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Yunanlılar Arnavutluk aleyhinde 
Heyecan fazlalaşıyor Karısını 30 yerinden 

yaralayıp öldürdü '---- Korfo adasında, Serezde 
.......... 
G __ ü_z_e_ı --~~···G o rb üz 

' 
ı ÇOCUK 

miting 
Yunan gazeteleri muka
bele Jbilmisil istiyorlar 

Cinayetini kendisi 
haber verdi 

1 rnosabakası ........... 
····················· ························ 

l'fo. 3 inci Hanım. Yat: 7 
Bugün güzel ve gürbüz ,.ocuk 

Ilı . . ;ı" 

li usabakamıza iştirak eden inci 

b.anımın caddede yürürken tabii 
ır r · • V e~mını n~rediy ruz. 

d akıt geçirmeden matbaamız
a.n h" k "' ır art alarak Beyoğlunda roto ~,, 

.. ureyada bizim hesabımıza 
•esnı· • • 

ınızı çektiriniz. 

Mükafat 

160 

Zehirlenen 
Ankara 

So,. 
la zanıcuılarda / t b 

Atina, 7 (Huıuıi) - Arna -
vutluğun, Arnavutluktaki Yunan 
ekalliyetine kartı tatbik ettiği taz
yıklar ve Yunan gazetelerinin de
vamlı neıriyatı üzerine halk he -
yecana kapılmııtır. Hele bu taz
yik ıiyasetinin hala devam etmiı 
bulunma11, bu heyecanın artma -
11na ıebep olmaktadır. 

Gazeteler ve siyasi mahafil, 
Yunan ekaliyetine tatbik edilen 
Arnavut tazyikini hiç le hot te • 
lakki etmemektedir. Bu sebeple 
hemen hemen bütün Yunan mat
buatı, hük:Umete, Yunan toprakla· 
nnda bulunan Arnavut ekaliye -
tine kartı ayni tekilde mukabele
de bulunayı tavsiye ediyor. 

Halkın heyecanı o derece art
mı§br ki yer yer harekete bile gi
riıild iği görülmüttür. 

Drama, Korfo adası ve Serez· 
de mitingler aktedilmik ve ateıin 
nutuklar irat edilmiıtir. 

Miting mukarreratını valiye 
bildirmeğe giden heyetin arkası • 

(Devamı 12 ci de) 

Alaturka 
Umumi yerlerde yasak 

mı oluyor? 
Umumi çalgğılı yerlerde ala -

turka musikinin kaldırılma~ı için 
bazı ıehir meclisi azalarının bir 
teklif hazırladıkları ve bunun cu
martesi günü toplanacak mecliste 
mevzuu bahsedileceği söylenmek· 
tedir. 

köpek ve 
caddesi 

Paris, 6 (Hu
susui) - iki 
gün evvel Pa
riste gene tüy
ler ürpertici bir 
cinayet olmut 
ve aslen ltal-

Dün, yağ bugUn elektrile aydınlanan bir cami 

yan olan Vinc
ent Barberis is
minde bir a

dam karısını 

30 yerinden bı
çaklayarak öl
dünnüf tür. 

I stanbul aqdınlığa ne 
zaman kavuştu? 

istatistik müdürlüğü çok 
meraklı bir istatistik hazırladı 

Bu kanlı va
ka §Öyle cere
yan etmiıtir: 

Sabah saat 
10,30 da Paris-
te Necker ma· Barberls ve 

hallesindeki ko- kar1sı 
miserliğe bir adam müracaat ~ 
derek fU sözleri söylemiıtir: 

lstanbul belediyesi istatistik 
müdürlüğü muntazam ve devam
lı çalıımasının bir eserini daha 
meydana koydu. Bu eser, lstan
bul şehri tenvirat istatistiğidir. 

Çok şayanı dikkat malumat ve 
rakamları taııyan istatistikte ls
tanbulun nasıl aydınlatılmağa 

başlandığı ıöyle anlatılıyor: 

"Petrol keıfolunup bütün dün
yada olduğu gibi memleketimiz
de de süratle taammüm edince 
hükfunet halka kendi evlerinin 
ve dükkanlarının kapıları önün
de fenerler yaktırarak lstanbul 
sokaklarını aydınlatmak istemiş
tir. lstanbulun havagazı ile ay
dınlanmasına ise petrolla aydın-

( Devamı 12 ci de) 

Y edikule gazhanesinin kuru • 
lup iıletilmesi üzerine 1878 ta-

- lsmim Vincent Barberiı'tir. 

Yukarıda sa§dan: Mehmet, Mustafa usta, Kadir 
aşa§ıda a§.r yarah Ali ve carih Mustafa 

Helvacı Mustafa iki 
kişiyi yaraladı 

Bunlar Mustafa ağanın yaralanmasına 
mani olmak istemişlerdi 

tında lazl ' an ul Sokak· ı caddelerinden birinin gece saat onda 
Pekleri alaşmaya baılayan kö- çekilmiı bir resmini de biz takdim e- ı 

il Zeltl l , ~-----------..... t-ıldığ,,., r enerek ortadan kaldı- diyoruz. Bu cadde Ankara caddesı-

Evvelki gece yarısına doğru 
Bebekte bir cinayet işlendi: iki ki
§inin ağrr surette yaralanmasile 
neticelenen bu vakadan dünkü ıa
yımızda kısaca bahsettik. Hadise 
yerine gönderdiğimiz bir arkadaı 
itin iç yüzünü böyle anlatmakta -
dır: 

evvelki gece oraya giderek kız 
kardeıinin çocuğu Mustafanın 

helvacı dük.kam yanında bir dük
kan bularak temizlemeğe baıla • 
mıştrr. kı11,.. ııe belediyenin, lıtanbul h 1 dir ve onun gece halidir. 

.• •ıhı . a • 
Oott; ıatıyle aldkadar ld ~ insanlara köpeklerden gelecek 
'nl llor "e •eviniyoru 

0 
ugunu tehlikenin belki on mislini yapmaya 

1' Zden bili b z. Resimleri- müsait bu manzaranın acaba ne za· 
1,. /...·örJcy'"i u §ckilde ccuı rekıoen 

l'f! ~ ~ man nihayete ereceğini gÖrebileceğiz. 
licılJ.·ın seyircilerini gösteriyor. 

"CJı beı~dlyaıhTıatiyle alakadar görll: 
•11· ı.~-b ' ....,. ulun en iflek 

Yan, tenlıa ve aapa yolların te· 
mlzliğinden geçtik, bari Ankara 
caddeli temiz tutulabilse .. 

EN GCJZEL 

AŞK 
MEKTUBU 

Tafsilat 12 nci aayıfada 

Arnavut köyünde sıvacılık ya
pan Mustafa ağa isminde birisi 
vardır. Mustafa ağa Bebekte bir 
helvacı dükkim açmak istemit Te 

Dükkanı temizletirken yanın • 
da çırağı, Kadir, Mehmet ve Üs· 
küdardan gelen damadı Ali ve di· 
ğer çırağı Akif de berabermif. 

Bunlar temizlikle uğraşırlarken 
Mustafanın lnz karde~inin çocu .. 

(Lütlen sayıfayı çeviriniz'} 

ı 
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Evlatlarınaı gautemi:zin : COZAMLILARIN MEZAR· 

GORBOZ ·cocuK 1 1 LiGi 
İ Müıabakanna İftİrak etti- : "! Romanırmn bugünden ltlb41'"' 

i rin. Hediye kcaanırnnı:z. i ? ,. ww _ s _ • 1 baren takip edebilirsiniz. ,,,,,,,,_ ,, ıkacclk harp, d~oyaya yajılaCak~ 
.Japonlar saman 

altından B 1 •kJ d•• h ı· • Fransada yenideO o şevı er unya a va ını kabine buhranı 
su yürütüyorlar 

Tüccar gemisi şeklinde 
36 harp gemisi yaptılar 

vahim görüyorlar başlıyor 
Radikal Nazırlarla Bar 

vekil anlaşamadılar 
Vaıington, 6 (A.A.) - Nev. 

york Taymis gazetesine nazaran, 
Amerikan deniz mehafili Japon • 
larm ıizli bir filo inşa ettiklerine 
kanidirler. Bu filo 18 mil süratin • 
de hakiki muavin kruvazör olan 
ve ticaret filosu bürolarına kay • 
cıettirilmemit yarım düzine petrol 
gemiıinden mütetekkildir. Bu su. 
retle Japonyanm timdi hepsi en 
modem olmak üzere ve kruvazör 
maktadır. Amerika bahriyelileri 
si meYcuttur ki bunlardan 21 ta • 
neai en aıaiı 13 mil yapabilmekte
(lir. Halbuki Amerikan yük gemi. 
]erinden hiç bir 13 mil yapama • 
haline ifrai edilebilir 34 yük gemi· 
meıe1enin Londrada mevzuubahı 
edilmesini istemektedirler. 

lngilterede işçi fırkası 
Londra, 7 (A.A.) - lskoçya • 

nm baılıca mıntakalarmda yapı • 
lan belediye seçimi, itçi f ırltasınm 
kahir galebesile neticelen.mittir. 

Şimdiki halde vaziyet tudur: 
ltçi Ye serbest iıçi: 65, Mütedit

Jer: 40, P.r~t~anlar birliği: 5, 
G1askovda İ§çiler, 6 fazlaıile ek .. 
aeriyeti kazanmıılardır. 

Dendeede iıçilere Mottervellde 
Cle 3 azalık fada temin etmiıler • 
Clir. 

Mottervell belediye meclisi ilk 
Clefa olarak itçi bir ekseriyeti haiz 
l>ulunuyor. 

lzvestia gazetesi, yeni emperyalist 
bir muharebeyi zaruri addetmekte 
Moıkova, 7 (A.A.) !... Oç siln 

devam edecek olan birinci teırin 
inkılibmm 17 inci yıldönümü ten 
likleri bügün bqlamıfbr. Moıko • 
va, yalnız, bu onyedi 1e11e zarfın
da Sovyet Ruıyanm her sahadaki 
çalıımumı röıteren fotoirafiler 
ve resimlerle delil tehrin iman, 
asri bir hale retirilmesi için yapıl
Dllf olan inıaatm ikmali dolayııi· 
le bir bayram manzarası arzet • 
mekteydi. 

Münakalita engel te51rll etlen 
bir çok bianlar ortadan kaldml • 
mıttır. Moıkova ahalisi timdi bun 
ların yerinde büyük meydanlar ve 

geniı caddeler g~rmektedir. 
Şenliklere ittirak ebnek üzere 

Ruıyanın her tarafmdan bir çok 
amele heyetleri geldiği gibi ecne
bi memleketlerden de bir çok a • 
mele murahhulan selmittir. 

Gazeteler, Sovyet Rusyanm si· 
yui ve hani hayatın bütün saha • 
lanndaki muvaffakiyetlerinden 
bahsetmektedirler. 

lsves~ia ıazetesi diyor ki: Sos• 
yalizmin temelleri aailam bir su· 
rette atılmııtır. Ne mukabil ihtili· 
lin yeraltı suları, ne de emperya • 
lizmin topu tüfeği onu berhava e-

rmm aeviyeti, birinci teırin aymm 

amele kütlelerinde uyandmnıt ol· 

dulu büyük kültür kuvvetinin 

mahsulüdür. Kızılordunun çok 
kıymetli olan zihniyeti, bolteYik 

Almanyanın 
protestosu 

ıiyaauını ıiyasileflinnek ve kol· 
lektifleıtirmek aahasmda amele 
kütleleri arasmda sarfetmit oldu
ğu çalrmanm neticesidir. Kızıl· 
ordunun vahdeti amele diktatör
lüğünün memleket dahilinde ken· 

1 

diıinin diltmanı olan sınıflan or
tadan kaldırması keyfiyetinin 
mahsulildilr.,, 

lzvestiya devam ediyorı 
Berlin, s (A.A) - Alman istihbarat "Silahları bırakma konleran· 

Wirotu bildiriyora smm akamete mahkOm olmaıı, 
Fransa Hariciye Nuıri M. Lam ile deniz meseleleri hakkında milzek

Alman tefiri M. Köıter arasında yapı· kerelerin çıkmaza girmesi ve ha· 
lan müWı:ata dair intitar eden ton Fran va silahlan yanıı gösteriyor ki; 
ırz teblifi Su meıeleıini aydmlatmak • dünya yeni bir emperyalist cihan 
tan çok uzaktır. Franaanm Sar'da asa• 
yiıi ve intihap hürriyetini asker ıönde- harbine doiru ıitmektedir. 
rerek temine salahiyettar Te hatta mec· F aı iıt maceraperestleri, Sov • 
ba-r olduiu noktai nuanm Mttabl Al- yetler aleyhine bw harp çıkarmak 
manya lrat'iyyen kabul edemez. M. Köı· için çalıtmaktadırlar. Fakat on
ter 'bu eiheti M. Lnal lle yaptıtı milli- larm Sovyetler aleyhinde bir cep..t ..................... ılı .... ..a.wı 11he ..Ucucla aeitrmell ümitleri bo~ 
zakere~ devam edilmesini ideaıiıw, .. E ı· d 1-4 
M K M h:!ı~ • d __ ,_ k--.:ı· • tur. mperya ıst ev ener ara. . o.ter uaumetin en se""' enaaaı • • • .. 
serek Londn, Roma ve Brük•eldeki ıındakı ıhtılaflar o kadar büyük. 
Alman sefirleri için Berlinden talimat tür ki, bütiln aklı baımda olan 
gelmekte oldufunu ve bu talimabn Sar- inaanlar, bir harp çıkar çıkmaz 
da Franıız latalamun kullamlmumm bu harbin bütün dünyaya sirayet 
protesto edilmeaine ve Alman noktal edeceğini bilmektedirler. 
nazarmm umumi olarak bir defa daha Sovyet devi, sahillerine çarpıp 
anlatılması lüzumuna dair olduiu da kırılan da1ıalara sükUn ve teyak· 
bildinnlıtir. kuz ile beklemektedir. O kuvvet• mtıııııııllfllllllllrnıınıllflll llllnıuııııımnntınınıılflllllRllnrrır dem ez· 

Ç!~-1-!! &· b" du ı Marsı·lya suı·kastın- ıerinin çok büyük_ oldutwıu, düı· ğu, yani Bebekteki helvacı Muıta· wuw ız ırer tınan o an ıı· 
fi kö b . • h mantarını tamamen imha edebile-fa, ıelmiı Ye dükkanm yanında ru ara ve r ta ıatın Ya ti unaur d 

k lanna kartı mücadele ederek ye- a esrar perdesi ceğini ve ne kadar kuvvetli ol~ 

Parla, 7 - Bqftldle daha polt 
lihiyetler •• bu arada mec1W ~ 
mek ıalihiyetinin ...nlebllmesi içba • .Jıı 
nunu E1Uide cteiitiklik ,..., ........ ~.i 
landa Radikal Nazırlarla Bq....ldl 
Damerg araamda anlapna oılanııaJlllll"; 
Radikallar Kunma Eauide bir 
lik yapılmuım bbal .tmiflentir. 
cak Meb'uaan Mecliaini lyan mıec:Jlll"" 
reyini almadan daiıtmaJ'I kabul 
mitlerdir. Ba karar, eq;..n 
ısrar ettiii takdirde kabineye dahil 
lunan Radibl Nazırlarm istifan 
tir. Ba ftZİyette M. Dumers Is 
karar nrmit. kabine buhranı fiı1• 
Jamrıtır. Resmen i.tifa yann belli 
~tır. Reisicümharan yeni ka 
teıkile pne M. DlllDel'l'i memur e 
muhtemeldir. F.nt, o, bu nzif.,I 
hnl etmemek niyetindedir. Ba 
Baı•elrllete Hariciye Nazm M. La 
lin, yahut Nafia Nazın M. .. -..... ,_,_ 
veya Harbiye Nazın Marqal P 
getirilmesi ihtimali nrdır. Kun-etli f 
ihtimale söre yeni kabineye M. H~ ftı 
rinniyecektir. lJ 

Kabinenin mevkiinl muhafaza e 
için p)'l"et sufediliyor, fakat Gmit 
dır. 

o 

Ruzveltin kaza.n 
ğı teeyyüt ediyot 

Nevyork, 8 (A.A) - Ayan 
intihabının neticeleri baklanda eoa 
nan rakamlara göre demokratlar 21 
zahk k•vnmıtlarcbr ki enelc:e 
olduklan balıklarla beraber 68 _,......,.,., . 
tedir. Ayan meclisi 96 azadan ibaret 
duiuna nazaran demokratlar üçte 
den fazla bir ekseriyet kannmq 
yarlar. 435 Azadan ibaret olan meb' 
meclisinde de ıimdiye kadar 263 •-....-;• 
elde ebniılerdir. 

---0-i inci bir dükkan açılması doğru · • d" sa sulh iÇ. in mücadele bahsinde 
C1 i"ld" H b titmıtiz ır.,, 

e • ır. emen u itten vaz ıe. 1 . 1 d ed o kadar dost elde edebileceğini Mısır kabı·nesı· çin, demiı.. ıvestıa fu surete evam i • Paris-Belgrat ekispresin-
J or· biliyor. 

Fakat Mustafa ala bu ihtara: ,; Birinci teırin inlollhmm 17 de bir adam öldürüldü Sovyet Rusya gayesine vaııl teşekkül etti 
- Uzun çarıı battan bata, her- • • ld" •. Ü d bütün dün Paris, 7 (Huauıi) - Son aiinlerde olmak için harbe muhtaç değil • 

:lies kısmetini alır, diye cevap ver. b~c1•
1 11 k?nKıum in de d'" ya Briiluelde yeniden ı.ir Yuaosla'Y7Ünm Kahire, '1 (A.A.) - Reuter 

1 lyor 1 ZI Or U UD..,."'"" en dir. Kuvvetli bir sulh snra•eti ta· hau-ı-d n... ._...ı t N......1-I • ' ' J- tutalduju haber ....nm.ktedir. Bunclaa ·J- uuua en: .-,ve- e --
m ftir. mükemmel ordusudur. Kızılordu· batb Paris _ Belsrat elupresmde iıl• kip edivor ve harbi istemiyen bü· tarafından kabul edilmlttlr. :N 

Jttebundaıuonra çıkanm, çık- nun silahlan, aanayiimizin elde et nen bir cinayet tıe Manilya hldi...U. tün milletlere elini uzatıyor. Pqa yeni kanunu esasiye muıaal 
mam diye baılıyan kavıadan ilk mit olduğu kudretin mahsuüdiir. aJikaclar ıöriinüyor. Vllk'a ıudarı partimaam yanındaki lamnda oturan ettlfi için bundan bir mflddet 
bıçafmı çeken Bebekli helvacı Kızılordunun tetkillt zihniyeti, Ba aJ'ID üçGncü pnü Pariıle Belsrat bir kadm yolcu. hiru eTTel Mr lcaYp kralın kalemi mahsus mUdürl...,,, 
Mustafa olmuftur. Muıtafa, bira• Sovyet amelesinin ve onun men. arumda ltBJeD ekspres treni Avmtur • gürültüsü lıittiiini tÖ•leyince o kom· den fırtifa etmlttf. M 
ralrk dayııı Muıtafa ağaya bıçak sup olduğu fırkanın imklnlanm yada SalatNrs cinnnda Şuvanbah b- partimanda otunn iki Yaroala't'YBlı yol· Bqvekllet, Nesim Papya 
saplamak istemiı, fakat çırak "k h nd • uk tuyoaanda darduta amua Yap.la•• eu yak~lanm11br. Bunlann adı Vöyno • gtlnldl rejimi muhafua 
Mehmet ile Kadir, buna mani ol • tensı uauau a ıöatennıı otd • yalı Mi1ln Dodar Umlnde bir yolca tren viç '" Kariçtir. Olen adam Hınattır. verflmlftlr. 

1 h d ları fevkalade kudretin mahsulü • yola iwiocle --'- olarak bahmmuı • y-.._·ıananl·-, __ .ıı_ada,··-- ..___ N__. o.- 1920 ... .e 
mut ar, i ise mahalline polis ye- 7

--- ... - 11r11: 
1
-·· .. •• - t:D&m a ..,.., - .w 

dür. Kızılordu laımandanlannm tar. Bu adm:n doktor - 1=nci:ye bdu öl- v- düıtG ....... 1.,6 - "--'nal-da kaldı- 1 rf d '--ekllette bala111ll titmiı, kavga örtbas edilmiıtir. A- __. .... ıın .... UWIU uu sene e n e ~ .. 
muhariplerinin aakeri mal6matla· mlftGr. Ba JOlcumm halundala Dm. imt söylemislerdir. BABEB _ 'l'eulli Naı. 

radan yanın saat geçmit, Bebekli • _. 
• ft1Wlce bafoekllllkte N baf 

Mustafa tekrar gelerek bıçağa sa· ı C' b lı t J • d • J ? l lfkfe bulunmuı oe iralın dl~tll"' 
nhmt,ıeneMustafaağayıvura• ,JQ a naze eıerı ne ıqorıar. hareketiilzeriMbui,Zerün 
cağı esnada önüne çıkan Mustafa • 4§ 

1 
tL Mllllydpnwrler taratuulflfl 

ağanın çıraklarından Ali ile Akifi , .. ~Y~A~K~IT~-mll!B!ltı1-maklm!'allll!"eyilll!"Al!'ri~ll!.i'!C!!llle-•ı!11lllll!incUUNlm!llıpll-m•1!1l•ıumll!lde-etl!llmlmi!ll'11eceiiz••••ı ,.-t11-l!!llmlı-llll!!B~u•sıııııöl!llzll!!lle•nn!lll. •,•am-.lmtlm!'o~l!m.d!"'ugl!!'w u·na~i!l"n•a-ı:ı vllen bir :zat ol drıihlna naz~ 
töiüs ve arkalarından bır•kla • mil Bey yazarak Sar htıDzawulakl 110rlar. nıyoruz. Çiln.kll biz de OIJnl hlalerle kabine dfkfatorluğun 1aalkçılık 

~ B ' ~ mqbr. milıkiUatı anlatıgor. FraMUlar lu- ., '- t'11le be1JC111atta buluna· mütehanlalz. ·•nda bir adım ri'"rrfinl ifade ~ 
Hidiaeden sonra Mustafa kaç· dutta tahfidal IJGPllUflardır. /çeri- yor: •s1t; blr mllletln hllrri1Jeti lt;in Cumhuriyet - "M. TitiUeıkonun 

d l .7. 1-n..nı. bi '·--' lh bö11le mllcaMle11e lflriftilf o6rlllme- mliıalıedeı' ba·1·:1Gmla, Yuma Nadi 11or. fı~ mıf, amma çok geçmeden yaka• en ge ece~ en""~ r ":V""C'• • mı, olacaktır.., ._ r..,.., Zaman - Ebilnl//a _. ~ 
]an111ııtır. Kendisi dün sabah müd· rine blr gece zarfında nwnlekeU z~~t MIU'1let - Alunet Şiikrll Be11 Bey, Bomen Baric4Je YekUlnin 11 in- Beg, "Geu 11ant.ler ,,....ı-'-t 
CI • edeceklerdir. Fakat, Almanlar., (Hl• ,,8 ti rin d IJll dönilmümilzü aarlettiği bir ıö- .... --i1Jl• matbuat hllrri,,etınll' 
eı umumtliğe teslim olunmuı, nun aksini 11apı11orlar. Bitler, Sar tly~:u;,:dığs ":a=de mıı,:,';::; zü gddediyor: . ~· ve tefritinden zarar ,,_.ı ~ 

müddei umumtlikçe de ilk tabiri • cloannda kilometrelerce meıaleü ı kıl,J!b t rUı 1 _ 1 :r - Türk milletinde ne orijinal .n ı1'-~ 
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yazıyor 

~ Yahu! .. ,, 
"'11Jtu1 b" 

llllrnıy ır vaha anlatayım. Ya-
''': orıaın evelce yazılmamıı-

9 b· lngilter ı.. 
ırlj4 e oır muharri, muh-

rneat ... 
1ltıt ve ik• :gıne yeni ba§la· 
fQıeteı !ncı derecedeki lngiliz 
ıt.. erıncle b" • • • •ltrıler n ırıne gırmı§. O 
... ıq·· Zarfında b" k d" l ··1 
••

1 v ı ır ar ına o -
ı. 1 e 
ıtıbe llı gazete, onu, merasimi ta-
~ ernur etmi§. 

t llhqrr,• k 
0rnobiJ ~r, alhmıı; trene, o-

- terıQ~ ~ bınmiş; ve kardinalin • 
. ..eıınin b l 

lıtrn· u unduğu kaıabaya 
llq~ ~ Merasimi bagından ıo-

~ ~ :dar takip etmİf. 
,..,, ~ele hıri t• l l "'l • 

~ 

"•llhi s ıyan ı ı a emınce 
ı .. lfl acldolu d .. • . bb 0ııt;: n ugu ırın la u 

'<il,,, h :r ' "'erQ el Cf ur gazetelerin 11e bu 
llqr ... 

11
; T aymis'in d(! mulıabiri 

dııkı nlar, usta gazeteci ol
ı Qrı ir• 

• '!QrfQ .rın, merasimi ıonuna 
'taki . 

1'oıtQh P etmemışler. Ancak 
I.~. Qn • k ~ c11ın apanacağı vakte 
f Qr beki . l 
017ı0b .1 

emı§ er. Sonra, bir o-
fekın ~ e atlıyarak telgraflannı 
d4f" ege r:itmiıler. Bittabi §Öyle 

lltırafiglcr: 
._ l§te b d • 
4nıh b !lf papaı, uaıını ettı. 

le~ .. 1 .. .. :mclan ıonra yapılacak 
u ll}'U ··ı·· z
0 

go uriip gömmektir!. 
lcır-1· fen.programı bilclikleri için, 

ınolı.. ·· d • ·• ffomüld .. .. ·· ·· b "'t ·· ır..}'Q ugunu u un 
G:tı:ctc[ trazetelerine bildirmişler. 
et .... · er de bunu, böylece üan ··•lf, 

L }' ctf nrz: y • 
'<llrna l ,_

1 
enı t:az:eteci, b:ı gibi 

z ır. arı b.l d' ... d lttcras· . ı mc ıgın en, 
l1J1tn' llu ııra:la d onuna haclar kalmış .• 

1'1!tlık g 1 • uayı Yapan papasa le
halpte:·'".11: .. :4.damcağız ıektei 

(Jrltıgı • • k d• 1• cenaze ı~ın, ar ına ın 
merasim· • • .. b 

r~km1._.1 ını erteaı gune ı-•. nr. 
T clgraf k'l d' • 

~Jı.. • ~e ı me ığınl anlıyan 
l'ııek -_~ır, bu haberi bizzat ver
ile uzcre, Lonclraya yollanmı§ 
bcı Q~cak sabahleyin, gazeteler 
a~ ~.ıhtan sonra varmı§. 
•rıua·· k ur, ariısına çıkmıı: 

)oıl.ı Sizi adam zannettik de 
~~ .. ~ .. ık.. Kardinalin gömüldü-

"'r •• 
eli~:> rıı~ın telgrafla bildirmec!:. ... 
.,._ .._ Elendı'm K d' l .. ··1 ··•ea· ... ar ına gomu. l, 

'>tiii;:: ll~ydi oradan ... Naııl gö
clı. ertııı olabilir? .. Taymu yaz-

• 
ll!te • b .~ .. • • • • • • • 

ttf ~ ?Yqk Avrupa ga.zeteleri
le,, 0':;21Yetle böyle telakki eder
lıqkih t arcla. ne Yazılırıcı mahzı 
b'iil ~' ayni hikmet ıanılır. 
~biz cıra cahiller arcuıncla, hat
Qllni 

2 
~t gazeteciler ClTaııncla ela 

o,.llrı a;ı~a olanlar ekıik cleğilclir. 
t" ı~ırı ceı~ı N • 
lı11 S . '" "" Beyi geçen ,.,. aı11t B • 

111 lll'f \f • rıce Vakıt'ta ında 
ltı alut't S • • 

l'fcla a ... aınt - Brıce hak-
).0ktu,, )'~~ıgı tiddetli ma
tıı,., <loıt Bı.ıım matbuatımız bü· 
"'~riy,.. memleketler hakkındaki 
Ilı --crnclQ ,. k .h • )'o,. llt ;ı-O ı tıyatlı da·-a-d· , llcız:ih vı 

~)'or, 8tı • noktalara dikkat e-
~~ l>ekleın•t~arla, ayni mukabele
)'~~? 8i1,.;._ıe el~ haklt,değil mi
)'ijh tazetel a cıcldi tanınmıı bü-

~den .••• 

'-........_, (Vl·ttO) 

l<abat ı 
1( b aşıların suyu 

~ •ata ı ı · 
le .ıbata i! ı ar, aralannda bir 
h l'ırıde •ık U\layarak mahalle -

llbu1_. b •ık au kcsild' .... d 'f ttı a ka tgln en, 
arı 'bahset! • Yerlerde aktığın
.ı\ıı. bo rnı!lerdir. 

et .... l"Uların ta . • 
btt ~urıune 1ca ının cuınarte-

•ernr dar bitece ... • • 
l'erı trı IUYu O .. gı lÇın 
cı·ı l"llurııa.. gunden itiba -1 er· -.aman ı 

llıe bildi . . ge eceği ken • 
rılnıııtir. 

Kasımpaşalzlar tramvay istiyOr 
Şikiyet AHALI l 

Arasında imza 
Koyunlarla yolcu- toplanacak 

lar bir arada! 
Deniz yolları idaresinin ve va

purculuk şirketinin vapurları in· 
sanlarla birlikte koyun ve inek 
te taıımaktadır. Alelekser ko
yunlar üst güvertede tatmdığı 
için bunlarm kokularından va· 
purların kıç taraflarındaki ikin
ci mevki yolculan pek fazla mü
teessir olmaktadırlar. 

Y olculann tikayeti arttığı için 
alakadar makam bu hususta tet
kikata giriımiıtir. Koyunların 
Trabzondan gayri ııhhi terait 
altında ve yolcuları rahabız ede
cek bir tekilde nakledilmelerinin 

hiç le doğru olmadığı anlqılmıı
tır. Bu hususta lktısat Vekale
tine müracaat edilerek koyunla

rm ve ineklerin husust bir vapur 
tarafından taımması hususunun 
temini istenecektir. 

A vrupada olduğu gibi süratli 
ve hususi tertibatı olan vapur a

lınması, yolcuların sıhhati nok
tasından fevkalade ehemmiyetli 
görülmektedir. 

-. ~ 
---0--

Küçük sanatlar kanu-
nunun ta tbikab 

Tramvay ve elektrik ve tünel 
ıirketinde birçok ecnebi memurla

rın vazifelerine nihayet verilmek 
üzeredir. 

Oç ıirket bu hafta fevkalade 
bir toplantı yaparak hükUınetle 
müzakereye girişecek murahhu • 
lara genit salahiyet verecektir. Bu 

suretle murahhaslar ııksık men • 
sup oldukları ıirketlerin merkez • 

!erine müracaat mecburiyetinde 
kalmıyacaklardır. 

Tramvay şirketi ile Nafıa Ve· 
ki.Jeti arasmda cereyan eden mü • 

zakerat hakkmda şirket hi11edar • 
larile temasta bulunmak üzere Av· 
rupaya gitmiı olan tramvay ıirketi 
umum müdürü M. Hanıes, dün ıa
bahki ekiıpresle lstanbula dön • 
müıtür. 

M. Hanses istasyonda ıirket 
müdürlerinden M. Gindorf ve ıeh· 

rimizdeki Belçika heyeti karııla • 
niıtbr. 

M. Hansesin dönmesi dolayısı 
ile dün tirket binasmda ıirket er· 

kanının iıtirakile oldukça uzun ıü
ren bir toplantı yapılmııtır. 

--o-
Vapurculuk şirketinin 
alacağı yeni vapurlar 
Vapurculuk ıirketinin, vapur 

almak üzere Triyeste ve Marail • 

yaya gönderdiii heyet dönmüştür. 
Marailyada alınmak iltenilen Pi • 

yerloti ve La.martin vapurlarından 
vazgeçilmif, Triyestede Luit Tri • 
yeıtino kumpanya11ndan BulgaTia 

veya Kampedagliyo vapurlann • 
dan birisinin alınmasına karar ve

rilmiştir. iki memleket arasında 
klering anlaşması olduğundan va-

pur klering suretile alınabilecektir 
Vapurculuk şirketi müdür vekili 
Rıza Bey bu hususta lazım gelen 

temaaları yaP.maktadır. '\~ 

Kasımpa~ada oturanlar bele
diyeye müracaat ederek Kasnn
pa§adan tramvay geçirilmesini 
iıtemcğe karar vermitlerdir. Bu
nun için yakında imza toplanma
sına başlanacaktır. 

Kasımpaıahlar, evvelce semt
lerinden tramvay geçmek üzere 
ciddi teşebbüslere girişildiğini 

ve hatta iskele boyundan itiba • 
ren Şiıhane yokuıuna doğru ray 
döşendiğini ileri sürmektedirler. 
Dötenen rayların bir kısmı hala 
durmaktadır. Kurtuluıtan da 
Kasnnpaşaya bir hat uzatılırsa 
ıirketin zarar etmeyip kar ede
ceği söylenmektedir. 

-0-

Vatman Arif efendinin . 
cenazesı 

Evvelki gün Samatyada Yedi· 
kuleden gelen bir tramvayın çarp· 
maaile ölen vatman Arif efendinin 
cenazesi dün yüzlerce arkadaıının 
ittirakiyle kaldırılmı§, Silivrikapı 
mezarlığına gömülmütlür. 

At hırsızları 
Sarıyer jandarmasınca iki at 

hırsızı yakalanmıştır. Bunlar 
Mevlana kapılı Mebmetle arka • 
daıı Abdülkerimdir. 
Dramalı Mehmet Efendinin Si

livride Selimpqa köyünde bir 
tarlada otlayan iki atını çalmı§
lar ve Üzerlerine binip lstanbula 
gelnıişlerdir. Birer de sahte sıh
hat ıahadetnamesi uyduran bu 
iki hırsız, atlan Sarıyerde Zeke
riya köyünde satarken ıüphe Ü· 

zerine yakalanmıılardır. At hır
sızları adliyeye verilmiılerdir. 

Hantar hırsızı 
Ernıeni hastahanesi yanmda 

Angiliki bostanında yatan yeniz, 
yurtsuz takımından Ali, bostan 
kapısında asılı bir ceketle bir kan
tan çalıp ıavuşmuf, fakat bir saat 
kadar ıonra yakayı ele venniıtir. 

Otomobil kazası 
Şoför Mükerremin idaresinde • 

ki otomobil, dün Ortaköyde otu -

ran sekiz ya§lannda bir çocuğa 
çarparak yaralamııtır. Şoför ya • 
kalanmııtır. 

Cep karıştıran 
Fatihte Orta çeımede oturan 

Sıvacı Faizin çalı§tığı binada ça· 
h§an Arif, amele arkada,larmın 
ceplerini karı§tırırken cürmü meş· 
hut halinde yakalanmııtır. 

CUrmU meşhut halinde 
Sabıkalı Ahmet dün gece Vali· 

de çe§mesinde bulunan bekçi ku -
lübesine sırkat kastile girip araş • 
tınna yaparken cürmü meıhut ha
liı:.de yakalanmı§lır. 

Sarhoşluk yüzUnden 
Büyük Adada oturan hamal 

Ahmet, arabacı Nuri ve Vangel is
mindelc:i şahıslar se.rhoı olup bir • 

birlerile kavga etmişler, neticede 
Vangel, Ahmedi ağır surette ya -
ralamııtır. Vangel yal<alanmıttır. 

Takdir 
Belçika heyetinin 

ihtisasları 
Yeni Belçika Kıralı Üçüncü u

opolt Hazretlerinin cüllısunu Re • 
isicumhur Hazretlerine resmen 
bildirmeğe gelmiş olan Belçika 
heyeti dün Cumhuriyet abidesine 
biıu çelenk koymuş bir kıta polis 
selam resminde bulunmuştur. Bel
çika heyeti reisi ayan azasından 
M. Boduen dün, Perapalas otelin • 
de bir muharririmizi kabul ederek 
Türkiyeyi ziyaretleri ve Belçika -
Türkiye münasebetleri baklanda 
şunlan söylemiştir: 

"- Türkiyeye ilk defa olarak 
geliyorum. Bu ziyaretimden f ev • 
kalade memnunum. Bilhassa An • 
karayı çok beğendim. lsmetpaıa 
kız enstitüıünü, Muallim mekte -
bini, Gazi çiftliğini ve diğer bir 
çok müesseseleri gezdik, bilaistis· 
na hepsini takdirin fevkinde bul • 
duk. 

"Beynelmilel salia'Cla Clahi genç 
Türk Cumhuriyetinin elde ettiği 
büyük muvaffakiyetler, çok teref· 
lidir. Bunun batlıca sebebi Türk 
milletinin bafmda Gazi Mustafa 
Kemal Paşa Hazretleri gibi bir ıef 
ile, ismet Paşa, Tevfik Rüştil Bey 
ve diğer erkan gibi kıymetli şahsi· 

yetlerin bulunmasıdır. 
"Sulhperverliği an'ane tekline 

girmit olan Belçika ıulh içinde ile
riliyen ve ıulh için her sahada ça· 
htmaktan geri durmayan genç 
Türk Cumhuriyetinin muvaf foki -
yetlerini samimi bir teveccühle ta• 
kip etmektedir. 

"Türkiye ile Belçika araım'daki 
dostane münasebat bütün sami • 
miyetini muhafaza etmektedir. lk· 
tııadi ve ticari münaıebatımıza 

gelince: serbest ticaret prensibine 
sadık kalmış olan Belçika, mahalli 
~eraite uygun iktııadi bir ıiyaıet 
takip etmekte olan Türkiye ile ik· 
tısadi ve ticari münasebatm terak· 
ki ve inkişafı için çarpıfmaktadir. 
Kar~ılıklı hüsnüniyete istinat ede
rek bu münasebatın her iki taraf 
için çok müsait bir şekilde inkişaf 
edeceğine kani bulunuyorum. E • 
saıen Belçika sermayesi uzun ıe • 
nelerdenberi Türkiyede mühim te
~ebbüılere girişerek Belçikalıların 

Türk milleti hakkında besledikleri 
sarsılmaz emniyeti filen ispat et • 
mit bulunmaktadır. 

Her feyden evvel, bir sanayi 
memleketi olan Belçika, sanayileş
mek azminde bulunan Türkiyenin 
iktısadi kalkınmasına ıimdiye ka· 
dnr olduğu gibi bundan sonra da 
azami surette yardım edecektir. 

"Hulasa,, iki millet arasındaki 
münasebatın istikbali hakkında 

fevkalade ümitvar olarak mem· 
leketime dönüyorum. Bu vesile ile 
Türkiyede bize kartı gösterilen 
f evknlade iyi bir kabulden dola • 
yı çok mütehassis olduğumuzu 

tekrarlamakla seviniyorum.,, 
Belçika heyeti bugün Yuna • 

nistan yolu ile memleketlerine ha· 
reket etmi~ bulunacaklardır. 

--o-

Haydarpaşa lisesi 
Haydarpaşada açılan Yeni lise

nin bütün hnzırlıkları tamamlan • 

Nar bolluğu! 

Devedişi nar - Kağıt 
perdeler • Kocayemiş ! 

Ayva bol olduğu ydlar kı§ çoli 

olur derler. Bu yıl ayua pek 

o haclar bol değildi. · Ama mü

barek narın bu kadar bol oldu
ğu yılı ben pek hatırlıyamıyo • 

rum. Acaba naJ'ın bolluğu neyi 

gösterir derainiz? 

Akıamlan pazar yerlerincle 

en iyisinin kilosu yedi buçuk ku

ru§a ıatılan bu kızıl inci kutula
n bu mevaimde ucuz tarafından 
çoluk çocuk •evinclirmek için 
ne biçilmif bir koltanclır. 

Tadı, çqniai, o gönül alcı gö
rünüıünden hiç te geri kalmıyan 
narın bir de üstelik yürek aerin· 

letici bir hauası vardır ki gene 
mevıimde ak§amdan lazlaca ha· 
çınlan kırmızı aoğanla lakerda· 
nın gece yarısından sonra mide
lerde çıkaJ'dığı yanğına kaıtı en 

şifalı itfaiye, gündüzden hazır • 
• 

lanmlf bir aurahi ne/ia nar ıer-
betidir. Onun için bu ak§am pa
zar yerinden geçerken: 

- De11e eliti nar var, yarı )'O· 

nya kar var/. 
Diye bağıran ıeyyar manaoca 

uğramadan geçmeyin/. 
• • • 

Bir iki yddır latanbulda kliğd 
percle modan. hayli aldı yürüdü. 
Ne olacak, oymcuı, aüsü, bilmem 
nesi de dahil olduğu halde tane
si yüz paraya satılan bu kağıt 
percleler, evlerde epey zaman ya. 
sak savuruyor. En sıcak güneşle 
yaz günlerincle bile bu yüz pa • 
ralık kafıt perdeler ü~ dört ay 
pencerelercle dayanıyor. Biraz 
soldu muycla yüzlüğü bayıl, ye
niıini al! Onun için Beyazitteki 
Sahaflar çarııaında kağıt percle· 
ciler gittikçe ~oğalıyorl 

Bari oldu olacak, bu kağıt 

perdeleri yapanlar, bunları aa • 
tqıız gazete ve mecmualnn gil
nü geçmif sayılannclan yapsalar 
da bizcle beı on kurtt§lan kaça• 
rak gazete okumıyan halk, bun· 
lan eıJlerin pençerelerlhde be • 
clava okumaya çalıııa. 

••• 
Tam yenecek zamanı... Bil-

yükdere, Bahçeköy, Kemer bur
gaz ormanlan gimdi koca )'eml
ginden geçilmez. 

Bu, yerden kendi kencline bl· 
tip kendi kendine yetigen çileli 
azmanı meyıJe, kıptı kadınlan • 
nın ellerindeki küçük ıepetler i
çinde ne haclar hoı durursa or
manlardaki bodur ağaçlaJ'ı,;ın ü
zerincle ondan yüz kat daha za
ri/ ve hoı görünür. 

Cokça yenildiği zaman insana 
hali/ ıarhoşluk gibi bir hal ve
rirse de azı hiç le fena cleğildir. 
Tıpkı karpuz gibi, kendine mah
suı beliraiz bir kokunı, ıeçnisi, 

sonra içinde oldukça §ekcri alan 
koca yemigi, bu mevsimde orma
nına gidip onlan dallarından 

kendi elinizle kopanp yemek en 
zevklisidir. Hele ayni ormanın 
bu tatlı aonbahar ha11ası içincle 
yanınızda bcqka nevaleler de o
luraa! 

Seyyar haberci 

mııtır. Lise diğer liseler gibi nor • 
mal bir !ekilde tedrisatına devam 
etmektedir. Lisede yirmi iki ders • 
hane vardır ve 14JO talebe oku • 
maktadır. 
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Bir türlü bulamıyordu. Vakit 
geçmİ§tİ. Laboratuvar memurları 
yemeğe çıkmıılardı. Nöbetçi me· 
mur yanma geldi: 

teki imanlar gibi... ı 
Laboratuvar memuru gülme • 

mek için alt dudağını ısırarak ve 
Miskine özünden acıyarak uzak . 
laftı. Arkasından Miskin meşin 
çantasını koltuklayaıak pansiyo • 
na doğru tin tin yürümeğe baı • 
ladı. 

Thoosand (Sauzend) Bin 
Thrend <Sred) İplik 
'J'hree (Sri) Üç 
Thrcepencc (Sripcns) U~ peni 
Throot (Srot) Gırtlak 
Through (Sru) Arasında 
Throw (Sorv) Anar - Sabahtan beri ne dü§ünüyor· 

sun? dedi. Yemeğe gitmiyecek 
misin? 

Miskin uykudan henüz uyanı· 
yormuıcasına mırıldandı: 

- Öğle oldu mu? 
- Geçti bile. 
- Bilmem. Dalmı§tm iıte. 
- Hiç böyle daldığın yoktu. 

Miskin söylemek istedi. Yutkun· 
du. Utancı ıö;rletmedi. Laboratu -
var memuru kendisini yumuıak 

bir ıeıle Mutmağa baıladı: 
- Hiç kederlenme. Hayatta 

böyle feyler olur. Gençliktir bu. 
Hepsi gelir geçer. Her ıey unutu -
lur. 

Bir kaç gün ıonra laboratuvar 
memuru pansiyona uğrayıp an· 
!attı. 

- Üçü de çok çalışıyorlar .. 
F almt nafile.. Bir çok söz anla • 
maz!ar var ki bütün öteki saf ,yü
reklilerin duygularını saat kurar 
gibi kurup zenberek üGtünde hı -
rakıyorlar. Sana ne hınçları var 
anlıyamadım gitti. 

- Kim ola bunlar? Çok şey. 
Çok §ey l. 

- Benim bildiklerim ıun1ar: 
- Bana mı söylüyorsun 7 Ba- Mason batının oğlu Gönye, sos-

na söylüyorsan, niçin? yalistlerden Fabrik, milliyetçiler -
- Hani, ıey.. Boykot itine den iki üç kİ§İ, anar§İstlerin ka

pek aldırma demek istiyorum. tibi Kama ve bütün monarşist 
- Nuıl boykot iti? Hiç bir grubu. 

ıey bilmiyorum. 
- Öyle ise sana bir iyilik e-

- Artık lnboratuvara hiç mi 
gitmesem dersin? 

deyim. Arkadaşlarının hepsi sa- _ Öyle §ey o1ur mu? Dokto-
na bokyot ettiler. Bunca gündür ran ne olacak? 
anlama-dm mı? Hangisi sana ıe- - Tezimi çoktan verdim. Gel 
lam veriyor, iki laf ediyor? 

derlerse bir gün erkence gider, 
- Benim çok arkadaşım var. 

dekanın kapısı önünde beklerim. 
- Onlara da söylediler. Eğer 

Miskin o günden sonra üniver
boykota katılmazsanız size de sitenin park kapısı önünden bile 
boykot ederiz, dediler. 

geçmez oldu. Tezini müdafaa i
- Benim içinse etmesinler, el- çin çağrılmasını bekliyordu. 

mesinler !. Ben kendim, arkada§· Bakkalın oğluna gene kimya, 
larımla konuşup selam1aımam. 

fizik okutuyor. Kolacının oğluna 
Tek onlara ilitmcsinler. hesap deni veriyor. Gümrük mü-

Sonr.n durdu, biraz düıündü: dürünün kızına kıraat okutuyor. 
- Ama, dedi. Ben kimseye Böylece geçinip gidiyordu. 

bir şey yapmadım ki. 
Sağlam yelken bezinden dik

- Bilmem orasını. Ben sana 
tirdiği koca torbasına dört günlü\< 

bir arkadatlık olsun diye söyle • 
delikli peksimet, bir kat çama · 

dim. 1 b b §ır. a1tı çivi i ir spor pa ucu, 
- Sen de boykot ettin mi? 

bir elektrik cep fen eri koymu§, 
- Ben talebe deği1im ki. 01-

ağzını iyice bağlamı§, petrol lam
saydım timdi yanına gelemezdim. 

bur fitilinden diktirdiği omuz 
- Peki. Teıekkür ederim. De-

bağlarından tutup tahta karyola
mek çok darılmıtlar bana. Bari 

sının baıınn asmı§h. Boş kaldık
gözlerine görünüp sinirlendirme-

? torbasını sırtlar, fitilleri göğ · yim. Bet on gün kızgınlıkları ge-
çcnedek \elmeyim buraya. sünün üzerinden bağlar, çorapla-

- iyi edersin. Ben profesör- rmı pantalonun paçaları üstüne 
çeker, postallarını giyer, örtüsüz lcre söylerim. Biraz rahatsızdrr, 
masasının ortasındaki küçült tıraş onun için gelemiyor derim. 
aynasında kılığını görmeğe çalı • - Deme, deme r. Ben rahat -

ıız değilim. Benim için neye ya- fırdı. 
lan söyliyeceksin? Yalan fena. Bu, onun için, gezmek, eğlen-

- Ya ne söyleyim?. mek gibi zevk verici bir şeydi. 
- Arkadaılarırun gözlerine Bir gün erkenden büyük bir 

16zükmezıe ıinirleri yatııırmıı, gürültü ile yatağından fırladı. 
Onun için beı on gün gelmiyecek- Arkada§ ları kim bilir gene ki-
mit der, doğruyu ıöylerıin. me kızdılar da, onun yerine, ken-

..:.. Be:ı ona bir §ey söyliye • disini dövmeğe geliyorlar gandı. 
,m.. ml? Bu böyle sürüp gitmez. Ödü patlayıverecekti. Bereket 
Da boykotu kaldırtmağa çalııa • versin gürültü çabucak yaklaıtı. 
lım. Pencereden caddeye korka, çeki-

- Ben nasıl çalııabilirim? Ya ne baktı. Yüreği biraz serinledi. 
gtne döverlerse? Bu sefer ölü- Caddeden belediye ban:losu 
rüm. milli bir mart çalarak geçiyordu. 

- Onlar Saro ile Güner'in söz- Arkasından sayısız bir kalabalık 
!erinden çıkmaz1ar. Çıkan olsa geliyur<lu. Çocuklar, erkek ço -
bile azlıktır. cuklar, kız çocuklar •. Mağaza çı· 

- Onlar bunu yaparlar mı ı <ıkları, esnaf kalfaları, bir çek 
dersin? meraklı ihtiyar kadın .• Dah:ı ıon-

- Yapmazlarsa vaz geçeriz. ra yaya kaldırımlanlan bile la§an 
Ama yaparlar sanırım. halk. 

- Bence de öyle. Sen önce Bando o1anca gürültüsü ile ça· 
Zeus'a aç. O söylesin onlara lıyor. Her köşede biraz duruyor. 

- Bak ben onu unutmuıtum. Bir çok resmi kıyafetli insanlar 
Buradaki dayaktan o kurtarmıt· köıenin görünecek bir yerine koca 
tı seni. koca kağıtlar yapııtırıyorlar. Halk 

- Hasta eTinde de onlar ara- bu kağıtları top top okuyorlar. Ve 
.,,ıardr henf. okuyup dinliyenler çabucak O· 

- Sen git, bet on gün gözük- radan uzaklaşıyorlar. Koıarcası
me. Ben sana haber getiririm. ı n:ı bir yer1ere dağı'ıycrlar. 

- Sen de ne iyisin. Bütün ö- Miskin de gidip okumak, ne 

Thursday (Sarezdcy) Perşembe 
Thus <Zas) Böylece 
'J'icket (Tiket) Dilet 
Ticket office ('fikct ofis) Bilet 

iresi 
'I'ill (Til) Tll.. 
Time (Tnym) Yakit 
'l'imes (Taymiz) Defalar 

da-

Time - table CTnym tebul) Yakit ta-
rif esi 

Tin (Tin) Teneke 
Tired (Tnyerd) Yorgun 
To ('l'u) Meşguliyet -edatı 
Tobacco (Tobako) Tütün 
To be sure (Tu bi sur) Emin olmak 
To - day <Tu dey) Bugün 
1'ogcther ('.l'ugezer) Birlikte 
To - morrow (Tumoro) YaJ'm 
Tonguc (Tang) Dil 
Too (Tu) Dahi 
Too (Tu) Pek - çok 
Tooth <Tını) Diş 

Tooth - brush <Tus - braş) Diş fır
çası 

Towards (Tuvards) Bir tarafa dof· 
ru. 

Town (Tnvn) Şehir - kasaba 
'J'rnin (Tren) Tren 
Treasurc (Tı·ejcr) Define 
Trea ure (Trejer) Bir şeye kıymet 

vererek saklamak 
Tree (Tri) Ağaç 
Tremble <Trembil) Titrer 
Trifle (Trnyfil) Ehemmiye~fz bir 

şey 

Trouble (Trabul) Zahmet, meşak • 
kat 

'froublesome (Trabulsam) Zahmet 
verici 

True (Tru) Doğru 
1':runk (Trank) Hortum 

Try (Tray) Çalışır 
Tuesdny <Tuyuzdey) Salı gUnü 
Tulip (Tiyulip) Lale 
Turn (Tern) Çevirir 
Tum (Tern) Sıra 
Twelfth (Tvelf s) On ikinci 
Tweh-e (Tvel\') On iki 
Twenticth CTvcntiycs) Yirminci 
T-wcnty (T\·enti) Yirmi 
Twice (Tuvayis) İki kere 
Two (Tu) iki 

(Devamı var} 
............................................. 
<1lduğqnu öğrenmek istedi. So • 
kak kapısına inince örklü. 

- Kalabalık geçsin de öyle. 
Dedi. O korkunç ölüm günü· 

rü ürpere ürpere annnıtı. Ne o

lur ne olmazdı. Epeyce bekledi. 
Cadde biraz boşalınca çıktı. Kö • 
şedeki kağıda gelen bir halk kü. 
mec · ğinin arasına sokulup okudu. 

Devlet, halka beyanname çı

karmıştı. Bandolar, fanfarlarla 
duvarlara yapıştırtıyordu. Kağıt-.,. 
lar hep bir çeşit basılı idi. Ba§ 
tarafında devlet arması ve bayra
ğı. Altında memleket haritası 

On-lan sonra da §U sabrlar: 
"Ey ahali r 
"Kahramanlığmızı gösterece

"ğiniz giin geldi. Atalardan kal
"ma yatlarımızı ezecek gün bu. 
"s?°;nrlür. Devlet umumi ıeferber
"lik ilfın etti ve dün gecedenberi 
"tE' r ihi yatlarla top düellosuna 
"b:-.. lndı. 

"Harp ilan edilmiştir. 
"Herkes on iki saat içinde §U• 

"be.sine gidecek. Silahlanacak. 
"Ve yirmi dördüncü saatte en ya
"kın harp yönüne yetitecektir.,, 

Okuyanlar birbirleriyle ve ya
va:ı:hm vavaıa konufuyorlardı. 

- Haniya hiç yatımız yoktu? r 
- Korunma hazırlığı dediler, 

ynpbk. Bu da nesi?. 
Yatlar: Düşmanlar. Yön: 

Cephe. 
(Devamı var) 

Yazan 
KADiR 
CA" 

no. lSO ŞAHİ!v REİJ 
f BUyUk macera, aşk ve harp romanı J 
Şahin ahu 

ba ·mıya 
gözlü güvercine 
doyamıyordu .• 

Kamarada yalnız kaldıldan l Ba§ka 1eyler aklıma bile geı-1' 
zaman bir dakika yüzyüze baka· yor.. f 
kaldılar. Şahin Reis genç kızın mi - Yok, !azım.. Lazım °" f 
ni mini yumuıak ellerini kuvvetli cuklarımız da olacak... Taba 
iri avuçlarına e.lmıı, okşuyordu. na benziyen bir kız... . ~ 
Genç kız bu temaslardan derin bir - Tıpkı sana benziyen bit 
haz duyuyor, bütün benliğinin, oğlan!. 
Şahin Reisin alevli gözlerinde eri· H d. b b h' uıı fi 
d.ğ. • J 1__ - ay ı, u a ıı uz 

ı ını, onun var ığına ıw.rııtığmı k Rah t h t t 
h. d. d • . k 1 . . ce •. a ra a uyu.. ~ 
ısse ıyor u. uı ara göz erını Ş h. . k kil"tledİ· b. d . . d a ın reıs apıyı ı t 
ıomuz ır aaa Şethı~ınRe !an yarkuıl· de nöbetçi koydu. Forsaları' 
ya yummu§tu. a ın eıse ıo • d • 
du. Bu meıhur deniz kurdu, onu rasın an geçti. .~ 

V d · t km .. rt•' omuzlarından tutarak kendine çek .. .. ~r 1~~n, . 0 agını u~ 
ti, aonra kollariyle kucakladı, ha· kutu~e mus~vı. aralıkla u fi 
vaya kaldırdı, bağrında uzun uzun ve kurekter ınıp kalkıyord · JI 
sıktı. ka biriıi e1inde kırbaçla ~~ 

,..__ çevre dolaııyor, tembellik ed - '--ILDım f. •• 
- Sevgilim... rin yar, çıplak sırtlarında t 
- Artık kavuştuk, değil mi?... mak için hazır duruyordu. ~ 
- Elbet ••. Ve artık hi~ ayrılmı· Şahin reis, bu bayaği adadlV 

yacağız... ra karıı ilk defa bir acımak J 
- Hiç! ••. Hiç bir zamanl. .. Ben ıi duyuyordu. Kim bilir ool ( 

sensiz yaıayamam... da bir aıldarı, bir yuvaları, 1' ı 
- Biliyorum. O kadar sev - ruları ve sevgilileri yok mu~ 

meseydin bu maceraya atılmaz • Halbuki bütün bir ömür aya 
1 

.,, ' dın.. rmdaki zencirlerle bu gemin1_1'' 

- Şimdi nereye gidiyoruz? murgasına bağlı olarak kalac:Ybı' 
- Yuvamızın kurulacağı ye • )ardı. Bir gün ite yaramaı 

re.. Yeıil ve güzel bir sahile... hale geldikleri, hastalandıkl~ 
Nereyi beieniraek oraya.. yahut ihtiyarladıkları zamaıt' 

- Orada hep beraber otura - çıklarda bir tekme ile denize ,t 
cağız... Her zaman.. Beni hiç lacaklar, yahut meçhul b'ir •:Aw 
yalnız bırakma... Yeniden deni· de yap yalnız ve çıplak bır-1"" 
ze açılırsan ben de gelirim. caklardı. 

- Olur, canım. Sen istesen 
bile ben seni bırakmam.. içi titredi. 

Uzun bir öpüf··· Yürüdü. Güverteye çıktı. ~ 
Akdenizin yılmaz Şahini, Ce· Orada yolda§ların çoğu, . , 

.. h k ·1ıııit zayirin ahu gözlü güvercinine Cezayır avasma ar§ı serı 

baka baka doyamıyor, o dakika- ler, kılıçları bellerinde, balt•
11 

tarda hayatın en büyük saadetini rı e11erinde, yorgun bir halde f4' 
yaşıyordu. yuyorlardı. Provada, san~!; 

Genç kı:;;ı sedire oturttu. A • iskelede, kıç kasarada, gt ·f 
yak kaplarını ve elbisesini, yav - direğinde bekliyen sekiz vardt/ 
rusuna hizmet eden bir aıuıe gibi dan artanı da orta güverteye ~' 
güler yüzle çıkardı. Yatırdı, du- melmi~ler, Kör Alinin etraf11' 
daklarından öptü. Bir dakika halka olmuılardı. ~ 
her ikiıi de bir daha sarmaıtılar. Kör Ali onlara lbni Ceb f 

Genç kız bir ti:r!ü ayrılmak İs· atlılarından, tam tutulacakları.,,. 
temiyordu. rada nasıl kurtulduklarını aıı 

- Beni yalnız bırakma
Diye yalvarıyordu. 
- Korkuyor musun? 

- Hayır L Hayır .. Senin ge· 
minde hiç korkar mıyım?. Yal·. 
nız bana yakın olmanı istiyorum 
da ... 

Y enidensarmaıtıl&r .. 
Şahin reis sevr.ilisini örttü. yas 

tığını düzeltti. Sonra: 
- Uykusuz kaidın .. Yorgun -

sun!. Dinlenmeğe ihtiyacın var .. 
Yeniden aarınaştılar. 

Rahat rahat uyu!... Ben biraz 
yukarıya çıkayım. Dün akşam • 
dan ıonra benim yokluğumda ne· 
ler olmu~, öğreneyim.. Hem de 
yolculuğumuz bir az uzun süre • 
cek; yiyecek. içecek falan var mı, 
bakayım!. Korsan dcdiiin her 
dakika uyanık ve hazır bulunma· 
lı !. 

Dedi 
.- Peki ıevgii:m ! .. 
- Vardığımız ilk iskelede ni· 

kabımız kıyılacak.. Yuvamızın 

kurulacağı yerde de düğün yapı· 
Jacak.. 

- Mademki beraberiz ve n · 
tık her zaman beraber olacağız .• 

yordu: fi 
- Zaten ben reise bun~ 

tapmınm. Ben nice kap fi". 
nice kendilerini beğenmit k~ 1' 
1ar gördüm. Fakat Şehit ,,r 
isteki bulutlar, ~n fena z':111•~ 
da hiç beklenmıyen hır ~f 
baş vurarak tere yağından k ,. ' 
kilir gibi sıyrılması kimsede 

rülmemiıtir. ,,, 

- Evet.. Bunu biJiriS t-1 
yaya gittiğiniz halde atlı ·~ 
nizin sebebini bir türlü aııl • I'_ 

E el.. .. k .. ·1 ,... ~ yoruz. vv a uç ışı ı e il' r 
pı§lınız da on,arı öldürdii" 
atlarını ele geçirdiniz?· ı}' 

- Hayır.. Öyle değil;· e ,-· 
d · k' • cb1 "'-' kin yemin e erım ı §1111 ;" 

dar ölümün bu kadar yakıtı~ 
dan defolup gitti.ği~i hiç~ 
miştim. Eğer reıs o k1l .,_.;I 
yapmasaydı bizim çoktan 
gövdemizden ayrılmııtı. 1"tt"fı 

- Hangi kurnazlık ., ; 
Söyle ıunu.. Bizi merakt• 

• 
tatacaksın? ,ı;1l' 

Bunu tabansız Ahınet 
mi~ti. Kör Ali güldü. ~~ 

.(DevaJIJI 

d 
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da verilen cevap ıaUadJu vermedi. Uzun uzun göğüs geçir. 
romanı rtakleden : va.. rtQ 

-4-
~eçen tefrikaların bülasuı 

l)ıırı aydcır Baba, Dirayet Hanı
licın •ayliye bek~isiclir. Dirayet 
/(Qc/ ~ın. Yeğenleri Na•ret ve 
glbı 7e ile •ay/iyeye gelclikleTi 
dQ İt a~ıyı a~ık buluyor. Sola
•erl a~ ızleri vardır. Polis komi-

erı R 1 V 
'~ au ve eclat Beyleri 
l '"Yor. Mutalaa v;; "tü' <ır: .,.-ru yor-

PoJiı &ıniri d d' k". LI e l 1. 
' --0 
~b anıınefendi ... Sizden mah-

aııe b' . d b silkrn , ır rıca a ulunacağmı: 

İıle~ ~0!adaki ve yukardaki kan 
• ılli ıılm . . v 

~ek eyınız. ak.ta. bunu İs· 
ile Pek can ııkrcı bir it ama 

Yapalnn? ' 
Dirayet H~ım: 
:~ukariki katta mJ kan izi? ... 

~t d' vet ... Tavan arasına çıkan 
r ıven' 

~eni .. ın ağzını kapıyan per-
11 u:zerinde So ... 

-. faya vannqlardı : 
lerun·Sakın bu evde bir cinayet it

k 
1
' ~lnıasın, komiser Bey? 
oınıser h f'f b turd a ı çe ıuratmı uruı-u. 

-Şinıd' L !tun bö ıye cuıdar hiç bir teY bu-
~.k • !1e olduğunu göstermedi. 

tSer •tın . • d 
dr .. .. h ıçın e bir cinayet olsay· 

1 :rUp eg' 
h huJ d ız, nıaktul yahut yaralı· 

ur uk. 
Dirayet u 

dak· nanım, ıof anın ucun· 
ı ınerd' _ B ıvene bakıyordu. 

l'ar. una :tainıen yukarda kan 

-k Meıeleyi t.."!_1 .. t" l" • li et 
ıne .... .. ·~'"" u ur u ıza • ... ,uınk" d 
gelen d un ür. ihtimal buraya 

a aın 
~ut b' • Yara1anmıfbr... Ya-
4 ' ır cınayet tecrübeainde bu
tnulnıuıtur. 

1:/~·auf Bey, azıcdt geride durmuı 
ırayet Hanım 'ki ... . . , 

)\iı·· ın ve ı yegenının 
l\ U~deki ifadelere bakıyordu. 
adrıye 1 

lakin ' .. '~a amıta benziyordu. 
t-a... ' Yüzundeki ifade, her §eye 

irrıen b 1 cleh ' ozu mamııtı. Nüsret, 
1 §ete ugr"' anı b D' .. . . 
ettt• 11 • ımagı hıç 11· 

•Yordu sankı· l< ••• 
hat oıniser, bu sırada, hala iza

"crınekteydi: 

d; lieınen bugün, vakit geçirme 
tiltj' ~e~de bulduğumuz bu kan bi-

rıtıaınd b' 
~ı·ı en ır miktar alarak" 
.:ı 1 e Yoll ... 
1.1a., iıl . ryacagım, Aynı zaman-
°tllUıaa~rı de tetkik edeceAim. Eier 
~l:\uf 8 e ederaeniz, arkadqnn 

eyle b' ••·kt kca.. ırıı e bahçeyi dola· 
b,. irı. Buraaı ~ok b" "k 1· 
~... :r uyu ga ı-

t .._ l<uınlukl k • 
et llıahı ara adar mer ... E· 'h \tr Yokıa ben de ıizinle er reJ-· 

b -., un. 
il "-oiJalc' 
11~ ıs, çok iyi.o1ur efendim .. 

~htb· 
~ ır tarhm ort 'd 
~ 'lacı Yilka . asın a üç 
l~ tirift ıı:hyordu. Birbirle-
~ Çok 0 

Uftu. Saka otu de 
•eıı hlan rn f ltı ç.e.lılaı-. a_hç eaa edeydiler ve 
h ·~Iarnıd e duvarının alt 
b')'t-tte d a. •~alannıııtı. En ni
b atGıtQ '.:.:ızın kumsalı vardı. 
q'l'ah . 8-!ıklar bü .. ü 

e R1bi h' nını tii. 
1(0nıiıer1 ır Y'er görünüyordu. 

h· .._ Sure.da • 
~ "aı- , eskiden, l>aıb. b' 
"'- t tnıydı? -diye sordu ır 

bl! "et ... Fakat k • 
.:ı. eördijk·· ço eskiden 
'{•• t tSUtl'' h '" ..-. ı.r) • U2: akik" h 
•it\ ~ erınde 1 arabeler-

de bul lnahıenler var O 
idetı c~?duğumuz bu .. ze-

• U2:&nıl I Yer, çok 
e.uf ~ ı ara aitıniı. 

"-Ya _..ı •18.kadar olarak• 
1-1 ••• ""tledi • ..-ıarah . 

enin Yıkık 

1 
girdiler. Basamakları yenilmiı bir 
ta§ merdivenden a§ağıya indiler. 

Mahzenler mürabba §ekilliydi. 
Büyük degillerdi. Birbirlerine 
kalın tahta kapılı geçitleri vardı. 

Bahçenin kumlara çıkan tarafı, 
ancak bir çitle ayrılmı§tı. Bütün 
çalılıklara bir göz atıldı. Haydar 
baba, kötkün yanında yalnız 
kalmııb. 

- Hiç bir §ey bulmadınız mı? 
Vedat Bey, ona baktı: 
- Ne bulmamızı istiyordu

nuz? 
ihtiyar bahriyeli bu sualden 

adeta utandı. Cevap vermedi. 
Komiser, Didar Hanıma dö

nerek sordu: 
- Hanımfendi, bu köşkte ye

ğenlerinizle beraber mi oturuyor
sunm? 

- Evet, Ihlamur köyde a
ğustos ve eylul aylarını geçirdim. 
Lakin bu sene yalnız olmayaca
ğız. Yann bir erkek yeğenimle 
zevcesinin gelmesini bekliyorum. 
Onlar da bir kaç gün misafirim 
olacak. Doğrusunu isterseniz bu
rada yalnız b&§ıma yaıamaktan 
biraz çekiniyorum. Bilhassa bu 
ıon meseleden sonra .. Ah, aman 
yarabbi... Ne tataızhk.. Bu ha
dise, keyfimizi kaçıracaktll".. 

- Temenni ederim ki mesele 
mlibim delildir. Eh, hanımefen
di, müsaadenizle artık yanınız
dan ayrılayım.. Her hangi can 
sıkacak bir Hadise olur a haber 
veriniz, emrinize amaaeyim .. 

Vedat ve Rauf Beyler müsa
ade istedi. 

Haydar Ba\;a da, Uç liadmm 
eıyasmı getirmek üzere istasyo
na gitti. Zavallılann bütün ne
ıeai kaçmıfb. lıtirahat mevıim
lo,ıi hoı bir mukaddime ile batla· 
mıyordu. 

Hizmetçi Atiye Hanıma Hay· 
dar Baba haber götürdüğü için 
kadıncağız, çok geçmeden gel
di. Saat heıe doğru komiserin 

bildirdi~i Uzere, izler almdı. 
Bundan sonra da yerdeki kan le
keleri ıilindi • 

Saat dokuzda evdekiler, bü
yük ihtiyatlarla bütün kapılarını 
kapayarak kilitlediler. Dirayet 
Hanımla yeğenleri istirahate çe
kildi. 

Odalan yan yana idi. Pençe
reden bakınca bahçenin nihaye
tindeki kumsal görünüyordu. 

Kumsalın da ötesinde, deniz, 
koyu ışıltılarla pırıl pırıl parlı
yordu. 

-3-
Nusret Hannn, uzun uzun 'de

niz üfuklanna bakb. Ufuklar 
büsbütün karannca ve morartı· 
dan eser kalmayınca, pancurla. 
rını kapadı. Denizin havaar, o

danın içine biraz serinlik serpi
yordu. Onun için pencereyi açık 
bıraktı. 

Küçük bavulunu iskemlenin 
U.tüne bıraktı. Tam bu esnada, 
bir feyİn farkına vardı, çanta
ıını salonda unutmuştu. Yani, 
apğı inerek bunu getirmek mec
buriyetindeydi. Bu da fena hal
de canını sıktı. 

Geldikleri zaman kar,ılaıbk· 
la11 kötü hadise, genç kızın üze
rinde çok fena bir tesir bırak
mışlL 

Son zamanlarda Yugoslavya 
ve Romanyadan ınemleketimize 
gelen muhacirler çoğalmııtır. Bu 
münasebetle bir kaç muhacir Sir· 
keci Gümrüğünde gördükleri 
müşkülattan dola)Tı tiki.yet etmit· 
lerdir. 

Bunlardan biri kızlannm çeyi• 
zi olduğunu iddia ettikleri bir ku· 
maı parçasından 70 lira vergi iı· 
tendiğini ileri ıürmUttUr. 

Bu mesele etrafında tahkikat 
yapmak için bir muharririmizi 
Sirkeci Gümrüğüne gönderdik. 
Gümrük Müdürü Bey kendisine 
şu izahatı vermiıtir: 

--: Bu hadiseyi batırlıyamıyo
rum. Yalnız yeni gümrük kanunu• 
muz çok ırkı olduğundan her gün 
bir çok ıikayetlere ben de tahit o
luyorum. Meseli geçen gün Ro
manyadan gelen bir hocafendinin 
eıyaları arasında 14 tane yakası 
bile açılmamıı römlek çıktı.Bir ha 
nım da büyük bir ipekli kumaıı 
teyelleyerek birbirine ekletnit ve 
sözde ıalvar biçimi bir teY yap• 
mııtı. Tabiatiyle bunların güm• 
rükıüz olarak reçmelerine müu.• 
ade edemezdik. 

Eıki muhacir kanunu muhacir
lerin emvali menkule ve rayri 
menkulelerini bil& gUmrlik idhal 
etmelerine mütaitti. Halbuki tim• 
di yalnız eıyayi zatıyeler, çiftçile
rin çift arabaları ve hayYanlariyle 
tohumlan, sanatkarlann sanat i· 
letleri, tüccarların laymeti 5000 
lirayı tecavüz etmemek tartiyle 
tüccari e§yası gilmrUkten mü&ftır. 
Buna nazaran muhacirlerin bera
berlerinde getirdikleri yağ, hul• 
gur, kıtlrk zahirelerinden bile 
giimrük vergisi alınmak lazımdır 
ve alıyoruz. 

r ' Ihsan YAVUZ 
Kadın ve erkek terzisi 

Bütün §ıklar hep orada gi
yinirler. Her keseye ve her 
arzuya uygun elbisenizi ancak 
orada yaptırabilirsiniz. 

-Ah dinsiz •.. Ah zındık. •• ıene dikten sonra biçare adam: 
mi kiliseye gelmedi? •.. Bugün Ü· -Ben horthyacağnn ... diye öl. 
çüncü pazardır dua ebniyor ... Mut dü. 
laka o herif hortlıyacak... · Son sözleri bu . sabit fikir of. 

Hortlıyacak mı?... muştu. Köyliiler, diz çöktü. Dua-
Bütün köylülerin tüyleri diken lar ettiler. Papazın ve bizzat 

diken oldu. Zira, bundan çok kor- Alferdonun çıkacak diy«; ötleri 
kadardı. Müthit kıı ıecelerinde, patlıyordu. 
rilzgi.r camlarda ve damlarda u· Onu, bir ayak evvel mezara gö-
ğuldarken, biribirlerine hortlak türüp gömecekler, üzerine de ağır 
hikayeleri anlatırlardı. ta§lar koyacaklar ve dünya füzü· 

Hatta, bir gün, bu hiklyeleri ne tekrar çıkmama11nı temin ede
dinledikten .onra, Maria anne, ceklerdi. 
kendi gözleriyle bir hortlak gör- "Şayet ölünün batında belde
milt ve çıldmnıı, timdi timarhane- nirae hortlamaz!,, derler... Onun 
ye girmiıti. Bu hadiseden ıonra, için, o gece, cenazenin yanında on 
köylillerih dimağı, ölülerin mezar- be§ yirmi köylü nöbet bekledi. 
dan dirilebilece~ine ve insanları Sabah olup da horoz ötUnce 
felakete ıilrükliyeceğine büsbütün herkes; rahat bir nefes aldı. Artık, 
inanmı,tardı. tehlikenin büyüğü atlamııtı. Şim· 

Şimdiyse, papas, iıte: di artık, ölüyü tabuta koymali, 
- Alferdo Hortlıyacak !,.. -di- mezara gömmek kalıyordu! 

h L-d Bunda da acele ettiler ... Çabuli ye ayıur ı ..• 
Aman yarabbi ... Bu kan çanağı bir dint merasim yaptılar. Buna 

gibi kıpkırmızı suratlı ve kıpkır- bizzat papas iıtirak etmiyerek çö
mızı gözlü adamm ıarap tulumu mezini gönderdi. Zit'a, !kiliseye de
kadar tiıman vücudiyle hortlama· vam etmiyenlerden ıefaatini esir
aı çok müthit bir ıey olurdu doğ· gerdi. Köylü, bundan dolayı da 

fena halde telaıa düıtü. Tehlike 
büyüyordu. Alf erdo, mezarın Uze
rine konulan tatı kaldırmak fırıa· 

rusu ! ... 
Herkes haç çıkardı ve dağıl

dı! ... . . . . . . . . . , , 
"Üzüm Uzüme bakarak kara· 

nr !,, derler ... Bir köyün içinde her 
kesin müteusıp ve buna mukabil 
sade bil- kitinin hür fikirli o1ması· 
na imkln var mıdır? ... Elbette yok 
tur! 

Alferdo "da, 'din diyanet i9lerin
de mUballuı:a olmuına ve kiliseye 
gitmek tenbellilini göstermesine 
rafmen, blbl itikatlara inanmak
ta birinciydi 1 

Papasın kendlaine "dair söyle
dilderini if ittiii Takit, pancar gibi 
ıuratı büsbütün kızardı: 

-Ben mi? ... Ben mi? ... Ben mi 
hortlayacağım? ... -diye sordu. 

Köylüler iıtavroz çıkardı: 
- Papazın söyledikleri daima 

çıkar ama, infaallah bu ıef er çık· 
maz .•• 

- Aman yarabbi, aman yarab-
bi ..• 

tını bulursa İ§ berbattı... 1 

Bu dütünceyle arabayı mezar
lığa doğru sürüyorlar; aynı za"man 
da, gözlerini tabuttan ayırmıyor
lardı: 

Birdenbire, llepsi birden müt
hit bir korkuya kapıldı ve gözleri
ni uğuşturdu: 

- Hayal mi görüyorum? a 

- Nasıl? Benim gôttf Uğüm ha• 
yali siz de mi gördünüz yoksa? ... 

-Tabutun kapağı oynuyor. 
- Ben de görüyorum .. , 
- Hortluyor ... 
- imdat... ortluyor ... 
Bu ıon sayha, bütün gırtfaklar· 

dan birden çıkmııb ... 
- imdat ... 
Ahali, ilkönce, çil yavrusu gibi 

dağılmak üzereydi ... Müthiı bir he 
zimete uğmmıılardı. 

Lakin, birdenbire, içlerin'C:len 
biri: 

1 
lstanbul Yenipoıtahane kar• 

§ısında Foto Nur yanında Leta• 
fet hanmda. 

Hindiye "kabaramauın kel 
Fabna !,, dedikleri zaman ibiği 

naııl kızarır ve vücudu nasıl f İfer· 
____________ _.., ae, Alferdo'ya da öyle oldu ... 

- Vurun ... Ge}jertin... YolUa 
elinden kurtulamayız ... -diye ka• 
pağı açılan tabutu gösterdi. 

Filh kika, cenaze arabasmClan 
aşağı, Alferdo, iruneğe çalıtıyor• 
du. 

:::-:::::::::ROMA Ti Z M A-
H •e her neYİ ağrılara kartı ı 
f; 

ıl ç~ ~d~ ~ ı!.!ı~;, ı• 

Suya diltmüt bir ceset gibi ka· 
bardı, titkinleıti. Eliyle kalbini tu
tarak: 

- Ali, ali, ali ... -<liye liaykıidı. 

~! devadır. Haricen kullanılır. 
ib:::::m:1 Fi. 65 kuruştur. on111111111m 

DIŞ DOKTORU 

O beyt Sait 
Fatih Karagümrük Tramvaj 

durağı No. 4 

Bir kaç adım sendeledi. 
Sonra, yere yıkılarak çırpınma• 

ğa ba§ladı. 

- Ölüyorum, ölüyorum ... 
Sahiden de can çekiıiyor"du. 

Köylüler, onu bir kanape üstüne 
yabrdı1ar ... Şakaklarını oğdular; 
ıuni teneffüs yapması için, kolla
rını açıp kapadılar; alnma su serp 
tiler. 

Bu akşam S A R A Y sinemasında 

MULEN RUJ 
Cazip Ye muıikili komedisinin ilk iraeaidir. 

Oynıyanlır: 
COMSTAMCE BENNET 
Franchot Tone ve Tullio Carminati 

Ne,e • Eğlence • Şarkılar Danslar - 200 
Muzikbol artisti 

Jlaveten: Renkli Silly Senfoni (Böcek muharebeıi) 

-Vurun ... 
Yerden top1anan taılar, biçare 

adamm kaf asma gözüne, dolu gi
bi yağdı. 

- Vallahi ben ölmedim .. Ölme
dim.. Bayılmı§nn .. 

Fakat, dinleyen kim? ... 
- Konuşuyor da ... Vurun ... . ' . . . . . . . . . 
Kan tutup bayılan adamcağızı, 

nortladı diye öyle bir ta!a tuttular 
ki, bu sefer, sahiden öldü. 

ttaklll~ (Hatice Süreyya} 

Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 
mahkemesinden: 

Pangaltıda eski lcadiye yeni 
Babil sokağında (140) No. lu Ba .. 
hkciyan apartımanının (3) No. lu 
dairesinde sakin iken 8/ 9/ 934 ta· 
rihinde vefat eden madam Hacı 
Nurisanm vasiyetnamesi açılarak 
usulen tenfizine ba~lanmıştır. Me· 
deni kanunun 538 inci maddesi 
bu bapta itirazı olanların ilan ta· 
l'ihinden itibaren BiR ay içinde 
Beyoğlu dördüncü sulh hukuk 

kapısından (Devamı var) 
mahkemsine müracaatları lüzumu DENiZ iLAHi ve FOKS JURNAL n•----------------------· ilan olunur. (3365). 
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antocular Y orgi olma
ca şanoya çıkmazdı!,, 

~omik Naşit Beyin kaynatası Y orgi 
Ef. böyle yanılıp yakılıyor! 

miktarda tarkıaı, kantosu vardı. 
Biri diğerinin ne §arluamı aöyler, 
ne de kantosunu oynar.dı. Bu o za
manlar tiyatrolarda yer tutmU§ bir 
ahlakb; hatta böyle bir ,ey yapan 
olursa diğer kantoculu !kendisini 
ayıplarlar~ 

1 
- Bak filanm kan~sunu aöylU-

yor; derlerdi ama, timdi. •• Ne ah
laktan eser kaldı, ne de öyle kanto 
besteleyen tantözlerden!. .. 

Keman! Yorgl Efendinin eski rcsml.. 

Kemani Y orgi Efendi ... Bu İs· 

mi İstanbullular arasında iıitmi
ycn pek azdır desem yalan söyle· 
mem:ş olurum. Hele eskiler ... Onu 
pek iyi tanırlar ..• 

•.••. Tiyatro hmcahmç dolmut -
tur, bina ıalkıt tufanı içinde çmh· 
yor. Sandalye takırtılan, 111lrklar
dan yanınızda oturanın ne söyle
diğini ititemiyorıunuz. 

- Ne olmuı? •• 
- Şantözler mi liastalanmtf? 

- Neden kanto baılamıyor? 
Ve daha ıJ>ir takım sual1er soru

luyor fak at cevap veren yok! 
Şanonun anündeki trampet, da

vul ara ırra sesler çıkarıyor .... Mu
zika tamam. Oyun neden batlamr
yor aca:bn! 

Oyun 'baf lıyamaz... Çünkü ke
mani Y orgi Efendi biraz rahatsız· 
lanmı§, valrtinde gelememiştir. O 
gelmeyince de ne perde açılır, ne 
oyun batlar... Neden diyeceksi
niz? ... Başka bir kemancı bulup ta 
Yorgi Efendinin yerine muvakka
ten oturtulmuyor? Oturtulamaz, 
çünkil tantözler kemant Y orgi E
fendiyi tanonun önünde ve muzi
k grubunun başında görmezlerse 
kuli ten ?noya bir tek adım bile 
atmazlar. 

Onlar, ayaklannı ancak kema
n! Yorgi Efendinin pek ahenkli 
bulduklan temposuna uydurabili· 
yorlar ... Başkası ise ... bir tek yay 
bile çekemez .... . 

Nihayet .... Y orgi Efendi tiyat-
ronun ortasındaki yoldan hızla ge 
çere'k §8.nonun önüne gitti. Yerine 
rıeçti. Kutusundan kem"anını çı· 
kardı ve bir kaç akorttan sonra 
şantözlerin bizzat yaptrklan bir 
kantoyu çalmağa batladı. Grültü
ler kesilmişti artık... Seyirciler 
muhteşem tuvaleti içinde şantözü 
beldiyorlardı. N·hayet pullu elbi· 
seleri içinde Minyon Virjin sahne• 
de arzı endam etti ! 

- Yirmi sene evvel böyle idi 
efendim. Minyon Virjin, Şamram, 
Kemela, Viktor H~çikyan Hanmı
lar olsun, diğer şantözler dansöz
ler olsun bensiz gahneye bir admı 
bile n.tmazlardı: 

- Ben Yorgi'siz yapamam! .•. 
dert dl. Simdi ne öyle şantözler 
kaldı, ne de dansözler... Şarkılan 
kendileri yapar, kendileri beste
ler lerd i. Bir .,antözün muayyen 

Mziğe b!raz ayak uyduran, 
yan açık vücuduyle ıahnede kol 
ve bacak hareketleri yapan hemen 
şantöz, dansöz oluyor.. Biraz da 
güzelse işte bir şantöz olup çı:kıve 
riyor meydana! ... 

Üstelik kemansız, piyanosuz 
sahneye çıkıp zurnayla, davulla 
oynayıveriyorlar. 

Pan-ayır çalgısryle bir pntCSziln, 
bir kantocunun oynadığmı da yeni 
görüyorum. Doğrusu ben tiyatro
ya küstüm. 

Nerede eski gruplar, eaki direk 
törler ... 

Y orgi Efendiden biraz Jiayah-
nı anlatmaımı istedim: 

- 52 yqmdaymı dedi. Natit 
Bey damadnndrr. Seneler varki o
nun yanında ç.abşryorum. 

On bet yapmdayken Sellnilde 
tdim. Valdenı ve pederim de tiya.t 
rocuydular. Tiyatroya gide gele, 
bana. keman çalmak hevesi geldi. 
Ahbaplardan yirmi kuruı topla
dım udt Ahmet Eefendi beni önü· 
ne kattı ça11rya gittik yirmi kuru
şa keman aradık. BulamadJk. Bir 
adunda otuz kuruta bulduk. Yir
mi kurutun üstünü Ahmet Efendi 
tamamladı. Kemam aldık. Ahmet 
Efendi ut çalıyordu. Elini öptüm. 
lkemana b&tladım. Bir sene kadar 
yanında çalr1t11Jt. Iskala lan falan 
öğrendim. Evvela alatürkaya ç.ah· 
şıyordum sonra alafrangaya çevir
dim. Oç ıene kadar bir ecnebtden 
alafranga ders aldrm. O arralarda 
lstanbuldan Şeyh Hakla isminde 
bir zat kumpanyasiyle Selanik'e 
geldi. Aralarmda çalgıcı olmadı· 
ğmdan beni kemana oturttubr. 
Çocuk kemancı aşağıya, çocuk 
kemancı yukan diye başladım çal 
mağa ... Sonra Bogoa Efendinin 
kumpanyasına geçtim. Rumeli' de 
Jıayh gezdik. Edimede zevcem 
Minyon Virjin Hanımla evelen· 
dim. Sonra lstan:bula geldim ve 
Hasan Efendinin kumpanyaunda 
altı ay kadar ikinci lceman olarak 
çaldım. Sonra birinci keman ola
rak tef örkestra oldum. Haaan E
fendinin yanında on bet sene Çil" 

lı§ttrn Şevki Beyle Peruz Hanımın 
yanında da beş sene kadar ç.alıt
bm. A'bdürrezzak Beyin kumpan· 
yasında da çahttım. Hasan Efendi 
ölünce damadım Naşit Beyin yanı 
na geçtim. 

Bir çok kimselere keman derai 
verdim. Kantolar yaptım. Haya• 
trm hep tiyatrolarda geçti ve geçi-
yor ... 

Y orgi Efendi ile konuıurken 
zevcesi Minyon Virjin Han:ım içe· 
ri ginnitti: 

- Beyim dedi. Bu kadar sene
lik kantocuyum. Fakat boru ile 
kanto oynandığını görmedim. Ba
cağını açan §tmdiki dansözlere 
ben kantocu demem! ... 

~<l 
~ 

"Beyaz gölge,, lerin elinde 
bir sultan! • 

esır 

Şimdi F ransanın bir köyünde yaŞl"' 
yan sultan, ha yatını anlatıyor 

Sultan Sulimba Maşımba 
- Haımetpenah 1 
Bir ıultan bamın gibt sellmla

drğım kadm bir köylü gibi giyin
mitti. Fran.aada bulunduğum za
manlardı. Kendisini, istirahat için 
gitmit oldu~ knçük bir tehrin 
ctvarmdaki Kleri'de görmüıtüm. 

Hakikaten bir sultan olan Salinı· 
lba Matimba Moheli beni derin bir 
reverana yaparak kar§ıladı ve ıe-
1&.mladı. 
Salimba Matimba Mo1leli Mada· 

gukar, aduımn en meıhur sultan 
larmm sonuncusuydu. Vaktiyle on 
bin cenglverin bayrağrm muhafa
za ettiği bu kadın, timdi, Frama
nm knçük bir köyünde, önUnde ıi· 
yab bir önlük ile, küçük bir hah· 
çede iıte karırmda duruyordu. 

Oldukça uzun boylu, vaku11 ve 
güzel yüzlil olan sultan, kendi eli 
ile seçmiı olduğu zevci sultana sa
lata koparıyordu. Sultanın zevci, 
vaktiyle bir jandarma olan Pol Ka 
miy isminde palabıyıklr bir Fran
sızdr. 

Sultan, beni sa1'ayma davet et
ti. Saray sade, küçük bir evdi. Gel 
dik. Temiz bir odaya girerek otur· 
duk. Orada, sultan bana hayatını 
anlattı: 

- Benim hikayem, dedi, çok 
sadedir. Büyük babam, Madagas
kar Sultanı birinci Raddam'm 
karde§i Ramanetaka idi. Bir gün, 
kardet i onu zehirlemek istemıti. 
Büyük babam da kaçmağa mec• 
bur olmut, bir kayığa binerek açık 
denizlere doğru ilerlemeğe baıla-

WWWNWWWUUIWlll ilh Mi 
wwwmııııaawıww_._ 

Y orgi Efendinin oğlu da muha
verenıizi dinliyordu. O, daha asa• 
bi idi. Bir yandan mualarm üstü
nü ailiyor, bir yandan da bana laf 
yetiıtiriyordu: 

- Kendini lbilen· p.ntözler ke
manla oynar, ve nitekim oynıyan 
da bulunuyor. Ama, çoğu düttürü, 
düttürü ... diye boru öttü mü kanto 
oynuyor ıözde ! ... Bunlar kantocu 
değil, köçektir ! Düğünlerde bile 
köçek keman olmazsa oynamaz. 
Bunlar naul oynuyor?Şaşryorum .. 

Kanto yapmasını bilmiyen, ke
mana ayak uyduramıyan, çıplak 
bacağını göstermekten başka me
hareti olmıyanlarm alkışlanması
na ise hiç tahammül edemiyorum 
hani ..•. 

Naıit Beyin tiyatrosu üzerinde
ki husuat dairesinde oturan Yorgi 
Efendiyi a§ağrya çağrıyorlardı. 

- Y orgi Efendi, gel, oyun baş· 
lıyor ! .. 

Yekta Ragıp 

mıfb. Bir müddet sonra Moheli ia· 
miyle anılan bir adaya yanaıtı. 
Orada bulunan halle, büyük baba· 
mm batından geçenleri öğrenince, 
onu, kendilerine sultan yaptılar. 

Büyük babam uzun müddet on bin 
cengavere hüküm ıürdü, •onra ih~ 
tiyarladı, öldil. Onun yerine kan
sı, Ravao, sonra da benim annem 
Cumbe Fatma sultan ilin edildi. 
İşte bu sıralarda, beyaz gölgeler. 
yani beyaz renkli insanlar, bu a
dalan zaptetmeğe kalkııtılar. Sun 
ley isminde bir İngiliz, Vilson isim 
li bir Amerikalı ve !..amber ile 
Humblo isimli iki Fransız Moheli 
adasını zapt için birbirleriyle re
kabete dü§müılerdi. Nihayet Fran 

s~lar galebe çaldılar. Vabıi bira
dayı zaptetmek için biraz kuvvet, 
fakat bir çok kurnazlık lazımdır. 

Adada oturan ahali balık ve av ile 
geçiniyordu. Tabii servetlerin ne 
olduğundan haberi yoktu. Bunun 
için Fransızların getirdikleri o
yuncak nevinden hediyeler, hal· 

km pek hoıuna gitti. Hediyelere 
mukabil Fransızların uzattıktan 
kağrtlan imzaladılar. Ada ıatıl

mııtt. Bir kaç gün sonra gelen iki 
üç harp gemisi it in üst tarafını ta
mamladı. Bu harp gemilerinden 
birisinin kumandam annem Cum-

be F atmanın botuna gitmitti. lıte 
bu bahriyeli, benim babam oldu. 
Aym zamanda otuz bin nufuslu a
da F ransanın malı olmuıtu. ve an
nem ölünce, Fnınsa hüld'.hneti, be
ni annemin yerine sultan ilan edil
mem için hallt nezdinde tavassut· 

ta bulundu. O zamanlar ben yedi 
yaılarındaydım. Komor adalan· 
nm sultanı ise yeğenim Sait Ali 

sultan idi. O da adalan Fransanm 
himayesine vermifti. Fakat halk, 
isyan etti, memleketi beyazlara 
sattı diye Sait Aliyi kovd. Sait Ali 
akdm kıyafetine girerek kaçmağa 
mecbur oldu. Bir Fransız harp ge· 
misi onun imdadına yetiıti ve tek· 
rar tahta çıkardı. Herhalde, beyaz 
gölgeler, asi bir halk yerine, esir 
bir sultanı tercih ediyorlardı. Bu· 
nunla beraber, halkın isyanmdan 
onu mes'ul tuttular ve kendisini 

hapse attılar. Orada, masum oldu
ğu anlatılana kadar on beş sene 
kalaı ve1909senesinde nihayet kur 
tutdu. Hatta, o zamanın cümhur 
reisi olan Falyer kendisini Elize 

sarayında debdebeyle kabul etti, 
tekrar Komor adalarınm sultanı 
ilan edildi. Ukin, ıultanlığı bir 
gün devam etti, bütün hukukunu 
Fransız parlamentosuna devrede
rek istifa etti ve kendisine bir ma
aş baüladılar. Böylece henüz bir 
çocukken ve haberim olmadan 
sultanı bulunduğum Moheli adaıı 

elimden almmı~tı. Buna kartılık 
da bana 3000 franklık bir maaf 
bağladılar. Ve beni, civar adalar
dan birindekifransız kollejine ver 
diler. Mektebin yanında jandar
ma dairesi vardı. Zevcim Pol Ka
mig'i orada tamdım. Güzel bir ü
niforması vardr. Onu ıevdim.O da 
beni sevdi ve Franıız hük\ımetinin 
tasvibiyle evlendik. Büyük bir dü· 

Sultanın kocası Pol Karii• 

ğün yapıldı. Yalnız düğün bitincl 
ortaya bir mesele çıktı. Sarayı' 
yoktu. Gidip zevcimin bulundııl' ~İ 
jandarma dairesinde oturanı-' ft .,, 
dan. Bunun ilzerine zevcim isti 
etti ve buraya, onun vatanına gel' 
dik. Ben, resmen hukukunıd,_ 
vazgeçmemiı olduğum için, sul"' 
ünvanrmr muhafaza ediyo,; 
Şimdi, iki çocuğumuz var. Biri~ 
biri erkek. Pek tabii ikisi de prel" 
ve prenses ünvanlarmı taşrmaktl' Y 
dırlar. Bununla beraber köy m~ h 

"' d' tebinde, öteki çoc\ıklarla okunıv 
tadırlar. 'P 

Aktam olmuş, hava kararmal' b 
barlannıtı. 

Sultan Salim ha: 
- Nerdeyae, dedi, gelirler. ffd 

beraber yemek yeriz .. Bu ak,.
sizi bırakmam. 

Sultanm kocuı da onu taP 
etti ve sultan, eliyle .ofrayı hası' 
lamağa baıladı. Biraz sonra, dıl" 
dan neıeli çocuk sesleri duyulıll"' 
tu. Bir ıarkı söylüyorlardı. Diklı'1 

ettim, bu, bilmediğim bir lisand' 
bir ıarkı idi. Sultan, alakamı gfJt' 
dü: 

- Tabii, dedi, onlara ana li~ 
larmı öğretiyorum. De dim ya, fi' 
tanlık hakkımdan resmen vasle( 
niit değilim. Kim bilir? •. Belki bit 
gün .. 

Ve gözleri pencereden dıt~ 
bu Fransız köyünden uP'" 
lara, pek uzaklara daldı ... 

• • 

- ,, 
Rulmdd Romanya Kralı ıJdll" ~ 

rol Hz. ni bir metrepolidin f11•-.JI' 
haçı öperken görlJyormnu::. ~ 
bir ilimler akademl31 kurul il' 
Resim, bu akademiye alt blrıcıtııl' 
mel taşı atılırken alınmıştır. 
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~ 
~lıa,,a,,agidenlerindirl Rfcikadan neticili.:i 

gi terede, seyrisefer kazalarına ma- ~ ~ 
ili olmak için alınan tedbirler •• 

~ 1Qa ııiden ha1lcm ..,...Jauttır. Konırollu yerler, bir 
-._ . trua.a1 altmda kalma. poliain bulunduiu Ye oradan Z& • 

~ içba, Loıuln.cıa tamamm ten aeyrilseferi idare ednelerin 
~pek ada denilecek buı yaya halka ıeçme. fırl&b verdiii 
~ konuldu Te bmdarm iki yerdir. 
\a.L "!•iden itibaren tatbikine Burada yolcu, otomobiller po-
~ lia tarafmdan veya renkli ip.retle 

dıl. 1~ h~r y~de olduiu durdurulunca caddenin bir ya • 
~~de otomobil ka· nmdan öbür yanma tamamen ıeç'•·-.çe artıyor" nihayet mek hakkmı haizdir. Şoförler de 
~ 8ıatine ıeçmek için ne il · polisin idaresine tabidir. Fakat, 
~ 1apmaJc, belki bir kanun otomobilin katkmasma izin veril· 

L.ıiJ ebıaelc llzım ıeliyordu. dili sırada nasılsa bir yolcu, yaya 
"-'- ~· nakliyat nazın son kaldmnunın bir yanından öbür 
hse.a d~kten sonra, yerine yanına ıeçmek üzere ise o yolcu· 
._ dt 1~nı adam, ilk olarak bu- nun kartı yana eritmesi için oto
)\ la duıündü Ye bir taraftan ya· mobil, durmak, beklemek zaru • 
~al~ lcoranmaıım ihtar eder- retindedir. 
~1-A dıfer taraftan da ıoförlerin Aksi hal, mesuliyeti mucip o-

qtnu tahdit etti. 1 lur. 
:tt, llrilterenin yeni nakliyat nazı· Kontrolaus pçit yerlerine ıe-
1 keYTell, Londranın bir '9k lince; yani hiç poliı olmayan 
ı e 1~delerine muayyen bir fa· fakat otomobil toförleriyle balkın 
\y._ -._a L-n____ • • • d nJ 1 eri 

• 1 •1 ...ıxm ıeçmesı ıçın kendi ken ine a apca ı Y er-
~çarpar itaretler koymuftur. de, yaya halk yuaİti nakliyeye 
H ~ ilk batladıklan zaman tercih ed;lmit yaziyettedir. 
enuı zenaini üzerine bir ta • . Şoförler, yolculann ıeçitini 

':11 • ·ı çızaı er çizmek yeya daire• g&setmeie mechardur. Eier, ıe-
r r .... a&-. ,___ d 

". ---aıe1de lralmı,lardL Ye - cit yeri büebütün açık" a.a&"fl an 
1 lla1diıat · karııya hiç kimM seçmiyor bir 

)'a lcatdll'Jllıl 1'amn, caddelenn ya- Lalde ise, o aman otomobil P-
lıaDaa an kenarma yap n 
di ~--ii yer oldalunu bil- çide' yaklapbilecektir. Fakat, bu· 
~~~iade parlak bir to • rada da otomobil ıene bir kayit 

__ ,....._ bo 1 altmdadır. Yaya halkm, cadde-
hil'er dir•"- le ltUça parça ya ı 

""il OJdu. nin bir yanmdan 6bilr yanma ıec;· 
Bu direkler, .,,...._ caClcLtniiı mesi için itaretlenmiı yer boş ol· 
tarafından 8'llr tarafına seç• dala a•m•n bile, her bansi oto

'-.ti İçindir. Buradan 1-fb yer- mobil oraya yuatf bir aürade yak 
dea ıeçenler eler bir kazaya lqacak. O kadar ki, birdenbire 
~· tof6rün mesuliyeti azala· durmak mecburiyetinde kalına, 
~ -ii ı;bi yaya halkın geçmesi Kolaylıkla Ye katiyen darabil•İD· 
h._ IÖıterilmit yerden geçerken Nizamnamenin diler maddele-

~- uirayan adam da, - Al· ri ıunlardır: 
~ l>a1Je bir menfaatten hepimi· A) Yaya halk, bir yandan bir ya· 
'- -ıcıaaın - haldmu kazanaca• na ıeçerken hiç durmamalı, a&T • 

~lllı~aktır. saklanmunab, yohma dnam et· 
.._ 9lli Londra MJrilsefer niza· melidir. 

"11. t..bit edilmiftir: B) Şof&rler, yaya halkm ıec; • -.!:h ballcm ıeçeceli yerter metine tahsis olumnut yerlerde 
~u. kontrolaaz olarak ikiye ula duramazlar. 

DIŞ DOKTORU tstanbal yedinCi icra memur· 

O bJttmdan: beyt Sait 
Patu. MOtneffa Petro Gühamn n · 

learaılbnrGJs Tram•a1 riıleri karnı Madam Mariya ve 
....... No. 4 imlan Eteni Ye Kalyopi ve Eftal • 

ö; ya Te hafldui Marip haıumlara: 
Türkçe ilk roman .Şaylan matsamf oldutunm ı .. S. tanbulda Gtilcami lllahlleıinin Kü· 
... tan Barışa çük Mustafa pqa •e Aykapı cad • 

~ .... ,.,. (V .... 8) ile de!erinde yeni 29 " 120 numara· 
Çlra11a•ı• Mezlıet b pyri mealmle doktor Mehmet 

yeni çıktı Saphi Bey tıuafmdan yapılan 
"'-1100 Kant "(905) Türk liralık faydalı masraf· 

ı~~~;;:=:::::~~l lann iat\fuım temlnen mezkOr 
.. pJl'i meaknlb ibti,ateaı bacaine 

lnaJml ..u,. mrhbm•i dar • 
dinci lw&uk daireaince 22/9/934 

tarlbiade 3'/l ı• No. ile ...Uen 
ha.esi ihtiyati karan lttanhal ,.. • 

t;i:L::-~-=-..:..:..::.:......:..1 diDd icra memarıup. tndi olu
narak 934/8182 mımarah do.ya • 
•• .... infu eclilditind• ta· 
rafama teblili ... ..ı- llaczi 
i1atiJWll ............... birer - • 
reli ............. meçlnaHJeti. 
ne hinam daire ~ a • 
aıldıiı sihi tebHi mabmma bim 
olmak bere de Ula ohmar. 

(345) 

rim. 
Son Polta pseteai aabiplerinden 

HaHl Lttfi 

üç kaşık tuza çalışan cücelerle, 
Toto nasıl avlandı? 

Me9hur aeyyah Gatta Amerlkada ya91yan 
cUce zencilere gUndellklerl olan U~• kqık 

tuzu dalıbrken ve Toto. 

Y '6an eteli ile fare, JdSatdMk. 1 Totolardan birinin mulial&ai 
le ceylan, ~ ile dne, kedi ile 1 anwini bulmak lizımc:lı. Böylece 

Bu liayvan kUçGldiir. Henüı me .~ 
mecle idi. Nasıl yetiıtireceksiniz: 
enelce öirendikleri Teçhile, hu 
hayvanlar kinunuaani ile nisan 
aylan arumda dofuyorlar. Toto 
bu umanlarcla dolmafta. Ve ken· 
diaini hemen bet aylık iken yab
lad1'ar. Fabt hlll memede idi. 

beyıir arasmda hepsine de hemi • 
yen ve tamamen ayn bir Afrika 
mabl6ku Tardır ki, adına okapi 
denir. Londra hayY&nat bahçeaiD
cle bulunmıyan bir hayYan T&rt& o 
da budur .. Onnanlarda yqar. S.,. 
rek ıöriinür. Fnbl&de üıkekdir •• 
Dili maYi, ıözleri iri •• tatlı, ba • 
caklannda ıiyah beyaz çizgiler 
bulunan ayaklan çatallı ve garip 
ıesli bir hayvandır. Fakat dün· 
yanm en metbUr " tehatlı ..,. 
yahlarmdan biri olan Attilio Gatti 
bu defa um hir ~ "beeapb 
bileler neticeai ba haJYanlardan 
biriaini yakaladı. Afribnm ar • 
manian içeriainde cüceler arum • 
da lmrduiu kampmda yetifliri1or. 
Biraz daha büyiltilp, Anupada da 
J&tlfabileceli fS&İt içine kendini 
alqtırdıktan aonra, hemen aldıiı 
pbi 3500 mil ..U.,1 ba stısel 
ha,..anta katederek Londraya ıe
lecelder Ye bil,nk hayY&D&t bab • 
çeeiııin bir ebili daha tamamla • 
oacakw 

HaJftUl ba!ıçelerl için, yaba· 
nt, haJY&D ,akala•aam pyet iyi 
Ye meraklı umllerinden biriDi slt
tereD bu yabani haJY&D aTIDID çok 
eilendirici •• stı-1 tafıilltmı bu 
hafta ıelen lnciliace mecmualar • 
dan birinde okudum: 

Seyahat kitaplan •• mahlele
rl daima &treticidir. SeJyahat l • 
çin, ''yan ilim,, denir. Senahat • • 
demeyip de, kitaplarda hatıraları• 

Dl takip etm .... "çeyr• hilsl.. -
yılabileceline g&re, bu hayvamn 
methur aeyyah Gatti tarafmdan 
dlcelerİD 1ardmu ile nasıl yaka• 
tanclıiı nakletmek herhalde fay • 
dunı olmıyacaktır· 

Afrikanm bu küçük yabanisini 
yerlierle ele ıeçirir ıeçiımez, yer
lilerin ilk heyecanile yavru vaftiz 
edilmit ve ona f1I isim konulmat • 
tur: 

Toto: . 
Totonun annesini, ya!mt bat. • 

ıım yakalamalı diifünüyorlarcb. 
Fakat büyümüt bir Afrika bayva• 
mm, Avrupanm deiiten iklimine 
alqbnnak, artık pek &ÜÇ olacaiı 
için, bir yavru yakalamalı ve dik· 
katle yetiıtirmeli laırdular.5er 
yab Gatti, ormanlar içine sirer tir 
mez, hemen TotoJ.U arunala ka•· ...... 

diti okapi aramaia .,.Wdular. 
Ditileri pblamak için İle, bu 
hayYanlarm izini takip etmek il . 
ZllD ıeliyorda. 

S.n .. Gatti itt• baroda dk:e
lerle emelini biri~ " OD• 

lara ücret olarak da pek aevdik • 
leri aofra tumndan pode üçer ka· 
tık Yererk diti ye büyük T otolarm 
petİDe düıüldü. Fakat ıık bir or • 
manda hayvan izi aramanm güç· 
lülünii diif6nün 1 

Şumı da llyli,eJinı ki, timdi 
GattiniD elinde bulunan ye yarın 
&bürgün bir uzan A.rupa ıeyya • 
haline çıkacak otan ıeYimli Toto
nun annesi çocutunu müdafaa 
için pek ceeur olduiu halde aiaç 
d.mlm•inclen müthiı korimaak • 
tadır. 

BuDma için ..,,.tı Gatti ene • 
11.; berhansi ditiden bir kaçınm 
iziııi takip ve yerlerini tespit için 
cUceleri birkaç IJ'UPa &JD'dtktan 
soma, bir müddet bekliyerek on • 
lardan m mlapet haber ıetiren 
kaflleniD batma ıeçip büyük ha • 
litlarla ormanm eararenab par• 
maMıklan içine yürüdüler. 

Ckeler, ilcretleri olan tuzları 
muntazaman alıyorlardı. izleri ta• 
kip ederek nihayet bu izlerin bit· 
tili JWİD yakınnma ae11izce ıel • 
diler • 

Burada Totonun annesinin 
pek kad bir surette, korkacalt, da· 
ha dolJ'Ulu beUiaiz bir tehlike ita· 
reti olan bir aiaç yıkılması taklidi 
yapılacaktı. 

Bumuı için de ciic:eler, ipleri 
ba,uk bir ajM:ID irice bir dalı 
llaeriDe ballıyank aplıc1aD el 
birlili ile çelmtel• kofuldutar. 

Çıkan çatırdı korlmnçtu· 

Toto senahm bmpma ıetiril· 
di. Orada anee kendisine keçi •Ü· 
tü yermek iatediler. Emzikle veri· 
yorlardı. Sonra inek ıütüne, niba· 
yet temiz kutu ıütüne ıeçildi. Şim· 
dibirmeaele~ 

Afrih ormanlarmm ba ldlçtl'IC 
yabanisini, daha bilyüdüp zaman 
ne ile bealiyecekleTdi? •. Bunun i • 
çin de MyJah Ye mütebauıı Gatti, 
haynmn Avnıpaya ıetiritdili za· 
ID&D da bulabileceli bir takım ne
batlar& alqmasmı temin etmeli 
dütGndU. 

Ne yaptı bilir misiniz? 
Toprak, patates, havuç, ıalata• 

bk ve mm yetiftirmete pek mü • 

saitti. Onları yetiftirdi. Ve Toto 
mmaeden U.Umei• batlaymca 

kendisine birbç çetit yemek ha • 
linde bunlardan yedirmele başla· 
dL Şimdi Toto, ebliletmeie batlı· 
yan bu Afrikalı ,abani, bir tehir 
eteti ıibi aıalı ıukan bütün bu 
nebatları yer bir hale selmiıtir. 

Totoya timdi bir arkadat daha 
bulmaia çabııyortar. O da bulu· 
nunca "Toto ve refiki,, büyük Te 
puaportaaz Ayrgpa aeyahatine 
mühim itinalarla çrk•caklardır. 

· Hikmet Mllnlr 

za,ı - Ytlk arabamı• 22 ,9 
numaraıını gaıteren pllka11 za· 
yi ol11111tar JeDİIİDİ alacatımdan 
e1kiliDID blkml pktar. 

y emifte: Hikmet 
C(S359) ~ 

Ve yahanl dlti prind• bir ok pbi fubJarak pliti an.ı bir illi- , _________ , 

kamete dotru bçıMla batlad•" Ihsan YA WZ 
Semnim kaçan 1 
itte harada. Londra ba,.amıt Kadın ve erlcelc terzisi 

bahçealne m wlir haJYW ~ Bit8D pldar hep orada si· 
mel• ahdetmit olan hefu ..,.,.ı., yinirler. H• blefe Te her 
birden haynmn J1l'YUID& a~ arzuya aypn elbiaenisi ancak 
y&Yft1111 J&T&IÇ& almq •• o daki • orada ,apbrabilinİDİs. 
kadan itibaren isim konma me • ı latanhal Y enipofthane kar
ruiml ,apılan mini mini TolD, flllllda Folo Nar J&DJDda Leta· 
dolnı aenalım çadırmm 1'a1an • fet lıanmda. 
dulu yere ptirlmlftlr. • d 

Falaıt timdi ne ,.,._ır.mnı 



Dıralerlml aeoerim, 
Derıten ıonra gezerim, 
Gözden özil ıezerlm.. 

Bana derler: Mektepli/ 

• 
Yalan •tDmem.. Uydurmam. 
Kalarm hiç yordurmam. 
Tatillerde boı durmam. 
ilana derler: Mektepli! 

• 
lkl yer, bir aaklanm: 
/(umbGrama atarım. 
Bayramda yan yatarım. 

Bana derler: Mektepli! 

KOÇOK ŞAiR 

Gürbüz ve güzel çocuk 
- Anne, beni nereye götürü

yorsun? 

- HABER gazetesinin ilan 
ettiği (gürbüz çocuklar) müsaba
kasına.. Birinci gelirsen elli lira 
mükafat alacaksın!. 
-

- Bayramlık elbisem çıktı de-
sene ... 

Bugünkü Bilmece 

Alber, Afrika sahillerindeki 
zencileri yıldırmıt ceıur bir de -
nizci idi. (Kingo) limanında üç 
gündenberi bekliyorduk. 

Erzakımız kalmamıtb. 
Vahtiler sahae çıkmamıza 

meydan vermiyordu. 
1 Açlık tehlikeıi günler geçtik-

çe büyüyordu. 
1 Gemide kuru peksimetten baş-

ka yiyecek bir §ey yoktu. Onu 
da ihtiyatla yiyorduk. 

1 Alber, Kingo limanından sa-
hile çıkmağa teıebbüs etti.. U -

1 i zaktan görünen yaban cevizi ve 
hurma ağaçları iştihamızı uyan
dırıyordu. 

Bir gece sahilde kimseler yok
ken, Alber gemi tayfalarından 
biriyle ufak filikaya binerek ge
miden karaya gitmitti. 

Alber sahilde kimseye görün
meden hayli yiyecek tedarik et · 
mitti. Yaban cevizi, hurma .. V,. 
daha ismini bilmediğimiz iri çe· 
kirdekli ve tatlı bir meyve.. Bu 

Halbuki evdeki hesap çarfıya 
uymadı. 

Gece yanıından aonra, bütün 
yediklerimiz burnumuzdan geldi .. 
Kingolann \tücumuna uğramııtık. 

Bunun sebebini ıize anlatmak 

tıpkı armuda benziyordu. Sulu isterim. Bu, çok gülünç bir hadi-
ve lezzetli idi. sedir. Gerçi bu acı tecrübe Al -

O gece aylardanberi devam e- berin hayatına mal oldu .. Hücum 
den yokıutluğun mükafabnı gör- esnasında ayağa kalkan zavallı 
müftük. Alber: Alber birden öyle bir ok yağmu-

lıtanbulun aekiz harfli bir sem- - Vahfiler gece uyuyorlar. runa tutuldu ki. Göğsüne aapla-
tiyim. Battan ÜÇ harfim tatlmın Diyordu. Her gece sahile in· nan oklar onu bir anda cansız o-
zıddıdır. Sondan dört harfim ec- meğe karar vermitti. larak yere düşürdü. 

Alberi kaybetmiftik.. Fakat, 
bu hadiıe bize Kingoların bir ıır
rını öğretti. Anlatayım: 

Bu hücumdan ve bi1haua Al
berin ölümünü gördükten ıonra 
gemideki topla vahıilere tiddetli 
bir ateı açm11tık. Zenciler top 
aletinden çok korkarlar. Sahili 
yl\kıp yıkmağa baıladığımızı gö
rünce hepıi birden geri döndüler. 
Ve sahile çıkınca hep bir ağızdan 
yaban cevizi ağaçlarının dibine 
uzanıp ağlamağa, bağırmağa 

baıladdar .. 
Aleti keımiıtik. Uzaktan zen· 

cilerin feryadını seyrediyorduk. 
Ceviz ağaçlarının dalları kınlmıt 
bazılarının üst kısmı top aletin • 
den tamamiyle yanmıftı. Zenci
ler bunlara bakarak ağlaııyorlar 
ve saçlarını yolarak dövünüyor • 
lardı. 

Sonradan anladık ki Kingolar 
yaban cevizine taparlarmıt• Ma • 
butlarmın pefİ!an olduğunu, ya • 
kıp yıkıldığını görünce ağlamağa 
baılamıtlar !. 

Ondan sonra bütün sahillere 
hakim olmuıtuk 

Zenciler, İnabutlannı mahve· 
den toplardan korkarak, yüzler• 
ce aenedenberi yaıadıkları bu ıa· 
hilden içeri çekilmitlerdi. 

B. 1. 

,, 
Meşhur Adaınl•~ 

Halk arasında (ince ha•~~ 
ıöylenen verem her sene bit 
aanlan mahvebnektedir. 

Elli sene eVYeline kadar"" 
lık yorgunluktan, zayıflık .- , 

luktan ileri geliyor zanne~ 
Gerçi bu sebepler de doğ111 ,dili 

kat, veremin bulaııcı, sirayet , 
hastalık olduğunu kimse 

Halbuki bu hastalığın da bir 
vardı. 

lıte bu hastalıftn miJaob1111'" 
aenesinde Alman doktorların .... 
ber Koh) keıfebniıtir. 

lnıanlan çarçabuk mezara 
bu tehlikeli hastalığın mikrobO 
duktan sonra, hastalıktan 

çareleri kolaylaımııtır. Şimdi 
ilk çağlanncla tedavi edilen bit 
lıktır. 

Büyüklük 
Nurettin Hocaya sorrD~ 
- Hocam, büyjiklük ne 

lur? 
Hoca cevap verımit-. 
- Üç 9ey ile: Birincisi 

ği ıözü tutmakla. İkincisi 
vaktinde yapmakla. Üçüne· 
bilgili olmakla. 

Hazır cevaplar 

Vaktiyle zeki bir mekt 
oruç yediğini gören hocaıı 

mut: 
- Oğlum, niçin oruç tuı' 

·yorsun? _j 

dadmızı habrlatır. Bu dört bar- ı--- ---------- _______________ .,. .... ___________ _ - Mazeretim var, hocaf' 
- Mazeretin nedir? 

fin baıma, yani 8, 7, 6, 5 harfle
rinin evveline 4 üncü harfi de İ· 
llve ederseniz bir yemiı olurum. 
Bildiniz mi ben neresiyim? 

Hediyelerimiz ı 

Bilmecemizi dofnı hatleden -
lerken birinciye bir kol ıaati, ikin 
ciye bir boya takımı, üçüncüye 
bir dolma kalem ve aynca 150 
okuyucumuza da muhtelif hediye
ler veriyoruz. 

" 

Bilmece mUddeti 15 gündür. 

Bir facia! 
RQftl Rızaya, klllhanbeyl tavırlı 

bin müracaat etti: 
- Kadronuzda münhal yer Dar 

nu1 
- Yar .. Aktör olmak mı istlyor

ıunuz1 

- E~t ef endtm. 
- Bundan ev~l oyun oynadınız 

na1 
- Evet.. Hem de f acla. 
- Darülbeda~ girdiniz mi? 
- Vakit kalmadı .. Faciayı oyna -

dılttan ıonra haptahaneye girdimi 

Korkmak yasak 
Çok korkak bir adam gece yol 

da giderken, karııaına çıkan bir 
gölgeden korkarak bağınnağa 
batlam11. 

Bu sesi itilen poliı: 

- Ne bağırıyorsun! dem it -Bağırmanm yasak olduğunu bil 
miyor muıun? 

Korkak adam cevap vermiı: 

- Bağırmanın yasak olduğu 

nu biliyordum ama, korkmanın 
yasak olduğunu bilmiyordum. 

Derdin büyüğü 
Salamon saçını başını yolarak 

ıöyleniyordu: 
. -

- Bu ne talisizlik .. Gene bet 
lira kaybettim. 

Sordular: 

- Nasıl oldu be Salamon? 

- Cüzdanımı dütürmüıtüm. 

İçinde bet yüz lira vardı. Bulup 

getirdiler.. Şimdi getiren adam 

benden bet lira bahtıt isti ,.,. ____________ _.il yor!. 

Cümhuriyet bayramında mektepliler 

İstanbul kız orta mektebi talebesi Beyazıt meydanında 

Pazar ola Hasan Bey 

üeç~n haftaki sayıfamızda 
Paza.rola Hasan Beye ait bir hi -
kaye neşretmiştik. Karilerimiz -
den bazıları bize Hasa.n Beyi şah
san tanımadıklarım bildirdiler .. 
Bugün Hasan Beyin hakiki bir fo
toğrafisini neşrediyoruz. 

DiKKAT! 
Bu sayfada intişar eden bilmecele· 

rinıizde hediye kazananların isimleri
ni lıcr lıalla (Pazartesi) günkü nüs
lıanıızda arayınız! Hediye listemiz 
her lıaf ta ayni günde neşredilmekte -
dir. , ı 
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Hocanın eşeği! 
Nasrettin Hoca eteğini kaybet· 

mit. Hem arar, hem de kendi 
kendine: 

-Çok tükür a11ahmı!. Çok tü· 
kiir allahım ! . 

Dermit. 
Komtulanndan birisi Hocanın 

mütemadiyen tükrettiğini görünce 
IOTIDUf! 

- Hocam, neye tükrediyor • 
ıun?. 

Hoca tU cevabı vermit: 
- Bereket versin eıeğin üı -

tünde ben yoktum. Eğer üstünde 
olsaydım, ben de kaybolacaktım ! 

Ev mi, hamammı? 
Adamın biri, oturduğu evin sahibi 

aleyhinde bir dava açmıg. Hakim aor -
mug: 

- Davan nedir? 
Davacı cevap vermig: 
- Efendim, bu adam bana ev kira

ladığı halde verdiği bir hamamdır. 
Ev sanihi: 
- Yalan.. Diye bağırınca, kiracı 

izah etmig: 
- Hikim Efendi! Yalan değil. 

S6zilm doğrudur. Yağmur yağınca ta
v:tndan akıyor ve biz de yıkanıyoruz 1 

- Hastayım. 
- Haıtalığın nedir? 

- Açlık!. 
• • • 

Bir müıteri saatçi dük 
girmiı: 

1 - Saatim evvelce bir ... 
ri kalıyordu. Getirdim. 'tı 
ettiniz. Şimdi de bir saat 
gidiyor. Bu nasd it? -" 

Saatçi derhal cevap yerıP",. 
- iyi ya efendim, kay 

niz zamanı telafi ediyora~ 

Kimin şapkası? 
Kadıköy vapurunun ıal 

biri, yanında oturan bir ac1(lltll 
du: 

- Geçen ~ne bu ıxıldtler 
zatı ôlinize gene bu vapurda 
düf etmlıtim? ! 

- Beni tamyor muıunuzt 
-: Sizi tanımıyorum ama, 

nızı tanıyorum! -
- Mümkiln değil ... Geçen fll' 

ıapkam yoktu- ~,,,,; 
- Oyle olduğunu blllf"::I 

Çünkü bu fapka o zaman be-" 
de idil 

Cümhuriyet bayramında çocukla' 

On bir yaıına basan CümhurİY.et yavrusuna büket 'Verif 

clt 

• d 

ci 
d 
z 
t 
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la'nın macerası onyalı güzel Te 
Romalıların Antakya Valisi emretti: " 

kızı aslanlarıma yem olarak veriniz!.,, 
/VJilô.dın birinci lısrında 
geçen garip bir vak'a •• 

da.r ..\.na.doluya giden tren, Hay- \ gıyı temin ediyorlardı. Fakat Ro· 
teç Paşadan ayrılınca daha bir gün malılar da Konyayı, bir küçük A
dı llıeden, insanı, Konyaya var- tina veya bir küçük Pariı haline 

tır, . . 1 d. a getırmıf er ı. 

%. u ~ünkü Konya, eski lkonyom· • "' • 
tarıbAı k ·ıAh J·· · ,. ı· ı K · f hl tda ızı, ı a upıter ın e ıy e onyanın en zengın, en re a ı 

li rı heykelin, yani bugünkü kö§esinde iki ev vardı. Biri Oni· 
eyet ilrn· dT ·· · seforun, biri de onun tam komtu· fında .. ~. ı ınce, guneıın etra· ı 

tu d donup dolaştıktan sonra üs· su olan bir rum kadın ile kızının, 
ten e Yaşadığımız kürre teklinde fakat ıarkın bütün güzelliğini 

tess·· d k' kr k ~ urn e en Yıldırım tehridir. yüzünde toplıyan, ze ı, ta . a , 
li 011

Ya, Yunanlıların, Romalıların, şuh, işvekar, dönek, kah ateıten 
8.aslıların, Müslüman Fatihlerin, daha sıcak, kah buzdan daha ao-

d.'lans imparatorlarının, Türk Pa- ğuk, hiç bir vakit ikisinin ortası 
ışahla b' · I T ki nd tıkı tının ırer canlı ız bırak- o mıyan e anı ı. 

k darı hay<>.} ve hulya tehridir. Bu Genç kızın iitıklan tümen, tü -
t ah ar uzun "tarihi,, hayatiyle be- mendi. Fakat kendisi Tamiris 
a er bu ·· k k' d b' 1 · 1 Jc gun ü Konya, gene es ı namın a ır genç e nııan anmıf · 
as:ın~a sayılabilir. Çünkü tehrin tı, düğün günleri kararla~tırılma • 
,.... ~tlnrından hiç biri değİ§me- mıt olmakla beraber yakın oldu-
.. ıı~ ı:rıb'd' b 1 d T b çük 1 ır. Onun şarkından kü- ğunu herkes i iyor u. am u 
•ah Asyanın nice nice facialara sırada, hani bazı insan1ara taliin 
cih nel ~l~n çölleri uzanır. Diğer elinde bir oyuncak olduğumuzu 

et erının h • d k 1 ··rı··1·· inandıran, bazılarına da hayatı-d .. 1 epsın e ara o u u 
z:ı~·~;· i.nsanı lsviçrenin bütün gü mıza hakim pek yüksek bir mak
tep 

1 
• erıne kavusturur. Dağların sat bulunduğunu hissettiren bir 

esınd k" • k b ld IrınaJda e ~.~~eli karlardan. sıza0n hadise vu u u u. 
Yaha r, ç~I~ geniş ve yeşıl hır Birinci asnn ortası ve impara
d Ya çevırır. Bu sular sayesin· tor Klodyüsün devri ide. Yahu • 
de Yetişen bağlar bahçeler arasın· diler arasında bathyan bir dedi • 
t~ Konya, bir zümrüt parçası gi- kodu bütün tehri çalkaladı. Güzel 
lll .. ' r ' ŞU!" ve nete çağlayanından Tekla ile ni,anhsı Tamiris, ilk ö:ı-
&.tkaızdrr. ce bu dedikodu ile pek de alaka • 

Bugün Türk şimendiferinin dar olmadılar. Fakat komşuları 
ıeçti'.. 11 il Bı Yo ar aşağı yukarı eski Onisefer bu yeni sözlere kendini 
doma Yolunun tıpkısıdır. Eski • kaptırmış, hatta birdenbire orta· 
tı en de Konya, muvasala noktala- ya çıkarak büyük bir veli olduğu 
~ 111 

en mühimlerinden, şark ile ağızdan ağıza dolatan adamı ken-
e>&.tp ar d k' · 1 
t' • asın a ı tıcaret merkezle- di evinde konaklamak ve ağır a-
lnın en b·· ··1_,, • d 1 k A uyuıuerın endi. mek istedi. Tekla yarı soyu ara 

bi . nlatacağımız vaka Miladm mak istemi§, onu karşrlamak için 
tınc; d 

hn asrın a vuku buldu. Kon· yola çıkmıştı.. Bu mürşit, ufak te-
Çok 

1

~ 0 7.amanki halini çizmek fek, çarı>ık bacaklı, fakat sağlam 
hh. ~laydır. Halkın çoğu Frik· yapılı, bitişik katlı, uzun burunlu 
~lin~dı. Fakat hakimiyet onların bir adamdı. 
blab· en .. çıknııf, §İmal den gelen Şehrin bütün rumları ondan 

.. , go l·· 
•~n 2 u, san saçlı Galler; bahsediyor, musevilerin hepsi si • 
h ' !atır runıl k ha 1 d k' · · l 4'orn l l ar, sert ve a ca nagog arın a onu çe ııtırıyor ar~ 
fer :ı: ~r, esnaflık eden musevi· dı. Oniseforun bahçesi, her gün 
leri! ı-ı doldurmuşlardı. Biribir- bu adamı görmeğe, onunla konuş· 
ı e raki l 
'r id P 0 an unsurları Romalı mağa gelenlerle dolup boşalıyor· 

a.re ed k k ere anuna kartı say- du. 

tfapı h 
aneye girmlye muvaffak olmuttu 

Bu v hşi 

/(onyaiı ctilberi, ellerinden ve ayaklarından dört mandaya bağladılar 
rif tehrimizi alt üst edecek, kızı ı niyordu. Fakat kızın gözü, bütün 
df\ senin elinden alacak, batının bunlardan yılmadı. O halde daha 
çaresine bak! 1 ileri gidilmesi lazım geliyordu. 

Fakat Tekla kendini kaptırmıt· Odunlara ate§ verildi! 
tı bile! Tamiris nişanlısının yanı- Fakat tam bu sırada gene beli
na koşarak onu pencerenin yanın· lenilmiyen bir hadise ortalığı alt 
dan ayırmak İstedi. Onu okıadı, üst etti. Çünkü gökler gürledi, 
sevdi, dizlerine kapanarak ağla • kara bulutlar toplandı, müthit 
dı, fakat bunlarm hepsi de kar et- yağmurlar yağdı. 

medi. T eklanın gönlü bu yaban· Demek ki Jupiter bu Kızm yan-
cı, adama çevrilmitti. masmı istemiyordu. Jupiter iste • 

Tamiris yalvarıp yakarmanın medikten sonra verilen hükmün 
bir fayda vermiyeceğini anladık· manası kalmazdı. Hakim de ve:rw 
tan sonra yabancıyı gözetlemeğe diği hükmü ilga etti Ye lazı sa• 
karar verdi. Meğer bu yabancı lıverdi. 
adam Aziz Pavlos imiş! Bütün Konya ha'IKı Pavlostan 

Atık niıanlı, bu adama ka111 yüz çevirmiı, onu genç kızlan av
cephe alarak iki ıahitle birlikte lıyan bir sihirbaz tanrmıftı. Pav • 
onu dinledikten sonra tehrin ha • los, şehirden bir hayli uzaK bir 
l .. imi Kastelyoaa müracaat etti ve yerde bir mağara bularak birkaç 
Pavlosun Konya şehrinin adetle • arkadatiyle oraya sığındı. Onun 
rini değiştirmek ve halkm ahlakı- şehirden öteberi tedariki için gön• 
nı bozmak için uğrattığını söyle • derdiği biri, Teklayı bularak ona 
di. Şahitler de bu ifadeyi teyit ulaıtırdı. Kızcağızın ona karşı 
ettiklerinden hakim, Pavlosu ya· sevgisi hala ateıini kaybetmemiş-

... Daha ileri gidilmesi Ul· kaladığı gibi hapse tıktı. Toklanın ti. Pavlos bu harıkulade güzeli 
zımdı, odunlara ateş verildi anası da, kızını evinin bir odasına yanına alarak Antakya yolunu 

Güzel T ekla komşularının hah- hapsetti ve odanın kapıama da bir tuttu. 
çesine bakan pencereden kalabalı- bekçi dikti. AntalCya, Roma imparatorunun 
ğın dolup ho§almasına dikkat edi· Bütün Konya yeni dedikodu ile Asyadaki en mühim memurların• 
yor, arada geçen sözleri dinli - çalkalanıyordu. Hele Teklanın dan biri olan Aleksandnn idare
yordu. Çünkü kısa boylu, kaba, kapısında bekliyen bekçiye bile • sinde idi. Kızın güzelliği bu me
biti§ik kaılı, fakat sözü ateşli, ca- ziklerini sunarak evden kaçması murun gözüne hemen çarptı, o da 
zip adam kendisini görmeğe ge- ve hapishanede sevgilisine kavut· onu ele geçirmek için Pavlc.sa yı· 
)enlerle saatlerce konuıuyor, on· ması, dedikodunun bütün etrafı -1?111VA uu-eıunq 3A .ıaı a1uy 5!JA3d 
lara esrarengiz sözler söylüyor, sarma11na yardım etti. Halk ne • ğın yığın hediye1er gönderdi. Bu 
ve Tekla gün geçtikçe meraklanı· ler söylüyor, neler uyduruyordu! hediyeleri kabul etmek, kızı tes• 
yor, bu sözleri anlamak için de· Teklanın anası, bu dedikodu- lime razı olmaktı. Pavlos, hediye· 
rin bir ittiyak duyuyordu. ların yalnız akislerinden aklını leri reddetti ve Aleksandr kızı ele 

Onun bu halini herkesten önce, kaçıracak hale geldi. Ailenin na· gecirmek icin başka bir fırsat bek· 
anası sezdi. Kızı kendini kaptırı· musu bir paralık olmuıtu. Buna ledi. Bu fırsat çok geçmeden hu· 
verdi. Görünüşü kaba, fakat ca- karşı kadın müstakbel damadı ile lul etti. 
zip adam, anlaşılan yavrusunun birlikte hakime müracaat ederek Ant l<yanm asıl hükümdarı 
zihnini çeliyordu. Kadın derhal ahlaksız kızının, herkes önünde Mark Antuvanm torunu olan kra• 
damatlığına namzet genç Tamirisi. cayır, cayır yakılmasını istedi. Ai· liçe Trefena ic i. Bir gün kralice, 
çağırdı ve derdini döktü: lenin adı sanı ancak bu tekilde imparator tarafından gönderilen 

- Oğlum Tamiris: Kızım üç kurtulabilirdi. A ck~andra m •"'zzam ir resmi k<ı 
gündür bu pencereden ayrılmıyor. Hakim evvela Pavlosu gelirle· bul hazırlamış. bu münasebetle 
Yemeden, içmeden oraya girip rek ona temiz bir dayak çektikten halkı e~le!tdirmek için oyunlar 
çıkanları seyrediyor, orada konu· sonra şehirden defetti. Sonra tertip edilmiı1, sirkte vahşi hay • 
ıulan sözleri dinliyor. He1e şehri- Teklaya da korkunç bir ders ver - vanların döğüştürülmesi kararla~
mize gelen yabancının sözlerinden bir sırığa baq}andı Etrafına o • tırılmı§tı. 
birini kaçırmamak için neler, ne • dunlar yığıldı. Onun yaptığına j Ömer Rıza 
ler yapıyor. Bana kalırsa bu lie • Pİtiman olarak af dilemesi h'ekle • (De,·nmı ıonca sayıfnnm 8 Uncu ıslltuntııub) 
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Zô.l oğlu Rüstem ile Ankarada çok güzel bir ese; 
divi Sefit.. ~ ~~-~~·~~~~~~ ... 

"Sen kim oluyorsun?Senin canını oku-\ 
mun tersiyle cehenneme gönderirim!,, 

Geçen kmmılarm hulftsasr: 
Mazenderanda yaşıyan Divi 

Sefit ıran hükUmdan Keykavusla 
kumandanlarmm gözlerini kör e
dip bir kuyuya hapsebniştir. Şim
di Zaloğlu Rüstem Keykavusu kur 
tannnk için Mazenderana gitmek
tedir. Yolda iki tane tehlike atlat
mıştır. 

Üçüncü günü Zaloğlu gene bir 
tehlike atlattı. Bi:r çe§meden ıu i· 
çerken atı birdenbire kiınemeye 
başladı. Zaloğlu Rüstem derhal 
içtiği suyu yarım bırakarak geri 
·döndü. Kuzguni renkte simsiyah 
bir adam atının dizginlerine sanl· 
m~ lkaçırmnk istiyordu. 

Fakat Zaloğlu Rüstemin akıllı 
atı Rehş bir türlü bu adamm çek • 
tiği tarafa gitmek istemiyor ve kit
niyordu. 

Arap Zaloğlu Rüstemi -görünce 
atı bıraktı. Belinden kocaman bir 
kılıç çıkararak Rüstemin hamlesi
ne hn~ır oldu. 

Arap iri yarı bir adamdı. Öyle 
<leğme sili.ıhşorlar önünde kılıç 
sallıyamazdı. 

Fakat ~arşısmdaki adam öyle 
rastgele b'r ~ilahşor değildi. 

Ona Zaloğlu Rüstem derler. 
Zaloğlu gökgürler gibi bağırdı: 
- Heyt ... Kimsin? Nesin? Ba -

banın ismi ne? Nereden geliyor
sun? Nereye gidiyorsun? Burada 
ne arıyorsun? 

. . . . . . . . . 
-Vay? Bu ne demek? Bu ne 

cesaret? Sen kim oluyorsun da be
nim suallerime cevap vermemek 
cüretini kendinde bulabiliyorsun? 
Ben sen=n canını okumun tersile 
cehenneme gönderirim. 

Bunu söyler söylemez Zaloğlu 
omuzundan yayım ve belinden o· 
kunu çıkardı. Oku yayma ters ola
rak taktı. Arabr nişanhyarak ger
di, gerdi, gerdi ve oku salıverdi. 

Ok ters olarak uçtu; büyük bir 
ses çıkararak araba çarptı. 

Ve .. 
Arabı uçurarak karşı dağın ar

kasına attı. 
Zaloğlu Rüstemle ıatı Refi't ara· 

bı havada uçan ibir siyah kargayı 

Bu çocuğun ban kada 25 bin lirası 
vardır. Ve bu parayı babasının 
kendisine hediye 
ettiği piyango bi-

letleri sayesinde 
kazanmıştır. Siz 

de çocuğunuzu 

b8yle zengin ede
bilirsiniz. 

seyreder gibi seyrettiler. 
Bu tekilde çUncil felaket tç at· 

lablmıt oldu. 
Zaloğlu Rüstem .eya!iate ÇJkalı 

dört gün oldu. O gUn biç durma· 
dan yol katetmit ve bir haylı yo
nılmutb.ı. Gide gide büyük bir gö
Uin yanma vardı. Geceyj orada u· 
yumakla geçirmeği kararlatbrdı. 
Atından indi ve uzanıp yattı. Yor
gun olduğundan bir dakika sonra 
gözleri kapandı ve - gilrül, gü
rül - horlıyarak uyumağa lbaıla· 
dı. 

Halbuki maktan bir <!ev Zafoğ-
1unu g<Szetliyordu. Kendi.inin u· 
yluduğunu görünce yerden koca· 
man bir tq aldı ve yavaı yavaı 
ses çıkarmadan Zaloğluna yaklaı
tı. Bet devenin kaldıramıyacağı 
kadar ağır olan kayayı iki minare 
boyu havaya kaldırdı. Ve tam Zal 
oğlu Rüatemin kafasını nişanlıya· 
rak ye e bıraktı. 

Tat mülhit bir süratle yere doğ· 
nı düpneğe baıladı. 

Düftij, düıtü, dOft(I. Zaloğlu 
Rüstemin kafaıma iaabet etmek 
için on beş karıılık meaaf e kaldr. 

Fakat tam bu esnada Zaloğlu
nun iboğazı gıcrklandı ve öksürdü. 

lşte bu öksürük büyük kahra
manın hayatım kurtardı. Cünkü 
öksürüğün yaptığı rüzgar ta~ın is· 
tikametini değİ§tirmiş ve kafasına 
düıecek .olan taıı yanıbaıma dU
§Ü~Ü§tÜ. 

Ta§ aldığı h'rzla ıyiİz kulaç top· 
rağa gömüldü. Ve hemen bir ku
yu yaptı. Kuyunun içine ıu doldu. 

Aynı zamanda bunun yapbfr 
.ademe Zaloğlunu gölün ortasına 
kadar attı. Suya girince Zaloğlu 
uyandı ve sabaha kadar dalgalar
la pençele~e pençeleıe y{lzdü. Gü· 
ne§ doğarken akşam yattrğt yere 
vardı. Yanıbaımda derin bir kuyu 
görerek pek ziyade tattı. Hemen 
kuyudan •u çıkardı. Ve kana kana 
iftikten sonra sevgili atı Rehı'e 
hindi ve yoluna devam etti. 

Zaloğlunun yolda bqma gelen 
diğer meraklı vak'aları da gelecek 
sefer yazacağız. 

Murat Sellml 

Çocuğunuza her ay bir Piyango 
• bileti almayı unutmaY.~ 

Ankarada "Sergi evi ,, nde ac;ııan sergiden bir köşe ~ 
!AnKara muliabirlmiz yazıyor: olarak karşılarında bulmu§lardır. ıketlerini yapan ve eC2"gİ iç" 
Millt lkbıat ve Tasarruf Cemi- Sergievindeki pavyonları gezer· diğer pavyonlarm dekor ve • 

yeti Ankara SertiEvi blnaımı, dev ken tarihe göçen Osmanlı lmpa - tertibatmm cimine göre • 
letin milli kredi ve ıanayi miieaae- ratorluğu Türkiyesile muasır me • tanzimine aergi. tarafından ro, 
.elerimizin yardmıla~le meydana .deniyetin ö]çüıü olan Cumhuriyet edilen ıanatkar ressam ve d~ 
getirdi. Müsabakaya konan yapı • 
nm projesine birçok yerli ve ya • 
bancı mimarlar lftfrak etmtı, bun· 
larm arasında genç mimanmız 

Şevki Beyin planı kazanarak yapı 
bu plan üzerine kunılmuftur. An
kara Sergievini gezen vatandaş -
lar burada makinalaıan Türkiye • 
nin sanayi hareketlerini ve beş 

senelik iktısadiyatın başarılmakta 
olan itlerini grafikler, tablolar, 
temsili resimlerle canlandınlmı§ 

Türkiyeai arasındaki fark göze 
çarpmaktadır. 

' Sergideki Lozan pavyonunu 
tertip eden ıanatki.r Va1dlerin me
eaiıi zikre ve takdire değer kıy • 
mettedir. Bu pavyonda, on senede, 
yeni Türkiyenin atladığı merhale
ler ço'k canlı resimlerle gösteril • 
miştir. inhisarlar, Şekerci Ali Ga· 
lip ve Alev tuğla fabrikaları ve 
.Kavaklıdere prap fabrikası pav • 
yonlarmm kompozisyonlarile ma· 

(Bruı tarafı 9 ncuda) dığı için kan dökmek istememi§· 
Alekıandr ziyafetten ıonra bir ti. 

sürü maiyetiyle airk'a gidiyorken 
yolda Teklaya rastgeldi. Ve bir • 
denbire kaynıyan ihtiraslarına 

mukavemet edemiyerek onun üze
rine yürüdü. Onu kollariyle sardı. 
Böyle bir hadise, o,zamanlarCla 
göze çarpmadan geçebilir, büyük 

Aleksandrın hiddeti yatqmak 
bilmediği için onun yeni bir emri 
üzerine airk'a dört manda sevke• 
dildi. Herkes ne yapdacaiım 

anlamı§h. T ek:lanın kollan ve ha· .... . ~ . .,. ~ ... 
caklarr, bırer uıJ1ıQdaya baflana • 
cak, daha sonra mandalar maka.s 
istikametlere ·sürülecek ve Tekla 
parça parça olarak mahvedilecek
ti. 

bir şahsiyetin mütevazı ve fakir 
bir kıza iltifatı sayılırdı. Fakat 
Alekıandr, bu kadarla kalmadı. 
Teklayı sürükleyip götürmek iste
di. Kız gitmedi ve ikisi arasında 
çekitme, didiıme baıtadı. O ka· 
dar ki Alekıandrın baımdaki taç 
yere düttükten baıka ıırtındaki 
muhteşem elbise de yırtıldı ve bu 
manzal'ayı seyreden halk güldü! 

Her şeyden fazla halkın bu gü· 
lüıü, Alekaandrı o kadar sinirlen• 
dirdi ki Teklanın vahıi hayvania· 
ra atılmasını emretti • 

Fakat Alekıandrm bu emri, 
Antakyanın bütün halkını ayak • 
landrrdr. Hele kadınlar "Günah! 
Yazık! Ayıp!,, diye bağırıyorlar. 
dı! 

Erteai gün T ekla, içinde bir 
diti aslan bulunan bir kafesin üze
rinde •irk'a götürüldü ve sahnenin 
ortasına çıkarıldı. Şehrin bütün 
kadınları hala bağırıyorlardı. 

- Yazık, günah, ayıp, zalim! 
Diti aslan kafesin demirlerin • 

den dilini uzatarak T eklanm a· 
yak1annı yalıyordu. 

O gün İf, bukadarla kaldı. Ve 
T ek1ayı vahıi hayvana atmak er
tesi geceye bırakıldı. 

Ertesi gece ilk önce hayvanlar 
biribirleriyle döğüıtüler. Tekla en 
ıonuna bırakılmı§tr. Sıra ona gel
diği zaman halk heyecandan titri· 
yordu. T ekla vücudünün yalnız 

mahrem yerleri kapalı bir halde 
ıtrk'a sevkedild_i. Daha sonra as· 
lanın kafesi açıldı. Aslan sirk'in 
ortasında oturan Teklaya doğru 
ilerliyerek gene onun ayaklarını 

yaiadı. Ve önüne çömelerek o· 
turdu. Sanki aslan da bu güzel 
kıza hayran olmu§tu. Hayranlık 

bertaraf Tek lanın ölümünü istemi· 
yen yerli halk aslam bırakmadan 
evel onun karnını mükemmel do -
ıurmuşlar, asil ha~an -~ Q.lmaı-. 

KTaliçe Trefen, Teklanm nasıl 
bağlandığına bakarken birdenbire 
bayıldı ve onun öldüğüne dair bile 
şayialar yayıldı! 

Mark Antuvarun torunu ve im· 
paratOTun yeğeni olan kraliçe an
sızın ölecek olursa bundan elbet 
bir mesele çıkar ve Aleksandr İm· 
paratora ka111 sorguya çeki1irdi. 
Aleksandr derhal karar verdi ve 
oyunun tatilini emretti. 

Knliçe ayılır ayılmaz Teklayı 
yanına alarak sarayına götürdü ve 
onu evlatlık edindiğini ilan etti. 

tör Arif Dino Bey; modero 
korasyon ıanabnm en ilerin' 
nelerine göre deruhte ettiği iti 
vaff akiyet1e batarmı§br. S 
gezerken bilhasaa Jnhisar pa 
nu önilnde dUl'an ziyaretçiler, 
rif Dino'nun kuvvetli şahıiye 
bu küçük meıhere ne kuvvetli 
busuıiyet verdiğini yakmdan 
mütler takdirlerini bildirmitl 
dir .. 

macerası 
F ak&t Tek1a ıarayda da 

madı ve sekiz on gün ıoma P• 
losu arayarak ona kavuttu. 
bütün dileği Pavlosa 
Pavlosun gönlü de ona çoktan 
mıfb. ikisi de günlerce Akd • 
sahillerinde bu tatlı hülya ile 
vundu1ar, oyalandılar. TeıJ 
aşk

1

ı va~it vakit Pavlosun kal 
itliyor, ona abayı ve asayı & 
rak; keşkülü, torbayı atarak 
ut bir yuva kurmanın zevkini 
tırıyor fakat Pavloa da J&t 
b&§ma bakarak bu genç fıınr11~ 
güzel kıza büsbütün kapıl 
çok geçmeden yanıp kili o..-.::-
an1ıyordu ! 

Onun için Pavloı, Telda'dea 
rıldı ve garp yolunu tuttu. 'J': 
Konyaya uğrıyarak anum 
dükten ıonra Suriyenin Sel 
tehrinde yerleıti ve doksan ,d 
tadıktan sonra öldü. 

Şark kilisesi her yd 2' onde bu Konyl\lı kızm ha 
nı kutlular. Ömer Rıd 
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1 adyo Programı 1
1
= 

11 2i . 
ısr ncı Teşrin p ar 1 ıs.20 hatif muaikl, 18,CiO kadm ~rtyatı 

,\~"nUJ... az 18,55 konteraruı - c1enı, teknik nşiyat, 20 ı.... :ıa. l'ı•,_ • 
"'l ~ Ue dans haberler, 20,80 Holzerln ldarcstnde raydo 

"rt. ~ 20 mustklal, 20•20 dUnya ha· orkestrası, (Leo FaIUn eserlerinden), 21,40 
et 

8 
lta, ~8.d~ans ''0 borsa h4 berle:rl, 2l,80 musahabe, 21,50 senfonik komer, 23,20 

2a ltJız. caz ve tango orkestrılBJ. musahabe, 23.30 haberler, 23,50 dam mu· 
ı..~ı.~ Dtnı lltJKnrr..ş &C4 m. slkls1, 1 plAk. 
J;'lf orkeııt ne§riyat, 12 koro konscrl, 12.80 
~ıs !:J.berta konser1. 13,30 haftt musıw 14 lkincj Teşrin Çartamba 
}..~lrıı.tı er, 14,40 hafl.f musiki, 17 köy- lSTANBUJ,: 
~er, 

1911
5 ıs Corologos caz tnkmu, 19 ha- 18 Frarunzca ders, 18,80 plAk ne Uyatro 

,.'tl'IIte .,
0 

dans ınustıasının devamı, 20 O- musiki ne:rlyatı, 20 konlenın.!, 20,80 ajan 
"' ıı · ~ 20 T _,_ haberleri, 21,20 ajan.1 ve borsa haberleri, 

ap;u~r 'n_ ~ muslkısı, 20,45 konferans 
~ı 21,30 r•-oa ıncn musikisi, (koro taratın- 21.30 radyo ve tango \•e caz orkestrilan. 
"~ d 8U .Khz. BUlmF.Ş SG-1 m. 
23 ra.!y0 yo orkestrnst, 22 kont<'rana, 13 • 15 GUndUz plAk ne§rlyatJ, 18 karı§ık 

lıalJcırıe °!ke.:tr:ısı, (Uvertlir ve valalar), 
~t r, .:ı,:o pille. orkestnı. konseri, lD haberler, 19,15 radyo 

:ı Jtıtz \' orkestrası, 20 Qnlverrıtte, 20,20 pl!k, 20,85 I 
~ n.,_ ' AR.ŞOVA, 1S41'i rn. 
~ -Cllll! pl!ı.k, 20,45 konrctan.s, 21 plyarıo konseri, 
"' llılJatkırnusıkls1, lS,50 musahabe, 20 ka- 21,4!'i tagnnnl (Romen musikisi) 22,05 dans 

1 ~ı ''tl.!ı ae ' 2o.4s muııt lif bnhlslc.r, 21 Leh musikisi 22,45 haberler, 23,10 daM mustkl-
2a ~"'1QI', 2~'~lt orkestra ve piyano, 21,45 st 

l'l lto'l " !'§eli ne~n1yat - rnusahat:c %23 Khz. ''AR~., OVA, 18·15 m. 
~~ '" erıı tel ı~ı • -:"tan>. ' ·ar, 2.3,80 plAk (L•ıb ıs Piyano • kemBJı mustk1s1 - muhtelit 

u•,:ı 
J{}ıı.. nun 18.35 p.rkılnr ve hatl! havalar - musahabe, 

ı,r l& lia.411 sa ADEŞTE, l'iSO m. 19,15 koro konseri, 19,45 lkllBat, 20 eesll 
rıJ • 19ts p·A~on :ıııusl1tls1, 19,10 nl's<'ll ı;öz- tılm par~alAn <plAk) 20,25 nktilallte, 20,30 
~"ıh bcl'lert, 

21
•., 2o.45 hU:dyeler. 2120 Ko-

1 

serenaUar, 20,45 muhtelif bahisler, 21 Viya
~ 22 ıs h ,uO eski VP. Y<'ni Marar şarkı- nadan na.kil, 22 Choptnln eserlerinden mü-

~rı '24 cı!rlcr, 22 45 polis takmıınm rekkep konser, 22,31) !ngtUzce rı~rlyıı.t. 22,40 
8ıı l\hı.. h ~ ınııslklsl · viyolonsel konseri, 23 konserll rek1Amlar, 

2'j 1 ~ Zpor hn:Lt ...;, 857 m. 23,l:'i danıı musikisi ve hatif havalar, 23,05 
r...'.~ 8Por t ... • rlerl, l o.:ıo bando mtzıka. l<ahvchane kons'!rlnln devamı. 
~"'UJ: Operıısı t.l !kle?1, 21 "Lob<-ttuız,. isimli 641'i l\h7. BIIDABEŞTE, 6M m. 
~ (8Uyuk ' 

22
•30 mllntchnp keman "kon- 18,80 Pll\k konseri, 19 tngtllzce ders, 19,80 

l~r. 23 orlccstra re!akaUyle) 23 ha- h!kd,,•e, 20,30 Puççln!n ''MADAME BUT-
.'İ""' • •

30 n" ;;eli rnusıkı. " 
"~ l\h TERFJ.Y,, operuı, 23,20 haberler, 23,15 im-
i~ t>ıa.~- ''lYANA, GOi m. re Yo.gyarl çlngene orke!tram, 2•,115 caz-

~~.. '
19

•5 lsvı~ • A\'tıstu .... ·a futbol "'--t. ~ ·• l'l"tıc... .,, ......, 
·•aı-e 19- e.., CVfyana stndmdan) - mu-

• • 40 z 1, 21 10' .:.ıckınayr.r (kendi eserlerin-
•, h • haberi 2 lfa :ıv111a er, 0,20 Ylyuna ş:ırkılnn 
~. ıt ~hhö~~r21·05 Schlller ne§rlyatı, 23,05 
"'~l,r ..... k ldırcslnde konser, 23,30 ha
~. . • --. a ş ""il' rnu31lt,_, o.m lconscrının de,·amı, 2-i,15 
1"' ""· 

-c;; ~i.- • T 
•sr U\n~. eşrln Pazartesi 
18 J..• • 

Ilı rıı...'lstz(:a d 
t ~kı, 2o k enı, ıs.so pl!k ile ne1'eu 
llıclan), 20 2~nteraıu (Selim Sım Bey lara

'l'e ~ h~bc e.Jıuıs ho.berlerl, 21,20 ajanıı 
l'ıf??ı•n ı tlraJcı rlert 21,30 Bedriye Rasim ha
tra!arr. ~1e raydo tango \·e dans orkea-

823 l\lıı: ll 
13 • 13 ~U tlt{n.ıı;ş 8M m. 

ıo ıı.,b ncı~ n l'lh erler, 10 13 
'§rlyıı.b, 18 hant musiki, 

1{ C?'!!!te 20 20' l'a.dyo orkestruı, 20 U-

t 
Urı:-tet oda ',... P11ıt, 20,-i5 konferans, 2l 
1mıı ı ... usJkJSi 21 ~ k-4 215"' 12 11 , 22 20 k • • .. o uruerans, • " 
.t:ı haberi &bara mwıtıctsı, (pllk ile), 
., er • 
.. 23 l\Jı 
lS T Z. \'ARŞO''A, lMll m. 

~Yarıo llgannı, 18,25 musahabe ,18,SO plAk 
ı,,15 h~emnn musllWd), 18,50 mtbahabc, 
~ tıl.vano musiki, 19,45 çocuk ne:rJyat.ı, 
~ıı"-·u Ue hafit muslld - musahabe .,? 
C..~ -...ıı ko ' ·~ 
ı.~ de nııcr, 22,!l.5 musahabe, 23,lri 
"'Q1 • rısı, 24 musahabe, 24,05 d&ıı.1 ınusı-
~~ ltb 

1:- ıs.ao ll'ı~t ~UDABEŞTE, 15:ıo m. 
q'ı-Jtaiı Ç1ngenonserı, 19 Almanca denı, 19,30 
~ ~ ttıha o orke.!traaı, 20,80 musahabe, 
ı,_ ~rler 23Ml'ıonık arknstra k<ınscrt 23.SO "'q' aQ pltı.k, 24,20 Petrts ~ene or-

8•1 aıı 
tıı la IJ~ BEnLlN, !117 m. 

841 JOı:r. BERLIN, S5'7 m. 
18 Hant musiki, 18,•0 kıo ıııpor!l\l'IIla h&

zırlık, 19,05 kadm ne§rlyat.J, 19,80 Anton 
Bnıcknerln Udncl eentonf!lf, 19,40 ev mu.si -
killf ve ııarkrlan, 20,40 akUlallte, bahisler, 
21,10 valsler, 21,85 mnıt n~yat, 22 senfo
nik Bnıckner konseri, 23 haberler, 23.20 
11.k§am dana muslkln. 

5D:? Kh:r.. vtYANA, G0'1 m. 
18,0!S Yeni muslkt, 18 bbb1 nl§rlyat. ıt,2'5 

muhtelif, 20,20 ttalya - İngiltere dUnya 
p.mptyonluğu için Londrad& yapılacak fut
bol maçı netıcm hakkmda mal~mıı.t, 20.30 
bendo mızıka, 21,SO aktüallte, 22 "Der llebe 
Avgustln., 1ıı1mlt Viya.na ~arkı aertal, 23 Es· 
perantoca mu!tlhabe, 23,10 Holzar radyo or
kulram, 23,80 haberler - koruıertn devamT, 
24,4'5 dana pla.klan. 

15 2incl TeSrln perşembe 
82S JOır. BtmRE SM m. 
1! - 15 GllndUz ne~rtyatt, 18 aalon musı

kist, 19 haberler, 19,15 konsertn devamı, 

20 nntvermte radyosu, 20,20 konfenı.n.s, 20,35 

Bükrc:J opcra.ımıdan naklen opera temsili 
sonunda haberler. 

223 IDız. VARŞOVA, 1Sl5 m. 
18,45 Salon muslklst - musahabe, 19,15 

Beelhovenln eonaUarmdan (plAk lle), 19,35 
r•lAk ile viyolonsel konseri, l0,-i5 musahabe, 
20 pl!k - musahabe, 21 hafit orkestra 
kon.seri 21,4:1 haberler. 21,55 Mu.sahabe, 
22 akp.m koncm, 22,45 musahabe, 23 kon
serll rekltunlar, 23,15 dana musikisi • 

5 -U Khr. BUDAB'EŞTE, 1550 m. 

Likmaç a ı r 
Yarın, Beşi taş - Vefa, ener ha· çe

lstanbulspor, Bel}koz - Süleq -
maniye · karşılaşıqorlar. 

Tarsus apor 

Lik maç.lan yarın devam 
blfınci futbol takımı 

edi· da pek te muvaffak olamamışlar· 
yor. 

Takı1mde Beykoz Süleymani -
ye ile, Kadıköyde de Fener bahçe 
lstanbulsporla karşılakşırken, Be· 
şiktq, Vefa ile günün en meraklı 
müsabakasını yapacaktır. 

Y annki maçlar, lik maçlarının 
çok meraklı bir haf tasını teşkil e· 
decektir. 

Yapılacak üç müsabakada, ta· 
kımlar araımda bugünkü vaziyet· 
te bir tevazün görünmesi, yannki 
maçlara ayn bir ehemmiyet ver
mektedir. 

Süleymaniye ve Beykoz bu se • 
nenin birinci likte en zayıf takım· 
landır. 

lk;ıi de mütemadiyen yenilmiş 
ve bir türlü kendilerini toplıyama· 
mıtlardı. 

On be§ günlük bir aralıktan ve 
çalışma fırsatı devresinden sÔnra, 
bu takımların vaziyetlerini düzel
tip düzeltemedikleri, yapacakla • 
rı bu maçla anlaşılacaktır, 

latanbulspor, Fener bahçe ma
çına gelince, sarısiyahhlan epey
dir sahada göremedik. Mevsim 
haıında yaptıklan müsabakalar· 

dı. Fakat bir aya yakın bir zaman
dır herhalde çahşmıt ve vaziyetle· 
rini düzeltmi§lerdir. 

F enerbahçe ise, son yaptığı 

müsabakalarda görüldüğü gibi he 
nüz formunu bulamamııtır. 

Buna rağmen, eğer latanbul
spor eski vaziyetinde iıe, Fenerli
ler galebeyi itolayca kazanabilir • 
ler .. 

Beşiktaş akıncllar1 

j fırsatını kaçırmamak için muta - · 
dından daha iyi ve daha canlı bir 
oyıin oynamağa çalışacaktır ki, 
bütün bunlar, yarınki Beşiktaş Ve 
fa maç mm azim ve heyecan dolu 
bir oyun olacağına şüphe bırakma 
maktadır. 

izzet Muhittin 

Tebliğ · 
9-11-1934 Cuma günü yapı

lacak resmi birincilik müsabaka· 
lan. 

1 -Taksim sahasında: Saha 
komiseri Muslih Bey. Süleymani· 
ye - Beykoz B. T. saat 11,30 ha
kem Rüttü Bey, Kasımpaşa - A -
nadolu 1. T. saat 13,15 hakem iz -
zet Muhittin Bey, Süleymaniye -
Beykoz 1. T. saat 15 hakem Suphi 
Bey. 

2 - Beşikta§ (Şeref) sahasın -
da saha komiseri Salfıhattin Bey, 
Be~iktat - Vefa genç T. saat 
10,30 hakem Ahmet Bey, Beşik -
ta§ - Vefa B. T. saat 11,45 ha
kem Nuri Bey, Eyüp - Hilal l.T. 
13.30 hakem Basri Bey. Beşik

taş -Vefa l.T. saat 15,15 hakem 
Şazi Bey 

3 - F enerbahçe sahasında: 
Saha komiseri Nüzhet Bey. A 
- Büyük sahada: Fenerbahçe -
lstanbulspor B. T. saat 10 hakem 
Halit Gal:p B. Altınordu - Bey· 
lerbeyi I.T. saat 11,45 hakem Ke· 
mal Halim B. F eneibahçe - İs· 
tanbulspor l.T. 15,15 hakem Sadi. 
B. 

B - Küçük sahada F enerbahçe 
- lstaıibulspor genç takımlan 

saat (12) de hakem Halit Salih 
Bey. 

ı. rttan Zlakl DlUslkt, 19,0:i llpO?', 19,30 Fraıik 
~ 20.20 Sto':ıı rndyo orkestram, 20 aktnaıı
lt •. haberler 2olm mustkfst, 20,40 muııaha
le:-lltroron bab, l,lO Itaıynnca rıarktlnr, 21,30 

18,85 L&katos çingene orkestrUJ, 19,80 
mu.sahabe, 20,05 piyano refakatlylo §nrkılnr, 
20,45 harlct alyaaote dair, 21 Sttıdyo ptye..'11, 
22,50 haberler, 23,10 musahabe ve piyano 
bestelerin, 28,30 halk §&rkılan ve vlngene •mıımınnnllHllWltmmı?lıutm:ltmn~........._ Yok, eğer lstanbulıpor kendi -

ni toplıyabilmiş ise, o zaman bu 
müsabakada zorlu bir çeki§me o -
lacak galibiyeti kazanacak tara
fın çok ter dökmesi icap edecek· 
tir. 

Adana şlld şampiyonu 

' 23.20 Son st, 22 daıı11 havalan, 23 haber-
ll&ı 1\. a.unr. 

lQ ıao20 ~Z.nu\'tYANA, M7 m. 
._,...... Rus nıusı• .. _. 

tı:ıııa., ~ıtar 19 l:Uöl, 18,40 mwıahabe 
~ıı._be..:. h~~ ea.nat hayatına da.lr, 19,415 
~ Bayı J1er, 20,85 program son
l ~· ~.!O :~~k. 21,115 Budape§tedcn 

ucrler 23 ,.,,. da 
IS't eı rn~ ,..,., n• mu.slldsl, 

-'?innı.ı . 
13 ~i 
~ >.ı~:cı Te$rln Sah 
ıo~· 20 l?ıllaa.ha. den, 18.!0 PlAk lle dans mu
!ı,,,~ '.l111ıa ha.be be, Selma hıınrm taratmdan 
~ tı1. 21.l!o i;ri, 21,20 ajana ve borsa 

8ıa lo orkestra_ caz ve buı-

~ la • ~Qll~, 38f. m. 
'"W'1tp Uııd llz 
~.~ • l9.ı8 PlAk :C'"ntı. 18 PlA.k. 19 ha
~tl) ltoıırel"l1ııs '

21 
O tlntvel"l!fte, 20,20 pltı.k, 

~0l11lc k ' Scbunıaruun cscrlerln 
"" ~I', 2l.4ti ftnfontk k~ 
~ ~ ) - haberler - 23,10 kah-

lt~:ıa t>thııo vlt~ov A. 1346 DL 
..... lll•t. •ınıı.rı k-
'"'l'rtıı-. - t:ılllaab -~ • ., 19,23 Dluaahabe 
~'btl'\ l1ezı ~Yolotıaeı ıı.be, 19•15 Brahman eSt.. 20 Ç!tt Pi ile llOtıaUar, 19,45 E
~~t., 20,ao 

1 
Y'Bno cıı.zı, Cpllk) 20,20 

~~ ıı.13 ,::;:ı~ (plAJ~) Dıuhteııf 
~ ltl>?Lr f ~!ar 23 ~Y'Bt. 22 sentonlk 
~ ırıı:_!'ana. 24,0IS m~snJ_IAk, 23,45 tngı. 

~ lı ~ lllJJ>AnıtşTE 
~~-be. ıı:on orkes~ 6.5~ 

20 ~ • 22.ao t&nnnnı .50 
OrSt ha.lıel"fer Yeni Macar bea-

~ ~e 1-aı, 2• .Alm22,:so Buda~ kon
'11 'llL lıeyetı, 2• 13 a.ncn. konterana, :Ma
lı ."17.. ~tıN CfıZbant. 

lt~ ltattf llıu~ • ~7 111. -... 'srtı:· 19.0:ı ÇOCUJt ........ ~ "" a., 20 at> h ku .._,,,.yatı, 
tıır'l)\t. tı tı tıa~ u 1d bahtaıer. 
ı~;" ,-~ · tı,ıo n~eu 
~ "1ıt 01\ • 22.10 dana ~aı-.. •~mu mnr. 

orkestrıısr. 

sn ıthı:. mm~. S5'7 m. 
18 Hafit musiki, 18,40 ltalyan opera 

parçalıırmdan dUetlcr, 19,05 gençler ne§rl· 
yatı. l 9,80 musahabe, 20 neşeU konser (Bcr
lln radyo orkestra.Ilı) 20,40 aktllalite, 21 
haberler, 21,10 ııesll film ve dans mullfkl81 
23 haberler - karşk neşell parçaiamı de-
vamr .. 

69Z 1Qır. vtYANA, 507 m. 
18,30 Musahabe, lt ptyano kuarteti, 19,40 

muhtelif, 21 Pauı Abrahamm "Vlktorya ve 
mızraklı süvarisi,. tstmll o~t temalll, 23,30 
BOn haberler, 23,150 plak (opera dUetterl), 
2-i,50 dans muırtk tst. 

16 2 inc1 Teşrin Cuma 
8H Khr4 Btnmı'.Ş IH m. 
18 - 15 GQndtı.z ne!J:rlyatL 18 radyo or

kestrnsı, lt haberler, 19,15 radyo orkest.r'a· 
smm devamı, 20 tlnlvers1te, 20,20 pllk 
(sesti tllm :rıldıZlnn), 20,-i5 konferans, 21 
konsere dair birkaç 8'5z. 21,15 Georgescu
nun fdattslnde fllharmoııik konser, 22 llltl
rahat, 22,15 senfonik konııertn devamı, 28 
haberler, 23,20 pllk. 

ftS Kh:r.. VARŞOVA, 18'5 m. 
16,415 Orlcest.ra. 17,45 musahabe, 18,15 

Trio piyano kon.ııerl, 18,50 mU!ahabe, 19,15 
!'J&l'ktlı piyano ko1111erl - musahabe, 20 ha
tif musiki, 20,20 akttııillle, 20,!0 dana mu
lllk!ııt, - musahabe. 21,115 piyanolu .cnfo
nlk konaerl, 23,80 aUrler, 23,40 konserll rek· 
lA.mtar, 24 musahabe, 24,40 konııerll musiki. 

M3 Khz. BUDABEŞTE, 850 m. 
18 Salon kuarteU, 18,35 Sll'nlgraft dersi, 

19,05 Tibor Polgarm ld&remıde 1ıafU' muıı1-
kt, 19,30 spor haberleri, 20,10 konferans, 
20,SO operadan btr temam nakil, 23,SO çin
gene orkestrası. 2-i Oskar mmkam. 

18 PopUler Wagnertn eserleri - muaaha· 
bo, 19,-iO oarkltar, 20 prla VO 8'5Zler, 20,25 
akttıallte, ırlyaal ne§?1yat, 21,15 mtlll neşri· 
yat, 21 ,45 "'Kahramıın. fakat tanmmo.mrıı .. 
f~nıll mikrofon ne~yııtt, 22,3~ radyo orkes-; 
t?"MJ, 23 haberler, 23,20 neşelt mUB1ktnln de-• t ll ~ tat.r-a lle) 23 l"fbntııde ınclod!'"r 

4aı k-Ll'atı, 2i ":- haberler, 2S,2:S Mo-
-a. Vl\'.\N -uta llı.tııdlttal. vnmr. 

A. 6011a. ı;oı Bltz. VlYANA. GO'f m. 
18,215 Bchuma.nnm Merlortndcn konaer, lt 

iktısadl propaganda ne~yat.I, 19,20 spor, 
19,80 eeyyah selbi, 19,45 tclmlk n~rlyat, 

20 haberler, 20,10 haftanın haber 1smnU, 
Radyo S 

nm idaresinde), 22 memleket servis ne;ırlyıı.
tı, 22.20 p!tık, (artısUk parçalar), 23,10 Max 
Schönherrtn idaresinde raydo orkestrası 

23,SO haberler, 23,50 hafit musiki, 24,50 ku

nrtet konseri. 

17 2inci Te~rin Cumartesi 
8U Kh:r.. BUKREŞ 861 m. 
13 - 15 pll1k (gilndllz ne§rlyatı), 18 Stbicl

ruıu takmı tnratmdan kan~ık konser - ha
berler, 19,l~ kon.serin devamı, 20 tınWer
slte, 20,20 plll.k, 20,45 konferans, .21 Romen 
musikisi, (koro), 21,80 musahabe, 21,50 
hatıf muslld, 22.f~ haberler, 23,10 knh· 
veluuıe konııerl. 

%%3 Kh:r.. VARŞOVA, 1845 m. 
18 Solist p.rkılan - piyano konseri, 18,50 

musahabe, 19,115 lceman konserl, 19,45 Len· 
bergten nakil, 20 Kora konseri ,20,20 mu
sahabe, 21 musild, 21,-i5 haberler, 22 Poptl· 
le.r konseri, 22,45 edeblynt, 23,115 dans mu
slslld - mwıahabe, 24,35 pllUt, 1 danmı de· 
VIUDL 

M15 Kh:r.. BUDAPEŞTE, 630 m. • 
18,35 Lajoıs Rajtcrln idarcstnde opera <>r· 

kealrnsı, 19,45 sözler, 20,20 plt\k, 21,10 stUd
yodan b:r temsil, 22,-iO haberler, 23 Rigo 
çingene orkestrası. 24.dansmuslklaL 

SU KJı:r.. BERLtN. S57 m. 
18 Fantezi havalar, 19,20 ktlçtlk mikro

ton ne;rtyatı, (sigara içenlere) 20,15 halk 
şarktll\n, 20,40 aktüalite, haberler, 21 ,15 
musikili ve netell temsll .. Bel Gustav Kilh· 
n1n Nevruppln,. ı dana mustklst( Sabnb Uçe 
ltadar stlrecekUr). 

692 Khz. \1YANA, 507 rn. 
18,05 Bando orkestra (Viyana musildsl), 

·S,30 h&lk ~arkılan, 20 haberler, 20,10 ak· 
tUallte, !!0,35 Koro konscı1, 21,35 mUntchap 
bir RADYO KO~SEP.1 (Viyana operet mu
ıılldslndcn mflrckkep ve Holzerln fdııı:eslnd,.) 
23 dans mustklst, 23,30 son haberler, 23,50 
dans musikisini ndevamı, l Kuartet musi
kisi. 

Bizce günün en mühim karıılaş· 
mur, bu sene, ilk defa lik maçına 
çıkacak olan Türkiye ıampiyonu 
Beş1ktaşla, .Vefa arasında olacak· 
tır. 

Beşiktaş Türkiye ıampiyon -
luğu ve Şeref kupası maçlarında, 
müthiş bir hırpalama ve aakatlan• 
ma devresi geçirmiı, en iyi oyun -
culanndan bir kaçını t~mdilik oy -
natamıyacak bir vaziyete gelmiş • 

Yukarda resmini koyduğumuz 
takım, Tarsusspor klübü birinci 
futbol takımıdır. 

Bu klüp Adananın üç senelik 
bir ıpor teşekkülüdür. Bir kaç se• 
yahat yapını§, ve bilhassa Halepte 
muvaffakıyet kaznnmıştır. 

lzmirde Altayla berabere kal· 
mıf, Karııyakayı mağlup etmiş-

tir. 
Oçsenedir gösterdiği temiz me

saisi sayesinde Adanın tilt ~ampi
yonluğunu da kazanmıttır. 

Bu genç klübe muvaffakıyetler 
dileriz. 

tir. Oynıyabilecek oyuncular da ~-·Kiralık daireler·-... a 
çok yorgun bulunmaktadırlar. il' 

Buna mukabil, Vefa takımının, Şişli, Osmanbey, Ahmetbey 
bu senelikte en korkulu ve kuv - sokağında Celal Bey apartıma· 
vetli takımlardan birisi olduğu nında her türlü konforu cami 
düşünülürse, yarınki Vefa _ Be • geniş odalı daireler ucuz fiyatla 
şiktaş maçının ne kadar zorlu ola· acele kiralıktır. Kapıcıya müııa-
cağmı anlamak güç değildir. caat edilebilir, 

Be,iktat Türkiye şampiyonlu· • .. --IİIİl1a::11~-------~ 
:: ··--- ™·---:::....:.-:::::::::::::::::::::::::::: 

ğunu kazandığı bir sırada eks:k :: H 
bir takımla bile olsa, mağlup ol· H Hukuk Evi ii 
mak istemiycceğinden, etden gel. ı :~~ Tercu-me bürosu 

51
·:.: 

diği kadar çalışacaldır. :: :: 
Fakat, acaba oyuncuları, bütün ~~ Bütün yabancı dillerden Türk· :: 

bu yorgunluğa rağmen, her zaman :: çeye ve Türkçeden bütün yabancı !f 
k'ı gibi, kP-ndilerine has enerJ·ilerİ· H iillere her çe:zit tercüme ynpıhr. 1- H 

•• . • b k • Gal t: 
ni gösterebilecekler midir?! :: yı, temız, ça u ve ucuz ı§, ata, :: H Karamuıtafa Paşa caddesi, Marma- H 

Vefa ise, Türkiye c.ampiyonu - .. -- N 1 - J ,.-·oı • 
Y :: ra -- o. • . ' . ' , . İı 

nu böyle bir vaziyette yakalamak g=::::==::-.:-..:---:::m=ı:ı;:ı:ı::un::ııum::.::i 
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Kaçakçılar tayya
relerle takip 

edilecek 
E eynelmilel bir polis 

teşkilatı yapılıyor 
Milletler Cemiyetinin uyuıturu· 

cu maddeler kaçakçılığından anlı· 
yan memurlardan mürekkep, bey· 
nelmilel bir polis tetkilatı vücuda 
getireceğini lngilizçe "Smday 
Ekspress,, gazetesi yazmaktadır. 

Bu teşkilat, Cenevredeki uyu§· 
turucu maddeler aleyhtarlığı bü· 
rosuna bağlı olacaktır. 

Son zamanlarda kaçakçdığm 

tayyarelerle fazla yapıldığı görül
mektedir. Bu itibarla husuıi bir 
kol, yalnız havada takibatla meı -
gul o1acaktır. 

Uyuşb:.:rucu maddeler kaçakçı· 
lığında kullanılan gemilerin Ce· 
nevredeki büroca belli olduğu ya· 
zılmaktadrr. 

Beynelmilel teıkilit polisleri 
bU vapurlara gizlice tayfa olarak 
gireceklerdir. 

-0---

S!gara ile oyuyan adam 
Yeni çarşıda Tosbağa sokağın· 

da acem Alinin kahvesinde yatan 
acem Aziz cigara iç.erek yatağa 

girmiı, uyumuıtur. B'.raz sonra e
lindeki cigara yorganı tutuıtur • 
mu§, yorgan yo.ndığı halde söndü
rülmüıtür. 

Bundan baıka Kazlı Çeımede 
pamuk farikasında elektrik telle
rinin kontakt yapmasından yan -
gın çıkmıı, on bir pamuk paketi 
yanınıttır. itfaiye zamamnda ye • 
tiştiği için yangın büyümemittir. 

-0--

1<.aşarlanmış heroinci 
Geçen sene Avrupaya heroin 

kaçırırken yakalanan ve bir sene 
hapse mahktim olan beynelmilel 
kaçakçı Vasili Grimalidi bir müd
det evvel hapi&ten çıkmıftı. lhti -
yar Tilki namile anılan bu ka • 
çakçı hudut haricine çıkardmııtır. 

--c-

Üniversite talebesi 
Dil bildikleri için yabancı diller 

mektebine devam etmiyen üniver· 
ıite talebesinin imtihanları önü • 
müzdeki cumartesi günü saat on 
sekizde üniversitede, bir heyet hu 
zurunda yapılacaktır. 

imtihanı kazanan talebeler, dil 
mektebine devam etmek mecbu -
riyetine tabi tutulmryacaktır. 

-0---

Tıakyada teftişler 
Tekirdağ, 7 (A.A.) - iki gün

denberi tehrimizde bulunan U .. 
mum müfettiı lbrahim Tali Bey 
vilayet iıleri hakkında mühim ve 
mufassal izahat almıılardır. Umu· 
mi müfettiıimiz dün köylerde tel· 
kikat yapmıt bugün de muhtelif 
itleri tetkik ettikten sonra ref a • 
katlanndaki zevatla Çorluya git
miftir. 

-o
lngiliz ordusu 

Londra, 7 (A.A.) - Lordlar 
kamarası kara ve deniz qkerlerini 
itaataibliie teıvik edenler hak -
kında evvelce avam 1'amaruı ta -
rafından tasdik edilmit olan ka • 
nun liyihaımı ikinci kıraatinde 

kabul etmittir. 

Hava nazırının kızı 
Londra; 7 (A.A.) - Kızmm 

niıanlanması hakkında dün ak -
"Jam hava nazırı Lort London Der
y tarafından Yerilen tekzibe rağ

men, kızı Heston hava müessesesi 
müdürü ile yakında evleneceğini 

'·········-······························ ···•············ 
Yeni ve büyük ikinci 

müsabakamız 

EN GÜZEL 
AŞK MEKTUBU 
sunu KiM YAZACAK? 

Birinciliği kazanana 25 
2 inciliği ,, 15 
3 üncülüğü ,, 7 
4 üncülüğü ,, 3 

Lira nakten veya o nis
bette birer mükalat verüe
cek, onuncuya kadar dere
ce alanlara gazetemizin bi
rer aYlılı abone:si gönderi
lecektir. 

Tafsilaat yannki nüshamızda .. 
lıte müsabakamızın 

mevzuu. 
Şurasını hatırlatalım ki 

afk denilen hadise yalnız 

gençler ve ergenler ara&ın· 
da cereyan etmez, Yaf· 
lan olgunla§mıı olanlar a
rcuında da ıevİ§enler oldu
ğu gibi birbirlerine CJ§ık 

kan kocalar da vardır. 
l§te bu itibarla En GV

ZEL AŞK MEKTUBU mü
ıabakamı:ıa herkes girebi
.. .!cektir. 

Okuyucularımızdan her 
istiyen imzcuı tamamen 
mahfuz kalmak üzere bi
ze bir G§k mektubu yazıp 

gönderebilir. Bu mektup
ları mektup sahiplerinin 
aynca koyacaklari müs
tear imza ile dercedeceğiz. 

Müsabakaya girenler
den ricamız fudur: Ad
rulerini yazdıktan ıonra 

- ki bunlar bizde mahfuz 
kalacaktır - herkes birer 
müstear imza almalıdır. 

Mektupları ayın on be
ıinden itibaren nqre ba§
lıyacağız. isimlerini ıcm
radan nqredeceğimiz bir 
edebi heyet bu mektupla -
rın en güzellerinden on 
tanesini seçecektir. 

Gandi siyasi 
faaliyetten 

çekildi 
Fakat lngilteregi asıl 
can alacak noktasından 
vurmıya hazırlanıyor 

Gandinin Hint kongresinden 
çekildiğini telgraf haberi olarak 
vermittik. Bu sefer haberaldığı· 
mıza göre Gandi, uzun zamandan 
beri tatbikine karar vermiş ol • 
duğu sanayi seferberliğine baş 

vurmak üzeredir. 
Gandi, böylece, köy sanayi· 

ini canlandırmak, iısizliğe mani 
olmak emelindedir. Gandi bir 
plin tertip etmiıtir. Bu plin mu· 
cibince iki sene içinde 10.000 köy 
gezecek, oralarda bizzat kendisi 
ve muakkip erile konferanslar ve· 
recek, halkı uyandıracakbr. 

Bu plan muvaffak olursa ec
nebi malları bütün bu köylerde 
mütteri bulamıyacak, bundan da 
baıta İngiltere olmak üzere bütiin 
ecnebiler mütee11ir olacaktır. 

Gandinin muakkiplerinden bir 
çoiu daha timdiden altı yüz ka
dar köye girmişler ve faaliyetle· 
rine ba,lamıılardrr. 

Gandinin gayet zengin mürit· 
ferinden birisi bu faaliyete sarfe· 
dilmek üzere 150 bin lngiliz li -
rası vermi,tir. 

Bununla Gandinin sanayi ae -

8 ikinci teşrin 19S4 
~~~=-=-=-=-:":'.:°'===:=.:~ 

Karısını yaraladı 
( Baştaralı 1 inci de) 

1899 da Londrada doğdum. Aı
len ltalyanım. Karım ve iki ço
cuğumla birlikte Dalov aoka~· 
da 8 numarada oturuyorum. Bir 
az evvel karımla bir münakaıa 
yaptık. 'Neticede kendisini çakı 
ile bir iki yerinden hafifçe yara
ladnn. 

Polis komiseri beraberine bir 
iki memur alarak Barberisin 
bahsettiği apartımana gidiyor. 
Fakat kapıyı açıp ta içeri girdik
leri zaman dehıetli bir manzara 
karşısında kabyorlar. Madam 
Barberis yerde, kanlar içinde ö
lü olarak yatmaktadır. Yarlllar 
büyük bıçak yaralarıdır. Ve 
sayıldığı zaman otuz tane kadar 
olduğu görülmüttür. Bunun ü • 
zerine Barberis derhal tevkif e
dilmit ve tahkikata baılanmıt
tır. 

Tahkikat neticeainde anlaııl • 
dığına göre, Barberia kanımı bir 
sinir buhranı esnasında öldür • 
müştür. Kendisi on sekiz aydan
beri ayni apartımanda kansı ve 
iki çocuğu ile beraber oturmakta 
idi. Cocuklardan biri on, diğeri 
dört yaşındadır. Karısı da ken
disi gibi İtalyan olup 1900 sene
sinde T orino şehrinde doğmu§

tur. 

Nakkaşlık yapan Barberiı 
fevkalade sinirlidir. Ufak hadi
seler karşısında büyük bir asa • 
biyete kapılmaktadır. Son za -
manlarda kendisinde bir gayri 
tabiilik hissettiği için bir kaç de
fa doktora gitmiş ve bir müddet 
te bir sıhhat evinde tedavi edil
mi,tir. 

Annelerinin ölümü ve babala
rının tevkif edilmesinden aonra 
küçük yavrular, gene Pariste o
lan amcalarına teslim edilmit -
lerdir. 

ı~-- Dr. Hazım --· . 
Cildiye ve zühreviye 

Müteha11ısı 

Beyoğlu İstiklal Caddesi Be
kar sokak 9 N o. 2 nci daire 
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MAHKEMELERDE ................................................... 
18 sene hapis 
cezazı verildi 

Dört ay evvel Çatalcanın Ba· 
ha nakkq köyünden Ali Rıza 
namı diğer Aliıan isminde hir 
rençber, kardeşi Nurettini yi.i.ı. 

deke arpa için bıçaklıyarak öl 
dürüp kaçmıı ve bilahare ele ge
çirilerek adliyeye teslim olun· 
mu!tu. 

Ali Rızanın dün ak§am üzeri 
ağır c.ezada muhakemesi bitiril
mi§ ve karar tefhim olunmuştur. 
Karara göre, Ali Rıza on sekiz 
sene müddetle hapis tayacak ve 
ö!enin veresesine de altı bin ku
rut tazminat ödiyecektir. 

"811lfttlllHllll"ll*t111HllnlllllflltlMKUlllttlllllUUf811111GIUHll8•1'11118mU•-I--

Yunan, Arnavutlar 
( Baştaralı 1 inci de) 

na takılan binlerce kiJİ yollarda 
bazı tatkmlıklarda bulunmaya te
tebbüı etmiılerae de zabıtanın 
yerinde müdahalesiyle her hangi 
bir hadiseye meydan verilmemiş
tir. 

Burada devran eden ve fakat 
teeyyüt etıniyen bir şayia, guya 
Balkan itilafı devletlerinin Arna· 
vutluğa kartı müşterek bir teşeb
büs yapacakları mP-rkezindedir. 

Berberlerın imtihanı 
Berberlerin imtihanları bu a

yın sonuna kadar uzatılmııtı. 
Şimdiye kadar bin altı yüz ber
ber imtihana gimıiıtir. Bilhassa 
erkek berberleri imtihanda mu
vaffak olmaktadırlar. Muvaffak 
olamıyanlar ise kadın berberle
ridir. 

İstanbul asliye mahkemeleri 1 
inci yenileme bürosundan: 

4 / Kanunu evvel/933 tarihin .. 
den evvel ikame olunup İstanbul 
aıliye 1 inci hukuk mahkemesinde 
derdesti ruiyet ve Posta ve telgraf 
idaresi ile Ali Galip Bey arasında 
mütekevvin dava doıyaaının yeni· 
lenmeıi için verilen beyanname ve 
gönderilen davetiyenin muhatabı 
Ali Galip beyin ikametgahının 
meçhul olduğu beyaniyle mübaşi· 
ri tarafından bili tebliğ iade edil
mit ve bir ay müddetle ilanen teb
liğat ifasına ve 29 / 12/ 934 cumar• 
teıi günü saat 15 te yenileme mu· 
amelesine baılanmasma karar ve
rilmit olduğundan mezkUr günde 
yeni postahane binasında ki.in 1 
inci yenileme bürosuna gelmediği 
takdirde 2367 No. lu kanun ahka· 
mına tevfik&n yenilemenin gıya • 
bında yapılacağı ilin olunur. 

(3364) 

İstanbul ~neli !cra Memurlu
ğundan: 

ıı::::::::::::::=::::m ::::::::::.-::m:w:=: 
fi 
.ı .. 
ii Satılık Ev 

Mahcuz ve aablınaaı mukarrer 
muhtelif palto, renkli kadın mu • 
ıambası erkek ve çocuk elbisele • 
ri 10/ 11/934 tarihine müsadif C. 
erteıi günü saat 9 dan 10 na kadar 
yeni postahane kartısmda küçük. 
Kmacıyan hanında 29 numaralı o· 
dada birinci açık arttırma sureti • 
le satılacağından tapu olanların 

n 
5: Usküdar Selimiye Şair Neaimi , 
ii sokakta 10 numarada miktan kafi 

1 mahallt ve yevmi mezkurda me • 
muruna müracatlan ilan olunur. 

(3363) 

i~ bahçesiyle altı odalı hane aatılıktır. 
H Üsküdar Çeıme meydan Emlik ko- 1 
iİ ~~yoncuıu Adil Süleyman Beye H 
:: muracaat. 1 - . :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::r::::m:: •• hliili 

resine çalışılacaktır. 
Bir diğer habere göre, Hintli 

ithalatçıların pamuk ve hububat 
üzerinde Avrupa tacirlerine boy• 
kot yapacakları da anlaşılmakta• 

ZAYi 
lstanbul ithalat gümrüğünden 

almıt olduğum 5 niaan 934 tarih 
ve 3942 numarolu beyannameye 
ait 55 fıçıbk aütkoatiklere ait bir 
kıt'a mahıup makbuzu kaza· 
en zayi ettim yen;sini alacağım· 

dan hükmü yoktur. 
Ali zade biraderler: Abdülkerim 

"'e Ahmet Nuri 

lstanbulun 

aydınlığı , 
(Baştaralı 1 inci e 

bJf 
)anmasından pek az sonra ~ 
lanmıı, Dolmabahçe sar9 ,., 
tenviri için gene o civarda · 
tırılan gazhaneden istifad~~· 
narak ilk defa 1856 tarı · 
Beyoğlu sokakları aydırılatı 
mıgtır. 

rihinde lstanbul ıokakl 
aydınlatılmasına girişil~İfı 
son O sküdar ve Kadıköy ıle,o 
ğaziçi Anadolu yakasının t 
rine ait mukavele ve ta 
1889 temmuzunda imzal 

tır. . . d 
Şehrin elektrikle tenvıritl 

önce lstanbul sokakl t 
3943, Beyoğlu sokaklarında 
O sküdar ve Kadıköy aok 
da 2989 ki ceman 8747 ha 
lambası yakılmakta idi. B,, 
dan lstanbulda 200, Beyol 
da 200, Üsküdar ve Kadık 
de 70 lamba gazhanelerce 
sız, geri kalan 8277 laınbl 
mas.rafı belediyeden alınar~ 
para ile yakılmııtır. 

lstanbulun elektrikle teıı 
rine b&§landıktan sonra par• 
yerine elektrik lambalan k 
muş ve 1932 yılı sonunda solı 
larda yalnız 2324 havağazı l 
bası kalmıtlır. 

lstanbulun elektirk ıtığı.,
VU§ması 1908 inkılabının 
h iyiliklerinden olup ancak ~ 
da hakikat halini alabilın 
Bununla beraber İstanbul sO 

!arının elektrikle aydınlatıl 
nın asıl ba§langıcı 1923 yılı 
Ondan evvel sade bir kaç c• 
elektrikle tenvir edilebibnit 
sokaklar eskisi gibi karanlı 
kurtulamamı§tır. 

1926 dan sonra ise büsb"' 
kuvvetlenen bu çabtmalar b 
de durmamııtır. 

İstanbul belediyesi sınırı i 
de bavağazı ve elektrikle t 
olunan yerlerden batka Be1. 
ve Sarıyer belediye şubele 
1932 yılı sonuna kadar 
li.mbalariyle aydınlatılan ı 
lan vardır. 

1923 te 682, 924 te 657, 
te 687, 926 da 703, 927 de 
928 de 743, 929 da 743, 93') 
681, 931 de 632, 932 de 
petrol lambası yakılmıştır. 

istatistikte 923 senesindeO 
haren elektrik aboneleri 
gösterilmektedir: 

923 senesinde abone • 
30202, 924 senesinde 3Z 
925 senesinde 36789, 926 . 
sinde 40639, 927 senet• 
45809, 928 senesinde 
929 senesinde 55371, 930 
sinde 61668, 931 ıel1 
73079, 932 de 78862 ye çı 

tır. ,.,S. 
1923 yılında varidat 1, 1 

lira iken bu miktar 92 . 
2,087,717 liraya, 932 seJ1 tı1 
de 2,591 ,560 liraya çıkın•f 

1930 da havagazı ab0
1 

lstanbulda 1495, Beyoi .. 
9507, Ü skü~ar ve KadıkÖbit 
2778 iken abone miktarı 'ffl 
ne zarfında hayli artınıt , 
tün latanbulda 931 yıbnd•d, 
ne miktarı 15702 ye, 932 

16896 ya çıkmııtır. ~ 
933 sonunda ise bu ra1' 
mi bine yaklaşmııtır. 

-0---

Üniversitede topl•: 
Üniversite tedris he1e 

rektör Cemil Beyin reisliiİ 1_., 
bir toplantı yapmıştır. foP a 
Üniversiteye ait bazı itler 1 
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PiYerJ r B 
Şir,ıı 0 ı, enderbuıir yolundan 
~ .. 

1 
.. • lıf hana ayak bastığı ıün, 

0 um 
~iıı, k' ve aydınlık memleketi 
)\.. ıtahının bir tarafmda töyle 

c.ar: 

~r- İran ki, der, orada hiç 
tey de'" llut 1 &ıtmez ve hiç bir ıey u-

dt u rnaz, bütün ıairler için ne ka
r llrz d'l G u e ı ecek bir vatandır? .. 

ita, b~ne Piyerloti, aynı kitabın ha§ 
_:_r tarafında da §Öyle anlaiır: 

·ıt~:rı~ A.ıyazun bütün aJbnlan bir za. 
1-t ı. lafahana akardı. Mineli aaray • 

, 'YlllYJ • le b't 1 çımenleri kadar orada sürat-
tliL 

1 
etdi. 1 lk nazarda bili lak .. . -a bu bi par go-

t111nı nalar, ne kadar haraba yüz 
tıını:;,:· Şah Abbaı'm o güzel havai ıÜ· 
li~ çölanete bqlıyan çatı altında• J Piyerlotl Rotfor'dakl evi-
titi ~ü~~l.?1üı. ~ı rüzg&rmm es- nin mezartaşlarile ~evriU 
~lii butun camıterin minareleri, bir köcesinde 

n kubbeler · · 'kl • d T >\rı 1 • çını mozayı enn en bir resmini çıkardı. Tabiatlarında 
ilıet• &rıya aoyulmuılar. Sanki cüzam ''k~ . b" "k h"k' · • d 1 onlllrt kemi . b h 1 k ıu unetın uyu a ımıyetın en 
~ tu rmıı ve u a e oy• 
ler 1 r. Şarka ait müsamaha ile acem- batka hiç bir feyİ ya§atmıyan ve 
~,0~11 harabinin tamamen olmunu bek- ona hücum eden her ıeyi, hudutla
l~nlar. Zaten bizim zamannnızda bun- rından bir zamanlar ıüratle kovan 
'4'l't lıuni • 
Jıi,. b' rıne İmkan da yok, Onun için çöl çocuklan, durmu§ bir motö -

.. ır fey huni 
'<!neden . r olunmuyor. Oç yüz rün üstüne, adeta kalplerini çrka-
hd 2lyade bir ömre malik ve dün- k ki 'b' d'kk l • a Yegane ola b d _ . rıp oyaca armıt gı ı ı at e 
•dra.1t . n u mey an, tupheıız, .. 'l • 1 d' K d' . d d h 

ettıcirn.iz aı 'h t' . _ • egı mıf er ı. en .erın en a a 
)tcekfu. nn nı ayc ını goremı- ziyade bir emniyetle aakladıkları 

• • • 
Arada h 

ti, Şark n erhalde otuz sene geç-
den Y ~ Yaptığı uzun bir gezinti· 
lafa'- enı &elen ibir arkadaımıla 

·aanı f' 1 _ p· oy e konu§tuk: 

d. IYerlot'ı d .. .. I" d 
ı; 190o , ogru ıoy uyor, e-

değil, 19 n,l~ın bat taraflarında 
~ceın· l4 dun hemen akebinde 
b· ıatana ayak baaa.n herhanai 
ır ıe"" h h . 
döküı ~ ,,.a., er teYın yarvq yavaı 
•il ~esıne rağmen, hiç bir §eyin 

ecege b d'"'' bu d enzeme ıgı ölınez 

)~~ayı hi11edecekti. Bir namaz 
h· nın kıbleıinde aörülen ma . 
ır çin' • vı 

tikı.ı1A ı parçası, bir minyatür, ba-

hara~e ~ir ke~er, ya~ut lstahr 
a~ erınde Pıyerlotınin eline 
-~en k" .. l . 

tllnu h oınur eımıı bir duvar sü-
ı.ıe 'b. e~ admı baıma dikilmiı öl-

ı ır 1 • • 
tol>tak ~~ettı. Belkı bugün de 
'hıı ~ksek Aıya yaylalarının 
tir y l ak toprağıdır. Bender bu. 
t)°' o Undan ıe h kt •lln, Rece Ya ate çı ığınız 
bir d" Yarısına kadar en büyük 
oı'ıı :n•n gibi ıizi takip edecek 
korku neı' aynı yaylalann aynı 
J:' .. L nç 'Ve aynı y-:ı__ .. 'd' ,.'Qlt h cuucı gunet ı ır. 

llıtt rı:h U&ün için, meseli lıf alıa
~İlik una sinnıit olan tarihi eı
~.. ıarna.na nı "'I 
ı U}'or: E: k' ag up olmuı gözü-
e l _ 

1 ı medre 1 • }'ı"'ıJd I se er, tamamıy· 
ı . ı ar· bu k"h etıne b .~ 0 ne mazinin ü-
~: ' Ugun J f b ...... ı hah l ' 1 a anın emsalsiz 
h, Çe eri ku ı d ş . 
~itan ötek b ru u. ehrı, bir 

1-.e.r lc:a l ı aıa kadar yeni bir 
~'1lde. .,~ a.Tnıttır. En kısa bir za-

, hs:ı t f 
~~•ale.rın ara ın bot Ye tozlu 
Qırı 1 ı, en ınod 
d ~ ar, bir Be . ren ve en beyaz 
,..lıgu gibi doldrlın caddesinde ol-
·••tı b h uracak p· l . h· a ıett•... · ıyer otı-
. ıt banka ıgı Çarıı Yerinde artık 
•ık var. Eaki '. 
k alrnarn·'- .. teyler, hıç bir 
ılry CLJt uzere """ 
~ Or, M" ] ..T ... vaı yavaı y1• 

tt irıhiaa.':.:~aer t'"?1amiyJe hükti-
lar geçti. 

tol>r• .ı:. 'Yor la.r ki eak' 
. "'esa bil , ı, 

t•lairı ı e verıned ... en 

~ 

kendisini 
kaybolup 

'b. eçeıılerd I 
*lt, l'~ifle M:kkhgilizce h"r maga· 

•e h e e.raıınd · l' Şev enıini b't . a lf ıyen 
tol ı ın ıı · 

'ra.
1 

e otornobj)j . Yenı nıodel 
~ aı'- nın ufukla ") 

l(J!nııı har ço 
ap ve hasta 

bir kırbanın son damla suyunu, çö
lün timdiye kadar hiç bir vakit 
görmediği büyük bir israfla motö
re botaltan bu iki adam, kanlarını 
kaybediyorlar gibi yüzleri ıarar
mrıtr. Fa.kat her §eye rağmen çö 
lün emrettiği yeni bir itaat ve tem
kini orada bozmadıklarını aöyli· 
yeceğim. 

Nitekim Mekke ile Taif arıuın
da olduğu gibi Pyerlotinin niha· 
yetaiz günler ve baskın korkula
riyle geçirdiği Şiraz yolunda da 
sayısız markaların birbiri arkası

na itlediğini söylüyorlar. Bir za
manlar, coğrafyada okuyup öğren 
diğimiz iklimlerin kendilerine 
mahsus tabiatlan vardı. 

Çöl aklımıza güneı ve dahaı zi
yade büyük ve derin sükuneti ge· 
tiriyordu. Fakat bugün, çöl müca
hitlerinin bayraklarla gaza ettik
leri motörler, bir çocuk gibi ona 
her §eyi unutturmuıtur. M~kke 

ile Taif arasında İ§liyen bir Berlin 
Şevroleıi, coğrafya hudutlarında
ki ıoğuk Berlin'i birdenbire güne§ 
le kum arasına arkııtırmıı bulunu
yor. Bu itibarla, emsalsiz Pyerlo
tinin, tabiatlan, doğrudan doğru
ya kendi hususiyetleri içinde gö· 
ren son seyyah olduğunu söyliye
biliriz. 

Mezar ta§larmı, Pariıin ı§ı1dı 
bir köJeıine, vinçler ve en büyük 
medeniyet vasıtalariyle nakleden 
Pyerloti, sükunetin bu son çılgını, 
deği§en insan tabiatının en son 
boğumunu tetkil ediyordu.1914 ün 
iklim tabiatlannı değittiren has
talıklı hareketini, büyük bir h issi 
kablelvuku ile bulup meydana çı· 
karmı§lı. Belki de, Parisin aydın-

lık gecelerini karanlık bir Isfahan 
gecesine terc!h etmedi. Fakat be· 
yaz haıha! tarlalarının içinden, 
mavi kubbeli Isfahanı arka tara
fında bırakarak daima ona doğru 
yürüdü. Ve nihyetsiz derecede ay
dınlık olan ıark, onu daima avla
dı. 

Pyerlotinin Isfahan kitabı, hi· 
zim için, Türkiyeye kazandığı • 
mız yeni bir memlekettir .. 

Kenan H ulOs i 

HABER - Ak,am Postası 

B yaz kadın ıic~-
Bu çirkin işle uğraşarilar, tecrübesiz 

genç kızları nasıl kandırırlar 
Bu günkü medeniyet alemini en 

çok lekeliyen kötü itlerden biri 
kadın ticaretidir. Bu lekeyi ıilmel< 
için bir çok teşebbüsler vukubulu- ' 
yor. Milletler Cemiyetinin merke
zi olan Cenevrede kadın ticaretiY.- · 
le mücadele için beynelmilel teı

kilat vücuda getirildiyse de lbu le· 
keyi silmek ve temizlemek imkin
lan hala elde edilemedi. Bilhassa 
son günlerde bu ticaretin bir çolC 
memleketlerde çok çirkin şekiller 
aldığı görüldü. 

En son ifşaata göre bu ticaretle 
meşgul olanlar, İngiltere gibi 
memleketlerde evlenme kanunla
rından istifade ediyor ve kadın- · 
larla evlenerek ticaret ediyorlar. 

lngiltere kanunlanna göre bir 
Jngiliı; ile evlenen yabancı bir ka• 
dm İngiliz tebaası sayılır ve lngil
terede ikamet hakkını kazanır. 

Beyaz kadın tacirleri kanunun 
bu noktasından istifade ederek 
F ransadan, Belçikadan ve daha 
baıka memleketlerden topladıkJa .. 
rı kadınlarla evlenerek onlan in-· 
giltereye getiriyor ve piyasaya ıü· 
rüyorlar. t 

lngilterenin fuht piya~smı ou 
çeıit yabancı kadınların doldur
ması İngiliz zabıtasının nazan diK 
katini celbettİğinden genit tahki
kat açılmış ve 'son derece dikkate 
değer neticeler almmııtır. 

Bu neticelere göre Fransa ve 
Belçikanın bir çok limanlarında 

işleri güçleri ,lbQrç para vermek 
olan bir takım çeteler vardır. Borç 
para: vennek bunların zahiri itidir 
Asıl itleri beyaz kadın ticaretidir 
ve bu iti §U şekilde yapmaktadır· 

Fransadan tUrlU tUrlU valtlerle kand1rlıarak kaçırdan 
zavallı kızlardan matmazel Val~ntin Tissiye 

lar: 
Fransa ve Belçika içlerinde bu

lunan ve kadın ticaretine uygun 
sayılan her genç kız, ilk önce Mar
silya gibi bir limana götürülmekte 
ve burada bir müddet fuhfa alqtı· 
rıldıktan ıonra yolculardan çalı
nan pasaportla teçhiz olunmakta 
ve Londraya gönderilmektedir. 

Bu çeşit genç kızlara ve kadın
lara ilk hamlede 125 aterlin veri
liyor ve bunlar, Lonclraya vardık
tan &anra orada aynı çeteye men
sup bir adamla kartıla.ıarak onun
la evleniyor. 

Evlenme muamelesi tamamlan
dıktan sonra kadın lngiliz teba.aıı 
sayıldığı için lngiltereden çıkaD
lamryor ve gene aynı çetenin ajan 
ları idaresinde sokağa düfüyor. 

Çete bu iıi o §ekilde tertip et
miştir ki gönderilen her fahişeye 
bir koca bulmak ıon derece kolay
lafmıştır. Çünkü çete bir takım iı
sizleri veya alçakları bularak on
lan yirmi lira isterlin vermek mu· 
kabilinde bu işde kullanabilmek
tedir. 

Kadın evlendikten ve fuhşa 
başladıktan aonra önce kendisi
ne verilen 25 isterlin, daha sonra 
kocasına verilen 20 iıterlini ödü· 
yor, ve kazançlarından muayyen 
bir yüzdeliği mütemadiyen veri· 
yor,bu çete efradının kulandıkları 
kadınlar üzerinde mülhit nufuz. 
lan vardrr. 

Çünkü kadınlar bunların hima• 
yesini temin etmeden geceleyin 
aokaklarda bir adım bile atamı· 
yor ve çeteye muhalefet eden her 
kadın, teamüle karşı gelmiı sayı
larak iş yapamaz, para kazana• 
maz bir hale getiriliyor. 

İngiltere zabıtası; lbu çirkin ti· 

carete nihayet vermek için ne ka· 
dar uğrqtıyaa muyaffak olamadı. 

Yalruz bir kaç gün evvel bütün 
bu itlere kumanda ettiii anlatılan 
GuatavReichamier namında birini 
yakalamıt ve hapıe atmıtaa da bu 
itin önünü almağa muvaffak ola
mmıttır. Çünkü bu adamın hapıo
lunmıuına rağmen ıon haftalar 
zarfında elli genç kadının yeniden 
piyasaya düttüğü ve bütün bunla· 
rm evli olduklan anlatıldı. 

Bundan da, yakalanan Guıta
vın çete reiıi olmaıma rağmen ar
kadaılannın onıuz da iti mükem
mel bir surette idare ettikleri ve 
onun ekıikliiini belli etmedikleri 
meydana çıktı. 

Bu iıle meıgul olan adamalar 
arasında bet kiti var ki lngiltere 
zabıtasının faaiiyeti onların üze
rinde toplanmıthr. Bu beı kitinin 
beti de kardeıtirltr. 

Bunlar kısa bir 7aman evvel 
ellerindeki kızlardan birini Mal· 
taya göndererek orada evlendir
mek istcmiılerae de lngiltere za
brtası Malta zabıtasına daha ön· 
ceden talimat verdiği için muvaf
fak olamamıılar, Malta zabıtası 
bu kızı tekrar lnailtereye çevir
miıti. 

Zabıta bu beı kardeşi ele ge
çirmek için ne yaptıysa ite yara· 
matlı. Bunların ellerinde yığm yı
ğın para bulunduktan baıka iste

dikleri her yerde kendilerine ban· 
ka hesahı açabilmekte ve her ıey· 
den fazla kanunun hükümlerine 
muvafık ıekilde harekete ehem-

miyet vermektedirler. 
Bu lbeı kardeıten her birinin e

linde bir çok kadınlar bulunduğu 

ve bunları itlettiği anlaıılryor. 
Bunlar kadınları yalnız hariç· 

ten getirmekle iktifa etmemekte 
ve memleket içinde de bir sürü 
kadınlar bularak onları kendi ar· 
zularına göre hareket ettirmekt~ 

dirler. Seçilen kadınlar l.8;20. ya' 
aralarındadır. lnıiltere içinde bil
haua it anyan kadınlara ehemmi
yet veriliyor ve bunlara hariçte 
çok iyi ve çok rahat it bulunacak
mıı gibi hareket ediliyor ve kadın 
lar bu tekilde iğfal edildikten son
ra ıebekenin hariçteki ajanlarına 
gönderiliyorlar. Bunlar oraya var
dıktan sonra sureta evlendiriliyor 
ve 'bu ıebekeye hizmet ediyorlar. 

lngilterede bu §e'bekenin efra· 
dı ele geçmediği için Londra ga
zeteleri genç kadınların gözünü 
açmak luzumunu hiasetmiı ve bu 
yolda neıriyat yapmağa başlamış· 
lardır. 

Bu neşriyat içinde fU ıabrlar 
vardır: 

"Memleket haricinCJe it bulan 
her genç kadın, kendisine teklif 
olunan iti kabul etmeden evvel 
fevkalade dikkatli davranmalı ve 
derin tahkikat yamalıdır. Hn,Jta 

memleket içinde kızlarını bir ı ~e 
çalıımak üzere gönderen ana ba
balar, onların Londrada bir akra
ba veya bir mutemet dost tarafın
dan karşılanmalarına ehemmiyet 
vermelidirler!,, 

Şu satırlarda aynı neşriyat silsi· 
leıindendir: 

"Herhangi bir genç kız, bir se
yahat esnasmda, herhangi behane 
ile yolunu değiştirmek için ~ir ta

kım tekliflere maruz kalırsa, bu 
teklifler ne kadar cazip olursa ol
sun, evvel& zabıtaya müracaat et .. 
melidir. Bu sayede hayatını ve ah
lakını kurtamııt olur.,, 

Bu çe§it neıriyat kadın ticareoo 
tinin lngilterede ne !kadar korkunç 
bir mahiyet aldığını göıtenneğe 
klfidir. 

İngiltere zabıtası 80D 'gOn)e~Cle 
faaliyetine azami şiddeti vermit 
bulunuyor. Onun bu te'bekeyi ele 
geçirmesi her tarafta merakla bex 
lenmektedir. 
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LARI 
Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
dökmemek Petrol Nızanı 

8 fkind teşrin & 934 ~ 

la kabildir. Tec~t~~ 
edilmiş en çok rag 
görmüş bir ilaçtır. 

~ 
~----------,._ __ .._._._..__...,._...,._._.., ... _......, ... .,......,._..., .... __ ..,.. __________ _...,.._ __ ._......,, __ ,... __ _.. ____ ....,._.. __ ...,_.._...._. .. -. ... -.-•msn.._ ...... ,,....._....,..-~ 

; - "WD Böbrek ve idrar yoiları hastalıkları mütehassııı 

Profesör: Doktor Behçet Sabit Bey \ÖKSÜRÜK l 
Taliıim bahçesi karşısmda CEYLAN apartımanına geçmiıtir. 

Görüşme saatleri : Cumadan başka 3 • 6. Telefon 49323 

nap, S:cim ve Halat 
SATIŞLARI 

Anadoluhisan, Göksuderesi 
KENARINDAKi · 

ve BALAT 
Fabrikası Mamulab . 

Her numaradan kınnap ve sicimler 
En inceden en kalın numaralara kadar 

·zal ve Manila ve yerli Kendir inden 
halatlar ve bunların KA1 RANLI cinsleri 

5 O kilodan aşağı olmamak Uzere siparişler ahnır. 
Fazla tafsilat için şirket yazıhanesine müracaat olunması 

Kendir ve Keten Sanayii 
Türk Anonim Ş~rketi 

YAZIHArtESI: 
Galata, Manhaym han, 3 anctı kat. Telefon No. 41658 

Bu çocuğun ban kada 25 bin lirası 
vardır. Ve bu parayı babasının 

kendisine hediye 
ettiği piyango · bi-

letleri sayesinde 
kaz:ınmrştır. Siz 

de çocuğunuzu 

böyle zengin ede
bilirsiniz. 

Çocuğunuza her ay bir Piyango 
bileti almayı unubnaymız .. 

\° lstanbut Belediyesi ilanları '----------------------1 Belediye ve Hususi idare tekaüt, yetim ve dullannm tasdik et
tirecekleri fotoğraflı ilmühaber, nüfus tezkeresi ve maat cüzdanla
rile oturmakta oldukları kaza belediye muhasebelerine bizzat mü-
r<'-caatla iMnci altı nylık yoklamalarını yaptırmaları. (7480) 

Muhterem halka sühulet olmak üzere Haydarpaşa ve Köprünün 
Akay iskelesi hamalları birleştirilmiştir. Bu münaseb~tle tanzim 
edilen tarife aşağıya yazılmıştır. Yolcuların bu tarifeye göre ham. 
mal ücr.tlerini makbuz mukabilin de vermeleri ilan olunur. 

Haydarpaşada trenden veya 
bağaj mahallinden köprü üzerin -
deki nakil vasıtalarına kadar veya 
köprü üzerindeki nakil vasıtala • 
rından Haydarpnşada trene veya 
bagaj mahalline kadar. 

(İstanbul harici poata trenleri• 
ne ait nakliyat veyahut birden faz· 
la parça eşya ile gidecek hamına • 

lın vapur bileti kendisine aittir.) 
(Eşyanın vapur navlunu yoku· 

ya nittir.) 

(7483) 

El eı yası çanta Bağaj ve ambar 

veya bavul eıyası 

Küçük Büyük Küçük Büyük 
10 20 30 40 

Her mevıimde gürülen, insanı 

rahatsız eden hatta uyutmayan 
~ksürük sebebi ve menşei ne 

olursa olsun 

Pf HlOHin 
ile hemen geçer. 

Kutusu 30 kuruştur. 

Beşir Kemal 
Mahmut Cevat 

ECZANESi - Sirkeci 

'HABER 
Akşam Postası 

ldarehaneaiı 
ISTANBUL AN 

KARA CADDESi 

t'elpal Adrealı ISTA.NBUL BABEB 
l'elefon Yamı Z8811 lc!areı tv"O ------, 

ABOrtE ŞERAiTi 
1 •• u.,,. 

nlrtdyeı uo "° 860 ıuo Krf. 
lll:cDebll 150 UD MO 1810 

ILArt TARiFESi 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 
HASAN RASiM 

Buıldılı yerı (VAJDT) Matbaalll 

. .,, .... ~ ... , ' .. -

8 H ~ ve O İ ~ 8ğnları 
Souk alginhğı - Romatizmaya 

l Kiıelik katıı 
l O " tüplerde 

Hakiki kaşe 

lımine dikkat ediniz • Her eczaottde baluour. 

Istanbul maarif müdürlüğünden : . 
Vilayetimiz dahilinde &§ağıda gösterilen . mekteplerde ft4~ 

dersaneleri açılmıştır. Taliplerin Mektep İdarelerine müracaa; .. 
ilan olunur. .(7r:il" 
Dersanenin bulunduğu mektep Adresi 
lıtanbul 3 üncü mektep Kadırgada 

,, 7 ., Süleymaniye 
,, 35 ,, Eyüp Rami 
,, 36 Eyüp ,, . 
,, 37 " Eyüp Defterdar .J 

Beyoğlu 29 ,, Takaiın parmakI<apıTelgraf •"' 
,, 43 " Şiıli 
,, 45 ,, Kuledibi 

Üsküdar ı: Kısıklı 
,, ı 5 ,, T optafı. 
,, 23 ,, Atlamatafı 
,, 
,, 
,, 
,, 

27 
28 
34 
40 

,, 
,, 
,, 

" 

Beylerbeyi 
çengelköy 
Anadoluhisarı 

Beykoz 

ÇAPAMARKA 
Pirinçunu fabrikasının büyük 

bir muvaffakıyeti 
Burnoe kadar lngiltere ve Amerikadaa ithal edil.o 
KUV AKEROÇ, yani ezme tane yulah bu kere memleketi" 

mizin en olgun yulafıodao imale muyaffak olan 

ÇAPAMARKA 
Bu yeni hizmeti de ıeref Juyarak muhterem halka arıeder. 

Deniz Lisesi Müdürlüğünden: 
1 - Mektebimize 108 lira ücretle bir tarih muallimi aı.-

caktrr. Jateklilerden hiç bir yerde vazifedar olmıyanlar diğerleri
ne tercih edilecektir. 

2 - isteklilerin üniversite tarili tubeai mezunlarından Y~ 
Maarifçe mU.eccel lise tarih muallimlerinden bulun"'"t ve 111il"' 
tekait zabitler için de üniversitede bilimtihan ehliyetname alıoıf 
olması ıarttır. 

3 -Taliplerin sıhhat raporu, hüınühal kiğıdı, nufuı teılc" 
reai, ehliyetnamelerinin tasdikli suretleri ile fotoğraflı fit ve~ 
kısaca hal tercemeleri ve h:zmeti askeriyesini ifa ettiğine d•;t 

vesaik ve mektepten verilecek taahhüt senedi suretiyle birliııt' 
10/2 Tetrin 934 aktamına b.dar istida ile HeY.beli adadaki ttıdft 
tep müdürlüğüne müracaatları. (7224) _/ 
~~~~~~~----~~~~~~--

Ankara şehri içme suyu 
komisyonundan~ i'1' 

22 - 10 - 1934 tarihine müsadif pazartesi günü ibalel' ~ 
kılınacak su borusu malzemesi tedariki ve fer§iyat ameliyatı .,,~ 
kasası 22 - 11 - 1934 tarihine müıadif pertembe güniiJlC ""~ 
edilmittir. 30 numaralı tartnamei fennide çelik borular :ırıtJ -_JI 
meti milimetre murabbaı için 34-35 kilogram ve gerek 6oO ~ 
ve gerekse 400 m/m lik çelik boru ıihanlan 8 milimetre 

0.,,0f" 
nazarı dikkate alınacaktır. ihale 22 - 11 - 1934 tarihi.~e a ~ 
dif perşembe günil aaat 15 te Ankarada lı Hanında dördutıCtO' 
ta Komisyon dairesi mahsuaasmda icra kılınacaktır. Fazla 111;_,., 
almak ve şartname görmek istiyenlerin Komisyona müraca• 

,(7187). 



Güzel ve Gürbüz Çocuk Müsabakası 1 ------
Tertip ettiğimiz bu eğlenceli müsabakada 

kazanan çocuklara 

111 

ır 
VERECEGiZ 

MUaabakamıza ittirak ede 

bilmek için çocukların111n 
aibbath olmaaı klfidir. 

1 5-10 1 
ya f araaındaki lnz Ye 

erkek çocukları araıında 

yapılacak mllaabakamız 

için (3 O) Kupon biriktir· 

mek lbımdar 

o 
no. 1 : All Metin Bey 

Çocuk •elilerine taniye 
ederiz: 

Çocuklann11:1 hemen kay· 
dettiriaiz Ye idarehane· 
miıdea alacağınız kartla 
Beyoğlunda Tunel baıanda 

1 Foto Sür ey ya 1 
ya g6t0rerek H A B E R 
he1abıaa meccanen ıeı· 
mini çektir iniz. 

o 
-

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 kaydettirmeleri 

ve fotoğraflarının çekilmesi için kart almalan liz.ımdır. 
4 - Her çocuk için otuz müsabaka kuponu biriktirilecektir. 
5 - Kuponlar, müsabaka gün ünden evvel davetiye almak ü2ere ibraz edilecektir. 

HABER 
GOrbOz Çocuk M011baka11 

Taşra okuyucularımız 
Bu meyanda taşra okuyucularımı
zın çocuklarını da düşündük. Gön
derecekleri ve gazetemizde çıka
cak resimlere bakal'ak en güzel 
ve gürbüz olarak seçileceklerine 

., aynca mükif atlar verilecektir. 

No. 5678910 . 

Mükif atlarımız 
Erkek Kız 

Bir·nci 50 50 
ikinci 20 20 
Üçüncü 10 10 
Bundan başka 10 uncuya kadar kız ve erkek 
çocuklara ayrıca birer kıymetli hediye verilecek. 
Taşra okuyucularımızın çocuklan bu hediyeler
den istifade edeceklerdır. 



Ka~ak ııınıar 
Okuyuculanmı:za bir hizmette bu· 
Iunmak gayesiyle bir "KOçük İlin· 
llr., .Otunu açıyoruz. Bu illnlann 
atınna beş kuruş ücret alınacak

tır. Bir ay içinde gönderilen ldlçük 
llinlar gazetemize paraıa konula
caktır. 

Bütün büyük §ehirlerde olduğu gibi Berlinde de dansla jimnastik ve jimnastikle müzik birlqmi§ 
gibidir. Burada ( ' ) Alman kızını el ele vermi§ oldukları halde dan• ıeklinde jimnastik yaptıklarını 
görüyoraunaz. Yahut jimna.tik mana.ına danı yapıyorlar da denebüir. 

Japonyada Kyuahu adrıaında bulunan Aso yanar dağı Japonlarca mukaddes sayılır. Bu yanar da
ğın ate§ fışkıran ağzı (Krater) yer yüzündekilerin en büyüğüdür. Külleri elli kilometre uzağa kadar 
yayılır. Gelen haberler bu yanar dağın yeniden faaliyete geçtiğini bildiriyor. 

ıııııı11111uııııııııı11111111ııııırıııı11111111ıııııııııııı11111ıııınııııııı1111ııııını 

Yeni neşriyat 

Fotoğraf haberleri 
Foto <raf haberlerinin ikinci sayısı 

yüze yakın Türkiye ve dünya hadisele -
rine ait en son resimlerle çıktı. içinde 

musiki inkılabına ait enteresan bir yazı 
da vardır. 

(Fotoğraf haberleri) mecmuasını o • 
kuyuculanmıza bilhassa tavsiye ederiz. 

jinhisariar U. Müdürlüğünden 1 
50000 kilo Sellüloz kağıdı 
50000 ,, (70) No. düz beyaz karton 
10000 ,, Birinci hamur kağıt. 
25000 ,, ikinci hamur kağıt. 
Yukarıda nevi ve miktarları yazılı kağıt ve kartonlar 1 O -- 11 -

934 tarihine rnüsadif Cumartesi günü pazarlıkla satın alınacaktır. 
Talip olanların !artname ve nümuneleri almak üzere her gün ve pa
zarlık için de tayin olunan gün ve saatte yüzde 7,5 muvakkat temi
nat parasiyle birlikte Cibalide Levazım ve mübayaat şubesine müra-

............. _ ... _ _._ ..... lll caatları (6833) 

1 J lşci Ve Esnaf 

Süreyya Paşa işçilerini 
• 

şikayet ve temennilerJ 
Fabrika müdürünün iddialara 

Süreyya paşa fabrikası işçile -
rinden bazı şikayet mektuplan al

mıştık. Imzalanru gizli tutarak, 
bunların kopyelerini fabrika mü -

dürü Atıf Beye gönderdik. tade 
ettiği cevaplarla birlikte neşrine 
devam ediyoruz: 

Verem hastalığına gaka
/anan işçilerin hali 

Halen Süreyyapafa fabrikasın
da çalıtan bir iıçiden aldığımız 

mektupta iıçi, cümhuriyetin (D--;'. 
yan batarırsın) düıturundan il
ham alarak bütün kuvvetleriyle 
çalıttıklan halde, buna mukabil 
hayatlarının korunmadığından a· 
er acı ıikayet ediyor ve hayatları
nın tanzimi, haklarının gözetilme
si hakkındaki yazdıkları mektup
ların, fabrikaca hiç nazarı itibara 
a1nımadığından teessürle bahse· 
diyor ve diyor ki: 

"Bizim dertlerimizi söyliyen 
matbuatın yazdıkları niçin nazarı 
itibara alınmıyor? Bize yazık de
ğil mi? 

Gece sabahlara kadar 12 saat 
iıçi çalııtırmak umumi aıhhat kai· 
desine uygun mudur? Halihazır
daki kanunlar bu fazla çalıtmayı 
menetmiyor mu? Daha ne bekli
yoruz.,, 

Bundan sonra itçi, gazetemizde 
neşredilen fabrika müdürünün 
mektubundan bahsederek ıunu 
yazıyor: 

"Direktör beyin, kendilerinin 
de itiraf ettiği 6-7 itçinin verem 
gibi hastalıklara tutulması neden· 
dir? 

işçi ıabaha kadar çalıtırsa bu
gün hastalanan 6-7 adedi yarın 
kimbilir ne kadar yükselecektir? 
Ve kim temin eder ki hepimiz ay· 
ni vaziyete dütmiyeceğiz .. ,, 

Fabrikanın cevabı 
Verem maalesef memleketimiz

de büyük tahribat yapan bir has
talıktır. Fabrikamız, verem müca
dele cemiyetinin yüksek miktarda 
para veren bir azasıdır. Hatta 
mmtakamız Halk Frrkasiyle de 
bu civarda tarafnnrzdan da daha 
biiyük miktarda yardnn suretiyle 
bir tesisat vücudıe getirmeği ko
nuşmuşuzdur. Fabrikamızda ve
rem işçi yoktur. Bilakis hariçten 
veremli olarak gelen işçi çoktur. 
Bunun şimdi önüne geçmeğe mec
bur olduk. Dohiora mu:ıyene et
tiııneden işçi almıyoruz. Verem 
bilhas&-ı temas ile bir insandan di
ğ~ insana geçer. işçiler, evlerinde 
hıfzıssıhha kanunlarına pek riayet 
etmediklerinden verem mikrobu
nu biribirlerine süratle vennekt:e
dirler. Bu da Türk tababetincP. 
resmen hilinen bir hakikattir. Far
zı muhal olarak lstanbulda bu ta
raflarda veremli işçilerin biz de 
var olduğunu kabul etsek Türkiye 
ve dünyanm diğer taraflannda ve
rem ~·ok mu'? .. nunlara biz mise
bep oluyomz? Bu kadar basit mü-

taleayı ancak cahil bir işçi ~ 
bilir. Bunu da ayıp gönne~...ıi 
düşünmek ve hakikatleri goıv_,,. 
mek için birçoklan fazla kafa 
mazlar. 

Bir insan 11 saat günde~ 
bilir. Bu fazla değildir. Ç~~ 
leden evel (5) saat öğleden;~ 
altı saat çalışmak şartiyle ~ 
b~r yorulmaz. Biz de miid'P, 
tel lsaatten fazla çalışırız_- ?d ~ 
lar da işine göre fazla u~ 
Meselegecepostasr lağvedilıJl 

edilmemeli mi? Şunu arzede 
dünyanın her taraf mda işine 
fabrikalar, bir veya iki ve}iı 
posta çalışırlar. Binaenale)'b 
nun böyle olduğunu çalışJtl i 
sevmiyen işçiye lfitfen mufa'-
bildirilmesini rica ederiz. 1\1 J 
sef dünya zevk, safa diyarı O', 

yıp bir çahşma yeri oldu~ 
insanlann hayatlarım idame 

nıek ve medeni ihtiyaçlannJll 
mini zımnmda her asır ilerle 
daha fazla çalışmak mecb 
tindıe olduklanm ve çalışma 
ancak iptidai memleketler 
mevzuu bahsolduğunu, TürlÔ 
memleketi imar için çok çal 

Hizım geldiğini mufassalan 
sine ihtar etmenizi keza riCS. 
riz. 

Bir cemiyetin 
faaliyeti 

Terziler, kumaşçılar, 
• 

kacılar, kürkçüler cerJ11 
canlılık gösteıiyor 

lstanbul terziler, kum 
elbiıeciler, şapkacılar, kiif 
ler cemiyeti, 9 - 11 - zg3 

ma günü saat dörtte Toka 
salonlarında danalı bir ça1 
tip etmiıtir. 

Kıı mevıimine ait en •D11 

da giyecekler, burada te§h~ 
lecektir. Reiı H. Ali BeY I 
ıiyle bedelıiz daıJetiyeler J 
tılmıştır. ti. 

Eınal cemiyetlerinitı ~ t 
canlı iıler yapmaıını tetrl I 
deriz. Terziler, kuma§f~ 
biaeciler ıJe ıapkacılarla ~:~,,1 .,, 
ler her halde bundan ' 
göreceklerdir. 

Dikkat! 
Esnaf ve işçi ~ 

HABER sizin, halkın g • I . . •. , 
.sidir. Her türlü §ikayetıııl <(fi' 
leğinizi ya bizzat gelere1'bill 

b. e bir mektup yazarak •'. ,; 

riniz. Bu sütun, sizin. i~•.,diı' 
mııtır. Şikiyetlerinizı ~e ~ 
lerinizi alakadar rn•"" 
duyurmafa çahşacağı'T-·/ 

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


