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ransız kabiıiesi kuruldu 
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ı ············ .. ·····-··············· .. ······-··----
~Güze I ve Gürbüz 

M. Flanden başvekil, Heryo nezaretsiz nazır, Laval l 
ÇOCUK 

müsabakası . ............................. _________ -
hariciye, Maurin harbiye, Denain 

hava nazırı olmuştur, 

Bu kabine harici siyaseti değiştirmiyecektir: Lakin 
İş başında uzun müddet kalacağı da şüphelidir, 

sürerek teklifi reddetmiıtir. yeni kabi
ne, bunun üzerine M. FJanden tarafın
dan kurulmuıtur. 

Kabineye giren baılıca ıahsiyetleri 
yukarıya yazdık. 

kııvv tl" • e ı zıya nqrcd e-
tek ·ı . -

Pı otun gözlerini ka-

Franıada M. Dumerg'in kabinesi, 
mevkiini sağlamlaştırmak için Kanunu 
Esaside bazı tadilat yapmak iatemiı, 

bunda muvaffak olama)?nca istifa et -
miştir. Bunftn üzerine Reisicümhur, ka
bineyi teşkil vazifesini M. Laval'a ver -

1 
miş, fakat, bu zat, Hariciye Nezaretinde 
çalı§masının daha nafi olacağını ileri 

Yeni hükumet reiıi merkez fırkala
nndan biri olan demokrat cümhuriyet • 
çilere mensuptur. Eskiden bir çok de.fa 
nazırlık bilhassa lktiıat Nazırlığı yap
mıştır. Kardeşleri büyük bankacı oldu • 
ğu için maliyecilere dayanır. Türkiyeye 
ve Rusyaya seyahat etmiıtir. 

~tıran alet bir taban
~Q "b" Hı ı kullanılabiliyor. 

ı 
Art uçan tayyareler 

düşürülebilecek 
iki Fransız bir alet keşfettiler 

let~Üyiik. harptenberi birçok dev
n. ehr topraklarının ve şehirleri· 
ın ava. h .. 

1"U ucumlarına karşı ko-
ntnası için b" b" db. mı•] d ın ır te ır ara-
~ ar ır ! 

ait ~ene bir ok ka iflerin miıes· 
. orunma. 1:edhirıni buldukları

b 1 ıddia etmişlerdir. Bulunan 
l U tedbirler hücum eden tayyare
erin ınotörlerini durdurmak ola-

'-----------------------------~.:__. 

liallossy istvan Bey 

9 EylAI 
~ l<:rnir sergisi 

~ ~.dd~peşte sergisi 
4l(l\.t • •• 

aud Uru ne diyor? 
llli~de:)e§te, (Hususi Muhabiri
~11tnnt - Avrupanın en çok 
d 1f ser · a.n ola gı ınütehassıslarm • 
~"tan n ~~ gayet iyi Türkçe ko-
ı ·· nail 1 ı \irkiyed . ossy stvan Beyle 
Q " e ılk d f 1 .rtıelnı·ı l e a o arak açılan 
ll1.tnu..... 

1 
e sergi hakkında ko _ 

·•• Ve fk" A.y11i 
1 ırlerini sordum. 

llel • ~aman d B d 
b t\lılel a u apeşte bey-
'l&.llc &ergisi ınüd.. .. l 
"' •sy J t uru o an 
,.~~ s Van B b" T ..._ \>e ul ey ıze ürki-
~diitnı u budununu ne kadar 
1:e11 BÖyJed"J 
1_ eı;e A k ı den sonra ge • 

r s n arad '-" l" ergisi d aKı yer ı mai-
n en ç k .. 

rak ileri sürülmüştü. Vakıa man· 
tıkan böyle bir şey yapılabilirdi. 
Bütün hudutlara bir sıra makine 
dizilir, neşredilecek ışıklarla e
lektrikten bir duvar yapılır, böy-

ce rç6 §e irl r ·e bütün ı 
hudut muhafaza altına alınmış 
olurdu. Lakin böyle bir ışık ya
pılmış mı idi? Ve yapılmı! ise 
nasıl kullanılabilirdi? Biz, kendi 
hesabımıza böyle bir şeyin vücu
düne ihtimal vermemekle bera
ber meseleyi fenni cepheden t~t
kik etmeğe razı olduk. Aldığımız 
netice fU oldu: 
Cok kuvvetli bir radyo istasyonun 
dan neşredilecek kısa dalgalar bir 
ayna vasıtasiyle muayyen bir sa
ha üzerinde toplanabilir. Böylece 
elde edilen kuvvetli bir manyetik 
saha, bir tayyare motörünün 
manyetosundaki iki kurup arasın
da bulunan küçük manyetik sa
hayı yok eder, hiç olmazsa kuvve
tini azaltır. Cereyan kesilir ve 
motör durur. 

Evet, bu nazariye olarak 
doğrudur. Fakat tatbikatı ancak 
iki üç metre arasında bir mesafe 
içinde mümkündür. Halbuki, 
elde edilecek lusa dalgaların en 
az yedi veya sekiz kilometre u
zunluğa gönderilebilmesi lazım
dır ki, hava hücumlarına kartı 
müsbct bir müdafaa vasıtası elde 
edilebilsin. 

lşte bu hareket noktasından 
ilerliyen kaşifler anlatmış oldu
ğumuz sebeplerden dolayı geri 
dönmüşler, başka şeyler aramağa 
başlamışlardır. Bu yolda yapılan 
tecrübeler de, bir takım masalla
ra yol açmamış değildir. Guya, 

,-
(Devamı 9 uncu da) 

EN GOZEL 

AŞ 
EKT u 

BUNU KiM YAZACAK? 
0 ıyı bir tesir J 

• <ıt!evanu g uneu ~). ı•--·----------
Tafsilat 5 inci saylfada 

, 
Boğucu gazlar ve 
lıava hücumların .. 

~n korunma 
i'•lJ\.1-· 

Sıhhiye Vekaletinde bir ze
hirli ve boğucu gazlaT ve ha
va hücumlarından koruma şu
besi müdürlüğü ihdasına lü
zum gösterilmektedir. 

Layihada bu şubenin 1934 
bütçesinin (B) cetvelinin sıh
hat ve içtimai muavenet faslı
na ilave olunacağı ve içtimai 
muavenet umum müdürlüğüne 

unatağt işaret edil-

Amerikada intihabat 
Nevyork, 9 (A.A) - Meb'usan mec

lisi için yapılan seçmelerin son netice
lerine göre demokratlar 320 ve cümhu· 
riyetçiler 102 azalık kazanmışlardır. 
Bundan evvelki seçmede demokratlann 
313 ve cümhuriyetçilerin de 117 azalığı 
vardı. Bu sefer meclise 7 terakkiperver 
ve ü~ ziraatçi de seçilmiştir. 

Biletçiler 

Her üç ayda bir 
muayene edilecek 

Tramvay ıirketi, biletçiler hak
kında yeni ve mühim bir karar 
vermiştir. 

Bu karara göre, biletçiler bun
dan sonra her üç ayda bir sıhhi 
muayeneye tabi tutulacaklardır. 
Tramvay şirketinde teşkil edile
cek mütehassıslardan mürekkep 
bir sıhhi heyet biletçilerin dahi
li ve harici muayenelerini yapa
cak, her biletçiye verilecek sıh
hat listesine gördüğü arızaları 

kayddecektir . 
~(Devamı 9 µneu da)1 

Fransanın harici aiyaseti değişmiye
ceği muhakkak gibidir. Fakat bu kabi
nenin it baımda uzun zaman kalacağın
dan şüphe ediliyor. 
~-'Cvv.e!cc gelen .;.-...ı 

Paris, 8 lA.A.7 

F "11 · h" b .uıerg ransız mı etıne ıta en şu o~ 
yannameyi ne!retmİ§tİr: 

"Bütün vatandatlarımdan, hali 
hazırdaki müşkülatı, en uygun bir 
tarzda hal i_çin !azım olan ıükunu 
muhafaza etmelerini rica ederim.,, 

· (Devamı 9 uncu da) 

••• N,giin güzeCVe g.ttanım 
müsabakamıza i~tira!irbi.iz çoaı-,; 
-cındaki 15 incı m'k eden yedi 

sinden 'bclkıa Han~ktep talebe· 
nqred iyoruz. ..ı_; 

F otoğrallarmızı Foto Süreya-

Ja çektirebilmek için idareiaane
mizden kart alınız. 

Deniz silahlarını azaltma konferansına iştirak eden Jdpon" ~ 
Amerika murahlıasları. Soldan itibaren: Japon Amirali f amamato, 
Amerika Amirali Standey, Amerika Siyasi murahhası Norman Dav/4, 

Japonya murahhası ı.l!açudeira. 

Deniz konf eTatis~ ·.;· 
toplanmazdan evvel"..·, . . 

Muh afazakarlarl Bu ne mantık? 
bir içtima 
·yaptllar 

Buria sebep ne? 
Londra, (Hususi) - lngiliz 

muhafazakarları son günlerde bir 
toplantı yapmıtl:r ve lngilterenin 
bahri satvetini muhafaza etmek İ· 
çin icap eden her fedakarlığa kat· 
lanmağa karar vermi§lerdir. 

Bu karar, deniz silahlarını a • 
zaltma konferansının arefesinde 
verilmi' olması itibarile çok mü • 

himdir. Deniz konferansı önümüz· 
deki ilkbaharda toplanacak ve 

her cinı ve ıınıf deniz silahları et· 
:{Deva.mı 9 JJnCU da)l 

Ameleyle insan arasında 
fark var mıdır? 

Rapordaki bu tenakuza 
Bir mana veremedik ' · 
Kuru çe!medeki kömür depo

ları ötdenberi bu civar halkı ile 

depo sahipleri arasında bir ta • 
kım münakataları mucip oluyor• 

du. Bunun sebebi depolardan 

mütemadiyen intitar eden toz • 
ların bütün bu civar. halkınm 

sıhhati üzerinde fena tesir yap • 
tığı iddiasıdır. 

Son zamanlarda bir lieyet 611 
mesele hakkında bir rapor ha • 
:ıırlamıttır. Raporu hazırlayan., ' 

. ~tm:aılQ 
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l ekzip! 
HAB~R - Aktam Poet!•' 

- Bii kedi 
,, 

Ar~avutluk, şayia
ları tekzip ediliyor Kadınlar için mecburi 

askerlik kabul edildi 

Dün Köprüde nıu~ 
nakalatı durdurd~· 

J{öpf'I 

Atina, 8 (Hususi) - Arnavut• 
luk ajansı dün burada ne!rettiği 
bir tekzipte Şimali Epirde yaıa • 
yan Rumların tuyik edildiğine 
dair Yunan gazeteleri tarafından 
yapdan neıriyatı tekzip ve Erıeri 
ıebrindeki Rum aleyhtan hareket· 
Ieri, Rumca konuıan bazı fesatçı • 
lar& atfetmektedir. Bura ıiyasi 
mahafil ve ıazeteleri, Arnavut a· 
jammm bu tebliği hakikate uy .. 
mayan bir tahrik mahiyetinde te • 
llkki etmektedir. 

~iman malGmata göre Yunan 
hOkameti, Arnavutluk hüldimeti 
nezdinde yeniden ıiddetli bir te • 
tebbUıte bulunacak ve Arnavut· 
luk hük6metini, cihan efkan umu· 
miyesi huzurunda eka1Hyetler 
hakkındaki ahkama riayet etme • 
melde itham edecektir. 

Yunan hükCtmeti, yapacaiı bir 
teteb'hUlle, Arnavutluk kanunu e
aaıtsinin yabancı dil ile ders oku • 

· tan mekteplerin kapatılmasını i. • 
mir bulundutrl hdl..\undaki iddia • 
nm beynelmilel teal1...:~~le · boı.r'" · 

" ı."lr Kumfarı Mv 
mıyaca5ını l •tler 

~ Şimali Eı: r~caat ettiklerindtıu 
t t• . fıli bugünlerde Mil • 

m ye ıne mut .. 
Yunan maha ının iıe el ••n•o•ınt 

ı-··-- -- . • 
Nafıa 
binası 

--0--

Vekaletinin yeni 
merasimle açıldı 

An kara, 8 (A.A.) -Yeni na• 
fia vekileti binası bqün aaat 16 
da açılmıfbr. ~ılma reuninde 
B. M. M. Reiıi Kizım, Baıvekil 
lımet Pap. Hazretleriyle vekiller, 
mebuılar bulunmuılardır. 

Kordeli Bqvekil lımet Pqa 
Hazretleri tarafn~·an keıilmit ve 
Reiıicumbur Hazretleri de açıl • 
ma akebinde teırif buyurmuılar • 
dır. 

Reisicumhur Hazretleri Nafia 
Vekiletinden ayrıldıktan sonra 
beraberlerinde B. M. M. Reiıi Ki.· 
zmı Paıa Hazretleriyle, Af et Ha
mmefendi olduiu halde aerıi evi· 
ni ıereflendirmiılerdir. 

Gazi Hazretleri :1erıi evinde 
iki 1&&t kadar dolapnıflar, Lozan• 
Clan önce ve Lozandan sonra aalo· 
nu baklanda Vedat Nedim Bey ta• 
rafından verilen izahah alaka ile 
cilnlemiıler ve bu salonu uzun 
mUddet halka, mekteplilere ve 
ıençliie açık bulundurulmasını e· 
mir buJU!'DlUJ&rlda. 

Gui Hazretleri müteakiben Jı, 
SOmer Bank ve Orman çiftliği ile 
41ier san&Y.i tubelerinin pavyon· 
larmda e1&1lı tetkiklerde bulun· 

.Mecliste Lehistan lıükfimelinin 
Ihtisasencümenleri bu karaTından kadınlar 

An:.~~<A:~çi~~.Mec- pek memnunmuş! .. 
liıi buaün Eıat Beyin riyuetinde On sekı·z yaşında ufak kızlar bile 
toplanmıı ve celsenin açılmasını 

müteakip Fransa Ayan ve Mebu • go·· nül(Ü • yazılmak İstiyorlar 
ıan mecliılerile Yugoslavya ayan 
reisi tarafından B. M. Mecliıi Rei· 
si Kazım Paıa Hazretlerine ıön • 
derilen aıağıdaki teleraflar okun· 
mu!tur: 

"Müe11ir tabirlerle B. M. Mec· 
lisinin muhabbet hiılerine tercü • 
man olan tel yazısından dolayı 
yüksek Aıamble namma tqekkür 
eder ve aamimi minnettarhimıızı 
Türkiye 8. M. Mecliıine iblli et • 
menızı rıca eaC>". A: Re •• l"mnsa yan ısı 

Janneney 
"Franıız Mebusan Meclisi, Re· 

is Bartu'nun ziyaının Türkiye B. 
M. Meclisine ilham ettiği değerli 

ve yüksek muhabbet nitanesinden 
ha11atan mütehusiı olmuftur. 

F zansız Mebuaan Mecliıi namı· 
na heyecanlı teıekkürlerimizin 
momleketimizin do.tu TUrlüyenin 
müme11illerine iblifı hususunda 
hltfunuzu rica ediyorum.,. 

Fransız Mebusan Reisi 
Buisson 

"Büyük hükünidarmm feci iki
beti yüzünden Yugo.tav milletinin 
maruz kaldıiı büyük kayıp dola • 
yısile Türkiye B. M. Meclisinin iz • 
har ettiii derin teeuür ve heye • 
canlı taziyetlere kartı Yugoslavya 
Ayan Mecliıi namına teıekkürle • 
rimi arzederim.,, 

'Ayan Meclisi Reisi 
Tomosiç 

Bundan ıonra Mecliı ihtiaaı en• 
cümenlri azalan ıeçilerek pazar -
teıi günü toplanmak üzere içtima& 
nihayet verilmiıtir. 

-o-
ilk mektep muallimlerinin 

kursu 
Ankara, 8 (Huıuıi) - ilk mek· 

tep mualimleri için Gazi enıtitü • 
ıünde bir kura açılacaktır. Bunun 

için, cumartesi günü Maarif veka· 
Jetinde bir komisyon toplanacak -

VARŞOVA - Kadmlann 
askerliği nihayet bir hakikat 
oldu. Bundan ilk defa res· 
men tatbik eden Lehistan hük<t • 
metidir. Vakıa Finlandiyada, Le
tonyada, Litvanyada, qağı yukan 
küçük Ba!bk hülriimetlerinde ."Jlar 
dın aıkerlerden büyü~l~Jb~ hiz· 
but>;IH.fff.t~;;d~, ;:.f·'bir kanun ile 
baılanııı ve UR davet yapılmıftır. 
Bu hal kadınlar arasında büyük 
bir sevinç doğurmuı, henüz ııra • 
ıı gelmiyen genç kızlar bile aıker• 
lik §Ubelerine nıüracat etmişlerdir. 
Kızlardan tqekkül eden kıt'alar 

muavin kıt'alar olacaktır. 

Kızlar erkeklerden daha ıenç 
yani 18 yaımda askerliğe ıirecek· 
lerdir. Tabii bunlar erkeklerin va· 
•if eaihi ta.mamiy1" yap& li a.a;ı: 
Jerdir. 

Orduda daha çok terzilik, ta • 
mircilik, ütücülük aibi hiz~k_,..e 

.aa a • 
kullanılacaklardır. Kar· d . 

• & ... ,ıne aır sa• 
dm aıkerlerın ,. .. - "h t• tal. t 

b 
. ,_ .. a ··bu cı e ın ıma • 

ra at y9v' 
_,erle aydınlanacağı haber 

f~ilmektedir. 
Evli kadınlar kıtlalarda yatmı· 

yacak, evlerine gidebilecekler, li.· 
kin sabahleyin muayyen zamanda 
kıtlada bulunacaklardır. Bu ka • 
;;-un Lehistan meclisinde münaka • 
ta edilirken, bir mebuı fazla mu• 
rafı mucip olacağından bahsede • 
rek kadınların aıkerliğine itiraz 
etmiıti. 

Halbuki hariçten celbedilmek· 
te olan sivil iıçilere verilecek pa· 
radan tasarruf edilecek,, güçlü 
kiivetli ıc.dınlar: cluel bi~ ~k 

vazifeleri Üzerlerine alacaklardır. 

Vekiller heyetinin 
kararları 

Fransızlar hududu 
geçerlerse ... 

Londra.,. 8 (A.A.) - Fransız Ankara, 8 "(Hususi) - Bet yüz 
kıtaatmm Sar hududuna doğru kitinin vatanda!lığa kabulü, adam 

öldürmek suçundan yedi sene 7 a· 
hareketini protello için Londra • ya mahkfım Mehmet oğlu Hasa • 
dairi Alman ıefaretine Berlinden nm hastalığına binaen geri kalan 
talimat gelmittir. Hariciye na • ceza11mn affı Vekiller heyetinin 
zaı M. Simon çok mefgul oldu • affı Vekiller heyetinin kararına 
ğundan Alman sefiri dün yapaca • kararına iktiran etmi!tir. 
ğı ziyareti bugüne bırakmıttır. 

--o- Ziraat bankasının program 
M.Titüleskonun teşekkürü Ankara, 8 (Hususi) - Ziraat 

bankasının hazırlamakta olduğu 

Ankara, 8 (A.A.) - Romanya bet yıllık programın zeotekniie a· 
hariciye nazm M. Titülelko Türk it kıamında, her vilayette birer ze· 
topraklarım terkederken Reiıi • otekni müteha11111 bulunma11, 
cumhur Hazretlerine bir telgraf bunların idaresinde aygır ve da • 
göndererek ma%har olduğu büyük mızlık hayvan depolarının teıisi, 
iltifattan dolayı minnettarlrlda • yarıı ve hayvan İ!lerinin organize 
rmr arzebnit ve Gazi Hazretleri edilmesi, Şif ad iıtasyon1annın ço • 
de M. Titüleıkoya bu ıevimli tel • ğaltılması, baytar fakültelerinden 
,araftan pek mütehuaiı oldulda • çıkacak müstait gençlerden birka· 
rmı teıekkür ve ıelimlariyle bir - çının ihtiıas yapmak üzere her yıl 
likte bildirmeie Bükreı elçiliii • Avrupaya gönderilmesi dütünül • 

matlar ve aanayiimizin yıldan yı· tır. mizi memur buyunpuılardır. mektedir. 

la götterdiği ilerlemeyi takdir bu· ·--------------------·---··------------· 

~uıtardır. 1 Sahalı . e1azeteleri ne dilJorlar? 1 
Deylet demiryolları ve ~_ı _ _ 

acentelik VAKiT - "Framız buhran,, ın· Bununla beraber radlkallerln re· Milli11et - Ahmet· Şükrü Bey, 

Ankara, 8 (Huıusi) - Haber 
aldıimıa göre Devlet Demriyolla· 
rı Sirkecideki Antalya anbarından 
Meaajeri acantahğını almııta. 1 -
darenin bu iti kendi memurlarına 
ıördüreceii ve bu hareketin orta· 
ya çıkanlan bazı yolsuzluklardan 
ileri geldiği söylenmektedir. 

Nobel mükafatı 
htokholm, 8 (A.A.) - 1934 

Nobel edebiyat müki.fatmı hal • 
1&B mul'larrh-lerinden Luizi Piran · 
dello kazanmııtır. 

dan balıaeden Mehmet Asım Be11 M. ui olan Bergo aigaıi mütarekenin de- "Ruzveltln zaferi,, başlıklı nıakale· 

Dümergın çekllme•I aebeplerini anla· vamı lüzumunu tekrar etmiştir. Bu •inde ayan ve mcbusan mt:clislerile 
tarak onun kuvvetli bir hükUmet teş· IUbar Ue yeni teşeklı:ül edecek lıükil- otuz üç valinin seçilmesi için yapılan 
kiline imkan vermek maksadJgle baş· met te gene bir mütareke hükılmeti intihabatta demokratçıların kazan· 
vekUe Meclili Mebıuanı feah etmek olacak demektir.,, mıı olmasını tahlil ederek bull{ln 
aelahiyetinin veril•sini iltediği ve CUMHURiYET - Yunus Nadi Ruzvelt tarafından takip edilen iktı· 
muhalefetle karıılQftığını izdh ediyor Bey bugilnkü makalesinde Sovyct in· sadi programın Amerika halkınca 
ı•e şöyle devam ediyor: kiUibının on yedinci yıl dönümü mü· tasvip edUmekte olduğunu gösteren 

"Dumerg aon gllnlerde bütün bu nL!ebetiyle büyük kom§llmuzun çar· bir nıanası olduğunu anlatıyor. 
düşüncelerini Franaız kabineıinde mü· lık devrindeki vezigetiyle ıimdiki va· Zaman - Ebüzziya zade Velit 
zakere mevkiine koymuştur. Nanrlar ziyctini Tmlkaycsc ve büyük terakkiye Bey, Framız buhranındarı bahseden 
Ue hemn her noktada anlaımıştır. i§aret ettikten sonra "iftihara ldyik· makalesinde Framada zail bir lıüku
y anlız radikal fırkaaına bağlı olan tır ki biz bu büyük inkildpcı mUletle metin iş başına gelmesi neticui hasıl 
nazırlar meclilin feıhi meseleıinde ilk doıt olan mUlet ve memleketiz en olacak zararları ıayarak bundan Sar 
blrleıememişlerdir. lıte bugiJnldl buh: kara ve en %Or günlerde bfl§lamzı o- meselesi ~ dolayısile Jjlnıanların bi· 
ran vaziyeti bu anlaşmanın neticesi· lan bu dostluk her nün sıhhat re 1.-uu· le istifade etmrsi ilıtimali bulundu· 
dir. l'6tlni artlırarak devam ediyor.,, di· ğunu kaydediyor. 

J!Jr. 

Dün sabah saat onda, L:. 
b. del\"" üzerindeki tramvaylar ır .. ,,. 

re durmuf, katar gibi birbırı d• 
dına yığılmıf, arka tranı~•~ 
olan ahaliden bir k11mı ıııe it" 
kaza olduğu zanniyle öne do 
koımağa baılamıılardır.. ~ 
Görünüıte filhakika ~ır ·rrdi· 

olduguv na ihtimal verılebı 1 
A 

~ • ot ~· 
Öndeki tramvay ılerlemı~ t,1r 
onun altında bir kitinin bı~ 
mi çıkarmakla uğratııı, h lt1l 
toplanmasına ve bu kala bal• ltı, 
gittikçe çoğalmasına ıebep 0 

yordu. le J1J' 
Bir müddet ıonra 4 nese ar'• 

ı l tramv,.., ,n altında ~ 
atı mıf, • f 

darr .niçük, tekır, J 
nakn ,~,a çekmiı, peritan bir I< 
ço 
:r•karmıftır. ,ı, 

Kedi bel" nasılsa tramva! ; 
tına girmif, v~ vatman ıur• ~ 
fren ııkmıt, kedinin hayatını 
tarmıftll'. 

Kedinin tramvay altından ~ 
karılması bir müddet sürmüJtUI 
Zavallı hayvan, tramvayların ti 
kerlekleri altına daha çok ıo.' 
luyor ve devamlı çağırmal•ıt 
rağmen bir türlü dııarı gebııi ' 
yordu. 

Maamafih kurtarıldıktan •"' ~ 
ra da hadise bitmemit, kedi ili' 
na ile çıkanlıp yaya kaldırınııtı' ' 
bırakıldıktan ıonra, bir ihtif" 
kadın, felaketzede ve sigort&f" le 
kediyi bir kağıda ıararak kastf' 
larm bol olduğu bir muhite b•' 
rakmak üzere hareket eden trtl d 
~ylarla. birlikte takdirkar b8' 
kıslar arasında Beyoğluna do . . 
yümıeğe baglamııtır. 

Bükreı," (Havas Ajansı) / · 
Hırvat tethit teıkilatına mens' 
bir adam Romanya emniyeti t 
mumiye memurları tarafmd'* 
yakalanmı!tır. Hüviyeti hell~ 
kati surette teabit olunamıya~~ 
adam, Yugoılavyada bir çok P' 

hit ıuikutlanna ittirak ettiiİ~ 
itiraf etmif, fakat Marıilya ,1 ~ 
k•stiyle lcatiyen ali.kası buluısl 
dığım ıöylemittir. 

Hırvat tethitçisi Roman1•1' I~ 
sahte bir isimle girdiği, !e~ tı 
ayındanberi hududtan dıt 

1 
l\ 

çıkmadığını söylemektedir. ~ it 
manya zabrta11 tahkikata de 
ediyor. _/ 

Kaçakçılıkla 
mücadele 

gel~ Ankara, 8 - Meclise 
iki li.yihaya göre: tt 

1 - Kaçakçılığın men ~~ 
kibine dair olan 1918 nuııı el' 
kanunun 71 inci maddesiyle;· 
yin olunan müddet 1937 yılı ır 
yısmın ıonuna kadar uzatılıı' 
ta. . ti,,, 

2 - .Adliye Vekili adli •~,o. 
mahkemelerinden lüzum go ·tf' 
lenleri icra Vekilleri karst' 
kaldırabilecektir. 

1 

--0- ·ttı 
M. Maksimos Atinaya fl,.ı 

Yunan Hariciye N~ır• ıi 
Maksimos dün deniz yoliyl~ 
naya hareket etmittir. r.f ııi"" 
nazır rıhtımda hükUmet e~ • 
Yunan sefareti ve konsol ol" 
nesi menıupları tarafında" 
lanmııtır. 

Yunan iktısat nazı:~ 
Ankara, 8 (Hususi) -- Jı1 ,~' 

lktıaat Nazırı M. PesmaıoifrJ'' 
marteai günü Ankaradan & 

caktır. 
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~~vden, her düldClriClan aJi. 
ı ~zerleri sokaklara teneke 
~l•e " •L' e;., ·: çop oofa)blıyor. En ana 

' 1. ~eler hile, mezbeleden ıeçi
b ~'Yecek haldedir. Burnumu • 
~ dir .... kın 

'tdi k'~gı lıyor. mikrop Te 

t " 1 °Pek ilretiyoruz. Herkes 
~,.a ı ·· 
te\'k ç~p tenekt;si kollanmağa 
~le . edılenıez 111i? Mqaallah' 
1 dıyerniz L._. 1 b" • d" et- k uoy e ır emır ın· ..... e n"f " uzu haizdir. .; -· Trarnva,,I - ı:....pa11 d J arın kapısı Ka 

lltursa kaıalar daha az olur • 
Uf. On · \t .. un ıçin l»ir ay kadar 
~kler çalındı, kondo'lttörler, 
~ anlar cezalandırıldı, bu ka
~ e asabiyetle, titizlikle riayet 
11t~"du. lakin, §İmdi bu it her 

ense tavsadı. 

l\j!onulnıuı ve hayli yer etmit 
~,}'1tnları kaldırmak değil, tram-

~tt. -~ .. Yeni nizhamlar koymalı • 
· "ltJ)ıd un~a.n~n er yerinde arka 

~~ han gırılır, ön kapıdan inilir. 
il ulda da öyle olmalıdır. 
~ ·- s-

ı~i d b~tatta bir havuz vardır. 
lıa,tlıı 0 

du, Hem sandallar ııiı· 
lıette~~r, hem de civara taaffün 
~!\.... ~Yor, Bütün halk, temiz-

·-.eal • • nı 1stiyor. 

l' - 6-
~· 'k•irn h"d . 
t 'blitij a. ı esı, yerli ve ecne-
~~ ç l il kafilelerin ziyaret ede
~İt 'ttt e ellk koyduğu muhterem 
dikıt,:."lci halindedir. Halbuki, 
~~\ı)l'lla.e ~kılıraa, daha itinalı 
~·h.rııı hıırn geldiği anlatılır. · ~ı~:n er Yerinde abideleri 

('d, en.~•!.•.. da itfaiyeyi 
~~l a ıoturnıeli, üzerine 

di.,trrı a •u 11lmıalıdır. 

bet,~ - 7 -
• eıt Kartaı~ 

l' (Vl·"O) 
ii k ~ ll;,t.,,6~!!:11~ar hududu 

~~llllda. _ Turk-Bulıar hu· 
--q' • -.vrıra k ı.. ı için ı._ • Proto ollann tan· 

·•tıd tenrırn • d 1 du ' ~lıtırı ız e hlamur kas· 
il 'lcta.ırı ~t olan Bulıar heyeti 

S lfe,.et. ofyaya ıitmiıtir. 
'>f y •rna:a.la 

t-., 'da. ...... nan protokolların 
-~ •urk 

t& ol Çe, Bulgarca ve 
lrak.. .. . 

~ ~· ........ _~ nusha iızerine 
_ ~~ tab'ı itile 
d .. ,._.." 
~ 9ift1.._ - e1etine T" -'- h 

~elet .:-ıı k ' Unt eyetin-
edit, e11ıa.ı B. refakat et-

Halk Fırkası 
kongreleri 

Semt ocakları 
toplanıyor 

İstanbul Halk Fırkası semt o· 
caklarında kongrelere bu ayın be· 

tinden itibaren baılanmıtbr. Halk 
Fırkaaı nizamnamesi mucibince 4 
yılda bir Ankarada yapılan umu • 
mi kongre bu yıl mayıa ayında 

yapılacağı için ocak kongreleri da· 
ha hararetli olarak cereyan etmek· 
tedir. Dün Eminönü kaza11ndan 
Langa ocağı, Fatih kazaıında 
Horhor ıemt ocağı, Oıküdarda 
Sultançiftliği ocağı, Balurköyde 
Şamlı ve Halkalı köy ocaklarının 

kongreleri yapılmıttır. Şimdiye ka
d&r kongreai yapılan ocaklar ıun· 
lardır: 

Bqiktaı kazaaı C:lahilinde mer
kez ocağı, Yıldız ocağı, Muradiye 
ocağı, Oıman aia ocağı, Rasim 
ra ocağı, Kumkapı ocağı; Fatih 
kazası dahilinde Eyüpte lıli.mbey 
ocaiı, Fenerde Sultan Selim oca • 
ğr, Şehremininde Ereğli ocaiı, Ka· 
dıköy kazaaı dahilinde Caferağa 

ocağı, Osman ağa ocağı R,asim 
pafa ocağı. , · 

Bugün de; '.Adalar liazaaın.da, 
Kınalı; Beti~ kazası dahilinde 
Ortaköy ve dikilitaı; Beykoz ka • 
zası dahilinde Anadolu hisarı, F e

ner, Sırapınar, Poyraz, Kanlıca, 

Hüseyinli; Beyoğlu kazası dahi • 
tinde Firuzaia Te Kadı Mehmet; 
Eminönü kazaıı 'dahilinde, Gedik· 

, Ta\•§antafı; Fatih kazası da· 
bilinde Merkez efenCli; Kadıköy 

Eminönü kazası dahilinde, Gedip• 
rahim ağa, Osmaniye, Merdiven • 
köy, Göztepe; Sarıyer kaza11 da • 
hilinde Tarabya; Uıküdar kazası 
dahilinde Şemsi Pqa, Bakırköy 
kazası dahilinde Ayayorgi, lkitel· 

li. Firuz köyü, Avcılar köyü ve 
Anbarlıköy ıemt ocaklarmın kon· 
greleri yapılacaktır. 

Konservatuvarın konseri 
lıtanbul konservatuvarı ta-

rafından bu ıene için hazırlanan 

komerle;in ilki dün aktanı Fran • 
sız tiyatrosunda verilmiıtir. Kon
ser muvaffakiyetJi olmuıtur. 
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lstiklil lisesindeki 
hadisenin aslı . 

Dün lıtiklil liaeıi hademelerin· 
den Hüseyin ile Osman arasında 

bir kavga olmuş ve Hüseyin Os • 
manı arkasından jilet bıçağile ya· 
ralamıtbr. Lise müdürü Agah Bey 
dün bu hususta demiıtir ki: 

-Talebe kagvası fayiasımn 

aslı yoktur. Kavga edenler iki ha • 
demedir. Odacdık eden Oımanı 
yaralıyan Hüaeyinin mekteple ala
kası kesilerek polise teslim edil • 
mif Te hakkında kanuni takibat 
batlanmııtrr. • 

--O-- ıt"t 

Şoförler taksilerin 
tahdidini istiyorlar 
Şoförler cemiyeti belediyeye 

müracaat ederek takıi otomobill~ 
rinin tahdit edilmesini iıtemittir. 
Taksi otomobillerinin seneden se· 
neye azalması lstanbulda taksi İ!İ· 
nin azaldığını ıöılermektedir. 
Bundan baıka pazarlıkla müıteri 
taşınmasının da önüne geçilmesi 
iıtenmektedir. Belediye bu husuı· 
ta tetkikat yapacaktır , · 

Maarifimiz için 
iki kayıp 

Dün, maarifimiz için talisiz 
bir gün olmuıtur. Kıymetli fizik 
hocası Mahmut Beyle değerli 

maarifçilerden Bolu maarif mü
dürü Hilmi Bey vefat etmitler • 
dir. 

Mahmut Bey uzun zaman bir 
çok orta mekteplerde hocalık et
miı, İstanbul kız muallim mek
tebipin, Kabata§ ve Pertevniyal 
liıelerinin müdürlüklerinde bu • 
lunmuıtu. Henüz elli yatların
da bulunan merhum, dün ansızın 
ölmüıtür. Çenazesi bugün Fatih 
Kıztatında Değirmen sokağında 

sekiz numaralı evinden kaldırı
lacaktır. 

Hilmi ·Bey de Viyanada peda
goji tahsil etmif, Bolu kız mual
lim mektebi müdürlüğünde bu • 
lunmuftu. Bolu maarif müdürü 
iken hastalanmıf, ıehrimiz bele

diye haıtanesinde tedavi altına 
almmıfh. Dün sabah orada ve
fat etmif, cenazesi öğleden ıon· 
ra kaldırılmı~tır. 

Metresini öldürüp sarım· 
saklıyan adamın 

muhakemesi 
Metreıi Nazmiyeyi Kaıımpa • 

pdaki evinde boğup öldürdük • 
ten sonra odanın tahtalarını ko
pararak kadıncağızı oraya gö -
müp üzerine de sarımsak döken 
Osman hakkındaki da.vaya dün 
sabah ağrr ceza mahkemesinde 
devam olunacaktı. Geçen cel • 
ıede, bu ıef erki celse için vekil 
getireceğini aöylemit olan Oı • 
man dünkü muhakemede de ve
kil getirememit olduğundan mu

liakemeai birinci klnunun altın
cı &ününe talik olunmuftur. 
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Hukuk fakültesi talebe 
cemiyeti 

Hukuk talebe cemiyetinin ye
ni idare heyeti dün Hukuk fakül· 
lesi dekanı tarafından kabul e -

dilmittir. 
idare heyeti ile yeni yıl için • 

de yapacakları itler hakkında 
görüıü1müt ve kendilerine muvaf -
fakiyet temenni edilmittir. 

Araba ~arptı 
Göztepeli Mehmedin idaresin

deki yük arabası dün akıam Ka
dıköyündealtı ya,Iarmda bir ço· 
cuğa ç~parak yaralamııtır. Meh
met yakalanmıftır. 

Kafasını kırmıtl 
Beyazitte Pastırmacı hanında 

oturan terlikçi Ahmedin bir ala-

cak meselesinden batını duvara 
çarpmak suretiyle yaralanması -
na sebep olan terlikçi Tahir ya· 
kalanmııtır. 

Evde hwrsız 
Eyüpte Sofular caddesinde o

turan Fatma Hanımın bet sahan 
ile iki çift iskarpinini çalan ayni 
evden Fazlı ve Celal yakalan • 
mıılardır. 

Kumarbazlar 
Tophanede Gıyasettinin kah

vesinde kumar oynadıkları gö • 
rülen Osman, Fuat, Mehmet ve 
Panayot cürmü mefhut halinde 
yakalanmıtlardrr. 

' 
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A vrupanın en teh· 
tikeli noktası 

1 Finlandiye 
elçisinin sözleri 

Sar hakkında gelen haberler 
bugün tamamen yeni bir ıekil 
alclı. Sarda Almanların ~ıkar· 
maaı muhtemel görülen herhangi 
bir kargCl§alığın önüne geçilmek 
için, F ranıız aakerlerinin hudut 
boyunda tahfidat yapmaaı Av • 
rapa ıiyaaet mehalilinde hayli. 
teceHÜ• uyandırmııtı. 

Ticari münasebatı
mızı anlatıyor 
ltimatnamesini Reisicümhur 

Hazretlerine takdim etmit olan 
Finlindiyanın Ankara elçisi M. 
Onni Talas dün tehrimize gel· 
mittir. M. Talas 1917 senesinde 
Finlindiyada Adliye nazırlı • 
ğında bulunmuftur. Finlindiya
nm ayni zamanda Budapeıte el
çisi olduğu için Budape§tede o • 
turmaktadır. 

Elçi dün şu beyanatta bulun • 
mu,tur: 

" - Finlandiya kambiyo tah
didatı ve gümrük maniaları mev· 
cut olmıyan bir memlekettir. , 

Türkiye, bundan istifade ede· 
rek bize mahsullerinin bir çoğu· 
nu satabilir. Türkiyeden çok mik
tarda tütün, kuru yemit memle -
ketimize girmektedir. Biz de 
Türkiyeye kağıt ve bir miktar 
kauçuk qya ihraç ediyoruz. Ti • 
cari münasebetlerimizin azlığı • 
m bilhassa, iki memleket arasın
da doğrudan doğruya münakale 
vaaıtau bulunmamasında ara • 
malıyız. Filhakika, Finlandiya 

· Türkiyeye trenle dört buçuk 
gündür. Arada, geçecek bir çok 
memleketlerin bulunmaıı bir 
mahzurdur. Dojrudan doğruya 

deniz münakalatmm tesisi, vazi
yeti çok ulah edecektir ... Türki· 
ye, son altı ay zarfında Finlin • 
diyaya 300.000 liralık eıya ihraç 
etmif ve Finlindiyadan 200.000 
liralık etya ithal etmiıtir. 

Keresteciler Hali 
Kerestecilerde yapılmakta olan 

Halin intaatı 3 aya kadar bitecek· 
tir. Sonradan ilavesine karar ve· 
rilen kısım ise ancak ilk baharda 
tamamlanacaktır. Belediye iktısat 
müdürlüğü Hr]de tatbik edilecek 
yeni nizamnameyi hazırlamakta· 
dır. Bunun için Avrupa Jehirlerin· 
deki Hal nizamnamesi getiril· 
miftir. Ayrıca Kartal, Maltepe, 
Karamürsel, Yalova gibi meyva ve 
sebze mıntakalarında iıtihıal ko· 
operatifleri kurulmuına yardım 

elm~k için ziraatçilerle temasa ge· 
çilmiıtir. ,,.. • 

-<>----
--........... -~ 

Posta umum müdürü 
Posta ve Telgraf umum müdü· 

rü Nazif Bey dün büyük posta • 
haneye gelmif ve bat müfettit lb • 
rahim Beyle uzun müddet konut • 
muftur. Nazif Bey öğleden son· 
ra da bazı posta ve telsiz merkez • 
)erinde meşgul olmuştur. 

- o - -

Belçika murahhası 
Memleketlerine hareket eden 

Belçika murahhas heyeti, hareket· 
ler:nden evvel, elektrik ve tram• 
vay §İrketi binuına giderek tirket 
müdürleri M. Hanıes ve M. Gin-
dorf'la görüımüılerdir. 

--=o-- " Helvacı Mustafa 
tevkif edildi 

Evvelki gün Bebekte bir dük
kan açma meselesi yüzünden da
yıaı helvacı Mustafa ağanın çı -
rakları Ali ve Akifi bıçakladı -
ğını evvelce yazdığımız Bebekli 
helvacı Mustafa, dün polis tara
fından müddeiumumiliğe veril • 
mi! ve müddeiumumilik tarafın· 
dan verildiği istintak dairesince 
tevkif olunmuıtur. 

Son gelen haberler göıteriyor 
ki, .41man ncuileri Sarda bir hii· 
kumet darbesi vukua gelmesin • 
den, "Avrupa ıulhü" namına çe· 
kinilmeıi lazım geldiğini ıöyle • 
mektedirler. ı 

Alman hududundaki hücum · 
lntaatına, bir dar'1ei hükumet 
teı vikine kati yen kulak a1mama· 
ları için ııkı emirler verilmiıtir. 

Ncui kıtaları büyük bir diıip
lin muhafaza edceklerdir. 

BilhtUıa kiinunuevel (10) aan 
fUbat (10) a kadar (intihap ka· 
nunusani 13 tedir ) , Sar hududun· 
dan 25 mil içeriye kadar, Alman 
hücum kıtaları efradı, üniforma 
giymiyecek; talim, yürüyiiı yaP;
mıyacaktır. 

Hitlerin hudut mıntaktUınaaki 
sahibi salahiyet müme,.m, ecne
bi gazetecileri ~ağırmak ve bu 
tedbirlerin muhakkak ıurette a
lınmıı olduğunu göıtermek niye
tindedir. 

Diğer cihetten 'Alman gcız:ete· 
/erinin ıiddetli neıriyatının de
vam ettiğini de lngilizce "Newı· 
chronicle,, gazeteıi yazıyor. 

Bu neıriyatla Franıaya "Sar 
mıntalıaıından elini çekmeıi,, tar> 
siye olunuyor. 

Bu meyanda, Hitlerin mebus· 
/arından Ha Heu'in ıy.ni ıöyle
difi bir nutkun parçan neı redil
melrtedir. 

Burada Her He•• diyor ki: 
" Almanya için yürünecek yol

lar kapalıdır. Bırakınız, iıtiyen 
yeni Almanyaya hücum etsin .. 
Dünya, o zaman yeni Almanya.· 
nm ruhu~~ ı nedir anhyacak !,, 

Sardaki ıo•yaldemokrat fır· 
kası lideri doktor Mala Brovn 
Lotadrada bir lngiliz gazete•i mu· 
harririne, SaT Almanyaya döndü· 
ğü takdirde Hitlerin Sardaki 
"Nazi olmıyan,, unsurlara baıka 
bir muamele yapacağını ıöyle· 
mittir. Eğer böyle olurıa 20,000 
v~ 22.000 lri§i kadar tahmin edi
len bir lırıım Sar halkı Sar'ı ter· 
ketmeie mecbur eJileceldir. 

60.000 yahudi iıe muhaklıali 
Sa-r'Jan çıliarılacaktır. 

Bu fırka liderine göre, intiha· 
batta halkın yüzde40 ı Almanya
ya iltihak ve yüzde (35) ide ıta· 
tukonun muhalcu.aıı, yani timdi 
olduğu gibi milletler cemiyeti i
d areaind e kalması için rey vere· 
celılerdir. ' 

Sar'ın bütün nüfusu 800.00 Jir. 

Etlere cinslerini gösteren 
damga vurulmazmış ! 
Etlere cinslerini gösteren dam· 

gaların vurulmamaıından §İkiyet 

edilmi§tİ. Belediye erkanından bi· 
risi dün bu hususla demittir ki: 

- Etlerin cinsleri çoktur. Bun· 
ların hepıine ayrı ayrı damga vur· 
mak maddeten kabil deiildir. Bun 
dan başka halk kıvırcığın iyi ve 
fenasını pek ala ayırabiliyor. Be • 
lediye sığır ve koyuna mavi, keçi 
ile mandaya da kırmızı damga 
vurmaktadır. Bu suretle de koyun 
ve keçi eti ile manda ve sığır eti 
biribirinden ayırt edilebilmekte • 
dir. 
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- Parlamentodan karar aldı· 
lar mı ki harp ilin ediyorlar? 

- Dost kim, yat kim? Onu bil· 
miyoruz. 

- Franaızlar ıerefine mi yana· 
c:ıAız? 

- Almanların uğruna mr boğu· 
ıacağız? 

- Hayır! Karadğ Kralına yar• 
dak olacağız! 

- Alayın sırası dei:l. 
- Biz yatları baskına uiratma• 

dık1 sava§ bizi baskına uirattı. 
- Torbayı ~hp gitmeli. · 
- Arabacı! Arabacı! Beni ça· 

buk timal askerlik ıubesine gö
tür! 

- Şoför! Şoför! Çabuk cenup 
ıubesinin önüne! 

- Eve b~r kotu ufrayım da 
torbaya çamatır koydular mı? Bir 
aorayım. 

- Ben dört aünlük yiyecek 
koymayı unutmutum. Kartıki fı· 
rından dört somun ekmek alsam 
yeter mi denin? 

- Sen bir fey söylemiyoraun 
arkadaı? 

- Ne ıöyliyeyim? iki çocuğu· 
mun ik'ıi de kızamıktan yabyor. 
Anaları tifodan kalkalı on gün ol· 
du. Evde batka kimse yok. 

- . . . . . . . . . 
Birisi Miıkini tanımadığı halde 

sordu: 
- Sen de bir ıey ıöylemiyor· 

ıun. 

- Söylenecek b:r ıey yok ki. 
Yapılacak ıeyler var. 

Ve Clil çekijmesinden çekine-

rek uzaklaıtı. Pansiyonun ka· 
pısında durdu. Biraz dütü • 
nüp tasarlandıktan ıonra yürü· 
dü. Oğluna ders verdili bak • 
kala girdi. Majuanm içinde bak· 
kaldan baıka ne kalfalar vardı ne 
de çıraklar. Bakkal da kaaası ö .. 
,unde defterlere kapanmıt bir 
~eyler yapıyordu. 

Ürkek aesi ile ıordu: 
- Kimıe yok mu burada? 
Bakkal batını kaldırdı. Gözle • 

ri buzlu cam kadar donuktu: 
- Hepsini veresiyeleri topla • 

mala gönderd~. Bakılım yüzde 
beı olsun toplıyabilecekler mi 1 
Yarmdan sonra matazada bir ben 
kalıyorum. Bizi de kimbilir ne va· 
kit çaiırırlar. Bırakırlar mı hiç? 

Bakkal bayle aöylemeie batla· 
yınca, Miskin sıkıldı. 

- Benim onbet günlük ders pa· 
raıı vu. Askere gidiyorum, tunu 
ver. diyemedi. Sadece: 

- Ben de ıize Allaha ıamarla· 
drk demefe gelmittim. 

- Sen de mi 1idiyor1un? Sen 
ne it yapabilirsin 1 Ha 1. Dur 1 Se • 
nin on beı günlük derı alacaiın 

var. Oç lira.mı eder? Al. 
- T etekkür ederim. 
- Sana iki paket te ç!kolata 

vereyim. Benden caba. ilk adım • 
da öldürülmeZ1en yenin. Yerken 
de beni anaum. Senden oilum 
çok iyilik ıördü. 

Bir kalfa ıeldi: 

- Dört numaralı apartımında 
kilerin his biriıj bir ıantim verme· 
di. Kimi ıitmif, kimi de dur baka· 
lım, dedi, ne olalağımız anlqılsın 
da tonra. 

Bir çırak ıeldi: 
- Paaajdaki müfterilerin dör • 

il ,e.de-, Wri Jibde bet kadar 
Nedi. fJte"'er Teremiyeceiiz de
diler. 

Bakkal acı acı güldü: 
- Bu, daha. birinci ıün bile 

Alma ve baıka dıle çevirm'I 
Devlet yasasınca koru'udur 

deiil. Henüz ikinci ıaatindeyiz ! 
Mi&kinin içine bir korku geldi: 
- Ya verdiii üç lirayı ıeri a • 

lıraa? 

Sonra hemen dütündü: Bakkal 
ç.ok fena b:r çenbere ııkıtmı§b. E
ğer bütün müıteriler vermezlerse 
ne yapacak? Topu attığı gündür. 
Oğlunu okuttuğu için bakkalın 
çok iyiliğini görmüttü. Sıkılarak: 

- Azizim, dedi. Bana verdiğin 
üç lirayı geri vereyim. &iki sana 
lazım olur. Ben siperde parayı ne 
yapacağım? 

Bakkal Miakinin yüzüne baktı. 
Sonra koca el:ni uzatarak Miski • 
nin sı~ka elini ııktı. 

- Eluik olma. Sen bu yüre
ğinle bana üç milyon lira vermit 
gibi oldun. 

Oradak!lere Allaha ıamarladık 
diyerek ayrıldı. Kapıdan çıkar· 

ken, bakkal söyleniyordu: 
- itte! Böyle inıanları birbiri· 

ne boğazlatıyorlar. 
Miskin batını çevirip yarım bir 

güliimseyif le: 
- Derme, deme öyle, ölüm çok 

gez (•) hayattır. Çok hayat ta 
vardır ki ölümden ayırt edilmez. 

Oradan çıkınca bir ıaat içinde, 
çocuklarına ders verdiği bütün ev· 
lere uğradı. Kolacının karıamı ağ· 
lar buldu. 

- Kocam gidiyor. &n çocu· 
ğumla yapa yalnız kalacağım. 

- Kocan, kardet in, ben, o, ö
teki gitmezsek o zaman bütün 
memleket elden' gider. 

Kolacmın kanaı çelimaiz Mia
kin!n söylediklerini gözlerini aça 
aça dinledi ve kirpiklerirideki ya§· 
lan önlüiünün ucu ile sildi. (Dö
vüı yorıunluju ile terleyince ter· 
lerini ıilerain) ve onları anım diye 
kadın bir mendil verdi. 

Çümrükçünün baldızı müjde • 
ledi: 

- Enittem ıitmiyor ! Gümrük
teki iılerine bakacak. 

Karııı o kadar sevinç içindey • 
diki Miıkine b:r anık ("'"ti-) ver· 
mek aklına gelmedi. 

Demir dökümhaneıinin önün • 
den geçerken durdu. içeride kirli 
meıin göğüılüklü, kolları sıvalı, 

yüzleri ocak kurumundan kapka • 
ra bir kalabalrk aletli aletli ko· 
nutuyordu. Kim kimle konutu· 
yor? Belli değildi. 

- Arkadatlar ! Anladık, anla· 
madık demeyiniz l Gelen kağıdı 
bir daha anlatıyorum: Dökümha
ne buıünden ıonra yeni bomba 
f abrikaaının kuman.dası altına gir· 
miıtir. Gündüzleri iki öğün çalıı • 
ma. Sabahtan öileye bir, öğleden 
akıama iki. 

- Gündelik ne kadar dedindi? 
- Tam giindelik. 
- Her öğün için m!? 
- Öyle ya. 

Yatasın I ıürültüleri. 
- Dinleyiniz: Gece iti iki kat 

ödenecek. 
Sevinç gürültüleri. 
- Ekmek, erzak, a'yim beda · 

va gibi. 
- Bedava mı?! 
- O kadar ucuza. 
Yaıaıın vatan 1 Y ataıın ıosya· 

li:mıa ! Y quın millet! ıealeri ve 
bir Mvaı marıı ... 

Miakin manaıız bir aülümıe· 
yiıle yürüdü. Bir kaç yüz kiti iki· 
fer olmuf, torbalarını ıırtlamıf 
demiryolu ıarma doğru türkü ıöy· 
Jiyerek gidiyor. Önlerinde hemen· 
cecik bulunmuı küçük bir baY.rak 

Tesadüf mü? 
Siyam Kralının 
geçtiği yerde ci

nayet oluyormuşl 
Memleketinde isyan çıktığı 

söylenen ve timdi kraliçesi ile bir
likte Londarada bulunan Siyam 
kralı Prajhipok'un gayet husust 
bir sırrından bahsetmekte ve kıral 
kraliçe nereyi ziyaret etmek iste • 
se oranın yüksek ıahsiyetlerinin 
ölüm, kaza, katil ve ya cinayetle 
kartılaıtıklarınr yazmaktadırlar • 

Siyam kral ve kraliçesi, evveli 
Belçika kralı Alberi ziyaret etmek 
iıtemitler, fakat kral Alber dağ
dan düterek ölmüttür. 

Sonra Holandayı ziyaret etmek 
ve kraliçeyle bir mülakatta bulun· 
mak iıtemiıler, ve tertibat alındı· 
ğı sırada kraliçenin anneıi ölmüt· 
tür. 

Sonra, Viyanaya eski Baıvekil, 
Doktor Dülfusu ziyaret arzusunu 
göstermitler ve Doktor Dolfuı kat· 
ledilmiıtir. 

F ~na tesadüflerin bu kadar çok 
teakübünden nevmit olmıyan kral 
ve kraliçe, Holandayı tekrar zi· 

yaret niyetinde bulunmuılar bu 
defa da kral aileıinden bir prens 
ölmüıtür. 

Kral ve kraliçe, bütün bu tali -
sizliklerin artık ıona erdiğini um· 
maktadırlar. 

Fabt timdi de memleketin bu 
isyani haberi ıelmektedir. 

Kral ve kraliçenin huıuıi kiti· 
bi, lnailiz ıazeteleriyle bir müli • 
katta dem it tir ki: 

"Kraldan veto hakkının alınmak 
istenmesi, eğer halkın arzu ve mu
vafakatiyle yapılsaydı, kralımız 

bunu derhal kabul ederdi. Fakat 
bu hükumet adamlarının bir ted • 
biridir. Ne olacağını kimse bil
miyor. lıtikbali ketfetmek müm • 
kün değildir. Kral ve kraliçe 
bütün kıt Londrada kalacak bir 
yere sığınacaklardır ... ,, 

Bundan sonra kral ve kraliçe • 
nin soğuk aldıklarından bahıe • 
dilmekte ve lngilterenin soğuğun· 
dan tiki.yet olunmaktadır. 

Fakat, kral §UDU söylüyormuı: 
"lngiltere soğuk ta olsa, ıulh 

içinde bir memlekettir . ., 
Siyam kralı Projhipok'un, he· 

men bütiin tahsilini tngilterede 
yaptığım, orada yetiştiğini yaz • 
mıştık .... 

aallanıyor. 

Bir kıli.rent bir büylü ve yarı 
gergin bir davul muzika ta.talı 
bir martı h'ç kesmeden öttürüyor. 
Mahalle cocukları bu uydurma 
bandonun iki yanında cıvıl cıvıl 

kaynaııyor. Kalabalıiın aaimda 
ıolunda bir kaç kiti yürüyor. Sa· 
kallı bir ihtiyar ıoluk ıolui!l ya· 
na§h. Çabuk elden mendiline ıar• 
dığı b" r parayı 11ranın ortuında 

giden orta yatlı bir adama uzattı. 
Bir kadın kocaıınm torbumı ye· 
tiıtirip \'erdi ve caddenin aaaçla
rından birine ıırtını dayadı. Güzel 
bir genç kız d'zinin en arkaıında 
giden ince kara bıyıklı bir deli· 
kanlının boynuna ağlıyarak atıldı 
ve yürüyerek öpüftüler. Bir daha, 
bir daha ıarıı~ılar ve ÖpÜftüler. 
yaya kaldırımında durup ıeyre· 

den yaılı bir mutaaaaıp dökük dit· 
li pis ağzını açtı: 

- Böyle b:r günde de mi ahlak· 
sızlık ! Bu ne kepazelik! Ana baba 
gününde de namuaauzluk olur 
mu? 

(Devamı var) 

(•) Gez: Defa. 
.( 4:41 Anık: Yadigar. 

Yazan: AKDENJZ 
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BUyUk macera, atk ve harp rom•n• J 
Yedi suvari, kanatlanan yedi ej 

gibi, sür'ati~ geliyorlardı 

- Seni de kurnaz diye anar· 
lar ve kurnaz geçinirsin ama, eier 
reisin yerinde olaydın apıfıp ka • 
hrdm!. " 

- O zaman belli olurdu .. 
- Böyle olacağına kalıbımı 

basarım. 
Araya girdiler: 
- Bırakın fU yarııı da timdi 

Kör Ali söyliyeceklcrini ıöyleıin !. 
Kör Ali yeniden söze baıla

dı: 

- Önümüzde bir geçit vardı. 
Yirmi otuz adım sonra oraya va· 
racaktık. Buraaı iki tarafı dik bir 
yarla çevrilmi11 dar bir yoldu. 
Birdenbire geniıliyordu. iki yan· 
larında kayalar fundatıklar, ufak 
boylu ağaçlar vardı. Halbuki ar-
kamızdan da ancak iki üç yüz a· 
dım aralıkla yedi atlı1 yalın kılıç 
ve dört nala geliyorlardı. Her ıe· 
yin bitmek üzere olduğunu anla• 
dım. Biraz ıonra bize yetitecek· 
lerdi. Kurtuluı yoktu. Bunun i· 
çin dar yolda gelenleri kar§ıla • 
mak lazım geliyordu. 

Arkamıza dütenler yalnız ye
di kiti olaydı bir tey değildi. Re
iı bile tek batına onları haklaya• 
bilirdi. Fakat onlann arkasından 
da yüze yakın atlı, hatlarında 
lbni Cebbar olauıu halde geliyor• 
lardı. O dakikada altımızda bi· 
rer at olmaıını o kadar istedik ki. 
Arkamızdaki yedi kitiyi çabuçak 
öldürmek ve onların bineklerini 
almak lazımdı. Halbuki biz on
ların hakkından gelinceye kadar 
aııl kuvvet yetiıecekti. Onların 
yetiımeıine meydan vermiyecek 
kadar çabucak iti bitirmek te 
mümkün değildi. 

Kendimizi pahalıya satmaktan 
batka çare olmadığını gördüm ve 
hunu reise ıöyledim. Lakin reis 
birdenbire: 

- Buldum!. 
Diye bağırdı. "Ne buldun?,, 

diye ıordum. • 

- Gelenlerin yediı:ni de 9im· 
Ji bir dizi armut gibi, bir saniye· 
de yere sereceiiz. Dedi. 

- Naaıl, dedim. 
- Sen benim dediklerimi yap• 

ma~a hazırlan!. Göreceksin, dedi. 
~ 

Biz
1 
kayalıiın dibinde reisin 

sevgiliıini alıp yürüyeceğimiz ıı· 
rada yere bir ip dUtmü9tü. 

Habibe bu iple atağı ıarkmıt, 
aonra ıütnineıi yukarıda bağlı ol· 
dulu yerden çözerek atmııtı. Bel· 
ki lazım olur diye Habibe, alma • 
mnn aöylemit ben de bir parç.aıını 
elmıttım. Arkamızdan ıittikçe 
yaklatan ıüvarHeri kartılamak 
için hazırlanıyordum. Reiı bana e• 
mir verdi: "Çabuk belindeki ipi 
çöz !.

1
, Çözdüm. iki kat yaptık, 

büktük. Bir ucunu ben tuttum, b:r 
ucunu Şahin Reis tuttu. Bilekleri· 
mize doladık. Yolun iki tarafına, 
tam geçidin en dar yerine kartılık 
lı ıeçt:k. ipi bütün kuvvetimizle 
ıermiıtik. Yedi süvari bir kasırga 
ıibi yaklaııyordu. Reis: "Sıkı tut, 
ıakın gevıetme !,, diye seıleniyor· 
du. Zaten ben de ne olacağını an· 
lamıttım. Yüzüm ümitle gülüyor, 
kanım damarluımda büyük bir 
sevinçle dolaıı>:ordu. Yedi ıüvariı 

kanatlannıp yedi ejder 8~ 
kılıçlannı yolun ay ııığın• 
tarak yaklattılar. Bütün 
ortamızdan geçerken atl 
ları ipe takıldı. Sahiden 
bir'birinin üıtüne büyük 
tü ıle yıkıldılar. Ortalık 

Zavallılar neye uğradıkl 
yamamıılardı. Toz toprak 
atlar adamlardan daha e 
ruldulr. Önümüze gelen Uf 
ne bir hamlede atladık ve 
kadar dört nal havalandı 

- Bravo! ... Bu kimıe 
na gelmezdi dofrusu ... 

-Çok basit bir tey ... 
baa!t olduğu kadar da b 
güç ... 

- Zaten kumazlıklanll 
öyledir. 

- Yaıaıın Reiı ! .•. 
-Yaıasm!.., 

Ke.qarda oturanlardan 
tıldı: 

- Bu itte tabantızm 
iı da yabana atılmaz ... 

Şahin Reiı bütün bunlut 
di direiinin b!r kenarına 
mı§, dinliyordu. Oraya kad 
Va§ yavq geldiği ve gölge 
na düıtüğü için kimse g 
ti. Son aözleri ıöyliyene a 
den göğe Kadar hak verdi, 
bire aöze karıttı: 

- Çok doğru! .. Taba 
gün iyi bir Reiı olabileco 
t.erdi. Eğer o ok yağmuru, 
topun birden tam iaabetle 
ması olmasaydı, içimizdea 
yoldM1 korkarım ki e .. 
Ben yola çıkarken bunları 
nememit, Ahmede buna ~ 
bir ıey aöylememittim .. 

Hepıi birden ayağa k 
reiı :n önünde yarım 'halka 
mıılardı. Reiı !'a b~nıız 

doğru ilerledi. Elini 11ktı, 
na elini koydu: 

- Sağ ol! ... 
Sonra hepsine döndii: 

- Hepiniz çok yaıayıll 
lar ! .. lnıallah bundan so_,. 
çok vuri'1n yapacağız, d 
lacağız ! .. 

Geminin suyu, yiyecek 
ceği hakkında görüpüler. 
dan bu eksiklerini ta.n:ııau~· 

sonra doğru lstanbula 
karar verdiler. Çünkü 
Paıa orada idi. Şahin Re· 
cak beyliği almak için 
mek lazımdı. 

Taban11z bir fikrini 
- Ali Paıanın beki 

halde bugünlerde Cezayi,. 
ceğini söylemitlerdi. Yol~ 
laımak için rotayı ona 
aak!.. , 

- Evet, öyle yapmahlı 
Sonra hangi Sancak 

daha karlı olduğunu, ner 
lunurlaraa daha iyi akınl 
gunlar yapabileceklerini 
lar. 

En i,~ olarak No,·or 
ıahillerini buldular. sur 
nizin ıarkı ile bütün A~ 
amda gidip gelen geınil~ 
üstünde idi. Hele Vened 
ri iç· n bundan başka yol 

~De 
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irıd11aret, zaif, nahif bir kızca- ı settiğini gördü. Yüzünün ifadeıi 
hira.~ Onun sıhhatini düıünerek f hayretini mucip oldu. 
"el ~t lia?ını, on dört ıene ev- Cantaaı, orada, kötede, mu-
iıı b' aayfıyeyi almııtı. Kızca- siki klassörünün üstündeydi. Pi-
4~ rn~·rd haıtalık geçirmif, üç ıe- yanonun üstünde duran diğer 
ıııa.~ u detle, alçılar içinde yat- küçük bir aynadan girdiği kapı· 
t11rıka. I hlecbur kalmııtı. Kumda yı görüyordu. 
rıııq( enıneıine ihtiyaç hasıl ol- Kendini burada bir tayf, bir 

o:~k h gölge zannediyordu. Boğazının 
~ en, aıtahğı yavaı ya - kuruyup sıkıldığını hisseder gi-
&ıhh g~lllİtli. Bir müddet aonra, bi oluyordu. 
ı: a.tı ta- · J d.. 1 · El' · ta tt F k t "· L • .... manasıy e uze mıı- ını çan una uza ı. a a 
~t ikın, böyle uzun hastalık- gözü, küçük aynadan ayrılmı • 
~ ~tçiren bütün genç kızlar gi- yordu. 
ııı;tlı~aasiyeti son dereceye var- Korkan, asabileıen hayalha-

Qo I nesinde, ltapmm açılır gibi ol -
~>'U~ e .. ç~~.klar, ya~larından duğunu gördü. Kabus gibi bir 
~ Rorunurler. Daıma dü • vücut sanki · içeri girdi. Sonra 
\'ii.. •. 'li \re haaaaı olurlar. Sanki guya kapı kapandı ve onu bu 
l'Qtla. 
"t:f 

1 
tına aarfolunmıyan ııda boı zemin katında hapsetti. 

fe-,~1~rine gitmiıtir de, onlara Bu fena tesiri üzerinden sil • 
~r •de melekeler temin et • mek istercetine, ani bir hareket
ti.. ~r. Nusret te bu ıuretle ye- le geri döndü. 
'!lbıtti. 
()d Gözleriyle odanın her tarafını 

'-lll J~sını~ kapısını açtı. Ka • aradı. 
d;.~ korıdora girmek için te • Kanepeler, masalar, koltuklar 
~ ut gösterdi. Bununla bera· bili toz tabakasiyle örtülüydü. 
'. uıun duvarlara tutunarak Duvar kenarında bir iskemle 

liidü LA b kt ... k' d'kk t' . lb tt• ~ f · am ayı ya ııı va ıt ı a ını ce e ı. 
. " ına bakındı. Deminki kor- Bu, sırtını duvara çevirecek 

• • Ve endiıelerinin boıuna oldu- yerde, tersine, duvara karıı du-
'"\ hükmetti. ruyordu. 
Merdiv . . ,_._ 1 d A N kğıki k ~nı ınmeğe oaf a ı. - uaret: 

' 
0 ndor çok fena aydın • "- Garip, diye söylendi. Ak-

~ ııtı. Alaca karanlıktı. Son pm üzeri buraya girdiğim vakit 
•· .. ~ğa ıeldiği vakit tereddüt bu iskemle böyle değildi. Bu • 

'" :ur~unt"l d ltnd u eri Yeni battan can - nun duvara dönmesin e ne ma-
~ ? na var •• ,, 

Elektir}, d" k 
iik l Uhıesi salonla kü- Duvarda bir tablo, Oti o· 

sa on araaınc1a bulunuyor • yunu temsil ediyordu. Aydınlık 
•' Genç kız, onu, vazih olarak bu tablonun üzerine mükemme-""'e . d ~ .. ~~Yor u. Tahmin ederek len isabet ediyordu. Nusret, bu-
~ udu. Fakat böylelikle tam nun ıebebini aramadı. Dııarı 
L..i lekelerinin civarına vannrı çıktı. Salonun kapısını kapadı. 

\lnuyordu. Yavaı yavaı merdivene doğru 
~ Bu lekeler, akpın üzeri yı • yürüdü. 
:nııı, temizlenmiıti. Sofayı geçtikten sonra, yemek 

't\t;' Öyleyse ıinirlenecek ne odası kapıımın açık olduğunun 
'.,, farkına vardı. Bu hal hayretini l>· 

di~Ye kendi kendini cesaretlen- mucip oldu. 
lı ete çalıfıyordu. Demin salona giderken kapı-
cteın nm açık olduğunu gönnemitti. ltk l • velevki timdi burada o 
e er b l Oda karanlıktı. 

~ll • u unmuı olsun, bunlar- Hızla yürüdü. Sofanın limba. 
ıc ınaana ne zarar gelebilirdi? 

......_ So"' k k 1 smı söndürdü. Ayaklarının u • 
l>ty gu an 1 olmalıyım.,, cuna basarak koıa kota, merdi-

d\l, e kendine telkinde bulun-
,, 

~ek' 18undan dolayı asabilq -
o \lr ? t~1 • ınu ya ... Ben, bu kata, 

b._ 'Yın ka d ...., İndi Ç efa yalnız batı· 
'r ıtı •• ,, 

~~l~"~ı Yavaı yürüdü. Elektrik 
ı .. · e&tni 
'"\1llde açtı. Ortalrk bir an 
l ı_ aydınlık oluverdi. 
'"ele · 

11\lttd tın Yerine baktı. . 

venlere gitti. 

ilk basamağa vardıiı vakit, 
arkasına döndü. Bu ıof ada, yal
nız bulunmadığından ürküy~du. 
Merdivenin üstünden ıızan ziya 
qağısmı aydınlatıyordu. Yarı 

karanlıkta, gözleri, salonun, ka· 
pıların yerlerini tahmin ediyor • 
du. 

/ 

-- tıwwwı - - -
EN GÜZEL 

AŞK MEKTUBU} 
BUHU KiM YAZACAK? j 

lıte müwabakamızın 

mevzuu. 
Şuraırnı hatırlatalım ki 

aık denilen h&di•e yalnız 
gençler ve ergenler ara • 
sıncla cereyan etmez, YQf· 
ları olgunlaımıf olanlar 
araııncla da ıevİ§enler ol
duğu gibi &irbirlerine Ôfık 
karı hocalar da vardır. 

lıte bu itibarla En GU
Zel AŞK MEKTUBU mü· 
~abakamıza herkes gire • 
bilecektir. 

Okuyucularımızdan her 
i.tiyen imzası tamamen 
mahfuz kalmak üzere bi
ze bir aık mektubu yazıp 
gönderebilir. Bu mektup
ları mektup sahiplerinin 
ayrıca koyacakları mü• • 
tear imza ile dercedece -
ğiz. 

Müsabakaya girenler
den ricamız ıudur: Ad -
reılerini yazdıktan sonra 
- ki bunlar bizde mahfuz 
kalacaktır. - herke• birer 
müstear imza atmalıdır. 

Mektupları ayın on be
ıinden itibaren nqre baf
lıyacağız. isimlerini son· 
radan nqredeceğimiz bir 
edebi heyet bu mektupla
rın en güzellerinden on 
tanesini seçecektir. 
Birinciliği kazanana 25 
2 inciliği ,, ıs 

3 üncülüğü ,, 7 
4 üncülüğü ,, 3 

Lira nakten veya o nu· 
bette bir mük&lat verile
cek, onuncuya kadar dere· 
ce alanlara gazetemizin 
birer aylık abone.i gön• 
d eril ecektir. 

Zayi - İstanbul ithalat güm. 
rüğünden verilen 22700 nwna -
rab beyannameye ait 124946 nu
mara ve 17 • 3 • 34 tarihli 3124 
lira 47 kuruıluk makbuz zayi ol
muıtur. Yenisi alınacağından di
ğerinin hükmü yoktur. 
Barnatan Han S No. Mihail çik

Vatvili .• 
'(3375) 

Yurttaı 

Ankara milli ıanayi ıersiıi 15 • 11 • 
934 te kapanacaktır. Türkiyenin bu ille 
sergi evinde yerli mallannın naııl bir 
güzellik ve aağlarnlıkla sana varlığını 

gösterdiğini çabuk sit ve gör de göğsün 
fahirlarla kabar11n. Unutma ki tenzilit· 
h tarife de var. 

M. t. ve T. C. --· 

HABER'in 
Hikayesi Çalınan anahtar ~ 
Anlatılan, çocukluğumda ber· ı çıkarken, gözle kaş arasında, bu· 

bat bir ıeydim. Zira, beni ıslah· nu, Leyli.ya aöyledim. ,, t 

haneye benziyen bir hususi leyli - Anahtar yok... ~ '\ 
mektebe koydular. - Pek ila, pek ali ... Zaten b"e-

Mektebin yemesi, içmesi hiç de 
zevke uygun .değildi. Derslerine 
gelince, bunlar, müessesenin aahi· 
bi Pertev Beyle · canından 

bezmiı hocalar tarafından verilir· 
di. Talebe, 60 kadardı. Ekserisi 

tüccar çocuklarıydı. Dimağları a
ğır itlerdi. Hepsi de geçımsız 

mahluklardı. 

Ders saatleri uzun, can sıkıcıy· 
dı. Teneffüslerde :hiç bir eğlence 
yoktu ve çocuklar, kaba kaba ta.· 
kalatırdı. Düımanıma bile benim 
sürdüğüm o hayatı sürmeği te· 
menni etmem. Gençliğim itkence 
oldu vallahi ... 

Oturduğumuz binalar Sultan 
Mahmut zamanmdan k4lmaydı. 

Yataklarımızı kürek mahkumlan 
bile sıhhate muzır ve boğucu bu· 
lurlardı fÜphesiz ... 

,. 
Yemeklerimize ve geceleyin is

tirahatimize müdürün zevcesi o
lan Pakize Hanım isminde bir ka
dın bakardı. Etkiden güzel bir 
Jeymif. Şimdiyse, yüzü kıpkırmızı 
ve vücudu yuıyuvarlak olmuftU. 
Herhalde hakkımızda pek mütfik 
davranmazdı. En ufak bir hata· 
mızı gidip haber verirdi ve hali• 

mize acıyarak payımızdan fazla 
bir lokma ekmek ve b:r elma bile 
ihsan etmezdi. Gayet haıis ve ha· 
tin idi. . . . . . . . . . . 

Bereket venin ki, Pakize Ha· 
nıma, 15 yaılarında bir hizmetçi 
yardmı ederdi. Leyli. İsminde olan 
bu kızcağız hepimizin gözlerini 

ve kalplerimizi bürümüttü. Acaba 
Pakize Hanımla kocasını ne gibi 
bir tasarruf arzusu böyle bir kızı 

kullanmak neticesine sevketmiıti 
Leyli çevik, zarif vücudiyle ıağa 

tola kotar, hepimize ayn ayrı te· 
be11ümler saçarak gönüllerimizi 

hoı ederdi. Bu çilehanede, o, be
nim yegane tesellimdi ! Bana do

kunarak geçip giditi, aklımı ba· 
tundan alırdı. Doğrusu, bu kızı, 
tapınırcasına aevmeğe batlamıt· 
hm. Hatta bu aık yüzünden belki 
bir cinayet bile itliyebilirdim. 

Hayır, o , bu kadarını istemi· 
yordu. Onun birinci arzusu, aaat 
dokuzda herkes yatakta iken arka 
kapının anahtarını eline geçırıp 
sokağa çıkmak, ıehire gitmekti. 

Kasabanın bot ve tatsız sokak· 
larında ne yapmak istiyordu, bil-

miyorum. Lakin Leyli. bu arzusu· 
nu bana söylediği zaman onu ye· 
rine getirmek için çıldırdım: 

ceremiyeceğini anlamııtım... Ap· 
tallığın meydana çıktı. 

. . . . . . . . . . " 

Ne hallere uğradığımı siz ta• 
savvur edin. 

Mağlup olmaiı kendime yedi
remedim. Kendi kendime yemin 

ettim. Batımı kaldırıp Leyliy;bir 
daha bakmamağa ahtü peyman 
ettim. 

Lakin, bu andımı tutamadım. 

Bu, kendi kendime verdiğim öyle 
müthit bir cezaydı ki ... 

Aklım fikrim gene anahtarda 
idi, ama, ona ibir yerde rastlıyamı· 
yordum. Leyli da beni her aiin 
biraz daha istihfaf ediyordu. 

Bir gün, kanımdan bir haber 
getirmek behanesiyle smıfımıza 

geldi. Sonra, dıtarı çıkınca, kür· 
sünün üzerinden aırrdığı anahtarı 
göıtererek alay makamında dilini 
çıkardı. 

Ayni alitam, müdürün o·daıına 
çağrıldık. On bet arkadatrm ve 
ben, Pertev Beyin, Pakize Hanı -
mın ve Leyli.nın bulunduğu odaya 
girdik: 

Müdire: 

- Efendiler! -Cleai.· Masanın 
üıtünden arka kapmın anahtarını 
kim aldı? 

Bütün talebe, birbirinin yüzüne 
baktı. Hepsi dehıete uiramııtı. 
Kimse aeaini çıkaramadı. Müdire, 
ıarar etli: 

- Kim çaldı ... Anahtarı ban • 
çede bulduk. 

içimizde Feyzi isminde biri ağ
zını açmak cesaretini gösterdi: 

- İhtimal Müdür BeY. kaybet· 
mittir. 

Pakize Han119: 

- Suıun! ... Ne söyle'cliiimi bi· 
Jiyorum... Hıraız, yakalanacağmı 
anlayınca, anahtarı muhafaza e
dememit; ıizin sınıfın önüne at· 
mıı ... ı• 

Uzun bir ıükUt .dalla oldu. .., 
Sonra, Leyli, önüme doğru yü· 

rüdü. Parmaiını uzatıp beni ıöa· 
terdi: r 

- Ben gördüm .•• Bu çaldı ... -
Ben kıpkırmızı kesildim. Her

kes:" 

"A ... ,, diye bir hayret nidası ko
pardı . 

Pertev Bey, asık suratla: .. 1 

- Burada kalınız! ·emrini ver· 
di- Cezanın ne olacaimı tayin e
deceğiz. 

' ' • • • • • • • • • 
'
1l a},11 ~ lemizlenmekten ha • 
~, IÖ)l ır beyazlık vardı. Nus-

11 e diitiind··. ........ u • 

• , 4ttık buradan ne zaman 

~=""' bu benzlık nazarıma 

T rabzanı yakaladı. Ellerinin 
titredifini duyuyordu. Korku -
dan açılan gözleri sofanın bir 
noktaİma aaplanmqb. 

- Ah, !U anahtarı ele geçir· ••••••••••••••I sek ... dediği zaman sesi titriyordu. 
Zayi - 930 - 931 seneıinde -Ne yapacaksın? -diye sor· 

iki ay müddetle izinsiz aldım. 
Fakat, en fenası Leyli.nm nankör
ce hainliği kalbimi altüst etmitti. 
Çok mustarip olmuıtum. Yalnız 

kaldıkça ağlıyordwn. Bir rün, 
Leyli, beni göz yaı lan içinde bul
du. Can sıkıntısından ölüyordum ... 
Nihayet, dayanamadım: 

~ı,,,_ '"'Calc.. Bu ,__ -
~lıl b. raaı, U1U1a, tekin 

"ı Sor,h ıry~ aibi görünecek.,, 

~ ~b. =~~· Salonun kapıaı
lt derece ih ~ hareketlerinde 
· lıyatlı oluıuna f&!-

tt~ ~)et li 
~ ~ \l~ &ııaııla Kadriye he-
)~...._ 'hı1::;1t olacaklardı. Zi
t ~.Ql ._: anndanberi ancak 

~ kıı, 1~~7.~ıtu. Öyleyse 
-.. .. en bı.a le. tii etmemek için 
~otdu? ~ar ihtiyatkir dav. 
~'--,,_eden ayaldannm 

.ı 10 ... -.~,. 
"'ttt ·• .. n l&nıb 
d11 ketı, ~'-•r aları ortalıiı ıııl

. lt,t!ıki a. et, uıul usul yürü-
Yn.a.ya hayalinin ak-

Koıtu. Merdivenin dönemeci
ne geldiği vakit, bir daha arka
ıma baktı. 

Vefa orta mektebinden aldığım d 
ıahadetnamemi zayi ettim. Yeni· 

um. 

Sonra, deli gibi fırlayarak, o
dasına kaçtı. 

Kapıyı üzerine kilitledi. 

-4-

sini alacağımdan eskisinin bük -
mü yoktur. Şemsettin. 

(3376) 

muma ve batı tamanıiyle saç • 
sızdı. Bu haliyle, doğrusu pek 

Nuh Beyle karısı lımet, ertesi te sempatik değildi. Bundan ma
gün on treniyle geldiler. Halbu- ada, son derece çekingen, biraz 
ki, öğleden sonra gelecekleri da hazindi. 
bekleniyor.,lu. Kızların ismet yenge dedikle-

Nuh, Nusretle Kadriyenin ku- ri küçük hanımsa, daha neteli, 
zeniydi. iki ıenedenberi lımet daha sevimliydi. O da uzun boy. 
ile evli bulunuyordu. iki sene • )uydu. Güzelliği göze çarpmı -
denberi, yaz mevsiminin tonun- Y3Cak gibi değildi. 
da bir kaç gün kaim.ak üzere bu- ı fkj hemıireyle çabucak dost 
raya geliyorlardı. oluvermi1ti. 

Nuh, iri yarı, yüzü çok uzunla· (Devamı var). 

Amcasının k?zmı göreceğ=ni 
söyledi. inandım. Zira, inanmak İ· 
çin yaratılmıt bir mahluktum. 

- Anahtar nerede? -diye sor· 
dum. 

-Den verdiği zaman, kürsüsü· 
nün üstünde durur. Onu almak 
kadar kolay hiç bir §ey yoktur. 

Derhal faaliyete geçtim. Den 
verdiği zaman hocamızın yanında 
durmak için elden geleni ardıma 
koymadım. Kellemi koltuğumun 
altına alarak, denimi biliyormu· 
§WU gibi davrandım ve kara tah
taya kalktım. Fakat hiç birinde, 
anahtara rastlamadım. 

-Niçin yalan söyledin? Ben ki 
seni seviyorum, ıenin için her feyi 
yapmağa hazırım ... Niçin bana if
tira ettin? ... 

Sözümü bitinneme mü1aade 
etmedi. Gülümsedi: 

- Çünkü sen çok becerikıiz· 
sin... Ben daha becerikli bir i.tık 
iıterim. .• 

Fazla bir ıey aöyletemedim • 
Kadmlarm fettan tebe•ümü ile 
kartımda daima dol&flı durdu. 

ne_kllh (Hatice SUren!) . 
Sabahleyin teneffüste bahçeye / 
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Sukst siituH, 
9 ikinci te,rfn ~ 

Spor idarecileri ve spor 
muharrirleri hakkında .. 

Spor, kol, bacak, ense ve ciğer 
kada~ kafa ve asabı terbiye eden 
bir meıgaledir ve bence asıl fay
daİı, 

0

bu· ikinc.i, ~h;. ' ait çl~rli 
topluluğundadır. 

Kafasının dikine giden bir a
damı spor yapmaktan kimseler · 
menedemez. Fakat kafasının di
kine giden, hislerinin oyuncağı o
lan bir sporcuyal bir idareciye u
mumi meydanlarda ve klüplerin 
batında yer ' ' ilemez. 
' Antremanlarmda 190 ı aıan 
bir sporcu resmi bir müsabakada 
150 de üç kere çıta düşürürse mü
sabaka harici addedilir. Bu a
dam istediği kadar (Yahu! Ben 
klübün bahçesinde 190 ı ferah 
ferah aşıyordum. Şimdi tersi i
ğim tuthİ. Müsaade buyurun) de
sin ve istediği kadar atlayıp, zıp
lasın. Boştur. 

Futbolda maruf bir oyuncu, 
hiddetlenip ötekine berikine tek
me atmağa, dirsek vurmağa kal
karsa" iyi çalım yapıyor, vaktiy
le bir kaç gol çıkardı, halen en 
kıymetli takımın en kıymetli o
yuncusu bulunuyor,, diye hakem
ler bu densizliklerine göz yum
mazlar, nizamsız iş yaptığından 

ötürü sahadan dışarıya çıkarır-. . . 
lar. 

muz silken bazı klüp idarecileri
nin kırdıkları potlara taptaze va
kalara istinaden işaret ederek bu 
kötü huyların bizde ne kadar la
ubali bir tekilde yerleşmiş oldu
ğµnu göstermek istiyorum: 

Beşiktaşlı Şerefin ailesine ve 
çocuklarına yardım için lstanbu
lun üç değerli klübü arasında bir 
turnuva yapılması tekarrür etmiş
ti. 

ilk maçı Fener - Galatasaray 
oynadı. Vaka Taksim stadında 
geçti. Galatasaray mağlup oldu. 
İkinci mücadele F ~nerle Beişktaş 
arasında ve Fener stadında ya
pıldı. Diğer arkadaşları gibi bir 
sabah gazetesi de oraya spor mu
harririnJ gönderdi ve bir sürü 
aedikoduyu maça ait teferruat 
diye sayıfalarına geçirdi. 

Organizasyona ait tikayetin 
ne kadar lüzumsuz olduğunu ay-

• 
ni gazetenin iki gün sonraki sayı-
sında gene ~ikayetçinin kalemin
den dinledik. 

Hakeme ait itirazlar ve müna
kaplar ise bir spor muharririnin 
değil yazııma hatta ağzına almı
yacağı bir hayıiyetsizliktir. 
• Futbolümüz tedenni ediyor. Bu 
feryat her maçtan sonra bir paro
la gibi tekrar etmekten bıkmadı

F akat bU münasebetsizlikleri ğımız tek cümledir. 
satır 3:ıtır ve karar karar i~ra e- Hakem tarafından oyundan çı
den rn::h~rrirlerlc idarecilere ne karılan bir takım kaptanı eski bir 
diyelim? · sporcunun çocuklarına yardım 

Futbolde l 1 oyuncunun gaye- için yapılan bir.maçta butüiı takı
si tektir: Karşılarındaki takımı mı beraber sahadan çıkarmağa 
yenmek. aw.ı...4tbı IOÜdafUer teteb'büa ed~ ve pzete ıütunla
kaleleri !"ıkıştırdı mı, beteri gay- rında bu hal taraftarlık gayre
retlerinin en sonunu sarfederler. tiyle bir hak ve iyi hareket gibi 
Muhacimler karfl taraf kalesine müdafaa edilmek İstenirse, fut
yaklaştılar mı şütlerini bombalar bolümüzdeki hercümercin mana
gibi var kuvvetiyle savurur.lar. sı kendi kendine anlaşılmıt o
Fakat ortada bir ağzı düdülilü lür. 
hakem denilen ~at vardır. Top Hakem tarafından oyundan 
durmaz, kimsenin yaptığı oyuna çıkarılırken takımını da beraber 
müdahale etmez. Atağı yukarı sürükliyen bir takım kaptanına · 
koşar. Bu zat sırasında düdüğü- 15 - 20 dakika dert anlatamıyan 
nü öttürdü mü tüt atacak müha- ve maç batlamadan evel hakeme 
cimden hücumu defedecek müda- "Bu maçı idareden vazgeç, çün
fie kadar ortadaki 22 aletli deli- kü sen falan klübe mensupsun!,, 
kanlı oldukları yerde dururlar. gibi teklifler yapan idarecilerin 

Mühacimin türlü gayretleriyle de bu hercümerçte şerefli hissele
hasım kalesine indirdiği top, ha- ri vardır. 
kemiD' bir İfaretiyle serbestçe ge- Cemiyet hayatının en büyük düş-
riye iade olunur. Müdafiin yırtı- manı, . dedikodu ve hafa geçmek 
cı mahleleri penaltı veya frikik ihtirasıdır. Tesiri altında kalı
cezaları· karıısında sükunetle vermeğe müsait olanlarla doy -
seyirci kalır. m:ız ihtiras sahibi olanları içine 

itte bu ruhi ve adale müdafaa karıtmaktan menedemiyen teıek
ve hücumunun birdenbire duruşu küllerin efkarı umumiye kartısın
aaıl futbolün, çalım yapmak, kuv- da böyle sempati kaybetmeleri 
vetli tüt atmak, yerinde müda - memleketimizde sık sık görülen 
h9:1e ~tıpek_, i:yi eas. al?P yerıpe~ ahvaldendir. 
kadar belki bunlardan daha zi
yade asıl maddevidir. 

-iyi bir spor terbiyesi ve kuv
vetli bir irade işinin miyarıdır. 

Spor böylece fizik kuvvetle
rin1iz gibi, manevi kuvvetlerimi
zi de törpüleyip bizi tam kuvvetli 
adam yaparken, sporun ister ida
resi, ister edebiyatiyle uğraşmak
ta olsunlar yazıcılığını ve idare
ciliğini yapanlar da bu kabil ru
hi faydalarından hisse almak 
mecburiyetindedirler, kanaatin
deyim. 

Taraftarı veya azası olduğu
muz klübü tutmak ne kadar hak
kımızsa bütün hatalarına rağ

men (Taraftarıyız) diye hatalıyı 
-.sur llrmeli: e kadar haksız 
taral-im12d1P. 

Karilerini hiçe sayan bazı ya
zıcılarla efkanı umumıyeye o-

Şilt maçlarında "Betiktat klü
bü ittirak etmiyecek,, dedikten 
sonra çocukları soyunmut bir 
halde ve son dakikada bir mo
törle Kadıköyüne geçirip Fene
rin karşısına çıkarmaları sporcu
luğa ve ::;por idareciliğine ne ka
dar doğru değilse bir takım kap
tanının - ister haklı, ister hak
sız - tecziye edildiği için, ba
husus eski bir sporcunun çocuk
ları menfaatine yapılan bir maç
ta binlerce kişinin önünde takı
mını sahayı terke davet ettiği sı
rada bir idarecinin de işe karışıp 
(Biz bu maçı zaten lutfen olsun 
diye kabul ettik) diye bir nüma
yiş yapmağa kalkışması o kadar 
doğru olmıyan işlerdendir. Fut -
l>olde hata asap meselesidir. O
yunun aldığı şekil oyuncular gibi 
hakemi de sinirlendirebilir. Bu bir 

Amerikalılar, Avrupada biraz 
şö~ret bulan artistleri, bilha111a 
sinema artistlerini bol paralı 

mukavelelerle memleketlerine 
çekerler. Bu arada sahne veya 
sinema ile alakası bulunmayan 
fakat her hangi bir vesile ile i
simleri tanınan güzel kadınları 
da "yıldız,, yapmak üzere çağı
rırlar. Bu sefer de bir güzellik 
kraliçesini, "Belçikanın en güzel 
sarışını,, müsabakasında kaza -
nan Matmazel Helen Vandru -
mu Amerikaya çağırmıılartlır. 
Resimde dahi görüyorsunuz. 

anlık his aldanmasına her insan 
düşebilir. Fakat dürüst bir muha -
keme ile, sağlam bir tahlille de -
vam edip nihayetlenmesi lazım bir 
makalede ayni asabiyeti sade 
- tarafgirliği dütünerek 
haklı bulamayız ve ayni asabiye
tin tesirinde başka hatka tahlil
ler aöıteren idar~il.r-i mazur gö
remeyİz. Makalesıne (tki arafın 
malfun takımlarını işte yazıyo -
rum) diye başlıyarak bu suretle 
Beşiktaş klübünün Hüsnü, Ha
yati, Nazımdan mahrum takımı
nı tam takım gibi göstermeğe 

çalışan spor muharriri arkadaş 

bu yazısiy)e bir eksikliğin hakika
tini neden saklamağa lüzum gös
termiştir? 

Gene ayni arkadaş (Fikretin 
arkasından takım sahayı terket
ti) diye tek bir adamın ani asa
biyeti neticesinde işlediği mana- · 
sız hataya Fenerin diğer 10 spor
cusunu teşrik etmekte ne gibi bir 
fayda ummuştur? 

Ballsettiğim gazetenin dave
tiye gönderilmiş fakat daveti -
yesini almağı ihmal etmiş fotoğ
rafçısının kapıda uğradığı müş

külatı onun ihmaline atf etmeyip 
vazifelerini ifa edenlere yükleme
ği ve bu sırada bir takım itham

lar sıralarnağı düşünen ayni mu
harrir arkadaş (biz bu maçları 
ilan ettik bir daha telefonlar ve
ya sair surette reklam rica eder-

lerse hava alırlar) cümlesiyle st· 
de kendisinin değil, menıup ol
duğu gazetenin de civanmertli -
ğini böyle mini mini ve nihayet 
çok hasis bir meblağ mukabilin
de ne için şüpheye dütümıüt 
oluyor? 

Bu ÜS: istihfamın cevabı şuu -
ra ve hakikate meydan okuyan 
taraf girliktedir. 

:,. "' "' 
Futbolumuzdaki tedennide, 

körü köürüne taraftarlık eden -
lerle fena idarecilerin de payları 
vardır. 

Muharrirler kalemlerini, ida -
reciler, ihtiraslarını itidalle 'kul • 
lanmadıkça spor hayatımız düt -
tüğü yerden kalkamıyacaktır 

zannındayım. Kemal Tahir 

1lt1ako: 

Şehir . Tiyatrosunda 
Madam San Jen piyesi .. 

N 
...,)ya' 

Şehir Tiyatroıunun dram kısmı per'i kaçırır. Bu esnada •r~ 
nihayet ikinci oyununu da verdi: da bir veıile ile kansınlll _,,.d 

Madam San Jen. men masum olduğunu ani'°;~ 
Eser bundan kırk sene evvel O da Nepper'i affeder. f ,ka ~ 

Viktorien Sardou ile Emile Mo- . trk vakit geçmiştir. Buz•~ 
reau tarafından müttereken yazıl- dar kendisinin kurşuna dil' 
mıı bir komedidir. Daha doğrusu lazım gelmektedir. Napol:Y"~ 
komedi değildir de komedilettiril- reşal ve Düşes meyus bir• da~ 
meğe çahtılmııtır. Eıas itibarile iken Fute imdada yetiıerk .. y'I 
mevzu, bir komedi mevzuundan per'in kurtulmuş olduğunu.-~...!' 
ziyade tahlili bir eser mevzuuna ve bu hareketi hoşa gittir"" 
yakındır. Muharrirleri her neden· Zaptiye Nazırı olur. 51' 
se. fazla t~~lile ~iri~mek iı~eme· Piyesin bütün yükü Macl~ }il' 
mışler ve ıtı hafıf hır komedı ha· Jen rolünü yapan Neyirent~ fi' 
vası içinde cereyan ettirmitlerdir. nıma yüklenmişti. Neyirenftİ' ~ 

Madam San Jen hakkındaki 1 rum bu rolü hakkile ba,~.J 
hüküm kısa bir kel~ ile ifade e- büyük bir muvaffakıyet ~.I 
dilmek istenirse en muvafık tibir Bu ti N · il"'~ mıttır. sure e eyıre 1, 
olarak "inıanı ııkmıyan,, bir eser 
diyebiliriz. 

Şehir Tiyatrosunun artistlerin· 
deki umumi canlılık ta buna ili.ve 
edilirse "insanı sürükliyen,, bir e -
ser ti.birini de kullanabiliriz. 

Madam San Jen Fransız ihtilali 
esn~smda çamatrrcılık yapan bir 
ihtilalci kadındır. Napolyon Bo • 
napart imparator olduktan sonra 
kocası olan Löfebri Maretal ve 
Madam San Jeni de düşes yapmıt 
tır. Fakat Madam San Jen herfeyi 
açıkça söyliyen ve asilndelerin 
yapmacrk tavırlarını taklit ~e
miyen lbir kadın olduğundan Na
polyonun sarayında iıtihzalara 

hedef olmaktadır. Bilhassa Napol
yonun kız kardetleri kedisini kat'
iyyen çekemiyorlar ve her vesile 
ile Napolyona tiki.yet ediyorlar. 
Ec9ebi gazeteler demütemadiyen 
bu sahte arİstO'krasf "\'te alay el6l-
lerinden Napolyon daha fazla ta
hammül edemiyor ve Mareşal 
Löfebr' e, karısını bo§ainasını em· 
rediyor. 

Fakat Löfebr karısını ıeven 

mert bir adamdır, bunu kabul et
mez. Karısı ise, potlar kırmakta 
devam etmektedir. Nitekim gene 
bir kabul resminde Napolyonun 
kız kardeşler!le bir takım diğer 

Düşesleri ve Kontesleri fena halde 
tahkir eder. Nihayet Napolyon da
ha fazla tahammül edemez ve Dü
ıes dö Danzik -Madam San 
Jen- i bizzat çağırtır. Fakat Ma
dam San Jen'in sözleri ve ihtilal 
muharebesinde kaıhramanlıkları 
·hatta kendisinin bile eıkiden 

ondu gördüğü iyilikleri anlaym -
ca her şeyi unutur ve Madam San 
Jen'i takd!r eder. 

Diğer taraf tan Madam San 
Jen ve kocası dö Nepper iıminde 
bir Avusturyalı asilzadeyi ta ihti
lal zamanından beri tanımakta
dırlar. Kendisinin bir münasebet -
le hayatını kurtarmı,lardır. Dö 
Nepper Napolyonun sarayında lm 
paratoriçenin muhafızıdır. Napol-

yon kendiıini sevmediii için mem 
leket:ne göndermeğe karar vermit 
tir. Halbuki son akşam dö Nepper 
gizli bir atkla sevdiği imparatori
çeden bir emir almak için gizlice 
saraya girerken imparator tarafın 
dan yakalanır. Napolyon kendisi
ni karııımn aşıkı zannettiğinden 
fena halde hiddetlenir. Dö Nep
per de Napolyona karşı kılıcını çe 
ker. Napolyon da dö Nepperin 
hal kurşuna dizilmesini Löfebr'e 
emreder. 

Düşesle gene eski ihtilalciler -
den ve saray adamlarmdan olup 
Zaptiye Nazırı olmak istiyen Fu -
§e, dö Neppet'i kurtarmak isterler 
ve F uşe bir fırsat bulup dö Nep-

sahneden çekildiği ta•kdird• l' 
romuzda bırakacağı boşlui"' j/ 
iyyen doldurulamıyacağını 
ehnittir. 1 

F uşe rolündeki Galip, ~, 
man olduğu gibi gene galipti' 
lünü tamamile benimsiyere)(, 
yarak ve anlatarak oynadı. 

Maretal Löfebr Talat ilk 
deki canlılığına nisbetle diğ~ 
delerde biraz durgundu. Se•~~ 
reketleri geçen oyunda orıı'j 
Raskolnikof' a çok benzi1":J 
Az zamanda Mareşal olduiO 
midir, nedir bu rolü biraz Y 
yor gibiydi. 

Buna mukabil Avni dö 
rolünde çok muvaffak old• 
delikanlı ileride muhakkak 
mizin en büyük artistlerind 
ri olacaktır. Bilhassa bati 
.ahnesindeki yaralanması ç 
idi. Kendisini tel>rik eaeriz. 

Kısa fakat çok canlı 
M. Kemal çok alkışlandı. 
Müfit, küçük Ferih, Saba 
Nazım da Madam San Jen 
nin muvaffak olmasında 
rol oynadılar. 

Neyireneyir Hannndan 
bathca kadın artistler hern 
pek cansızdı. Nebahat, Ned~ 
f et, Cahide Hanımlar zoraki 
rak oynuyorlar hissini veri 
dı. Bu, belki de Neyireneyir 
nımın çok muvaffak olma•~ 
sana verdiği galatı hiıtir. Gtlf 
lerinde en fazla nazan di~ 
beden Samiye Hanını ol 
O, nisbeten daha talbii ve c~/. 

Madam San Jen'nin ta.Y•.,ıl 
kat tiplerinden biri de tüpll'"' 
ki Napolyon rolünü yapa.O ~ 
Beliğ Beydi. Emin Beliğ Be~ 
tığı makyajla Napolyona fe f 

de benzediği gibi bilhassa.~' 
nelerde çok muvaff akıyeth 
yun gösterm'.ttir. 5İ 

Umumiyet itibarile Mad~ 
J en dekorların o kadar iyiln 
masına ve sahnenin de ıı -'l 
karanlık olmasına rağmeıt •. ~ 
fak olmuş bir eserdir. EflJ~;,1 
güzel b:r lisanla Türkçeye :,;! 
Seniha Bedri Hanım da 
§ayandır. ,,,J 

Murat sel 

Ihsan YA Vı1~ 
Kadın ve erkek teri/ 

Bütün tıklar hep or•d~Y 
yinirler. Her keıey~. •~ 
arzuya uygun elbisenııı 
orada yaptırabilirsiniı· ~ 

İstanbul Y enipostah--''JI' 
tısında Foto Nur yanıııcı
f et hanında. 



Kadın ve Moda 

Siyah kürk modasının yamba§mda beyaz kürk modası da yer tutuyor. Resimde gördüğünüz beyaz kürle, iç ta-
rafın d v • v ht b. ·· ·· ·· 

• 1! tarafa dirsek altından çevrilişi ile bir biçim hususiyeti almıştır. Sadeli gıne ragmen, mu eıem ır gorunuş te-
n:ıın eden bir örnek! 

~~ Mavi tilki kürkü de, modadır. Bu modeldeki kürk, mavi tilki kürküdür. 
•i}'a;e>nun. yaka ve kol kısımlarına, bol bol konulmuştur. Bu modeldeki §Clpkn 

kadıfedendir. Şapkanın biçiminde,bariz bir hususiyet göze çarpıyor! 

Siyah ipekli kumaştan yapılmı§, ke
narları siyah kürklü bir kap! Kapm ku
rna sı ile kostÜIT'iirı. kum;lsı. bir örnektir 

':.-"'Y zıyaı~ ı~rı.ıc g1 ...... 1. A ... 11 (;ıyumesı 

Busiyah kürk, kap biçiminde yapılm1ştır.Altında bol yenli ceket vardır. 

Ceketin önil beyu sırma ile zırh tarzında olarak i1Ienmi1tir. Kürkün biçimi, o
.:nu:ıları geni§ ve gövdeyi dolgun gösterir! 

uygun görülen pek §ık bir elbise! .. Tat, 1 '"Balık ağı,. denilen bu elbise, son moda olarak ortaya konulan modellerin 
h mavi Tenkte ipekli kumapn üzeri, san en güzellerinden biridir. Bu akşam elbisesinin koy;u llcivert tülden yapılan drı 

sırma ile benek benek işlenmiştir. Gök- kısmı, siyah ipekli kumaştan yapılan iç kısım ~erine ağ gibi geçiriliyor. İç kı-
le yıldızlttrdan mülhem olsa gerek! sım dar, dış kısım boldur. Tülün üstü, madeni süslCTle yol yol parıltılıdır! 

~~ ~:n;a ve eldiven, axni örnek\c ola rak yapılmıştır. Po dü süetten yapılanı 
~içi ~ dfvcnin süsleri, bağlanış tarn, tıpkı tıplcsına birbirine eştir. Çanta

tıbi, eldivenin avuca ge_len kısrm da, sarı ipektendir. Deri, kahve rengi! 

Düğme 
Yazın, Çin teıiri moda 

yer tutmuıtu. Şapkaların 
elbiıelerin ıekillerinde bu 

saluwncla 
biçiminde, 
tesir bariz 

olarak göze çarpıyordu. Şimdi ıonlNt
hardayız. Bu teair devam ediyor mu, 
yoksa geçti mi? 

Çin tesiri, elbiıe ve ppka üzerin • 
de, artık bariz olarak yer tutnuyor. 
Ancak, düğmelerde, Çin deıenleri be

liriyor. Şu halde, Çin tesiri, büıbütün 
geçmemiı, ıadece yer değiıtirmiı olu
J:Or! 

Püskül 
Sırmadan püsküller Pariate yapı • 

lan bazı balo elbiselerinde süs olara· 
nk göze çarpıyor. Uzunlan da, yu -
varlak biçimdekilerde olan bu püs
lliiller, elbisenin muhtelif yerlerine ae- . 
liıigüzel iıiltiriliyor. 

Püıkü1lerin elbiselerde ıüs yerini 
tutması üzerine, bundan eğlence mev
zuu çıkaran bir mizah muharriri "Es
ki zaman perdeleri, tatolann pencere
lerinden atağıya indirilip kadınlann 

vücudunda modern döıenmit aalonla· 
ra giriyor!" Demiıtir. 

Bluz · 
Yazın, ipekten, taftadan ve bqka 

kuma,Jardan yapılan bluzlarda omuıı 

ve diriek taraflannın teni açık bıra • 
kacak ıekilde aralık olması aözetili • 
yordu. Sonbahar, bu busuıta hir dep 
'iklik getirdi mi? 

Eaaılı bir deiitildik getirmiı aa:rı· 
Jamaz. Bluz'arda omuz ve dirsek ta • 
raflarımn aralık olması, gene modadır. 
Yalnız, bu aralık kısma bir tül parçası 
ilave ediliyor. Kıı, ihtimal tülün yeri. 
ne daha kalınca kumaı geçerek, aralı
iı tamamiyle kapatacak! 



• 
.Alcadotuda telAiMu 

Bolu köylerinde nasıl 
ili.nı aşk edilir? 1 ütiin Genç kadım ı 

Matrur nipnh, - niha79l - Pi vuran JJolu Muhabirimiz )'810r: 
Bclla l&l,lerbule bir mri "br

tdddı mani "11-e edebipb,, 
olduiw ,._.., ilandan nwld 
alb ........ ba manilenlen 
bam nfl....ı.r almqtım. Basün 
bir kaç mani Aba not ediyomm: 

K......- ı~kmna il•111 .. k 
eden Wr lrl7 •elibnlw ve aldıiı 
cevap: 

"Ayva dalını eğmeli; 
Ayvasmı yemeli .. 
Komşuda laz dururken, 
Kime boyun etnıeli. 
Almada kmu dal var .• 
Güzelde penbe plvar .. 
Beni sana vermezler, 
Var git Allaha yalv:-.. ·. 
Genç adam, bunun üzerine fU 

mani7" ıöyliyerek oradan uzakla· 
fıyor: 

Yarim yar ise gelsin .. 
Dağlar kar ise gelsin .• 
Bana yar mi bulunmaL, 
Aklı var ise gelsin. 

• • • 
E.ki papalar sibi Cenntten yer 

atan bir delik?.ab: 
Sevdiğimin meşki var •• 
Denınumda aşkı var .. 
Beni yare kaVlJ!tur&n, 
Cennette on kötkü var. 
Bu ıenç adam da 10murtkan 

.uratlardan illallatı ! demit olacak 
ki bundan bqlca her kuıuru ıine
ye çekmeie r madedir: 
Şu dağlar kireç olsa.. 
Davan ergeç olsa.. 
Güzel çirkin iite~Di.; 
Se\'di~gilleç olsa. 

• • • 
Bir ıenç kadın, kendiaile ••· 

lenmiyen e.ıö ltrkma çduılfOI': 
Man · yim mastim oğlan •• 
Kıı iken dostum oğlan.. 
Çek elini elimden, 
Ben sana küstüm otlan. 
Delikanlı, kahahatial affettir

.nek için bir taraftaa da dua .t• 
melde bulundut- liSylii)'CJll': 

Güvercin havadadır •• 
Bir eşi yuvadamr .. 
Bir elim yar elinde 
Bir elim duadadır. 
Ve, k ikinci maniaile de '1niJ 

canın altmdaclD',, dmaek .,..: 
Çaya indim eusuzwn .. 
Susmum, uykusuzum .• 
Gelsem yarin ~' 
Elim durmaz hırsızım. 

• • • 
S..,Uiaini tarif eden ltir 

bdm: 
Mendilim kahve rengi.. 
:Yoktur yaı6min dengi .• 
Oturmut kitap okur, 
~dı Alim Efendi. 

• • • 
Bir k6, delikanhm nitanhama 

86ylü1or: 
Mey senin şarap senin.. 
Bu hU)'Ull harap senin .• 
Bana bir puse versen, 
N gid . ' en er acep senın ... 

Süldltla brtdaffnca, ıITa ile, 
tu manileri illve ediyor: 

Yar benden narin diler .. 
Narindir narin diler •. 
Kendi bir puse vermez, 
Ömrümün varın cfiler. 
Su gelir akma ile .. 
Taşlan kakma ile .. 
ln8an yare do,m' mı, 
lflmNnlaalemi.. 
Devre çalmış kalemf .• 
S#lna güzel dedimae, 
;yek mı dedim alemi. 

.. ,.,........,.. •• 1,or; ,... ·yasa heryerde kocası mı? Zabıtayı kan 
bt ha da lamcliaiai metheder ..- Jd · k mıd. bir manı oı.,..: açı ı K clui k eli ma isteyen ç 

Bata ftl'dmı yuJanctım hmir, • <-Hwt> - Titb. 
8 

' aza yor• tmür, s <HaaaaO -
Yağmur yağdı mlandmı. pi,aıa11 ...... hnm her ~· Fakat .. IÜJl, Torbalı, Kup.dası • 
Ben annemin koynunda, açılmlfbr. Tirede pi,... lb-70 baür, (HU\lli) _ lkiçetm• mumı sinni dört ... t o 

· Şeker ile beslendim ~-;pa..-.:- puar ilkte feci bir hadise e>.lmut, ıenç ran dikkate f&J&D bir hM-

• • • ÜpMJM bdar flenm etmitlir~ bir kadm a.,tlalı altmclan taban- muttw'· 
Bitin lllftctad~· ,_ ulna· iki sCbl arfnıda ,...,.. ~000 ca bnunu ile alır aurette yara- Kemal isminde ıeaç bir 

na feda edip clin7a ...:......_. kilo kaclar tUtOil .-blmlfln'. Va-· lanmıftır. K~dumda ~anan 
beri lriç eli tJot danmlk iti,mlmda ati ffat T"ırede 83 karuttur· Ak- lkiÇetmelikte Batçı Maç.it ma- dan ~ yapmak üser.e Jb 
olmıyan yaman bir ataakh,ı inle 1 hilarda hararetli muameleler c:e- halleainde aaraçoilu sokaiında dar bir para almq Ye 1 
-cılda lmalran A·dn · l, NJ&D etmeketdir. Fiatlar 80-90 oturan Halide hanım evinde ta- lerek paradan bir kıamım 
-r -T L- 1 ' tir. Dallar bqm kar aldı.. karuttur· Ecnebi lmmpaDJ&lar .. nca i e yaralı olduiu halde hu-

Gül etrafm h&r aldı.. eksperleri ye inhisar memarlan IUDIDUftur. ilk olarak yapıı. Orada, l:Mırada yenen 

Amile ~u kaldım, faaliyettedir. it Akhisarcla çok hazırlık tahkiJrab hadiaenin, .cı:..--. =.!uıta 
Bir camm var yar aldı. hararetlidir. Halide hanımm znci eararket 

Ve)'HI tarafından bir aarhotluk Fakat, Km.al alchiı para 

• • • 
Uzaldardan lmku almak 

pek lftn.etli olan Mr Atık 
yor: 

Ay doğar sini gibi .• 
Sallal\Ir servi gibi .. 
Yarim kokun geliyor, 
Isparta gülü gibi 
UraJ&D enıiU,. tlJ'leDen ma • 

Dl: 
Ba uıı..r beuhn ola. 
Meyvuı Uıiim oı,.... 

Yarim yatmq uyumuş, 
Y astıtı yüzüm olsa. 
Bir atık, MVdumm aonunu.ba

kını& nwl tahmin edi7or: 
Dem dibi fenere .. 

,Dalga vunır kenara.. 
Bu aek b8Jle ...... 
Meskenim tfmarhane. 

• • • 
Ka ...... lclnde badini 

DIS tah11•• ıbir paç: 
Klf)an ok eevdijim.. 
Itlrpili çok lffdlllm.. 
Hep g6stl1er ....,_., 
ı~~yokllfdlllıL 
GtUler dl1«ertlls t'lm• . 
BUlbGl-çememls olines., 
Berkesin bir eti var, 
<FSnlUm :4e ODBUZ olmaz. 
G6l fidanı tmruıur .. 
İeinde IU claralar •• 
Eller yarim! decUqe, 
B~nim boynum bdnilür. 

• • • 

yal-

~ airift ........ scıii ıü . 
.. ı tarif-.. w..-:: 

Uzaklar aeçilfniyor .. 
Gönüldür geçilniiyor •• 
Gö"81 bir top ibrifim, 
~açılmıyor. 

1. Vaefl 

Yeni Adam 
"Y..ı • ._. • Wta ...... 41 in

ci ..,._ ....,_,. .... .., •• Mi· 
._.. lllfttOı •8- w.tmdı• 
tertip edilea .. fevkalicle nitha Mth· 
ca .. ,...._. t.p' rlzwmı lı..U 
Halda a.,in "fltallllal ....,_, f n ne 
~?,, "10 ._. nQe,, "Racl7o 
iatuJ...••,. ~... .. ,.... 
likiai ....... .....,o .......... ... 
ele ~-. ........... ,..,, "Vlpna ................. --.... ~--..... ,,, .....,_ ..,.,,..,, ... p. 

...... ..... ~ .... ı-... ..... ... .... 
Doktor 

KEMAJ. OSMAN BEY 
Emran dlarmJ'e ha•Ndan 

nriit.S.aımı 

~ Potapcı fmn ııra
amcla. No. 34 

Kırkaiaçta tiltibı piyuuı Ge
ri ve Gl~a kumpan,.Jan memar
lan t&J'\fından açıhnqtır. Piatlar 
65 - 85 kunat arumclachr. iyi 

mallardan 40.000 kilo ttitün a
tılm19tır. Givurköy mıntakaaın-
da mühim miktarda tütün satrl-
mııbr. Bu mıntakada en fazla a
lıt yapan inhisar idareaiyle Ame
rika Tobako kwlıpanyuıdIT. Mi-
lia Ye Ptjqlada bütün tütün kum
panyaları abıla metıuldür. 

lnhiaar iclanainin müba,aatı 
250.000 kilo kadarclD'.. Bütün 
mıntalra4aki mübayaat iae iki bu
"çuk milyon kilo,. seçmiftir. 

8-rıama, (Huaual) - Berıa

mada hulanan Abnan Arseolot
lan tarafından hafriyata dnam 
ediliyor. Yeni İDf& eclllen müse 
binuı tamamen hazırlanmııbr. 
MU.,e nakledilecek ..... ır mii
teheuralb tarafından aynimak· 
tadır. 

Rizede mandarin mahsulü 
Rize, 8 (A.A.) - Me-.aim do

la111i1le bu aene çok iyi olan 
mandarin mahaulünün toplan • 
muma " harice aeYlrine batlan
IDlfbr. Bini bet liradan :redi li
raya kadar •hlmaktadır. Hafta 
içinde yedi bin kilo mandarin 
ankedilmİftir. 

34 kaçakçı yakalandı 
Ankara, 1 (A.A.) - Geçen 

,.ıı •içinde mahafua tetki· 
IMı tarafmdan biriai ölü 34 ka-

sakp • 28 -~·~ı haJftlll ba-

anmda yaralandıiı teklinde idi. ,....,.. ...... " warada. 
Yaralı derhal memleP,t beataha- aarfedlldiiini ••tme-•lr. 
aine kaldınlarak teca'f\ · altına bir tmak ~. 
almmıfbr. ~iwlen aonra ile pantalon ceWai 
mücldeierw mi ...-.:vbıl Ali Bey cepte IJahmaa lmk ... im 
ha~H"P YUİJet etmit :n derhal narak, s8Ja IDllne 1rirkaç 
tahkikata. bqlamqıır. dut çıktıiım ve paralannı 

Aıacak «Jün ifade ve.,.bilecek larmı Ye kendiaine ailih 
bir vazire~ gelen mecruh Hali- lana da lmrtmı pantalon c 
de hanım bir bu neticeai ya- a.,.rank aeçtiiiai ve par 
ralandıjmı a&J1-iftir. Ote ta- bir knmmm yandılmı anla 
raftan adliye doktormnm muaye- için blJ)e bir hile dtitünmüt 
nesi neticeai venlili ~taban- yapmqbr .. 

canın upri bet metre a•Jdan Torl.bda oturan tamdıiı 
kullanddıtı merkezindedir. zata meaeleJi lnı tekilde aq 

üzümle zehirlenen 
lranb •• 

n it abıtaya akae~tir. 
alnla dftl' kazalara te 
~ bu liaychatWm Yam1111 

• ...,.icia f.UiJete ıeçm.iftir. 
ı~~-~anri;a~,lt"rmn~urf.'r';~!w=N::~iılifiiiiİ~-~~ ıı.y4~ı 

bauından ve lramn Sim baba- makta ilsen it deiifmit ft 
u ahalisinden kahtai t4la Kam Kemal tarafmdan yapıbalf 
belediye dltpanllri ininde Mr- tmak olduiu llrenilm.it" 
dendire dlfGp lhdit&r· • .. ta Mlraf elmittir. Ama büklll 
damm Dip clarinadldan llclütü lmnetlmni yalan ~ 
teabit ediliiltce de aomadan ·bu ettb ..... Jirmi d&t mt 
admam bbu e.et üstim iiJenk tiran K-1 .. lrlrmda da 
uhirlendlli IBylmnce C:eiedi nl twW•• .. ,,..., ..... 
memleket hutalMmeaiae ~ 

Ankarada Joqbahu 
at yarıtlan 

Anlaifa, 8 (A.A.) - Yum 
aollhahu at kotalumm altmcuı 
Ye IOW!lla kOta alanmcJa ,.. 
pdeakbr. . 

At kOfU)armm 1enu oldtala 
için 7Ulf Pl'OIJ'&llll çok •ensin • 
dir. y armld kotalara ıirecek 
adu çetin bir imtihan aeçirecek 
•• lmtul• h'fecenlı oı.calcbr. 
tulmat •• 719 kilo aümrük Jra. 
.çalı, 998 kilo inhiear kaçaiı, 

105 kilo afyon, 8 kilo esrar, 3 
tüfek ele ıeçirilmiıtir. 

• 

lzmirde ikinci k 
donda tramva 

Cıunlaıri7d h)'rananrn on 6irllicl 7" ıl611i111ii /fM """ naıq. 
Iİltfle tle İglen -.elen 6iı- ...... lıiııtlalanmlfl;lr. K6;, lwıllıutdt111 
6aılanmn 6a hayrana ainii 6ir ,..,._ olmalı iiaere topla 

._ ____ 111111 ____ 1J'"" •aetemia pnd.rilen bir ~ 6cuı7.0ru. 
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tayyareler (Baş taralı l ineide) 
1ardan Doktor Miralay ~bdül .. 
kadir Beyin mütaliası tudur: 

9Eylül lzmir 
• • 

sergısı 

Yeni Fransız 
kabinesi 

(Baştaralı 1 inci de) 

Biletçiler= 
( Baıtarafl 1 inci del 

Calııamıyacak derecede olan 
biletçiler hastaneye yatırılacak 
zaif ve ayakta tedavi görebile '. 
cekler de tirketin doktorları ta
rafından iyilqinceye kadar te
davi edileceklerdir. 

~ar b ( 8~ t~afı 1 incide J 
ltr \'cı lı u ınakıneyı icat etmit· 
~elere a~a yollannı yabancı tay
~ ~y" tPaınıılar diye bir ta
Liitüıı b ıalar da çıkmııtır. Fakat 
1 un ar ·-·'- d 0 dutunı ' s~arı a anlatmıı 
~L- uz neticesiz tecru"b 1 • 
·~Ue·d· eenn n ır. 

h .,. • ,,. 

ıııti Franaı ba k . 
llıtıılard 2 f a hır §ey bul-
~ ır •.. Edınon, Valdemar 
jL· Y, ıaunl • · ~ ki§if .. erını taııyan bu 
htıtıııu la 802 kamaıtıran bir ıtık 
lloJctaı' rdır. iki lcitifin hareket 
~~:ı' çok basittir. Gece bir 
tna,

11 
geçerken, fenerlerinin 

d in D .. 1 • 
ıfı ~ 002 enni nasıl kamqtır-

d,11 be l Wndur · F ranaızlar bura
Lit tı ık !nıtyarak, daha kuvvetli 
lot.ıob'U enbaı yaratmıılardır. 0-
,l~k erdeki fenerlerde elli 
·~ . ampuller vardır. F ran
t, d lııae bin münıdan elli bin 
,ı_ ' a fazl ~ 1ri a mum kuvvetine ka· 
dır. ~UI!ık menbaı yapmıılar- • 
~~ . suretle elde edilen ıtık 

Cti bet ·· ~ett Yliz metreden altı bin 
t,~:~~ ~dar t iddetli bir ıtık 
~ h edır ve bu ışık insan ol
dar; b •)'Van olsun her mahluku 
d...,_k eı dakika kadar sersem e
~ 'Va. 

C 21Yette bırakmaktadır. 
l>ıL ... ece hayVanlar üzerinde ya
~ •• tec .. b 1 

ti ~•kta b l'ü e erde 1500 metre u-
rrıı kulunan birçok hayvanla-

• bİ' r,k ~;~ · altında gözleri kamaıa
tıısıf '-tları ukJarı Yerde kaldıkları, 
•bİ Soitrn nı '?llarını ıatırdıkları ve 
f Jlf .}tere ~n hıslerini .kayhetderek 

l,f tür. Fi~ha.r}~tıdıkları görülmüt-
akık b •. k 'J~ ttıas1 •• a u goz amq-

lcallu: 202 bebeklerde ani bir ta
'1 ol Yaprnaktadır. ltık bybo
~ .. llıaz da, ııöz bebekleri aene 
'lt:.~llıektedir. İtle bu tiddetli 
~t ul~ınel asabı bozarak muvak
~ hır hiasizlik doğuruyor. Bun. 
d~t haıka ıtığın tam merkezine 
,k~lerin gözlerinin bile kör ol-

b ••tiınali çok kuvvetlidir. 
Qu tec .. b I d 

'la ru e er en hava hü-

1
'- Kömür tozları ince, orta, 

kaim olmak üzere üç nevidir. in
ce olan tozlar daha fazladır. 
Bunlar teneffüs ederken hava ile 
burun, boğaz ve akciğerlere ai • 
der, buralara yapııarak ııpyi 
tahrit eder. Böylelikle bu yol 
ile gelen hastalık mikroplarına 
kartı buralarını zayif dütürür. 
Bütün bu civardaki evler ince 
kömür tozlarından hiç bir veçhi. 
le masun kalamazlar. Y:a orada
ki evlerin umuma mahsua ika • 
melgi.h olmalarının meni, yahut 
kömür depolarının oradan kal • 
dırılması mecburiyeti vardır. O 
lıalde it, yalnız mahkemenin de
ğil, lstanbtil beleaiyesinin de iti· 
dir.,, 

Mühendis Cemalettin Bey ver
diği raporda, zararın yüzde 70 
nin Sovyet kömür depolarına a
it olup yüzde 30 nun C:liğer depo
lara ait olduğunu tasrih ettikten 
sonra buna mani olmak için her 
deponun etrafına bet metre du
var ve iki metre de margiz yapıl
masını tavsiye etmektedir. Ma
amafih bunun da kafi bir tedbir 
olmadığını söylemekte ve rapo
runu fU cümle ile bitirmektedir: 

"En eıaılı tedbir ya·kömür de
polarının oradan kaldırılmasın
dan yahut vaziyeti umumiyeyi 
belediye müsait olursa bu mınta
kanm, oradaki emlak esbabının 
tatmini suretiyle amele mahalle
si haline ifrağ edilmesinden iba
ret olduğu r;.ütalaasındayım.,, 

Bizi aııl hayrete dütüren nok
ta, heyet raPQrlarının burayı in
sanların ııhhatine muzir buldu-
ğu halde amel m hali si yap • 
mak istemeleridir. Cemalettin 
Beyefendi galiba amelenin in • 
san olmadığı mütaliasındadır .. 
lar. Diğer ahalinin sıhhatine 
muzir olup ta amelenin sıhhatine 
muzir olmıyan tozlar daha he • 
nüz kqfedilmemiıtir. 

• (Baş tarafı l incide) 
ile ayrıldığını ilave etti. Ve ıu 
sözleri söyledi: 

Paria, 8 _(A.A.) - M. Dumers 
istifasında, reisicumhurun daveti· 
ne milli birlik hükômetini teıkil 
makaadile icabet ettiğini ve bu hü
kUmetin memlekete faydalı neti • 
celer elde ettiğini hatırlattıktan 
aonra diyor ki: 

"- Şimdi de çok yüksek e
hemmiyeti olan yerli mailar pa
zarlarının tesisi ile birlikte bir 
de beynelmilel sergi tesiı edil • 
mesi Türkiyenin iktıaadi ve ti • 
cari sahada yaptığı büyük terak
kileri isbat eden bir delildir. 
Yerli mallar sergisi bir ırmağa 
benzer. Halbuki beynelmilel 
bir aergi, büyük .ve nihayeti ol • 
mayan bir deniz gibidir. Bir de
nize bir çok ırmaklar döküldü • 
ğü gibi beynelmilel sergide de 
bir çok yerli mal sergileri var 
demektir. Beynelmilel sergiler 
ayni zamanda sulhun da mühim 
bir kaynağıdır. Bu münasbetle 
bir çok milletlerin adamları bir
birleriyle dostane bir tekilde gö
rütürler, tanıtırlar. Beynelmilel 
sergileri gezenİerin malumatı da 
fevkalade geni!ler. 

Türkiye Cumhuriyetinin bun -
dan bir kaç sene evvel Budapef· 
te beynelmilel ıergiıine ittirak 
etmesi, yeni Türk rejiminin ta • 
nıtılması İçin çok f aydah olmuı
tur. 

lzmir yerli mallar sergisinin de 
bir beynelmilel sergi haline gel
meıi çok mühim bir hadisedir. 
Bu münaabetle lzmir Türkiyenin 
harici bir kapı•• ve en mühim ti
cari noktüı oldu. Türkiy~hra
cat ve ithalatının merkezi bun
dan sonra lzmir sayılabilir. Bu 
hadisenin neticelerini bir kaç se

ne sonra çok iyi göreceğiz. Bu 
gibi hadiselerin tezahürü ve te-, 
barüzü için bir kaç sene lazım -
dil'. 

İzmirin coğrafi vaziyeti, mü • 
kemmel limanı dolayısiyle bütün 
Levantın hakiki merkezi pazar
lığını yapabilir. Pek yakında 

İzmir yerine Levant merkezi de
necektir.,, 

"Fakat, kanunu eaast ıslaha tını 
tahakkuk ettirerek milletin büyük 
ekseriyeti tarafından hararetle ar· 
zu edilen esere te§ebbüs edildiği 
aırada hükUmet aza.ar arasında ih· 
tilaf hasıl oldu. Aynı ihtilaf üç ay· 
hk muvakkat bütçe layihaıı vesi· 
lesile de baı gösterdi. Bu layiha • 
nın kabulü hükUmete, kendisini 
yarı yolda bırakabilecek m•nevra~ 
lara maruz kalmadan eserini taki
be imkan verecekti. 

Radikal soyalist grupu mütare
ke prensip ini mu haf azaya karar 
verdi. Fakat baıvekilin lüzumu 
münakaıa götürmiyen layihaların 
kabulünden ıarf ı nazar etmeaini 
şart koydu. Radikal sosyalist fır -
kası müzaharetinin bu suretle geri 
alınca, bütün azası ekalliyete ait 
olan bir kabinenin teıkilini dütün· 
mem. Buna binaen istifamı ve ar • 
kadaılarımın istifasını tevdie ken
dimi mecbur görüyorum. 

Paris, 8 (A.A.) - Kabine 
buhranının önüne geçmek için 
yapılan çalı,malar bota gitmit • 
tir. M. Dumerg, iktidar mevkiin
den çekilmeyi kati eurette karar
lattırmıttır. Şimdi bütün mesele, 

. matbuatın istemekte oldu~ si • 
yasal mütarekeyi koruma ve kal
kınma İ§İne devam eylemeye en 
ziyade layik olan ıahsiyetin kim 
olduğunu bilmekten ibaret kalı-
yor. 

Axcelaior diyor ki: 

Bir çok biletçileri~ itlerine u
zak yerlerde oturmaları yüzün
den gelip giderken ütüdükleri ve 
hastalandıkları anlatılmıthr. Bi
Jetçilerin her on be§ günde bir 
mıntaka deği~tirmeleri, evlerini 
itlerine yakın bir yere naklede
memelerine sebep olmaktadır. 
Eyüpte oturan bir biletçinin Şiı
li - Tünl hattında son seferini 
yaptıktan sonra evine gitmesi 
hayli mütkül olmaktadır. Bun
dan sonra it taksimatının daha 
programlı ve muntazam bir tek· 
le konulması düıünülmektedir. 

Bundan baıka depolarda bu· 
lunan yatakhanelerin de geni! • 
letilmesi düıünülmektedir. Bu 
taktirde gece çalıtan bütün bilet
çiler bu yatakhanelerde kalabi
leceklerdir. 

Deniz· konferansı 
( Baştarafı I inci de) 

rafında görütülecektir. Bu konfe
ransa eıas itibarile İngiltere, A • 
merika ve Fransa iştirak edeceği 
gibi diğer bütün devletlerden, hat· 
ta mümkün olduğu takdirde Al • 
manya ve Rusya dan da murah .. 
haslar ittirak ettirilecektir. 

İngiltere bu def aki konferansın 
kati bir neticeye varmaaını tiddet
le arzu etmektedir. Halbuki bu ar
zunun tahakkuk edeceğine pek ih
timal verilmemc.ktedir. 1 

1 

'da llna kar§ı korunmak husu
lıtı .. elde edilecek faydatar der-
~ .. toıe rarp B . . . 
li(Uın :7 ıyor. u ıt ıçın, 
~ ku eden dütman tayyareleri

' '-lttj\'•etli ıııklar gönderen fe-
' 1 .. tul hnak, tayyare pilotları
~oz erini kamqhrıp bulun
)alc ~ Yerleri tayin hassalarını 
~' ~e~ kafi gelecektir. Pilot· 
~, lttk";ıı Z&nıanda tayyarelerine 

t •ın olarnıyacaklardır. 
L .,_na 1 
~ ~. •:z ar bu noktadan bare-
"lt ~d 1tl~rdir. Yalnız, böyle 
~~ ~ıı:etı .verebilecek bir mad"\ 'ak ıcap ediyordu. Bunu 
~ ~ld Uflardır. Bu maddenin 
~it. r:t' tabii ıöylenmemekte
::ı ~'dd '-t tura.ar malUnıdur ki, 

Madem ki heyet ya buradaki 
evlerin, yahut ta depoların kalk
ması fikrindedir. Biz de lstan
bulun sıhhatini alakadar eden 
bu mesele etrafında ayni müta • 
laadayız. Ya oradaki evler ve 
oturanlar büsbütün baıka yere ' 
hicret etmeli, yahut ta( bu de • 
polar kaldırılmalıdır. 

ZA YI - Gümrük ruaumunun 
tutarı olan 807 lira 72 kurusa ait 
lıtanbul ithali gümrüğünün.3857 
numaralı ve 25/ 7 / 933 tarihli irat 
makbuzumu zayi eyliyerek eıkiıi· 
nin hükmü kalmadığını ilin ede· 

Ve sözlerini şöyle ikmal etti: 
"- Hakikaten İzmir çok bü

yük bir istikbale maliktir. Buda. 
peşte beynelmilel sergisinin T u
na nehri civarında garp ve ıark 
memleketlerinin emtialarmı teı
hir hususunda büyük rolü var .. 
dır. Budapeştenin orta Avrupa
da rolü ne ise, lzmirin yakın 
ıarktaki rolü o olacaktır. Gele
cek aene İzmir beynelmilel ar • 
giaini mutlaka ziyaret etmek ni
ytindyim .,, 

"Bizi gözetmekte olan yanan
cı memleketlerde, memleketi -
İnizde derin bir ihtilif ın hüküm 
sürmekte olduğu intibamm hi. -
sıl olmaması lazımdır. çünkü ya
bancılar bundan istifade f ına • 
tını kaçırmıyacaklardır. Bütün 
Fransızların en büyük vazifesi 
aükiinu korumaktır." 

Malin gazetesi diyor ki: 
"Bu akıamdan itibaren bizim 

kusurlarımızı ~ollamakta olan 
yabancılara F ransanın yoluna 
devam etmekte olduğunu ve o • 
nun zaafından istifade etmek za
manının gelmemit bulunduğunu 
gösterecek yeni bir mütareke ve 
ulusal bir birlik kabinesi tetek -
kül etmelidir. 

Bu yola devam edecekler ara-
11nda M. Bouiuonun ve arada sı
rada hatta M. Fralandin isimle
ri geçmekte iıe de en kuvvetli 
namzet M. Lavaldir. Bazı kim • 
ıler, M. Lavalin bir liıte hazır • 
lamıf olduğunu ve bu listeye gö
re kuracağı hükUmetle buhranı 

açılır açılmaz halledeceğini aöy
lemektedir ." 

Amerika Vatington konferan • · 
unda İngiltere, Amerika ve Ja • 
ponya arasında kararlaıtırılan 5-
5-3 sisteminin mu haf azasını iste • 
mektedir. Japonya ise buna tid • 
detle muha'liftir. O da İngiltere ve 
Amerika ile müsavi mikdarda de· 
niz ıili.hına malik olmak istemek· 
tedir. Uk mütküla budur. 

Bu haleldildiği takdirde karıı· 
laıacak mütkülitlardan biri de Ja
ponyanın tayyare gemilerinin tah· 
didini istemesi, fakat Amerikanın 
buna ketiyen yanaımamasıdır. 

lngHtere ile Amerika arasında· 
ki ihtilaflı nokta da dretnotların 
tonajı meselesidir. Amerikanın Ü&· 

ıübahrileri mahdut olduğundan 

dernotların 30-35 bin ton o1masını 
istemektedir. Halbuki İngiltere 20 
bin tondan ziyadesini hot görme • 
mektedir. İtalyanın da 35 bin ton
luk dretnotlara taraftar elması in· 
gilizleri düşündürmektedir. An -
cak bir İtalyan Fransız anla!ml\ • 
sının bunun önüne geçebileceğini 
ümit etmektedirler. 

-.ı~ e b" f" ~· tl h\i1Ü ·~. •tek teklinde ve iste 
~ lı-, içi . klukte yapılabilmekte-
~itıde erınde 150.000 mum kuv-
~· J;'· •tık verebilenler de var-
~i . lfelclerin .. d . d k ) tl!lıtek vucu e getır i . 
~' lt'••nd on iki ile on bet ıani
fj~.tÖ.tle ~~evaın etmektedir ki, 

1
1' 11\ii;~e:~aftırmak için ki

~ ~i~k . ır. 
t~rdlt- Fit l~rı atan alet, içinde on 
~ tktir. e F·olan bir tabanca veya 

tt.ttl elJi ~eklerin tanesi on ku-
~d~'t"J> tuta kadardır. 
~\t trı 1-ıe.nıe.nlarında bu fiıek
ıı.._ ~~\ll'ld Yl'arelere kartı iıtifade 
·"lı.ı· a f azl ·· . til '4lt, .,, a umıtlere dütme-

l ,,., .. <.tra 'h 
~,.._to.tlerj ' .nı ayet tayyare-
lııti ~lt ne ııyah gözlükler 
~ .. ~ 'l~Pa'ralchut etraflarında bu-
•ıı~ "l\k ... ra cc gizli uruılar 
"~b· w"'rer ı :7 ,, 

•lit-ler ıy e kendilerini ko-
. Fakat buna muka-

rim efendim. (3371) 
Gaffur '.Zade 

- bil, bu ıtıklarla,-korunması icap 
eden mıntakalar üzerine muaz
zam birer ıtık deryası yayılarak 
o taraflara bakmak ihtimalleri 
ikaldırıhr, yahut ta, düıman 
tayyareleri ayni vasıta ile hali a
razi üzerine aevkedilerek ıatırtı
labilir. 

Bu ıtıklardan daha ziyade 
harpten gayri zamanlarda istifa-. 
de kabildir. Meaela gümrük 
kaçakçıları geceleri bunlarla ta
kip edilebilir, nümayitlerde 
taıkınlıklara mani olunabilir, 
Polis, hırsızları veya katilleri 
yakalıyabilir. Bundan baıka yo
lunu şaıınnıt gemiler, tayyareler 
iıaret olarak bu ıııklardan isti
fade edebileceklerdir. ltık neıre
den fitekler suda da yandıkları 
için meseli batmıf olan bir deniz. 
altı gemisi bulunduğu yeri bu su
retle haber verebilecektir. 
maktadırlar. 
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Pelit 'Journal diyor ki: 
M. Laval kabine tetkiline me· 

mur edilecektir. Fakat, kendisi • 
nin bu vazifeyi kabul edeceği 
gerçekletmit değildir. Zira, ha -
riciye bakanlığına geldiğinden • 
beri bütün çalıımasını yalnız ba
rıımanın devam ve inkİ§afı me
selesine hasretmek istemektedir. 

Ancak kendiıi yapılacak 11 -

rarlara acaba dayanabilecek 
mi?" 

M. Laval Hariciye bakanlı • 
ğında kalacalrtır. Kabinenin di • 
ğer azası değiımiyecektir. 

Sosyalist Populaire gazeteai, 
§imdiki vaziyette yeni hükume
ti ancak M. Lavalin kurabilece • 
iini söyliyor. 

Fransızların tahtelbahir huıu • 
.sundaki kuvvetleri de İngilizleri 
dütündüren bir noktadır. 

Nihayet en fazla münakaşayı 

mucip olan ıey Uzak,ark mesele· 
sidir. f ngiJizler ve Amerikalılar, 

Çin ve Mançikonun "açık kapı,, si· 
yaaetini takip etmelerini istemek • 
tedirler. "Açık kapı,, siyaseti her· 
han'?i bir harp gemisinin bu li • 
manlara serbestçe girip çıkabilme-
1eri demektir. Japonva ise bu ban· 
se l·ntiyen yanaşmak istememelt • 
ted:r. 

BüWn bun'ar rle"":h konferanu· 
nın iyi hir net:,. .... ile bitmivet"e~ini 
niic•errH;;;"den f.n.,.;liz m11ltafı:ı.z"' • 
karl",.. ~::ıh;ı evvelden tonl--,,,.,,~Cfa 
ve bu lcarnrlarını vermeie lüzum 
görmüılerdir. r 
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Çölde Kaybolanlar 

Çoban Yıldızı 

ile yollarını bulurlar 
ve bcdcflcrioe vasıl 

o'urlar 

İŞ BANKASI 
Kumbarası 

da iı'erini bilenlerin 

Çoban V ıldızı 

dfr. Sıkınhh günlrrde 
imdana kotan yol 

gösteren odur. 

Fstanbul deniz ticareti · mü
d ü ,~lüğün~en: 

1-lenuz bir gemide tavzif edilme
m\~ o .an beynelmilel Madrit muka
ve'enamesi ahkamı dairesinde Şe
hadetnameyi haiz olan telsiz telgraf
cıların 15 - 11 - 934 tarihine kadar 
Müdüriyet Fen Heyeti riyasetine 
müracaatları. "4518,, 

ÇAPA MARKA 
Pirinçunu fabrikasının büyük 

bir muvaff akı yeti 
Bugüae kadar logiltere Ye Amerikadan ithal edilen 
KUVAKEROÇ. yani ezme laoe )'U'ah bu kere memleketi· 

miıin en o'gun yu'afırıdan imale muvaffa lc o1an 

ÇAPAMl\RKA 
Bu yenı hizmeti de ıeref Juyarak muhterem halka arıeder. 

Galatasarar eczanesi mllıtabıaratmdan : 

I a ~<#<". • ' • t 

c :.iGEK - Ak9am P ozta&ı 

.... - Kimyager --.ı 
Hüsameddin 

Tam idrar tahlili 100 kuruş -
tur. Bilumum tahlilat, Eminö -
nü, Emlak ve Eytam Banka8ı 

karşısında İzzet Bey Hanı 
14501 ı 

Hali tasfiyede bulunan 

feni~s Mnrnusı 
Tasfiye heyetinden: 

Galatada Topçular caclcleılncle 104 

No. da Fenikı namiJe maruf hı ve hu· 

ruf at matbaa11 ıatılmıı olmakla hali ta'· 
fiyede bulunan ıirketle bir gun• alikası 
kalmadıir ilin olunur. 

Tasfiye Memurlan 

Sultanahmet Sulh mahkeme • 
sinden: 

Hakiki kaşe 

KALMITIN 
lıminc dikkat ediniz • Her eczan~de bulunur. 

-
iyi bir izdivaç 

NEYE 

Bajlıdır? 
Bu sene mesut bir izdivaç yapmak 

istiyor muaunuz? Bunun için hayali • 
nizde yaıatblınız erkei celbetmek İ· 

çia •n sirade hoıuna sideçek ıeyı 
evvelden bilaııeniz lizmıdır. 
Milyonerler de d•hil olmak Ü· 
zere yüzlerçe erkek arasında 
bir anket yaptım, ve onda 
dokUzunun bir kadında her 
ıeyden evvel dilzıün, beyaz, 
kadife ıiltl yumutak bir cilt 
ve parlak bir ten aradıklarma 
ıalait oldum. Şimdi u masraf· 
la ve zahmetsizce her kadın 

arbk arzulannm tahakkuk et· 
tiğini ıörebilir. Yeni TOKALON 
kreminin fiatı ne olursa olıun, baıka 
hiçbir müatahzarda bulunmıyan, cildi 
güzelleıtiren ve takviye eden madde. 
ı.n liaYI o1a11.,.,.._ -..ia eftrlz. To-

blon kremi hiçbir ~aman ademi mu· 
vaffakiyetJe karıılanmamııtrr. Cildin 
gıdaar olan PENBE RENKTEKi 
TOK.ALON kremini geçe yatarken 
kullanınız. Uykunuz esnasında cildi
nize cıCfa Terir ve onu ıençleıtirir .• 
Beyu renkteki yağıız TOKALON 
Kreminide sabahlan iıtimal ediniz. 

İ st-e bir milyoner 
ile evlenebilecek 

genç kız. : 

Cildi yeyazlaıtırdığı ıibi met 

siyah noktaları da izale eder. 
TOK.ALON Kremini bu 

itiberen istimale baılayınız, C 
ve renginiz ne kadar bozuk 
olıun alacaiınız neticeden / ~ 
ve mütehayyir kalacalumız. Eldi lt 
ceğiniz netice temin edilmiıtir. ~ 

n111m:a:::an:=a:m::mnmmmıs:ı:::maı:c:n11111nır'dnı111:n::n:-•--~ 

Dr. Ahmet Asım 

Ortaköy Şifa Yurd1l 
Tramvay yolu Muallim Naci Cad.115 

lstanbulun en ıüzel yerinde, ıeniı bir park ortatında, her türlü .,ri ._/ 
foru haiz, çok temiz, fiyatlar çok ehven ve kadın erkek her türlü haJ~ Teneke kutular içinde, bat ve diı 

ağrıları, nezle ve Romatiıın:ı sancılan 
için çok faydalı ve pek müsekkin 
ola { Algopan Cent) vardar. 1 lik 
7, 5, 6 hk 40 Le Jik 75 kuruıtur. 

Müddei Mithat Beyin Betik • 
taıta Serencebey yokuıunda f& • 
ir Nahifi Bey ıokaiında (26) nu
maralı hanede Kadri Bey zim· 
metinde (180) lira alacaiını tah
sil için açtığı davadan dolayı 

tastir kılınan davetiyenin ika • 
metgahı hazırı meçhul bulundu. 
ğu anlaıılan mümaileyh Kadri 
Beye U. M. Kanununun (141) in
ci maddeıi mucibince (20) ıün 
müddetle ilanen tebliğine ve em· 
ri mahkemenin 26 • 11 • 934 Pa. 
zarteai günü aaat on buçukta ta· 
likine karar verilmit olduğun • i 
dan mumaileyh ve vakti mezkôr· 
da gelmediği veya bir vekil ıön
dermediği takdirde hakkında 
muameleyi gıyabiye ifa edilece
ği ilan olunur. 

açıkhaatahane. Yatak fiyatları iki liradan itibaren. 

. ameliyeler için hususi fiyatlar. Arzu edene fiyat listesi ve brotii' i Doğum ve kadın ameliyatlanyle apandisit, fıtık, baıur, ve buna .,,/ 

Dr. H_.__a_f_ı_z_C_e_m_a_l __ gönderilir. Telefon: (42221) ~ 

iç Ticaret Umum Müdürlüiünden: Dahiliye snütehauııı nı:-.:11n:::na:ı:ı:sıı::s::ı:::::::::::::::::::::::::::::::::-.ıı::uan:mr.::amr.::aııııauııs44,..1 

30 ikinci tqrin 1930 tarihli kanun hükümlerine göre tescil edil· Cumadan başka günlerde saat 
mit olan ecnebi ıirketlerinden Atina Banka11 bu kerre müracaatla f (2,20 den 6 ya) kadar. lstanbul 

1 

Türkiyedeki ıubelerini kapattığını ve taıfiye muameleıini ikmal et· Divanyolu N'o. 118. 
tiğini bildirmiıtir. Mezkm banka ile ali.katı olanların Bankaya ve Muayenehane ve ev telef onu: 
icabında lıtanbul Valiliğine müracaat etmeleri ilan olunur. 22398. Yazlık ikametgah telefo-

( 4600) nu: Kandili 88. Beylerbeyi 48. 

Göz Hekimi 
Dr. Süleyman Şükrü 

Babrili, Ankara caddeıi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı ıünleri meccanendir .. 

DIŞ DOKTORU 

O beyt Sait 
Fatih Karagümrük Trartlfff . 

durafı No. 4 

~------------·~-~~~-~~----~ ..................... ~ 
lstanbul Ziraat Bankası Satış Komisyonundan: 
Sıra 
No. au 

1590 
1588 
1984 
2040 
2363 

Semti 

" Fener 
Osküdar 

" 

Mabılleıi 

Şevketi ye 

" GOi cami 
fcadiye 
Selimi Ali 

Sokağı Ciosi Emlak 
; ~.n 

Ermeni meurlığı Arsa metreıi 2536,50 16 
Rum kilisesi ve Taş iskelesi Ahşap hane ve dük kin 2· 13 
A)·akapı iıkelesı Arsa metresi 91,SO 2 
Karabet kalfa " " 1148,50 10 
Se'l~sız ve silihdar Kigir hane ve iki dükkAn 278-280 

bahçesi ve arsa ve bahçe ve ahır 282-3 

Hi11ui 

1·6 

Hisseye göre mu
bammeo kıymeti 

846 T. L. 
75. 720 
Tamamı 

98 
1656 " 

" ,, 
1· 16 

2296 
440 " 

" 
YOzde yedi buçuk pey akçaları ile ihale bedelleri nakden veya gayrimllbadil booosile ödenmek Ozere yakanda evsafı yazılı gayri

menkuller S~ 11·934 taribiadeki aatıılannda mlltteri bulunmadığından satıılan aynı ıcraitle bir mOddetle uzablmıthr. 
ihaleleri 12· 1 l ·934 pnuteıi ~ünü aaat 14 t~dir. Afıcıların Galatada es'<i Krf'di Uvone Rınkaaıkda\ci satıs komiıvonuna müracaatları. 

SAÇLARI Kuvvetlendirmek 
uzatmak 
dlSkmemek Petrol Nizanı 

iyi tır•• olmak ı~ın "ol-' 
bıCjakların fevkinde 

~ .~ ., 
~ ~ l 
~ .... 
.i' IPOUR pLJ&Y J 
fi. IRAZOR BLAD~ 

POKEıı@ 
PLA Y TIRAŞ sJÇ.4 ~ 

kullao1nız. Ve ber yerde •" 

----.... (3775' . .. 
Ja kabildir. 1-:Jt,.C 
edilmit en çok ~ ı 
görmOı bir ilAÇ 1 

• 



' ~ncı t_,.ın 1834 

~ I<iirek mahkUmlarile 15 
• sene yaşa yan profesör! 

'-tahkiimlar için dünyanın en rahat 
~0to y • 1 
ıeıd' erı, Amerika hapishaneleri imiş. 

r 

'-a ~n Z&ınanJa.rda profeıör Kra-
ııtniııde b" AI . . . ... f ır man ıçtımaıyat· 

'"'' e\rk l"d 1a1p J.ü_ a a e alaka ile k&rfılanan 

P~'4ll> lltfretnıittir. rofe •· K ~ . • lör rauaı bu kitabı yaz-
-._. ~tn hayatının tam on bet ıe
h~ı feda etmiıtir. Bakınız ne 
··~ı? 

Iİtt l>üı~nrnüı, ta.tmmıı, <Iünyatla 
-.:Yln tetkik edilmiı, her mev· 
lllfit karııtmlmıı olduğunu ıör -
--. • Taınamiyle orijinal bir içti· 
~t lılevzu bulmak için altı ay 
~lele ıual aormuı. Kitapları 
'Öı"tlırrnıı. Nihayet prof eıörün 

Une İtimat edilirae bir gece rü· 

~da bir ilham gelmif, papaı 
~-ıcı etli bir adam onun yanma 
'1.ı~rak kendisine bir mevzu .,. 
~ mevzu prof eıör efendinin 
"8i a kitmiı olmalı ki derhal er· 
l IUnden itibaren çalıımağa 
"'tlarnıı. 

t.!evzu ıu: 

~i.inyadaki muhtelif mem1e1Cet
~ e k~r~k mahkumlarının haya· 
'tftek.e ıçtnnai vaziyetini tetkik et· 

d Bunun Ozerine profeaör Krauu 
e~~?al fraknu, ailindir ppkumı, 

ıvenlerini ve butonunu abp 
e~ll 'bil' 'lditüphan-e koımut • 
tur 0rad -J 

le • • biitün dünya memle· 
etlerinin Cezt. kanun }at'I kitapla • 

rrnr aatın aiıp okmiıağa bqlamı§ 
e h6J1ece her memlekette neP,i 
\çlerın bir iki ıene müddetle kü· 
~k ceza.ama mahkam ettiğini öğ .. 
t~~ittir. 

~ Bundan ıonra evveli ikamet 
lt~e~e olduğu Pariste bir poliıi 
~ kır etmiı bir ıene küreğe mah· 
lll "1 olmuı, ıonra Belçikada ıine· 
,~ leJrederken tabancasını çekip 
.. t etıneğe baıladığından iki ıe· 
ot~ L. 
t ~ureğe mahkUm olmuı, Lond .. 
i~d, rıhtımda dolatan bir lordu 
~rek Taymiı nehrine dütürdü· 
ııq tlden dolayı bir buçuk ıene yat• 
~· ispanyada bir boğa döğü· 
~ de halkın üıtüne bir bomba at· 
lltl 1 l'e altı kitiyi yaraladığından 
~ •ene mablrum olmuf, Nevyork· 
~ &okağın ortasında bir miıe ıan· 
bi:lk dudaklarından öptüğü için 
~~neye, Mekıikada poliı mü· 
'İitı~ll\iıı evini yakmağa teıebbü • 
1~1 en dolayı bir buçuk ıene, 
ı,'"-)~dt. Muaoliniyi tahkirden do-
"' tlt' ~tıl k 1 lene, Avuıturyada kalp& .. 

~. 
1
l l'~Pbimdan dolayı iki ıe

~I> ehııt.n:ia bir zabite hiç ae· 
~~ l'alcken ıokağın ortaımda bir 
~il t •ttıiından bir buçuk ıene ve 
~t'kl\ da Alnıanyada Hitler ge
dıl1=:-ı elini havaya kaldırma· 
~ ko &rı_ Ye kendiıini istintak e • 
~İti, .. llltıere isminden eve) "Hay 
•ete '' deınediği için altı ay kü· 

1'llhkQ. A' 
t l'taf ın .?lmuıtur. • 
'"tttı eaar butün mahk6mıyet 
~~.~~Ilı not etmif böylece çok 
~~itt' ılclcat etCl'İni meydana ge· 

b ''" • 1 Q~ k 
~r , 1~bın en entereıan taraf • 

••ı.. l!ıyOh•-. 
~· «\ij --. 1

1' ~ ~le hayatı k~ar eğlenceli 
~U~~'l l'oktur derıem katiyen 
~'"'--ı~ ediyorum zannetmeyin. 
il,~, .......... d . d·ı· d· ı 'tn hçı ı~ın e geçır ı ım on 

1
• f1u e t\1ta hiç. te sıkıcı gelme • 

"u"ıa. beraber bazı vakit· 

ler, bazı yerlerde aıkılmadım. da 
deyemem. Fakat hiç bir yerde iki 
seneden fazla kalmadığım için bu 
ııkıntı devamlı olmamııtır. Her 
tarafta gördüğüm enb'eaan tip· 
tüm kalmadı. Y okıa tetkiklerime 
devam etmek için Ruıyaya, Çine, 
bilhassa Japonyaya da gitmek İı· 
terdim.,, . 
ler beni fevkalade alakadar ve 
metıul etmittir. 

intibalarının huli.ıaıı tudur. 
Franıada inıanı fazla dövüyor• 

lar. Buna mukabil her bayramda 
gayet nefis §&raplar ikram eder • 
ler. 

Belçika.da inıana çok iyi bakı • 
yorlar. Y egi.ne §İka yeti muci~ 

nokta her pazar kiliseye gitmek 
ve papaıları saatlerce dinlemek 
mecburiyetidir. Mhakumları bun
dan daha fazla müteesair eden ve 
ııkan ıey yoktur. 

İngiltere de iyi, hot, yalnız bu .. 
rada inaanm mülhit canı 11kılıyor. 
Çünkü maalesef evelce takdim ~ 
dilmediğimden konutacak ne hır 
mahkUm, ne de bir gardiyan bul
dum. Konuımıya konu§mıya ne • 
rede iıe lakırdı ıöylemeği de unu• 
tacaktmı. 

ispanyada inıana çoli it yapb· 
rıyorlar. Sonra yemekleri defe· 
na. Mahkiimlar da çok adi. ve 

-~1-- Mütamadıyen aeraeri inaaıuar .• 
ekdiierleriyle kavga ediyorlar. 
~kadar ki hiç kimse ile kavga 
elmiyorum diye bir gün az daha 
gözümü çıkaracaldardı. 

~merikada mahkOmlann ha • 
yatı muhakkak ki ıerbeıtlerin ha· . 
yatından daha eğlenceli geçiyor. 
Her akıam ıinema, radyo hazır. 
içkilerin envaı, - O ~aman A~e
rikada içki memnu idı - kokaın, 
eroin, morfin ne aranan buluna -
bilir. Sonra ıilahlann da her ne
vi mevcut, kasatura, tabanca, pa• 
ranız varaa makineli tüfek, top, 
hatta tank bile tedarik edebilirai· 
miz! 

Mekıikada mahlWmiarın yeri 
ı11ızıız bir dağ batıdır. Ekseriya 
bük\}metin atlarına baktmyorlar. 
Buradaki mahk\imlar gayet kaba 
ve aarhot insanlar. Hayat çok can 
sıkıcı geçiyor. 

ltalya..fena yer değil. Şikayet 
edilecek fey mahkUmlara yalnız 
makarna yedirmeleridir. 

Avusturya da çok güzel yer. 
Hapsedildiğimiz yer büyük bir 
parkın içindeydi. Binanın dört 
tane güzel heykel bulunuyordu. 
Burada yegane tikiyet edilecek 
ıey yemeklerin azlı~ı idi. Taaav· 
vur ediniz ki ben bıle doymuyor 
dum. Halbuki benim dört misli 
boyumda boğa gibi inıanlar vardı. 
Bunlar naııl doyar1ardı? 

Lehistan üıtümde çok iyi bir 
teıir bırakmııtır. Buradaki haya· 
tımın en büyük kıımı güzel çalgı .. 
lar dinlemek, oyunlar seyretmek· 
le geçti. Lehli mahkOmlann ye
gine kusurları kumara fevkalade 
dütkün o1malarıdır. Paraları oldu 
mu biribirlerinin gözlerini oyar· 
cas;na kumar oynarlar. Neticede 
biriai 1:-ütiln paraları toplar, on • 
dan ıonra meıut ve rahat devir 
hatlar. 

Almanya, mahkUmların en 

HAB~R - Aktem Poataaı 1t 

Yirmi sekiz 
hayatı 

sene macera 
muharrir 

Sanfransıskoda bir haqdut, (ilü
niçin kesiyordu "' parmagını 

•• 
nu~ 

17 Y&fmdayken pul kollekaiy~ 1 yordu Cliy~em. ~~~ırz bir san· 
nunu ıatıp garip bir macera ha· cı çarpmıı ınaan pbi adeta ıdobp 
yatma çıkan ve 28 sene memleke· açılıyordu.,, 

tine dönmiyen bir adam, bugünWt San FranıiılCoda vukua.. elen 
hemen lbütün <lünya matbuabnca bu müdıit zelzeleden a onra bir 
en müh~m m~cer~ kitabı . olarak ç0k yerler yıkılmıı, enkaz altında 
kaydedılen bır eser nep-ettL kal•nlar olmut bir çÖk mal ve 

Bir kitaptan bahsetmek onun mtilk apaçık ve halk ortada kal -
içinden bir kaç parça yazmakla · • 
bütün kitap hakkında bir fikir ve- mıttı. 

· · ı be Bu kitaDı yazan muliarrir: rilemez. Fakat gelin, ıızın e ra• 
ber, bu fevkalade meraklı kitabm Harap olmuı bir sa.hada, gönül· 
bir kaç. yaprağını arada bir atlı • Iü olarak bekçiliğe talip olduğunu 
yarak ve hi bu ıütunlarm aöylüyor. ilekçilik anında ne a&'· 
alabileceği kadar uzunlukta hl· se beienirsiniz ! 
diıeler üzerinde durarak, Ameri- Bir adam!. 

kada, koWoylar ıarasmda 28 ıe • Eiilmiı ... Hem bü'yijl( bir telif· 
ne•içinde olan bitenlerden bir la bir ıeyler yapmağa çabalıyor •• 
kaçına föyle bir göz atalım: Muharrir, biraz gözünü açıp 

Ameıikalılarm ~iç unubnadıığı yaklqıyor. 
büyük bir "San Franaiıko zelze-
Ieıi,, vardır. Bu macera kitabını yerde görülen manzara tudur: 
yazan Fred Voker isimli lngiliz Bir kadm, zelzeleyle yılµlmıt 
muharriri, !kendiıine has bir eda altüıt olmut o sahada enkaz ar&• 

ıında yan gömülü, ölü olarak ıeile bu vakayı ve onun korkunç 
neticelerini töyle anlatıyor: rili duruyor. 

"Bir arkadqmıla beraber, San Ve bu adam, eğilmit, J;u kadı· 
Franaiakoda bir gün &ene dolqıp mn, üzerinde parlak bir yüzük gö
dururken, havada birden p.yam rünen buz gibi" parmağım bir ~akı 
dikkat bir aeaıizlik bir durgunluk ile kesip almaia ve yüzüiü elde 
kendini gösterdi. Otellerimize etmeie çalllfıyor •• 
dönmeği kararlqtrrdrk. Fakat bir Muharrir töyle anlatıyor: 
iki adım atmıı atmamqtrk ki, bu "Bu manzara brtıımda ne ol· 
ıeaaizlik içinden korkunç bir feli- duğumu bilmedim. Haykırdmı. A· 
ket meydan aldı. Amızın, ayağı • dam bana baktı. Revölverimi çek· 
mızm altmdaki toprak, aarıılma· tim .•.• ,, 
ğa batfadı. Bir aarhot gibi iki ya
na yıkılıyordum. Birden duvara 

vurdum. Dört bir tarafımdan bir 
, ç<>k ıeyler devriliyor, çığlıklar ko
puyor, halle koıupnağa çabalıyor 
ve arz ayaklarının altında kıvra • 
nıp duruyordu. 

Arz yuvarlanıyor -veya kayı-

Ve muharrir, haydudu vurdu
ğunu yazmakte.dır. 

28 ıene içinde bir yığın macera 
geçinniı, ve bir kaç yıldır "ıakin,, 
bir tehir bayatı yqamakta olan 
kitap muharriri Fred Voker, hiç 
de dütünmediii halde, kırmızı de· 
rililerin mücadelesine girmiı, ve - - köy baıkmlarında- onların reiıle· 

fazla ııkıldıiı yerdir. Bun.da.ki rine meydan okuyan kafilelere 

ven delildi. Yaptıiun ite neclıa• 
met ettiğim bir sırada önümde bü 

yük bir kütüğün müthit bir çatırtı 
&le yıkılmağa batladığmı fa~kettim. 
Hayvanımı iki ayağı ıl!zerıne kal-
dırdım.Arkam e.tet ve •biraz önüm 
de yıkılan bir büyük ağaç olduğu 
halde, hayatımın en heyecanlı a
nını yaıamıtımdır •. ,, 

Fred Voket isimli macera mu· 
h!riri bir aralık Peru' da boğa 
döğütlerinde tehlikeli bir takaya 
girittiğini görüyoruz. 

Merakhlarmın müthit ehemmi· 
yet verdiği boğa döğüfünde, bu 
mukaddes ciddiyeti bozmağa kal· 

k . ., 
kıtmak ne deme tır · 

Muzip muharrir, '~oted~,, 

denilen boğa <löğüıçülerinin botu· 
naı vakit kaybeder gibi g~rünen 

ka amakh hücumlar fakat .u.tler 
ç ı .... 

ce ıüren o~&§ma arını gorunce, 
bir at üzerinde ıabaya dalıyor ve 
Ko~J:yarın sinemalarda pek gör· 

d·'""müz ilmikli lıalatını hir fırla-
ugu • d .. 

tııla boiayı kıakıvrak yere evırı· 

yor ve kendisine doğru çekmeğe 
batlıyor .. 

Me~klı halk arasın.da bir ıı· 
yan! 

O mül<emmel .. oyunun bütün 
aza.metinin birden bir hiç m~nııe
lesine iniıi seyircileri deli edıyor. 

Atlıyı kovalryorlar. Kendini 
güç kurtarıyor ••• 

"Peru,,nun hükUmet merkezi 
olan "Lima,, da bir katil götürül· 
tünü nakledeyim: 

"Bir katil, altı poliı refakatin· 

de merkeze götürülüyordu. Kati· 

lin ıırtma öldürdüiü adamı yük· 
lemitlerdi. Altı Peru poliıi de ~ü· 
yük bi ıehemmiyetle fakat pek ıle 
ri geri bakmadan ilerliyorlardı. 
Vaktaki bir köte)'e pldiler. Poliı· 

lerin dönmesiyle mevkuf katilin 
de sırtındaki cesedi yere fırlata· 

rak ı~riye doiru kaçmuı bir oldu. 
Poliıler, bir hayl. böylece ilerle-
diler. Nihayet yerde ceıedi gören 
biri kendilerine haber verdi, verdi 

ama, zaten arka cihete de bire~ 
gözcü koymağı ihmal eden pohı 

bİ:ı1 daha bu katili elde etmeğe de 
muvaffak olamadı .. ,, 

Mister Fred Voker bir defa 
"inıan batı avcıları,, diye tanılan 
kırmızı derililer arasında en kor
kunç bir dakika ıeçirdiği~i ~yl~
yorsa da, onları pek ıevdıklen tu-
tünle tatmin ebınek imkanını bul--
muf .. 

Va·h,iler, ıigaraya pek dü9kün· hayat kadar ezici bir tey tasavvur katı1mııtır. Ve ıbir defa, ateş almıt 
edilemez. Bütün mahkUmlann bir fundalık ve sonra gittikçe bü· 
hayatı ••babtan aktama kadar aa· b' · Fakat biliyor musunuz, ıigara• - yüyen ve ııkla,an ır orman ıçe· 
keri tafim yapmakla geçer.,, ritine sleliceaine yürüdüğünü yazı· yı naıııl içiyorlar: 

müıler .. 

Profesör Krauaı'un tetkildCl'i• yor: Bir kumazlık veya hokkabaz• 
ninen entreıan taraflarından biri "Ağzımı mendille bağladmı. hk emeliyle değil -her zaman 
de on bet ıene ~üren bu tetkikat • I fun için- kırmızı derili bir avcı, ıiga· 
}arını fevkalade ucuza mal etme- Ve pa~ ~rçad tuldtutmuAto an b. ranın ateıli tarafını ağzına aokup 

d arf dahklar ıçıne a mı. tmıı ır ıidir. Profesör bu müd et z m.. . b w•rt k . !umanı burnundan koyuvererek ve 
da kağıt kalem paraamdan maada oyana, hır ıuyana seıı ere geçı· ak \ütü .. 

vordum ... Duman ıözlerimi yaktı. gözlerini oynatar nun zev-heı para aarfetmemittir. Yemek, J k k aktad 
d bo~·l 'b• ldum ini sı arm ır. elbise hep hapishanelerce temin Duman an a .. ur 11 ı 0 • 

edilmiıtir. Fakat aeri>:o dönmek de daha eh· fflkmet MUnlr 



KUCjUk illnlar 
Okuyuculanmıza bir hizmette bu-
lunmak gayesiyle bir ''Küçük İlan
lar,, sütunu açıyoruz. Bu ilanların 

satmna beş kuruş ücret alınacak

tır. Bir ay içinde gönderilen küçiık 
ilanlar gazetemize parasız konula

' .. 

caktır. - ~__:.~~~~~___;. __ :.._ __ ~_.;.~--~----------------~--,~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera, 

Amcı ihafla Kalilorniyada Sant a Manika plajlariyle 

Kışın b:lc ilkbahar havası ya§ıyan Santa Monihacla bu senenin moda

ıı "hrd'...:c,, seçmektir. Plaja gelen kadınlar arasında en güzeli o 

gün "irı ' g i.izcllih kraliçesi,, ilan edilmektedir. Resmimiz, sayısı pek 1 

~ojal:.ı.1 hu, birer günlük kraliçelerden birisini intihaptan som·a ar

kado§ları tarafından hauaya halclı rılmı§ bir vaziyeti~ gösteriyor. 

Eski Avuıtiırya İmparatoru Fransva J.ozelin torunu şimdi Viyana

Cla bir .ıarap ticarethanesinin ıahi bidir. Prenı, hayatını çalı§arak 
kazanmanın zevkine doyulmaJığı nı söybmcktcdir. 

Gergedan dünyanın en vahıi hayvanlarından olmakla tanınmı§

... ,.,,,,, .,... Ja İnıana alıfhrmak kabil olmuıtur. Londr.a hayva
nat baltçeıinJe kendilerine Huı ve Ha! adları tökılan bu iki gerge

dan Ja §eker vaııtaıiyle alıştırılmıştır. Resimde, bahçe muhalızla
Tından biri, gergedana teker verirken görülüyor. 

kıskançlık. kuvvet, aşk ve seyabat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
yefrika rto. 81 

Vahı i reiıi, iıin halledileceğine 
kadının güzelliğini bir delil aay • 
mı§ olacaktı. Memnundu ve bu 

:················ 
iYazan: 

~Rıza 
~ Şekip l 

memnuniyetini yanındakilere de 
aııladı. Hepsi de gülüyorlardı. 

O, daha: çok, kızının, aslanlı 

~ adam elinden kurtulacağina artık 
~ 

.................. , ı 
Yanlarında bir heykel ~tıil"' 

kilen adamı görmemitlerdı 1 §İmdiden inanmış gibiydi. 
Bu, aslanlı adamın ta k ~ 

di. Gözler1nde garip bir ıf'ltl 
dı. Bu, daha çok, bir zevk · .,ı1 
dr. Dikkatle kendinden t" 
genç kadını seyrediyordu. 

bordasında asılı 

ran balığı, büyük balıkları av
lamağa mahsus olan gemi adeta 
muharebe denilebilecek uzun bir 
mücadeleden sonra öldürmeğe 
muvallak olmuıtur. 

Avusturalya denizlerinde ya· 
§ıyan ve adına "kaplan balık,, de
nilen bu balığın ağırlığı tam 
4400 kilo tutmuıtur. Boyu ise 
12 metredir. 

Gandinin çocukluk resmi .. Ha
yır ona benziyen bir çocuk .. N ev
yorkun bir mahalleıinde gaz.ete· 
cilerin tesadüf ederek Gandi kı
lığında resmi;.i. aldıkları bu ço
cuk Hint milliyetperuerleri reisi
ne marul tabiriyle "bir elmanın 
yarısı,, gibi ben;e,mektedir. 

ğa ile mania atlandığı her ~alde 
pek nadir görülen cambazlıklar
dan olsa gerek... Reıimde Mek
sikalı bir binicinin boğa ile ma
ıa üzerinden atladığı görülüyor. 

Karta ormanına yaklaşıyorlar· 
dr. 

Merzuka ve Abdullahtan baş.ka 
altmıt tane de yerli vardı. Yerli· 
ler uzaktan takip etmekle bera
ber, bunları bir an olsun gözden 
keçırmtyorlardı. Abdullahla Mer· 
zuka, aslanlı adamın bulunduğu 

yere kadar uzanacaklar ve onunla 
temasa geçmeye çalııacaklardı. 

Vahf ilerden biri, aslanlı adamın 
bulunc1uğu yeri daha evvelden 
keşfe çalıımıt ve bunda muvaffak 
ta olmuştu. 

Bu, Abdul\aha uzun uzadıya 

anlatılmıf ve yanlıt bir hareketin· 
de kendisile beraber Merzukanın 

da öldürüleceği ıöylenmitti. 
Ayteyle öteki kadını gerçi ser· 

best brrakmıtlar, fakat kaa.a hadan 
çıkmasına müsaade etmemişlerdi. 
Bunlar, Abdullahla Merzukanın 
dönüşünü bekliyeceklerdi. 

Merzuka yaya yürümekten ha· 
rap \,ir haldeydi. 

Nihayet dayanamamış olacak 
tı ki: 

- Artık ben yürüyemiyece
ğim, Abdullah, dedi. Şurada azı

cık h:ç olmazsa yarım saat otura· 
lım ... 

- Oturalım ama, arkadan bizi 
takip ediyorlar. Oturufumuzu yor 
gunluğumuza değil, baş-ka ıeye 

yormalarından korkarım. 
- Ne yapayım, onlar fÜphele

necekler diye bile bile kendimi öl 
düremem ya .. 

- Pek ala, oturalım ... 
Gün et, insanı kavuracak kadar 

kuvvetliydi, Bu sıcak altında, iki -
sinin de sinirleri gevıemif, ikisi 
de halsiz dütmüşlerdi. ~ele bunu, 
oturduktan ıonra daha çok anla -
dılar. 

Az sonraydı. Uyutukluk vücut
larının bütün zerreleriai kapla· 
mııtı. 

Yalnızdı. Herzamanki gilıl 
vetli görünüyordu. / 

Bakıtlarından buraya, "j 
ıadaıız sokulan bu iki yab'• 
ayni zamanda hayretle ıe 
ni de anlamak mÜf kül değil 

Bir an, onların derin uy 
rahat ve sakin kıvrılışlarını 
den geçirdi. Sonra Abdullallf 
laş h. Eğilerek omuzlarındaJS 

ve ıaratı. 
Abdullah, gözlerini M' 

karıısmda kendisine benzer 
yaz bir adamın bulunduğuııll 
rünce ıatırdı ve rüya görd"" 
hükmetmit gibi gözlerini u.; 
du. Sanki dili tutulmuştu. Bit 
söyliyemiyordu. 

Bu adam, kendisine yapıl" 
r.if e söre &alanlı adamdan 
olamazdı. 

Aslanlı adam: 

- Siz kimsiniz, burada -
yorsunuz? 

Diye sordu. 
Abdiıllah kekeliyerek: 
- Bir yolcu .. dedi. 
- Nereden geliyorsunuz? 

- Cezayirden geliyor, 
gidiyoruz. 

- Mıııra buradan gidil 
Nereden geliyorsunuz? 

- Söyledim Cezayirden·· 
- Bu kadın kim? .J 
- Kendisine refakat ... 

bir yolcu.. ef 
- Bana hakikati ıöyleıU' 

Sizi Rassi'ler mi gönderdi. 
-.. Hayır .. 

- Sizi arkanızdan takip 

Amerilıada Şikago ıehrinde geçenlerde eğ enceli bir yarıf 
mııtır. Garıonlar cemiyeti tardlınil;;,n ve ycilnız garıo11l':je ~ 
olmak üzere tertip edilen bu yarıı 100 metre meıafeyi elıff of~ 
lu kadehler bulunan bir tepsi ile en kııa bir :r.amancla it ·~ 
ibarettir. Müıabakada birinci gelen garıonun rekoru 11 14"'· 


