kom.iıyonu bu.Un öileden aonra 
Ticaret odasında toplanacak Ye 
azanm tetkiklerini dinliyecektir. 
Şimdiye kadar yapılan tetkiklere 
g8re bazı maddelerin aabtmdaki 
ihtiklra ıebep, ölçülerin tatbikin
de yapılan hile Te aynı zamanda 
toptan ıatıı yapan tüccarların 
mallan ellerinde tutmalarıdır. Bu 
huauata miaal olarak da ıüt fiyat· 
lannda ıntçUlerin hile yaptıldan 
glıterilmektedlr 

Belediye, varidat tÖpla
mıya çalı,ıyor 

Belediye reiıliiince tube mG • 

dürlerine bir tamim ıönc:lerilmit • 
tir. Bunda 934 mali aeneai zarfm • 
da bütçenin müTazeneal ıfizetlle • 
rek tahsilata fazla ıayret editme • 
al taniye edilmekte, belediye hls
metlerlnln tMn•men yapılmuı i
çin Y&rldatm tamamen toplanma· 
11 llmm ıeJdlll bildirilmektedir. 

o 

Üniversiteye devam 
mecburiyeti 

OniYenitede tatbik edilmele 
bqlamn denm mecburiyeti kon
trolü iki ıündenberi dnam üze
rinde büyük bir fark ıöıtermiftir. 
RektCSr Cemil Bey diln birinci ve 
üçilnc"tı den saatlerinde hukuk fa· 
külteıine giderek derıte bulun· 
mut, ye ıelen talebenin ekseriyeti 
te,kil ettiiini ıörmüttür. 
~ o 

Üzümcüler kooperatifi 
Bütün üzüm müıtahaillerini içi

ne alacak kooperatifin bir an eY• 
vel kurulmuma çalııdmakta ft 

bir talimatname hazırlanmakta • 
dır. Ozüm kooperatifine Ziraat 
Bankuı ela yardım edecektir. 

o 

ihtisas mahkemesinde 

s 

Selür' meAtupfacı 
-- 2-& ~- ._. 1- t::wt ıa;::e--

Eski musiki 
ve 

Teptim keçe, sivrilttim 
kütah! 

Gerçekte bir (alaa§ure) oldu
iu halde nedense kendisine aia • 
turka denilen eıki musikide ne 
kadar makam olduğunu bundan 
yedi ıekiz yıl önce ıazetenin bi· 
rinde ıaymıf ve o zaman bu ma· 
kamlarm aay111nı, galiba ıekaene 
kadar çıkardıktan sonra, bunlann 
yüzde doksan sekizine: 

"Teptim keçe, ıimlttim kü· 
llh !,, derler demiıtim. 

Öyle ya, mese1i: Dünyanın 
belli batlı iki makammdan biri o
lan (raıt) makamı yapılırken nağ 
meyi bir iki elif miktan aaldan 
aola, yahut soldan aaia kıvırdı • 
mz mıydı derhal bizde (mahur)' 
olurdu!. Ve gene meıela: (Hüz· 
zam) makammda udun mızrabı• 
nı, yahut kemençenin yayını bir 
kaç milimetre ane arkaya oynat· 
tınız mıydı hemen (aegab) olm
du ! 

Pek uzak lomıyan bir ıeçmlt~ 
kadar, eıki neyli, meyli Te boy • 
boylu, heyheyli divan edebiyatı• 
mn hemen her çetidiyle tırnak e-
te giren ve tıpkı divan edebiyatı 
gibi gerek meTzu, gerek mef • \ . 
hum, ıerek tekil, gerek mana 1-1 

tibariyle bize tam ağdalatmıt blr 
ıilzme ature çe9nisi vermit olan 
bu dediğim musiki, divan edebi· 
yatı rahmete kavafup ta kendisi 
ortada deıteksiz, payanda11z kat 
dıktan ıonra o eaki aıure çeşnisi· 
nl de kaybetmit ve böylelikle aon 
zamanlarda o külüstür kapyon 
İJporta mallan gibi ucuz ucuz ve 
bol bol ortaya dökülmeğe baıla• 
mqtı. l 

Fakat bu tiakntüt, meler tam 
bir yaprak döknmli imlt. 

Hemlz küçUçük, lakin g{lrblb 
Te çok aeTİmli bir toraman olan 
uluıal muıikimlzin daha çabulC 
blly(lyilp ıümrahlaf1DUI için o • 
nun çeneıinl aaran çar çlSpler a• 
yıklamrken ıize, o mahut nazenl• 
nim (alaature) musikiden hatırı
ma relen makam kırmtılarmdan 
bir k11mmı ıayayım: 

Rast, nihayent, uıak, tlalf a
tak, hüzzam, aaba, beateniglr, 
yeıah, dügah, seıah, çarılli, 
hicazkar, bicazklri kürdi, hicazl 
h6mayun, neTa, b6ıeynl, mu • 
hayyer, acem, acem kürdi, acem · 
qiran, ırak, tehnaz, buıeUIC, 1 

tehnaz buıelik, neTeaer, 99dara-· 
ban, dilket haYeran, ferahnali, · 

Dün aekizincl ihtiau mahke- sOznak, 11fahan, eYç, evç lra, 
mainde bir dava neticelen· tnki tarp, ı6zidil, alizi dilcira, 
dirilmittir. Bir kahvede top• gülizar, mahur, hiaar, hisar bu· 
laaarak huıuıl aletlerle arar selik, tabir, tabir buselik, nühüft, 
içtikleri iddiuiyle aekizinci ihti • 
aua Terilen Refet, Ali, Huan, Ke
nan Hüseyin, Pandeli Ye Nuri e • 
fendilerin aon durutJD&lan yapıl· 
mıı ve beraatlarına ka .. r veril • 
mıtbr. 

o 

Maarif müdürlüğünde 
toplantı 

Dün Maarif müdürü Haydar 
Beyin reiıliii altında müdür mu • 
aYinleri toplanarak maarife Te 
mekteplere ait eıya, muallim ih • 
tiyaçları üzerinde ıcbiifmütler • 
dir. 

Aynca da mmtaka mUfettitleri 
müdür muavini Adil Beyin reiıli • 
li altında ikinci bir toplantı ,_.,. 
llllflardır. Toplanbda açık hulu· 
nan muallimlildere Tekil muallim
i• ta;ria ediJmittir. 

rahatüle"ah, nipbur, ·nipbu • 
rek, karciıar, nihaTendi kebir, 
miistetar, mlye .••• 

Rica ederim, tunlann içinden 
bir tek Türkçe ıöz bulabilir misi• 
niz?. Bütün bu "teptim keçe, 
sini!ttim killih,, kabilinden olan 
makam kmntılarmm adlan Türk· 
çe olmadığı gibi nağmeleri de 
Türkçe değildir. 

Böyle olduğu halde, bu naze
ninim alaa!ure musikiye şimdiye 
kadar niçin alaturka musiki deni• 
liyordu acaba?. Alaturka musl• 
kiyi timdiden sonra böy1e bin bt1' 
uvdnmıa makam kırmblarmdan 
değil, faka~ bütün dünyanın en 
ea&!111ı i!d bUvük makamı olan ma· 
jor'le mlnörden (raıtla nihavend)" 
dinliyecef iz. 

Seyyar haberd 
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Benli Bedia (Yavuz) u öldürmiye 
karar vermişti 

Badin, (Yavuz) u tehdit etmek 
knstiyle, İngilizlerin yanma girdi
ğini ıöylcmekten çekinmiyordu: 

- Bana vazife teklif ettiler ... 
Aksi to.kdirde Maltaya sürecekle
rini söylediler O günlerde benim 
mahut hançerimle - nasılsa -
bir yağ tacirini yaralamıf ve para
sını alıp kaçmıttım." Bu hadise .. 
nin de meydana çıkacağından en· 
dişe ediyordum. 

- Bu münasebetle (Peki) de
rneğe mecbur oldun, değil mi? 

Bedia bir kadeh rakı içerek, ba
tını salladı: 

- Başka türlU yapamazdım. 
Kabul ettim.. Ara ura uğruyo

rum. işte bu kadar ..• 
- V nzif en ara sıra u~ramak

tan ibaret mi? 
Bed·a omuzunu kaldırarak: 
- Başka ne olacak? dedi, ben 

hafiyelik yapabilir miyim? 
- Haydi canım, bu ağıdarı ba· 

na yapma! Ben, aenin neler yapa• 
bileceğini ıenden iyi bilirim! 

-Vallahi ben eski Bedia de • 
ğilim, ya\'rucuğum ! 

- Haydi, uzatma dedim ya .. 
fns n üç nyda değişir mi 1 

Bctlia güldü: 
- D ği!ir ya .. Niçin delitme

•İn?! B:ık, sen bile değişmişsin! 
Ağır başlı, uslu, kibar bir adam ol
muşsun! 

- Sen de uslanmı§sm ! Ağırlaı· 
m şı:m ! AUah nazardan saklasın .. 
Ya .. tocirinden başka bir kimsenin 
canını yakmadın mı? 

B 1 ia elini (Yavuz) un ağzına 
götürdü: 

- Sus Allah nşkma .. Beni ele 
mi vereceksin? 

-- Merak etme, burada ayna
ıızlard "'n hiç kimse bulunmaz. 

- Öyle ama, yerin kulağı var
dır derler. Bu bahsi kapayalım. 

Haydi, iç rakını! 
(Yavuz) sarho§ o1mut gibi gö· 

ründü: 
- Ne olur Bediacağım, bu ge· 

ceyi senile beraber geçiı·emez mi
yim? 

Bedia biraz tereddüt ettikten 
ıonrn: 

- Peki, dedi, iıtediğin yere 
gideriz ... 

Tepebatında yeni açılmı! olan 
(Eski dünya) ote1ine gitmişlerdi. 
Ynvu:z: otele giderken bir §İşe rakı 
ile biraz da meze almayı ihmal et· 
memi§ti. 

Yavuz zaten sarhoş olmuştu .. 
Fakat müvazenesini kaybetme • 
mirti. Aklı başında idi. 

Bcdiada göze çarpan bir çekin· 
genlik vardı Yavuzun bakıJları -
nı be(!enmiyordu 

Z n Bedia, o gece Yavuzdan 
çck"r.:livi için değil miydi ki, o • 
nunla ucçinneğe razi olmuştu!. 

o· el. n ikinci katında arka ta• 
rnfta bir edada oturuyorlardı. iç
ki r.ı :1asını kurmu,lardı. 

Yavuz, Bediayi sever gibi gö• 
tünü yordu: · 

- Ne güzel ğü.nler geçirmİ! • 
ti' . değil mi Bediacığım? 

o·yerek yanaklarından ÖpÜ • 
1ordu. 

Bedia, Yavuzun kadehini mü
temafiiyen a~zına kadar rakı ile 
dolduruyordu. 

ikisinin de kafaları iyice du • 
manlanmıf h. . 

Bedia bir aralık karyolanın ba .. 
fi ucuna sokuldu.. Ve koynundan 
bir fey çıkararak Yavuza sezdir
meden yatağın a!tına ıoktu. Son• 
ra yava, yava9 geriye dönerek 
tekrar masanın baıma geçti. 

- Haydi, yavrucuğum... Bu 
gece ilç aylık hasretimizin ac11ını 
çıkaracağız.. Kendimizden ge -
çinceye kadar içeliın .• 

Yavuz yavaşça rakı kadehini 
pençereden dıtarıya dökerek içi· 
ne su doldurdu: 

- Haydi, içelim ve aızalnn, 
Bediacığnn !. 

ikisi de kadehlerini botaltb • 
lar. Artık yatmak zamanı gel • 
mi~ti. 

Bedia yüz numaraya çıkıyor • 
du. Yavuz batını masaya daya· 
mıth.. Gözleri kapalıydı.. Ve 
horluyordu .• 

Bedia odadan dıtan çıkınca, 
Yavuz gözlerini açtı.. Derha1 ye• 
rinden fırlayarak yatağın altını 

kaldırdı. 
Bediamn me,hur hançeri lMıra· 

da duruyordu. Yavuz hançeri a
larak tekrar eski yerine geldi. 

Biraz sonra Bedia tuvaletten 
dön:nü§tü.. Bedianın neye karar 
verdiğini anlamak güç değildi. 
Benli Bedia Yavuzun yenına yak
laştı.. Omzundan sarstı.. Ses • 
lendi: 

- Yavuz .. Yavuz.. Haydi ya-
t .. . ' aga gır .. 

Yavuz horul horu1 uyuyordu. 
Bedia otelden kaçmak için bun • 
dan daha iyi fırsat bulamazdı. 
Hemen gardirobu açtı.. Manto • 
sunu giydi.. Başını düzeltti ... E
line çantaıını aldı ve Yavuzun ba
!I ucunda dikildi: 

- Alc;ak, köpek!. İngilizlerin 
el~eğini yediğin halde Anadolu
ya hafiyelik ettiğini bilmiyor mu

yum sanıyorsun? Yarın beni de 
ele verecek değil misin? Elime 
fırsat düımü~ken seni gebertme • 
mele bu :lalalık defi it midir? 

Ve sÜrl'.tle arkasına dönere'IC 
yatağı kaldırdı... Hançerini arat
tırdı. 

Bedia biraz evvel kendi eliyle 
koyduğu hançerini yerinde bula • 
mayınca gözlerini oğu§turarak 

kendi kendine mırıldandı: 
- Ben de epeyce sarhoş oh:ıu

şum caliba !.. H".nçerimi nereye 
koydufumu bilmiyOTum .. 

Bedia, arkası mesaya dönük, 
ayakta sendeliyordu. 

- Acaba hançerimi nereye 
koydum?! .. 

Bu 11rada odanm içinde acı 
bir ses duyuldu: 

- Ahhh... Ölüyorum ..• 
Bedia birdenbire soluk alma • 

dan yere yu•arlanmıftı. 
Yavuz, kudurmu§ bir boğa gİ· 

bi yerin~en fırlayarak Bedianın 

üzerine atı1mı~ "Ye onu kendi han
çeriyle kalbinin üstünden vur • 
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•lep (•lep) adım. nn .,j 8 J 
ıticlc (ıtik) değnek. no. 48 
ıtiff (stif) dik - sert. ] 

•till (stil) sakin. BUyUk m•cera, a,k ve harp romanı _ 
stone (alon) taı. 
stop (stop) dur. 
stonn (atonn) fırtına. 

atormy (•tonni) fırbnalı. 
atory (stori) hikaye, 

strayht (atreyt) dofnı • düz. 
ıtrange (atrenc) tuhaf - ganp. 

ıtraw (stro) çöp. 
ıtreet (ıtrit) cadde. 

slretch (stretç) uzanır. 
strike (strayik) vurur. 
string (string) ıicim. 

strong (strong) kuvvetli. 
atupid ( ıtupid) tenbel. 
ıuch (saç) böyle. 

ıuddcnly (ıadenİi) ansızın. 
ıuffer (aafer) istirap çeker. 
ıugar (ıugar) ıeker. 

ıuggeıt ( aaccest) teklif eder, tel· 
kin eder. 

ıummer (aamer) yaz (mevıim). 

ıun (san) güneı. 

ıunbeam (sanbim) 

demeti. 

Sunday (sandey) Pazar günü. 
suna hine ( ıanıany) güneı ııığı 

ıupper ( sapper) yemek. 
suppoıe (ıappoz) tahmin eder. 
ıure (§Ur) emin, 

surround (ıarrarind) ihata eder. 
ıwallow (avalo) yutar. 

sweep (ıvip) süpürür. 
ıweet (ı'Yit) tatlı. 

awim (ıvim) yüzer. 
ıyllable (sillebiJ) hece. 

(Devamı var) 

muıtu. 

Bedia: "Ölüyounn!,, kelime • 
sinden bafka bir ıey söyliyeme • 
den kanlar içinde yere aerilmiıti 

l"a\•uz, e ·anın hançerini 
sapladığı yerde bıraktı.. Çarça
buk giyinerek Bedianın baıına e
ğildi: 

- Sayısız inaan canı yakan fu 
kanlı hançerinin nihayet bir giin 
kendi göğıüne aaplanacağını hiç 
te tahmin etmezdin, değil mi? 

Ve fesini batına koyarak söy· 
lendi: 

- Anadolunun muvaffak O'l • 
ması için, seni gebertmeğe mec• 
burdum.. Kanunun pençeıinden 

kurtulamaıam bile, ümit ederim 
ki, Allah heni affedecektir. 

,,. . . 
Yavuz üç gündenberi odaam· 

da yatıyordu ... Asabı bozulmu,tu. 
Bediayı öldürdüğü için vicdan 
azabı çekmiyordu. Bedianın koy• 
nunda ıilah kaçakçılığına dair 
ya21lmı' bir mühim rapor vardı. 
Bu rapordaki malumatı Bediadan 
baıka kimse bilmiyordu. Bedia, 
bir gün sonra Kumkapı silah de
posunun Tür}(Jler tarafından gayet 

mahirane bir surette bo'4iltılarak 
Anadoluya kacırılacağmı yeni ha· 
her almıştı. lng"lizlere yazdığı 
raporda bu malumat vardı. Ya
vuz raporu yırtıp atmış ve ÜÇ gün 
evden dıtz.rı çıkmamıfh 

Yavuz, el altından tahkikat ya
parak, Kumkapı silih deposunun 
Türkler tarafından boşaltıldığını 
<:P.renince geniş bir nefes almıf

tı. 

Artık Yavuzun hi~ bir endişesi 
kalmamıştı. Be::lia hadisesinde 
zabıta bir İp ucu elde edecmemi~
ti. Gazeteler hadiseden fU suret
le ve kısaca bahsettHer: 

"Eski dünvıı otelinde Benli Be
dia isminde bir kadın hançerle 
kendisini göğsünden .vurmut • 
tur. B-dianın cesedi bugün morıa 
gönderilmiştir.,, 

-S ON-

Geminin burnu su altında bir 
kayaya dayanmıştı ... 

O da pek az bir ıey -
di, gene kendisine müce'Vberatla 
b:rlikte en az yüz bin duka altı

nından fazla para kalacaktı. Bu 
kadar para İH krallarda zor bulu
nurdu. Koca. Venedik Cümhuriye
tinin hazinesnide bile bu kadar 
paranın biriktiji pek az olurdu. 

Lakin ihtiyar korsandan batka
sına pay vermemek için ne yapma 
lıydt? ... Yeniden bin türlü dalave
reler kafasının içinde birbime 
dolanıyordu. 

Sonra şöyle düşündü: 
- Haydi, yukarı çıkalım. Şey. 

tan adasına gidiyoruz.. 
Dedi. 
Böyle unatulmuı, ya]İat aa • 

bipleri ölmttı defineleri bularak 
zengin olanlan nkttyle duymuf• 
tu. Bunların çoğu birer maaal 
kahramanı olmakla beraber inaa• 
na o kadar mümkün görünüyordu 
ki... Fazla olarak bu ihtiyar kor
&anm yalan eöylemesine de im -
kan yoktu. 

Her haliyle aklı baımda, doi· 
ru bir adam olduğu anlqılıyor -
du. Zaten aldatmaktan ne fayda 
görecekti? 

Güverteye çıktılar. Valeryo 
onu merakla bekliyen kaptan 
Rozyaniye emir verdi: 
~~~c.:..,. -_inin :Dl!'OVAAllU ,.__.._ 

adasına çevir r. 
Şeytan adan ancak tıaTafm • 

da ve sisler içinde 18rünUyordu. 
Denizden fııluran kocaman bir 
fiıkiye birdenbire tat olmuı ıi • 
biydi. 

Rotayı çevirdiler. 

Kaptan da, diler başlıca ar • 
kadatlan da eniniyorlardı. ÇOn• 
kü bu esrarlı define bulunana 
kendilerine de bir pay aynlaca • 
ğinı umuyorlardı. 

Adaya yaklaıtıkça onun yal
çm kayalıkları, uçurumlan, oyuk
lar1, etrafında yer yer denizden 
yük.elen mini mini adacıktan da· 
ha iyi görünüyor, int:.nm içine 
korku veriyordu. 

ihtiyar konan Valeryo,._, Va
leryo da kaptana yol gösteriyor, 
gemi etrafa serpilen kayalıkların 
arasından aiır ağU' yürüyordu. 
Fakat ımdi kaptan Rozyaninin 
yüzünde bir üzüntü vardı. Sap 
sola kotuyor, ıeminin manevra· 
larında tayfalarla beraber ~lfı• 
yordu. 

Nihayet öyle bir yere geldiler 
ki daha ileriye ıidmıediler. Çün
kü, eemiııin bumu aıı~ altmda 
duran bir kaya parçasına dayan· 
mqb. Bereket Tenin ki çok ya· 
vaş gittikleri için hıah çarpmadı· 
lar. ' 

Rozyani geminin bat ambarına 
kottu.. Hiç bir ?tlak ve yarı~ 
olmadığını gördü. Burun tara • 

fmdan adam sarkıtarak baktılar. 
Deniz altmdaki kaya, yalnız tek· 
nenin bir köıeı:Ui bafif çe sıyır • 
mıtb. Sandalla kqif yaptılar. 

Rozyani Ta1eeyonun yanına 

geldi: 
- Daha ileriye gidemeyiz. De

niz bir kaç karı§ apiıcla sivri 
kayalarla dolu.. Zaten burası 
timdiye kadar yüzlerce ıeminjn 

canına kıymıfbı'. Oruç ~ 
batka hiç bir konan bur&P ~ 
lqamazdı. ~ 

Sonra, kulajına clojnl _, 
.. 

du: 

- Bu adam, define yar, ' 
b!zi mahıuı buraya aüriikl~ 
masml . _J 

Çok hafif 16ylenen ba ""j 
ihtiyar koraan duymuftu. "111 
tanın sararan yüzüne bakarlla 
ze kar.,tıı 

- Sizin aklnm hep ipa 
cıklık tan.fmda... Bandu 
raamı da aanaalla aicl•m .. 
turada ne kaldı ld •.• 

V aleryo gtiriiltU çıka 
temiyordu. Bir an evvel İfİll 
bitmesi için ne lbnnaa 
chu 

- ETet, netf. Çat.uk 
sandalı indirin ••• Dört te 
binsin.. Biz, beraber ıfd" 

Bu tözleri o kadar Mit 
ml9ti ki dedikleri hemen 
Kimse fikrini e&yliyemecH. 

Yola çıkblar •• 
Poldor, çarptıiı kayatlae 

nlmak ft biraz açılmak lfla 
DeTI'& yapryorchı. 

Kaptan Rozyant, Val1 

... .-11 
yanma dart bet ıillhlı adam 
vermek iltemlftl. Fakat Vı _ _,_ 
L. • ._,. );; __ o~-~-.ıı. t;'h ... 

ıeyden enel defineye 7&lms 
9ma aahip olmak imyorda. 
zrm olursa adam ıetlrtmek 
bir ıey delildi. 

• •• 
NAL SF.sLF.Rl 

Tabamız Atımet ar 
ile beraber aüTertede ,_.....,, 
Küçük Hüseyin grandi di 
tepesine çıkm"f, Şahin .-ii.-ı 

Alinin gittiti yolları ~- • 
Gece yarnı geçmİ! w ay 

mu9tu. Ortalık yarı 'Jarl'JS 
düz ıi.iydi. Küçük t 
fundalrklan, tek tük ala 
en t0nra çok asakta sisler 
ki Ehanet kaleıinl ıöreh 
du •• 

Fakat Şahin reiı da .. - ..,. 
Tabansız ikide bir d" 

na doiru sesleniyordu: 
- Hüseyin t ••• Gözünü 

liyorlar mı? .. 
- Gelmiyor alam!. 
- Yoksa göremiyor 

lan!. Etraf gündüzden 
be ..•. 

'YU ... 



~.:,?~dBaı~r-erkek-:ssi-~ /•~•~•A•s•E•R·--Ad·r'aşmh~b-~~====~~==-=========~= 
l.~~,~~----------------~ ez~e a~ - BiLAL • $nema& ~rkek kadmı bekliyordu. Hal- kuyordu .. Acaba hastalığı neydi? ._ _______ ..._ _______ _ 

de • kadın, kendisi gelecek yer- Bundan bile haberi yoktu .. Lakin Dört Gündenberi Büyük Muvaffakıyetlerle Devam Etmekte Olan 
~7ektup yolladı. içinde 16yle mektupların ıeyrinden, hastalı • Senenin Büyük Filmleri 
d' ·7.~~ı. Huta1andnn. ıc- !:;;7!;d~erlcmekte olduğunu fark Ve sinema aleminin pek kıymetli artisti "EDİKANTO,, en son temsil ettiği 

$~.':;10·;~ ~ 6a 
8~d::-d~:-;,::· R Ü M A Ç L G J N L f K L A R J 

ıtı onun. BugQn İenl ı&re • çılmıuı ldetken, çıkmadılı ribl, Şaheser Komedi 

,~ ::~~.~ . .;:e~:!:,:'.'°::.aı...U::: veoçllncll poatalardada ikinci fi.·ım: ( VQLGA·VQLGA) Rus filmi 
f'.. ,,._ · ~ Aman yarabbi! .. Ne olmuttu? 
,,) old~ellkantmm manevlyab alt tıat Ne TUdı. Programa diye: EKER JURNAL'in fevkalade nilsbası: Yugoılavya Kralı "ALEKSANDR,, 

... Saat altıda, Falirl arbk kendi- Hauetlcrinin Marsilyada ıuikasta uğraması Ye feci ölümü. Müteyaffa Kralın bayatı 

.. busuıiycıine ait bazı safhalar •.• 
~ hlata-ı Ali, aman yan.bblt. Bari nl tutamadL Se.,gillılnin evine Ayrıca: lpektllm mamulltlndan: MUnir nurettin B. tarafından "Ayr1hk Tangosu,, 

t6ıı 1lı afır olmua.. diye da • gitti. Daha dofruau kapısma.. 

1 
Iİ1' lltlı~rdu. Yolma, Rüchan ayle Zira, alleyle, ba gibi ahvalde lç~ Perşembe gününden ıtibaren: iki harika fılmı olan ] 
oı· 1 r ki •• .,, . r1 rtrecek derecede samımı dtil. .__ ( Zombi-Y aşayan ölüler ) ve ( çılgın hayat ) _ _. 

htr ICadrnı çok seviyordu. Birden. di. Ancak f3yl bayle tanıtırdL Pek yakanda: Zenciler Krala 1 inci Bubul - Georsres Mi~o.n __ _ 
ıJ de;' lltkmdan fqkıran bir hld • Kapıcıya, ıeai titriyerek sordu: 
p ' e adeta haykırmak latediı - Rüçhan Hanımdan ne ha • 
1 ı_ Niçin ıotuk almııtı? Neden ber7 

ıteııd· Biltlln lıtanbul balkı, ıinemam"ızın mub.lerem müda~imleri bazırlanıoız 
lf ıni ütOtmüıtü?. Her halde _Ali efendim, aonnaym.. 
~~Yır ~eıniyetlerinden birine gider YUreti ağzına gelmitti, düttlp Yarından itibaren MİLLİ sinemada 

La~ııı ~":.,::::'."'ıh. yere :;:.•cakb. Bereket venin, ka • K A D 1 N A S L A U N U T M A Z 
~it ~~en Fahri, kocasını aldatan _ Çok hasta, çok?.. ,.... · MOmeaıilleri: JOHN BOLES Ye MARGARET SULLA VAN 
W mm Ha)'ll' cemiyetlerinde Dedi. - "W'- - En hi11i .,.. tatlı bir me,ıu, ae'fenlerin ve ıcrileolerin filmi. Tckmiler dahiler, m6nikkitler 't'e 

1tnıasmm manasım da anlamı- bOtüD ıiDema mDoteıipleri bugüne kadar böyle azametli bir nadirei 1an'at g5rmediklcrini 
)od • Ve '--umdaJd adamm ,.U • " u ya. Hattl bunu nazı°k bir auuy itiraf ediyorlar. Bu mUstesna tahesere lllven: tek· •• z{lnde bir aevinc; allmetl peyda Q. ılde Rüçhana da aöylemitti. ~ u va rl 1 er KRAL l Mümessili: KENMA YNARD fevkallde aergüıeşt filmi 

~ Genç kadmr oldufunu garerek tatırdL Zira, ill••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,..; delikanlı, Rüçhanm çok hasta ol-
- t - Başlauma haynm dokunu- muma çoktan razı idi. Elverir Vefat 
... Ot diye kendime dokunmamut- labdı Manisa emniyet mildlrl Sa-
l' !lı ın • • ki Blmeain.. ti' ı ıstiyonun 7 cı.ttln " adliye müfettitlerinden Ek-
~* Diyerek onunla alay etmlıtl. E'f'e danerek kaleme aanldu Nm Beylerin pederleri Çatalca muta-

t Fakat itte bu harikulide, bu "Sevgilim, eanım ... ,, diye bir eamflarmdan mfltekait Salt Bey rah· 
Qltır kad h dü (l mektuba bqladL Llkin, hemen metl nlımana kavuımut ve Rumelihl
tQ cevap m asta . tm t' durdu. anndakl aile kabrlatanma defnedil -

' d ·· Mutlaka pek alır hutadD' 
' rande"f'Uya gelmedi. Yoba Dimafma blr fikir •planmq- mittir• 

ti :e Yapar yapar; canım •erir, ge- b. Ya yarın bu mektup adresine __ M_a_d_a_m __ L_O_N_G-IN_T_f_I_ 
~ ~tdi, Öyle ise Fahn'ye dO.tecek 'Rl'dıiı vakit 1evgiliıi 6lm6t bu· p-....ı _LJ..: • ,,. ana "yahatinda avdet wı;u5am 
11 ' ancak kllıda kaleme sanla • lununa ve zarfı kocuı açana T • mubtenm mnfterii..ı.n. tebF eyler. 
V t\Jc mektup JUnıalctı. itte o pmen, ....aeudw l»lr ~ 
~ l>iyecekalnb ki ı km wcman deldlll ,onda. Zira, 
" ı ::Sevf ettin Beyin ne erkek oldup J ..._, ur d r-ann, ncs~ı ... u 

'

r ''ut kocalı bir kadmm erine nu Fahri pek &it biliyordu. 

' 

~lrtup yuablllr? .,, Bir an aklına f3yle bir kurnaz. 
' lık pldh lı Gayet bultl. Zira t;.ı itte h~ 

1111' tehlike yoktur. Rnçlıanm ko. - "Sal elim afnyort., Clerlmı 
~ alafranp.dD'. Onun mektup. solla yazarım... Ve, altına da, 
~ &çmafl dGttınma. Eaa..n altına da..... Dur bakayım, beni 
~ baYD"Pener cemiyetlerden ol- Roçhan "Koko,, diye pfırmu 
~ başka yerlerden olsun bir mı?. Altına da Koko imzumı a
~ tııektuplar daha ıelmekte ve tarım... Baylelikle mektup ele 
... ~•tel, hepılnl banımmm oda- leçM de ben meydana çıkmam.. 
~ .._ • • . Birdenbire kendinden nefret e-
~dır. 

ACELE 

ahı ane 
Befiktat icra memurluiundanı 

Ortak6:rde Piımlf otlu mahallesin
de 80 No.IJ hane clerummda semin ka. 

tında Anapa ~it mıefrut tqlık 
w bir oda ft kiler,~ tulumb 

Geldrilıı .. ldSmOrlGk btly(lk ... ., • 

..... oc:atı ve meyyedar aiaçlan. eı. 

rincl katta 4 oda bir ..ıon '" bir bell, 
.ldnd katta 4 oda bir salon w Mr ban· 

1'0 m-halUm brft klg{rblna 12 • 11 • 

934 tarihinde Betiktat len dairednde >Jialıtan ld ha. bayle... Zira, derek ıllldndl 1 
- Vay- Bayle feyler de 'dtl- Puarteai günn aaat 14 • 16 ya kadar 

p 
VE 

JOHN GILBERT 
Tarafından tomail edilen 1934 senesi

nin en bilyilk filmL 

Kroli~e Krislin 
Şaheserini muhterem ballammı tak • 

dim edecetimfzi Müjdeleriz. 

iPEK ve MELEK 
!iMmaJan mildilriyeti.. 

Melek shıemasmm Çarpmha akoamld gala müsmnered lçbı namarah 
yerlerini evvelden aldırmm. Fiyatlarda hiç bir wmdyat JOktqr. 

•-Bu hafta SA~A V sinemasında -

!~~~ CHARLES LAUGHTON'un Mub:' 
ve menimin en mtıh1m pheaeri olan... 

filmindeki müaletna oyununu nazarı takdirle seyrecliyorlar. FOX JUR. 

NAL'de: Bütün tefe.rriiatiyle Mardlyada YUg'06laY)'a Kralına ~ .W

kaat hldiseai vesaire._ veaalre... 

~Dah, sncl muhterem mek-
1' aça&Tclı ne dlyecektl 1-
, P-ıtrinln fU aatırlara cenp 

tlbunele bqladım demek... Be· ba1e1 f1l1U suretiyle aatdacafnıdan u· · 
nim atkım ba muydu?.. Hayati- •a!ip olanlarm ytmni mezkGr ve g;,at· ,::::::m:r:m Bugün T ~ K sinemasında ----... 

.~ 

eet l&zım gellyonhu 

~t. her •balı mektubmm 
~ hcak olanaın, liutalılan 
ilL..- ~ Janum. Bana ,..., ,..., 

~- bir tanecik Fahrlclflm.,. 
tfı.. ISlr IGn, mektup, Rllcbanm &o 

'it '-'-bıeytn 'ftracalr ysde 
"hı.,_ 'f1LrınqtJ. Kadm a,.le .. 
~ .:-u- ıeçlrdl ki dGtOncel• 

.. lıda f&yle akaettlnll ı 
~~bitti!. Beni INmlllyorl,, 
~ lradml --Sil.- arfı 
~ Lı en P&rmaldanm &yle tftrl. 
'-a .;;, lınam nan) 3pjyorum.. 
~ p tıpla J(lzDn rtbi ı&r0n6-
~ •hrf 1.. Y anaklanm, ı&• 
' ~rmı 8ptQIQmG sam-

~ \:_t_:_ 
-.,.Otd ' UIUQD, dalia neler ,a • 

le , .. 

~.,~ektul>undaki dbnlelerl - • 
)'Uı ~ Buna ralmen lhtl • 
lill lta~onnn... G3nderdi
"1tı,ııı laı, J'Utılmım altında 
h,_ l}orınn H • • 
~... .. epımı -1a .... tı-ı...._o-,, 

l)e}iL_ • 
"'t' ae ~nım CSdü kopuyordu. 

1'gı}un ")U- ? d• k 

mm bir tanecik qla.. o,.ıe 1ae te 1c:n dalrulnd., !>ulunmaı.n .... •3r- L.~ Düşman elinde esir 
ben adam delilim.. melı ladJenlerbı hau denuıuııdakile - n 

E: Oyniyanları 
Kendl kendinden atandı. rlne mGraeaatfan l1ln olunur. (4378) ii DOUGLAS FAIRBANKS Jr...... MARGARET LINDSAY, 1 
Ceuur bir hazla, mektu6ama ------------ 13 LESLIE HOWARD _ 

JUdı" okunaklı bir tarzda alb. .; DIŞ DOKTORU Ü Eıi bulunmu bir harp" afk filmi.. , 

na da lmzuım attı.. o b ey t sa it H llbetenı En mufasaal Manilya auika.atinl gösteren hususi Ekler Jurnal 
~ bet ~ a~l ıııretle ~ 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&11&111111111111 

makta dnam etti... Artık hl~ Fatih Karagilmrük Tramvay 
blf bir .-,den korkmuyordu. Cluraiı No. 4 

Altmcı ıGn, Rüçbanclan ~- .. 
tap alcbı 

•s-ı 1:ianca •manClır cnap
em 1nraktıtım için beni affet.
Fakat, eok hutalanmqbm.. Şim
di fGkOr, tehlike)'I atlattım.. Dok
torlar, mDJde nrdller..,, 

Artık. Fahri, kendlalnden blem

mm. mafnırdur... Sn,Uiıinl da
ha fasla aencek. 

Usan bir mektup y&ZIJ'OI' Ye 

prlp bir erkek haleti nıhiyealyle 
albna "Koko,, diy imza atıyor .. 

Eber hikayelerde kadm ruhu 
tahlil edilir... Zannedenem, ba 
ela erkek bininin kendine bu bir 
tezabOrildGr. 

(Hadice SUrewa) 

i.\kşam Postası 

ISTANBUL AN 
KARA CADDESi 

NpıaJ Acın.la lSTA.NBUL 8ABU 
reJetoa l'uu U8'1'1 ldanu l&l'tO 

r 
ABOrtE ŞERAiTi 

ı 1 • u .. 
1"1rld1eı ut .. 880 1%30 .... 

&melııla UO Mit MO 1110 

ILArt TARiFESi 
l'kıuet ll&D.larmm •tın UM 
ae.uı ll&aJaı 10 tunıttu. 

Sahibi ve Neıriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Baaddıfl yerı (VAKiT) Matbua 

ISTANBUL 

Oduncu ve Kömürcü 
Esnah Cemiyetinden: 

Iatanbul oduncu ve kömGrc:il eanafı cemiyeti adiyle idan merkezi 

Babçekapı DördGndl Vakıf Han ikind kat 14 numarada olmak bere bir 

cemiyet kurdufumum a.likadarlara llln ederiz. KGçük esnaf .,.. tac:irleri

mi.z, Ticaret Te aana:rl odalan kammunun dördtlnc6 maddesi mucibince tes

cile mecbur olduklanndan on bet süne kadar Cemiyet merkezine milraca· 

atla teadl olunmalan li1zumu llln olunur. (4364) 

Jatanbul 4 üncü icra dairesinden: 

Kadıköyünde ÇiftehaTUzlarda 2 
No.lı köıkte Fatma Hanıma: 

Harilaus Efendinin al:acaklarmdaıı 
dolayı mahcuz bulunan ga:rri menka • 
lünüze 18 • 9 • 934 tarihinde yazılan 
vaziyet ve takdiri kıymet raponmda 

ehli naku.f tarafından mahalli mezkQ. 

run tamamı 14860 lira kıymet takdir 

edilmittlr. Bu hapta bir itiramm var

sa iç ciln zarfında dermeyan eylezMo 
niz lüzumu icra ve Jflh kanununun 

103 ündi maddesine tevfikan davet • 
1 

name tarafınıza tebliğ lalmch. '\ -s o """. .... ıye ""' 

4ÇLARI KaYYetle•dirmek 
uzatmak 
d6kmeaek Petrol Niza111 la kabildir. Tecrnbe 

edilmiş en çok rağbet 
görmnı bir iliçtll". 
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Istanbuldan Ankaraya 
tayyare ile bir seyahat .. 
DunyanıF en rahat seyahatı, muhak
kak ki tayyare ile yapılan seyahattır. 

Bilmem, hiç tayyare ile seyahat et· 
tiniz mi? Araba, otomobil, tren ve 
vapurla bir çok uzun yolculuklar yap· 
t~ım halde tayyare il.- ıeyahat etmek 
fırsatını bulamamııtım. Bulamayı,ıına 

sebep te son zamanlara kadar memle· 
lıetimizde hava hatlarının mevcut ol
maması idi. 

Gazetelerde okuduğum son hava· 
disler üzerine, yapmak niyetinde bu· 
lunduğum Ankara seyahatini tayyare 
ile ve kısa bir müddet zarfında ikmale 
karar verdim, ve tabii, ilk iıim Y e!İl· 
köy Hava yoJlan devlet işletme idare· 
sini te!efonla aramak oldu. Telefona 
cevap veren zat, gazyet sarih bir tarz

da tayyarenin hareket programını ve 
şayet tayyare ile seyahat edeceksem 
hareket günleri sabah saat 9 da tayya· 
re otobüsünün Taksimden itibaren bü
yük otellere uğrayıp, yolcu alarak tay. 
yare meydanına gittiğini de haber ver

di. Kendilerinden benim için tayyare
de bir yer aynlmasını rica ettim. 

Ertesi gün sabah saat dokuzu bq 
geçiyor. Tokatlıyan oteli önündeyim. 
Havai mavi boyalı, üzerinde Devlet 
Hava YoUan ibaresi yazılı güzel bir o
tobüs önümde durdu. içinden çıkan te
miz giyinmiş bir hademe bavulumu e
limden alarak otobüse ~oydu ve bana 
da oturacağım yeri gösterdi. Bindik ve 
otobüs hareket etti. Yolumuzun üstün-

de bulunan büyük otellere ve Beyoğlu, 
Galata ve lstanb11J postahanelerine uf
rayarak posta ve iki de yolcu aldık
tan sonra Y eşilköye müteveccihen ha
reket ettik. Yol muntazam; otobüı ye
ni ve rahatı ufak bir rahatsızlık hiue
dilmiyor, 

Yeşilköydeyiz. Hava Yollan l.taa
yon binasına girdik. Müessesenin res
mi elbisesini labis, çok nazik, ıonradan 
utasyon memuru olduğunu anladığım 
gene bir memur biletimizi kesti ve tay -
yarenin hıtreket ,:latine kadar misafir 
salonunda istirahat etmekliğimizi söy
ledi. 

Müesrcsede gördüğüm intizam, te
mizJilc ve iılerdeki sür'at her Türkün 
gÖKsÜnÜ kabartacak bir §ekildedir. 

Saat tam 10 u 25 geçiyor. Tayyare
nin motörleri güzel bir ahenkle yol al
mak için adeta sabırsızlanır gibi ho

murdanıyor. Birinci pilot yerine otur
muı, ikinci pilot ta yerlerimizi göster
di ve iniş kalkıılarda emniyet kemer
lerini bağlamaklığımızın lazım geldiği
ni anlatb. 

Elimize hava tubna11na kartı kese 
kağıdı, kulaklar için pamuk ve eğlence 
için de çiklet ...erdiler, 

Saat tam 10.30. Pilotlar yerlerinde. 
Biz üç yolcu tam manasile rahat ıan
dalyalara ~nılmuı harekete amade 
bulunuyoruz. Motörlerin homurdanma 
eadan ziyadeleıti. Dışarıda istasyon 
memunınun tamam iıareti verdiğini 

83riiyoruz. 

Elli, altmıt metre ıüren bir sarsın
blı yoldan sonra, tayyarenin boılukta 
adeta bozuk yoldan geçmi§ te düz bir 
ufalt yolda kayıp gittiğini hi11ediyo
ruz. Tayyare hiç sarsmayan bir bnna· 
mtla havada yükıeliyor, yükseliyor. 

Tayyare meydanı üzerinde bir tur 
yapbk. Irtifanmz bin metre kadar var. 
Biraz ıonra Galata köprüsü üzerinde
yiz. Usküdara geçiyoruz. Sema tama· 
men açık, bir tek bulut parçası bile 
yok. Şimdiye kadar lstanbulu bu ka
dar toplu ve güzel bir vaziyette görme
miıtim. 

Sahili takiben ~ova istikametin
de ilerliyonız. Solumuzda Anadolu sa· 
hili. Haydarpap, Kadıköy, Suadiye 
plajı, Bostancı altnmzda görünijp kay
holuyOt'. I,te, Adalar. Büyükada hava
tlan hiç te o kadar büyük değil .... 

Yalova üzerinde uçuyoruz. Hare
liıtt edeli yirmi dakika olmuı artık de
Jlla ft41a ecB,.... 

fterltfe Mlyü1c !.Jı. ta IJJn1dntisi g3-
zükti!. Tznı'k gölü. Haritada küçük ma
vi ile gösterilen bu göl oldukça büyük. 
ı...n. denb hiNi Yeriyor. . 

Bilecik dağlan baıladı. Bu dağlar 
çok yüksek. ve onn.anhk rnanzara cid
den çok latif. 
Aıağıda oyuncak trenlere benzeyen 

bir trenin yol almak için çabaladığı gö
rünüyor. Bizden kim bilir kaç ıaat son
ra Eskiıehire vasıl olacak. 

ikinci pilot daima yolcularla met· 
gul. Bir §ey iıteyip istemediğimizi ıo
nıyor. Onlann güler yüzü inıana ha
vada olduğunu unuttunıyor. 

Y eıilköyden kalkalı elli dakikalık 
bir zaman geçtiği halde ilerimizde Eı
kitehir gözüktü. 

Şehrin üzerinden geçiyoruz. Şeker 
fabrikası. Tayyare alçalıyor. Her iki 
pilot ta vazife baıında, dikkat kesilmiı
ler, Sanki iniş sahası bize doğru büyük 
bir sür'atle ilerliyor. Tayyaremiz yere 
kondu. Yine o bozuk yol. insan rahat 

ve sarsılmadan seyahat edebilmek için 
muhakkak hava yolculuğu yapmalı. 

Fakat, bu rahata alııınca da yere in
mek pek le hoı bir şey değil. 

Eskiıehirde 10 dakika kaldık. Bir 
yolcu daha bindi. Pilo!lar yerlerinde; 
biz de ıandalyalanmızı İşgal ettik, Mo
törlerin sadalan fazlala§tı. Yine bozuk 
yolda gidiyonız. Bir, iki sa~ye .. _ te
miz yol, havadayız. 

Sakarya yılankavi inhinalar yapa· 
rak bizimle yanııyor. Maamafih, biz 
daha sür'atliyiz. Eskişehir Ankara bir 
saatlik bir mesafe. Manzara güzel; se
ma yine bulutsuz, ufak bir sarsıntı bi· 
le hissedilmiyor. 

ikinci pilot yolcularla meıgul. Bi
rinci pilot arada ırrada arkasına baka
rak tebessüm ediyor. Pilot beylerin gü
ler yÜzÜ havada en müessir bir sinir i
lacı tesiri yapıyor. 

Ankara tayyare meydanı gözüktü. 
Beı dakika aonra tayyarenin a]saldıir· 

m hissediyoruz. 

İşte yine o bozuk yola çıktık. Tay
yare, istasyon binasına doğru koıuyor. 

Tayyare istasyon binası önüne gel
di, durdu. Pek az sonra da motörlerin 
homurdanma11 kesildi. 

Temiz, beyaz ceketli bir hademe 
tayyarenin kapısını açıyor. Bavullan
mızı aldılar, indik. 

Ankara tayyare istasyon binası cid
den çok asri bir tarzda yapılmıı ve iyi 
bir zevkle tefrit olunmuf. Müdür hey 
ve memurin herkes yolcularla meşgul. 
lılerin bir makina intizamile görüldü· 
ğü aıillidır. 

Otobüs hazmnıı; bavullar da yer
lettirilmiı. Otobüse bindik. 10 dakika 
ıonra Ankaraya Tathana gelmi, bulu
nuyorduk. 

Çok kısa bir maziye malik olan bu 
yeni teıekkülün göstermekte olduğu 

bu bariz varlık göğsümüzü kabarttı; 

iftihar duyduk. 

S. M. 

Ncv Jcraey açıklarında tutupn 
"Morro - Kast!" Amerikan vapurunun 
uğradığı bu kazaya, bir çok yolcu 
kurban gitmi~ti. Şimdi Amerikada va
kanın tahkikatı yapılıyor. Resimde, 
Kaptan Vilmotun ölümünden sonra 
vapuru aevkeden Kaptan Vilgam 
Vormsun, Nevyorkta müstantik tara-• fmdan aorğuya çekilişini görüyorsu • 
DUS, 

HABER 

'.ıesap yapan hayvanlar! 
Bu garip hadiseyi tetkik ve izah etmiye çalışan 
alimler ne gibi faraziyeler ortaya koyuyorlar? 

Dr. Ed, Claparede bir ıene aralıkla 
iki defa Elberfelde giderek bu meıele 
hakkında bir fikir edinmek istedi. Bi
birinci ziyaretinde gayet iyi intibalar
la ayrıldı. ikinci ziyaretinde Muha
med, Zarif, Barto, Hanıchen çok kö
tü bir tarzda cevap verdi. 

Verdiği sualler bütün hazır olan • 
lara malum olduğu halde aldığı ce • 
vaplar iyi değildi. 

M. Karlın bizzat kendiıinin ıordu
ğu suallere de alınan cevaplar itmi • 
nabhaı değildir. Sorulan meseleler ko
lay (muayyen bir veya bir kaç adedin 
okunması) ve güç (Cem, tarh, zarp, 

taksim, cezir çıkarmak) deye ikiye ay
rılırsa iyinin yüzdesi ile kötünün yüz
desi §U suretle teshit edilmiştir: 

26 Mart: 265 kolay suale verilen 
doğru cevap 29 dır, yani yüzde 11; 66 
güç suale alınan doğru cevap 9, ya. 
ni yüzde 13 .. 

27 Mart: 268 kolay suale 20 doğ
ru cevap, y=ıni yüzde 7 1-2; 79 güç ıu
allere alınan cevap 9 doğru, ye
ni yüzde 11. 

Bu statistik tetkik edilirse alınan 

neticenin memnuniyet verici olmadı -
ğı görülür. Güç meselelerden alınan i
yi cevaplar kolay meselelere verilen 
cevaplardan biraz daha iyidir. Şu hal
de hayvanların 2ekaveti pek garip bir 
şey olacak ki, onlarca güç meseleleri 
haUetmek kolaylarını bulmaktan daha 
basit geliyor. 

Bu hesap yapan hayvanlar adi za· 
manda veya hiç olmazsa, hesap yap • 
tıklan zaman vaziyetleri, hususi fis -
yomornileri itibariyle, cahil arkadaşla
nndan farklı mıdır ki, çalıttıklan za • 
man zekavetlerinin faaliyette olduğu
nu anlıyoruz?. 

Maeterlinck bu suale menfi cevap 
veriyor. Bu hayvanlann çalıştıklan 
zaman fiıyonomilerinde bir zekavet e
seri görülmediğini, ve dimağlannın 
faaliyette olduğunu gösterir bir ala -
met olduğunu ıöyliyor. 

D.-. MOZE t .EW Ki de e.yr.l tlkJl'

dedir: (Elberfeld beygirleri düıünen 
mahluklar sınıfına mepsup olduklan • 
na dair bir intiba tevlit edemiyorlar. 
Kara tahtaya yazılan meselelerle, a -
det!erle alakadar gibi görünmiyorlar)'. 

Bu etütte zikrettiğimiz müellifler • 
den baıka birçok tabiiyun, profesör 
ve doktorlar Elberfeld'e giderek inti • 
balarını yazmışlardır. Şu ıuretle ki, 
hesap yapan beygirlerin bibliyografisi 
çok zengindir. 

Yapılan müıahedatın tefsiri: 
Sorulan suallere kar,ı Elberfeld 

beygirlerinin verdiği cevaplan izah 
etmek için bir çok faraziyeler kunıl

muştur: 

1 - Tele pati veyahut zı'hinler ara
sında münakale: - Bu faraziyenin bir 
çok taraftarlan vardır. Ezcümle Dr. 
Modzelewoki tamamile bu fikirdedir. 
Bu bilgice göre, beygirlerin öğrendifi 
yegane şey tırnaklarını yere vurmak
tır; ve bu uğurda hususi bir terbiye 
gömıüıtür. Kendilerine 'f'erileb dur 
emri, ister M. Krall tarafından veril
ıin, ister seyirciler tarafından verilıin 
bu emre itaat etmek için zeki olmala
n icap etmez. Hayvanlar insanlar ka
dar kolay İpnotize edilebilir. Bu hesa
bı yapan hayvanlar ipnotize edilmit 
hayvanlardır. Yalnız bunlardaki ipno-

tizasyon yalnız bir adeleye mahsua
tur. Bu faraziye, görülen vakayi ile 
pek te uzak değildir. Eğer meıelenin 
tarzı halli, telepati ile beygirlere tel
kin edildiği farzedilirse sualin güç ve
ya kolay olma11 verilen cevabı değiıti
remez, Diğer taraftan biliyonız ki nı· 
hiyat liboratuvarlarında yapılan tele
pati tecrübeleri % 25 nisbetinde mu
vaffakiyet verir. Şu halde hususi ma
hiyette olan böyle bir telapati tecrübe
sinde muvaffakıyetin % 10 na düımeai 
hayret edilecek bir !ey değildir. Bun
dan başka hususi mahiyette olan bu 
telepati ile sair telepati tecrübelerinde 
ilk sorulan sualler en İyi cevaplan a-
111'; çünkü yorgunluk telkin meselesin
de büyük binnania teşkil eder. 

Dr. Glaripede ikinci ziyaretinde, a .. 
zerine adetler yazılı mukavva tecrübe
ıtnt tekrar etti. Fakat mukavvanın tı

zerinde yazılı olan adetleri seyirciler-

den biç birisi bilmiyordu. Maeterlinck 
ve doktor Hanel'in müşahedabnın ak
si olarak, verilen cevaplardan hiç biri
si doğru değildi. Bu netice, te!epati 
nazariyesini teyit eder mahiyettedir, 
Çünkü seyircilerden hiç biri adetlerin 
ne olduğunu bilmedifi için bilerek, bil
miyerek düıündüğünü karı111ndaki bey
gire telkin edcmiyeceğinden hayvanın 
verdiği cevap ister istemez, tesadüfe 
bağlı olur ve doğru olamaz. İnsanlar 
arasındaki telepatiyi inkar etmemekle 
berat.er, bunun arzu ile yapılamıyaca
ğını ve kendine tahauül edebileceğini 
ve binaenaleyh çok nadir olduğunu ka
bul etmek lazımdır. Hiç bir insan iste
diği zamanda telepati tevlit edemez. 
Bir İnsanın düşüncesinin diğer bir in
sana İntikal etmesi iıtiınai bir hadise
dir. Bu hakikat bilindikten sonra bir 
insanın düttincsinin bir hayvana inti
kal etmesi her zaman ve muntazaman 
vukua gelebileceğini kabul ebnek doi· 
nı olamaz. Meydana attığımız bu fa
raziye, hayvanın yalnız bir ahır içeri
sinde, tecrübeyi yapan adamın bilme· 
diği bir suale, verdiği cevabm doğru ol
masını izah edecek mahiyette değildir. 

2 - Medyum nazariyesi: - Bu na
zariyede hesap yapan hayvan, hare
kete gelen ve ayağını vuran masaya 
benzetilmiştir. Beygirin tırnağı tıpkı 
masanın ayağı gi~i yere vunır, Fakat 
masanm ayağının harekete gelmesi, 
tecrübe eden adamlann ellerini masa
nm üzerine tatbik etmesiyle bilerek 
bilmiyerek, masayı oynatmalanndan 
ileri gelir. Elbelfeld beygirlerinden ce
vap alamak için eller hayvanın ayaiı· 
na tatbik edilmiyor. 

Eğer uzaktin uzağa insandan hay• 
vana bir aeyyalei elektirikiyenin İnti
kal ettiğini kabul edenek o zaman 
bundan evvelki faraziyeye gelmit olu
ruz. Filhakika birinci faraziyede tec
rübe yapan adamın beyni iradi veya 
l'ayri İradi bir hayvanın beynini hare
kete genn:n 111 aeyytıJe gunaenyor• 

du. 
3 - Hesap yapan beygİTlerde kud

reti fikriye: - Me,hur Şarl Riıe, he· 
tap yapan hayvanlan görmemekle be
raber okuduklanna istinat ederek bey
girlerde bir kudreti fikriye olduğu ka
bul edemiyeceğini söyliyor 

Elberfeld beygirlerini &'örenler -
den, onlar üzerinde tecrübe yapanlar
dan bir çoğu bu hayvanlarda, en kü -
çük bir çocukta görülen bir zekavet 
kadar bile bir kudreti fikriye olmadığı
nı beyan etmekte te."C-uı... <.: 

lar. 
Maeterlinck, Medyum ı.azariyeai ta

raftan olup bu hayvanlarda bir zeka· 
vetin mevcut olduğunu farzebnek, ka
bul edilmiyecek bir §eydir, diyor. 

Dr. CJaripe de birinci ziyaretinden 
çok iyi bir intiba ile aynlnuı olduğu 

halde bu hayYanlarcla zekivetten eser 
olmadığını ve görülen hayret verici 
neticeler, olsa olsabir terbiye meselesi 

Resimde gördilğilnUz, bir zırhlıdır. 
Fakat, ıuya indirilemiyecektir. Bunun 
sebebi, sabundan yapılmıı olmasıdır. 

Almanyada yapılan bu zırhlı, Alman 
donanmasının "Doyçland0 nrhlıaı ör
nek alınarak, yapılmıı ve tıpla tıpla • 
sma uyğun olarak ortaya konulmuı -
tur, Sabundan zırhlının uzunluğu altı 
metredir. Her halde yanında duran 
mdan daha uzun bo1lu 1 

olduğunu kabul ediyor, alik ' 
Gayet kuvvetli hafızaya rn ıit' 

duğunda fÜphe edilmiyen bu beY dl' 
lerin zekaveti başka hayvanlardan 9.
ha yüksek olmadığı muhakkaktır• _a . . ~~ 
dan ba,ka, köpek, fıl ve huıusJ1 ~~ 
sek maymunlara nazaran zeki 
çok daha aşağıdadır. .,, • 

Beygirlerde arada sırada ba%' ,_)J 
kavet tezahüratı görülür. Bunlf jildİ'' 
kıvılcımlardan başka bir ıeY de , 
Binaenaleyh beygirlerde hesaP ~ 
cak kadar zekavet farzetmek Ç 

olur. ptJPI 
4 - Talim ve terbiye: - Kö ff' 

talim ve terbiye edildikleri :ıanıaJI f. 
kanda bahsettiğin;ıiz beygirlerd~ eiir 
vel, amali erbaayi yapabildiklerı ~ 
hesini uyandımuıtır. Bu köp~tıl 'il 
en meşhuru Mutino isminde bıt 
niıtir. ,1 

1818 seneıinde Pariate teıhir 
mittir. Fransızca, Jngilizce, ttalC 
ca, Almanca ve latinceyi anlar. Ve ~ 
altı ay mektebe giden bir çocuktaO 
ha iyi bir tarzda amali erbaayi ~ 
nrdı. Bu köpek Doınino o~j 
bilirdi. Munito, üzerinde adet ve ~ 
ler yazıh büyük mukavvalarla Y'!:J 
bir dairenin ortasına konulur; .
nür gibi ciddi vaziyetler alarak ~ 
da dolaıır ve aahibinin verdiği it•,.t 
zerine iıtenilen harf veya adedin .. 
de dururdu. Bu iıaret, o kadar 
o kadar görülmiyecek bir tarzda 
lirdi ki, bunu insanlann itibneai ~ 
değildi. Mesela terbiye eden adaııt 
ni cebine sokar ve orada kendi tıtl 
iını katnnalda hayvan bunu ......,, 
ufak ıesi itilir Ye dunnuına klfi 
lirdi. 

Ayafı ile yere vuran hesapp Jıll. 
gir veya ayni tenit tahbncla ayali 
tabibinin eline vuran köpek bunu 
cak verilen bir iıaretle yapar. 

Sahibi meselenin cevabını bildif 
çin hayvan tam Jaznn olan adet ~ 
- .... ~ -· •v •vcuu .... _.... • 

m:ıileyhin indi n yahut sa,ri 
bir ıurette ve etrafındakilerin an1' 
mıyacağı bir tarzda itaret verir v• 
hut fizyonomiıinin değipnesiyle 'VI 

hut vücüdünün yaptığı küçük bir 
reketle hayvan adet yahut harfiaı 1 
nünde durur. Busayede hayvan 
basit bir terbiye ile her ıuale ";J 
verebilir. 

Elbelfeld beygirlerinin mua~ 
iıaret sayesinde ayağı ile in • 
darbelerin durduğu muhakkak gi~ 
dediliyor. Alman bilgici Pfu 
dediği gibi Van Osten ve yahut 
cilerin ya göz ile ve yahut pek 
bİl" ıeı ile, gayri ıuuri verdikleri İ 
ıaret ıayesinde istenilen aded• 
dığı zaman Hanı ismindeki beyP 
beterini kesiyOt'du. . .. 1 

Bu balmndan muhakeme adi'~ 
zaman Barto için göz iıaretiılİ' f 
fayda11 olmıyacağt ve bu aebepll ; 
hayvanın terbiyesi için pek hJif.., 
ıeı çıkarmak lazım oldufu ko),f' 
anlaıılJJ'. I 

Dur iıareti ne suretle ve ~il" • 
riliyordu? Bu, her vakit meçhul 
mıştır. 

Yalnız, M. Krall'ın vaziyeti ~~ 
heyi ortadan kaldıracak bir ~;,,, 
olmadığını söylemek lazımdır· ~ 
ileyh hayvanların ahJJ' dı§ınÜt ~ "i 
bir yerde muayene edilıneıine 
zaman muvafakat ebnemiıtir· ti 

... ... 

Bu hususta kendisine y•P,ı.ısıı' I 
lifleri her vakit reddetmiş ve ~;/ 
bep olarak birbirinden daha aS J \ 

ncı §eyler göıtenniıtir. • JI. ı.... • 
Elberfeld beygirleri benzeri~ /1 ~. 

Sirk hayvanlan gibi muayYetl, 
1 

,I_ 
iıaretine itaat ebnek için terbi~~ 
diklerinde, ve bu hayvanlarf11 ~ 
bnda zekavete ait hi~ bir tef ~ 
imda fÜphe yoktur. Jıf, 

Esrarengiz olan ciheti f1I I' • -' 
hayvanlan bu dereceye kadat1 .. .,at1-' 
için tatbik edilen terbiye u~, 
olduğu ve verilen (Dur) ~ 
tabiatta bulunduiu henÜS 

Inf!br. ~t~'~ 
Mustafa Sa z6 v 

Bundan evvelki ınak~~add' 
rincit.e§rin tarihli ~ 
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M;;ia~ devletlerden biri kuruldu! 
~ 

Gaiatasarayla Be.I 
~ktaş karşılaşıyor 

(Btlf 'laralı l incide) 

~.~ ... lramiı.-i mtab merkez 
~ -"IJldan Sallbadclia, maç hi -

M. Puriç, 
hakkında 

Balkan antlaşması 
beyanatta bulundu 

ı....ı u .. u__ L~L...._ı • c. • ...: 
M. Titülesku ve M. Puriç bu akşam hareket ediyorlar 

1' ıı_ .. _ •IMY&lllt ye uammuen .,-.. 
i44111t Galip Beylerdir. 

Jıı.. - k1tel.- 8Mt 12 de atad kapı • 
4 ._ l3,3o da aplaaıkbr. 

lc....ıı - Ba lbaçm tertibine w olan
;!... ........ yapac.k ldmanalardan 
._. ---- J•den mw1a wı.cm. her

Llıet alarak sahaya gİJ'ec:eklerdir. 

Futbol heyeti rejsi 
ne diyor? 

.... bf. Wr .-ıı refikimizde Şeref ku

" ~da bir yazı çdmııı 
.. :.. 1'aar ~futbol heyetine Ye reiai
lıi&a._ ·_tarizler yapılmıtb. Da huıaa 
~ &lıdri..ım eordufumuz heyet 
-~ ...... İzahab nrdiı 
....-; ~-.yı okudum. Ba maçlar la -
llJ llllntab wba heyetince ter-

~tJr. Gerek maçlarm blkem-

1' faJinf " gerebe ... " idare
- ....._ ~6k eden bilUınam baıuat ile 
~ cloiru:ra mmtab merk,.ıı: 
~ .....U.dar" eallhiyettardır. Ri
~- balunduium " yazmm he
~ oı....ıc bba1 ettifi futbol heyetinin 
~1111lılarla kat'iyen sellhiyet ·ye ali

'" nazım bir JiOlü yoktm. 
Bir tn1ri hayir olmak ib"bariyle 'ba 
~ idari .,. mali 1mım1anm tecım
~ İsiıı aynbııq olan huaasi komite
'- ._ de fa]ı._ memur edilmit 'ba

~ :Vuiftm mahdut " ,.ı • 
... .. .......... Millyet pzeteainin 

~ ~ almmam•t oldufu
~ h1iıae.t Herkeaçe bilinen bir mae-

---~ '7:!: maçları merhum bir 
........ ~ )'U'dmı ba-
~ ,....,.... Ba itle· ellkaclar ma • 

...... bJııal - -.1!1.;l:Z.: wl.:I 
'-• ••..un:ıuu..._a •wırame 

... lııilet * ... . 
.,, ............. Wrl ... .....ı..n. 
~ lılıt de fotoinfpmua ait ohmk 
illa '-"ı.n .. tekilde yudmek •e tas
'-' 9dibnelr 1111etiyle her pzeteye iki

davetiye kartı gönderilmittir. Yazı 

~ ._ laırtla atada slnnit " 
41,.. .-..nen zattan da b .. 

Londrada soruluyor : 
Japonya harp mi istiyor? 
Japonyanın Mançuri petrolleri 
hakkındaki kararı lngilterede 
çok mühim telakki edilmiştir 

Japonyanm ton zamanlarda 
Japonya ve Mançurideki ecnebi 
petrol mfieaseıelerine kartı aldıiı 
vaziyet bilhaua Londrada gayet 
ciddi teli.kki edilmektedir. 

O kadar ki bunun içeriıintie bir 
liarp emeli bulmıduğu bile mey • 
zuu babaolmuıtur. 

Japonya, bilvasıta, Mançurlde 
bir petrol inhiaan kurmak i.ter • 
ken dofrudan doğnıya kendi 
memleketinde de, yeni bir kanun 
çıkardı. 

"Petrol sanayii bnunu,, ismini 
tqıyan bu kanun, Japonyadaki 
petrol müe11eselerini mühim mik· 
tarda ihtiyat petrol buhmdurmak 
mecburiyetine aokmaktadır, 

Yani, herhangi petrol müeaee
seai, bu kanuna göre, yGz bin kilo
larca petrol iddihar edecek ve 
bmilarm muhafazası için yeni 
mahzenler yapacaktır. 

İddilıar edilmesi istenen petrol• 
lerin aatm almacağı veya masraf· 
lan verileceii temin edilmit değil 
tiir. 

Alh marangoz aranıyor 
Galatada Hezeren caddesinde A

dalet hanında 29 numarada marangoz
ı.r cemiyetinin altı itçiye ihtiyacı .,..,... 
dır. lıtiyenler müracaat ebinler. 

Bu hadise üzerine İngilizce 
''News Chronicle,, aazetesi töyle 
diyorı 

"Japonyanm tAı liarelieti, ali· 
lmdan bir harp ihtimali geçirdiği· 
ni gösteriyor. Ortalık herhangi 
Mn'etle bozulduğu zaman, bir kaç 
ay için kendiıine yetecek petrol 
hazır bulundurmak emelinde ol
duiunu anlıY,onız. Bittabi bütün 
petrol kumpanyalan bu fikirden 
hoflan~orlar, çünkü Y,ann belki 
de kendi memleketleri aleyhine 
kullanılacak olan bu petrolü kim· 
ae eliyle saklamak, emre hazır bu-. . 
lundurmak iıtemez.,, 

Eaaa itil>arile Japonya, bu lia
reketiyle hiç bir muahedeyi de 
boZIDUf olmamaktadır. Ve biç bir 
muahede Japonyayı, memleketin
de bu gibi bir kanun ihdaımdan 
menetmekte değildir. 

Londra mehafili: "Hiçte Cloatça 
olmıyan bayle tedbiri Japonya bil 
haıaa niçin bu zamanda alJY.Or? •• ,, 
diye hayret etmektedir. .. - ---ı 1 Anka;i Telefonu 

- 2-1 -2 ~ 2-2 12L 

Yunanlılarla 
~ .... fahri ~ ukaclat
.. lalttaW Wyle 1ıir lraıt IOl'm1lflardır. 
h ı_ ZA YI - 18 / 9 / 934 tarihinde Sal-~ ..... laut -'--.J..1_, __ L--- et .. 

iktisadi anlaşma 
a.. -. IUlllBUDWU"llll .... ,..... tamelimae Yllkubulan harik •naamcla Mı k b ·ı · • • 
~~halele Mr m6dc1et eoma Millyet a a ı proıemızı. 

Darü11efakadan aldığım 26 numara d "k 
tL.... lotoirafpnna mah8u aönde- 929/930 tarihli orta mektep ehliyetna- fJe7 l 
~ o)Q brt:1a llatb birisi aelmit mem yanmıfbr. Hükmü yoktur. Ankara, 4 .(Telefonla)'. - :Yu· 
..... ~. Bundan dola11 mezlriir 266 M. Necmeddin nanlılarla, aktolunacak yeni .tica· 
~ •taa ıhuıek için haldı 111 -•------------- ret anlqmuı etrafmda buıeGa: 
' beııci biraz miltküli.ta maraz kal- Usküdar icra hakimliğinden: cereyan eden müzakereler bitmeli 

GLılriıi,.or • Pendikte Rasih efendi aobk 
1~ 49 N 1 h ed R 'h h üzeredir. Yunanldar tarafmdan -....:_ ~ et-..J..... .1-x.- LL ----'e ol o. u an e ası a anıma: h 1-"l.- • • ·ı ~,_ __... uçg,.... uır --=-ı • Ü11.UJ11ettmıze Veri en proJenm 
~ Cllet haldmıcla klaaca izahat • Alacaklı Yuıuf efendiye ~ tetkiki bitmittir. Mütekabil pro-
*- · aonra, tekrara lüzum eörü • lıra borcunuzdan dolayı aleyhınız • . b .. y 1 1 ·ı 
·~ ld ....... ki . . . Jemız qgun unan ı ara ven e -
..._ •Y&Udyet pzeteainde fütbol hey- de takı be vuku bulan ıtırazmı • kt. y hh 1i et• . ~ la.! . • • f ce ır. unan mura u ey ı • 
......_-~eten tadat edilmek btenDen zm ref'ı alacaklı tarafmdan ıstı· • b 1••• ·a._1..:--·d b liet L,...._ n._ _ _. ·..ı _·..ı·ı . 'kam "'h d nm u a~m AlllULC6 an are 
ıııı..... LL -.rrinde heyetin kati'yen. na- ua eoı mıt ve ı etga mızı e • . ku ti ht ld. 
-~..,.. • · · etmeaı vve e mu eme ır. ~ l'Oll .,. binaenaleyh cenp " iı1tınp nerede bulunduğunuz ma· • . kJ -... h )etmeyi 
'ta ...._. ..ıahiyeti yoldur. :Yap.. IGnı olmadığmdan ilanen tebligat tıyen tıman ıgıma am " 

-.._ "'-- aelimetine tabi oldufum .. ifuma karar verilmit olmakla t;u . niz.,_, ----------
... ~aium mmtılka llWl'kez h979 J)aptaki mUdafaanızı upat e"der 1 h• l V k "l ti 
~;::ÜzumsörilnecenpTeiza- bütün veıikalıarla birlikte 8/ 12/, n ısar ar e a e 
~ • 934 cumartesi tünü saat ıo aa iı • Yeni iki Lagıha 

Z Y 1 patı 'TiicUt etmeniz ve aliai takdir-
.._ A . . • • hazırlıyor "-· :.~ .. 927 seneamde Azızıye Cle gıyabınızda tiurutma yapıla -

-._ ~ı:.. · hl'"' ak d 'I " ı Ankara, 4 (Telefonla)'- Gnm-"'-._~. hinden aJdrx.- .. ahadet- cafı te ıg m amm a ı an o u· 
t.~ guu ~ nur. '(3344)' rük ve lnhi.arlar :Veki!eti tara • 
~d zayi ettim. Yenisini ala • fmdan hazırlanmakta olan yeni 
~. an eıkiıinin hükmü yok • istediği büyüIC hacimde gemileri gümrük teıkilatı kanunu ikmal e

"'-... Abdullah Zahit 
~ '(3345) 

ıL ~lli~t ~ d!r~ ··a·· ı ·· --·· '"~: J 'C oan 6 .. mu ur ugun -

~ 
's~ ~anım 24-10-934 tarihin
~!~ 1K•nıı~a bıraktığı para için 
)~~9390 numaralı bonoyu 

~(U~1~İni söylemi§tir. Yenisi 
'--~ iınden eskfoinin hükmü 
~d ~lı ilan olunur. 

'1."_ql'e•: Sultanahmet Akbıyık 
~ .. &okak N. 73 

küçültmek temayülünde olduiu dilmiıtir. Mecliıin bu içtima dev
da gözden kaçmıt değildir. Fa- reıi eınasmda müzakereye sevke
kat bunu bir ıeye mükabil yap • dilecektir. Gene Vekalet tarafm· 
mak İstiyor. O fey nedir? Henüz dan ayrıca bir memurin kanmıu 
belli ve acık dP.ğil. Eğer miiıa - hazırlanmaktadır. Bu yeni kanu
vat iıtiyecekıe, bu fazla bir iıtel<- na göre memurlann ıureti kabu!ü 
tir .. ,, terfi, tecziye ve taltifleri hakkın

Fransa - ltalya baliri prog· 
rırnunın ne esas üzerinden teıbit 
edileceği ve her iki tarafı da mut
main bırakacak bir netice henüz 
anlllJılmıt değildir. 

da yeni esaslar konulacaktır. 
Lüzumsuz memuriyetler kal -

dırılacak ve bu suretle yapılacak 

tasarrufla mevcut memurların ma
qlan mümkün mertebe arttmla
caktır. 

(Bat tarafı 1 inci aayrlada) 

iktıaadt ve organik müıterek ıi· 
yuetimiz için aailam b,ir esas te
min ettıK. 

Fazla müoalaga etmeaen "diye
bllirim ki düveli muazzamadan bi
rini kurduk.,, 

M. Puriçin ~nkaraCla bulundu
lu zaman Sovyet Ruıyanm Anka· 
ra sefiri Kara Hanla müftereken 
yemek yedikleri, konuıtuklan 
malGmdur. Bu konu§Dlanm ne -
den ibaret olduğunu öğrenmek is
tiyen gazeteciler kendisine: 

- M. Karat Hanla Sovyet Rus
ya ve Yugoslavya vaziyetini mi 
konUJtunuz? 

Tarzında bir sual ıormufiartiır. 
M. Puriç bu suale: 

- Dottane konuftuli. Sualinizi 
resmen mevzuu babsetmit değiliz. 

Şeklinde bir cevap vermittir. 
- Bulgaristan pakta dahil o

JacalC mıdır? 
- Kapılamız açıktır. Dahil o

hına memnmı oluruz. 
- Ba1kan konferansı toplana • 

calC mıdır? 
- Balkan JConferanar itini bi -

thmi,tir. Artık itler hükUmetlere 
kalmı~. Bu benim pbsi kanaa· 
timdir. Konferanım toplanmaar
na hacet yoktur. Çünkü konfe -
ranım takip ettiği maksat hasıl 

olmuftur. 
• • • 

M. Puriç ve M. TitülealCo liugün 
beraberce adaya gidecekler ve bir 
gezinti yapacaklardır. '.Ada.dan 
dönüıte ,ehrimizden aynlacaklar
tiır. 

M. TitUleıl<o Sofyadan geçer • 
JCen bir iki ıaat kadar tevakkuf 
e<leceli ve <lo'ğruc:ıaı Parise geçe
cektir. 

M. Puriçe gelince, hiç bir yere 
uJramadan Belgratia gidecektir. 

inkılabımız 
(BQf taralı 1 incide) 

tur. Halbuki ne tan'bur, ne de nay bü
yÜk bir kalabalık önünde bir bahçede 
umuma dinletilemez. Bunu yapmak 
için aul alaturka bozulmuttur• Xan
bur ablnuı yerine madeni sesler çıka -
ran bir takım görültülü aletler kon
muı, piyano ve viyolenael gibi alatur
ka ile hiç bir alakası olrmyan aletler de 
zoraki olarak saz heyetine ittirak et -
mitler bu suretle eski alaturka diye 
nağmeler büıbütün ortadan kallamı • 
br. Busün alaturka diye ~nan eser
lerin hepıi böyledir. Hepsi uıl benli· 
iDü kaybetmiıtir • 

- Radyolar yeni proğramlamu na
n) tanzim etmelidirler?. 

- ilk zamanlar biraz miitkülat çeke
celderdir. Fakat biz de pek 8li. alaf
ranp musiki aabumda da ma"Vaffak 
o1an aan'atkrlar 'ftl'dır. OniardaD iıti
fade edilir. Onümüzdeki seneden iti
baren konaervatu'VU' da ilk mezunlannı 
·.-ermeie bqlıyacakbr. Oz muıikimizi 
ifade eden, fakat aari metodlu yeni 
besteler yapılacakbr. Bunlar çalnur. 

-Fakat baZı alaturka meraklılan 

vardır. Bunlar ~le ! apmalı? 
- Gene radyodan istifade edebilir

ler. Mıım açbldan gibi istedikleri ka
dar alaturka muıiki dinleyebilirler. 
Radyomuz cihana kllJlı açıktır. Cihana 
kartı hala eıki dümtekleri aayıklayama
yız. 

- Ya alaturka ıaz çalanlar? 
- Eıki hattatlara, talvar diken ter-

zilere acıdık mr? Bunlann yapacağı 

teY ya kendileri gelip konservatuvara 
yazılırlar, yahut ta oğullanm Teya 
Jazlumı gönderir) ... 

!Sandalcılar yüzme 
bilmiyorlar 

(B<ıf taralı 1 incla). 
ayni renkte elbiıe giymeleri yam bir 
zamand• temin et'=• .. --'rtir. 

Cemiyet, aaııdalcılarm lameli bndi
'erine yetiımelerini çok zanrlı sör• 
mektedir. Netekim bir çok 11mdaJcıJa,. 
nn yüzme bilmedilderi anlqdmqbr. 
Gece gDndüz denizde kürek~ au
dab ile yedi sekiz kiti tqıyan bir ada
mın yüzme bilmemesi hiçte dofra sö
rillmemektedir. Bu İb°barla lmnhnJcla 
bir Fak mektebi .çılmaım1D tıemiui
ne çahıılmaktadır. Çırak mektebi cı .. 
ta ve ehliyetli sandalcı yetİ§tİrecefi , • · 
bi halen yüzme bilmiyen eandalalara 
yÜzme öğretecelı:tir. Bundan hatim p.. 
nlk mektebi::, aandalcdara '*aJe+. 
yazma ela öiretilecelP' • 

Bugiin her iatiyen bir uDdlıl alat. · 
mı hemen bir kürele geçmekte, ....,. 
eliği gibi yolcu tatımaktacbr. Melmp 
açıldıktan aonra bamın önGae pçn.. 
c:ektir. KGçük emaf cemiyeti lllll@HE. 

kltibi Abdurrahman !Ali Bey dlla Wr 
mubarririmDe ıdemittir ki: 

"-Sandalcılar için elclm plcQI 
kadar çalıpyonız, Bir F8k mekt.w 
açmayı temin ebneye çalıtt:rimm dli 
sandalcılar arumda bir de 1ardmı 
sandığı h ··=-=ne çalıtıyoruz. Bu ...., 
dığa girecek undalcılara kaza, ._.. 

ide, maluliyet hallerinde yardım -.,. 
ceğimiz gibi ölüm halinde c:em. mae
raflan Ye ailelerine yardım, ba ...,. 
cbk tarafmdan deruhte edilecektir. 
. Sandığın Taridatı HDede lıir cWa 
J'Çı1acak kayık yantlarile ...Wcı • 
larm Mmede bir sÜD bıralmc:almın ... 
zançlandır. 

Cemiyete kaydedilen 8UıdaJalar M 
bini bulmuttur. Diğerlerinin ,-alan 
bir zamanda lraybedecekJerini lmff 
ediyoruz. 

Bir çoli sandallar 'da yedeli ldlnli 
Te tahlisiye vantan yoktur. Her An • 

dal 'Ve kayıkta birerçift ~ ~ 
tahliıiye simidi, on sekiz metre -.ZUDoı 
luğunda İp 'ba11111JDU1 temin ediJeeelj. 
tir. n 

Musolininin mak
sadı nedir? 

(BQf taralı 1 lncld•J 

Vittorio Veneto iıimli liup ıeml
ainin intaatına bat vurmUflur. Fa• 
kat gerek bu gemiyi, gerekse 1nı 
hacimde yapmak üzere oldukları 
diğer liarp gemisini, CJalia kUçtlli 
tonda yapması için İtalya linkG: • 
metini ikna etmek imKlnı mn • · 
cuttur. Geminin inıasma );qlan
dığı günC:ıen itil>aren ~ ay içhl-· 
de tekiıilC bazı lieğiıikliJder yapt

labilir ve 1>u zaman için<le, Jtal • · 
ya 35,000 tonlulC gemiabıi 3D 
bin tona inClirirıe, Frantamn Ck 
26,500 tonluk gemilertlen <lalill . 

büyüklerini h'er h'alde yapmü il-· 
temlyeceğini lial>ul eCJehıTırlz. Pli-~ 
kat lta1yan hükiimeti, lnmClan Cflt. • 
h·a yüksek liacimtie gemller Üllll ' 
etmel< arzusun.da ıarar ~,' 
Fransız bah'riye nezareti <le ayıl! 
hacimde gemiler yapmalC liali •' 
kını istiyecek ve bunu elde etme1i· 
ten de emin bulunacaktır. ,. ' 

"Siyasi bakımClan Fransa, 1tal• 
ya ile bir bahriye yanıma gir • ~ 
meliten uzalC ıialmak istiyor. Her 
h·angi Cliğer bir milletle tie l>öyle 
müsabakaya girmelC emefintie 
değildir. Bundan batlia tama .. · 
men bahri bir noktai nazarla g~ · 
rülürse, böyle büyük gemiler lü· 
zumun fevkinde 'büyü)[ ve mu
raflıdırlar.,, , 

Taymiı gazetesinde !;untian 
sonra ayni meseleye dair !U ıatn'
lar göze çarpmaktadır: 

"lta1ya hükiimetinin, J!t-P.mali 
- -- ı ete ,... n C 
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Mine Diş Macunu 
En mükemmel bir diş macunudur 

J 

Çilnktlı lld yüzü mütecam milteh••• dit tabiplerinden müiek
kep bir heyet tarafmdan Dızar olUDIDUfhır. Ve bu heyet eon te

rakkiyatı tetkik etm.it Te blltiln dünya mütehuaıılarmm da 
aradıkları bil6mu:m. enah bi~ araya toplıyarak 

Mi NE DiŞ MACUNUNU 
:<atT), 

latanbul l!wkaf MDdllrlDID lllnları 1 
l - Mlt=h&dla. it,._ ,.. ı....a Taplrzhınl .. ,,ııJrk len 8 • 

ıı . 134 w. rbl ~ n . ıı . iM a.ır sini Wtıec.lıtM. 
1 - E.abalıl ma11f Jtıpbrt nMım J"Oklw ......._WI~ ...... ,..ıı t. 

tolnfta lllfıae CGımharl,.t ....._ ..... wl " --. Glsılum ;uda re ık1•6. 
1 - Yokı-- hfthrt..w '*lnın.n. 11 J+fbri1 

..,. .._. 

mlDıGrle iptal ..m.....ı .......... (1381) 

Dr. Ahmet Asım 
1 

• Ortaköy Şifa Yurdu 
%ıwwwNJ Jo1a JlaaDlm NMI Cad.111 

ı.tmıılııala - ..... JW
1 

"' ...... Wr ..... wt _.., .......... -.. 
fOftl bala, ........ 8J8ll- .. ehna w \ıaclm erWs IMr tirli lauhJ.,. 

· llpiıbuth ı Yatak &Jatlan Dd Undu 1tlbu-. 
Dolum " \ıaclm .... ,..._.,... ..-dl.it, Idık. ....... ft .._ '-zer 

.meli, ............. ftyatı... Ana -- 117'11 Beteıl ....... 
...-.. r.w-a (anı>. -

H m-•z iDi 
Pek Yakında 

Bora 1 
• 

( o s T R o V/ s K Y) DİD 
met1ı11r romanından; mak ..

1 tebu, eti balqnmaz bir Rua 
Trajediıi ... 

o 

hltanülmt Salh 3 iincl Hakuk 
MkhnUti-ı 

DnMI - K.a Dde T.W. Bey 
lwllfnMllm lltBde Ahmet ~ ..... 
.... 14 aumanılı CeW Bey apartı • 

CT ela C.W ~ 8"'ceei ŞiikriiJ'9 
Hamm .ıe,blae Uaıme olanan (ıtS) 

..... alaaık Smmm malıken.-lnde 

mldcl ... , .... ~ slttiil" 0-

rad.ld ..... mal6m olmadıiı mtıba-

"' tmafmclaa ..o- ....,....ttaD ... 
......... " madde' nldlbııln taleWyle 
md' ... ti ..... ddede mı.. 

....... -·- ...... wrilmlt ........ .. ,....... ............ olan 24. 11. 934 

.... il .. s.Itemlmwt Salla J ilnc:I 
~ ...... ı'•p1me"·"· 
il talıulrde mah"••rdn lbahm lara 
\ıl .... lllllıılll r ' •mme blm el • 
... ._. .. --.. (mT) 

iyi bir izdivaç 
NEYE 

Bağlıdır? 
Ba sene :meaat bir izdinç yapmak 

istiyor musunuz? Bunun için hayali • 
nisde 1aptbiınız erkei celltebnek i· 
Pn en ziyade hoıuna gidecek teJİ 
enelden bilmeniz lizmuhr. 
Milyonerler de dahil olmak 6-
zere ~ erkek arasında 
bir anket yaptım, ve onda 
dokuzunun bir kadında her 
~ enel dizsin, beyaz, 
kadife gibi yumupk bir cilt 
ft parlak bir ten aradıldanna 
phlt oldum. Şimdi u munf· 
la n uhmetsizce her kadın 

arbk, anulannm tahakkak et-
İ st"e bir milyoner 
ile evlenebilecek 

genç kız! 

CDdl ,.,............ sllll muu n-.IJ 
.iyah noktaı.rl da bale .... 

tliini sörebilir. Yeni TOKALON 
lınminin fıatı ne oluna olsan, betka 
JaiPir mibtahurda bulunmıyan, cildi 
sibellettinn '" takri1e eden madde-
1..t haYi olduiwm temia ederiz. To
Jmı. kremi hiçbir uman ademi mu
ftlffald,..tle brplamnamııtır. Cildin 
11daa olan PEMBE REKTEKI 
KOTALON kremlnl seçe yatarken 
lnallanmn UPuına •naamda cildi
m. pla ...... .,. - pnçleftirir_ 
8eJu renkteki yaism KOTALON -----------••! Kreminfde sabahlan iatimal ediniz. 

KOTALON K....a.i ba .aJi1!: 
itibena latimale ..... ,...... Qwbılll 
ft ....um .. lradar bozuk .... 
olsun a1acainm neticedea ~ 
" mütehanir k.ı.calmnn. Elde Jl
cefinb netice hmin eclihniıtir. 

ı,ı br•t olmak l~ln bUtun 
bıçakl•ın fevkinde olan 

POKER 
PLA Y TIRAŞ BIÇAGI 

kullumız. Ve her yerde aray1111z -----(3775'--
laıtanbal DördGncG len ııwaaılu· 

F. T. 

Bu ~ocup 1-a ada 25 bin llruı ftl'dır. Ve bu parayı 
kendisine hediye 
ettlli plyuıso bl
Jetlerl 1a7..ınde 
bıınm!fU:r. Sb 
de pulunun 
beyle •encln ede
~ 

Çocuiuum ._. ..., Wr P~ 
MJeti alma71 1111\1.....,__ 

işçiye lüzum vardır 
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Rahatlık .. Çabukluk - Emniyet , 
Antalya Nakliyab Umumiye ŞirketJ 

TELEFON 24220 

u ...... -- dairuindeaı 
1>ar1aalade aıur Mehmet ata •· ..--Kimyager ~--

1mc1aa ,ıo;Lf'11' tarihli" Hace Neflae H.. dd• 
aa- wkfmd• 211Ca1211tarihli11ö usame 111 
lata •ııı rdll twdile Şerife Hatice Tam idrar tahlili 100 laD11f ~ 
a.- ...... ikm Yefati,.ı. nr11•i tur. BilQmum tahlilit, ~ 
............. latiblea senet istenilen Os- pı, Emllk ve Eytam BaP"". 
kici.ela Anki,.P Haa Mehmet ma- karşısında luet Bey Hanı 
JaalJeefnde mahlmJ'\llU cacldesinde eski (3966) ,~ 
• yeal 19 No. lu bahçeli Mr nin Hace ~ 
NeflH 1wum nkfından olan mahallin ~ IMa ~ ~ .;r 
1290 senesinde temeaükü maa,.... gör olanlar ftl'lll ....un amt~P' 
mımlt olmumdaa dola11 1915 1ikte Oakü ~'f.1 
"-. la .... .,. ...... • darda doinc:danla 
iMii hdkiimlerine tnfilam lllMrraf tab- dairesine 934/1214 No.. .O. 'FJI 

mezldlr sün " wıtte mab·'~' 
kile için 11/11/934 tarih ·.e yemı Paar ...... lllUAa ~ ......_.ı ~ 

ailnG ... t onda ıımh•lline tapu memaaa nar. ( 
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Ri1cncı - 119 ..... ASP1Rlfl. E9 ... 
aw t.pr. Aanı.,. cabulı • mnn'1efle gfclel'. 
"'" ~in bapurKaO.._ ~ c1GnıMe 
...... w: .................. .. 

Fen memuru aranıyor 
İti ~ankabuza merıbut Upk Şeker fabrikaamdan pliıı ve b.eu.p 
d!,triııi ~pabilir ve reaen yol itlerini ihata ve idareye mukte • 
~beli bir nafıa memunı istenilmektedir. 

1 ~ çalıımak ıa:rtiyle 150.- liraya kadar aylık Gcret Teri· 
ı:.ektir. isteyenler veaikalarile birlikte Sümer Bank İatanbul tu-

l Muhabere Servisine müracaat etmelidirler. 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimize 108 lira iicretle bir tarih muallimi alma· 

~. lıteklllerden hiç bir J:erde vuiledar olmryanlar diierlerl
lat tercih edilecektir. 

~ - f lteldilerin OnlYenlte tarili tul>eel mezunlarmdan ft7& 

~ ~Ueeccel li• tarih maallimlerinden bub11\1Qlleı ve mD· 
lt zabıtler ~ de Gnlvenitede billmtihan ehliyetmme ahmt 

olırıa.1 f&l'ttlr. 

te • 3 - T alfplerin nlıhat raporu, hamaliaJ klfrdı, nafaa teme-
ltı •ı, elıliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı fit veya 

" ~ hal tercemeleri \'e bizır..~ti ukeriyeaini ifa ettifine dair 
l~ •e mektepten Yerilecek tae.blıiıt tenedi suretiyle birlikte 
t.p '12 Teırin 934 akpmma kadar istida ile Heybeli adadaki mek-

~GdürlilğU.ne mGracaatlan. '.(7224) · 

Babrelc Ye idrar yollan ba1talıldan mUteh•11111 --

laL~ro/esör: Doktor Behçet Sabit Ben 
~·- b b . k d ~ Ga • çell arı11ın • CEYLAN apartmamna geçmiıtir. 

~rDıme aaatleıi: Cumadaa bqka 3-6 Telefoa 49323 

' 
'tıhisarlar U. MüdürlüOünden: 

Kilo Alçı 
N Reçine 

~ SOO ,. Ritapon 
~Jı1•11ubncla nevi " miktarı yazılı malzeme 12 - 1 f - 934 
~ e lllü d'f p . 1'-ı· l •a 1 aza:rteıi gilnü saat 14 te pazarlıkla alm•cak-,H .. _ ıp erin Cibalide lnuım ve mübayaat tubeeine mGra· 
~('1392) 

~ 
" s~ teşkilih başmürakipliğinden : 
~ )~ Otıa.nowıc:U.r .,.. Şafôrler cmd,.einln müddeti bit.. W.. he

'- .n...c:. lııtiJıabı üv aiinde ppılac:akbr. 
~ ~ -'tına Salı sanı ... t ıo da ~im 8tadJ011111Ddald c...m,.t 'h ~ ............ Nat 16ya bdar Be,oila ciheti. 
~ ~ ..... ı 10 da 18 ,. kadar lıtaüıal clbetl takat 

' ~ ~ 1 
inci Perıembe sünü aaat ondan oa ikiye bclu- cemiyet mer· 

..........._ ....... ~ olaı.ad.rlana nyl..W .-- hazır ı..Jan. 
~ olunar. (4304) 

HABER ~ Ak4am Posta9i -=~===~ 
, W>MAi'"WiR'i!ZJ$0 

Türkiyede lngiliz kumaşları ayarında imal edilen, 
çok dayanan, ütü tutan ve asla diz yapmıyan 

kumaşlarının yüzlerce çeşidini artık lstanbul'da da 
bulacak fle fabrika fiyatına satın alacaksınız, Çünki 
Milli Spor mağazası sahibi Zeki Rıza Bey yeni bir 

\ . 

KUMAŞ MAGAZASI AÇIYOR 
(Zeki Riza Kumaş Mağazası) reni Postahane caddesinde 
Tayyare piyango müdüriyeti karşısında Pazartesi günü 

AÇILIVO~ 

J
ıouuııı1111 ııııuınıı:ıı~ııı111 11111111111ıı1111111111~ıııııuııu111uıttıııtttıı"1111111~ııııı:""...- ıııı1111111111 111ıııııııı111111111ınııııı"111ııııt1"' nı111ttt'"'""""'"'"11111"'"""'""" ""''il ıınımı,, ııu 111111 ı ı ı ı ı ur 

_ lngılız Kanzuk Eczanesının _ ~ 

§ .. k .. "k t•ıı . 3 i 2-suru pas ı erı ~ 

f Pastil Hntiseotik i 
Memleketimizde mümasil Avrvpa ) 
müstahzaralım aratmıyacak mü- f 
kemmeliye tte ~egine müessir =_-=J 

pastillerdir.PASTIL ANTISEP~ 
nezleyi eyileştirir ve önler göğüs ~ 
ve boğaz hastaJıklarında pek müessirdir. Ses kısıklığında tesiri ani ve f 
katidir. PASTiL ANTİSEPTiK yolculukta, kalabalık ve tozlu muhitlerde )' 
kııın kapalı yerlerde bulunmaktan mütevellit birçok bulaşık nefes yolu g 

hastalıklannın önüne geçer Ya 
\ Her Eczanede arayınız. Deposu Kanzük Eczanesidir f 
~-ın~111,......_,""'''""'tnırmM1mıtttt111111111ııııııııı1111F. T . 495m_.,"_.....~••ıt1"'""'41Mrifllllllll1ıttmn11ıııu11tınıınınııınııı@ 

imal de San~at 
. Mevaddı iptidai yede: Birincilik ve tazelik 

Müstahzaratındag N2ffaset 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 HBelik aynı 1aba ftzeriade devamlı 9e meteklmil bir çalışma sayesinde 
( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrika11nın elde ettiği muyaffakıyetin mahıulüdür. 

Halkın sıhhat Ye menfaatini dOşQnerek, mfiıtabıarabnın en fenni naaitle imaline çalı· 
pn ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli Ye beynelmilel sergilerde fevkalAde altın 
madalyelerle takdir Te taltif edilmiı Ye daima llhhatini koruyan, zeYkini bilen muhterem 
hall\m rağbetine mazhar olmDJtUr. 

Tercih: Sizi aldatmıyacak en doğru hakikat işaretidir. 
Bu sabada Yegane öz Türk san'at eseri 

Çapa Marka Müstahzaralı 
• Kahı ve torbi pirinç anlan 15-50 ıramhk paket ve kutu Karabiber 

Püre ve çorbalık Mercimek ,, ., ,, ,, ,, ,, Kırmızıbiber 
" ,. Bezelye ,, ,, ,, " ,, ,, T arçıo 
" ,. Patates ,. ,. ,, ,, ., ,, Yenibahar 
,, " Yulaf " ,, ,, " ,, ,. Kimyon 
.. ,. Arpa ,, ,, ,, ., ., ,, Sablcp 
" ., F aıulye ,, ,, ,. " " ,, Zencefil 
" ,, Bakla ,, ,. ,, ,, ., ., Karanfil 
" ,. Nubat ,. Kapsülü beyaz biber Şişe 
,. ,, Mısır ,, TuzJuk.lu ., 

ve en nefis nltasta son •l•tem ve•altle ihzar ve imal edilir. 

11/2 'lJe 11/1 kilo kutu sofra tuzları. Adres Beşiktaş
Kılıcali, apa Marka Telefon: 40337 

SGt 

~!i:reFosfatlı ark Malt Hulisa Kullanınız. SUtUnUzU 

ı 
arttlrır. Çocukların 

kemiklerini kuv
vetlendirir. (4346) 

1 1 .. ( 
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ı . EsN_AF..._v ...... E __ ısc_1 ____ .............. ı·ılf.ucşuna dizilen cas 
dlas&ılıaf Terziler fiyatları d •d ' 

Seyyar esnaf lüzu- indirmelidir k a l n SUÇSUZ 111. u l l ' 
mundan fazla dır Kadıköy Terzi Sıtkı Bey ne 

söylüyor: 

Tezkereleri tahdit etmeli! Ben itıblikten ıikayetçi deii • 
lim. lılerin azaldıiını hiç 2an· Mata Hari ölümünden on yedi y 

Dükkancılarla konuşurken, HJ· netmiyorum. Bilikiı itler fazla
;sr esnaftan şikayet ettiklerini, l&flllıttır. 

aeyyıı· esnafın da mütemadiyen lımarlama elbise yaptıranlar 
ôelediyeden dert yandıklarını gö· timden ıonra çoğalacaktır. 
rüyoruz. Sebebi, gayet basit! Yerli ku· 

sonra da kendisinden b~~~~:~ 
Niçin bu dükkancı ve seyyar maılar gittikçe düzelecek, ve u· 

ean:ıf meselesi bu kadar karışık? cuzlıyacaktır. Zaten ucuzdur. 0-
Acaba hnlledilmesi çok güç bir iş nun için herkes kumaşını kendi a· 
midir bu? l lrp yaptıracaktır. Yalnız terzilerin 

ı •t• 5 fl b 1 eski fiatlar üzerinde durmamala-
şı ıyoruz: eyyar eına a e e· 

diye memurları köşe kapmaca rı llznıubr .. 
ı Fiatlıu, io.dirnıeli ve ıın.arla • oynuyor armış... · 

. nan •lbiaeyi itinalı yapmalı.. O 
Görüyoruz: 2aman zaman 1'ir zaman İ§ıİzlikten §İkayet edil-

ba.lediye memuru önüne birçok 1 m•z! 
satıcı katmıf, merkeze ıötürüyor ••• 

Niçin bu böyle oluyor? 
Diyecekler ki, heledinaia MJ~ 

yar eınafa ait 1lizan;ıname v~ tali· 
matnameıiue aykın lsaNnt eden· 
ler elbette takip edilir ve toplanır .. 

Peki ama .. Bunlarm niz••na· 
meye uymamalarmdaki ıebep ne· 
dir? 

Belediye seyyar esnafa hüı'bü· 
tün baıka bir ı&de \,akıyor.. Bu 
~tıcılarm ellerinde resmen ltir 
tezkere vardır. Demek ki .. nar 
eanafbk kabul edilmit ve huna 
iain verilmiıtir. Şebu büJ\ik oldu
ğu için, seyyar eanaflılm kaldı-
rılmasma ıüpheıia ki imkla yok• 
tur. 

Fakat bu kadar aayııa satıcı 
da çoktıır ..• , 
BiP~n .tt_.•.tl7 .. ...,.. 

yar esnaf takip edilir. Diğer ta· 
raftan durmadan seyyar tezkeresi 
verilir ..• 

lıte hütilıı nl*'1111ahklp bu "' 
radan çıkıyor ••• 

Seyyar esnaf çoktur. H• lolla· 
ia üç beş tane dü§Üyor. Mecburi 
olarak bazıları da caddeye çı~ 
yorlar. 

Haddinden fasla oı.ıa bu gok· 
luk yüzünden, talinıatnanıedeki 

nizam da maaleaef boıuhıyor. 

Kafi miktarda olıa, ne dükkln
cılarm tikayeti kalır, ne de helo
diyenin takip üzüntüsü ••• 

Sözün kııaaı; mümkün olduiu 
kadar az 9eyyar tezkere.i veril· 
melidir. 

Fena 
ran 

A.RI. 

ekmek çıka
fırınlar var 

Şark demiryollan ltat boJ'1lft • 
daki ıayfiye klyleriadeJ1 birinin 
eaıafı ve halkı, köyde bulunan 
ve ilç fırını itleten bir esnaftan ti· 
kiyet ediliyor ve diyorlar ki: 

- Köyümüzde " •••• ,, isminde 
bir fırıncı vardu. Buradaki fırın· 
lann bepıini o itletir. Ve iıtediii 
ıibi ekmek çıkuarak ıatar .•• 

Fakat bu ekıneklcr lıtaubuldtl· 
ki ekmeklerden o kadar farklıdır 
ki, bir bakıtta bu fark derhal gfi

•ükür. 

Bir çok halle ve emaf prek n· 
)erine, ıerek dükkinlarma lb.ım 

olan ekmeji lstanbuldan getir· 
mek mecburiyetinde kalıyorlar. 

Çocuklar>nı olculmak, 
tatlı b;t deıtt 

Üsküdar muhallebici Re~e:p ws· 
ta diyor ki: Matahari kendisine blQllk I* · ....... 

On ıene va• ki tatlseılıll yyıyo- kazandıran daular1 esnasında .. 
rum, eh, ı.u itte •iM~ "''- olbk. BüyUk hart.la C;.au11Qk abun- .Ue $a •.ıt .._lfiıl giy .. ı. 
Az çok namımızda çıktı. Çok §Ü• da en ıiy•de tanlJlPlıt tiuıaıı, Ma· Sanki kurtuaa dizilmeğe delil de, 
kür kaaıuyQl'u.. l(arnım dcl1.. ta Haridir. Cava danılarılU fevka· tlfle bir dolatmalc tbere hir yere 
duiu ıibi soculdarnnı da okutabi· liti• c;uip biıı tarıdtı &ÖZ öaiJode ıicliyordu. o btlar &e,eean.ıt 
liyorum. canlanduarall m.,lw. lair daatöz dqnıyor, yavaı yav&f, elltlieeW 

iki oıı.... .. .,.... lki-1 tlo olaa t>ıa k•dın, FtaMa4a Al1Jlan • cltezltlyo"'9. 
orta aaektepte ! Omrüm olur ~e ç•" fa lela!a• caeuıluk 1•paıul, it • Bir .,_ l1191111t, t.a ••uu ,.. 
lıtal»ilinem, anlan cahil bıfUma• ham edildi. Y alralaatlı ... harp rbae ıetirilmiıti. Aymm lllıtm • 
yıp, çok okutacal1111· di•anında idama mahJıtm alda, na llCll. .,. Mır lll.a • a... 

Yalnız maarifte bize Jardnıt1 kurtuna dizildi. diıine çeki düzen Yerdi, aon twva .. 
etmeli, müaaharet töıter~~l~dir... Mata Hari, .Uitle.- WflM lltlV· Jetini yaptı. a. __.. .._ .. ,.. 
Yorgancı eınafı gıtbkçe chı? Kendiıi, buııl&D. d~ owa· ten tq ke1\laüt ıibi ftı ... k · 

çofıbyor mu? dıtını liyı..nelde. ıon dakikaıma kan gardiyaıa b.dmm bu ~f• • 
k d 1 tt Caa hık h tini, aynadan ıeçip hafifçe ıtı • 

Mısır çarşısın.da yorgancı ve a ar srar e ı. uı yap • lümıedi. Tatlı, müniı bir ıUlüm.. 
P•W'tukM1 H•-"' Bcnr ~ 1..1·: iı noktaauıdu m.lıkWsa olup ~ 
_.. ·-:r- _, - .. WJ.~.... ~.,. .... 5~-··-

J,imizin l>ozulduğuna ·Dlr ' kadını Lüıbütn~ -,~, tidnf, nuo sahiden cuuı olmadığını, bir D un r- ınu. 
bep te çarpınıad• yorıao~ e..· 1 1 b 10 .. z --•- 1..._uı ..__ık '-'-

..ı._ llk iftiraya ve yan ıt ıfa kur an git • ~- .... , ~ 
•fuun ~.bM11'"'"• qmaa· d ı d H " hemen dıtarıya l"ıktı. dk tiğini iddia e en er, var ır. atta ~ 
lar burada on bet yorıancı var ı · :~..ı ~ Nı'L--a. luwl llQA .ıı .. :ı11• .... M ı..- l9D timdi de 1'u amutu o•• "üvıu·aa ~ • - -~ ----Şimdi arayıp a&Jmı•. ut bul aelı'p ~ .. 1• .a.1;1-.ı .. 1--, ~--

yollu neıriyat yapanlar unq • " .-~ ~·~ıııı-.w: ~· 
fi gçeeektir. yorl airdiJer ve MtW. Rwi:ri. chtvQ'• 

Yirmi MMlik eaaf•. Yamm- davet ettiler. Geııe gülümıi1_. 
d k ıf ı..ı_ ta t' ı· 1 Casuı olıun, olmunt, Mata Ha-

a a a ıK yt.pıp ıcare un ° · yürüdü. Onlaruı ref .,.katincle, h~ 
ma.dtia1claıı yol verdip.ı kimse- ri, danıözlükten ziyade caauılul&. aendelemeden ilerledi. Kendlalnl 
lew-, turadan, huredaa -,ÜS lira t.. la tiluet buldu. laıni, bütün düe• kurtuna dizecek olan askerlerin 1-
clarik etnaif!or, bir yorıancı düklci yaca tanındı. Hayatıu dair mull• nü~ varınca, hİ• aa dUftlu. Oalaft 
nx açmıtlardır. telif ewler ricuca ptirildi. "l • birer .._ ıWi. Ve ls•.aiaiai 

Dört sün evvel bir yorıan at· lihi Kadm,, Greta Garbe onun Bı • lqartuna diıoaek alal:aiarUa da 
Y 1. k d dqp ta•ıwan bir film ce,,lrdl. Et•b ba ara ıra P'r• _eıan 1111. r, ı.-ı. süU.iımeyi.ini eaqenwcli., 

Halbuki dükkanmun yevmi 111aıre yıldız, bu kadını filmde canland• Met&, caaılvuı l»it&J IOIU'& akitler 
fı 7ils elli Jnuuttur. Bittabi ıU... d~ HeD'l d~möz, hem casus •· bmıaltaeak ıillh aealerini, aDaı a • 
dea süne _...,. ch>iR yijriiyo-- lıu-ak ! kiıleri •Jl)'eM•. Saalli tllı•ımt 
rum. Bir aebop daha Yar. O da A· Mata Hari,. clalr nqriyatı• alkıtloıcfııklanaıd•a ...- ı..ı.. • 
nadolunun muhtelif kaulannda hir tirlü ardı aPkaıı lıeailmiyordu. dulu-~ I~\ ~ 1 
yorgaııcı ve pamukçu dükklnI.n Son lmf ta lç~riıinde, ltir pol'ia dok• Gazlerinl t.!r meaclttle halla • 
açılmıttır. Eıkiden bunlar yoktu. torQ da, Pari•te hatıralıannı Def• mağa teıel»bGı ettiler. Bunu ıid· 
ihracatı bizler yapardak. Şimdi ar retti. Kurıuna diziliı ırra.u.da detle reddetti. Tepbbüa, tekrar
ttk Ana .. olu ihracata imam ıa .. 'hazır hulunan 'Ve onan lldüp landı. "Rica ederim, bundan vaz 
menıektedir. Y akm zallMM ı.dar hakkında aauleıı rapor veren 1- seçiniz. Hacet yok!,, dedi. Bir 
Zonguldak ve havaliıine senede doktor, vakanın e• ,.km tabitI .. direle bel qalıımdan hallan. 
ahı ltiıa YG'I.._ yollıyo.,.._ $iıacli rinden biri adetiyle •atıralanaı maaı 11.-dı. •Ben, ballara f,, 
b~r tane bile gönderdiğimiz yok. anlatıyor. Bu doktor, Pariı zabt-

("'. k ·ı·ı-1. /ı ·ıt tuı hat dokteru 8izuddır. ~ 
ye erCl llCle l e Doktor, hatıralannda, Mata 

yapan/ar •• Harifi h"piabanede ırk ıık ziyaTet 
ettiğini, GDU sakin ve sevimli '*1 
duğunq kaydettikten sonra., yaz• • 

Kadıköy- Şekerci tlyas Efen
di diyor 

Herteye hile karıtmağa bat • 
ladı. 

Herkeı timdi yediği tatlı itle
rinden de !Uphe etmete batladı. 

Halkm hakkı vardır. Çünlcü 
dedilint gibi her ite karıfan, hile 
bbıim itimiae de lrarııtı. Tatlı it• 
lerl bizim hildifimiz tellerden ya• 
pılır değil mi 7 Halbuki timdi bir 
de uharia katıyorlar. Bu çok mu· 
zir bir teJdir. 

ıma tö1le devanı ediyor: 
"Mata Hari, hapiıhaneain ~ 

iki numaralı hicreıinde bulunu • 
yordu. 1917 ıeneıi tetrinie'Vveli • 
nin on dördüncü günü, erteti ıUa 
kmıtuna dizileceiini ölrendi. Bu 
ba'heri, ıilldlnetle karşıladı. Ha • 
yatmm son aabalmada haJNt edi
lecek derecede aa)da tlrilnlJ'OI' • 
du. 

ıi .._, ~.-... ipi aldı, 
ları üzerinden geçirerek, k 
Qİ. d.ircie. bqladı. 

- Bit • .,_..aiz nr mı? 
- Sea 11&"-ı elemek i-···-~-

ıuquz.. pphuiz !. Evet, 11U'• 8" 
-.ki .CVWilderlmi tekrar-.ı 
ııettir. lana ltir töılll 
lar. Ben, ıne,aıı19unı. Bu, el 
bir aün aQl&I~ ... it · 
~--11e.,...~ .... .............. ,.. .. ............... 
._ W.. ..U.r, fikirleri 
W.. ..... eltller. Muam ._ ....... .. 
himdeki tertip teıiriyle ,. ... ,,. ... 
................ d,f •• Dil .. 
lanm, lll811'V' oldu~q bile 
ı,...- buntan yaptılar.· M..-
dutamu hlen dottl&Jlllt da, 
bdar!ara .az ıeçltemedUc. 
lama. .... ılln itin le ,azw 
dmlatacakt.r. Bu ntt ftael 
Jıkr ... Yazık, çok yam! 

Mata Hul, Mrcleal.IN 
DW• dw&l1&-QIS...._. tQf 
dikti ve takta hlr taT'llrla, .~ . ....-~·· ... ~ 
lldlmlcl• ...... Mll 
nm!,, dedi. 

S..w.-Wıt-... ~ 
~~clw .. Ttifold. ..... 
ul~caaiPPa ... 
de topraia aerildi. Yuma 
tun, mvaıtne ettbn aladlftl. 
IM>lWl1I JQ&l-. itte hegf\ 
dar!,, 

Ma'- Harbıln IOD aakl~ 
it.adar hayle p.yam hayret '" 
lak bnhbk 11ttenn.W 
za1ı.-... ... wn1.ı 

Duliaüa tamdıklan, 
o•bttN•~ 
C& '4'Q bir iyilikte~ 
,.ıan fi;ylemltler ve: 

- s .. korlAna! d•~ 
her pyi temin ettlE. Para 

tlik. Salla - w.. ···*" QIJK&ldar, fakat .... bat 
........... s-. .. .... 
ıöatererek aenl bçıiacaklarf 

Cum q41Pı bUQtı iPaa 
lnutaıılacafmdan fllQfn 
duflı İçin metanetİJ;li IDD d 
ya kadar muhafaq ebQİll 

Bq, ne d~re kadar 
BelH d•lll t. 

Rica ed&oruzı Belediye, bu ek
meklere bakım, muntazam kont· 
rol etsin; ve bizi de kurtarsın ••• ,, 

Halkın sıhhati namına ıeker ve 
tatlı itleri ııla kontrol edilmelidir. 

Gardiyan kadın,. keadiıini u • 
yandırmağa ıeldili aman, Ma • 
ta Hayri, UJuılrtı. Gardiyan ıi.JİI\ 
me zamanı geldiğini ıöyledi. Bu 
söz üzerine ayağa kalkb, ıa1et 

Mata Harı kur,aina dlzlldlkten birka~ dallllııa 
kö9ede tevkifini mUteaklp zabıtaca allnmıı bir f 
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' l . . küçük bilgiler Çeker katilden suçlu 
lat1ta';!lıııı ~yitlerine göre ilk Beyoflunun ehemmiyetini arttır • 
dea.ıirci' G':_1ılattan 1500 yıl 8nce JDlf ve verilen isim de bu suretle 
~lrj .. ~ve, İran ıahı Dahak kalmıt, zamanımıza kadar ıel -
lüiibı=~·rırıe Yürüdüjü vakit ön· mittir. 
~. B ır •ırıja takarak yapmıt
J&ı.ıi u bayrak Drefı iımi ile i.
dij_Jete kadar ıelmittir. Yahu-

Şemsiye 

- •b de'-~İt Laz. uayrak kullandddanna 

ditİ' ~ll l>. tarihi kayıtlar vana da 
r ~ ır Vesika yoktur. 
~•e . L..tr Dırı deriden yapdmıı 

de ~iından aonra diğer milletler 
~tıd Yr~k kullanmıılardır. Is • 
l'İlıd er ıle Daranın muharebele -
ıal'ii~~!unan ordUlarında bayrak 
iı .. a UJtür · Romalıların hayra· 

"•td 'd' ı..· 1 1• Bayrakta taburun is-
i •e. 

11 buı lllıparatorluk alameti yazı-
urıurdu. 

8u "k Le, Yü Kostantin zamanında 
ı.:aıa put itareti ile tapındık -
""' lllukaddea ıimanın taıviri ya· .. 11rrd1. 

~~Plarda ilk bayrak, Hicretin 
~~· Ytlmda Ebu Meraet'te gö
.... Uf~~r. Bu bayrağı, peygam· 

' duz beyaz bir kumqı bir 
'b&ia bağlıyarak ona vermitti. 

' .;:ra.k Havber gazaıma ka • 
~ llanıldr. Bu büyük gazadan 
ı._ · • bir de siyah bayrak yapı· 
~k 11 • " d._ nııne rayet,, dendi. Bun· 
""1aorıra Emeviler beyaz, Ah
~ ıiyah bayrak açblar. Bu 
l) larda da bayraklara bazı 
"-etler Yazrlmaia batlandı. Me
k ~ ha)if e de Yetil bir bayrak 
ıe,11 laııınağa bqladıktan sonra iı· 
ı Ilı orduıunda renk renk bayrak· 
'"
1 

IÖa ülmeğe bqlandı. 
il rau ba.yraRında aörülen arıian 
~ IÜııet;n ikinci Gıyuettin Key-
16 rey icat etmittir. Rivayete 

te ~eyh b. G" ·· ._. ' "' usrev ır urcu pren -
de 1 

ile evlenmitti .Kar111nı ıon 
d. l'ecede ıeven hükümdar, ken • 
~ llarıu ile beraber onun da na -

Şemıiyeyi Milidm 1780 yılın· 
da bir lngiliz icat etti. Bu icat, 
oldukça komik hadiselere •ebep 
olmuttur. 

İngiliz, ilk defa icat ettiii tem
ıiye ile ıokaia çıktığı gün, bü· 
tün ıehir halkı Petine takılarak 
hücum etti. Herkes onu sopalar
la kovalıyor, küfürler ıavuru • 
yordu. 

İngiliz o günden ıonra bir da· 
ha ıokağa çıkmadı. Fakat onun 
maceraıı, derhal etrafa yayıl • 
mıtlı. Bu ketfi, Raen tehrinde 
oturan Haneı isminde biri haber 
aldı Te derhal bu iti ba9armağa 
karar verdi. Haneı, bir ay ge
celi gündüzlü çahprak yüz kadar 
temsiye hazırladı ve tehrin du • 
varlarına töyle bir ilan yapıfbr• 
dı: 

"M. Homeı öyle bir ilet icat 
etti, ki en çok yağmurlu günlerde 
kimıe ıılanmadan ıehri gezebile-
cek.,, 

Bu ilin, bütün halkın merakı· 
nı tahrik etmiıti. Yüderce me • 
raldı her gün kapısmm anüne 
geliyor, yeni icadı soruyordu •• 
Fakat Homea, icadından lrimıeye 
baha açmıyor, ıaklıyordu. 

Kumaz mucit, etrafı kaııp ka· 
vuran yafmurlu bir gün kapııını 
açtı. Manzara pek garipti. Ken· 
disi ıemıiyesini acmış, arkasın· 
da ayni vaziyette, fakat ellerinde 
muhtelif musiki aleti taııyan ar· 
kadatları bulunuyonı. 

Bütün ıehiri dolaıtı. Yüzler -
ce ıeyirci, yaimur altında ıslana· 
rak kuru kuru gezen Homesi ve 
arkadatlarmı takip etti. Fakat 
Homes, eve döndiikten yarım ıa· 
at ıonra, evde saklamıt olduğu 
yüz ,emsiyenin hepsini de ıat • 

, ıe:". birlikte yaptmak için iıim· 
t tir llıı naralara kazdırmak istemit· 

~.~Fak.at buna bir çok ilimler 
ilet' 

1
_ edınce o da arılan ile gü-

~ "•but etmittir. mıttı. 
~iı 11 reainılerden anlan ıultan· ••• 
~. 1Ün99 te melikeyi göaterir· 

1-.. ~eli. paraların üatüne kazı· 
t~ . tekil, sonralan bayrafa 
~:'~ ve lran devletinin reami 

•ıı olarak kabUI edilmiıtir. 
• • • 
Bey vı cılle og u 

~~ eaıJ0~1u,, ve "Pera,, iıimleri 
' .. .1 dır. Bu mevki, lıtanbu· 
... "leta, L_ • • .d. B 
'"«l '•I lla!'lcı ı ı. urada yal· 
bit ~ l.lıdırdı: Şurada burada 
~~ },• bahçıvan kulübesinden 
' L.· 

11 
feJ bulunmuyordu. Q. 

"- ~•n Per 'Ik s· "' •er-u . a ı ızana zamanın-
llııı b' . . d' M İt ~ • ır ııım ı. anası a, cı,, idi. 

tt1~'°ilu denmesinin sebebine 
1- • : Bu • · ı •~ l''tettılcte ııım, Fatih ıtanbu· 
~~ S1.r1ct n aonra verilmittir. 

devletinin Trabzon.da 
tuL- • F 
~ı atib tarafından 

~· :le ~uraaı fethedildikten 
~e nnparator Jakanen 
~.~. 0 ilu Alekıi de Perada 
~İl'e llıecbur edilmitlerdi. 
a1...~1'-, ~reııa manasına ge!en 
~ ~d erlerdi. Prens Alek· 
~İtett a. 0turmaaı, mevkiin 
fi, 'hi Ilı arttrnyordu. Bir 
~~ ~rleri buralarda ıay
~ ~ ~tlardı. Gene bir çok 
~ ları, Galatayı tica • 

' lnıraaını ikametl(i.h 
ı. 811 hal •u:L-, ıı~ 

Sakal hraş1 
Sakalın braı edilmeaİ" ilk defa 

Milattan evvel 3261 yılıda Mısır· 
da batlamrıtır. Ustura daha ıon· 
ra lakender zamanında, makasın 
da bu zamanlarda icat edildiği 
rivayet edilir. • 

Bununla anlqılıyor ki, sakal 
daha bqka aletler veya ilaçlarla 
tıraı edilmekte idi. . .,. . 

Katıim Milattan 3511 yıl ön· 1 

ce, çatalın bundan 243 yıl evvel 
Fransızlar tarafından icat edi'ldi-
ii rivayet edilmektedir. 1 

• • • 1 

Balar ile kalaydan sahan ve 
tencere yapmak, Milattan evvel 
3894 yılında Finikeliler tarafın -
dan icat edilmitlir. 

• • • 
Seli.mlatmanın ne vakit batla· 

dıiı hakkındaki rivayet pekga· , 
riptir. Bazı kayitlere ıöre, ıe- ı 
lamla,mak Yunanlılar devrinde 
baş1amııtır. Yunanlılar buseyi 
AHahakartı bir aadakat itar.eti o· 
larak kabul etmitler, fakat Alla· 
hm bulunduiu ıöiün öpülmesi 
imki.nırz oldu'Rundan evvela elle
rini havaya kaldırmıştar ve ıon • 
ra ellerini öpmü9lerdir. 

itte bu hareket, insanlar ara· 
ıındaki selimlaımaiı doiurmut· 
tur. 

n. A. 

Güreşçi, alel}lıinde bulunanları 
ortadan l}oketmenin lJOlunu bulmuş! 

Gür91te dünya faJDpiyonu ·olan 
bir pehlivan aleyhine Lehiatanda 
dikkate dejer "bir dava açı}mlfbr. 
Bir çok memlekette tamnmlf olan 
bu meıhur pehlivanın bqka bir 
pehli-vanr öldürtmeie davrandı • 
ğr iddiası, davanın eaaaıdır. Peh
livan tevkif edilmit ve mahkeme
ye verilmiıtir. 

Bu pehlivan, T eodor Çekerdir. 
Davaya ve yapılan tahkikata gö
re, bu adam, 1932 senesinde Zü • 
rihte yapılan beynelmilel müsa • 
baka!ara ittirak ederken hakem 
Jozef Branaki ile kavga etmiı. Bu 
Lehli hakemle araıı açılan pehli • 
van, ona kartı kin beılemeğe bat -
lamıf. O müıabakalara ittirak 
eden pehlivanlardan Maziyonun 
da bu hakemle araıı hayli ,eker 
renk o1duiunu dütünen Çeker, 
gitmiı, bu pehlivanı bulmuı ve 
hakem Branıkiyi birlikte kuracak 
lan bir tuzafa dütürmek, kendi • 
sini bir gezintiye davet ederek, 
tenha -bir yerde kayalar üıtünden 
uçuruma yuvarlamak teklifinde 
bulunmuı. 

Fakat, pehlivan Maziyo, hu 
teklifi reddetmiı. "Gerçe hakem• 
le benim de aram açıktır. Ondan 
hiç ho9lanmıyorum. Öç atmak ta 
isterim. Fakat, bu suretle değil .. 
Ben, adam öldürecek tıynette bir 
iman değilim. Sen de bu fikrin· 
den vazgeç!,, demif. Çeker, onu 
ilmaa çalı9mıf, bütün gayreti bota 
gitmit, aklından geçirdiği cina • 
yeti, ona kabul ettirememİf. 

Çeker, bu mülhit tasavvurunu 
Maziyoya açtığı için, hakemi öl • 
dürdüğü takdirde bu pehlivanın 
aleyhinde tahit olabileceğini dü • 
tünerek, hakemi öldürmekten 
vazgeç.mit. Diğer taraftan, Ma· 
ziyonun henüz tatbik ıahasına 
getirmediği bir tasavvurunu öğ • 
renmit olması da, içine k.urt dü· 
türmüf. Ya Maziyo gider de ih· 
barda bulunursa?.. Bu ihtimalin 
önüne gecmek için ne yapmalı? .. 
En muvafığı, hakemi timdilik bir 
tarafa bırakıp bu pehlivanın vü • 
cudunu ortadan ka1drrmak !.. 

Böyle dütünen Çeker, ipten, 
kazıktan kurtulmut takımdan bir 

kaç adam butuyor, bunlara para 
veriyor ve Maziyoyu öldürmek 
plinımn bunlar vasıtuiyle tatbi • 
kine giriıiyor. Bir gece yarııı 
aokak ortasında Maziyo, ağır ıu
rette bıçaklanmıt olarak görülü • 
yor, tedaTi ediliyor. Yaralı peh· 
livan iyilqiyor. Kendisini vu • 
ranlarm kimler olduğu an1a.ıılamı· 
yor. Maziyo, bu cinayeti Çekerin 
tertip etmit olabileceğine ihtimal 
veremiyecek akdar saffet sahibi, 
kendi halinde bir adamdır! 

Fakat, aradan iki ıene geçince, 
M!\zjyo, kendisini öldürmek için 
bazı tertibat alındığını ve bu terti· 
ba• Çekerin idare ettiğini haber 
alıyor. Na11l? .• Bunu haber ve • 
ren kim? .. iki ıene evvelki hadise
de Çekerin parmağı olduğu da, 
aynı zamanda bildirilmeıi itiba • 
rile-, ihtimal Çekerin o zaman pa
ra ile tuttuğu adamlardan biri! ... 
Belki Çekerle ıonradan araıı açı • 
larak, onu bunda imzaıız bir mek-

' tupla ihbar ediyor. 

Çeker inkir ediyor. Tahkikat 
derinl91iyor. Şahit i>larak dünya 
ıüret pmpiyonlarmdan Garkovi· 
yenko ve Lehli pehlivan Grabovs
ki dinleniyorlar. Grabovski, genç, 
yeni pehlivanlardan biridir. Bu • 
nunla beraber, 1933 senesinde Vi
yanada yapılan bir güreşte ring 
üzerinde Çekeri bir hayli ıanmıt • 
tır. Neticede Çeker galip ilin edil
mittir, ama bu münakatah bir ga· 
1ibiyet olmuttur. 

Çeker, Viyanada "Rents,, ve 
''T ıentral,, sirklerinde muhtelif 
~ehlivanlarla ıık ıık güreımif, 

. . . . y . ., 
hepıını yenmıttır. enmıt mı· .. 
Galip aayılmı§, lakin hepsi müna • 
katalı olarak!.. Güreıten anhyan 
birçok ki§İ, hakemlerin haksızlık 
ettiği iddiasını ortaya atarak, kı • 
yameti koparmı9lardır. Acaba, ha· 
kemler bu pehlivanlardan korku • 
yorlardı da ondan mı kendisini 
hep galip çıkarıyorlardı? .. Şimdi, 
Var9ovadaki dava dedikodusu a· 
ra11nda, bu da Viyanada zihinle • 
ri kurcalıyan bir bahiı ! 

Çeker "Tsentral,, sirkinde yap· 
tığı ıon müıabakalrdan birinde 

Portekizli "Dev adam,, Oliveyra 
ile güretmit, Portekizliyi ring dı· 
prııma atın19, ona k&r§ı böyle sert 
b·ir gür91 tatbik ettiği halde, çok 
geçmeden Portekizli tarafından 

ring içeriıinde tu9la yenilmiştir. 

Hakemler ve birçok ıeyirci, Çe-
kerin ıırbnrn tam manuile yere 
geldiği esaıında birleımitler, bu· 
na rağmen Çeker 9iddetle itiraz 

etmit, mağlilbiyeti kabul etmedi • 
ğini söyliyerek, atet püskürürce -
sine hiddetli bir tavırla ringden 
inmittir! 

Dava dolayııile hararetle diller· 
de dotapn dedikodular arasında 
Maka Pallenbergin de ismi geç • 
mektedir. Maka Pallenberg, güre
ıe çok meraklı bir artist olarak ta· 
nmmıttır. Mühim güreılerden hiç 
birini seyretıneği kaçırmazmıf. Bu 
aktör, Çekerin ve onun güre§ ıis -
teminin ıiddetle aleyhinde olarak 
cephe almq. Viyanada ''Tsentral,, 
sirkinde yapılan ıon müsabakada 
da, Çekerin aleyhindeki temayü • 
lünü pek bariz olarak göıtermiş. 
Ve aktör, aradan çok geçmeden 
eırarengiz görünen bir tarzda, an· 
11zınölmüt! 

Gerçi bu ölümden dolayı bir 
dava ve Çeker aleyhinde takibat 
filan yok, ama işte V:arşovadaki 
cinayet tertibi davası dolayııile, 
Çekerin iımi etrafında, her akla 
gelen ıey detiliyor. Varıovadaki 
daha, bilhaaaa Çekerin en çok gö· 
ründüğü yer olan Viyanada alaka 
uyandırmışbr. Muhakeme safha • 
ları, merakla takip ediliyor! 

Çeker, i§lediği iddia olunan 
ıuç hareketini hakikten iılemit 
midir? .. Yoksa, aralardaki müna • 
feretlerle mi it bu kadar ileri var· 
dırıhyor. Dünya güref şampiyonu 
itham olunuyor? .. Bu ihtimali de 
büsbünü yabana atılamzsa da, 
yukardanberi kaydettiğimiz ci -
betler, bu adamın güreş bahıında 
yenilmeyi hiç hazmedemediğini, 
aleyhinde harekete aıırr derecede 
kızdığım gösterecek mahiyette • 
dir. Bakalım, mahkeme neye ka • 
rar verecek. 

j ln11Uterede Doraetflr Kontlrığun • 

1 da, 'gayet kıaa bir tren yolu rH1Tdır. 

~lilıR~:ı;~• ı Bu yol, çocuklann ıMkteplerlne ko-

Eıkl Alman Yeliahtının oğlu prena Yilhenı'in bir kızı dünyaya 
gelmiftir, Minl mini kızın vaftiz merasiminde, büyük babası olan Veli-

aht da hanr bulunmuıtur. Ortada, çocuğu kucağında tutan annesi 
prenses annesinin arkasında babası prens, sağında ve solunda da bü

ııük baabsı Velialıtla büyük annesi Veliahtın karısı duruyorlar. Mera
sime, Hobenzollern hanedanı menauplarından bir ~oğu iıtirak etmi,. 
lerdir. 

! laylılcla gfdebUmai için llapıl""ffır. 
Çünkü, mektep, uzak ve sarp arazi Q. 

zerindedir. Bu kiiçük trene, yalnız 

1 

mekteplerine giden ,ocuklar blnebU • 
mektedir. Resim, çocuklan, mektebe 

'

: gitmek üzere trene biner.1'eıt. alınmıf • 
tır. 
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1:.n neşeu ~ağaaki insanları 

~T: ~ 

50001~ 
Yazan: Alma ve baıka. dıle çevirllle 

Aka GUndUz no. 7 Devlet yasasınca koruludur. 

Heyecanaız adam, duygusuz bir gerginlik uyandll'am~z. ~c 
herif, miskin, hımbıl ..• Bunlar o • dll'sa bile yüksek hukuk ı~roı dt'I 
nun çefİt adları idi. Vatansız mıy• niyete bir mukaddes Uhı • 
dı? Milliyetsiz miydi? Anartist divanı vermi,tir. . t'f 
miydi? Hayır. Hiç biri değildi •• Ve yanm saatten artık bır 
Sanki bir yığın odun parçasmdan ler anla.tıp durdu. ~ 
insan kılığına konulmut bir man- 1 Arkasından felsefe prof f 
kendi. Miskin ruhlu, miskin ıöz aldr. O kadar karma k~ 
duygulu, karıtık ve çaprqık man- saçma sapan sözler söyJed• l1 

bklı bir adamdı. Kısacaaı (Mis- binlerce üniveniteli can sıkdl ,f 
kin) diyip geçiyorlardı. smdan kavgaYJ bırakıp bayt 

Bayram tatsız geçti. Halk ıaı- daldılar. .
11 landı. Anlatılmaz bir sıkıntı, bel· Fakat it ne aosa:li~ Jide;ıbd 

ki bir korku bütün benizlerde sa- ne yapışbrma anarııstin, • n. 
rarıp duruyordu. Üniversiteliler ~k v~ f~l~fe profetarlerı~ 
bile parti kavgalarmı bugün unut· dıklen gıbı olmadı. .Avu 
muılardı. Sosyalistlerin reisi Da • Sırbiıtana harp açtı. 
ra ortalığı kaphyan bu gergin· seferberlik emri çıkard_r• Rot,t 
liği gidermek için nutuk verme- duları batı •mrrlarma ~olnt 
ğe kalktı. Sesi tahta.ya vurulan rümeğe bqladz. K~ 
bir çomak sesi gibi kuru ve can Kralı Nikita; sanki ha ....... 
ııkıcı idi: ğazl&J1Da ile alay eCliJ.or~ 

- Bir hasta çocuğun bir Ar9i· niyor gibi Almanya'* ...... 
dükü öldürmesi yerli bir olgu (*) etti. İngiliz filolan Manpıııı f 
dur. Bu yüzden bir. Avrupa harbi nı tuttular. Fransa illi Hı~ 
çılonasınrn yolu yoktur. buçuk mily:on ukerlnl 

Her zaman patrrtıcılık ettiği ıürdü. °' ... Jk 

için adı anartist çıkan bir genç Çar orelulan Muorl -~ 
gene haykırdı: larma yanqtık)arı ftldt N • .ki 

- Nasıl yoktur?. Görünü - Liyej kaleleri dllJtO. BMOn ~~. 

·· r ka rignw endi. Fransanın timali '. nuz.. ~ ~. 

- Basbayaği yoktur. üst olurken Ruslar Karpatlar" ~ 
Babası Mason granperi olan sarktılar, Avusturyalılar Bel~ 

bir ta.lehe sosyalistlerin liderine saldırdrlar. Türkler bütün o 
hak verdi: larmı seferber etti. Bütün }. 

r V E 1 Ş Ç 1 l -E .... et, dofnıduT, b&yle bir pa bir Rm salata.ama döndü· . E S N A F ıey olamaz. Üniversitenin aoıyalilt 
Anarıist genç ha bire bağın • dünya sosyalistlerinin birlik '* '-------------~--------~--~-"!"----;-~:-~:-~---=---- yordu. vini bekliyordu. Fakat bir S •• p • •ıer•nı•n dilekleri - Avusturya, Sırpistana olti- olan Fransız nazın hararetli ureyya aşa iŞÇi 1 matom verdi. Sırbiye (üç mlaı- soıyaliot buldu. Ona dedi l<İ~ 

- • ? mıılar) m yanmdadır. Sanıyor - Yalnız ıilih, cephane f,t/ Fabrika . müdürü Atıf Bey ne c;evap verıyor. muıunuz ki çarlık, Viyanayi diz- h.lan değil, bütün dünya i 'İ 
Süreyyapaşa Fabrikasındaki Son söz: Doktor parası bizden Makine kmlınalanna ve ceza.-

eski yahut yeni işçiler'den bazı §i· çıkar. Fabrika boı yere övünme • lara gelince: Şunu arzedelim ki 
kayet ve t.emenni mektuplan al- sin. maalesef makinesi kınlan hep ay
mış, bunları fabrika müdüıii Atıf Her feyde, en uf ak harekette ni işçilerdir. Bu gibi hadiseler, 
Beyin cevaplar.iyle birlikte neşre para cezası geserler... daima dikkatsizlik eseridir. Esa-
başlarmştık. Bugün de aynı maal- Fabrikanın cevabı sen kendiliğinden ~~zulru: veya 
deki diğer mektuplara. devam e- Doktor parasr olarak işçiden kırılan bir makinem~ ~ır ma.s-
Ofyonız: yalnız yüzde bir para kesilir. Hal- rafını hiç bir ~an ışçı vermez. 
Doktor parasını veren ouki işçilerimizin srhhati için bu- f Dikkatsizlik esen ol~ onun da 

nun birkaç misli para sarf ettiğimiz cüz'i bir kısmını venr ki gelecek 
işçi mi, patron mu? defterlerimiz ve t.ed:iye makbuzla- sefer ya dikkat etsin ve yahut u
Süreyyapaıa itçilerinden birisi ımuzla sabittir. Muhterem Haber ğursuz bir adamsa çekilip gi~in. 

töyle yazıyor: gazetesinin lehimizde propagı:n- Eğer böyle yapmasa~dık fabnka-
"Fabrika müdürü bey doktor da yapmak şartiyle bir muhasıbe d1a larılmadık makine kalmaz. 

parasmm, fabrika kesesinden ve· defterlerimizi maalmemnuniye Sonra neyle işliyeceğiz ve kumaş 
ritdiğini yazıyor. Halbuki doktor tetkik ettirmeğe amadeyiz. Tediye imal edeceğiz, Allah bilir. 
para11 İ§çiden çıkıyor. Size gön- edilen paralar bizim kasamızdan . Mesele şikayet ise biz işçileri. -
derdiğim fabrikanın resmi tediyat çıktığından ne miktar pa:a ~·~~1- mizin hatalarım ~latalnn ~~ ~z 
zarfı bunu ispat eder. diğini işçi değil, ancak bız bılınz. de dinleyiniz. Sız ga~~sınızı~ 

ikide birde (Hasta baktırıyo • Biz işçilerimizin sıhhati için bu~- her gün bir sütununu, hız de va~ı: 
rum.) diyor. lıçiden para alıyor. diyatr maalmemnuniye yapbgı- mizin yansını hasretsek buna kafı 
Sonra da (Ben veriyorum) diyor. mızdan ve insani bir borç ola.r~k gelmez. Şikayet herkes eder, fa-

Boyuna ihtiyat para kesiyor. kabul ettiğimizden bunun ıçın kat şikayet doğru mudu:? Onu tet 
Yok taşraya gidecekler imif, yol- bizzat ilan etmeğe ihtiyaç görmü- kik etmek Iazrmdtr efendim. 
cu imif .. Emin olun hepsi masal- yonız. Biz işçi<~en d~~or parası ---•U!UUl""_',__, __ nnmımı•--·· ... -
dır. olarak yJara kesmemegı arzu eder- Devrek hukuk hakimliğinden: 

. ·1 . . Sarnut köyünden Kara Hasan oğ-
1, yapılırken tezgah kırılmaz dik fakat maalesef bazı ışçı er ıyı lu Mustafanın ayni köyden Kara Ha • 

., J ld .... k b' d old~tktan sonra fazla iicret veya san ogwlu Hu"sey"ın karm c::. .. rife aley • mı. nsan yo a yurur en ır en 'k t ~ 

ölüyor da demir kırı1maz mı? sair bahanelerle fab1: am~zr er- hine açtığı talak tescili davasının icra 

Fakat ~aazallah ufak bir fey 1 kediyorlar. En ufak ınsanı ?0~ kılınmakta olan muhakemesi esnasın • 

h . t d'kl 'nden sıhhatlenmn da·. Mu""ddeaaleyha Şerifenin ilanen va-kırılsa hemen on lira ceza keser- ısse me ı en · • 
. . l . d masrafa ki tebliğat üzerine gelmemesinden do-ıer. l•te tediye zarfları meydanda. konmması ıçın Jıraz. a • .: ak · bet 

ll' k l layı hakkındaki muh emenın gıya Bütün işçinin tediye zarflarına ba- kendileıini i~tirak ettırme uz~l- · 
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. ı h'ssediyoıı.ız Maamafıh icrasına ve muhakemenın • eın -kmız. Hepsınde ceza vardır. munu 1 • • • • •• nisani • 934 Sah günü saat 9 a talikine 

Düfünün bir kere, cümhuriyet şunu da ilave .e~elım ki dun~am~ karar verilnü~ olduğundan mezbure 
bayramında bile bizi çalıstırdılar her tarafında ışçıden d·:>ktor 81f?01 • Şerifenin tarihi ilandan itibaren on 

\l'e İşe gelmiyenlere beter lira ceza ta, ltastahan.P: ilaç ve malUlıyct gün içinde iıbu gıyap karanna itiraz 

ı k 1 etmediği ve ıününde mahkemeye gel-kestiler. para an esı ır. 

ginsiz bırakacak? kalan yalnız harp orduları 
Sosyalist lideri kuru kuru söy • çahıacaklardll'. Onları asker' 

ledi: lıp siperlere sürmiyeceğiz. 
- Harp olamaz. Avrupanm delikleri artacak. Çahpa ,.

bütün sosyalist kurultuları grev altıya indirilecek ve itçiler 
yaparlar. her altı saati için tam gü~ , 

- Bütün dünya masonluğu a· ve gecenin her altı saati içiıl 
yaklarur. kat alacaklar. Fakat bu ha~ 

Monartistler bağırdılar: mazsa sulh yılları uzun ıür ı--·.J 
- Habsburglar oltimatom ver· tir. O zaman sizin için çalıt' 

melde haklıdırlar. Tanrının yer yer ve it kalmıyacak. ~ 
yüzündeki gölgeleri olan hüküm • (Devatnl 

darlıklar ayak takımı halkların ( •) Olgu: Hadise. ' 
tutsak (••) ları olmamağa karar '( .. ) Tutsak: Esir. 
verdiler. 

Milliyetçilerin lideri Güner'le, 
cühmuriyetçilerin hatkanı Saro 
partileri adına monartistlerj bir 
kaç düzine yumrukla susturdular. 
Saro haykırdı: 

- 1914 temmuzundayız! Dün· 
ya işleri T anrmın vekilleri ile de
ğil, halkların kendilerie yürüye· 
cektir. 

Ortaklıkta heyecansız, zoraki 
bir heyecan vardı. Bayram tenli • 
ğinde böyle bir tatsızlığın önüne 
geçmek için hukukun derin bil -
ginlerinden bir profesör araya 
girdi: 

- Efendiler!. iti ilim gözü ile 
görelim. ilmi görüı noktasmdan 
mesele Budunlararası yasalariyle 
ilitiktir. Bir delinin yaptığı bir 
öldürme suçu devletler araamda 

·----------------.... ----......... mediği takdirde bir daha mahkemeye 
kabul edilmiyeceği gibi müddeinin da
vaımı kabul etmit sayılacağı tebliğ 

makamına kaim olmak üzere ilan olu
aar, (4311) 


