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Ingiliz Siyaseti 

Yahya Paşayı düşürdü 

Bisiklet kullananlar 
Şoförler gibi ehliyetname 

almak mecburiyetinde 
tutulacaklar 

D hT 
o

0
··nda ıdıye Ve'kaleti belediyeye 

e er . .... b" 
ıgı ır emirde bundan 

•onta b" "k 111 lete binecelderin de 
otonıobı'l f·· .. 'ki !O oru ve motoaı et 
kullananlar gibi ehliyet imtiha. 
nı~a tabi tutulmalarını bildir • 
tnııtir B · · · · unun ıçın yem beledi-
~~ zabıtası talimatnamesine hü-
Uınler konacaktır. 

lkl ~elediye zabıtası talimatna • 
•-ea~ tehir meclisince kabul ve 
~•dık d"l" kat e 1 ınceye kadar muvak-
tn \'e dokuz maddelik bir tali-
~ıne hazırlanmıı, §ehir mec-

• 

e., .. 
lttı Rtin kornıurn .... • 

liıine verilmiıtir. 

Bu talimatnameyi ayne?.ı ya
zıyoruz: 

1 - Bisik1et ltullanmak iıti
yenler ehliyetname almaya mec
burdurlar. 

2 - Halen seyrüsefer eden 
bisiklet sahipleri, tayin edilecek 
müddet zarfında bu ehliyetna • 
meleri alacaklardır. 

3 - Bu tarihe kadar ehliyet
name almıyanlar seyrüseferden 
menedileceklerdir. 

4 - Vesika almak istiyenler 

l .
bir istida ile emniyet altıncı ıu

(Devamı 8 inci de) 

TEVFiK 
RÜŞTÜ B. 

CUmhurlyet H. Fırkasında 

izahat verdi -
Ankara, 6 (A.A.) - C. H. 

Fırkası gurupu idare heyeti re
isliğinden: 

C. H. Fırkası gurupu reiı ve
kili Cemil Beyin riyasetinde 
toplandı. B. M. Meclisi encü • 
menlerine tefrik ve intihap edi· 
lecek zevatın namzetlikleri tas· 
vip edildi. 

Hariciye Vekili Tevfik Rüıtü 
Beyin siyasi vaziyet hakkında 
verdiği izahat takdir ve alkıt • 
larla dinlendi. 

··········--········-···-·-.. -·-···· ..... ---
Yeni ve büyük ikinci 

müsabakamız 

EN GÜZEL 
AŞK MEKTUBU 
BUNU KiM YAZACAK? 

lıte ~abaluımızın 
mevzuu. 

Şura•ını hatırlatalım iri 
Qfk denilen hadiıe yalnız. 
gençler tJe ergenler ara•ın
da cereyan etmez, Ya§· 
ları olgunla§mı§ olanlar a
rcuında da •eviıenler oldu
ğu gibi birbirlerine a§ık 
karı kocalar da tJardır. 

l§te bu itibarla En GÜ
ZEL AŞK MEKTUBU mü
ıabakamıaa herkes girebi-
t..:!cektir. ~ 

Okuyucularımızdan lıer 

iıtiyen imza•ı tamamen 
mahfuz kalmak üzere bi
ze bir CJ§k mektubu yazıp 
gönderebilir. Bu mektup. 
ları mektup •ahiplerinin. 
ayrıca koyacakları müs
tear imza ile dercedeceğiz. 

Mü•abakaya girenler· 
elen ricamız ıudur: Ad
re•lerini yazdıktan •onra 
- ki bunlar bizde mahfuz 
kalacaktır - herke• birer 
müstear imza atmalıdır. 

Mektupları ayın on be
ıinden itibaren neıre bat· 
lıyacağız. l•imlerini ıon
radan neıredeceğimiz bir 
edebi heyet bu mektupla. 
rın en güzellerinden on 
tanesini seçecektir. 

Birinciliği kazanana 25 
2 inciliği ,, ıs 

3 üncülüğü ,, 7 
4 üncülüğü ,, 3 

Lira nakten tJeya o niı
bette birer mükafat verile-
cek, onuncuya kadar dere-,_ ' SouYet İnk A uz ve dostumuz SotJyet Ruıyanın .en büyük bayra-

.. - .. - dabının o d .. d.. ·· l d'' ·· ··d ·· B ·· b t ~ ... )fadq 6ii .. n or uncu yı onumu ur. u muncue e • ce alanlara gazetemizin bi-
Qr: Sovyef 

1 1
Yuk ~e:zahürat yapılacaktır. Memleketimizde de., An- rer aylık abonesi gönderi-

T 1.. e aretınd b' · de ""'Q'lldQ/tt • e ır .avare verilecektir. lecektir. 
Sov reıırnde M St l' M M l f 'l b' · ' 

Yet flıherleri ao··r··ı.'. a ın ve . o oto ı e ır geçıt re•mın· ""1lll!IJUll11"""'1,......_MHlflll~HlllıHHldllll 
o u uyor. · · 

Sir Con Simon 
beyanatta 
bulundu 

Anadolu Ajansının Londradan 
aldığı bir telgrafa göre, Mııırda 
Yahya Paıa kabinesi istifa etmek 
mecburiyetinde kalmııtır. 

Okuyucularımız çok iyi hatır· 
larlar ki bundan bir hafta kadar 
evvel Yahya Patanın İngiliz fev· 
kali.de komiserini hükUmetin da
hili iılerine olur olmaz müdaha
lelerde bulunmakla itham eden 
sözlerini İngiliz gazetelerinden 
naklen yazmııtık. 

Son zamaniarda Mıırrda lngİ· 
liz mahafiliyle kabinenin araıı 

hayli açılmıf bulunuyor. Ve hatta 
Kral Fuat Hazretlerinin fevkala
de komiseri kabul etmediği bile 
ıöyleniyordu. 

T elgraftlln anlatıldığına göre 
Yahya Pata kabinesi, İngilizlerin 
tarzı hareketleri kartıaında mev
kiinde daha fazla tutunamamıı, 

(Devamı 8 inci de) 

no. 2 - lsak Ef. Ya9: 5.5 

Bugün müıabakamıza İftirak 

eden lıak Efendinin reımini nqr 

ediyoruz. 

Müıabakamı:ıa ait talıilat 
' te ıayılamu:dadır. 

Kazanın olduau yer ve vatman 

Kaza vatmana malU.m 
olmuş 

Nişanhsına 
canının 

sıklldığından 
bahsetmiş 

Dün sabah Y edikulede lmra· 
hur caddesindeki bir tramvay 
kazasında 819 numaralı vatman 
Arif Efeodi can verdi. Olen A
ri( Efendi hakkında bir muhar
ririmize tahkikat yaptırdık. Ar
kadaıımız tahkikatı neticesini 
ıöyle anlatıyor: 

I Arif Efendi dört ay evvel as-
kerden gelmiı ve gelir gelmez 
tramvay tirketine müracaatla bi
letçilik almıttır. Şirkete biletçi 
girdiği tarihten dokuz gün ev
veline kadar biletçilikte kalmıf, 

Arif Ef. nin nitanhsı 
Bedia Hanım 

ve ondan sonra da vatmanlığa 

baflamıttır. Yani dokuz gün • 
lük bir vatmandır. 

Kendisi Bakırköy kazasınm 

Mahmutbey nahiyesinde Kadime 
Hariım isminde bir kadınla ev • 
lidir. Ayrıca bir de gedikli kü
çük zabit mektebinde kardeıi 
vardır. Batka kimsesi yoktur. 

'(Devamı 8 inci ae). 
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S~il=a=h=la~rı~b=ı=ra=k=m=a========~==========~~~~============~M~ Maksiniôs 
meselesi 

Cenevre, 6 (A.A.) - M. Hen· 
deraonun milletler cemiyeti umu· 
mi katipliği tarafından neıredil .. 
mit olan notası, silihları bırakma 
konferansının §İmdiye kadar ta • 
kip etırniı olduğu usulün tadilini 
istihdaf etmektedir. 

Konferans divanının bütün a
zasına hitap eden bu nokta bil
hassa, konferans müzakeratım 
büyük bir gayretle idare etmekte 
olan M. Louis Bartrou'nun esefli 
ölümünün müzakeratın bir neti • 
ceye varmasını geciktirm:ı oldu -
ğunu beyan etmektedir. 

Türkiye ve Jngiltere 
ticaret münasebeti eri 
Londra, 6 (A.A.) -Avam ka

marasında Türk - lngiliz ticaret 
münasebetlerine dair sorulan bir 
sua1e ticaret nazırı M. Runciman 
fu cevabı vermittir: 

"- Bundan birkaç ay evvel 
Türk hükUmetine bazı tekliflerde 
bulunmuıtuk. Türk hükumeti ge • 
çenlerde bize mukabil teklifler 
yapmıfhr. Bu mukabil teklifleri 
tetkik ediyoruz. En k11a bir müd • 
det içinde memnuniyeti mucip bir 
tesviye tarzı bulmak için her türlü 
gayret ıarfolunacaktır. 

lzmirde tütün satışı 
lzmi, 6 (A.A.) - Tütün ·piyasa

sı gitikçe hararetlenmektedir. 
Müstahsil vaziyetten memnundur. 
Ege iktisadi mıntakaımda bir haf .. 

ta içinde satılan tütün miktarı bet 
milyon 250 bin kilo olarak tespit 
edilmiıtir. Satıı umumiyetle 65 ile 
100 kW"Uf arasındadır. 

İn,g'iliz manevralar•nda 
J bİr kaza 

Loı .. Angelos; 6 (A.A.) - A· 
merika filosuna men~up 26 harp 
gemisi tarafından yapılan bir ge· 
ce manevrası esnasında Elliı dea
troyeri Mağdalena'nın 200 mil a
çıklarında makferland deıtroye -
rinin iskele tarafına saplanmıftır. 
Ağır hiç bir yaralı yoktur. Fakat 
kazan dairesine su girmittir. 

İcabında destroyeri çekmek ü .. 
zere iki romorkör hazır hulun -
maktadır. 

Memleketimize gelecek 
muhacirler 

ANKARA, 6 ( Hususi ) 
Bu hafta Dobriçeden 150 aile mü
hacir memleketimize gelecektir. 
Bunların alınması için Köstence .. 
ye huıusi vapur gönderilecektir. 
Bu ,muhacirler Elazize yerleıtiri • 
lecekJerdiT. 

Romanya hariciye nazırı 
Sofyada kralla görüştü 

M. Titülesko 
Sofyada muhim 

mülakatlarda 
bulundu 

Sofya, 6 (A.A.) - Ankaradan 
Bükre§e dönmekte olan Roman • 
ya hariciye nazırı M. Titülesko 
Sof yaya gelmiıtir. Burada kısa bir 
müddet kalacaktır. 

Aynı trenle Yugoslavya Harici
ye nazır muavini M. Puriç de Sof· 
yadan geçmittir. · 

Her iki nazır istasyonda Bul -

Macar Başvekili, M. 
Musolini ile görüştü 

üçler mülakatında Roma itilafının 
genişletilmesi mevzubahs olmaktadır 

Budapeıte; 6 (A.A.) - Macar 
ajansının Romadaki hususi muha• 
biri-bildiriyor: 

M. Gömböt, Musolini ve Suriç 
ara11nda yapılan noktayi nazar 
teatilerinde Roma mukavelesinde 

gar Hariciye nazırı M. Batalof, kı· mevcut hükümlerin tevsii mevzuu 
bahis olacaktır. Macar sefiri M. 

Macaristan münasebatının inkita· 
f ına ve iki memleket harici tica • 
retlerine mani olabilecek ıeylerin 
ortadan kaldırdmaıma muvaffak 
olduğu gibi, ltalyan ıefleriyle olan 
müzakerat ta dostane ve ameli 
münasebetle takviyesine müıait 

görülmektedir. ralın müıaviri M. Gruel, hariciye 
umumi katibi M. Kiıtof ve TUrki· 
ye, Yuannistan ve Çekoslovakya 
elçileri tararfından karıılanmıf • 
lardır. 

M. Titülesko Romanya sefa • 
retine gitmi! M. Puriç ise trenin 
durduğu müddetince Hariciye na• 
zırı M. Batalof ile görüttükten 

sonra yoluna devam elmittir. 
Sofya, 6 (A.A.) - M. Titüles

ko, ardı ardınca hariciye nazırı 
M. Batalof ile Baıvekil M. Guor

g:efi ziyaret etmittir. M. Titüleı· 
ko, Bulgar hariciye n°azır1 ile &f&· 
ğı yukarı bir saat görütmüt ve bat 
vekil ile mülakatı da oldukça u .. 

zun sürmüştür. Romanya hariciye 
nazırı saat 19 da Batolof, M. Ti • 
tülesko ıerefine bir ziy~f et vermit 

ve bu ziyafette bütün hükCimet er· 
kim il diğr zvat hazır bulunmut -
tur. 

ŞimaliKafkasya mecmuası 
Ankara, 6 (A.A.) - Yarııı 

türkçe yarııı franıızca olarak Pa
riıte beyazlar tarafından çıkarı -
lan timali Kafkuya mecmua11nın, 

devletin harici ıiyaaetini bozacak 
yazıları ihtiva eylediii an1atıldı .. 

ğından matbuat kanununun 51 in· 
ci madesi mucibince memlekete 
ıokulmaıının yasak edilmesine he
yeti vekile karar vermit tir. 

Nike daha evvel ihzari müzakere
lerde bulunduğu için Gömböt'ün 
yapacağı müzakeratın netice ve • 
receği zannedilmektedir. Pazar 
günü Viyana ziyareti Avusturya-

Ankarada Alman 
askeri heyeti 

Ankara, 6 (A.A.) - Ordumuz 
ve aıkeri müe11eıelerimiz hakkın· 

da tetkikatta bulunmak üzere ıeh· 
rimize gelmit olan Alman askert 

heyeti terefine Aıım Pata Haz • 
retleri taraf mdan Ankarapalaıta 
bir ziyafet Terilmittir. 

Kaymakam Yodle ile kayma • 
kam Roddeden mürekkep olan he· 

yetin mihmandarlığına kayma • 
kam Nihat Bey tayin edilmittir. 
Heyet azası ordunun misafiri ola
rak Ankarapalaıta ikamet edecek 

ve ym ıonunda lıtanbula giderek 
birkaç 1ıün de orada kalacaklar -
dır. 

V arıova ıeyahati Macar müna • 
sebatının tevıi makaadma matuf .. 
tu. AvuıtUt'ya ve ltalya ziyaretleri 
nin gayeıi de mevcut faydalı mü -
naaebatın takviyesidir. 

Tevfik Rüştü Bf.nin 
refikalaı Hf. iyileşti 

Berlin, 6 (A.A.) - iki selledir 
gözünden rahatsız bulunan Türki
ye hariciye vekili Tevfik Rü§tÜ 
Beyin refikaları hanımefendiye 

muvaff akiyetle ameliyat yapıl • 
mıtlır. Sihhati iyileımektedir. 

Tebrik telgrafları 
Ankara, 6 (A.A.) -Türkiye 

Cumhuriyetini on birinci yıl dö
nümü münaıebetile Hariciye Ve • 
kili Tevfik RüftÜ Beyle Sovyet 
Ruıya, lran ve Ç!n Hariciye na • 
zırları arasında aığıki telgraflar 
teati olunmuştur. 

Yunan iktıaat nazırı 

Eaklfehlre gidecek 
ANKARA, 6 ( Hususi ) 

iktisat Vekili Celal Bey, Yunan 
M. Dumerg'in siya

setini r.edl iktisat nazırı M. Peıemezoğluyla 
Paris, 6 (A.A.) -Tahmin edil· birlikte yarın veY,a öbür gün Es • 

diği veçhile müttehit sosyalist gu· ki§ehire gideceklerdir. Burada §e .. 
rupu, M. Doqmergue'in takip et • ker fabrikası gezilecektir. Eıkişe· 
mekte olduğu ıiyaıeti ve kanunu birden ıonra Herekeye gidilecek • 

tir. 

Yarın Atinaya 
gidiyor . 

Yunan Hariciye Nazırı M. ~ 
ıimoı, dün yanmda yunan ...... 
ciye Nezareti yüksek meınur.ı-;: 
dan M. Rozenti, M. Pipine~ 
naniıtanın Türkiye Batko . • af. 
M. Kapsalis, konsolos mua~ııı•al, 
Lambros olduğu halde dün P , 
rikhaneye giderek Petrik Ef,..di 
yi ziyaret etmiıtir. • • , 

M. Makıimoı öile yemeliJll; 
rada yemit, ve ıinot azası , 
metrepolitler yemekte hazır b', 
lunmutlardır. Patrik Efendi,"/• 

jıllO' nan Hariciye nazırı M. Maks f' 
ıun ziyaretini, aktam 17,5 da • 
rapalaı oteline gelerek iade etti' 
tir. ....ı. 

M. Maksimoı, Patrik EfendİJP"" 
ziyaretini iadeden önce Patrik"' 
neden döndükten ıonra, bir "; 
yeni Atina elçimiz Ruten Eıre~ 
ile birl:kte ıehirde bir gel 
yapmıf lard ır. 

Yunan hariciye nazırı M. ~~ 
ıimos yann Loyd vapuru ile ,.... 
rimizden hareket edeceklerdi:.... 

Maliyeye bir banka t•"'' 
verilecek 

Ankara, 6 (Telefonla) - r.fe' 
lisin bu toplanıt devresinde nıiit . , 
tacelen müzakere edilecek 18~ jl 
halardan biri de maliye tetktl , 
kanunudur. 

Bu layihaya nazaran maliye1' 
bir banka şekli verilecektir. "{~ 
ni projeye göre kadroda yapıl•,' 
cak deği!ildikler etrafında teÜ'1' 
kat devam ediyor. 

Yeni nafıa binası 
Ankara, 6 (Telefonla) -'1~ 

ni Nafia binasının açılma mer-•' 
mi pertembeye yapılacaktır 
MU~Uk san'atlar ... udurll r 

Ankara, 6 (Telefonla) - JC 
çük sanatlar müdürü Saffet Sif 
lsparta, Niğde, Burdur havalitİ~~ 
de bir tetkik seyahatine çikaC:V 
tır 

Yeni TUrkoffs mUdUrll .,. 
Ankara, 6 (Telefonla) - ~ 

tanbul hayvan borsası ~ıki ~.o~ 
ıeri Kemai Turgut Beyın Tıır _jj 

fis müdürlüğüne tayin edileeP. 
söyleniyor I 
TUrkofisin Mersin şub•'er 

Ankara, 6 (Telefonla) - ~.,, 
sinde Türkofisin bir ıubesi açı fi' 
caktır. Şube müdürlüğüne 0 

raportörlerinden Ziya Emin S" 
yin tavin eclil.ece~i söyleniyor• esuinin yeniden tadilini ret ve 

cerh etmeye ittifak ile karar ver • 
1933 mali yılı hesapları mittir. Aydında bir kaza Gümrük müdürleri 

ANKARA, 6 ( Husust ) - Sosya1iıt gurupu, binnetice üç Aydın; 6 (A.A.) - Bu sabah arasında nakiller / 
1933 mali yıl idare hesaplarının aylık bütçenin kabulü talebini red· Aydından hareket eden motokar ANKARA, 6 ( Huıuıi )d'f' 
1934 birinci kinun ıonuna kadar detmeyi karar altına almıt ve M. Germencik - Reıadiye iıtaıyon • Merıin ithalat gümrüiü mil~ 
divanı muhasebata gönderilmesi Leon Blum ile M. Fro11ard'ı par. ları aramda yoldan çıkarak dev - Necdet Bey Trabzona, A1;i'. 
Maliye Vekaleti tarafından em .. lamento küraüsünd~n müdahalede rilmittir. On iki yolcudan altısı gümrük merkez müdürü M ~' 

S hh b k ı redildi. bulunmaya memur etmittir. yaralıdır. Bey Menine, ıümrük müfettİ~ 
1 

at a an ığının =------------------··--··----------. rinden Retat Bey Aymtap .......... V 
bir tavsiyesi •

1 
s b /ı l d l 7 1 

müdürlüğüne, müfettit Adil~ 
ANKARA, 6 ( Husuıi ) Q Q dıQzete erı• ne ı•qor ar müdürlük tetkik müdür mua:-__j 

Sıhhat bakanlığından alakadala • 4§ 1 
iine nakledilmitlerdir. T,., 

ra gönderilen bir emirde, Ankara VAKiT - Mehmd Aıım Bey, sındald blJgük itibarı kazan""ltır.,, tilriln ezici karanlık tazyiki altında ithalat gümrüiü müdürü AP 
merkez hıfzıasıhha müeaıeıeain - Soyvet ihtilalinin yıl dönümü müna· MUlll/et _ Ahmet Şükrll Bey: ve lltllancı kalıplarının bolu~u çem· ey vekalet emrine alınmıftlf• 
den ıönderilen 300 ve 400 gram· sebetiyle bliyük komıumuzda bolşe· Cehalet ml, garez mi!,. baılıöını ta
lık §İ§elerdeki aııların, vilayetler- vik rejiminden elde edilen büyük mu- ııgan yazısında Franıızca Journal 
de bozuLmaıına meydan verilme. vaflakiyctleri kaydettikten sonra ev- gazetesinde Sen Bris imzasiylc çıkan 
mesi, bunların orijinal !i§elerinde uclce hemen bütün dünyaya harp Uan ııe bir kaç gün evvel de (Vd • NiJ.) 
kullanılmau tavsiye edilmittir. etmiş gibi bir vaziyet aldığı sanılan Beyin gazetemizde cevap verdiği ya· 

Kemal Zaim bey 
ANKARA, 6 ( Hususi ) 

Ziraat Bankaaı umum müdüri;i Ke
mal Zaim Beyin as:ık mebusluk -
fardan birine seçileceği ve yerine 
Merkez Bankası müdürü Sali.hat• 
tin Beyin getirileceği söylenmek • 
tedir. 

Soııyct Rusyanın şimdi na&ıl bütiln zıya mukabele etmekte ve imza sahi· 
dünyada bir "banı unsuru,, olmuı binin Türkiye aleyhinde yazdıklannı 
bulunduğunu anlatıyor ve f8yle di· cehaletine veya garezkdrlığına ati 
yor: etmek zaruri bulunduğunu anlatmak· 

"Sovyet ihtildli kendi sınırları i· tadır. 
çinde büyük bir inl-ıldp yapm1f lır. Cümhuriyet - Baımakaleyi Bo. 
Bu inkılôp bu memleket için bir da· lu mebusu Baaan Cemil Bey yazmlf• 
lıili ~seledir. Bliyük dostumuz ve tır. Makale ıahlbl, dU inkılabımızı 
komşumuz bunu ylJrekten kabul etlen izah ederek diyor ki: 
her memlekete dostluk elini uzafmıf- "Tllrk kültürü, tarihi bir Paeüdo
tır. Bu sayede bugün uluılar ara • morphoae ile, yabancı köhne bir 1.-iil· 

Mri içinde, aaırlarca nelu alamamıı, 
donmuı kalmıı, canlılığını ve yarat· 
ma ku'1vetini kagbetmiıti. Kalkın • 
mak için, memleketin üatüne çöken 
bu yabancı kllltürün ağır tazylldni 
kaldırmak, milli ruha TürklüğiJn ken-
di Uade fekUlerinl yeniden buldur • 
mak, içle dlf, muhteva ile ,ekil a
rasındaki yaratıcı vahdeti tekrar ka· 
zanmak ldzımdı. Bunun içinde zorlu 
bir hamleye, tabiat ·enerjisine benzer 
büyük bir kuvvete ihtiyaç vardı. 

lıte bugünkü dil inkıltibı ile bu 
zorlu hamle, bu tabiat enerjisi lıarc
ketc geçmiş bulunuyor." 

Hollanda<lan gelecelı 
mallar ,1 

ANKARA, 6 ( Huıual ) ~ 
Holanda ile yapılan Kleri~,11. 
latmuına ıöre, men,e tah•P_J 
melerinin iki tane olarak ~, 
ıı llzımgelmekteyae de, 23 .• ~ 
den önce ıümrüklere geJ111it ";J 
)arın tehadetnamelerinin ~ 
le deiittirilmeıi imkinıı~~ 
ötürü, bunlarm eski fonnil~ 
yapdmıt tahadetnamelerle 
kararlaımııt 
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~""' ..... . a= ... CJ.~_:_ 
111iin, Sovyet 
dosUarımızın 

191bayramıdır 8oı.e,.~ •eneıi 7 teıriniaanisinde, 
~· er, leninin rehperliğiyle, 
ti. 1 hükUuıetini devirerek ikti 
~eu · 
Yrldö •. erıne aldılar.Bugün, 17 nci 
ille .~\iınleridir.Milli mücadelenin 
~ ~lerindenberiTürkiyenin can 
"" ottu ve ıniibareze aTkadatı o· 
llii~fu devletin bu büyük günü 
~ !:larız. Muharebesiz,sarsınh 
~1

1 ntıaız, bilakis daimi inıi· 
~t .~' ~~tahtı, inkiıafh, bereketli 

:;ıur Reçirımeaini dileriz. 

-- er zaınan ıöylenilen sözleri 
e tekrarlryalım: 

diit Ç~ Ruıyaaı, memleketimizin 
ın.ı~lllJdı; lıtanbulu bizden al
~ l t' CUı.ıh 1 1!ordu. Halbuki, Sovyet 

di&· ~rıyetleri tamamiyle güven· 
••"1ıı b' .. d' lJ' reJım ır. 

t\iaı ~il için, ikendisini günden 
~ e kuvvetlenmit görmekle ıe· 

""1eJ' . 
' 

1
YIZ. Sovyetler, dış ııyasa-

~ltu Franaayla ve diğer bir çok 
t Pa. devletleriyle anlatarak 
~!arını enıniyete koymakla be· 
it r, dahillerinden de pek sağ· 
\ "'iattılal'. Cugün kaTa ve hava '"\'v 1 •• , ~ et erı diinyanın en büyük or· 
't filol · ı ı.=t teded· arıy e boy ölçütecek dere-

ır 1 ır. Garbın onunla anlatma· 
ttı~t'Q en birinci sebebi doıt reji-

1' ırı artık devril . ' ... . , __ "ıl .,, o)lllas emıyecegıne && 
p ıdD'. 

· ~ ~etler, Leninin hayatında, 
endıleriıı· f,·· •. k . .. h 1. 

1 uyu hır laboratuvar 
il ıne ko1dulv H . b. ·ı· 

fedaisi h. • anı, ır ı ım 
r ' ır P1'ofeaörün tahaniya· 
Ya~ v" d 
~· ucu unu hibe eder· ve ne· 
'ıcede l.. ... ka . , 

. ~ ınaanların hayatı Ü· 
~ı~de lllüeuir olacak trir takım 

fıyatta bulunulur ••• 

ı!~'t'1etler de 'böyle yaptı; fakat, 
"'-

1nle halefi Stalin onu ameliyat 
l&amda öldürmedi ... Bilakis ... 

~' tecrübeden ıimal komtumu
ler 1\ ~ehine pek çok müsbet netice· 
~ e de edildi ve hali da sovhoz 
ye~ , 
)~·olhoz denen mütterek mülki· 
de 1 

çiftliklerde, devlet aanayiin -
1 1lıa 'f 'h ~iliitte ~1 cı azında, kooperatif· 

Sa 'ınce aan'atlarda, beteriyet, 
, 11.,etlerde yapılanla b" "k b' ~ il . . rı uyu ır 
~ e .takıp edıyor. Heyeti u -
~ Y~~· Rusya ıeraitine uyacak 
~~ılıklerin bir çok anasır ve 
f,d l'rlı&tından memnuniyetle iıti-

e olunuyor. 
lhc .. 

~k ~~~ doıtlarmıız aleyhinde 
.. , ıftıralarda bulunuldu. Zi· 

1 Olllaı, 'l"h tt llf 11 a la nıahvedemeyin-
bı:-ı lca.ıabaLiıile ho"' ak · t .:-t etd. F gm ıı e-
diJtlerj 

1
• ~t, meydana getir -

'bu~L eıerın büJiiklüiünü artık 
• ''«il düny 11 __ '---ı 

!i>"etiııd ~ ıaauu etınek mecbu-
'ttit· e dı. iftiraların tasvir 

~;1 ::;' elbette 'bugünün 
.._IGıı b. •Yatma dayanan ve 
~ Sovy ır dev adımı daha yükıe-
~dr... et kuruluıunu yaratamaz-

) . 8oıte.ik .. d 
etınd on erleri te-bb:ı_ e 111\ik ' .,.- ~-
oı~_,d etnsnelen muvaffak 
~eler, ~r. Hele önümüzdeki ae· 
•le ÇıL- Yvurlarını kuvveden f'. 
~· "'«tlQeg 1 
r 111ci ~ ' nıe~leketlerini yir-
ı:elcıe., Ye ~erıkaaı haline geti-

"llİiiııe ~ un:vanın en büyük 
• lliı, v.ıcı·: olacaklardır. 
Oıtll old ı e onların kara .. 
~.. Uiunı gun 
~h-.; . uz İçin, hucrünkü 
._ l'etlerın d • 
"ı "- '-detJ e ve yarınki &er • 

ı o~t& erinde de ~ 0r .. 

la111amile haklıyız. 
(Va-na> 

HABER - Akfam Poataaı 

·~Si~ASET··· 

Sütçü Bulgarlardan da9ak qemiş! 
Günün mevzuu 
Sar meselesi 

Kömürünün zenginliği ile 
meıhur olan ve Fransa ile Al • 
manya arasında ihtilaflı bir me
sele çıkaran Sar havzası mesele
si, günün en mühim meıelelerin
den biri oldu. 

Kadıköyde 
Salı günleri bir pazar 

kurulacak 
Kadıköyünde Alttyol a.zmda 

eski mezarlık arıaıında geçen se
ne bir pazar kurulmasına müıa· 
ade edilmiıti. Bu mezarlık ar· 
aaaına Kadıköy tramvay ıirketin
ce muhavvile merkezi bina11 ya
pıldığından bir kaç zamandanbe
ri pazar kurulamamaktadır. Ya • 
pılan tetkikat neticesinde Cafer 
ağa mahallesinde Toprak ıoka
ğmda pazar kurulabileceği anla
tılmııtır. 

Şehir mecliıi bu huauıta ya • 
kında bir kaTar verecek ve her 
hafta aalı günleri burada bir pa
zar kurulacaktır. 

Zabit yoklaması 
Kartal Aı. Şubesinden: 
Kartal ukerlik ıubeıinde kayıtlı ih • 

tiyat zabitan ve aıkeri memurlann 934 

ıeneıi yoklamaıma gelmiyenlmn 2. 
Teırin 934 nihayetine kadar Diual veya 

:mektupla ıubeye müracaat etmedikleri 

ve n~rede olduklamu bildirmedikleri 

takdirde haklarında (1076) No. lu ka • 
nunun ( 10) C1 maddesi hükmünün tat

bik edileceii maiduriyetlerine mahal 
kalmamak üzere ilan olunur. 

-0-
~Öy mekteplerine 

ait işler 
llk tedrisat müf ettitleri dün Ma· 

arif müdür muavini Şevket Sürey• 
ya Beyin Teiıliii altında hir top • 

lanb yapmıtlardır. Toplantıda 
köy mekteplerine ait itler görül • 
müt ve bu mekteplerin daha ıık 

bir teftite tabi tutulması için icap 
eden tedbirler a1mmıttır. Müfet • 
tiılere bu n\ektepleri aıkı bir tef • 
tite tabi tutabilmeleri yolunda gi
dip gelme maıraflart için ayrıca 

yol parası verilmeıi karatlattırd • 
mıttır. 

-o-

Lise ve orta mektepler 
için talimatname 

Liıe ve orta mektepler için yeni 
bir taliınatname hazırlanacağı ve 
Marif V eki.letinin bütün liae ve 
orta mektep müdürlerinden mev • 
cut talimatnamedeki hangi mad -

delerin deiittirilmeıi li.zım gel • 
diiini sorduğunu yazmıttık. 

Mektep müdürleri değiımeıi 
liznn gelen maddeleri ve değiıme 
tekillerini birer raporla Maarif 
Vekaleti tallın terbiye dairesine 
bildirmeğe hqlamıılardır. 

-0-
Bir tavzih 

22 birinci tetrin tarihinde çı· 
kan ıayımızın onuncu aayıfaıında 
"Şüpheli bir ölüm,, baılığı altın
da bir cinayet vakaaı yazmıttık. 

Emniyet müdürlüğünden dün bu 
vaka hakkında bir tekzipname al· 
dık. Bunda, vakanın cinayet ol
madığı bildirilmektedir. 

._...__. ...................... """"*" .... '""''""QttıllltnJllt-•• 
Karpuz keaer gibi 

Nalrilbent Çayır oğlu aokağm· 
da bina yıluc111 Mehmedin sergi· 
ıinde bir alacak meseleıinden 
muğber olan Arapkirli Mehmet 
Genç aia, karpuzcu Hüıeyin ağa
yı aol küreği altından ağır surette 
yaralamıf. Kendiai yakalanmıı, 

mecruh hutane1e kaldırdmıftır. 

Kavga 
60 lira alacak · 
yüzünden çıktı 

Fındıklıda o-

Halil Ef. 
töyle olmuttur: 

turan Huan E
fendi isminde
bir sütçü bir 
kaç gün evvel 
Küçük pazar
da sütçü Bul • 
garlardan da • 
yak yemittir. 

Hasan Efen
dinin anlattı

ğına göre vaka 

Sütçü Hasan Efendi, Küçük
pazarda Kıble çetmeıi yanmda 
22 numaralı ıütçü dükkanında 
bir hayli ça.lıımıt, sonra ayrıl
mııtır. Bir kaç güne kadar as
kere gidecektir. Hasan Efendi , 
dükkanın ıahibi Tanattan 60 
lira alacaklıdır. Bir kaç defa a
lacağını istemiııe de atlatılmıt • 
tır. Nihayet üç gün evvel öğle
ye doğru dükkana gitmit: 

- Yann askere gidiyorum. 
Alacağımı ve bir de yol parası 
makbuzlanmı ver, demittil'. 

Tanat bu eınada bir kaç müt
teriai ile meıguldür. Huan E -
fendiye: 

- Görüyorsun, timdi itim 
var. Akpm dokuz buçukta gel 
de paranı vereyim. 

Cevabını vermiştir. 
Hasan Ef enCli çağrılClığı saat

te dükkana gitmit, parasını ta -
mamen istemittir. Bu 11rada ıo
kak hayli tenhadır. Dükkanda 
da Tanatın ortakları Comi, Pato 
ve arkadqlarından Yani, Y aıof 
vardır. 

Hasan Efendinin biraz aert 
konutması bu bet Bulgarı kız

dırmıt, içlerinden Yani, Patoya 
ipret ederek dükkanın kepengi
ni çektirmittir. Bu sırada diğer
leri Hasan Efendinin üzerine 
sopalarla aaldınnıtlaTdır. Hasan 
Efendi, itin fenaya varacaiını 

anlayınca bir yandan batına ıo
pa inmemeıi için korunmaya, bir 
yandan da avazı çıktığı kadar: 

- Can kurtaran yok mu? 
Diye feryada baJlamıttır. Ha

san Efendinin feryadına sokak
tan geçenler kotuımuı, yaTı açık 
duran kepengi kaldırarak Ha • 
ıan Efendiyi kurtarmaya çalıt • 
mıtlardır. Bu ıırada bekçi Yu
ıuf ve biraz sonra da komiıer 
muavini Mustafa Efendiler gel -
mitler ve mütecavizleri yakala -
mıtlardır. 

Vaka, Haaan Efendinin za -
man•nda feryat etmesiyle daha 
fena bir neticeye varmadan ya
rıda kalmııtır. 

lijO~eLiJ'Tlj 
Manifaturacı zannetmı, 

Belediye 
Kuzguncuğa tramvay 
gideceğini vadetti 
Kuzguncuk ve Paıa 1imanı a

halisi namına bir çok imzalı bir 
iıtida ile beled\yeye müracaat e
dilerek Üsküdar - Kadıköy 
tramvay hattının bu iki ıemte ka· 
dar uzatılması iıtenmittir. 

Belediye bu müracati tkik ve 
terviç etmif, yakın bir zamanda 
Pala limanı ve Kuzguncuğa ka • 
dar tramvay hattının uzatılacağı
nı bildirmittir. Bu vaad alakalı 
ıemtlerde memnuniyet uyandır· 

mıtbr. 

"ihtiyar Tilkj,, hudut ha
ricine çıkarıldı 

Geçen sene A vrupaya eroin 
kaçırırken yakalanan ve bir ıene 
hapiı cezasını bitirdikten ıonra 

çıkan beynelmile1 kaÇakçı ve "ih
tiyar tilki,, diye anılan Vaıili Gri
malidiı dün hudut haricine çıka
rılmııtır. 

Hilaliahmerin veremlile
lere yardımı 

Hililiahmer Cemiyeti lıtanbul 
merkezinin muhtelif mıntakalar • 
da baktığı veremlilerin adedi iki 
yüzü geçmİftİr. Her veremliye 
günde üç yüz yirmi gram etle İ· 

ki yu~urta verilmektedir. Yar • 
dım biraz daha arttırılacaktır. 

o 

Otobüs - tr~n rekabeti 
tarifeyi indirdi 

Şark Demiryollan taTif esinde 
yapılan tenzilat üzerine lıtanbu1 
Bakırköy araaında itliyen otobüı
ler Hatlarım on yedi buçuk ku • 

ruttan on iki buçuk kuruta indir· 

mitlerdi. Bu ucuzlatma üzerine 
otobüsler her aef erde zarar et • 

meğe batladıklarından tarifeleri

ni yeniden on bet kul'Ufa çıku • 
mıt1ardır. 

--0-

Konvansiyonelde 
büfeli vagon 

Avrupa konvanıiyonelinde 

timdiye kadar büfeli vagon bu • 
lundurulmuyordu. Nafia Veki • 

Jetinin tetebbüıü üzerine Şark De
miryolları latanbuldan ÇeTkezkö-

ye kadar olan kııım üzerinde kon
vansiyonelde hüf eli vagon butun
durmaya batlanıııtır. 

--<>---

Belçika heyeti geldi 
Yeni Belçika Kıralı Üçüncü Le

. opolt Hazretlerinin cülGaunu Tür· 
kiye Reisicumhuru Hazretlerine 

resmen bildirmek üzere Ankara -
ya giden Belçika heyeti hu vazi • 
fesini bitinnit olduğu cihetle dün 

lstanbula dönmüttür. Heyet yarın 
memleketine doğru yola çı1'acak -
tır. 

•••••• , ....... 
Bu da öyle 

Sar havzaaı, timdiki halde 
Milletler Cemiyetinin idaresi al
tındadır. Bir Sar idare komia
yonu mevcuttur. Sarın timdiki 
fevkalade komiseri Knok adlı 
bir İngilizdir. 

1935 ıeneıinin kinunuıani • 
ıinde Sar halkının reyine müra
caat edilecek ve bu mıntakamn 
Almanyaya mı, yoksa Franaaya 
mı kalacağı, yahut timdiki gibi 
Milletler Cemiyetinin bitaraf İ· 
dareıinde mi devam edecefi, 
halkın reyile anlatılacaktır. , 

Reylerin bitaraf ane ve hiç bir 
meaeleye meydan verilmektizin 
temini için, son iki aydanberi 
ehemmiyetli hazırlıklar yapılı • 
yordu. Bitaraf bir tali rey ko
miıyonu kunılmuttu. Bunun a
zaları rey liıt'1erini tanzim edi-
yordu. ~ 

Diğer dhetten Alman nazile
r;nin ekseriyeti Alman lehine 
temin için, tetebbüılerde bu • 
lunduğun•\ ve !·unun hazan "tet
hiı., ismi verilen zorlu bir tekil 
aldığı haberleri de kulağa çalm
maktaydı. 

Reylerde hile yapıldığı ileri 
aüriildü. itin diier bir f&yanı 
dikkat tarafı da, aon zamanlo.r
da Sar havzasmm mukadderatı
nı tayin itinin - gene bu uygun
ıuz vaziyetler yüzünden - he
men halle giriımemeği, biraz 

seriye bıkarmafı dütünmüt ol
malandır. 

Henüz, almmıt katt bir ted
bir yoktur. En mühim havadiı, 
Sar mmtakasında reyiima m\ira· 
caattan evvel Alman nazilerinin 
bir hükUınet darbeıine giriımesi 
ihtimalinin kuvvetlenir gibi ol • 
maııdır. Bu vaziyette, evvelki 
~t· n gazetemizde haber verdi ti· 
rr.i~ gibi, timdi hudutlarda hazır 
l.ulunduğu aöylenen l='ranıız u
kerleri ıara ıirecek ve uaYİf I 
iadeye ~alıtacaktır. 

r:"ranaız askeri, timdi Alman
Franaa arasında münazİİ· 

fiyli olan araziye ne uman ıi
recektir?. Ve nuı! 3irebilir? 

t~· - · ~uı I· ·· :::rimize tay. 
zih etmek için, Sar bayzaıınm 
bundan evvelki vaziyetin; :öz 
önüne gçürmek :zm:dır. 

1926 -~netinin mart ayında, 
C::-r mrr-~ak--·ndan Framız u • 

kerleri :-lc:H:ği ?c~P:?-n, Sar ida
re komiayonur-ı o, zaman reisi 
bulunan Franıız tebaaamdan M. 
Rault, MiUetler Cemiyetine müra
caat etmiı ve tu yolda ıırarda 

bulunmuıtu: 
"Lüzum huıl olduğu zaman 

Fransız aakerleri Sara ıirmelC 
hakkını haiz olmalıdırlar.,, 

Milletler Cemiyeti mecliıi, bu 
talebi. not etmit, ve o zamandan
beri bu teklifi lüzum görüldüiü 
zaman alınacak bir tedbir olaralC 
telakki etmi9tir . 

Şu tartla ki F ranıız askerleri
nin Sara girmesi, ancak son da
kikada yani, lüzum katiyen tahak
kuk ettiği zaman olacaktır. 

Küçük Ayasofyada oturan Emi· 
ne Hanımın evine Ayvanıaraylı 

ıabıkalı Cemile girerek bir çok iç 
çamqırı çalıp kaçarken yakalan· 
mııtır. 

Bereket yakın yerde 
bulunumt 

Şitlide tramvay depoıu arka-
11nda bir allık bir çocuk bulun -

Eyüpte oturan lbrahim Beyin 

hizmetçisi Hatice, evden bir man• 
to ile on bet lira çaldıimdb ya
ka1anmıt ve adliyeye verilmiftir. 

Fransız askerlerinin Sar hav
zaıma (icabında) girmesinin, na

==-=--=-============I ziler üzerinde ne gibi tesir uyan
mut ve Darülacezeye teslim ohm· 
muttur. 

dıracağı ayrı ve dütünülecek bir 
meaeledir 
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MUellltl: ömer Rız• 

Y•zan· 
KADiR 
CAn 

AKDENiZ KORSANI 

Y•zan: 
Aka QUndUz no.10 

Güzel Zeuı'la iki ıevdalııı kar· 
yalanın yanında Miskinin yatı,ını, 
bozuk düzen nefeı alıtını seyredi· 
yorlardr. Zeus bat haıtabalucı 

hemtireye: 
- Hemşire! dedi. Bu arkada

tımrza iyi bakarsanız ı · ze ölünci • 
ye kadar .... 

Bat hastabakıcı hemıire pomat· 
lı katlarını çattı: 

- Burada herkese bir türlü ha· 
kılır. Ayrı gayri it yoktur. 

- Fakat bütün haıtalddar bir 
türlü değildir ki. 

- Haıta ev'mizin itlerine Jca. 
rışmak yalnız bat doktorun hak· 
kıdır. 

Güzel Zeuı, yüreği yumuıak Ze· 
""-5 birdenbire alevden Zeuı oldu. 
Beyaz ditlerinin arasından: 

- Hr.sta eviniz batına yıkılıın 
raıtıklı kadın f dedi. Halk bu hem• 
ıeriı~ni bilmeden bu hale koydu. 
Fakat aeni o halka bilerek parça
latırız, düzgünlü kadın l 

Haıta Evinin MJidürü bu kadı· 
nm gizli dostuydu. Ona güvenen 
kadın homurdandı: 

- Siz kim oluyorsunuz? 
- Bize Oniveraiteli derler! 
- Sizin adınız ne? 
- Zabıt vı.ırakaıı mı yapacak· 

arn dudağı boyalı?! Yaz adımı! 

Sıhhiye Nazırının kızı Zeus l Tıp 
Fakültesi son sınıf talebeıinden ! 

Bathemıire yutkundu: 
- Küçük Hanımefendiciiim ! 

Yanlıı anlr.mayınız. Ben burada 
her haıtaya ıon derece iyi bakılır, 
hiç merak etmeyiniz demek iıte· 
dim" biceLı§yliyeımedimıe tutuk· 

•rıf ne Y lttt,.bq:ı, "° 
• 1ugu~~.t;~JPflayınız. . 

Saro ıle Güner güzel sevıılile· 
rine i§mar ettiler, ıözle kaıla: 

- Deimez ııllığa ! Bırak ıide· 
lim. 

Demek istiyorlardı. Zeuı anla
dı. Sel~m vermeden hasta evinden 
çıktılar. Yolda Saro: 

- Zeus ! dedi. Sakın 'babana 
bir ıey söyleme. 

-.Niçin? 
- Söylersen bu karıyı hemen 

attıracak. O zaman Miskinin iti 
daha kötületir. Karıda kılık kıya· 
fete br.kmadın mı? Böylesinin o· 
rada mutlaka bir ditli doıtu pos· 
tu falan vardır. Onu çıkarırlar a· 
ma, kalanlar inat iç.in Miıkine 
balr.ma2lar. Eğer bir teY MSyle· 
mezaen bu korku ona yeter. Miı· 
kine kendi kardqimitceaine ba· 
kacaklar. 

-Oda doAru. 
Sokaklar kaynatıyor. Meydan· 

lar çınçm ötüyor. Yurt aeverlik, ıa 
vattan korkmazlrk heyecanı bütün 
telırin üıtünde bir Okyanuı bora· 
11 ıibi eıip ıeçi)or. Bayraklar, 
bayraklar .. Oserlerj vecizeler ya· 
zırmıt levhalar. Bandolar, fanfar· 
lar, izciler, eınaf bölükleri ••• 

Bir harp .,_tJuaych, korunma 
hasırbğnada yapılan bu ıöaterit
lerin yarııı bile belki yapılmazdı. 
Haftalardan beri olanca korkunç· 
luiu ve öldürücülüiü ile ıüriip ıi· 
den harp, demek bUtün ıinirleri, 
hatta girmemitlerin sinirlerini de 
altüst etmitli. 
Galiçya ateş püakürüyor. Kl.l'pat 

lar kan köpürüyor. Ma.m cephe
ıinde açılan gedikten Fraıwalar 

akın ediyor. Ma.zuri'le Çar ordu· 
lan he.taklua .,.19 nıyorlar. Or· 
..._ .-IHJer. Ordalar ilerliyor. 
~!tirler yanıyor. insanlar bolu· 
fuyor. Kan ıö•deyi ıötürüyor. Ku 
cakları bebekli kadınlar: 

4lma Ye bqka dale çevirme 
Devlet yasasınca koru'udur. 
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Table (Tebul) Mua 
Tail (Teyl) Ku)'J'Uk 
Take (1'ek) Alır 

no.48 ŞAHİIV REİj 
- Ekmek! Ekmek 1 fi 

Diye .okaklara cansız ıerili· 

yorlar. 

Tale (Tel) Hikaye, masal 
Talk (Tok) Konuıur 
Talk (Tok) Konutma 
Tea (Ti) Çay 

1 BUyUk m•cera, ••k ve h•rp romanı J 
Hatta Evindeki Miıkin gittikçe 

iyileıen yaralarına yapılan panı· 

manları dumanlı ıözlerle seyredi
yor. 

Tea·table (Ti tebu1) Çay maaası 
Tear (Ter) Yırtar 

.şeyh Ebüssait, haberi alınca beyı jıt· 
den vurulmuşa döndü! 

Günleri üçe ayırdılar. Bir aün 
Zeuı gidip yokluyor, ikinci gün 
Saro, üçüncü gün Güner. Sonra 
gene birinciden bathyorlar. 

Bir gün baı operatör müjde 
verdi. 

- Sert parmağı ile yüzük par· 
mağından baıka hiç bir yerinde 
ıakatlık kalmıyacak, biraz da sol 
kulağının zarında bozukluk var. 
Yediii sert bir tekme kulağı ze
delemif. Onu da üç dört gün ıon• 
ra çıkınca ayakta baktırırız. 

Hasta evinden çıkacağı gün üç 
arkadat toplu ıittiler. Kapıda bir 
otomobil beklettiler. Miskin gene 
eıki Miskindi. Gene yarım gülüm· 
ıemeleri ıönmüıtü. Fakat o kadar 
güçsüz değildi. K~ndi kendine gİ• 
yindi. Koca iekarpinlerini kendi 
bağladı. 

Odadan tam çıkacakları vakit 
birdenbire durdu. Ceplerini çabuk 
çabuk araıtırdı. Zeus sordu: 

- Ne arıyorsun? 
- Yok Zeuı! dedi. Bulamıyo· 

rum. Yok. 
- Ne yok dostum? 
Biraz kızararak, genç kızın ku· 

laiına eğildi: 

- Torba, papuç paraluı yok. 
Hani ıen vermittin. Hiç, hiç, bir 
taneıi bile yok. Ben timdi ne ya· 
parım? 

- Ben gene veririm. 

Tear (Tir) Göz )'&fi 
Teli (Tel) Haber verir, s8yler. 
Temper (Temper) Huy • Mizaç 
Ten (Ten) On 
Tenth (Tens) Onunca 
Terrible (Teribül) Korkunç 
Than (Zen) .. den 
Thank (Sank) TqekkUr eder 
Thankf ul (Sankful) Şükredld 
Thank you (Sank yu) Te,ekldlr e-

derim 
That <Zat) O, fU 
The (Zi) Tarif edatı 
Their (Zer) Onlann 
Theirs (Zers) Onların 
Thcm (Zem) Onları 
Them selves (Zem selvee) Kendileri 
Then (Zen) Sonra 
There <Zer) Orada 
Therefore (Zerfor) Onun için 
There is (Zer iz) Vardır 
There are (Zer ar) '1ardırlar 
These {Zis) Bunlar 
They (Zey) Onlar 
Thich (Tik) Kalın 
Thlck • headed <Sıkheded) Kalın 

kafalı 
Thin (Sin) ince 
Thing (Sing) Şey 
Think (Slnk) DfltUnUr 
Thlrd (Serd) itçUncü 
Thirst (Serst) Susuzluk 
Thirsty (Sersti) Susuz 
Thirteen <Sertin) On üç 
Thlrty {Serti) Otuz 
This (Zis) Bu 
Thorn (Sonrn) Diken 
Tho.c;e (Zo) Şunlar 
Though (Zov) Her ne kadar • ve

levkl 
.(Dnaau ırarl 

- Olmaz olmaz! Versen bile kendine kartı dütük vaziyette 
almam. göstermek iıtemiyordu. 

- Neye almıyacakımıtın? Öyle Çocuklar onu bilmiyerek, temiz 

60 ıuvari ile biru evvelki ok 
yaimurundan dplayı daiılarak ar 
kadan ıelenler. biranda birbirle· 
rine knımqlarcb. Yaralı ha~
lar ve İlllUllar yerlerde kıvranı· 
yor, inliyorlardı. 

O umana ılcadar Şahin Reisle 
yamncla]ciler ıemiye ıirmitlerdi. 

Y ellcenler açıldı, kürekler itledi 
ve •mi açıklara doiru aüzüle ıü· 
züle uzaklqtı. 

Zavallı lbni Cebbar'ın lop atı· 

lacaiı sırada arkadatlarım ceaa • 
retlendirmek için kılıcım havaya 
kaldıran eli diraeiinden kopmu9, 
kılıçla beraber kanlar içinde b:r 
kenara düımü9tü. Xenclin de ke· 
sik kolundan akan kanlarla gittik· 
çe kuvntini ka,hediyordu. 

B!r asker onun· yanma sokul· 
muıtu. Akan kanı durdurmak için 
kolunun oimua bqmdan bir iple 
ııkıyor, yarayı aarmaia ujrqı· 
yordu. 

lbni Cebbar eallam kalan kolu· 
mı bu merhametli ve eadık ada· 
mm ıöiıüne doiru usattı. Eliyle 
itti: 

- Bailama !.. lıtemiyorum ... 
istemiyorum artık!... Bitti. ... Bun· 
dan aonra ben ölmelyim ! .. 

Bir anda duma dağın olan a • 
damlarına, bqı bot kiıniyen atla· 
:n., 3de 1~,ı,~ılara .anük 
s&sr.Tl~~~;.rn~-bü • 
tün yelkenlerini titir~re~ ' ~ıaen 
ıemiye ıözler:ni dikti. Son defa 
ı&tıünden bir bava: bop.ldı: 

- ~bhh! •••• 
teY mi olur? duyıularmın aykırı ve kartı duru· 

Al öd H Diye inledi. Olduiu yere yıkı· 
- trıam ·· eyemem. em lamaz bir co•kunluiu ile yapınıt· 

b l · k ~ larak öldü. akkal bu ay ıiı da vermıyece · lardı. Böyle iıtemiyerek, bilmiye- J. 
N · '> O"' I b h ft d O sabah Habibeyi uzayire ıe· eye veraın . 1 unu eı a a ır rek yaptıkları bir yanlıtı her aa• 

k d tirtmek i.-in Şeyh Ebüuaidin ıön· o ulama ım. bah ve her öğleyin yüzlerine, yüz -~ 
ld · l · b k b" h · derdiği adamlar kaleyi her tarafı· are ıt erıne a an ır emıı· yüze gelip r•rpmak doiru deiildi. 

lA f k t ~ açık olarak buldular. içeride 
re a a arıt 1 : Bir aün nasıl .. erken davrana-

B. h t ld'i' k't • bir "-- nöbetçi ve utakla sütnine· - ır as amız ge 1 ı va ı madı. Büyük kapıdan ıenlt parka A°'s 
bütün ceplerini ararız. Ne bulur • den baıka hiç kimıe yoktu. 
ıak bir zabıt varakası ile kasada ürkek ürkek ıirdi. Yüzleri kızara• Nöbetçilerden biri onlara anlat-
aaklarız. Fakat Efendinin ceple· cak arkadaıları ile ıöz göze ıel. h: 

memek icin yere baka baka ve rinden hiç para çıkmadı. Yalnız 
kendisi bu ıqçundan k?zara boza· 

bazı kiiıtlar çıktı ki onları da ver· 
dik. ,., ra yürüyordu. 

Saro kıaa ke.ımek için: Henüz ıınıflara ıirilmemiıti. 
- Belki, o pat!rdıda çalmıtlar- Koca park kaynatıyordu; tattız 

dır. Zarar yok. Gidelim. bir kaynatma ile kaynqıyordu. 
Miıkin ince ince söylendi: Yayıara, ıürültü, f&kalatma, ça· 
- Çok ıey, çok tey! Adamın ğırıtma ıealeri vardı. Fakat bir 

CSdünç aldığı bir parayı kim ça· kaç ay önceki neıeli uiultu yok· 
lar? Çalınır mı hiç? Hayır, bayır! tu. Harp bütün dünyayı allak bul• 
Çalmamıılardır. O gürültüde ben lak etmitti. 
dütürmüt olacaiım .•. Beni nereye Parkın ortasına ıelinciye kadar 
götürüyoraunuz? anlAınamıttı. Oraya ıelinc.e ıezdi 

- Pansiyonuna. ki kendisine her vakit selim ve• 
- Siz, öteki insanlar gibi ne renler, alay edenler -ıöiüp döv· 

iyi inaanlarıınız. medikleri halde- ıeli.m verme· 
Birgünün çizgileri · mitlerdir. Dikkatini çeken bu ha· 

li öğrenmek için laboratuvara Üniversite rçılmıf, derslere 
kadar gözlerini gizlice 6ıtjında ao

baılanmıttı. 
lunda gezdirdi. Anladı ki Miakini 

Miskin gün dolunca libl•ratu • her gören hep batını öteye çeviri· 
varına ıiriyor ve öğleyin en ıo· yor. Ne aelim, ne ıaa, ne alay? 
nuncu talebe ıittikten aonra çıkı· Arkadaıları neden bu kadar 
yordu. darıltmııım? Diye içini çeke çeke 

Herkeı gibi belli aaatlerde ıi • dütündü. Yediği onca dayaktan, 
rip çıkmaktan çekiniyordu. Altı aldığı bunca yaradan aonra timdi 
hafta önce uğradığı hakaretten de selim verip konutmamalan )'Ü• 

dojan hiç bir utancı yoktu. O bat· reğint'! dokundu. Öileye kadar ça· 
ka türlü diifünüyordu. Kendiıine htamadı. Biteviye dütündü. Ne 
yuha çeken ve çektirenlerle, dö· ıuç ettim ki? Neye bu kadar darıl• 
ven ve dövdürenlerle cöz göze ge· mıtlar bana? 
lirae on1ı.r utanacaklardı. Kendi 
yüzünden kimıeyi utandırmak, 

(Devamı var) 

- Habibe kal~ arkasındaki 
pencereden iple ıarkm~,, evvelce 
de Şahin Reiıle bir arkadatına 
haber yollamı9. Ont..r da tam vak 
tinde ıelmiıler ... Fakat farkına 
vardık, bütiln uker lbni Cebbar· 
la beraber onlann aTkaımdan ıit· 
tiler .• 

- Acaba yakahyacaklar mı? .. 
- Kaçamazlar, çünkü onlar ya· 

ya bizimkiler atlıdır. Yalnız gideli 
üç dört aaat olduiu halde dönme· 
diler. Bunun iç.in biraz merak edi· 
yoruz ... 

Ebüuaidin •.damları kalenin 
en yüksek mazıalmdan denize 
doiru baktılar. Bozıun alaymın 
kimi yaya, kimi atlı, yaralıları 
ıırtlannda, kucaklarmda tafıya· 
rak da pılı bir halde ıeldiğini ıör 
düler. 

Hepıinin de ıözleri dehtetle 
açılmıttı. 

Yalnız ild kiti, 1üa kiıiyi bu ha· 
le IOb.r mı? •.• Bunda bir yanlıılrk 
var? Ne olu1onız? ••• 

Şeyh Ebüasait bu haberi aldıiı 
AllllD beyninden vuruJ,muf &İbi 
oldu. Hemen alına atladı. Bütün 
auvarilerivle beraber Elhaneı ka· 
laine aeldi. L\kin orada ne yapı.· 
caktı? ... 

Çünkü Akdenisin ~ 
Şahini Ceayirin en tüzel '9 I 
mer gü•ercinini çoktan abP 
mİftİ. _ _,) 

Şeyh Ebüaaait elindeki Jor? 
önüne selenin üzerine hücUJll 
yor. ~alı •e ıajlam din).._, 
vuruyor ve bağrıyordu: tJ 

- Naakörler ! ... ~ı.rJ ... 
aemler!. •• Cazünüz kör J 
Şimdi ne yüzle benim karfllll'f 
kıyorıunuz? •.. iki kiti;rJe bal 
mediniz!... 

Lakin bundan ne fayda ..1 
Bitkin bir halde Cezayİre dJ' 

Hırsından çatlıyacaktı. 
na kapandı. 

En ıc:ıra İf t~ bütün ÜJll 

öJmüttü. Ebu Selimeden 
elçiyi de yanma almadı. 

Yanına abp ta ne söyli 
ti! ... . 

- Ah ne diye kızımı El 
kalesine yolladım. Burada ~ 
di kaçabilir miydi? ~aça-~ 
çünkü ben her saman ~ 
olurdum. 

Diye töyleniyor, kızma kfl' 
ler yajdırıyordu: ___ .., 

-. Kaltak! .. Edepaiz?.. ~-~ 
evllt ! .. Bir ıeraerinin arkas 
ıitti ... Bunu yapmak için bek 
timdiye kadar ••. Kabahat heP 
... Biran evvel bat ıas elıll 
de onuı' arzuıuna bır~ıt 

Bununlaberaber on dokuS 
üstüne titr~difi yavruaundaıı 
mak acııı, en hisli yerlerine bit 
hirli hançer ıibi batıyor, 
yatarıyordu. ...J 

Ne de olıa, her 19yden •~ 
da bir babaydı. 

Eier Şahin Reiale oynaciıl' 
Ali cenıiz oyununu kayb 
ni bilseydi, o inatçıhiı ya 

• • • 
Şahin Reiı ıemiye ıirditi 

man, atlannı denizde bır ....... __ 

ve zavallı hayvanlar, ıatkdl 
halde sahile doğru yüzmel• 
lamıılardı. _ ,)6 

Genç kız aevgiliıine sokU""'I 
- Ah, mümkün olıaydı dl/. 

ları beraberimize alsaydık'::.&/ 
kil onlar olmasaydı bu .aadP' 
remiyecektik... / 

- Evet aevıilim ... Mü~ I 
.. ydi ben de iıterdi~. Ha~di I_ 
ni timdi kamaraya rötilre,,...,' 
ra ben yol hazırbiı görllll~ 
ıemiyi dolafJD&hyım ... 

Kolkola yürüdüler. ~ 
Bütün yoldaılar iki sıra f1r _i 

lar, onlara imrenerek ~ 
'dı. Kılıçlarını kınlarmdall ;'1 
la.r, bol ay ıtıfında havaya 
dılar, ıelamladılar. / 

Şahin Reiı b.r iki taraf' 
lümaiyerek ıeçiyor: / 

-Sat olun evlitlar, ..ı 
Diyorcİu. 

Gemide bir bayram .,.,.,df-,g 
Gemiye kadın almandl ~ 

ıuzluk aaydmaıı artık aJdl' t:'J 
miyordu. Çünkü Habibefİ~ 
ıilzel bir kadın olarak detiL 
vücudunun bir parçuı, o 
kadar yapbkları 1&\'&fla~ / 
ıinde aldıkları ganime~~ 
değerliıi olarak aörüyor..,.,. /1 

.(De.,,-
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- 2 - 1 DlıQM Hanım, J91elerlnden 

Dir.1et Hanım, iatuyondan birlMı 
~ ta •trafma \,akınca Hay- ..- Ha,.11. la kmm Na.et
. Baban orada stirmedi ve -WL• H&JClar U.M, 16ph•la hu 
'IYlıalacle baırette bldı. rMlaolMah, Zira. itte. pencereler 

.. 36.,heaia teı,n.fam alma· &pis. 
... •ca1ct" -· clütlnclu. o..... ...... • ..... ,.. 
"'-~ lcitkln aahlbi, .Ui,... , .......... ~ lrlce,-

kadat PribaiiJordu. dl, ebala ~ .. lro,.. ma'ri alaJG,. 
Ufak tefek, oldukça ılpnan dil. SırtaMla Warlıe l»içbDI bir 

lalr ha.ınndı .• Saçları lmch. y.. • tan&- ftl'dıı laupada.4-. ... ,.. 
...._ ilci lm J9leni ftl'Cb. Udai Km, ha,retle dedi klı 
.. .,_ tık olcWrlan ~ Dra. - HaJdar 1-ba harada ama, 
"' flaa,nala te8at tefldl .U,.. yammla .. te!'_ .... iki &dMD 

~ Llldn, hanım, knlar Gu - var. Allah Allah ... Ne ohıJor? a• 
--~-~ hakim bir tavırdaydı. caba? .... 
~ .. pek u kibar bir hali Xard .. i 1Cadri1e ile birlikte a• 
·-.ıı ralaadaa baclllw. 

Raimde prdüjünü ,.~ 6ir 
IHılcJı lalpfıtlırl FUaı 8~• o· 
lar olma IHıldılllTflan tlefil, cin
.ı lll'Glllltla 6Ue natlir 6alanar 
..,.,,,iiltfe bir Ballnamnl.. Ba 
ı..nllıler, Wr6iriH elılenerelc 
A....nh mas.leriıff/en 6irine 
,.,ı.,tirUmefe ral111lrnalrfadır. 

Babkeıir futbol maçlan 
Balıkeair, (Huaual) - Ba,..... 

sUnU Birlik - Ala1 ve Güç - Yurt 
mahtelitleri araamda bir maç ya

WU de birbirine bemi)'ordu. pılnuıbr. Bu cuma bqlıyacak 
Lakin KadriJe, hemtireainden iki kupa maçlarına hazırlık mahiye • 
J&f daha IMIJUktG. YGziliıibı hat • tinde olan bu maç iki tarafı teıkil 
lan daha muntazaıadı. Burnu düm eden oyuncular için biribirleriyle 
düa bir hatla çekilmiıti. APı da.ı anlaftıklarmdan pek o kadar 
iJi plmlftl. Şüplıeaia ki daha iyi ve zevki olmamııtır. 
aüaehli. Uki11, kard91i, ifade Ye Maamafih Güç • Yurt muht• 
tirinlik ao1dumclan claha culpti. liti oyunwı devamı müddetince 

H.,dar ı..t., arabuun clarcha• eberiya huım kale önünde oyna· 
tunu ıörtir sarma, DiTayet Ham- IDlf çok tehlikeli vaziyetler. ihdu 
mm lniiDe dolna koftu. Şqkmlı - etmiıtir. Fakat bir çok güael fır-

Her parçası ayrı bir heyecanla okuaıcak ••cera. 
kaakınçlak. k•not, •ık Ye seyabıt ıomıaı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SOLEYMANIN OGLU 
Tefrika no. 80 

lrrw, L-•!-..1,.. '--•ı:...ıi. atlardan iatifade edememiıtir. 
.. lllWllU- 891 ~.. niim. 

ftı- H Güç • Yurt muhteliti Birlik • uv.J.e UllDI _ Şuraıı muhakkak ki içiniz-
- Ne nr, HQclar t.H 7 .. ·de- Alay muhtelitinin ikinci devre- den birinin bunu kabul etmeai li· - Şa1et mGılMtt cenp yerİJ'. 

~. •apb~ bir avnra mukabil bi- --'- l '-- --Zf .; .n--· .. •i.· 5-i illalJaıada ar.dik, JOk· # •• ,., ZJmdır. ac& ~ ms vu Y-• e,. ~ıne • 
ima_. rinci devrede bir, ikinci devrede 1 mı ....beat bırud.cak.. ta. Yokla telpafı • vm 1Dı? Merzuka, yalnız llonuıulanlan an -• el F-L-a. de bir ayı yaparak 2-1 aalip n___ • • - AW- wen im... --... dinliyor ve dütUnüyoTdu. - uunu, nıçm aonayonunuz. 

7 lelmiıtir. Maçm hikemlig"ini C -'- -.n '--t - E? Ne ftl' Yakit hayli ilerlemitti. Vah,i - eYaullDIDD 11n1l111C Yeya 
,, _ _._, Be _.. .... 1 --'d" Güçten Sami Bey yapmıftır. f ı a._. __ L- ı •...at .,, 7-..uarma ..,.. ı. reisinin cevap\ arını almak için men 1 o uıu VUDA ual ı .• . 
Kendini tanıttıktan ıonra, iza • - - -0- - geleceği aaat yaklaııyordu. Yahti reiı müteredditti. Yanın· 

ı.at ftl'iiı . Üç yerinde.JL nırdular .Abdullah tekrarladı: dakilerdea ~ 1*hman, Ju. 
- Hanımefendi! Bi•İm harNa Balıkeair, (Huaual) - Bir ıün Merzuka Hanım, alz de hir fey YD"Clk beJ.U açlı Ye .akallı ada • 

L-L :..ıh ~ı..r-- enel kırda bir ıavga olmuftur. N 1 ? cl&a-'- 'D---! t!---il •--aunan•••m, ı .. ı aJNte .. ~ söyleseniz... e yapaca ız ma awa &w.a llRll e IWDUf-

cektir. Herhalde, Hafdar babanın Yenice mahalleainden Salih oilu · Merzuka: tu. Sonraı 
kabahati yok. letaqon11 aizi kartı· lbrahim, Mehmet oilu aıvacı - Pek ala, bu iti ben kabul - E•et, dedi. Hepiniz ... beıt 
lamak için ıelmecliiinden dolaJI Tevfik Ye Huan Ç&VUf isminde ediyorum, dedi.. Geldikleri za· bınlalac•kaımz.. Yabm .... ı. 
ona affediniz ••• Telın,fmmı itle- üç kiti araımda çıkan bu kavga- man böyle söylersiniz. halledilinciye kadar adamlanmı· 

da lbrahim iil' yerinden yaralan- M '~ _ , .. _... b J ak ye doiru alnnt- Derhal ayfiye- -~ - Teıekkür ederim erzu"a. sın nuareti aıuuua u aac aı• 
nin pencerelerini a~mak üzere mııbr. Bizi büyük bir mütkilden kurtar· nız. 

Vabdan aonra zabıta tarafın· B k b"l • b" ıelmiı ... itte o aırada, içerde but dın1z. unun aça ı memıze ır - Bayle olacatı mubaWrak.. 
dan yaralı hutane•e ka!dırdmıı, ·ı ı t ... d 1· izt.r 'bulımuı ... Şüpheyi tevlit ede- ~ veıı e o muını emennı e e ım. Buna itirumm 1ok. 
ıabıkalılardan olduğu anlqdan · \ 

cek izler... T f"k ·ı b H Ç .. yte: -Olıalde? 
ev ı ı e ara acı aıan avuı __ Hepimizin aerbeıt bırakıl· 

Dirayet Huum, derin ve nalioı yakalanmıttır. Vaka hakkında b d · d - Kabul -~naz. 
ı.. "ır ha--'e L--umdakine bakı- maıı ıartiyle ka ul e eceiız e-
v 7.-vw _, tahkikat yapılmaktadır. --·1 ., D d" 

- Bu iti kim ,apacak? .. 
Abdullah Merzukaıa diilMlü ve 

itaret ederekı 
JOnhı: ı.-----------m!!!I ıı mı.. e ı. 

G • B b ·-·Evet .• Öyle konuımuıtuk. 
- y oDa, nim aoyuldu mu? 0 l ) 0 a a Abdullalı bir müddet ıuatuktan 
- Zumetmi,..... efendim. - Bu banma, eledi. . 

HIPlr teJinb lmılm11&, ça1mmıp B A L Z A K 
.,_ ... ,,.,... Llldn, ~,.,aban· Haydar Rifat 
alarm sirmit olduklan mut.ak· 

lsakbr. . --Çıktı --
Zira, aofumdam izleri yar. ::: 23 forma 1 Lira := 
DiraJet Hamm, oldulu yerele ı~---~----._,..-

apdL Arkumda huhman N~ 
rat Ye JCaclri,., dehfet içinde din· 
lifOl'lanlL 

Oçi de polie &mirlerinin mcti
leriacl• bir teJ ukladıtma sahip 
oJ..,.IMdı. 

X..IHr, clnam etti: 
-Hlldkati llUtiln waalat,.le an· 

l•mak bir tGrll kabil oJ....,_. 
Bu Yak'a ac1ha aiçba ıisin niais
de J11Pdcb? •tim 1• bulamaclı
lar m? 

DiıaJet Haamı, ninln pencere
lerlae leker tek• t.a1aJon1u. En· 
cllfeJle IOl'duı 

- llltla CMlalan pscliniz mi? 
- Evet, lıer tarafa girdik. Va-

Jdyetten emin olaltiUninis. EYi
nisde hiç h~ ldmM aklı cleiildir. 
Herhalde çıkıp sitmit olacaklar ... 

Yaftf yavq aahanlıia clolnı 
yürüdüler. d 

~Deftml nr). 

Koruervatuvar talebuinin 
...lerini alaenlr. ve tonalite nok
taaınJGn lıontTol ederek lrruur · 
1411'1111 düzeltmelerini lıolaylaı -
hrmak için AmerilıalılCU' raİm· 
Jelri genç kızın boynundaki ale-
ti icat etmiflerdir 1 

sonra tözüne devam etti: (l>eftmr ftf)' 

••-•·--~ Ba Aqam Saat 21 .te ·-----
Saraı ( Eekl Gl0t7a ) .......... ... 

Münir Nurettin Konseri 
Proıramda: Gazi Hz. ne ithafoa butelena Milli la. " laalk 

tOrklleri, diier gDzel yeni eaerlerle armoai._ eclUmif Mfia 
Tllrk maıildai aGmaaeleri •etcattar. 

BLOTHNER PiY ANODA: Prof. llALLY 
Biletler enelden almabilir. 

ÇAPAMARKA 
Pirinçunu fabrikasının büyük 

bir muvaffakıyeti 
Bafbe kadar lagilten ft ~bela itUI eclu. 
KUV AKEROÇ. yaDi esme tue yulafa k kere eemlebti

miıin en olgun yulafmdaa imale manffalc olaa 

ÇAPA MARKA 
Bu yeni hizmeti de ıeref duyarak muhterem laalka anec1er. 



HABER'in 
Hikayesi 

İtte, çocuklar sün buaün, aaat 
bu aat... Zenalnlik göründü ... 
Zira, ufukta semi belirdi. 

Hakikaten üç direkli kendisini 
rüzsira kapbnmf geliyordu! 

Bunan içinde bir hazine vardı. 
lqiltereye naklolunuyordu. Mü· 
cnb.lerle dolu bir kutuydu. 
özcüleri, korsanlara yolunu ha
ber Yermiılerdi... Fakat, kaçıran 
kim olduğunu bildirmemiılerdi. 
Yolculann hepıi de onlar naza· 
nnda füpheliydi. 

Gecenin ilerlemit Wr-... tiydi. 
ortalık zifiri karanbktı. Yalnız 

ıemide ıtıldar yücf.p ~ civar· 
da bir o görünüyordu ye her an 
yaklaımakta olduğu fark ediliyor· 
du. 

Koraanlar üç aanJlal oldular. 
Upr telikki e~e;ri kambur 

Herro'ıu d• ~ aldılar ..• 
Onunla aefae ç~ı uman 
asla fe~te uiraıp11acaklanna 
kani idiler~ 
Ha:rWt~ •~ı:iıa prip iti· 

btlan ~· .lunlar da Heno~ 
adeta. ~n bir ilih muamelesi e • 
derlerdi. Bu •pfal lloca lcafab 
oilanm ıhütün aöyl,diklerini gaip
tan ıelen bir ipret l&l\D'Jardı, 

Yirmi hir litlydiler. •-ı bm· 
IMarla birlikte yirmi iki oltyorlar
dr. lçelrinae !;ir tane de zenci 
nrdr. 

Arbdqlarmdan biri, oıaun en
euine hir f&plak indirerek: 

- S9iı hiç kor1mıa, Cnn, dedi. 
Bu ıece baakmmda ula ıBriln -
menin... Çünkü sece de ıiyah, 
sen de ıJ1a'h ... 

Haydatlü j(ilüıtnler. 
Llkid, ....,...alan 'J'UIM 

b'du .4.Z"••ıı• ...... M>; 

- Oıiun liahtı l>eyaz... dedi. 
Bu kambur, ayda yılda aneak 

hir kere ~ Yabt ne 
IÖJ)erse a1.11i keramet aactediRrdi. 
K...W, ..aıı;. ıtitmit sibi, 
h~• .-.1ar. Gece, ..... 
etth 

- IJu ıece flephıizin bahtı ıi· 
yah, onunki beyaz. 

Tete'tm ettiler. 
Bu, ne demekti? 

Hepai öleceldi 6 1ade zenci 
Cim mi ~'&ıldrl .. Ona, ade
ta kiılle 'laltılar. 

Kambur ·Falcı ile Hazıne 

1şte görüyorsunuz ..• Zenciyi öl düıiiyonız ! Bu seferki fal çıkmtyacak ... Hazine onun ohnıyacak! 
acuıus, pmiye yaldapyoruz .. Ge
celeyin 1e1lerin fazla akaettiii.ai 
ü de beaim. tibi bilininiz... Kü
rekleri hnızlama çekin •• 

Emir tuttular. GemiJebrıı ıi· 
eliyorlardı. 

Bira IOlll'& laecWlerine ulat • 
mıtlarclı. Kıbçlarmı, hançerleri • 
ni ditleri arum& ll1aparU, 
rampa ettikleri pmidm yakan, 
birbirlerinin pefİ ma tnmandr • 
ı.r. 

Böyle itleri o kadar İJİ bilirler-
diki ... 

Nitekim, itte, bir kaç d.mka 
eonra pmİJe hakim oldulu ... 
ICılptan kaleaini, dlmeni Te yel· 
isen iplerinin ... mı fetettiler •• 

tihıyo arrvetatrarı e 
ker çıkararak bağladılar .• 

Bir kadm: 
- Bisi ne ~ak111nzı .•• 

Memleketimiu ıidemiyecek mi • 
)'İz?... Ah, beni çoculum Te ko
cam bekliyor, diye inledi. 

Ce1' lir sesiyle ceyap Terdi: 
- Sisi lait Wr teY yapnuyacala. 

Memleketinize ıöndereceiis. •• 
BUl'lllllluz • bile kanamtf&CÜbr •• 
Ancak, bu, içinisclen birinin elin
dedir ••• Yanında sMün1Q6 Tre
Goryef huinetini bize tealhn et
ıin.. Meaele ondan o.ret. .. 

Gene Ceyk: 
- Bilifonız iri hiç t>irinWıı 

hadan haberi roktar. Yalnız 
Mthıb müatema.. itte linine on
dadır Ye lizdea sisli tubnuftur .... 
Llldn artık, meydana çıkarmak 
amanı seldi... Yoka, dbaleniz 
mahwldmmz.. Ne c:annm lralclr, 
ae malma- Çabuk... Kimd8)'te 
pbnm ... - .... 

da Urdı ... Ukin, bu azıcık~ • 
nnı ne ehemmiyeti olurcfii? ••• Asıt 
halinefi lnıJamıyorİar~r fd .• 

Çok •eçmeden, ler Terlp 111' 

vermiyen hadne sahihi de uas;b 
aıüm iÇinde 1trmnara ~. 

VeM•iuftl9MN,lbtk dCJ.. 
bs kitid• Mr fert WJ•e 

Hazine neNdqcliT •• Ntiaıl öl • 
mutta da 7ennl lii;nemenlİllW. 
di? Eler ıhdllerine e.atıı ~ 
lardr, haydutlar, 1ll1ttJab aıaibl • 

• chldanna Dltip olarıu.lı. 
tenlon Her tarafı .--p1ıojalduld.· 

- Öyley•, hepinizi fıçılardan 
birine atar, bu'funmu çıbriran .•. 
anJ.dinm •? .. 
BGttin fel&kebecleler titndl,Zira 

tenton J&lt içine atılmak feci Mr 
te1di.. Adeta keaap k&plne a • 
trlmak sihi bir haldi... KOJ1l -'1· 
tunt Te yapqkan olan bu .,.., hı· 
l&DIJl biitUn mel&lllatma ıirer, 
bir çeyrek içinde öliimiae te'belft. 
Jet ....mli. 

- Kaptan ... Senden hat111a • 
catız.. Zira, hir ıeminin bqma 
feWcet. ıeldi mi, ilk kurban kap • 

Fakat,- .... 1-.edacla, Hellllfo 
nun lmamm wi .ı..,..ı.a.u 

- Nafile yoialmafin.- Nafile 
yonilma,m. .. H O lıaiM Clm'ln o-

epıi, hı et e zencıye aoııaatı. 
Mallud'Pl k.ııdiahıe ~ ilti
fadwı çoia 'WafIJ.Ordf. .... _.., ....... 
ka4-. da. r8*etti ... 

Reiı, kiikıedj,: 

- FJtiDci &p7ı1 ıetiria. •• 
liri-~ ~var~ •• • 

tirdi: 
- Bwıwı. da içipe IJerro~ a• 

tın. ... 
Kıbcmı, çekm~ beldiy~du. Sin· 

key pehliYlm, zenciyi lMtliJıden 
yakaladı. 

Haydutlar, mÜbclcJerabıa I • 
nine pçmek isti,orlardı.. Lnci-

ııin 61dlrttefl maJI içil» 
ne .._...,'.mMIHil 
te, ilk defa ol~ bnt.ntıtı• 
aldabyordu.. Söylediii 
çılmuyacaktı. 

Ve, oh ~rabbi tükür, 
ıınu bozulacaktı. 

Sinkey pehlivan o kadar.. 
vetliydi Jd, bir tutup natil 
cularm hepıini tenton hç 
tıysa, senei)'i de attı. •• 

Herif, hatrrıyorda ... Faldit 
Jie •J•iı deler delmez, 
hiç te yakıcı ohnadıtmr • 
ıa. Buıaa rajaıea, ha1krr~ 

Herro.: 

""' - Nafile. .• Nafile ••• • di 
nyordu • Ne yapeamz 
ona aldünmlyecebinis •• O, 
vate ka.,.f&C& ••• 

- Zor kurtulacak ... lıte 
ViicaclG öldlrGdl mayHe 1» 

Zevci ölür ıibi hir teJle 
rini liidyor, atam bir '-i..-41111 

yor.la. 
Nlia,.et, q]dya: 
- lfte ıeherdi... - Clei 

lıaycll ! Onu da denize •••• 
Ve fıçıyı büyük bir aürüftü 

ıulama branltir içim-attılar. 
mlti aramap haflaadana da 
-.1r .. ,. ...... dılar .... 

dı •••• 
Hazineela tabibbae 

o da '*1Ei pi-., •~i eı. 
Aaıl •hiJ.-haia miic;evı.er~ 
ton ~,. b.ıııi,. bir 
fıç~Jsntı~ bU.1d~ 
de, bu macera büsbütün 
]urdu. 

Fabl, elebafılan~ 
-Çocuklar.... Artık IUIUD, 

diye emir Terdi. Zira, ıöriiJor• 

Yolcular Ye taJfalar, hayretle 
hirhirlerinin yüzüne ı:..ktı: 

-Treıol'Jef huiileai mi? 

tandır... Hasine kimde ise, emid _ .... , .... _ .... _....._ ... 1•11•1 ............ ,., ~ ...... , .. ..,.._ ........ ... 

........................................... ~··········~·····················--············ 
olmalıdır iri, taYet meydana~~ 
mıyac:ak olur1& 11ra, kendiaine de 
ıelecektir .•• 

Hazine, hakikaten kimdeydi .. 
Adamaldlı bir yerde aklıydı .. Sa 
hibi iıe tö1le dütünüyordu: 

- Onu ıize teılim etmek mi? ..... 
Atla... O elmalar benim nua • 
nmda .... maddi senet delil, 
aJDi u"-nda büyük hir ll'lallnt 
hatıridlt- Olüriim vermem •••• 
Hatta 1Mr laale UinJacaium hil • 
•tala,, wldinde atik danamr, 
d..-atarmm .. va1t.-.. eam 
aYlanülı.. Baskın am ... ıuı 



~inci te rln 1934 

~ğlık öqiithci 

Nezlenin -tedavisi ve 
c Korunma çaİ-eleri 

ııi11 ,:tn ha!taki yazımda, nezle· alın n iyot, nezleyi geçireceğine, 
bahset ~l~rınden ve arazından bilakis çoğaltır. Nitekim hiç nez· 
te ile ~ıştırn, Bugün de nezlenin iesi olmıyan ve fazla iyot almağa 
tltl l ld e~en ileri gelen ihtili.tla- mecbur olan kimselerde ıırf bun· 

e a.vı . , k 
tiı:ı· !tnı ve orunma çarele- dan ileri gelmeburun nezlesi gÖ· 1 anı t li a. acağım. rüyoruz. 

ta ho ~t nezleyi henüz başlangıç· Bir de ilkbaharda görülen ve 
ledb·&rnak için, şimdi sayacağım Almanların (Heuschnupfen) de· 
ltı~k ·~~ve tedaviye müracaat et • dikleri bir nevi burun nezlesi var• 

Jı azundll': • dır. Nisan nihayetinde ve mayıs 
~öruık nezle a18.metleri görülür bidayetinde, çiçeklerin açtığı bu 
ııun . ~ez hastayı teri etmeli; bu - aylarda, bazı kimselerde burun 
te ( ıçlı~de sıcak ıhlamurla birlik· nezlesine şahi toluyoruz. llkba • 

ıa ıa'l" ) h tiıı . •.at mürekkebatı (aspi • har nezlesinin sebebi, o §a sm bu-
ka;e ıaiıpırin) vermelidir. Haki. run iç zarında çiçeklere ve bu çi· 
ltııı n hasta bol aspirin ve ıh1a - çeklerin üzerinde.bulunan ve rüz
hıı ~n teairiyle güzelce terle:, ve gar vasıtasiyle öteye beriye savru-

erieın • "t k' b d k' 1 bb ı·ı · k h • ağr eyı mu ea ıp aşın a 1 an gu arı ta ı erıne arşı ususı 

ieç;~~ ~e vücudundaki kırıldığın bir hassasiyete malik almasıdır.Bu 
ııu .~•nı ve hararetinin düştüğü- cins nezle bir ltaç hafta devam et· 

ltorur. mekte, ve mayıstan sonra kendi 

İlti l':rlerne tedavisine bir, hatta kendine geçmektedir. Ancak 
~~r devam etmek muvafıktır. buna musap olanların hazan çok 

old ~hassa ortalıkta grip salgını 1 ızhrap çektikleri görülüyor. Bu 
kiın:g~ ~aman, nezle olan bir çok gibiler, dahilen verilen veya ka· 
tim e erın, nezlelerini bu söyledi- na şırınga edilen kireç müstahza· 
:ı.~·rıi tedavi ile bertaraf etmeleri, ratından istifade ettikelri gibi, 
da tn za?1anda gribe tutulmalarına hazan burun iç zarınm elektrikle 

N anlı o1ur. yakılmaımdan da fayda görürler. 
dal·· hez eli bir kimsenin burnun· Bunlara, Almanya ve Avusturya• 

' 1 aat 1 .. · &ira a ıgın, cıvar boşluklara da, nezlenin zuhurundan bir kaç 
likI Y:t .etmemesi için, burun de· hafta evvel korunma çaresi olmak 
ca erını açmak ve açık tutmak İ· üzere (Heufieberserum No. 312) 

k P eder. Bu · • · ' • · ·ı h • b' l alınla nun ıçın şışmış ve ısmı verı en ususı ır nez e seru· 
!İtkin]'!~1f olan burun iç zarının munu §ırınga ederek hastalığın ö
aUr kıgı, tnantollü merhemler nünü almaktadırlar. 

ere illa t 1 b kalipt l .. n o gomenol, veya o· Uzun aüren müzmin urun nez-
.... k 

0 
tutaüleri yaparak geçir· lelerinde, hastalığın sebebini, ··•e tav · ' 

Hat sıyeye sayandır. burnun iç zarından ziyade batka 

~kedcn n.~zlede burna mantol b o- şeylerde aramak lazımdır. Ez • 
\f k . 1 aret enfiye çekmek mu· cümle burun arkası bo91uğun8a 
~~ ıse de buruna iavajlar yap· mevcut ve halk arasında (ahta • 
'tı ' burun deliklerine su çek- bot) denilen lüzumsuz etler, son· 
de~ suretiyle yıkamak hiç doğru Ta, burnu ikiye ayıran perdenin 
egıld' K 'd . 

\>e k ır. eza şı detlı aksınnak eğri oluşu, senelerce süren nez • 
d ğj~~vetli öksürmek te muvafık lelere sebebiyet verir. 
but'\! ır. Zira, bu hareketlerle Onun için en ziyade çocuklar
ta n deliklerindeki akıntı ve if· da görülen bu ahtapotları, müte· 
buıat, burun arkası boşluğuna hasaııa müracaat ederek çıkart • 
\>~;adan kulağa, yahut burun ci- mak ve bu sayede küçük ve genç 

•ndak· ·· 
~etrı·"· 1 ust çene, alın ve kalbur hastayı müziç ve uzun bir nezle-
buk 

1

1gı bo luklarına itileceğinden den kurtarmak icap eder. 
•a ar d h , 

bi~et ın a asta olmasına sebe· Devamlı müzmin nezle bazan 
'Verilmiş olur. verem veya frengi gibi bir vücut 

l Eğer n l d 
ıtkta. bi . ~z e en sonra orta ku· ve kan hastalığından ileri gelir. 
htıt h r ıltıhap husule gelmiş ya· Bunu mevzii tatbikatla veya di • 
la.,1n aa~alik burun civarı bo 

1
luk· ğer ilaçlarla · iyi etmek mümkün 

,.. a. sıra.yet tm" • k" 
~•tırıed e ış ıse, va ıt ge - değilken, kana yapılacak hususi 
""' en henıen "t h .. f · 1 1 • 1 ' 1 • · -~~t mu e assısa mu· rengı i aç arıy e sür .at e ıyı et • 
bir ilrhetnıelidir. Bu sayede hat mek kabildir. 
"" ı abın .. . b" h 1 1 ~'la111 ' muzmın ır al a • Buma kaçan ecnebi cisim er, 
~&11 b l\ '\'e senelerce aürmeaine im· tq parçaları v, a. de müzmin bu· 

llu~akı.lrnanııı oiur. run nezlelerine ve cerahatli akın· 
~alık t~~~~arı bo luklarmda has• tıya sebebiyet verir. Bunlarda ya· 
elthn.· us edine , mütehassıs pılacak ıtey, hekime müracaat e· ta ın buru s 
iı ın • n ve civanna yapa· dip kaçan maddeyi çıkartmak .. 

HABER - Akşa~~P=o=s=t=a=•'====='!'!~=================================7====~ 

Luzitanya' nın torpillenme
sinde kimler rol oynadı? 

Amerikanın 
Alman casus 

umumi harbe girmesine amil ' 
teşkilatının yanlış bir manevrasıdır. • 

----. ......... ~~~-..----~~~~----,......._ 

Luz anya'nın batışını gösteren ı esim 
Bugün herkes bilir ki, Ameril:n, 1 reti deniz ateıesi, Von Papen ve genel re bazı beyanatta bulunmuı, 'Alman de

ı&on dakikaya kadar umumi harbe gir- sefarete mensup diğer bir Alman Bahri nizaltı gemilerinin faaliyette bulunduk· 
memeğe ça:ı:.mış, nihayet, itilaf kuv- ye zabiti olan mülazım Boyed idiler. lanm, ihtiyatlı hareket edilmesi lnzım 

vetleri saflanryı geçerek büyük döğü- Nevyorkta gemi techizi itleriyle meı geldiğini bildinni§tİ, Sefir, bundan da-
ge karı:rrı · - • gul oluyordum. Bir gün aslen Alman ha fazla ıey yapamazdı. Ve hatta bu 

Amerikada birçok Almanlar vardı olup samimi bir dostum olan bir gemi bile çoktu. 
ve bugün de vardır. Amerikada ya - mücehhizinden, Baron Von Rintelen, Luzitanya'nın hareketi, sefir için 
şıy:ın Almanlar, o zamanlar, bu kuv- nin Alman İmparatorunun bazı emirle- büyük bir endiıenin baılanl'JCI olmU§• 
vetli ve büyük devletin itilAf aleyhine rini hamilen geldiğini öğrendim. Von tu. Heran facia haberini bekliyordu. Ni 
harbe kanşmasI için çok çalı§mışlardı. Rintelen'in geliıi Amerikada bulunan hayet 1910 senc&İnin 1 Mayuında Jr
Faht Alman c sus teşkiUitr, bu yc:::ıi Almanlann üzerine büyük bir tesir yap landa sahillerinde bekliyen U.20 Al
dilnya halkının haleti ruhiyesini hesa- mııtı • Bütün bu Alman - Amerikalı- man denizaltı gemisi Old Herd of Kin-
ba katmadan faaliyete geçmiş, Alman lar, ana vatanlanna hizmet için ellerin• salc'den bir kaç mil mesafede Luzitan-
kudret ve kuvvetini onlara göstermek, den geleni yapmak istiyorlar, Barrn Y 'yı gördü. V.20 nin kumandanı gemi-
bu suretle kuVYetli tarafa iltihak et. Von Rintelen'i, Allah gibi tamdrklan nin ismini bilmiyordu, Saat 10 du. Ku
melerini temin etmek maksadiyle A - lmpar torun bir nevi peygamberi gibi mandan Şv yger torpil tilmau emrini 
m ·-''.t'lC:;ı. bir ç-:ık suikastlar yaparak, telakki ediyorlardı. verdi ve Luzitanya torpillendi • 
Amerikalıları korkutmak kendilerine Buna mukabil Alman Sefiri kont Facianın aksülimeli, sefir Kont B& 
bir mi"ttefikten ziyade bir peyk şek - Bemstorff hiç de memnun olmamııb. rnsdoff'un haber verdiği §ekİde oldu. 
linde iltihak ettirmek istemişlerdi. Hatta zannettiğime göre, İmparatora Amerikada bulunan A1man casus teı

Bu suikastların en mühimmi de Lü- bir mektup yazarak Von Rintelen'in kilntına menıup olanlar, halkın tarif c
zitaynanın batınlışı oldu. Bu faciaya faaliyetinin fena bir teıir bıraktığını, dilmez bir nefret hiuiyl karıılaıarak 
1441 ki i kurban gitmi§ti. BugUne siyasi faaliyetine ket vurduğunu yaz- §&Jırdılar. Bütün dünya efkin umumi· 
gelene kadar, bu büyük hadise hak- mı§, kendisinin geri aldmlmasmı iste- yesi ayaklanmıgb. Halkın nefreti o de
kında bir çok şeyler söylendi. Fakat miıti. Fakat Sefirin bu çok makul aöz. reccyi bulmuştu ki, sefir Bemsdorff bi
en doğru maltımatı veren NorveçyalI leri boıuna gitmitti. Üstelik, bu mek· le bir kaç gün için göze görünmemeğe 
meşhur gemi mUcehhizi KTistof Han- tuptan haberdar edilen Von Rintclcn mecbur olmuttu. Esasen o günden beri, 
nevik &lmu_§tur. ile avenesi, artık sefiri de hiçe ıaymağa ne Von Rintelen'j ne arkadaılannı bir 

Bu zat, bundan bir müddet evvel baılamıılardı. Asıl ıayanı dikkat olan daha sefarethaneye kabul etmedi. 
neşrettiği hatıralarında hadiseyi §Öyle nokta, Nevyoktaki Alman mahafilin- Ben, Yon Rintelen'i hadiseden evvel 
anlatmaktadır: d , Luzitanya'nın babnlacniının ma- bir kaç defa görmüttüm. Nevyokta. Al

Alm nyanın Luzitanyayı torpillet- itim olmaııydı.Baron Von Rintelcn'e göre man bir gemi mücehhizi tarafından ta
mek suretiyle bütün ~nyayı heyeca- bu planın tatbiki lngiltereyle Amerika- nt§lmlmııtık. Bu adam, knrıı.sındakile
nn getirdiği günden bugüne kadar on ya, Alman Denizaltı gemilerinin kudret re derhal büyük bir te&İr yapıyordu. O 
dokuz sene geçti. O zamandanberi ve kuvvetini gösterecek, Almanlann a- tarihte 40 yaılannda kadar vardı ve bü· 
umumi harbe ait nice sırlar ifta edil- çık denizlere hi.kim olduiunu ispat ede yük bir enerjiye sahip olduğu görülü
di. Fakat bu büyük vapunın masum rek onları korkutacaktı. Bunun jçin de yordu. insan, istemiyerekonun tesiri al
yolculanna karıı i§lenen cinayetin ki· "Kunard Layn,, ın en muhletem, en bü tında kalıyordu. Fakat, uzun boyu, 
min tarafından yap~ldığı elan meçhul· yük ve Amerikalı milyonerlerin en çok kurt tavrrlanylc derhal bir asker oldu
dür. seyahat ettikleri gemi, Luzitanya inti- ğu beli oluyordu. Kurıuni renkte göz-

1910 aenes.inde Nevyorktamühim bir hap edilmiıti. .. leri ile, etrafını araıtıran baktılan ile 
va2iyette bulunduğum için slen Al· Von Rintelen kat'i karanru verdik- karııaındakilere doğrudan doğruy ta-

fi.) evzıi t d 'd •nacak a ~. n.vı en ve içerden 
~t, h . 5Pınnlc kininden ba§-

man olan bir çok gemi mücehhizleri ten ıonra yepyeni bir tifrcıiyle Kil'deki hakküme kalkıııyordu. Daha ilk görü
ile de tanı§ıyordum. Bu itibarla Luzi- Alman Denizaltı gentilcri Uaeübahrisi· §Ütümüzde Von Rintelen, beni de gayı
tanya'nın torpillenmesi hadisesine ait ne bir telgraf çekmiıti. Telgraf, Von ·~ casuslan arasına katmak te§ebbü
bir çok şeyler dğrenmiıtim. Rintelcn'in Nevyorka &"elitinden dört •~unde .bul~nrnıııtu. Bana, harbin, gemi 

tır. Luzitanya'run torpillenmuine beıb- hafta sonra 30 Nisan 1910 da çekilıniı- mu~Ch~~~nc ne kadar istifadeler te-
Astm denilen ve teneffüsteki ca i.mil olan, sabık Alman Bahriye Mi- ti. Kil'de, Luzitanya'yı batınnağa U.20 mın etlil'Jnden bahsetmiıti. Bu, hakika· h·ı_ arıçten k 1

tt: etnı k aıca 'kompresler tat 
:toıal'l) e , baıa sıcak hava ban· 
:tofe) daı>nıı&: ve buravw ( "ltr · , edi'.. . ,p u avı· 
t~' lnaru g1{:1ız suni güneş ziya· 
lt-, ı ıraktnak çok m . li usıp· 

b llstada .. "l 
et !elq· goru en ve hazan nö 

illa • ınde g I . 
•ı tıı olan k e. en, ve çalışmağa 
~itt~ Itnrşı ço. şıd~etli bat ğrıla· 

bı ilt l (pıramıdon ant' • • ) 
"'S r al . ' ıpırın 

lllı 8aıit hat nıak 1~P eder. 
~U an iyotla ;ez.le!erı dahilden a· 

tıdur a ıyı etmek m ·· a . um. 

hir ÖrJece ne l • 
11,,aı lıy birı eaı olan bir şahıs, 
tı ot da.'tnl ~- kaç damla \entür-
eııe • fl41rak • k 

ta'k ' 1nin Ön" ıçme suretiyle 
'.h.. i bu.,nda. une geçebilir. An • 
·~a tent" d' 

etnıenıek l .. ur ıyotu uiisti • 
azınıdır. Zira fazla 

büyük sıkıntılarla müterafik o1an ralaylanndan Baron Von Rintelen dir. denizaltı gemisi memur edilmiı, Jrlan- ten böyleydi. Nakliye igleri artrruıtı. 
hastalığa müptela kimselerde, ha· Yon Rintelen 1910 senesi Nisanında da'mn §İmal sahillerine gidip bekleme- Çok para kazanıyorduk. Kendisini bu 
zan burunda mevcut nezlenin te• Nevyork'a gelmiı, lngiltere aleyhine ça ıi için talimatverilmi§ti. hususta lastik etmiıtim. O, bunu baıka 

hpn casus teşkilatmda muvaffakiyetle Plindan haberdar olan ıefir Kont manaya alarak, derhal bana tekliflere 
davisi, veya burun arkasında bu· n __ _ 

faaliyette bulurunuıtu. uana kalrraa, U• Bernstorff müteaddit telgraflar ,eke· girifti. Fakat tekliflerini kat'İyyen rcd-
lunan lu··zumıuz etlerin ameliyatla mu • h b' tehlı'keli d B rek b d ·ı · · ded' mı nr ın en a amı aron un an vazaeçı mesını adeta yal- ıp de, benim Norveçyalı olmak ve 
çıkarılması, hastalığın geçmesi· Von Rintelen olmuıtur, Luzitanya'nm varmrıtı. Son telgrafında hadisenin Amerika tebaaı bulunmak sıfatiyle iti· 
ni, ve 1)"ahut hiç o1mazsa epeyce batınlması onun ıeytani Eaaliyetlcrin- halk ve dünya efkan umumiyeainde bı- laf devletlerinin galebesini istediğimi 
haf;flemesini temin etmektedir. den birisiydi. Bu işlerde kendisine yar• rnkacaiı fena aluüli.meldcn bahaecliyor söyleyince hayretten donakaldı. Lakin 

Onun için, her astma müptela dnn edenler, Nevyorktaki Alman Sefa- ve aonradan çıkan fena neticeleri, adeta bu çok uzÜn sürmedi. Şa§knllıktı:ın bü
kimseye, bir de burun hekimine "'ı-"""k"'"'b"'!"""~ım:"'-1111'mwınnuumumıı· -- sanki bilmiı gibi, haber veriyordu. Bu yüyen gözleri, küçüldü, ve mülhit bir 

ece ır Kanserı, ame ıyat veya telgrafların da bir neticesi çıkmadı ve kahkaha attı: 
mu .. racaat etmesı0nı0 tavsı'ye ede • ttuaat t d • • le ı"vi tm k ti ,. e avısıy ~ • e e m m- tel.,,..aflar Von Rintelen'e L!Jdı'n'ld'ı· Ba. A • · • ... uı • - zızım, dedi, her ıey aklımagelir-
rım. kündür. Fakat hastalık ilerledik· ron von Rintelen de artık Kont Bernes- di ama, ıizin bu kadar ve çocukça safi· 

Yaşlı kimselerde, müzmin bu· ten ve etrafa dal budak saldıktan torff ile açıktan açığa alaya ba§ladL yetinize ihtimal vermudim. N sıl olur 
run nezlesi ve kittikce teneffHsün sonra hastayı kurtarmanın imkanı Ondan bahsederken "ihtiyar banale,, di da harbin bizim tarafımızdan kazamla-
zorlaşması çok milhimdir. Zira yoktur. yordu. Aldığı telgraflara cevaben de ilk cağına şüphe edebilininiz. 
bu Araz arkasında bir burun kan• Bu vesile ile me§hur birtıp ka· fikrinde israr ettiğini, bütün dünyanm Ve itirulanmı yanda brrakarak ila-

bu darbeden korkacağnU teyit ediyordu. ve etti: 
seri gizlenmektedir. Bu gibi has· ( nununu zikretmek isterim: Has• B" ı --~ oy ece, ııenr?e Von Rintelen araım· - Neyae, sizin hakkınızdaki dütün-
talar. hic va~it ka:.betmeden m~· ı talığı baılangıcında kartılamalı daki mücadele, sefirin aleyhine dön.- celcrimden vazgeçmiyorum. Pek yakın• 
tehassıs hekıme muracaat etmelı· ki tedavi gec kalmış olmasın!. müıtü. Kont Bernstroff iae, vicdanını da fikrinizi değiıtircceğinizden eminim, 
dir. Bu sayede vaktinde ke§fedi· Dr. Ahmet Asım mes'uliyetten kurtarmak i~in, •azetelo- O zaman, daha eaash görüı~ 
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Gizli mektuplar GENÇAGA Düıikü kaza 

80 kuruş yüzünden (Baıtaralı 1 inci del 

Bisiklet 
kullananlar 

Anlaşmalı silah 
esrarlarını 

ticaretinin bütün 
ortaya döküyor 

Bundan bir iki ay evvel ha.ı
lıyan ve büyük entrikalariyle bü-

• tün dünya gazetelerinde yazılan 
" •ıAh 1 • h sı a an aşması., nın e emmi -
yeti hatırlardadır. 

lngilteredeki Vikres - Kroms
trong kumpanyasiyle Amerika -
da Elektirk Bot kumpanyasının 
hemen bütün dünya pazarlarını 
aralarında taksim ettiği ve an -
laşmalı silah ticareti yaptığı ifıa 
ediliyordu. 

Amerikada bir tahkik komis
yor.u kurulmuş ve meselenin en 
derin doktalarına kadar gidili -
yor, hakikat meydana çıkarıl -
mağn çalışılıyordu. 

Anlaşmalı silah ticaretine bir 
çok isimler karıştı. Bir çok kü
çük müesseselerin nasıl alet edil
diklerine İ§aret edildi. 

Şimdi, İngiltere hükumetini 
de yalundan alakadar eden ve 
nazırları hususi surette meşgul 
eden vaziyetler meydan almak -
tadn. Vikers kumpanyası direk
toru Sir Carls Krepvinin tahtel -

bahir inşa eden Elektirk Bot,, 
kumpanyasına gönderdiği husu
si mektuplar, Amerika tahkik 
komisyonunca gözden geçiril -
miı ve bu mektuplarda, İngilte
re bahriye nezareti mukavele İt· 
leriyle uğaraşan birinin taraf gir 
hareketlerine işaret edildiği gö -
rülmüştür. 

lngiliz bahriye nazırı bunun 
zerine etraflı bir tahkikat yaptı. 

ve mukavelelerde tarafgirlik 
yapılmadığını tesbit eder beya -
natta bulundu. 

Ve mektup sahibi silah fabri
kan direktörü de yazdığı mek
tuptan esef beyan etti ve kimse -
yi lekelemek niyetinde bulun
madığım söyledi. 

Tahkikat ve tekzipler bu yol
da devam ede dursun, Vikres 
direktörünün Amerikan silah 
kumpanyasına gönderdiği mek -
tuptan İngiliz gazetelerinde neş
redilmiş bazı parçalarını alalım. 

19"l7 senesi Teşrini evvel 7 ta
rihini tafıyan bir mektupta, ln
giltereden ısmarlanmak üzere o
lan altı deniz gemisine dair de
niyOT ki: 

"Bahriye nezaretinde muka
velat müdüriyle konuştum. Ken
disi arkada§ımdır. O da bunu is
tiyor. Geçen sene de bize beş 
tahtelbahir ısmarlamağı temin 

edenin, o olduğunu biliyorum.,, 
Şurada bir telgraf haberinin 

gazetelerde yanlış bildirildiği 
kaydediliyor. Vikr~s kumpanya

sı direktörü, Amerikan Bot kum
panyasına "Bahriye nezaretin
deki arkadatım bize yardım e

decek,, şeklinde yazmamı§mıf ... 
1927 senesi 30 T eırinisanisin-

de, İngiliz direktörü, Amerikan 
f abrikaaına şöyle bir ağızla ya -
zar: 

"Bağlı olarak gönderdiğim 

mal\ımatı. çok ıayanı itimat, fa. 
kat pek gizli bir menbada al

dım.,. 

Daha sonraki tarihlerde yazıl
mış bir mektupta mesela 1932, 
30 teşrinievvel inde deniyor ki: 

"Diğer cihetten, Cenevre yahut 
bunun benzeri muahedelerle bü -
yük tahtelbahirler ilga edilecek 
olursa, tabii mukavele yapamış
yacağız.,, 

1933, 6 Kanunusanisinde ln -
giltere bahriye nezaretini kaste
derek: 

''Cenevre veya her hangi can 
sıkıcı teşkilat büyük tahtelbahir 
işini alt ederse. yapmak üzere 
olduğunuz ikinci gemi için •ver
dikleri sözden elbet vaz geçmek 
hakkını haiz olacaklardır.,, de
mektedir. 

Sir çarl, 1932 senesi 30 Tem
muz tarih'ii bir mektupta şu şa

yanı dikkatsözleri yazmıştır: 
"Evvela şunu söyliyeyim ki, 

gemilerin ismini, şifre ile de olsa 
sakın zikretmemelisiniz. çünkü 
bu telgraflar. müşterilerimizin e
line geçebilir. Ve sizinle anlaı
manuza dair benden malumat 
istemeleri fecidir. 

"Ne demek istediğimizi her 
halde anlar ve takdir edersiniz.,, 

İngiltere silah ihracat ve itha
latına bir hükumet kontrolü koy -
mak ve bunu beynelmilelleştir

mek emelindedir. 

Kınalıadada parçalanan 
yelkenli 

Kınalıadada Vordinos feneri 
kayalıklarına çarparak parçala -

nan yelkenli kazası hakkında tah-

kikat bitirilmiştir. Gemlikli Mus -
tafa oğlu İsmail kaptanın idare • 
sinde bulunan iki tonluk ve Şah -

meran adını taşıyan h;r yelkenli -
nin iki gece evvel saat 19 da Büyü
kadaya gitmek üzere Kumkapı is· 

kelesinden kalktığı anlaşılmıştır. 
Yelkenli yolda fırtınaya tutulmuş, 
bir hayli müddet dalgalar arasın -

da bocaladıktan sonra Vordinos 
fenerinin kayalıklarına çarpmış 

parçalanmıştır. Boğulan miço 

Mustafa ile kırk beş yaşında Ha -
cer ve kızı on iki yaşında Halide -

nin cesetleri dün denizden çıkarıl
mıf, Kınalı ada mezarlığına gö -

mülmüştür. Dün de yazdığımız gi
bi Kaptan İsmail, kardeşi Hasan, 

kayınbiraderi Ömer kurtulmuşlar· 
dır. • 

Tü1 k-Bu1 gar komisyonu 
işlerini bitirdi 

Şehrimizde lhlamur köşkünde 
çalı§makta olan Türk - Bulgar 
hudut komisyonu işlerini bitirmiş, 
esas protokolu imzalamıştır. İmza 

lanacak son bir protokol daha vaf" 
dır. Bunun da yarın imzalanaca -
cağı ümit ediliyor. 

Bulgar heyetinin cuma günü 
ıehrimizden hareket ihtimali var -
dır. Türk heyetinden Binbatı Ke· 

Hüseyin A~~yı bı4jakladı 
Dün sabah Sultanahmette Kü

çük Ayasofya civarında Mehmet 
paşa yokuşunda bulunan Hüseyin 
ağaya ait bir yıkıcı sergisinde 
seksen kuruş alacak yüzünden 
Genç ağa adlı bir adam, Hüseyin 
ağayı bıçaklıyarak ağır surette 
yaralamıştır. 

Hadise aynen şöyle olmuştur: 
Genç ağanın, hamallık ücreti 

olarak Hüseyin ağadan seksen ku 
ruş alacağı vardır. Genç ağa, 
muhtelif zamanlarda gelip para -
sını iste:niş olduğu halde Hüae -
yin ağa vermemiştir. Bu sabah 
gene gelerek parasını istemiş, 
Hüseyin, eskısi gibi, yok cevabı
nı vermişti. "Ver,, ler, "yok,, lar-

nihayet kavgaya çevrilmiş -
tir. 

Kavgada ilk tokalı patlatan 
Hüseyin ağadır. Genç ağa, toka
lı yeyince derhal bıçağına sarıl
mış, Hüseyin ağanın sol boş böğ
rüne saplayıp yere düşürmüştür. 

Gen~ ağa, Hüseyini vurur vur
maz kaçmış ve fakat Çemberli -
taşta bir kahvede otururken ya -
kayı ele vermiştir. Hüseyinin ya
yarı ağırdır. Kendisi Cerahpaşa 
luutaneaine kaldırılmıttır. Genç 

ağa da polis tarafından dün ak -
şam müddeiumumiliğe teslim e • 
dilmiştir. 

Hukuk talebe ce· 
miyetinin kongresi 

Hukuk talebe cemiyeti, dün İs
tanbul halkevi konferans salonun· 
da Sırrı Enver Beyin reisliği altın
da bir toplantı yapmış, yeni idare 
heyetini seçmiştir. 

İdare heyeti reisliğine Kerim 
Tevfik, ikinci reisliğe Hakkı, U -
mu.mi katipliğe Şekip, Neşriyat 

müdürlüğün6'Hüsamettin, Vezne· 
darlığa Hasan, harici işlere Mus -
tafa, muhasebeye Nezihi Beyler 
seçilmişlerdir. 

Teftiş heyeti reisliğine Tayfur 
Bey ve katipliğe Dündar Bey ay -
rılmıştır. 

Toplantıda kitap, koruma işle
ri, muhtaç talebeye yardım, ayrı -
ca seyahatler -tertip etmek mese • 
leleri de konuşulmuştur. 

Reis Rifat B., büyüklerimize 
kongrenin heyecan, bağlılık, ve 
yakınlığını, muhtelif profesörlere 
teşekkürlerini b~ldirmeği teklif et
miş ve teklif alkışlara kabul edil-
mi~tir. . 

Fahri reisliğe Denizli mebusu 1 

Nec:p Ali Bey intihap edilmiştir. 

Kongre, yeni idare heyetine mu -
vaffakiyetler temenni ederek da -
ğılmıştır. 

mal Bey de kendilerine Sofyaya Açıkta kalan memurlar 
kadar refakat edecek ve orada Muhtelit mübadele komisyo -
bir müdet kalacaktır. nunun lağvı üzerine açıkta kalan 

Sof yada yapılacak olan işler me"?urlara. iki.şe~ maaş birden ik- ı 
şunlardır. ramıye verılmı~tır. Fakat, komis -

Bundan dört aene evvel Ak
sarayda Soful~r mahallesinde ye
ni orta sokakta bir numaralı ev
de oturan Bedia Hanım isminde 
bir kızla tanıtını§, niıanlanarak 
Bedia Hanımın evine devama 
baılamı9 ve bu yüzden ailesi 
Kadime Hanımı ihmal etmittir. 
Arifin Kadime Hanımdan altı 

yaşlarında bir de çocuğu vardır. 
Kadime Hanım, Arif Efen

dinin kendisini ihmal etmesine 
ve eve uğramamasına çok müte
essir olmasına rağmen sabret -
mif, fakat bu ihmalin dört se -
ne gibi uzun bir zaman sürmesi 
tahammülünü gidermit ve niha
yet Arif Efendi hakkında altın· 
cı hukuk mahkemesine bir naf a
ka davası ikame etmiş, dört gün 
evvel muhakemeleri yapılmıt ve 
şahit getirilmek üzere talik edil
mİ§tir. 

Son zamanlarda Arif Efen -
di, nişanlısı Bedia Hanımın evi
ne de gitmemeğe başlamıştır. 

çünkü Arif Efendi evli olduğun
dan Bedia Hanımın ebeveyni bo
şanma davalarının halline kadar 

evlerine gelmesinin doğru olma· 
(lığını söylemişlerdir. Fakat bu
na rağmen Arif Ef en<li ile nitan
lısı Bedia Hanım birbirlerini 
çıldırasıya sevmektedirler. 

Evvelki akşam kandil olması 
hasebiyle Arif Efendi müstak -
bel zevcesinin evine el öpmeğe 
gelmiş ve uzun müddet evde o-

turmuştu. 

Arif Efendinin ba/ına gele
ceği kendisine akşamdan malum 
olmuştur, çünkü nitanlısına i
kide birde: 

- Bedia, içimde bir sıkıntı 
var ama, Allah hayırlara tebdil 
etsin ... 

Demesini, Bedia Hanım, sev
daya yorarak onu teselliye çalıı

mıttır. 

lıte bundan sonra Arif Efen
di çıkıp gitmiş ve ertesi sabah 
vazife alarak Y edikuleye gider
ken, feci kaza neticesinde ezilip 
ölmü~tür. 

Arif Efendinin ölüm hadise
sinden henüz nişanlısı malumat
lar değildir. Bedia Hanım bir 
trikotaj fabrikasında çalışmak -
tadır. 

~-------------------- . 
Teşekkür 

Oğlumuz, Kardeşiniz, ve ba -
bamız Pertevniyal Lisesi Tabiiye 
muallimi ve Yeni Lise müessesesi 
Müdürü Ebulmuhsin Kemal Beyin 
vefatı hasebiyle unutulmaz acıta· 
rımızı her şekilde paylaşmak lut -
funda buluann tekmil dostlara ve 
merhumun meslektatlariyle aziz 
talebesine ayrı ayrı teşekkürleri • 

(Baştar:afı 1 inti ,Jtl 
be müdürlüğüne müracaat ede' 
ceklerdi~ . 

5 - Ehliyetname almak içil 
on yaıını bitirmi§ olmak ~ 

6 - Yalnız cüzdan yapPJ"" 
ücreti olarak yirmi beş kurııf' 
lınacaktır. 

7 - Belediye hududu içiııd' 
kira ile bisiklet veren ıniie-::: 
veya dükkan sahipleri bo 

matname tatbik mevkiine ~ 
ce on be§ gün zarfında ıne'fJI"' 
ri ile hüviyetlerini altıncı f"bl 

ye bildireceklerdir. 

Bundan başka bisikletı.ıi' 
sağla mve fenni §artlara urf 
olduğunu bildiren ve adetlJ' 

gösteren bir listeyi de ayni 1' 
vereceklerdir. Bu listeler tasİ 
edildikten sonra dükkanı..-' 
göze görünür bir yerine asıl~ 
tır. 

8 - Dükkan ve müease..ı' 
deki bisikletler ancak ehliyelS 
lanlara kiralana bilecektir. 

9 - Yalnız belediyece tJ' 
yeri olarak tayin edilen yeri 
bisiklet öğrenmek istiy 

ehliyetnameleri olmadan bİ 
let kiralanabilecektir. 

Mısır kabinesi 
( Baştarafı 1 inci tll 

istifa etmek mecburiyetinde ~ 
mı§tır. 

Sir Con Simonun avam~ 
ı asındaki beyanatı çok di~ 
değer mahiyettedir. Bugünl~ 
Mısırda fevkaladelikler bekleo' 
bilir. 

Londra, 6 
Nazırı Sir Jon Simon, avaJll 

nasında lngilterenin takip e 
olduğu hattı hareketin Y ahy• I 
ıa kabinesinin istifasını int~ 
mi~ olduğunu beyan etmiştir· 

Sir Jon Simon, ecnebi tebl" 
nın mal ve canlarının muhaf~ 
ve himayesini deruhteetmi§ ol 
cundan dolayı lngilterenin ,..,,, 

da ağır mesuliyetleri olduğııtl~ 
lave etmiştir. Mısırdaki lrı~~ 
fevkalade komiseri, Bat"ei" 

~imdiki idarenin tesisi için ı'j 
obn tedbirleri arzetmiş ve b\J tfıl 
hMer İngiltere hükumeti tar' 

• tif· 
.dan tamamen tasvip ediJnıı§ ~ 

lskenderiye, 6 (A.A. - ~ 
Fuat, kabinenin istifasını 1'' 
~tır iştir. ,/. 

•ı•IRMll 1 O IMifidöiiiliiiii&iifflillhffutMiiriHWRahi ,., 
1 

mizin iblağını muhterem ı•• 
nizden rica ederiz. " 

Merhumun ailesi n_,.,/,c 
biraderi saf 

8 n ~ v e o i ~ ağrıları 
Souk alginhğı - Romatizma~' 

JıO~ 
1 Katelik 1~e 1 O ,, tüP 

KALMITifJ 

Silah fabrikaları arasındaki 

anla§ma, dünya silahlanması

na bir had koymak istiyen, ma -
imi yollar arayan teıekküllerin 
mesell mmetler cemiyeti f aati -
yetinin bir dütmanı olmak tabii 
idi. 

Hazırlanan ve imza edilen pro· yonca Milletler cemiyetine verile- I 
tokolları~.türkç~, Bulgar~a, F~an- cek raporun bitaraf reislerce ha - j 
sızca tercumelerı ve tanzım edılen l zırlanması ve saire dolayısiJe ı 
haritaların basılmasile uğraşıla • mülga komisyon binasında işler ı 

kt k 
f•mİne dikkat ediniz - Her eczanrıde bulunur. 

ca ır. ısmen devam etmektedir. •••••••••••••••••••••••• •"" 



~ 

1 
Sevdijiniz 

hdyatta 
artistler 
Nasıldı rlar1 

aeyaz perdede şurasını veya bura
lını beğendiğiniz yıl4ızların en giizel 

yerleri nereleridir? 

.,llkarda aolda: Rober Mongomerl ile Una Merkel, ıanında Cin Parker. qaAıda: 
aoldan itibaren Mec Evaua, Cin Harlov, Klark Qelll ve Con Kravfort 

~~OLIVUT (H111U1I muhabi. J nm. O, flliretini tetine borçludur. J nutamıyacaldardır. 
~~den) Fakat Janetin iri ve Yetil gözleri Mima Loyun çekik ve hayım 

hep,~a1a. gidenlerin hemen ile tatlı bir ıü!ütü de nrdır. gözleri vardır. Fakat daha ıüze1 
ı..~ artııtler araamda batka· d CI bir aizı vardır. 
~ tercih ettit• b" . . b" .. Jon Krafortun, beyaz per e e ..._. ı mıı, ır ıoz• 

el 1 vardır. Bu gözde artistlercle derhal ıiize çarpan tarafı manalı, Yeni ye~i kendiıinden halıaet· 
I e, onları leYenlerin, en çok be. harlı ağzıdır. Tabii halde iae mai tiren Cin Parkerin harikulade ve 

lti~eri Jer1- vanlır. Meeli ve büJük ı&zleri daha güzel ıörü- menelqe renıinde gözleri inaanı 
ti v:run •lzı, kinıinn bumu, gözte- nüyor. meatedre. 

hld ';' hareketleri .•. Rejiaörler, Helen Hayın' lstanbula gelen Mec Evanım rengi ıinemada 
ili, f~ &mı bu ıöze çarpan yerleri· filderde az a6rmütünüzdür. Bu· gCirdüiümüz tatlı ıülütüyle gülen 

llılerde dai-- ö t · l ·· 1..._ '--- - b" d ö 1 "nde daha gu""z-'dır0 t~ıı:ı_1 • --ı ı erır er, ıu· nanla uerauer onun -.ini ır e- 1 zen n eı • 
~ t:-nı· b" k 

t~.=._ ' 't Kl daha güzel ıös la dinliyenlerin unutmak imkinı Klark Gablin JÜrÜJÜ!Ü, erkek 
etekz · d F'aica •~Je en filme alırlar. pek azdır. Bu ki1Ju- ta'Yll'h .m.tin 

'l6td-.~··t ~~nenıa perdeai üzerinde elleri harikuladedir. Mini mini, 
1 ... unıuz" ·· "iJlde ıoze çarpar,, yer • ince, çok mamdı ve &.deta konuf&D 
"-t•tl n bqka, yıldızların tabii elleri vardır. 
l •rnıdad=•~-- ' eri de ~te çarpan yer • 

I •ar lllıdır? 
ite hir ayd be . 

"ae)c i i an rı cevabını ver. 

Greta Garboya gelince, onun 

ıüzelliii, ıinemada, acaba nereain 
dediı:? Buau tayin etmek ne kadar ._ L~ç il Haber okuYllCuları n&mı· 

w..1..._11ıı İçin ld güç iıe, onu, aokalrta gördüğünüz 
.. ·qı .. lard yoru um, tannımıt 

zaman en ziyade ıözünüze çarpan 

tarafı, yürüyüfü ve endamı olur. 
telıitcle 

1 
aıa bazılarmm evlerinde, 

etttıu.ı '~antada, Yukarda tarif 
~ ~ de en çok nazan dik • Cin Harlovun beyaz perdede en 
keti~ taraflannı &r&ftırdnn. methur tarafı platin aaçlandır. La-

Yazıyorunr: 
ıc_ Janet Mak kin onu, hayatta prmek fıraabm 

dar t' Denaldın ıesinin ne nail olanlar, ve bu arada ben, ıü
uzet olduiunu b"l· 

ı ıyorsu • ]ütünün parlaklıiını, tatlılıjını u-

tavırları, ve ıamzeıi, koyu renkli 
ıözleri ile tunç renginin güzellik· 
leri yanında gölgede kalntar. 

Filmlerde daha talı, hoppa ka· 
dm rolü OJDAYan Una Merkel lia • 
yatta çok ciddi, temiz kalpli bir 
kızdır. 

Roben Monıomerriyi 

perdede naaıl görüyoraaıuz, baya~ 
ta da aynidir. 

Laynil Barimor, bayatta, film· 
ierde olduju ,ibi facia rollerinde 
değildir. Güler yüzü Ye hafif kan· 
bur iri vücudu ile Holivut IOkak • 
lan onu ıörmeie alıtmıttır. 

Karikatür 

Müsabakası 
Her hafta sinema aayıfumda bir 

artiatin karikatürünü n91rediyoru. 
Okuyucularmuı: bu karikatürün ban· 

si armt• ait oldaiunu bildirecekler 
......... tir ... hepsi Mfredilclikten 
aonra c:evaplarmı toplu olarak san 
umize ~- Cnaplarla 
birlikte, ba •Jlfada çıbaık im 

ponlarm da söncleriJmelİ ......... 
ria üzerine (Sinema ~liii F. 
M.) kaydının ilave eclilmni lizandır. 

Karikatiirlmn tamamı netredil
dilıten IOlll'a en cloinı cnap ""'" o
kuracalmmm arumda hirinciye sa· 
zete.Ntdn Ü~ •Pir üoneti, ikinci,. 
iki •Pir aboneai mleceldir. 
Diler hecUyeledmll bundan evvelki 

sayfada nqrolunmqtur. 

HABER 
KıritatUr mtisabakl.Sl kupo'la: 7 

Marsilqa f acıası filmi 
etrafında 

Facıanın en dehtetli anı bö.vlece filme -.hndJ 
Sinema ile uzaktan veya ya • kadar çabuk olmuıtur. Çünkü ha• 

kından alikadar olanlar araımda kikat ainemada aun'I gibi gözükür 
zannetmiyprum ki, Manilya faci • ve ıün'i hakikate benzer. 
asının filmini gidip ıörmeyen ol • Hepimiz biliyoruz ki Manilya 
ıun. f aciaaı olmuttur. Naaıl olmuttur? 

Filim hakkmda dütüncelerimi 
eöylemeden evvel tuna ipret et • 
mek iıterim ki, bundan bir hafta 
evvel, daha Marıilya f aciaamm 
filmi ıöaterilmeden evvel, bazı ıi· 
nemalar- hemen de bepıi - Yu· 
go.lavya Kıralı ile Franaız Hari· 
ciye Nazırının cenaze meraıimle • 
rini ıöıteren havadis filim gaze • 
telerini ıöatermitler, kapılarmm 
önlerinde olıun, ıazetelerde yap • 
bldan ilanlarda olıun, sanki biz • 
zat cinayeti göıteriyoı1armıt biui· 
ni veren tarzda ilanlar yapmıf lar
dı. Birçok kimaeler de, ıuikuti 
g&receliz diye bu ıinemalara git • 
miıler, daha doğruıu bu ilanlarla 
cezbedilmitler, çıkarken de, ya• 
pılan kumaz'lığı görerek memnu • 
niyetaizliklerini aaklamamıtlardı. 
Hatti içlerinde "Bizi aldattınız, 
bilet paralarımızı ıeri veriniz.,, 
diyenler bile olmuttu· 

Bu iti yapan sinemalar, doğru 
bir hareket • yapmamıtludı. Bu 
hareketlerinin yanbthklannı, bu 
hafta, ..aı~ ıuikaıtin filmini göıter· 
mek ıuretile kendileri de itiraf et· 
mit oluyorlar. 

Şimdi, plelim filme. Sinemacı
ların tabirile "Suikaati bütün te • 
ferriiatile t1steren,, filme • 

Birçok ıeyirciler, büyük bir he· 
yecan içinde filmi aeyrettikten 
aonra fiyle diyorlar: 

- Bu kadarcık mı idi? 
- Ne c{,e çabuk oluyor. 
- Muhatdtak bazı parçalan 

keamiılerdir. 
Bu aözterin biç biriıi hakikat& 

UJ'IUll delildir. Evet, hadile bu 

Filmde ıöıterildiği gibi. Bir an İ• 
çinde, halkın araamdan biriıi atla• 
mıı, tabancaamı bo§&ltmıf ve bu 
ıatırlan yazdığımız, yani cinayeti 
tarif ettiğimiz zamandan daha az 
bir zaman içinde i1ini bitirmittir • 
Evet .• Evet.. Hepimiz, hayatımı • 
zın bir kıla ballı olduiumı unutu
yoruz. Ve Cilüm bize yapmacık ai· 
bi geliyor. Kaç defalar bir dostu • 
muzun, bir yalrinimizin ölüm ha• 
berini alınca, iatemlyerek: 

- lnanamıyacafım pıliyor .. 
Daha diin beraberdik! 

Deriz. Hakikat budur. 
Sonra, ıize bir hidiae hatırlat• 

mak iaterim. 
Sazan, fırtınalı zamanlar, tim· 

tek çaktıiını görününüz. Bir müd· 
det ıonra gök gürlediğini duyar • 
ıınız. Göz daha evvel prür, kulalt 
daha ıonra itilir. Hakikatte, tabi • 

. at te böyledir. Halbuki ıinemada 
böyle bir fey vaki değildir. Harp 
filimlerinde dikkat ediniz. Bir top 
ah.lırken alevi ile aeıini de aynı za• 
manda ititirainiz. Çünkü, filmi ya• 
panlar bu tabiat platmı, seyin:i
Jere ıöetennemek, onlara daha ha· 
kiki biaıini vermek için, hakikati 
tallit ederler. 

itte, Marıilya faciaamı ıöıte • 
ren küçük film, bunun için, yani 
hakikatin aynen ifadeai olcluiu İ• 
çin, bize "yalancıktan,, gibi 13 • 
rünmüftir. Ve birçok kimaelerde: 

- Bu kadarak mıydı? 
Cliye, bqyet ve dehtete bnma• 

yan bir merak uyandırmıftır. 
fa. 



Gemlikte Cümhuriyet Adanada Aydında geçen sene za 
bayramı nasılkutlulandı Yeni şehir meclisi fında neler yapıldı 

toplandı 
Adana, 3 (Huaual) - Yeni 

tehir mecliai dün aut on dlrtte 
Cemal Beyin reiıliii altında top· 
landı. 

Celee açılınca birinci reİI ve • 
killiiiDe R••awn oilu Kemal, 
ikinci reialiı. de avukat Sait BeJ 
aeçildi. Soma kltipler Ye enctl• 
mmlere ua aeçimi ppıldrktan 

eonra tehir meclisi azalarma Ye• 
rilecek hUSt(I' baldo mueleeiDin 

aörütllmeei ıeliJOrdu. Bu me • 
ıelenin tetkiki Ye hir karara bal· 
lanma11 bitıl;e eadlmenine havale 
edildi. 

Gürültü ile micadele edllm•i 
hakkında Dahilire V eklletinden 
ıelen tamim okunda. Tamimde 
arabalara taalluk eden lmım üze
rinde hayli müzakere yapıldı. Ne-
ticede Uç encümenden mütetekkil 
bir muhtelit eJ!cilmenin bu iti tet· 

Tonataıından Afdının gllc'UnllfU 
A1dm, 4 (HUMllt) - Ayclm- plen 1843 davadan 1598 1, 

da pçea tene sarfmdaki imar, bulma ıelen 1377 davadan 
maarif, mali1e faaliyetlerini yas- aalb hukuka ıelen 189 da 
mayr çok fa1dalı buluyorum. 971 i intaç edilmiftir. 

Aydm Till1etinde 7488 erkek, Geçen HM Aydm Yiliy 

....._.alt ............. • kik etmeei kararlqb . 
ve 4317 im okumaktadır. Bu ee- 2570 tifo, 725 dianteri, 
ne 208 erkek, 83 im mezun ol- çiçek, •t t menenjit qw 
mut, 236 erkek, 59 Jm ki1 mek- pılmqtll'. 897 freasili teda p..w, '(iillml~ - JCe•ba • Almnclar adelenlea Talat 8eJ 

mızda ca.hart,el lia,....•mm tarafından c1m•ari)« ft inlal&. 
OD Wrinci Jd d6niimü ~Def'• lnmız lwkkmda çok alkqlema 
li ve çok cotlma ıeçmiftir. JCa •. heyecan& nutuklar IÖ)'l.,.,,iftir. 
sabanın her tarafı baJ'(aklarla, Gece çok aüul bir fenar ala11 
Yetilliklerle 6Jemnit ve ..tat. yapılmıf .ve lraabanm bir çok 
lif yerlere taklar Ülfa edilmifti. yerleri bando inde olduiu halde 

Sabah aat 8,30 da mektep alayla ıezilmittir. Burada A· 
~ebeleri, lialk, aliali, he,.etler lemclar aclelerin ıw.clilderi 
halk &ıkMı '1nf~M-~ bir m1111 a111ra1anm rrn ıan ..,. 
kiith ~de ~oplandr. Alayın miyecefim. Bu mU...ue ıeçen 
önUnde ahaliye bayram hediyesi onuncu yıl baJl'&llllllda letanbul • 
olarak geçen myramda oldufu dan bir bando ptİrtmitler Ye ka· 
pbi Ale~dar zadeler müe11eee1i •haJa hedl,e etmiflerdlr. Ge • 
iarafmdan lıtanbulclan c,1'"9dilen rek sBndfls w pce fener alayın. 
bando musika arkumda, lrualia- ela lruabanm her itinde oldalu 
nuzm ıayyur mektep miidüril Ye ıllri pek m,.de al•hdır olmut • 
muallimleri, mektep taleheli ta- lardD'. Temenni ohmar ld ..... 
rafından tertip edilen Cfünhuri • leketiaüain her tarafmdam lna aibi 
yet ve lnkılip temeilleri, heyetler m0.11eee1erin millt ~de 
ve halk hiik6met konaima sidil- b'unlar ıi1'i alakadar olMmlar .. 
'di. Gece IMtledi)'e 8iliblde aut kukla 

Hükamette rami kabulden OJDatıhmt met'aleler yalnlmıı, 
ıonra hiikGmet ve ukeri erkin IU çaldmlmıt ve halk ellendi • 
ve memurin Ye bütün halk bira- rilmittir. • 
rada Cu.ıhuriyet meyclanma Iİ • Bir taraftan Clavetlilere Gui 
dildi. Meycland• kaPlakam Bey Muatafa Kemal Pap mekteWade 
tarafından umuaaa çümhuriyetin muallimler tarafından '(MaTi ,..ı. 
OD bİriJlci yıl bayramı alkqlar dmm çocukları) pİJetİ çok mu
İçinde kutlulandı. Meydanda .... nffalayetle temail edilmif, mü • 
leJiye tarafmdan yaptml~ halk dür Cemil Be:r tarafmdan çok al-
kilnÜIÜDcle mektep flildürü Ce • latlanan tiirler okunmuıtur. 
mil Bey Adapazar bankaımdan Kuabamızm on birinci yıl dö
Ziya. Bey Bursa liaeai on birinci nümü bayramı tam minuiyle 
amıf talebuinden bir ,Efendi ve \ Def'eli Ye cotlam ıeçmiıtir .. 

Bodruma su 
getirildi 

Bigadiçte iki aÇıl-
• ma resmı 

• 
Biiad~ (HU1U11) - Buract. 

iki bbQk lditat Nimi ~pdmq • 
tır. E"•ll yeni fenni .Am.ı.a • 
nm açdma meruimi Japrlm'llJr. 

o 

Eski bir husumet teplerini t>itirmiftir. AN adat, dir. Memlelet heataneeinde 
yüzünden Bilari, Süree, Kalır, UZUDÇet • nlmak laNtiJle 23G huta 

Balya, 2 (Haaual) - Dün ak- me, Ozümlü, Sankmaerde J'• • vi edi1miftir. Aynca '6t 
f&ID burada Hacı HiiMJin oilu niden yedi mektep açılmqbr. · miif&ftN evinde on 'bir 
Haydar, lvriaclili kara . Mehm.t Geçen eene zarfmda A7dmC1a kadar 894, alb J&tm& kadar 1 
Ye berber Ymıua otla R..W İl-; 481 kilometre fOM ,apıhmf, çocala bakılmlfbr. 
minele aç kiti aramda çıkan bir 10800 metre uzunluiancla kaldı· Sari hutalıklarclan l80 
b,yp ~ Ha,.darm alır nm dlfenmit, 7652 metre milılp ı8rilbnUt ve hemen tedaYi 
-••1J11ı••Mla-flJllriJINRt,lhafri1at ppdmqbr. On d&t be- mitlerdir. 

.._ ....... C'lf• ew A:rdmü 1 : .. : .. m.,.... 
ta k6prü ppdmıfbr. kft; 1129 kadm Bhailtttll~ va1c·.,.. .. bir lmwnwtjn Bundan ...... Atça nahl,...tle lenenler İM 2720 dir. 

1ebebiJet ~ili, prek Haydar Bordoian lrua merkeslerinde Ye t• dur. 
Ye ....... carihlerin ftk'a ema • Nazillide, ICuuu, Çm.de mek • • Geçen Jı1 379 Y&D olmaf, 
ımda .arhot oldaldan anlqdm,... tepler pp•lmaıı için bitçere tah- lan itliJeD ıoı kiti baDIMlllll!I 

tır. •İaat koamaattm'· tir. 

Hardar vak'a11 mitealdp 
memleket haeta ...... inde tedavi 
edilmek o... 8abbaire ...... 
rilmit ve carihler ,.kalanmqtır. 

Ceçm .... 302,518 lira liay· Aydm'da J8Dİ tnr inhiearlaf 
YIUI verıiel, l l,194 bina, 438,895 DUi ,apddıiJ pm 
Jira da uui ••aiti tahlil edil • meydanmcla Cumhuriyet 
mittir. dikilmif, itfaiye telrenunel 

Alır caaıa ıelen,; 384 da• mif, elektrik projeai ikmal 
V aka hakkmda zabıta ve ad • vadan -345 i, ull cezaya ıelen lerek bütçeye tabaieat ko 

liyece tahkikat yapılmaktadD' • 490 dandan 490 r, ıulh cezap tur. 
o 

Bu adam delimi? K k 1 
lzmir, 2 (HU11Ui) - Meml• aça CI 8"1 Üçer 

ket hutahane8lnde mabk6mlar t k 
lrovupında mtip.hede altında bu- ay ya aca 

bmir ( Hueuai) - çerov iı • 
hmdurulan mahktmlarclan De • mift41e ·bir kaca'=ı _.-JU.;Je in-
nmili ··~ ıardiyan Mürtaa E- 7 ~ -.-.,,. cir çaftUari İçinde bminlen af • 
fencliden elma eoymak üzere çakı yon .._....,. tetebbüa eclenl• 
iatemif, Mürtaza Efendide çakıp na ••......._ netlcelemait, ka
Termittir. Murtaza Efendi her rar verilmittir. 
nuılaa çakıyı ıeri almap unat • çen9190törünün lzmire imsak 
IDUflur. eroin ptireceli enelce amtaya 

Dün 1abalı laa biç bir ,.ı;.p ~ "mallafm tefldllmnm. •ber 
bn iki kitinin üzerine hGcmn • ..,tt.triidr. Ba moilr ı.am. 
derek muhtelif yerlmnden pra- ......... enel& Sala. iulMma 
lamıftır. la lıtanbuldaki emrazı ,........ n belki ele otacla eroin• 
akliye hutahaneeine tlndwile- 1-1 -bıre ... qbr. 
cektir. lsmire bot plen motör sGra 

o 

Berat ettiler 
Balrkeeir, (Huuat) - Bir 

det evvel maliJe mtlf.etm• ıWS 
rafmdan h~da tald 

-- tleterilen Erek maı
Huan; Erclek emWri 
memmuJ1111&i1, ......_.. 
.Maitafa, tabaildar Mmt1.aw 
riclat........,. MUltafa .._,_ 
alır caa mahkemeeiıule 
karan a!mıılardır. 

o 

Adanada hayvan s 
Adana, 4 (HUIUll) -

ve 11lab encümeni taraFnu.., Bodrum, (Huauıl) - On bi· 
rinci Cumhuriyet bayramı tenlik· 
leri ~nuında tehrimi;y.ni bir

eaet d~a kazamnıttır. Bir müd· 
detfenberi borulan ve teıi1atı vü
c:uU. ıetirilmekte olan Bodruaı 
suyunun kütat reami 1apıhaqtır. -Bodrum, bu ıüzel sünden iti· 

Nabve müdürü bir 1111tak .a,ı. • Bir ay hapis yatacak . 
mit ve mtlteakiben brdela11 U.. lmair CHueual) - Klnçlib .. 
mit ve nni muı.a.a hep ......; ıada oturan Fatma Hanmm Nııi 
ıesilmiftir. hin mabbiliade lril~ • 

lraTUD alarak lralbcaiım bildir -
mit Ye mot6r hlmilleri piyasa ile 
temaea ıeçmltl.cHr. Netieede 

tip edilen eb!t UJ'ftll 
nli Tevfik Hadi Bey 
açıldı. Birçok UJVAD 
ne hedi:re Yerilmiftir. 

plJuadan Mrmiktar incir mübae ·l~acl=a~M=~~N~ec~ati~ve~~ 
,....._ ...,......, Ye motln mindeld matörilD meldnwl 
•ldedllmeı. ........... . 

baren •ıhtı~ ve temiz auya ka~ 
ı muttur. 

-O.-
Bir mektep açı~dı 

W•O.s, (Hutaal) - Do• 
fanhey':ftllhiy.,inde inpıati Mten 
ilk mektep binumm açılma ret • 

mi yapılmıttır. KaJ'.Dl"hm lhean 

Bu.dan aoma 7eni ppdan w rak otm lira I*& borç .._ n 
hire loacaımm da '91ma ....ı ha para lclendili halele~ 
yapıhmt Ye mfltHIEi.,_ Camim. ri ım Yermi1en haham YiiMf 
riyet Halk Fafıuı bina"mn temel .UO.fm uliye cna mabkemet1n-

ee t..rutine karar--:...:..:... la atma merulml ıapd•qtir. ,,_......,...-
-----------•• ...., e..;isce •kMlamı., w 
Beır Mr natuk eöJ'lemlt. Beledi1e -hallıme yeniden rlrlletek 
relal Melmıet Bey ·brclelaJi ._. haham bet ay hapee mahkam e. ... ·-mit& dllmiftir. 

Mulaafm ı.tldlitmu; çok he- kald aclmdald phtm da .. 
tapir hareket ~ için. hu incir Mehmet Efmdiıe _ ...... ~ 
çavallanm 7&blamıt ve yapılan hmduldan •mt o)mutfar• 
muayenede incir çuvallan içinde Mehmet Necati ftllali1191111f; 
1dlc8k ......... tabim edllmlt ~ • ., ................. 
llalanan rt ldlo af,un ,.ablan • yom m~le 
llllfbr. 24 karat para caunua 

Yapılan muayene neticesinde dan miteMlailen. taheilil# 
Radoela Mehmet Efendiden ma • Yerilmiftir. 
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33ıuıtatı Bitivae ffUISIUUl~ 

Faydalı ve meraklı bazı istikbalin bir kişif i 
yOQ. • küçük bilgiler 

cu ~ L~ı 1695 yılında dördün-

Bir metre boqunda bulunan Mümtaz 
Efendi haqatını · anlatıqor •: elQJled. 1 

ı.ıee t ın va deıi Turhan Ha-h. lr&fınd 
ete} k:" an yaptırilmııtır. Da· 

b•ıla.nın °•eın valde tarafından 
htll il ~f, fakat bitirmek, Tur· 
,,... atıceye . l C ... ,tıı • nasıp o mu§tur. a• 
<ltYet~::;:arı,. mimar Kasımdır. 
~l&fllı b af hır tesadüftür, Mimar 
İdltıı d'az~ sebeplerden dolayı 
ı. e ıldt B't• ·1 . • 
"lıtıtafa "· ı ırı mesı mımar 

•gaya nasip oldu. 

8e ,,. "" ,,. 
,.. Ylerbey·ı ı .. .. .. M h ... \ltt arayı, uçuneu a • 
lıtı1ırı tarafından 1856 yılında yap· 
19<>2 rıt;r. Bu sarayı Abdülaziz 
~)f )'ı tnda ıneıhur mimar Haci 

anın "I S . ~lr>t d og u ergız beye yeniden 
ır 1 Abd··ı · t'ıtrd • u azız, burada otu • 

"· 
Oj 

1~ da Fransa imparatoriçesi 
enı, 1889 d 

loru \V·ı a Almanya impara· 
~ • 

1 helm, daha sonra Avus -
lr,. aŞınıparatoru Fransova Jozef 

... n ah N ' 
t\d .. 1 asırettin aŞh, Ka~ 

a.ı kral N'k ed'ld· 1 1 ola burada misafir 
l ıler A 

~""" . ' yaatafanos muahede-
<&1eaıni · 

~ik ) nnzalamağa gelen 
0 

a da burada oturdu. 

• • • 
Caıniler k 1647 l e urulan mahya ilk 

. yı ında b" . • 
l'ınd ırıncı Ahmet dev • 

e, Sultanah .. . tele • met camn mına • 
rı Eraıınd k . 

•t1l dah a urulmuttur. Bu u· 
de la.tb·~ •o~raları Valde camiin
. M hı edılıniıtir. 

a Yanın h"t·· ·ı k 1'Ulnıaa1 •• •. u un camı ere u .. 
uçuııc" Ah da, 1754 l u met zamanın -

lllan}a l yı ında. çıkan bir fer· 
M o lllU§tur. 

ah ya, Fatih .. . 1 . d ttat muezzııı erın en 
~ t Ve hafız Kefevt adında bi· 
&rafından icat edilmiştir. 

• • lf.. 

~' kara.köyden Beyoğluna çık~ .... 
'lltıel. , ·• 

ın uzunluğu (604) metrcc!::. 

• J(. lf.. 

lso!;tanbulda tramvay, ilk defa 
"'f Yılında kurulan bir tirket ta· 

•ndan . I 'ld' 1 'lh 1t etı ı. Ik tramvay 
ltanıva d M . ' 

bak ... dedi. Baba baktı. Hakika • 
ten çanm tolmıaklan görülüyordu. 

lıte bunu gösteren, biri ortası çu
kur, diğeri ortası yükıek iki bar· 

daktı. Gözlükçü, uzun tecrübeler· 
den sonra iptidai bir alet meydana 

getirdi. Bununla, uzak mesafele
ri yakınlaıtıran bir alet icat etti. 

Bu icat, o vakit ayni it üzerinde 

meşgul olan Galilenin kulağına 

kadar gitti. Galilenin, bundan ıon 
ra teleskopu icat ettiği ıöyleni • 
yor. 

Kılıç, bıçak, ıüng'ü gibi kesici 
aletlerin lranda icat edildiği kay· 
dedilmektedir. 

Rendenin Endülüslüler, bıçkı

nın Yahudiler tarafından icat e
dildiği yazılmaktadır. 

• • • 
Hurma şarabını Endülüslüler, 

Hindistan cevizinden yapılan bir 

nevi ıarabı Hintliler, süt şarabını 

Tatarlar, Ken tohumundan yapı· 
!aı: şarabı Siberyalılar icat etmit· 
im Jir. . ,,. . 

lstanbulun muhasara ve fethi 
çok büyük bir muvaf fakıyettir. He 
le o vakitki harp aletleri dü,ünü· 

'? , fi . '~ ~_.- ... . .~ ·; . 
,..,.. _;,.._ v~ ~~.~ t:: :-~« "'1·~ ,,... t - , 
~~- .. ~ • ~ .,._J • • 't ..... ... 
~ ~~~~~~ :!\ .. ~ .ı. - • 

Mümtaz Efendi sandalyeye oturmak i~in 
cambazhk etmiye mecburdur! 

Matbaadaki odanın kapısı ara· Bu sempatik ve küçük okuyu • 
landı. Başımı kaldırarak şöyle cuya bir sandalya gösterdim, ar • 
bir baktım. Görünürde kimse kasından tutarak çekti. Yanıma 

yoktu, arkadaşlardan Selimin sev· doğru yaklaştırdı. Sonra bir du • 
gili kedilerinden biri içeri girmek vara çıkar gibi yüzü koyun 
için kapıyı itmişti zahir.. Başımı sandalyenin oturacak yerine tır • 
önüme 11.enüz eğmiştim ki ince bir mandı, çıktı. Bir iki kere dön· 
ses yükseldi: dükten sonra yerleşti. Bu zeki 

- Affedersiniz efendim. Bil- çocukla ıöyle görüştük: 
mece göndermittim de bir şey çık· - Yaşın kaç? 
tı mı diye geldim.. Masamın ya· - 16 . 

lürse, inıanın aklı güç erer. Fatih, nında ufak, pek ufak bir çocuk -Boyun ne kadar? 
muhasara esnasında, denizde bu- duruyordu, şimdi, ufak yumuk e1· _ Bir metreye yakın. 
lunan bir Ceneviz gemisinin batı- leriyle masanın kenarını tutmuş, _ Nerede çalışıyorsun? 
rılmasını istemi,. Buna imkan gö- cevap bekliyordu. - Henüz bir yerde çalıtmıyo-
rülmemit. Fatih: -Şehremininde Seyit Ömer rum. Davutpaşa orta mektebi se-

- Muhakkak, denizdeki gemi· mahallesinde Hacı Timur soka· kizinci sınıf B şubesinde talebe a 

yi atıracak bir op yapmalıyız de- ğında oturuyorum. Adım Müm· yim .•. 
mi,. Düşünmüş ve şöyle bir topun !:azdır. Bu üç suale aldığım cevap biri· 
~cat edilmesini emretmiş: ıı11ırıııııı1111ıııııııtfllllll1111111ıııflllllll11111111ıııfllllHtıııııınıııınıın1111 birinden entresandı. 

·-Top, evvela gülleyi havaya / tam geminin ortasına düşerek Ce- Sokakta gördüğünüz zaman bu 

1 • · • · la go"mmu'"•tur·· bir metre boylu çocug""un ne on al· ataehk o gül e geminin üstüne nevız gemısını su ra "$ • 

Ju\erPk batıra~ak. * • * tı yaşında olduğuna ve ne de orta 
Miknatis 1820 yılında Dan imar- mektep son sınıf talebesi olabile· 

Derhal böyle bir top dökmüş- kalı muallim Ersted adında biri ceğine inanmazsınız . 
ler. llK t.ecrübe iyi netice verme - tarafından keşfedilmiştir. Mual· Fakat konuşan, yürüyen, kafa· 
mİf, havaya atılan mermi, geminin lim, bir masada puslayı tetkike- sının içine hayli §eyler sığdıran bu 
üstüne <.'ütmemif.. derken bu keşifte bulunmuştur. bir metre boyundaki genç, hiç te 

Fakat ikinci defa atılan gülle, n. A. görüldüğü gibi değildir: .-, I Y 1• eırutıyetten ıon-
e ektr'kl' 

l\lt-, 1 ı tramvay kurulmuş .. ••• .. •••••••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Babam, Şirketi Hayriyede 

• lf.. • 

.ı. l'elesko 1609 • 
'-ttlct1, Bu p, . . yılında ıcat e· 
()lduğ aletı ıcat edenin GilHle 
h\l i unu herkea bilir. Fakat 
d,~cadı:n çok garip bir hikiyesi 
'lh Vardır O d 1 llJl • • a teleskopu icat 
a ını hır gözl .. k .. d. 
ı-lttdlk' u çuye ye ı ya. 
~h 1 Çocuğunun vermesidir. 
S\i ı_~rı .Janaen İsminde bı·r .. t··k 

uır IÜn . goz J ~ 
tul> ... evınde birdoıtu ile otu-

.1 eınek k 
~hl Yer en, bardaklarla 
ı 1Yan çoc ... b. 
l(ltdı; ugu ırdenbire hay-

-. Ba.ba b b 
-. ıu ' a a ..• ,,e var? 
-. Bak he~ .n .. .. 
. -. N e goruyorum? 
-. Je·eı· IÖrüyorıun? 

1\\ ~ 1 ••enin 1 . . '1Sttıt ça ar ••atının tok-

~~ıBab~·.. ,. ... 
·~ di~ ' ;rocugunun bu •o" .. \1 ... ç·· k .. zune • 

e Çat.. un ü kilise hayli uzaktı . 
i ... r •aat· · "-klllat~dı: ın tokmağını görmek 

IU!t ...._ \" avru b 
.... le IÖJii)ij nı uradan çan güç • 
\i}'orıu Yor, tokınağı nasıl gö-n •.. 

ı._.-. Cörü 
~:ı. Yorum baba, gel ıen de 

) '·"'-·ı- 1c.ı~,~~nu 1ormadı. A-
...._ Şu ik'. uçuk, babasına: 

ı bardağın arasmdan 

odacıdır. Kendisine Hacı Baba 
derler. 

- ilk önce, yani dört yaşında 
iken annem bin rica, bin minnet 
beni Hasekide Turan hususi mek· ,, "I: 

tebine kabul ettirmi~ .. Burada mü-
dür beni çok sevdi ikinci sınıfa 
kadar olrndum. Sonra Hobyarda 

24 üncü ilk mektebe gittim. Bu· 
rasmı bitirdikten sonra Davutpa· 
şa orta mektebine yazıldım. U
nuttum. llk mektebi birincilikle 

bitirmiştim. Bu sene bakalorya 
imtihanlarına girdim. Fakat ça • 
Jı,amadık mı, yoksa tali mi yardım 
etmedi, bilmiyorum. Tabiiye ve 

riyaziye gruplarından ikmale kal
dım. Yokıa şimdi dokuza geçe • 
cektim. Aksilik itle, bir senemi 

kaybettim. Artık bu sene muhak· 
kak imtihanımı vererek doğruca 
Pertevniyal lisesine kaydolunaca· 

ğım. Ama bakalım okuyabilecek 

miyim? 
- Yoksa kendine güvenemiyor 

musun? 
- Kendime gövenirim yanlız ... 

1 
Babam zengin değil, dilikis fakir 

>ir adamdır. Beni okutamıyacağm· 
Ne lıorkung manzara! Adam mı aaıyorlar? cliyecekıiniz! Hay:.r, dan korkuyorum ama daha vakit 

mqlııır lngiliz edibi Şek•pir'in yeni yapılan bir heykeli lngilterede var. Belki meccanen okumamı 
SC:::ıilord • ou • Avon ıehrinin umumi bahçesindeki yerine yerle§ti·ı temin edebilir... Şayet ... Böyle o· 
riliyor! lursa liseyi bitirdikten sonra hu· 

kUka devam edip hakim olacağım. 
- Hukuk olmazsa? 
- Ankarada maliye vekaleti • 

ne bir istida yazıp maliye meslek 
Yekta 2 

n.ektebine gireceğim ve nihayet 
mal müdürü olacağım. 

- Boyun neden böyle kııa 
J aldı? 

- Efendim, annem de benim 
gibi ufaktı. Babam ise çok uzun 
boyludur. Annemden kısa boylu
luğu, babamdan da eımer1iği al
mııım. 

- Boyundan memnun musun? 
- Şikayetçi değilim! Fakat or· 

ta boylu olmayı isterdim. 
- Sporla aran nasıl? 
- Sabahları erken kalkarım. 

Bazı vücut hareketleri yaparım. 

Eskiden top ta oynardım. Mahal -
lemizde bir klüp vardı, üçüncü la• 

kımın kaptanı idim. iyi bir spor• 
cu olacaktım. Hevesim de vardı. 
işi de ilerletmittim. Fakat yorul· 
mıya başlayınca bıraktım. 

- Gol, falan? 
- Evet, birçok gol attım. Fa• 

kat ben maçlara girmezdim. ÇoK 
defa eksersizlerde topa vurur, kar 
şıdaki kaleye topu aokardım. 

- Sinema, tiyatro ile aran na· 
ııJ? 

- Sinemayı sevmem. Tiyat -
royu da şöyle böyle severim. Beo 
en çok roman severim. 

- Hangi romanları okudun? 
- Elif ile Mahmut, Leblebiler 

albn oldu, sihirbazın marifeti, 
ayakkabıcı vezir.,,, bir de güldü • 
rücü romanlara bayılırım. Yüksek 
romanları da severim ama bula • 
mıyorum ki. •• 

- Daha başka neleri seversin? 

- Kimyayı da ıeverim. Yani 
bir maden keşfetmeyi, bir yeni ıey 
bulup ortaya çıl- -ı.rmayı çok iste • 
rim. Mesela camı, soda, kum, ki
reçle yapıyorlar? Bunun içine ki
reç koymayıp ta çimento koysak 
ne olur? işte bunu pek merak ede
rim. 

Sonra ... Dünyada altın az oldu
ğu için içine bakır karıştmyorlar .•• 
Neden çimento konmuyor? Altın· 
la gümüş karıttırılına ne olur? 
Ve buna ne isim verilir .. Ho, bun• 
lar bir merak ya!. .. 

- Arkadaşlatın var mı? 

.- Mahallede arkadaş tutmam. 
Arkadaş demek şeytan demektir. 
Bir insanın bir tane sadık arkada· 
şı olmalı... Birkaç tanesi hiç le iyi 
değil! ... 

- Şimdiki arkadaşının? 

- Vallahr, ne yalan söyliye • 
yim... Birçok arkadaşlar var... Şu 
iyidir, bu kötüdür diyemem. He • 
l"ÜZ öyle candan olam yok içlerin· 
de .... 

Zeki bakışlı hoş sohbet Mümtar 
efendi ile hayli görüşmi•ştük. Bir 
duvardan iner gibi yüzü koyun 

yere inmek istedi. Fakat sandal· 
ye müvazenesini kaybetti. San • 
dalye ile beraber yere yuvarlana• 
caktı. Tuttum. Veda etti. Ayrıl
dı. 

...... Selimin kedisi dışarı çı-
kar gibi kapı aralandı ve sonra 
kapandı, yazıma devam ettim. 

Yekta Ragıp 
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Mahiyetlerini ilmin izah Delil(fin psikolojist. 

d d•.., } hAd• J Begayet ciddi mevzuda bir eserı0 e eme ıgi esrar 1 a ıse er yan ciddi tenkididirJ , 
. 

On alJ ölü qibi mezarda gömülü 
da itipnıeler, kakıtmalar, tepif ......... ~ 
fi,..-.. ltJ'Flhalar, ~~, 
riai rmata-a 11111.mmalar ....... 
bi Wrbiriai atlatmalar ,,. IMa -
mn benliii içindeki kanna)&lıll-:, !<.alan Hint Papazı/ harpler ... Daha sonra hayattaki 
!ülükler, evde baıka, sokakta ~ 
rikada baıka maske kullana~ ... 
hangi birini sayayım bilmem lli--

~ 

Sivri çiviler üstünde haftalarca yatın biı· fakfr 

Makinenin ve makine kuvveti- mareaelerinden bazılarını anlat • 
nin hakim olduğu bu devirde bir 'ı maktır. 
çok kimıelerin, uzak diyarlarda "" "' "" 
geçen eararb hadiselerden bah· Uzun müddet Hindistanda esir 
.ettiklerini ve bunlara inandıkla • olarak kalmıf ve mütarekeden 
rını görüyoruz. Bu esrarlı hadise- ıonra Türkiyeye dönmüt bir arka· 
ler nelerdir? Böyle bir 'ey haki • datımız anlatıyordu. Bir gün, alel
katen var mıdır? umum "Fakir,, diye anılan adam· 

Bu ıorıuların birinciıine, bu Jardan birisi arkadatımıza §U ma· 
ıUne gelene kadar cevap veren ol- rifeti göıtermiı. Fakir, boı bir sak 
mamııtır. Fakat ikinciıi için müı· ıının içine, taze toprak koy -
bet cevap verebiliriz: Evet böyle muı, topraia dl\ bir çiçek tohumu 
bir sev mevcuttur, dünya üzerinde atuu•tı. Sonra demiıti ki: H.ı d., fı 1:. bl A ll' 

birçok~J!~rlı hadiıeler vardır, ol· _Şimdi, beı dakika sonra bu-
maktadır. Bunları aözlerimizle rada bir çiçek çıkacak... Dikkat 
görebiliriz. Yalnız izahına ıelin- d · · e ınız .. 
ce, tam bir meçhul içinde kahyo· Fakir, saksının üzerine a • 
ruz ve bir türlü anlıyamıyoruz. bandı. Atet ıaçan gözleri-

Vakıa birçok ilim adamları es• ni, tohumun bulunduğu noktaya 
rarh hadiseleri aydınlatmağa ça • dikmiıti. Biraz sonra, toprak • 
lıımıılardır, lakin hiç birisi müs· tan fı§kıran bir dal, daha sonra 
bet bir §ey ıöyliyememiıtir. Bun• da dalda tomurcuklar ve nihayet 
ların içinde, bilmediğimiz lruv- çiçeklerin açıldığı göründü. Her• 
vetlerin tesiriyle ortaya çıkan ha· kes. hayretten dono. kalmı§lı. 
Cfiseleri hokkabazlık diye tarif et• Bu gibi hsdiıeleri, fakirler, a
mek istiyenler de yok de~ildir. deta peynir ekmek yer gibi yap • 
Bu gibileri, tıpkı -gramofon ilk maktadırlar. Fakat ıu aıağıda 
icat edildiği zaman bir alimin, anlatacağımız hadise öyle her fa• 
gramofonu icat eden adama~ kirin yapabileceği hadiselerden 

- Azizim, ıen karnından ko • değildir. 
nuıan mükemmel bir hokkahaz • Hindistanın kücük köylerinden 
sın! deyiıine benzer. Filliakika, birisinde, üt İngiliz zabiti, Yogi
bu atim, gramofonun kendiliğin lerin yapacakları bir tecrübede 
den aeı çıkardığını bir türlü kabul bulunmak istemiılerdi. Üç İngi
edemiyor, ma1c:ine başında bulu • tizden birisi tecrübeyi ya%ı ile not 
nan mucidi bir hokkabaz sanıyor· edecek, birisi, kurıun kalemle 
du. resimler yapacak, üçüncUıü de 

• • • f otolrafla enıtantaneler alacaktı. 
ilim ve fen vasıtaları ile izah 

edemediğimiz hadiseler en çok, 
bugünkü manaıjyle anlamıt oldu
ğumuz ilim ve fennin az bulundu· 
ğu Aıyanın Hindistan ve orta kı· 

sımlarında cereyan etmektedir. 
Buralarda oturan ve bu ıibi itler
le uğratanlara "Yogi,, derler. "Yo· 
gi,, demek "Birleımit,, yani vahde 
te erilmiş demektir. Yogiler, "Y o
ga,, yani "Uluhiyet ile birletmek,, 
demek olan mezhebe mensuptur • 
lnr. Mezhebin kitabı Bagavad Ci
ladır. Bu kitap nefıtcn tecerrüdU, 
kendi kendine hakimiyeti, telek• 
kütü ve dünyanın ahenktar ka
nunlarını temaşayı öğretir. 

Burada, maksadımız bunları 
~~e1J1ek -ve İ%ah etmek deiil, t>

inıyueufal'tl ıac!ece, l>u mezhep 
ır.ensup1ardhn bizim için esraren
giz görünen hareketlerinden, mü• Avuçlanndan su fışkırtan ve 

Yogiler, halka olup oturclular. 
Ortaya bir aepet, sepet:n içine de 
küçük bir çocuk kondu, eepetin 
kapalı kapatıldı. Şimdi berku 
ıuıuyordu. Yalnız, Y oıilerin rei· 
Gi, ıepetin içinde bulunan çocuk• 
la konuıuyordu Çocuk ona cnap 
veriyordu Bir mUddet aonra, Y o
ıi çocuiu payl~mafa bqladı, Te 
g.ittikçe arttırdı. Arttk lcendiıi de 
lnzmııtr. Eline kocaman bir kı • 
lıç alarak sepete sapladı. Çocuk 
müthit bir feryat kopardı ve H • 

petten oluk gibi kanlar dökülme• 
ğe baıladı. Çocufun feryatları 
Rİttikçe azalıyoru. azalıyordu ... 
Biraz sonra tamamen kesildi. Üç 
lnııiliz zabiti dehıet içinde, çocu· 
ğun öl~üı olduğu ıepete, yerler· 
deki kanlara bakıyorlardı. Yogile
rin reisi kalktı, sepetin kapaiını 

açtı. Sepetin içerisi bomboıtu. 
Yogi, ıepeti tekrar kapadı, ve 

tatlı bir dille çocuğu çağırmaia 

ba!ladı. Önce hafif bir inilti c:lu • 
yuldu. Sonra, yavaı yavıt çocu -
jun sesi duyulmaia batladı. Y oıi 
onu ayni tatlı dille çaiırıyor, bir 
feyJer anlatıyordu. Nihayet çocu· 

Dr. Mazhar O~man 8. 
Vak tiyle, bazı ruhi eaer!erinden baJı. 

setmit olduğum Doktor izzettin Şadan 
Bey (cleliliiin piakolojisi) diye ortaya 
bir eser daha çıkardı. 

Ta (Abti atik) deki Sam~I peygam
berin ıeçinniı olduğu inhitati malihül
yaludan w methur BuhtullMN"'m ken-

dini ot yiyen bir öküz aannedKek kadar 
kaçddıklar göstermesinden baflıyanık 

bu ıünün en yeni kaçık ve sapıklanna 

ve aınn en modern deliliklerine vanncı· 
ya kadar bahsedilen l»u eietde alilijin 
piskolojisi Öyle derinden derine, İnceden 
in"Y• elemnit •• taraarmttır ki, laani,I 
bunlan binr birer ıözda ı•çiren İnM· 

Kitamn içinde tai11t: 

"Mi&neti lrendüye ~ --'1 
de lriiaer,, Tecİzesine a. 1• 
Rurada fazla ve büyük k.a.dlr• .,r 
karımnda iti mizaha vu"?~-~ 
ka çare olmadığı ve onun ıçı~ .M 

böyle Ulnlildannda (111im) ~11 
,.. tam Wr aıi ..... kötesi ol ..... ~ 
rilmiıl ... 

Bitin llaalar ~inM ....... ~~ 
- Pin nlU arqbnnalar ye ·~ 
hutalıiın ilk tebebini ı.uı... ~ 

Mesela demin Papaaın kötü ~ 
kızıp ela kilisenin çanına kalaJI :_• 
delikanlıma maeleai ıi•i... Ş.. ,,. 
doktorlarımıza, fakat, Maıaher 'ol, 
Fahrettin Kerim, Nazım Şakir, 
Şükrü ve Konot Beyler ıibi 
ten bu iılerin kurdu olanlara 
ele faraza muallim doktor H• 
Be1• süniia birinde Çenberlitat' 
boyamak isteyen bir baata getirllJ/ 
di, aziz doktor önce bir bayii d" 
sonra bizim izzettin Şadan Betf' J 
rihli Junı'dan tavsiye ettiği usu!i .J 
ka baılayıp ruhi bir ço1' ince ~ 
dan Mltl'a J.aıtahim 1-tt.npç .. 
nu ıöyle bulacak s ,J 

h nın: iun aeıi de eıki teklini aldı, atta 

"Muta olaa hanım bir .... Ç'., 
tattaki mahallebicide aıure y.nı-~ 
smdaki yem yeıil mantoya yan~, 
lop ı61Gmsiyen iki delikanlıdan DP" 

kine usulca: sepetin içinde glildüiil, memnu • - AC4Mbu clün,..da akıllı kim? 
Di1tceii ı•U1orl Budan d.ıillkle 

r.iyetinden güldüiü duyuluyordu. akıllılık aruında anc81c kıldan ince Jahç-

Y ogi kalktı, aepetin kapaiını ·açtı. tan keskin bir köprü vardır.! derlerki it· 
içinden çocuk, ıüle oynıya çıktı. te Jaettin Beyin bu lritamma hemen her 

- Bu hanım ıaliha lHr evliya f 
ımın ört61Ün6 manto diye arka•_, 
çirm • ı f'lhnaJıf 

lnıilis sabitleri sözlerine lnia- w.1 .. -. ....... .,.. MıiJ'Mİi. K8pfliıffin 
namıyorlardı. Birisi, not almalı, 'pannakbldatınİ ıöriiyOl'o " 
öt~kiıi de resim yapmajı unut· Baıta, timdi, öbür diin1adaki terelel-
muıtu. Likin üçüncilıU ttıütema• Jilerin ruhi tedavileriyle uiraıan, meı· Ondan tonra bu meael ,vi kurup 
diyen fotoğraf almı,tı. Koıtular hur Alman hocalanndan ve 1-izim Maz- hüyüle l,~yüte nihayet c!oktora d 

1 k har Osman Beyin eski ustalanndan rah· Şimdi Çerıberlitaır Y•ıile boyaıısa'I 
ve fotoğrafların cam arını yı •· m-ı· .. :n s.'!Mbi 

0 
dcliwhnm k-..J 

1 y metli Fon Krafft Eblrinr olmak üzere .... ... ~, 
maja baıladı ar avaı yavat Züribli Jung, profesör Janet ve meıhur eltili hakareti ona aynen iade ~J 
camlar, zaptettikleri reaimleri ıöı rindi.-. Fakl\t o, uzun boylu ~,Jl'J 

1 piskanilizci Fröyd'den alınan bu parçala ... 
lermeg'"' e ba•lamııtı Y oıilerin ha • tirndi ortada olmadığınd3n ha / ,. nn içinde acaba dua ne levhalar, ne man . • -• 
ka halinde oturdukları, bulunduk· aaralar, neler yok ~? onun boyunun uzunluiundan tıirı-lfl 
ıarl Yer tamamen ,.ıkmıfb. Fakat rak Çemb~litaıı kendisine aent.I 

T Eline ıeçen büt\in bankototlann nu· 
halkanın ortasındaki sepetten eser lllU'uım C.IJ defterine kaydecl•n orta nu9tır!" ;1'I" 
yoktu. Orası ıimsiyahtı. Nasıl o· yaı~ı madam .. Köy papasının yazdıiı fena Vr meHlcı buraya kadar reld" 
luyordu da etrafındaki. bu""tu"n •e· ra orblc hastanın tedavisi itteD ~ 

:ı- tiirlere kızıp ta kilisenin sabahlan tatlı ·' 
killer ıörUIUyor ve ıepet ı8rUn· tatb öten pnına Wzim tramva1lann çan iildir değil mi? · ' 
müyordu. Bunu kimıe izah ede• )an ıibi kafa ıiıirn Mr tanaırh diyen Bizim (lehcetülhakayik) ~illi~ 

k • d delikanlı- Kendialni Allah aanchiı hal- Bey deliyi fÖyle tarif eder: [De ~ J 
medi ve edemiyece tır e. ıibi dü•Unmiy•n adam demekti'· ~ 

de ZUrih eokaklannclan izmarit aıara :r ·- .MI 
• • • t•b,.. ~... Bana kalırsa deliliiin bir c~~; 

Bir baıka tecrübe daha anlata• plekolojiaini deiil de tam bir ~ 
lım. Hint papaıı demek olan Brah Smlltl ...akten rUa ltulameJNCA o- kı .. llir cümle il• Ali Bey .,..,_.,, 

na flı\da lftlnlarcla llulunan hbmetçi 
manlardan biriıi kendiıinin on dul kHıa ... Şahsını dUnyanın en MiyU1' 0.man Celll .. .,M 

ay .müddetle yemeden, içmeden, hatiW aanan ise~ •• ıü..-,. cliffl... • Bu kitap (VAKiT) gazetetl .,.-· 
nef ea almadan ıiSmUlü kalal>ilece- Sonra efetMl1m, delilerde Ye 1anm akıl· hanesinde 

50 
kuruıa .atılır. ../ 

iini hir Racaya MSylem:ı, Raca hlardakl kompWcalerle akıl fuur aratın· ,,t' .. 
inanmamııb. Bunun Uıerine id· .......................................................... ...... ................... 'il. 
diaya ıiritmitlerdi. Raca tahitler ta1ln etti •• tecriibeyl yapmaja J ekilip biçllebiliyordu. lkl11d I! 

karar verdiler. arpa biçildiğ zaman da on ·~ 

yüzüne çivi saplıyan iki fakir 

Tecrill»e ıUnU hrahmaa, tale. ını,u. Raca mezar batı,.. "J 
belerindeaı hlr ~ı He ıeldi. Tayin Mezarı kazdılar, tabutu "'1'1 
edilen yerele, 7en uaandı. 0,.lece kefeni çözdüler. Bra._,.,~ 
ltlr müddet kaldı •• Katalepai ha- ıibi yatıyordu. Talebesi, ba ~ 
Hne ılrdl. Yani tat ııı,ı donm'llt· larını çıkardı, ajzını ~tı, ~ 
tu. Bir talebeıt, brahmanın al••· çözdü, dilin altındaki, bıre~ ~ 
nı ~ll, clillnl dQUm ,U,l b~r td· müt olan baklayı çıkardı. llit ~ 
le koydu, .. altına da bir "-kla det sonra, yerde yatan aı~, 
koydu. Sonra YUeudUncfelcl bütün man da hareket oldu, kı'P_.~ 
clellderl balmumu ilo ti.kadı Ye ve tamamen kalkb, koo'( 
adamı bir kefene aardılar, tabuta batladı. Brahman konuı.-rJ 
koyup açılan çukura ı.SmdUler. ma, talebesinin aizınd&ll ~ ~ 
Raca tarafmdan tayin edilen nö- ğı baklaya raimen, 0 , bu r '/'., 
betçiler mezann batında bekleme- b • ı 1 ı ' 
i • buladılar. Hatta. mtıarın ü • rını ır tür ü an atmamı 'd,-

..,.. lazım olan bakltıyı ağ:ıtıl 
aerlne de arpa e~ler. Aradan karmamııtı. 
ıünler ıeçti, arpalar büyüdü, biç- tt'-. ~ 
tiler, tekrar eldllet, aene çıktı. Bütün bunlar pedir? E ,-
Hindistan ııca1< nıem1eket o1dulu Bunu hlSylece kabul 
için on ay zarfında iki defa arpa mecburlY.elinde1_İZ ... 



rarZ;::' :Z::iha1ı- güldüren 
l'Gna •ndm•• ilPrlilJOT Davay Davay Boris halkı en fazla güldüren 

am! 

• -e • ~·• v. hareketin ağlmak olduğunu söylüyor 
. .. SanaJi • Münakaiat- Bltçe • Harici ticaret... Netekim siz Cle reemiDi ıöriir 
~ ...... ....,. titiz•• ( _,.. .,._. lıir p aoldalanla a&rmez kendisini tamdnm •• Zaten 

,....... • ....... ..at ............ r ..... tlnlet...... cmu kim tanımaz? 
.,,.. ... .,,..HWwde_..tlıWI ,..... tam•ldlı•~Pt· -Dav&J'UftJBori1. 

'h..L. + 1• ... k. -... şn.tkcla _.. ......._ bat- • - Haydi daVı1.7, dava)' .. 
._.....,. ........,.. teıtlddlliinll• 1aı1a .._....., TiirWtede ._. JOllu'I ~ Dan,. dany. 
~ ...... ~ ... ..,. w 7.IOl .. •••t4• ,.ı 1apıaaktaclır. Borisin t6hreti büyüktilr. Yal· 
...._ lılt .. akıt tllldit eemılı.... Dı J ,.Uzam• ..... aihaJ'e. az lstanbuda delil bir çok Ara· 
,. ..... ~Tle ..._. Jpııllmmw.. .... Erpniye, iki ..... eoma ela Er- dolu .. -Lirlerinde de haılk kendisi· 
~liieJ& ..... • .._ Bil• WU• alapabr. ,_. 
~ ._,_ iaup• _. .... .. Clllhariret denin• ~ fO • ai tanır ve alSatlar • 
.... .._.,.._ • ..... ldrifl W. ...._ lls ılllw •,...W. ..... __. &ilhana orı. sımf halkm komi
~-., ld, im llr WriWrle- 1 k tı. ._ ._.. laımJOD mkll,.. li olaa bu anatkir beni Ferelı 
ili .,.. .._ t9lldk .._. iaM- b tıs• ' mimldladlr. Banclm ~ elnamumda sahnenin aıkannda· 

.. b. th•.T..,.._1. __ _.... ... ~t .. I..'! 

...... q' ıi• - .... cep- lnhla .... lılr .,.ı. plmek b'bil .i uf.acık odasmcla kabul elti: 
1'17 ık ltla .. , 

1 
s9 ...... w.. .,._.... ...... .aclc1et iki, ~ ' Bir ,.ncla ıbir bryola, bir taraf· 

~ .. .._ o.L -- ı • 111 T..ı -- Hl leri ta küçük bir mua ve bir Ukemle 
4l'lt..i.._ - ' ..... ........ ·-· 4 • __,, __ ~ ,... ...... 
~ ...._ .._ ••• • le -lallltla ... llath merlsezleri uutiln servetini tetkil ediyordu. 

l:Latı tllt --. ik • vanWd •urlı,... Wr ~ 1aat • Masanın Uezrinde buçuktan yap:- Dav., DllYQ ••• *' - .. ..ı.. .... ..._ ısm •-• Wr .. _.. ... ııı-• ma kocaman lmmn:r bir bunm; ne çare? Bir gün nJWr bana: 
o..ı. ............ mDJt tiıfgtler llir bç tane eak.i ruça kitap; du- - Sen mükemmel bir komik 

........ Jiprabcl ft JllHHIZ nJra • lerde Mtla Wae _.pı.m1 Witüa ........._ ftJ' kartpoatallar. ola~ilirain ! dedi ve böylece bütün 
- .,. Mama_......, nbat .,. .,. Soruyoram. Ru1Ç&ya ~n bir hayallerimi, •ütün ideallerimi 
.... ..ı..ı. iJMIM oa-1w. Türkçeyle bana cevap veriyor: malıvetlilit olda. Halbuki ben lrii· 

Mri+' ...... WU.11a .-.... - Leninp'&d'da doldum ve o- yük bir facia ~örü o~k iatiyor 
., ....... ,. • '' lrle llllfacle ecltWl • rada 'büyüdüm. Babam büyük bir dUll\o BiJlıasaa en fazla arzum o
.- iPa Wr ... q n"1 tatlAiM doktorda. Ve lleni de doktor yap- pera oynamaktı. Ondan sonra hep 
... ,. •• temDatla tarif. tok mlllit mak isterdi. Ben mektepten kaçar komlt olarak kaldım. Leninarad' 
........ ....... ti ~ "d d" a.. ı..Dr, hem .. ...,..._. .. . yatro aeyretme15e gı er un. da benim oyunuma binlerce halk 
._ .. iaüeti .......... api fikir • Güç bel& orta tahain bitirdim. gelirdi. Beni. aJkqlarlardı. Halbu-
....... Diler tadftan .. ıme haptma a· ki hilmeslerdi ki ha alkıflan lra· 
ım ..... ._ 1-1 hGkt\metia tılmıt yavq yavq yGkaeliyordum. dar beni mutarip eden hiç bir 197 

kınh _.. lttilaa ettlli Mitte_. Niha,.t~tiratro.m& :re1-. a.. eW•nclılrça nji8k 
........ı tok Jıi ...ıt .ıtmd• -... ..._. edildim. Soma laarp t*tı- hl I t..,.. .......... Veı 
11 llstı•.. . Harbi de ihtiW takip etti. Ben de - Gördün mü? Ben tabmintm. 

UM•• lı•ıTTI Ur - en ... • .......... u.eDO.OIO &ia Mı. fala binle~ beyaz Rm gibi vatanımı de aldanmam aen hiç bir zaman 
--" •tha ........... Yeni Mit • terkeclerek Tlildyeye iltlCa ettim. bir facia aktörü olamazsın. Ko
.... _. .....,_ w m·nrlfe ._. • O RJ"WMlan heri hep buradayDD. mHdtk senin için biçilmit kaftan • 
.....,_ •.U.'ı•· - Nedm komedi7i teıcih etti· dır. derdi. 

Daht nı1am lılltM• alb .,.. niz? - Aileniz, kardetlerinis hlll 
..ı _,.,_" ~. 1134 Y.a. H Hl b. ' -ft Dün dal ' •• ayır.. ç ır va& •• ora ar mı. 
__. nridatm Mitse tümlutmı d benim k d ya a a ar komediden nf'f - Hali. oradalar.. Kardeşleri· 
ppceti ibtimali bn:etlenmektedir, 

M1J1 ...- 7 ..,...., ...... IWı ~ ~ qn.e y:o~. Fakat m~ iki-i mübeodiatir, Ve $.ok i1• 
~ .....,..._. lllllıat ~ i~· ....................................................................... ••••••• .. ••••••••••• 

l'llftm ,..... müult .-mt altında 
...WU. etaıılldıMir. 8qb Tirle li-
rası liilllb ıl" .... Amıp1mn hat. 
tl Ak_. u ... unm en eaiLun pa • 

ruıclır. - .... harici ticaret IDUft • 
..,..;mn t•bju olan Wi,;ik fulma. 
... cloi• ... Waia dolaJ'llİ7)e 
Tüıfc Jinı •• -tlak altna lrarphia 
,a-. • ,. ' 1 • pnlfbr. 

....... TlılriJ• 7&bnlaak 
..... .....,.... istinat edeceii 
• ıiM im ltlmiıd t Didir. 

H.W li-.t Wı s-.aa ihracat 
............ .. dltlMikleri netice • 
il .., ıl .. ._ ............. br. F .. 
Irat ltMIM " .... l yelsinlen ..... 

mevkidedrler. Bana ara aıra me1'· 
bip~. 

- En fasla MYdliniz ve amnf 
fak •lftlum OJ9D bansisi•lrT 

- Lenjnıracl ti,.eroaanda 1'ir 
tin 191l• bir •ameclhle 07uapr
dum. O gün ditlm mGthit ağnJor
n. Ne yaptılnm, ne yapac:almıı 
bilmiyord--. Gaılerimden Y91le.r 
akarak kom~ JPPbm· itte~ --..... •br ıibi oldu. 
Ölariimde ldç lnr ftkit iN kadar 
aDcqfaJMlılaBı~ 

Dtiat etlim, ' la.yay claftym 
,a.lade çok' ç(stl ..... L Adeta 
1iaJatm4a ç9lltlli iatiraplar Jldn 
de yazıiıı,.clL Serıuıı: 
-K-.~a .. n? 
-Otuz telds: . 
-ITllmlllals! ·' . 
- Eftlt.. hd .. e...,_ 'krada 

bir ~ar bdmla nlmclimıi. Ge
çinip pliyoluz. ,, 

8a emaciıa odum~ 1'ir .-pul 
,anıp tlndilı 

- 0Jun ıwktim ı•yor. Sbi 
rdataa ebtiezHm maJlrejiml J&• 

paJml. dedL r' 
Ufak malUQPıa ~.-a seç.ti. 

Kirik &1Mf& l»ah'Wla i•ret adi 
hir puda lle yUzilnU. i)'ic:e be,az-

ı.n.. L -~bil· 
)'tik hlr itina de tonra 

... .... " •••aklaiamı etrafı· 
nı boyadı. Batma •atcina sa~lan 
taktı. Kocaman papiyon kravatnu 
bağladı. - taktı diyemiyonm 
ı-1di t.ead• elltiwi Dtm üze
rindeydi. Ayaklarına aahnede ıak 
I.athiı terlikleri seçinti. Sordum: 

- Sizce halk en fazla ne gibi 
feFler brp•ela atl~r'? · 

-Anlamadan. 
- Halkı ....t ıtlldlrilJorsu· 

nu? 
-Atlamakla. 
- Şimdi ele ben anlamadım. 
- Hala en fasla aOldliren feJ' 

..._ alhraa Wr Ut• teJret• 
meldir. Hakikaten atlamak elik· 
at edeftenls '°" atdt1nç hir laare
kettir. 

Ben sahnede eflaclıkça laa11' 
çdsm bir tekilde Mai alkıtbfor • 
Ve sülmektea ı.r.ı.,_. Bumaa Ü• 

urine bea ele W.bütim atlıyo
rum. ÇOnldı •llaJ&D 1»1r adamm emdlıld fark J+h=iw o1ank inlcitaf 

--.. 1133 .... ı1 ... 21 ~ .... ....... 
.............. ti-.t ..... 

tllsler' •• .. lalM .. ,umdlaıi W.,. • 

Almaapcla ICas..We Alman onlmqan · ıötterit talimlerincle manzarumıı '-brak ailla kim• 
motoliklet IOD •iir'atle clalreler çizerken tepette oturan bir aaker aeler heal çok falla mustarip edi
)'&D teıc.leli delittirmiıtir. Resim bu vaziyeti gösteriyor. yor. Buclala bir reJlılr tarafından 

mah.edilen facia aldlrlllG ka· 
bilir.tim de aklma ıeliyor. Btia
bütün müteessir olarak daha kuv· 
vetli tekilde atlıyorum. 

.... llıklp •..wun 
(..,_T .. .._•••ibfe) 
s..•wııtı.at11 ....... 
ıtlO uı,s 147,s +4 
1H1 1'7,S 126,5 +ı 

HH lOl,S 86,- + 15,5 
lllS et,- ,5,- ·+21.

...._ .............. harici 
t1earet wıına 11'n•ı • mltea,lt 
_. .......... Mlleellir. Huiol 
ticaret ............. tlıldp ettilimül 
Wr tok ..... ....ıelrederin atatiıtlk-
ı.nn•en M,le Wr Mtİ• çılramuık 
imWnmchr. Bltiia iktnacli kallanma 
azda olduia sl1»i hlll'ici licaretteld 
ma~ te açık Wr hakikattir. a. 
111a'nffüi1etln öl~üıü lehimize olan 
mltaayit maTaene farldandır. 

R. ,. 

Dr. Hafız Cemal 
D .. r:... ltelar.,_ 

Cymldin ...... ~ OIElt' 

(2,SO S ,.) ~ .. dar !ttanbul Dl • 
.,_,,.. fio. ua. 

llıayeatlwle " .. telefonu: 
22398. Yuı,lt U..ttrih telcfod11 ı 
KancUW n.. Be7lerbqi 41ı 

1 Baktım da.e7 dayay Borlıin 
gözleri daha ılmdiden dolmağa 
batlamııtt. 

Bu eınada ampul ikinci defa 
yandı. Beraberce dar merdiven· 
den indik. Perde ~ılıyordu. Da· 
Yay dany Borla alkqlar aratmda 
1ahne1e ıirdl. Etki Rue operala· 
nndan almmıt h~r besteyle bir tar 
laya batladr. Yalnız f arkedifor· 
dum: 

Borlı orkeıtraya delil, orkeıtra 
1 zamanda orkeatra hızlanıyor, o 
yavqladıfı aman da orkeatra 
vavqh10rdu. 

Dany daft7 Borb aahnede ha· 
';:!katen allıfor •e aözleriaden 
.... ,tar aJa,orcla. Halk kendlıini 

'>u tekilde at'- c8rdlkçe l>üftü· 
t.ün COf'17.0I' kabkahailan kmbfor-

Lonira ba"anat bahçesinde bir filin .abah tünleti ~pdıyOJ' t U- cha. 
p.ldanndan birisi üstünü fırç*larken, diğer biri de diılerini Jlkıyor ! Sertollu 
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e 51a 
Mevaddı iptidaiyede:· Birincilik ve tazelik 

a aratı ag e 
Fiyatta; Rekabetsiz yürüyüş 

Ancak 19 senelik aynı ıaha üzerinde devamlı ve metekimil bir çalışma sayesinde 
( Çapa Marka ) Pirinç unu fabrikasının elde ettiği muyaffakıyclin mabıulildür. 

Halkın sıhhat Te menfaatini dOtünerek, müstabıaratının en fenni ve1aitle imaline çalı
şa11 ( Çapa Marka ) fabrikası iştirak ettiği yerli ve beynelmilel sergilerde fevkalade altın 
madalyclerle takdir Te taltif edilmiş Ye daima ııbbatini koruyan, zevkini bilen muhterem 
balkın rağbetine mazhar olmnştur. 

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

Çapa Marka Müstalızaratı 
· ıctlba •• torbi _pirinç unlan 15-50 gramlık paket ve kutu Karabiber 
Par. Ye çorbahk Mercimek ,, ,, " ,, ,, ,. Kırmn:ıbiber 

• " Beıel1e ,. ,, ,, ,, ,, ,, Tar çın t ., Patateı ,, ,, ,, ,, ., ,, Y cnibahar 
' " Yalaf ,. ,, ,, ,, ,, ,, Kimyon 

1 
,, Arpa ,, • ,, ,, ,, ,, ,, Sablcp 
" Fualye ,, ,, ., ,, ,, ,, Zencefil 
" Bakla ,, ,, ., ., ,, ., Karanfil 
" Nuhat ,. Kapsülü beyaz biber Şişe 

,. ., Mısır 0 Tuzluklu ,, 
.. en nefis nişasta son sistem vesaitle ihzar ve imal edilir. 

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

Istanbul Deniz Ticareti 
Müdürlüğünden: 

Henuz bir gemide tavzif edilmemiş 
, \an beynelmilel Madrit mukavelena
ı nesi ahkamı dairesinde şahadetna
meyi haiz olan telsiz telgraf cıların 

15/11/934 tarihine kadar Müdüriyet 
Fen hey' eti riyasetine müracaatları.(1sıs) . -· Günün F otografları 

Muhtelif gazetelerde çıkan günün hadiselerine ait fo. 
tografJarla spor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 

1 kellerine ait fotograflar yalan: lstanbulda V AKIT 
kütüphanesinde sahlmaktadır. 

.....,ADAI?AZARn~· 

Türk Ticaret Baİıkası 
Merkezi Adapazan 

lıtanbul şubesi: Dördüncü Vakıf han zemin 
kat Tel: 22042 

Komisyon ve ticaret kıımı: Tel: 23623 
Galataıubesi Tel: 43201 
Oıküdar ıuber Tel: 60590 

itimadı Milli Tel: 41937 

ŞU ELERI 
Bandırma, Bartın, Bilecik, Biga, Bolu, Bozö· 

yük, Bursa, Düzce, Eskitehir, Hendek, lzmi :, Ka • 
ramürıel, Kütahya, Mudurnu, M. Kemalpap Gala
ta, Gemlik, Gerede, Geyve, Safranbolu, Tekirdağ, 
Üsküdar, Yenİ§ehir. 

Müsait §artlarlamevduat, havale kabul eder. 
Tahsile senet alır. ikraz muamelesi yapar. Mevdu· 
at faizlrei müdüriyetle görütülerek teıbit edilir. 

Komisyon ve ticaret kıımr her nevi emtiai ti· 
cariye ıab§ma deli.Jet eder. 

Cildiye ve zühreviye 
Mütehassısı 

Beyoğlu İstiklal Caddesi Be
kar sokak 9 No. 2 nci daire 

.Bu rumuzu bekleyiniz 

iyi t1raş olmak i~in bUtUn 
bı~akların fevkinde olan 

POKER 
.PLA Y TIRAŞ BIÇAGI 

kullanınız. Ve her yerde arayınız 

ı•·----· (3775~:--

HABER 
Akşam Postası 

Jdarehaneaiı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi --l'dgrat ı\dreeh ISTANBUL llABER 
l'elefoa l'azı: 288'71 ldares !U"O 

r - ' ABOrfE ŞERAiTi 
1 1 8 ı.ı •7Ull 

Türld1eı 1%0 MO 660 ~ llrt· 
~,nebi: 160 &-10 MO HIG 

ıLArt TARiFESi 
ncareı l.Lln.lan.a.uı eatın u.ao 

Besml llAnlar 10 buuf1ur. 

, 
' 

Genç kaDnı~ 

Valideler! OğuUannız, kız.lanruz ve 
zevciniz ıizi genç görmek isterler. Cil • 
din ihtiyarlama11 BIYOSEL'in tedrici 
bir surette azalmaaından ileri geldiğini 
fen bugün iıbat ediyor. 

Bu da deriyi genç, parlak ve mulı • 
teıem bir surette muhafaza eden hayati
yet unsurudur. Bu tazelendirici ve 
gençleıtirici hayatiyet unsurunu ve ye
niden genç gözükmeği aadece TOKA • 
LON'un pembe renkteki kremini isti • 
mal ile elde edebilirainiz. 

Deriniz ne kadar aolmuı ve 111. 

matı gevıemit ve yaıın tesiriyle 
leri derinleımiı oluna olsun herııetl 
akıam pembe Tenkteki TOKALON. 
mini teaübe ediniz. Muvaff akiyetli 
müıbet neticeler elde edeceğinizi t 

lstanbul ithalat Gümrüğü Müdürlüğünden: 
120 lira 50 kurut bedeli ketifli Sirkeci nhtımmda kiill 

Gümı·ük kimyahanesinin denize nazır pencerelerinin harici doi• 
ramalarının yeniden imali olbaptaki keffi mucibince müna.ka,. 
ve ithalat kanununun on sekizinci maddesinin A fıkruma tevfi
kan pazatlıkla yaptrrılacağından talip olanlann T efrİnisaninİll 
20 nci Sah gün saat on dörtte latanbul İthalat Gümrüğünde mü" 
te§ekkil ıatm alma komisyonuna müracaatları. "(7298) 

Tt:JQ KiVE 

llRLlAT 
BAN~A51 

.DAoA 
BiRiKTiREN 
RA~T-t;Oi;Jl 

--~~------~~-----:;A 
1•----------wı •:::::::::::ROMA T 1ZM1' Göz Hekimi il •e her neti ağrılara k•'" 

Dr. Süleyman Şiikrü 1 S U L A J 1 L 
Sahibi ve Netriyat Müdürü: Babıali, Ankara caddesi No. 60 i.:. Çok faydalı ye tesirli b

11
i
1
',. 

HASAN RASiM Telefon: 22566 fi devadır. Haricen kull•O (itimadı Milli)• Kendi sigortasıdır· 
Baaddıfl 1ers (VAKiT) Matbua Sah günleri meccanendir.. a F' 65 k ••••••••••••••••••••••••• •-----------••ı•----------•Jr11111:ııww ı. uruştur. 
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- Güzel ve Gürbüz Çocuk.Müsabakası 
' 

Tertip ettiğimiz bu eğlenceli müsabakada 
kazanan çocuklara · 

il 

r 
VERECEGiZ 

Müsa bakamıza iştirak ede 

bilmek için çocuklarınızın 
ıihbatlı olmaaı kifidir. 

1 5-10 1 
1• ı arasındaki lnz Te 

erkek çocukları arasında 

yapılacak mtiıabakamız 

icbı (8 O) Kupon biriktir· 

•ek lbımcbr 

---- -

no. 1 : AH Metin Bey 

--- .. - - .... .... . ~ 

Çocuk Telilerine ta niye 
ederiz: 

Çocuklannızı hemen kay• 
dettiriniz ve idarehane· 
miıden alacağınız kartla 
Beyoğlunda Tunel baıında 

1 Foto Süreyya. I 
ya götlirerek H A B E R 
hesabına meccanen res
mini çektiriniz. 

Müsabakamıza iştirak edebilmek için şu şeraite 

1 - Sıhhatlı olmak, 

riayet etmek lizımdır; 
2 - 5 - 10 yaş arasında bulunmak, 
3 - Bu şeraiti haiz çocuk velilerinin her gün matbaamıza müracaatla çocuklarını 

ve fotoğraflannın çekilmesi için kart alma}an 1izımdır. 
kaydettirmeleri 

4- Her çocuk için otuz müsabaka kuponu biriktirilecektir. 
5 - Kuponlar, müsabaka gün ünden e\1vel davetiye almak üzere ibraz edilecektir. 

HABER 
Gürbüz Ç~cuk Mnsabıkuı 

No. 5 ,. _ 

• 

Taşra okuyucularımız 
Bu meyanda taşra okuyucularıDll· 
zın çocuklarını da düşündük. Gön
derecekleri ve gazetemizde çıka
cak r~simlere bakaTak en güzel 
ve gurbüz olarak seçileceklerine 

_aynca mükafatlar verilecektir. 

Mükif atlarımız 
Erkek Kız 

Birinci 50 50 
ikinci 20 20 
Üçüncü 10 10 
Bunda6 başka 10 uncuya kadar lcız ve erkek 
çocuklara aynca birer kıymetli hediye verilecek. 
Taşra okuyucularımızın çocuktan bu hediyeler
den istifade edeceklerdir. 

1 



KUçUk lllnlar 
Okuyucularımıza bir hizmette bu
lanmak gayesiyle bir "Küçük İlan
lar,, süfunu açıyoruz. Bu ilanların 

satırına beş kuruş ücret alınacak

tır. Bir ay içinde gönderilen küçük 
Hanlar gazetemize parasız konula
caktır. 

Bizde artık plaj ve deniz banyolarına veda edileli epey zaman 

oldu. Fakat Franıanın cenup sahillerinde ve bilhassa Amerikada 

Kaliforniyada plaj mevsimi henüz geçmemiıtir. Ve her gün yenı 

yeni banyo kıyafetleri ortaya atılıyor. Reıimde gördüğünüz genç 

kadınlar en son modaya göre tamamiyle kaoçuktan yapılmı§ 

giymi§lerdir. 

Dünyanın en mini mini otomobili Amerikadadır. Bir otomobil 

labrika!t direktorunun oğluna hediye ettiği brı otomobil bir silindir

lidir, üç litre benzin alır. Şoförü altı buçuk ya§ında olan bu oto

mobil saatte 50 kilometre süratle gidebilmektedir. 

Kadınları bir çok sahalarda §İmdiye kadar erkeklerin yaptıkları 

bir çok i§liide görmÜftük. Fakat kadınların yangın söndürme iı-

Resimde gördüğünüz kııa 

boylu adam, Portekizin merkezi 

olan Lizbon §ehrinin en tanın -

mı§ tipidir • Boyu tam 80 san

timetre olan bu adamcağız. su 

satmakla geçinir. 

Versay muahedesiyle eli ko

lu bağlandığını iddia eden Al

manya, her fırsatta, bunu pro . 

testo eden nümayi§ler yapar. 

Resimde göriilen zencire bağlı 

harp tayyaresi Almanyada Fuh

lsbuttel'de yapılan bir abidedir. 

Versay muahedesiyle Almanya -

nın harp tayyareciliğinin zenci

re vurulmu§ olduğunu temsil e

diyor. 

Viyanalı bir sporcu, bir mo • 

tosikletle şayanı hayret bir tec

rübe yapmıştır. Avusturyalı spor

cu, saatte yüz kilometre gider

ken tecrübe maksadiyle önüne 

konu.lan beş milimetre kalınlı -

ğında bir camı kırarak geçmiı, !~rinde çalıttıkları ancak son zamanlarda Japonyada görülmüftür. 
laporo·•atla Kinoskay şehri belediyesinin itfaiye neferlerinden bir ço· kendisine bir fey olmadığı gibi 
ğu , ,'!'..ındır. Bizde de belediye böyle bir karar verir mi, derıini:z? motosikletin sürati bile inmemi§-

tir. 

J lşci Ve Esnaf 

Esnaf cemiyetleri-
• 

nın programı 

Mevcut esnaf cemiyetlerinin 
bir çah§ma programı var mıdır, 

yok mudur?. Bilmiyoruz.. Var 
olduğunu kabul etsek te bu prog· 

ramların ne gibi maddeleri içine 
aldıklarından haberdar değiliz. 

Zira - ortada filiyat yok. Prog
ramların tatbikini görmüyoruz. 

Yalnız esnafla temasrmızdan 
anlıyoruz ki esnaf cemiyetlerinin 

- eğer varsa - programlarının 

esas maddeleri arasına koymaları 

lazım gelen çok ehemiyetli nokta
lar vardır .. 

Bunlardan bir kaç tanesini, bir 
kaç kelime ile anlatabiliriz: 

Sanatkarların imal ettikleri et· 
yayı teşhir edip satacakları büyük 

mağazalar kurmak.. Hususi kre
di müesseseleri açmak .. 

Bu maddeleri esnaf cemiyetleri 
için belli batlı vazifelerden say
mak zaruridir. 

Esnaf cemiyetleri bürosunun 

çıkardığı mecmuadan, cemiyetler 

pek ala istifade edebilirler. On

lar için hu mecmua büyük bir iş 

Belediye ile 
esnaf 

. ·o 
Kovalıyacaksan n1Ç1 

k . . ? 
tez ere verırsın · 

Çem berlitaşta. seyyar satıcı )1 
met Efendi diyor ki: 

S 
.. ..lt 

• • ,. 01r - Derdımız malum. .: 
meye lüzum var mı? Ben de ~ 

. . kr d -· itte nı §eyı te ar e ecegım .. 
•ı 

pek ala vaziyeti bütün açıklı• 
yazmıısmız. . . 'ol 

Bugün oğlum gazetenızı 

okudu.. Seyyar satıcılar h~ 
da gazetenizde yazdığınız" 

doğru ve yerindedir. lkide~ 
haydi merkeze .. Vallahi ca 
dan usandık. Ne bu .Ali .. 

' kına? .. 

Belediye önüne gelene te 

. ' vermesın ... 

Bir seyyar satıcıdan ne 
para alır ki, bunu bir varidıt 
yarak bol bal seyyar tezkeretİ 
rıyor.. ..J 

Sonra da arkamızdan •' 
sokak koğahyor. 

Yaramaz 
tanzimi vasıtaaı olabilir .. 

Elverir ki, esnafla daha ya_ Şoförlerin başına püs 
lü beladır! kından temas etmek fikri güdül -

sün. 

Ondan sonra görülecektir ki; 

mesele göründüğünden daha çok 

basittir, kolaydır. Fakat kolay • 

lık nishetinde mühimdir. Ve ge

ne anlaşılacaktır ki, yapılması el

zem olan, zaruri olan çok şeyler 

varmış ... 

Mürakahe bürosu derhal işe 

başlamalıdır. Ve cemiyetleri ye· 

ni ve taze bir kuvvetle çahşmağa 
sevketmelidir .. 

A. R. 

Herkes iş kanunu
nu beklemektedir! 

Bütün İtçi ve esnaf, hükUme· 
tin hazırladığı "it kanunu,, nu 

bekliyor. Bu kanun daha çıkma
dan ona o kadar bağlandılar ve 

inandılar ki, ondan yeni ve haki
ki bir hayat bekliyorlar. 

Biz bu kanunun, onların bek -
]edikleri kadar verimli olacağın
dan eminiz. 

Yakın zamanl~ra kadar, bu 
memlekette İ!Çİ ve esnaf o kadar 

hiçe sayıldı ki, zavallıların yaıa· 
yışları, onlara saadet vermek şöy-

le dursun, çekilmez bir yük oldu. 

Fakat bugün hiç bir sınıf ve 

zümre tanımıyan Cümhuriyet hü
kumeti, hazırladığı kanunla şunu 
anlatıyor ki: 

Türkiyede hayatı kıymetsiz ve 
vatan için ya§ama11 lazım olmı -
yan tek fert yoktur. 

Hazırlanan iş kanununun içi
ne yarı esnaf, yarı işçi olanların 
da girmesi lazımdır. Onların da 
hayatları kurtarılmağa muhtaç • 
br 

Fatihte şoför Cavit Efen 
diyor: ~ 

- Evvelce geceleri bir ço~ 
sikasız şoförler çalışıyordu. 

Fakat, şimdi esaslı ve ıık'I 
kontrol sayesinde bu hilenin 

alınmış gibidir. Maamafih 1 
de böyle vesikasız §oförler 

değildir.. I 
Bizim bütün derdimiz; Ç ., 

lardan ve bazı caddelerdend• 

Srk sık kazaların sebebi, 

neder misiniz ki hep şoförle! 
··b' Hayır... isterseniz bir tecr\J ~ 

diniz.. Sirkeciye kadar gideli 

Bakın !U çocuklar nasıl bize 
ıallat oluyorlar. A 

Bu küçük yaramazların ':i'. 
den usandık. Bütün dikkat .J .. ,~ 

de kazanın ° rağmen gene 
geçemiyoruz. 

~------~----------.......,,.,,,.. Boştaki maranga' 
ların dikktine 

8 işçi aranıyor 

Marangozlar Cemiyeti~~ 
Sekiz marangoz ve dogr ıl, 

İfçisi iıtiyoruz. Boşta ~l•:d/ 
Galatada Hezaran caddeıı r 1 
Han numara 29 marangoıl•' 
miyetine müracaatları. ~ 

Bir usta başı dört çıt' 
aranıyor , 

de"' Marangozlar cemiyetio ·ıif 
Ustabaşılık yapacak 1'~ 

te, resimden anlar doğr •fı;l 
ve dört marangoz çırağına 1 

'{.") 

vardır. lstiyenlerin gene ytJ 
adrese müracaatları. 


