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9ZTORKÇE 
Yeryüzünün 

d··zelecek 
işle.ri 

mi? 
Son yıllar içinde bunalıyor gibiy

dik. llerycrden boğucu, bunaltıCl ha -
herler oeliyoı du. ,. ) Şurada ipiz
lik artmış; burada yiyecek, giyecek 
lllüınları çoğalmış; alıcı çıkmıyor· 
1nu, ... 

lıittü;ft-rimiz bu çeşit sözlerdi. 
l1u uılın başlangıcında 1P34 de olup 

biten işlerin sayısı, yazısı yoklandı. 
GiJrülen şudur: Bir yükseliş var. 

llcr yurtta bir düzelme göze çar-
1Zt11or: I şsizlcr İf buluyorlar. Ya da, 
0ratarda işi eline alarılar, eskUerinin· 
4.ilflrc benzemez çalışmalarla yeni yol 
lar, izler arıyor ... içlerinde bulanlar 
c!a oluyor. örnek olarak, l'tfak Donal
dın on binlerle i§çiyi çlf tliklere göıı 
dermesinl göstcrc..blliriz. 
• 11rınlar bile olmasa, işler kendili· 

Ulnden ctiizcliyor: Her ulusun suurla· 
l"ındaı, uir.,ıılc çıkanın arasında -ge
~~.~ uıllarta iilçülüncc- t.r.ğlar var_ 

Uztle on, yii:dc yirmi artışlar, her 
'ilerde mi lıcr yerde!_ Böyle iatatiatik 
ler .. d'"k gor u çc yazıyoruz. 

Kara bulutlar sıyrılıyor gibidir.

1 
Ancak ·· kl • · yure · crı oynatan: ulusların 
;:vaş~an el çekmemi§ olmalarıdır! 

-~ ~yurda Yarışa girişmiş olmaları, 
f/onul açıcı değildir/ 

Ancak b"' -k tı . • uyu savaştan 8onra yara-
~~lusl!!r Birliği Ukönce alnız 

kQr\l'lt·~uler' · · Y 
~ ın ışınc yararmşken 

rU :'ık, bu işten bir son rıkabU;. 
ne uıa 7 

1. 
~an adamlar türemlıtir. 
·ım ' •e, uluslar arası andl~ • 

el b ·1 ag CUTuflardır. Bunlar 
~P~JI~-· ve bil11Uk komşularımız 

b ~andan saı·aş kışkırtıcı· 
ır çarpışma isteği uyan· 

IUJ~rflar0$~ c!~f 0 .. • cli§i ile U· 
>ı el ele a~. Oftnalan, il.dllfıuaala
tl(f vercbUırse. hepimiz ıu sıkın • 
Clr an kurtulacağız; iki yakamız bir 

aya gelecektir. 
... ~İirkiycnin önderleri, bu ~alıtma • 
·"il da onderleridir !. 

- HÜSEYiN Faruk 
ba ( ) Haber sözünün "duyum,, gibi 
Şkaca Oz Türkçe karşthklan varsa 

~, "saat(vakit, kelime, harf,, sözlerl
d' rı l'l'\Stl Oz Türkçe oldukları ispat e
b;l~i ise, bunun da edileceğini bir dil· 
~ bize bildirdi. 

Yeni Romanımız 

Pek yakında ______ .... ____ _ 
BorJlya 

•••• B k::n ütün dünyada en çok 0 • 

Unan kitap. 
un Şimdiye kadar yazılan ro

llla.nların en meraklısı. 
ifü Roma entrikaları, tarihin 

en esrarengiz, en kanlı ve en 
meraklı ıayfaları. 
b fü~ Son za.manlarda bizde 
.1aılıyan tarihi roman yazmayı 
1 
k defa çıkaran büyük Fransız 1 
toına.ncısı: MIŞEL ZEVAKO 

nun en büyük eseri: 

. .2:~~::~.~~.:~.: ... ~~ .. ~.:... 1 
Çete Reisinin 

intikamı 
Nakleden: (Va-Nil) 
Bugün başlıyan bu gü

ze} hikayemizi 6 ncı ıayf a-: 
~~zda okuyun. Haber, bu- j 
~~nden sonra, çok güzeJi 
kur·u·k h'kA 1 • • b :r ı aye er neşrıne: 

aı11Yacaktır. Hiçb'rini ka-i 
ÇltJnayın. ! 
···•• 1 ............................................ 
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Sene: ·1 • Sayı: 1087 

Yazısı 12 lncl 
sayıfada 

10000000 b~ı Ertuğrul MuhsıneCil e ı den Yunus Nadiye 

1 
l Amerikadan 

Habq Kralı köpeğine auıta { 
durdururken . 

çıkartılmak 
isteniyor 

işsizliğe en iyi yol 
olarak 

bu gösteriliyor 
Vaşington, - Son günlerde 

Amerika Demokrat Fırkasının 

tanrnmıt meb'uılarmdan Dies baş 

ta olmak üzere bir çok meb'uılar 

hükUmete müıterek bir takrir ve
rerek 3,000,000 ecnebinin derhal 

Amerikadan çıkarılmasını iste • 
mişlerdir. 

Takrire göre bu 3,000,000 ec • 
nebi memleketten çıkarılması la-

zım gelenler:n ilk kısmıdır. Bun -
lar Amerikaya müsaadesiz olarak 
girmitlerdir. 

Bundan sonra senelerden beri 

Amerikada bulunan ve hala Ame

rika tebaasına geç.miyen 7000000 
ecnebiye ııra gelmetkedir. ikinci 
olarak bunlann da memleketten 
çıkarılması lazım gelmektedir.' 
Bu §ekilde 10,000,000 ecnebi A-

n gill• Z merikayı terkettikten sonra işsiz
lere it bulunabilecek ve' Amer :ka
da iktisadi buhran bitecektir. r a p 0 r U Bir çok Amerika gazeteleri bu 
teklifin çok yerinde ve makul ol-

Habeş - ltal an anlaşması müm- _du-ğun_u_söy_ıuy_orl_ar. __ _ 

kün olacağa benziyor .............. H .. A·e··E·R .......... .. 
Jtalya He Habeşistan arasında

ıki gerginliğin ortadan kalkabile -
ceğini gösterir haberler geliyor. 

Habeş elç' sinin temas arzusu a
kim kalmıt ve gene Habeşlerin ar 
zusu olan hakeme müracaat işine 
de kulak verilmemişti. 

J;tanbulda en çok satılan 

gazetedir. ilanlarını ' "HA. 
f BER,, e verenler kar ederler. 
: ........................................................... . 

Ertuğrul Muhıin 

Cümlıuriyct Ba§muharriri Bay 
Yunus Nadi evvelki gün "Türkiyede 
niçin iyi film yapılamıyor?., başlığiy· 
le yazdığı makalesinde memleketi • 
mizde filmcUiklen bahsederken ıon 

yapılan "Aysel,. filmini de tenkid et
mişti. Bu filmin rejisörü Bay Ertuğ
rul Aluhsin dün bu makaleye ceı1C1p o
larak bir mektub yazmış ve biz• 
göndermiştir. Tanıanıiyle bitaraflığı· 
nuzı muhafaza etmek istediğimiz bu 
bahiste hiç bir fikir ileri sürmeden 
mektubu neşretmekle iktifa ediyoruz. 
Bay Ertuğrul /Jlulısi11irı yazısı 12 in • 
ci sagıfadadır. 

Bu sabahki 
muhakemerer 
Haraç lstemeliten 

suçlu Mustafa 
beraat etti 

Bu sabah ağır ceza mahkeme •· 
sinde §U davalara bakılmıthr: 

1 - Bir erkekle konuıan ve ev
den kaçan karısını tabanca ile öl
düren gardiyan Hasibin muhake
mesine bakılmı,, T ekirdağındaki 

(Devamı 14 üncü de) ltalya Kralının, Habeşistan el -
çis in: kabul etmesinden sonra Ha
beşistan elçi!İnin İtalya Başvekili 
ile de görütmesi ve konuşulan şey 
ler, bu sahada hayli umut uyandı
racak mahiyetted'r. 

(Devamı 14 üncü de) 

London kruvazörü 

İtalya Başvekili, son Habe, _ 
1 

İtalyan hadisesinden beri, Habe -
şiıtan elçisile görü~ımediği gib!, 
hadise dolayısile Habeşlerden bir 
takım tamirat istiyordu. ı 

Akbaytuğan 

General Ali Sait Akbaytuğan 

Ordu müfettişlerinden General A
li Saide Büyük Atatürk Akbaytuğan 
soy adını \'ermekle iltifatta bulun
muşlardır. 

.. Akbaytuğan "temiz '"e asil doğmuş 
insan" mfrnasına gelmektedir. Değer
li Generalımıza Büyük Atatürkün 
ve.rdiği hu soy adı mutlu olsun. 

Bay Muammer 

Değiscklik mi? 
Bay Yusuf Ziya doğ

ru olamıyacağını 
s6ylüyor 

Yakında memleketimizin en 
büyük mali müesseseleri erkanı 
arasında mühim değişiklikler o
lacağı söylenmektedir. Bu arada 
Ziraat Bankası umum müdürü 
Bay Kemal Zaimin bir saylavh
ğa namzet gösterilerek eskisi gi
bi Kurultaya iltihak edeceği, Zi
raat Bankası müdürlüğüne it 
Bankası umumi müdür vekili 
Bay Muammer getirileceği, Bay 
Muammerin yerine de it Banka
sının lstanbul Şubesi müdürü 
Bay Yusuf Ziyanın geleceği va
rittir. 

(Devamı 14 üncü de). 

Bu sabah şehrimize geldi, Vls Amiral 
ziyaretlerde bulundu 

Bu ıabah fehrimize gelen 

Geçenlerde Boğazdan geçerek 
Karadenize çıkan lng.lterenin 

London ve Devansheir kruvazör
lerinden London kruvazörü bu sa

bah saat ıekizde limanımıza gel
miştir. Diğer kruvazör Yamada 
kalmıthr. 

l:ondon kl'uvazörü limana gi
rerken !Phri top atmak suretile 
selıimlamıt ve bu selama Selimi -
yeden murıtbele ed:lmi§tir. Lon .. 
don knıvazörünü bugün saat 

lngiliz Landon Kruvazörü. 

13,~0 d•.r. 16,30 a kadar halktan 
arzu eden!er kendi vasrtalarile zi
yaret edebileceklerdir. 

London kruvazöründe bulunan 
Vis Amiral Turn ile yaveri müla
zım Daney bugün saat 10,5 ta vİ• 

layete gelerek Vali Muhittin Be
yi ve b · raz sonra da Jstanbul ku-
mandanı General Halisi ziyaret 
etmittir. Vali ve General kuman· 

dan da gemiye giderek iadei zi .. 
Y.Arette bulunmu§Jardır .. 
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Zinoviefin riı~
hakemesi 

18 aı:kadaşile birlikte ~ IS . • 
M::!?a~~~~.~~ş·~!~. Fransa, Sarın askerlıkten 

jansının bildirdiğine göre, ali me.h 

keme huıün Zinovief ve Kamene- t 8 d • 8 
fin ida_re ettikleri Moskova muka- e crı illi 
bil ihtilal merkezi azasının muha-
kemesine baılamıştır. Bu merke
zin faaliyeti Kirofun katli davası 
görülül'ken meydana çrJom§tı. Baş 
hca maznunlar 19 kişidir. Ve bun
ların arasında Zinovief, Kamenef, 
F edorof, Evdokinof, · Bakaef de 

i~tiyor 
"Sar,,daki yahudileri 1 Ankarateıe1onul 

1 h • l b } d } ı Maliye müsteşarı Faik 

vardır. 
lttihamnamede tasrih edildiği

ne göl'e, bu mukabil ihtilal teşek
külü, Zinovief - Troçki preıuiple
rini gerçekle4tirme için son g_ünle
re bdai faaliyette bulunmuf ve 
Kirofun katli dolayısile mahkiim 
edilen Leningrad tetekkülü ile de 
- bu tege\ckülün tethişçi temayülle 
rini bildiği halde - devamlı temas

ı ere e . aş a ı ar 
1

1 Ma~~K=-~:.: ~:;1;:~~:' c: 
(A A ) martesi günü Ankaraya c!önmesi 

Cenevre, 17 • • - Bay 1 etmesini Fransa mantıki gördi.ibtÜ 
bekleniyor. Aloisinin riyaaeti altında topla- halde Berlin mahafili Yersay mua . 

Metr Salem davası 
nan Fransız - Alman mütehaa- hedenaıne~inin askeri maddelerinin 

ANKARA, 17 (Telefonla) -

ta bulunmQttur. 
Moskova mukabil ihtilal merke 

zi biz~ı\.t._ ma~nunların ifadelerine 
istinat ~dilere~ Kirofun katlinde 
manevi ve sıyasal cürüm ortaklı • 
·ğıyla ittiham ol~aktadır. . 

. ~ 

Ankara ziraat bankası 
şubesinde tahkikat 

,AnkarıP., 16 (Hııber) -:- . Z~ra· 
at bankasmın Anbra buğday aa
tıtlannda yapıldığı söylenen yol
suzluklann tahkikatı dev.am edi
yor. Bankanın Ankara müdür -
lüğü ıJimdiye kadar yapılan •a · 
tıılar hakkında raporunu hazır • 
Ianiaktadır. Y olsuzluklarm bu -
radaki un fabrika.ama yapılan 
satışlarCla olduğu söyleniyor. Bu 
iılJl.le 'Bıeıi8i'fmiifyet1i bir zat 
dec!rlf: ll":)D1~ 'I · 

- · Biz elimiz.deki mallan lı · 
tanl;ula ganderirken, silolara tes
lim ed~rken fazlasile yaptık. Is -
toklanmızda noks&n çıkmadı. 

~ 

Adliye yangını davası 

11s.ları komitesi Uluslar kurumu 
komeyinden Sarrein 15 şubat ile 
1 mart arasında Almanyaya terk 
ve tevdi edilmesini tavsiye etme
sini talep etmeğe esaı itibariyle 
karar vermittir. 

Cenevre, 16 (.4.A.) - Royler 
ajansının salahiyettar mahafilden 
istihbanna göre, uluslar kurumu 
komeyinin içtimaı tehir edi]mi§tir. 
Çünkü Fransa Jıükıimeti Sarre era· 
zisinin askerlikten tecridi meselesi -

· ni ileri eüm1üştür. 

Versay mualıedenamesinin 42, 44 
üncü maddelerine nazaran Rhin neh· 
rinin sol sahilinde bulunan bütün 
:Almın arazisi askerlikten tecrid e • 
dilme ve orada asker ikame edil • 
rr:emek icab etmektedir. Bundan 
başka Fransızlar, askerlikten tecrid 
işine sevkulceY§ demir yollarmm ve 
demiryolJarı istasyonlarında mevcud 
olup ıuker trenlerin tahmil ve tahli· 
.yesine yanyacak bütün tesisatın tah· 
.rib edilmesi hueusunun da dahil ol· 

duğunu iddia etmektedirler. Y o] • 
lar, köprüler ve kaniler da bazı alı· 
val, ve şerait dahili_nde sevkulceyşi 

bir ehemmiyeti haiz telakki olunabi· 
lir. 

Cenevre, 16 (A.A.) - Uluslar ku· 
rumu konseyi Sarre meselesini tetkik 

etmek li:~ere öğleden sonraya bırak · . . bitti . 
· • tığı toplnntı,.;roı tehir etmiştir. 

1zmid, · t~ -. İstanbul adliye 
yangını suçluları hakkmda bura Cenevre, 16 ( A.A.) - İki ala • 

hk f d lr adar tar'lf c memnun ve tatmin ede· ağır c;eza ma. emesi tara ın an 
verilen karar· temyiz mahkemesi cek §ekilde Sar mese1etıini hallet· 
tarafındaii da tasdik · edilmi§ ve ınck m!\k.sadile uluslar knrumu kon
evrak geri gönderilmittir. Bu su- l!eyiharic:nde görü~melere devam e

retle bu muhakeme de bitmiştir. dilmektedir. 
Neticede Etem, hademe Ahmed üç Fransa ile Almanya arasındaki ha~· 
sene ağır ha.Pse mahkUm edilmit lıca noktainazar ilıtilif ı Sarın asker • 
odacıMehmed beraet etmiftir. likten tecrid edilmesi meselesi üze · 

Gene üç sene hapse mahkUm o- rinde temerküz etmektedir. 
lan levazım mümeyyizi Tevfik Sarre arazisinin akih~ti taayyün 
hakkında da evela menıub olduğu etroeden evvel mevzuubahs edilmesi 
daireden bir karar a1macaktır. nıümkün olmıyan silalılarm tecridi· 

.~ ne müteallik maddelerin Sarre ara
zisi için tatbikini Fransanm taleb 

evvelki günkü plebisitteki zaferden Metr Salem ve Leon Faracinin 
sonra ya~ıyahilece~iııi kabul etme · 

muhakemelerine bugün öğleden 
mektedir. 

/ 
Sardan yahudl akını batladı 
Vartova, 17 (A.A.) - Gazete
lere nazaran dün akıam, seneler· 
den beri Sarrede yerltmit olan 
40 Yahudi Varıovaya gelmiıtir. 

Bunlar, Sarrei Nazilerin tenkil 
hareketlerinden korktukların
dan dolayı terketmitlerdir. Daha 
bir çok Yahudilerin - muhaceret 
edecekleri söylenmektedir. 

Franaaya hicret edenler 
Forbah - Fransa, 17 (A.A.)

Sa.rdan'buraya 100 kadı1r göç

ınen gelmittir. Gene 100 kadar 
göçmenin Sargemin' e geldikleri, 
bugüu de 200 kadannın daha 
ge),,,reği bil diriliyor. 

F orbah hudut muhafızlannın 
Röyter muhabirine ıöyledikleri· 

ne göre, dün akşam, Fransa top
raklarına, aaa.Ue vaaaU 35 oto-

mobil geçmiştir. Bunların içinde 
Sardan kaçmakta olan aileler 
le, kendilerinin yükte hafif, pa· 
hada ağır malları bulunmaktay
dı. 

QUmrUk ittihadı bozuldu 
Forbah, 17 (A.A.) - Fran

sız - Sar gümrük ittihadı filen 
bozulmUf, F ranıız gümrüğü Lor
ren hududuna çekilmiştir. iki ta
raf daha şimdiden bazı ithalatı 
reddetmiştir. 

Almanların yeni 

bir gemisi 
Hamburg, 17 (A.A.) - Dün 

Hamburg - Amerika kumpan
yasının uzak ıarka İ§liyen Pots
dr,m gemisi den.ize indirilmi§tİr. 

Potldam, tecrübelerini Hazi
ran ıonunda yapacaktır. Ceno
vadan Şangay yolu 23 giin süre
cektir. 

sonra devam edilecek ve Zongul-
dak kömür havzası müdürü Ke
mal Galibin iıtinabesi okunacak -
trr. Muhakeme bir kaç cebe daha 
sürecektir. 

Baş konsoloalu§a terfi 
ANKARA, 17 (Telefonla) -

Memuriyetinin lağvı üzerine açık 
ta kalan Kazan Bat tehbenderi 
Bay F uadın başkonaoloıluğa ter • 
fiine karar verilmittir. 

Adliye ·nakilleri 
ANKARA, 17 (Telefonla) -

lzmir aulh hakimliğine lzmir aza 
mülazımı Fehamet ve yerine Niğ. 
de aza mülazımı Fatma Feri ha, 
~nkara aulh hakimliğine Utak 
müddei umumi muavini Celi.1 ta· 
yin edildiler. 
nurullah Esad Ankarada 

ANKARA, 17 (Telefonla) -
Sumer Bank umum müdürü 

Nurullah Esat bu aabah Ankara.-

ya geldi. 

Mehsikada isyan 
gene başladı 

Meksika, 17 (A.A.) - Hüku
met kıtaatı, Puebla hük-ôrneti da
h 

0

1inde asileri ağır zayiata uğ -
ratmışbr. Kolaylıkla dağıtılan 
asiler 26 telef ve elli yaralı ver
mitlerd ir. 

-o-

Sovyetlerln zelzele 
dolayıslle bizi 

tazlyetleri 
Ankara, 16 (A.A.) - ::>on zel

zeleden musab olan halk ve f eJa
ket kurbanları hakkında Sovyet 
hükumeti Moskova büyük elçili -
ğimiz vasıtasiyle ve Ankaradaki 

Sovyet maslahatgüzarı da bari • 
ciye vekaleti vasıtasile hükumeti· 
mize samimi teessür ve taziyet -
lerini bildirmişlerdir. Hava tekrar soğlldu 

Ekspres gecikti 
Bu sabah hava tekrar birden 

bire ao~m~f ve sulu kar yağma
ğa başlamııtır. Diğer taraftan ge 
len telgraflara. nazaran Anadolu 
nun ekseri yerlerinde ve Bal
kanlarda ıiddetli kar f ırtmalan 
vardır. Hatta bu ıebepten sa
bahleyin gelmesi lazım olan 
Semplon ekspresi de vaktinde 
gelem.~~iştir ., .. . . 

f. Sabah ~azeteleri ne ·diqorlar? 

Yaptığımız soruşturmada tre
nin hududumuza altı saat teeh
hürle ancak bu sabah girdiğini 

öğrendik. Bundan dolayı ancalC 
öğled~11 sonra. aa~t 16 ile 17 ara
sında: gelebikcektir. 

~-

~a~alık gazetesi 
Konyada çıkan Biabahk refiki~ 

miz· yirmi betinci yılın~ girmiştir'. 
Arkadatınn~ı kutlülar, uzun ö
müııler_ dilerim. · . 

"Taş, derhir, kömür, ve nihayet petrol devri.,, 
KURUN - Bugünkü başyazıyı Ce

lal Nuri Gün yazmıştır. Fransızca Le 
Journal gazetesinde çıkan bir yazıda 
Türklere ait bir parçayı şiddetle ten
kit etmektedir. Bu yazıya göre Türk
ler eski ve yüksek tarihi bir kıymeti 

olan Atinanın Panteon kilisesini ca · 
lıillikle yakmışlardır. Celal Nuri ta -
rihi misaller göstererek bunu şiddetle 
reddediyor. Ve dost bir millet mu
harririnin böyle cahilane yazılar yaz
masına teessüf ediyor. 

CUJJ/HURIYET - Yunus Nadi bu
günkü başyazısına "Versay andı as • 
kert kayıtlarının kaldırılması,. ıer-

ı ldııhasını koymuştur. Yazının Uk kıs
mında Almanların gösterdikleri bü
yük muvalfakıyeti zikrettikien sonra 
firiıdi lngilterenin mütekabil ola -

. rak f ersay asken kayıtlarının kaldı-
. ... l 

rılmasını istediğini ıöylüyor. V c ya -
:zıyı şöyle bitiriyor: 
"Eğer Versay andının askeri bağ • 

ları kaldırılırsa Almarıyanın Uluslar 
derneğine dönmesine engel kalmamış 
olur. Böylelikle belki silahları azalt· 
ma işini düzeltmeğe bir inıktin bulu -
nur. önümüzdeki günlerde bu büyük 
atılışın nasıl açıldığını göreceğiz. 

MiLLiYET - "Irak petrolleri,, 
serlavlıalı yazıda Ahmet Şürkü Es
nıer geçen gün Irak petrollerinin açıl 
ma. merasimi münasebetile yapılan 
büyük şenliklerden bahsederek asrı

mızın petrol asrı olduğunu söylüyor. 
Ve petrolün bütün dünyada haiz ol -
duğu büyük ehemmiyeti tekrarladık
tan sonra bu petrolleri asırlarca Os
manlı imparatorluğunun elinde bu· 
lunduğu halde i&tif ade edilmediğini 

teessüfle kaydeiyor. Bunun bir entri
ka neticesinde böyle olduğunu söylü· 
yor. Ve şimdi şarkta yapılan petrol 
araştırmalarında çok dikkatli davra
nacağımızı ilave ediyor. 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı ge· 
çen sene Yunanistanda olan zelzele • 
ye bütün Avrupanın yardım ettiğini 

buna mukabil bizdeki zelzeleye kim
senl.-ı kulak asmadığını teessüfle ya
zıyor . . 
Al(ŞA1'1 - Akşamdan akşama sil -

tununda Akşamcı, tramvaylarda ka
pıların kapanmadığından şikayet et-
mektedir. l ' azı şöyle bitiyor: 
"Bari sıcaklar gelse de şu dertten 

kurtulsak. Çünkü saygısızların yola 
qeldiklerini ümit etmek .beyhude ol -
duğuna kanüm.,, . 

SON POSTA - Öz Türkçe yazıda 

Maarif dairesin~ 
de bir hadise 

Bir lise mualllml za• 
bıtaya teslim edildi 

Dün lstanbul Maarif Dairesin • 
de bir hadise olmuıtur. 

Vefa Lisesi Türkçe Muallitııi 
Bay Cevdet bazı aöyliyecekleri ol• 
duğunu ileri sürerek Maarif Ba .. 
kanı Bay Abidin Özmeni gönnelc 
istediğini söylemiı ve Maarif Ba
kanı tarafından kabu1 edilmittit• 
Fakat Bay Cevdet içeride birdeıt" 
bire sesini yükselterek maarif er " 
kanı aleyhinde atup tutmağa, ba" 
ğırıp çağcrmaia başlamış, hun\JJ\ 
üzerine zabıtaya teslim edilıne1' 
mecburiyeti hasıl olmuştur. 

Bu mesele etrafında Kültür Ba
kanı şu sözleri söylemiştir: 

"- Bugün beni mütee11ir edeJ\ 
bir vak'a karşısında kaldım .. Ve
fa Lisesi muallimlerinden Cev " 
det isminde bir :ıat son tayinlerde 
Y ozgad lisesine nakledilmiştir· 

Bu zat tayinde bazı garezlere ma" 
ruz kaldığını iddia ederek aı·ka• 

da§larım hakkında hakaretamit 
sözler aarfedip bağırıp çağırmağa 
baş1amıştır. Kendisi zabıtaya tes
lim edilmiş ve hakkında lazım ge
len takibata ba§laiımııtır. ,, 

--0--

Halıcılığımızın 
korunması 

Ankara 15 - Türk halıcılığı
nı korumak için Ankarada bir ko
misyon toplanması muhtemeldir· 
Komiıyonda muhtelif vekaletler " 
den birer aza. bulunacaktır. 

Br.lhassa halıların memleketin 
muhtelif köşelerine ve memleket 
dışarısına ucuz sevki düşünülmek· 
te~ir~ahlaraan alınan V'ergillfiL 
de indirilecektri. 

-0-

-0.--

Sigortacı Plyos'un 
muhakemesi 

Türldüfiü tatil<ir ettiği iddiasir
le üçüncü cezada muhakeme edil .. 
mekte olan Ünyon sigorta kuın " 
panyası müdürü Piyos'un muha .. 
kemesine dün de devam edi ;miı .. 
tir. Dinlenen bir çok §ahitlerden 
sonra Piyos'un av.ukah bir iaU.dıı 
vererek tahkikatın· derinleş tiril " 
mesini istemiştir. 

Bu istidada bir çok tanınnıı' 
adamların ismi zikredilerek tah " 
kirin vaki olduğu iddia edilen sa" 
atte Piyoı'un bunlarla birlikte 
olduğu, ve tahkirin yapıldığı iddıJ 
olunan odanın gayet küçük oldu " 
ğundan bu kadar şahidi istiab e "' 
demiyeceği ve bunun para kopar• 
mak için yapılan bir tuzak olduğıJ 
iddia ediliyordu. Muhakeme, ına " 
hallinde keşif yapılmak üzere,bat 
ka güne bırakılmı~tır. 

-o-

Balıkesir'le telefoJJ 
konuşmaları başladı 
İzmir "· İstanbul telefon .yolunuO 

İstanbul - Ba:hkes?r kısmının uza' 
trlması bitirilmi~ ve Balıke!jr 
merkezi tehirler arası konuımas1" 
na başlanmıştır. Eskişehir - J(iİ' 
tahya - Afyon arasında bulunıı" 
iki bakır tel de ıslah edilmiş ve 
Kütahya, Afyan merkezleri de §t" 

birler arau komuşmalarına bs.t" 
lanmıştır. 

"8Qr yarası kapandı,, başlığı ile sa~· 
da yapılan reyiamda Almanyanın bü' 
yük bir ekseriyetle kazanması 11ıeC: 
zuu ba/ısedilerek "Sar Avrupanın fi;; 
beğinde açılmış bir y'1ra idi. Bu yara· 
mn kangren olmadan kapanması, btJ: 
gün barışıklığı sevenlerin yüz/erirıı 
güldürse yer,dir,, denilmektedir • 

' 
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Beş kıymetli ~s~r 
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• HABER - Akşam Postası 

~ülga Evkaf nezareti müate • 
~arhğınc~r.n ınütekaid Bay Şevki 
merhum ha~amın mekteb arkada: 

Alemdağına yol 1 Gümrükteki 
sahipsiz 
eşya 

tıdn- ve •• d te en ı;ı oatudur. Bu muh· 
h·rcnı zattclti müstesna dostluk 
ıssi ve iyi kalp, sadece, babamı-

zın rnan • . . h· evı mırasrna naıl olan 
ızlerce değil Ba Ş k" · b''t"" , , y ev ıyı u un 
anıyanlaı·ca da tanılır. 

Bu amcam .. l .. 
1 •• ız, son gun er yuz 
ltUg" 

ı ur sa.yıfalıl\, bir eser neşretti. 
sıni· "H·· . .,,A B d' tb" · . uscyın '"azım ey,, ır. 
Uzzıya zade ır.o.tbaasında basıl

tnrfür. 

!la İsminden de anla§ılacağı gibi, 
~ l' Şevki, matbur.!ımıza Şeyh 

Uhs'ni Fani müstaariyle yazdığı 
~zılariylc tanınan muharrirdcn 

hsediyor. 

Bu alim ve idareci zatin tecrü
~ei halini Bay Şevkinin kalemin. 
(!en okurken, ayni za~anda b'z • 

en evvelki neslin tarihini yaıa • 
blıı gibi olacn.ksmız. 

-2-

lab Şükufe Nihal, en güzel tiir ki
k ını yazmıştır. Anadoluda uzun 
d~ ~ahat yapan ed:bimiz, gör
~ iu ~anzaralan, pek kudretli 
aleınıyle anlatıyor. 

'- Hece vezni nümune1e •• 
"'1 1.1 • rının en 

vvet ı.erınden olan "Ş"I 11 
tı'' R • • ı e yo a • 
f •d esırnlı Ay Basını Evi tara • 
ın an net d"l . 

ıaatıl re 1 ın.ıtir. 30 kuruıa 
ıvor. 

-3-
h Oinvertitat f .. . 1 •• rrof ea() .. D uaıo o ı 
Serka ru o tor Keıma Cenap 
ea oy, FOStOLOGI iamile bir 

er ne~retmiıtir. 

211 IS() !ayıfalk olan bu kitab, yal
ı. ı kendi-mevzuunun sahasında .. 
~· 11:ı·· tlctı unevverleri değil, bütün Türk 
t' rlarını alakadar etmek gerek-
ir ç·· k 
~ · un ü Kemal Cenap Berksoy 

l.t cae•ı"nd . . T'" k lıir} • e yenı yem uı· çe ta • 
er bulmu§tur. 

-4-

~ tdebiyat tarihi dersleri, tanzi. 
ltr t kısmı ia · mli ve dört yüze ya
tr~ saYıf alık büyük eser, latan bul 
Ilı ek \re laf klat liseleri edebiyat 

UaJJi-ı· V İ t"kJA} }' • "'d"' .. lı ~ e s ı a ısesı mu uru 
'1:: Agah Sırrı Levent tarafından 

ılrb çıkarılmı§tır. 
1t }(itabı, istiklal lisui talebe 

00
Peratifi ba&mıştır. 

lı Bu kitab, ıimd"ye kadar bili .. 
) en edebiyat kitaplarının muay .. 

11 en kalıbndan kurtulduğu için, o-
ll da b··t·· d b" 1 • l' u un e e ıyatçı nra ta vaı • 
e ederiı:ı. 

-5--
ht fi. Nazım müstaariyle edebi • 
~ lllı!zda tanınmış olan Bay Ah • 

ed Re•'d o·· y .. de J ~ı , un ve arın ser sın· 
ı..,1 • • Rasin'in külliyatını kitab 

ınde neşretmiştir. 

~ t1illi lcütüphanemizin bu kıy • 
etJi ter .. . . h k 1 

~:ııJ, , CUIJ?e eaerın: er es a • 
n1C1•trulhr!ır. 

(Vl-~0) .. . 
,, -0--

Taşdelen suyu men
baına kolaylıkla 

gidilebilecek 
Evkaf idaresi Alemdağında 

Taşdelen suyu membaında yeni 
yaptırdığı tesisattan ve memba 
civarının fevkalade olan koruluk· 
!arından ve havasından halkın da 
istHadeshıi tem"ne k:rar ve m:şı 
tir. Yalnız Almdağına gidn yol, 
halkın bu mesire yerine rağ
bet" ne imkan bırakmıyacak kadar 
fena olduğundan evkaf idaresi bu 
yolu da kendi bütçesinden yaptır· 
mağa karar vemıi~tir. 

Münakasaya konulan bu yolun 
inşasına yakında ba§!anacaktır. 
Yol ormanın içinden geçecek on· 
dan sonra membaın bulunduğu 

yere vasıl olacaktır. Memba ye· 
rinde ilkbaharda gazinolar vücu• 
da gef rilecektir. 

Evkaf idaresi halkın bu çok 
beğenilen ve faydası görülen su 
membaına rağbet edeceğini um· 
maktadır. 

-<>-

Balcının 150 lirasını 
çalan •• 

Seyyar olarak yağ ve bal sat • 
makta geçinen Ali Ulvi adında bi
rinin cebinden, içinde yüz elli li
ra bulunan, cüzdanını çalrb aavu· 
turken yakalanan sabıkalı yanke· 
sicilerden Fa'k dün Asliye üçün
cü ceza mahkemesinde yedi ay 
hapse mahkUm olmuttur. 

--o--
Av derileri 

piyasası yllkseldl 
Av der"leri mevsimi bu hafta 

ilk satııJarla piyasada açılmııtır. 
ilk sahlan deriler Eskitehirin tav
şan derileri olmuştur. 

Bunlar iskontusiyle beraber 
18 - 20 kurut fiat almışlardır. 
Piyasada porsuk derileri de bu 
sene, geçen senekinden çok farklı 
olarak, 300 kuruştan fiat almıştır 
ki, geçen sene porsuk derileri en 
fazla fiat aldığı zMnan ancak 
280 kuruşu bulmuştu. 

Bu yıl ihracatç ların e':1 ç · k &• 

radığı deri sansar derileridir. A • 
laka.darlar timdiden fiat arafhr • 
maktadırlar. 

Bu yılın modasında, bilhassa 
illcbahar için yapılan modellerde 
sansar deriıini.ı büyük bir yer alı
şı bu derilere istek uyandırmakta
dır. 

-o-

Tercümanlara ders 
lstanbul tercüman!arı için açıl. 

mı§ olan yeni tarih kurslarından 
sonra ••Adabı muaşeret,, dersleri 
ba?lıyacaktır. 

Tarih kurs!armm bu ay sonuna 
kadar biteceği zannediliyor. Gez·
lecck yerler aratın da Y edikde 
sur!ar ve Topkapı sarayının içi 
kalmıştır. Bundan sonra başlıya • 
cak olan "Adabı muaşeret., ders
leri tercümanların seyyahlara 
karşı muamelesi etrafında olacak
tır. Buna çok ehem.:niyet veril • 
mektedir. 

-0--

MilAno sergi sinde .\ 1 tına hilcum,, 
yasak! Türk sanatkarları 

1'ıiıı~:tlo.~un ."Altına hücum,, fit.\ H~~or aldığı,'."~za g~te 1935 
bto &oaterıLmesi .Almanyada 1 da Mılano Tezyın· San atler ser· 

1>~0·-d 1 · · T·· k ' tk· ' d . ·. ltıe ı:ı.-., a nazmnm emri ile 1 gı:nne ı:r ran a .::.r .arı a ıf .ı • 
~.dilnıittir. 1 rak edecektir. 

~it •çin menedildiğine dair .h:ç ı Bu yolda Güzel San'atlar A • 
~beb aöstcrilmcmiıtir. kademiıi Tezyini San'ııtler kıı • 

-----Onümüzdeki balta 
satılığa çıkarılıyor 

Gümrükler başmüdürlüğü Is • 
tanbul gümrük nmbar ve antre • 
polarmdaki eşyayı iki seneden • 
her; tasfiye ebnekteydi. Bu wnif 
ve tadiye i~i esnasında ambar ve 
antrepolarda hadsiz hesahsrz de • 
nilecek kadar çok sahibsiz e}yaya 
tesadüf edilmiştir. 

Bunların iç'nde on beş sene· 
denberi gümrük ambarlarında hiç 
aranmamı' eşya da vardır. Bazı 
eJyanın da mevcud olması lazım· 
ken sene~er geçtikçe sandrğının 

bilinmez nasıl bo§aldığı da hay • 
retle görülmüştür. 

Gümrükler başmüdürlüğü bu 
şekilde elde kalan eşyayı munta • 
zaman aatmağa karar vermiştir. 

Bu eşya önümüzdeki haftadan i
fbaren her cumartesi, pazartesi 
ve çat§Mnba gün!eri gümrükteki 
satı§ salonunda satılacaktır. 

Birdenbire ö"du 
Adapazan Belediye hastaha • 

nesi tarafından Haseki hastane· 
aine gönder.len Adapazarlı Yuauf 
krzı Rukiye dün aktam aaat 18,40 
ta ge!en trenden çıkarıldığı esna
da birden bire ölmü§tür. Hüku • 
met doktoru tarafından yapılan 

muayenede kadının rahim hasta • 
lığına müptela olduğu ve bundan 
müteessiren öldüğü anlaşıldığın • 
dan defnine müsaade verHmittir. 
Başından yaralanmı, 

D~;n saat 15.0 te Fenerde Safer 
Çavuş mahallesinde Lokmacı ıo • 
kağmda 37 numaralı ev:' e oturan 
14 yaşında Şevketin, Keremit 
mahalles · nde Kapalı fırın soka • 
ğında oturan Niyazi tarafından 
mektepten çıkarken ta§ atılmak 
suretiyle batından yaralandrğı 

iddia edilmiştir. Tahkikat yapılı
yor. 

Esnaf cemiyetleri 
işlerine düzen 

verilecek 
Ticaret odası, Okonomi Ba .. 

kanlğı tarafından, Odaya rapte • 
dilen Esnaf cemiyetleri muamele
lerin· n tanzimine karar vemıİ§tir. 

Bunun için idare heyeti aza.sın • 
dan Bay Suad Kara Osmanın 
başkanlığı altında bir komisyon 
teşkil edilmiı tir. 

Komisyon öteden beri ş 'kayet 
edilen Esnaf cemiyetleri işini dü
zeltmek için ilk tetkikin~ yar,>mı§ • 
tır. Şimdi bu düzen i~i bir proje 
ile tesbit edilecekf r. 

Yeni teşekkül eden kömürcü • 
lcr ve oduncular cemiyeti de 

mü~t."'rek cemiyetlerin bürosuna 
rap ıeı.Jilmiştir. 

----------------------------Yurtta§, 
Her günkü kazancından ya· 

rın için bir pay ayırırsan hayn· 
tm tla darlık · ve 11kıntı çekmez
sin. 

Ulusal ökoncmi ve 

L_ ________ a_r-tt-ır_m __ a_ku __ rum .... u ... .ıl 

r:unda b"r hazırlanma 
taıarlanmaktadır. 

programı 

Terkos suyu 
Gilnde 4 bin metre 
mikabı fazlasına 

lhtiyac var 
Bele:liye sular idaresi terkoı 

tebekesine daha fazlo. •u vereb"l· 
mek için yaptığı tetkikler netice
sinde ıehrin her kısmındaki bo
ruların kuvvetlendirilmesi lazım 
geldiği kanaatine varmıştır. Ter
kos İ§~eri belediyeye geçelidenbe
ri ana tesisattan ve İstanbul tara
fına su veren l:orulardan eluerisi 
daha geniş borularla takviye e • 
di~m· ştir. Bilhassa terkostan E • 
d:rnekapıya gelen ve Salahtara • 
ğadan geçen boruların ikmali lı • 
tan!>ul tarafının suyunun artma • 
ıına çok yaramıştır. Bu meyan· 
da fabrikada da yeni tesisat vü .. 
cuda getirilmiştir. 

Bugün tehre otuz altı bin met • 
re m"kibr yevmi ıu verilmektedir. 
Ha!buki bu suyun kırk bin metre 
mikabma çıkarılması lazım gel • 
diği anlaşılmıştır. Çünkü t2ndi 
verilen suyla binaların üst katına 
zaman zaman ıu çıkarılabilmek· 
tedir. Bunun iç"n de bütün ıe -
bekenin bilhassa ana boru~nrının 
değişmesi lüzumlu görülmekte • 
dir. 

s 
- ==--- --

!/3ııqlin için: 
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Muharrirler m;, re!:i• 
sam!ar mı daha 

üstün! 
Fırça veya kalem tutan iki el· 

den hangisinin daha yüksek o!du
ğunu kırasıya çekiştiren bir ula-
balık arasında bulundun: · 

İki akşam önce, §ehr
0

mizde, e
li fırça tutan Türk rusamlarmm 
hemen en ilerilerin·~ ;,ir yerde top 
lantılarma girmiştim. 

San'atla uğrı.pnların, en u • 
mumi vaziyetler.de bi!e, gene, aö • 
zü, döndürüb dolaıtırıb bu Tann• 
sal :nceliğe getirecekleri bellidir. 
Önce, ressamın biri söze batladr. 
Sonra ötekiler... Ve hep birden 
görünmiyen bir cepheye uzaktan 
uzağa ıaldırmağa koyuldular. 

Ressamlar, muharrirlere ani • 
dırıyordu. Ve o toplantıda timdi 
bu notlan tesbit eden ben ayn 
tutulursam, yazı ile uğrqanlar 

namına kimse de yoktu. 

Amma, bu re11amlarm, arada 
b'r, yazı yazan. soydan oldukları
nı biliyordum .. Yazıyı, kendi!.eri
ne meslek edinmemi9 olsalar bile, 
hazan çalıımalarının yolu şatır • 
dıkça, bu işe de bat vurmakta bir 
mahzur görmüyorlardı ..• 

Şunu diyeceğim ki, bu reasam• 
lar, meı!ek :tibariyle muharrir ve
ya yaz san'atından olmadıkları 

-o- için, yazı adamlarına saldırmak • 
Sebze hail Jlk baharda tan çekinmemekteydiler. 

bil eee k Fakat bakın haklı mıdırlar? 
Yeni ıebze halinin intaatınm Hemen hepsi de, Avrupanrn 

ilkbaharda biterek belediyeye tea· aan'at akınlarmın en canla kımıl· 
lim edi!ebileceğini müteahh · d be- dandığı yer o!an Pariste üç dört 
lediyeye bildirmiştir. Belediye sene bulunmuş ressa~lar. biz~ıu·, • 
sebze hali olarak yapılan bu b'na- yurd içinde, muharrir,erden ~h~lw.. .. ı. 
nm yeni ilave edilen kısımlarla çok çalıştıklarını, daha fazla e • 
beraber daha bir çok iş~er ıçın ıer ortaya çıkardıklarını söylüyor• 
kullanılmasına karar vermi&tir. ı 

~ ar. 
Halde bütün sebze kabzamal- • 

tar d b k t b 1 k 
Ressam, edıbden bl\maralm•ş .• 

m an at a aze a ı , meyva .. , . . • 
Ve d·- d b I ak Gerçekten, bug.ın san at ·ılerımı· 

ıger az zaman a ozu ac 
madde' · d t 1 k ze ve bu yolda çalı~malara ıö,•Ie 

.erın e sa ışı yapı aca tır. . .. •• · 
B k·ı, · h 1 ı t b 1 bır goz atarsanız, resım ortasında. 

da madd ' · t k . . çok daha fazla kıymetler görecek, 
e.erı sa ıf mer ezı vazı • . . A 

u ıe ae yem a s an u un gı· ı 

f · · ·· kt" daha zıyade ınsanın tela§la do • 
esmı gorece ır. 

H ld dük. kA l .:ı d laşttğını farkedecekıiniz .•. a e an aruan maa a 
h d"'kkA ~ bb Ressam, en modern akıntılara, 

er u anın on me.re mura aı .d. . . d h k • .. .. 
b. d d .. .. d h gı ışını a a ço uy~unrıuı goru-
ır e eposu ve ustun e yazı a· 

b nüyor. 
nesi ulunmaktadır. İstiyene bir-
den fazla dükkan da kiralanacak
tır. 

Haldeki di!kkanlar yakında 
müzayedeye çrkarılacakbr. Yeni 
halin kü§ad resminin Nisanda ya
pı!abilece~i ümid olunmaktadır. 

-0-

Iktısat ve ticaret 
talebesinin çayı 

''Yüksek iktisat ve Ticaret 
mektebi talebe cemiyeti, mekteb 
kurulu§unun 52 inci yılını kutlula
cıak üzere T okatl ·yan otelinde 
dün bir danslı çay vermiştir. 

Çay ak§am 17 de başlamıf, 
20,30 a kadar devam etmi§, 
mekteb tale'!:ıe'eriy?e profesörleri 
ııraamda ne§eli saatler geçmittir. 

-o-

Hırsızlıktan suçlu 
bir kadın 

Şu ç~id resm, bu türlü heykel, 
şu veya bu manada bir anlayıf var 
ve bunların eserleri de her fırsat 
düıtükçe. her maddi imkin bul • 
dukça bir salonda. dünkklnda, 
her han~i binanın bir katında or
taya seriliyor ..• 

Türk ressamı Avnıpada sergi 
açıyor. Hakkında fik"rler yürü • 
lülüyor .•. Fakat, kitablarımz, avni 
ince ve değerli itinanın eıeri ola • 
rak hem içerde, hem ıınır dıtm..1a 
bu nisbette yayı~abiLmiı; ıea çıka· 
ro.b"lmiş midir!? 

Son birkaç yıl içinde, Türk reı
samfarının el'e tutulacak kadar 
gÖ7.e çarpan bu iddialan gerek 
halkımrz ve gere!< ulularrmızdan, 
samimiyet ve ehemmiyetleri de
recesinde bir ifna görse gerektir. 

Hikmet rt.Unlr 

Bir kaç zamandır Kumkapıda- --o-

ki bazı ev~er~en eıya çalınmakta, Parasız tlyat ro 
bu i~i yapan bir türlü ele geçirile- Cümhuriyet gençler mahfilinden; 
memekte idi. Kumkapı zabıtası On heş günde bir verilmesi söz 
Emine :ıdlı genç ve şık 'bir kadını birliği edilen parasız tiyatro oyunla• 
dün bu suçla yaka!amıştır. rının üçüncüsü 18 - 1 - 1935 Cuma 

Yapılan hırsrzlıcın hemen, he· günU saat tam 15 te kurumumuzua · 
men hepsinin kendi tarafından Beyoğlu Tokatliynn arkasında C. iL 
yapı!clığın1 da itiraf etmiş bulu • F. binasındaki salonunda verilecek • 
na b k d d.. ·ı . ld tir. Bu tiyatro topJantıJan l~ln dave• n u a ın, un ven m ş o u· 
- •• •• •• • • A • • - • tiye yoktur. Her istfyen relebilfr. Kaı. 
gu dorduncu ıatıntak hakımlıgı 1 pılar yer bitince kapanır. Çocuk alır 
tarafından tevkif ettirilmiıtir. maz. · 
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Dümeni kırdan gemidekileri 
şimdi susuzluk tehdit ediyordu 

Yazan.: M. Ga.~aa.r 

-90-
E&er bir tarafın bir elde yahut iki 

elde iiç onörü olursa iki tzik 1Q1h:r; 
iki elde dört onör. ollll'Sa dört trik tek 
elde dört onör olursa .seki% trik, kar • 
~ılılılı şeriklerin birinde üç di~rindc 
iki onör olursn. beş tn"k biriiule clirt 
<ru:'°'rinde bir oAÖr olursa cfakwı tJW 
bir tek elde lıe§ cmör ohıı·sa on trik 
sayılır. 

Zeua hem komquyor hem elle • 
ri ile öteaini berisini örtıaeğe uğ • 
ra9ıyordu. Bir aralık içine kötü bir 
kuşkı geldi: 

s\I deposunun delindiğini ilk 
·defa haber veren levent onlar.m 
yanında idi ve zeki~ sır saklama
sını bilen bir ıençti. Kara Yusuf 
elini onun omuzuna koydu: 

- Bunu tfmditik kiıme bilmi
yecek r.. 

-Peki ağam! .• 
Hmr ad'rmlaı-Ja Ali Reisin yanı

- gitt!ler. 
Bu sırada bütün gemide kwlak • 

taa kulağa bir f1911t1 do~~du: 
- Su depesw delinmif ... Sta ka1-

~amıı !-
Leventler m&m kıqın konutu· 

~rlardı: 
Al •t_! __ • b. belA' - sana ııum;ı ır a ..•• 

- Bu i~ bir uiurıwıluk var ... 
- Hem de uğursuzluğun danis-

lası ... 
- Aramıza bir düztaban mı ka

rqtr, nedir? .. 
- Allahın &efaaı !. .. Şimdiye ka

Cfar hiç 'böyle bir feY ba91mıza 
gelmemİ§tİ. lfler o kadar trkIT~ 
Cla idi ki ... 

- Veaediktea Şahi. Rei.i de 
kurtardıktan .oara pzel lm kıt: 
meTaDni geç:rec.ektik. 

- Bu itte bel' baWe bir 61funuz 
luk var ... ~imizden biri• güna • 
hım çekiyon13 !-

yerinden doirulanlar a\İfflle • 
(le öbek öbek toplam,-orlardı. Bu 
kümeler çok ~ l>irilc-it
t.i. 

Aralumda ilk Y-urlr limamnm 
ne kadar u3ak oldufmnı hesa'bl .. 
)"OJ'lardı. Kınk bir diimetıle, ye).. 

kensiz ve kürelelet'i eksik bir gemi
de olduklarını biliJOrlar, ıı.....ıtla
rmı buna uydwuyt\rlardı. 

En yakıa ım.n Avloaya idiır bu 
giditle oraya varmak için m u 
ilri sün lizı:sadı. Hele ten hw rib
ıi.r çıkar, yahud fırtın& olursa. vay 
hallerine... Bir hafta deni~ üstün. 
de ça'lıkanmak •• auauzluktan öl -
mek ihtimali vardı. 

Kara Yu'11f bunların hepain • 
Gen ve her zamandan daha tel&,h 
idi. Kamarasına inen koridorun 
ağzında Deli Mehmedin srrtmı ok
tadı: 

- Haydi sen git, ben a9ağıya 
bir göz atayım... Ş~mdi gelirim, 
arkandan yetifirim ... 

Deli Mehmed tuhaf tuhaf baka 
"alm!Jlı. 

Bu adama ne olu,erdu? Su de. 
poeunun hulundufu yerden, dol
ruca Ali reisin yanm ıritmek ~in 
aynlmqlardı, Du zamanda, bun .. 
dan dua mühim bir it olamazdı. 
'Halbuki .... 

Gözleri tatkmlılr ft •eraktan 
ittemeksizin Kara Yuauhm uka • 
ımdan süriiklendi. Onun kamara -
ama ıirdiiini, elinde büyücek ve 
ajaıçtan yapılanı matarasiyle çık .. 
bimı, matarayı kapının dibine 
koydufunu aördü. 

Bütün bunlar onun ke.fasında 

hiç bir düğüm yapmadı. Her ih
timale kup gemide mevcud bü -
tün ır.atara1 fıçı, desti gibi su ko
nabilecek ıeylerni doldurulmuı 

oaan da aldına gelen ilk itti; fa • 
kat kapıyı o çekib kapaınamııtı, 
sanki içeri:len itilerek kapablmıt
\ı. 

aa.. hiıtedillca biru eYft! k&· 
pıyı ıanbfmı ,. ancıdc Mı-kaç sa
niye ~onr~ '2emen hemen içerideıı 
ftif di.Kini hatITlar sn1ri oldu. 

- İçeride bir insan mı var? .. 
Diye nn~ıldandı. 
Acaba kim vardı? ... 
Eğer içeride bir adam varsa ve 

bu adam geminin leventlerinden 
birisi ise, gizlenmenin manası ne
dir? .. 

Kara Yusuf kamaranın kapı -
aından ayrılırken Deli Mehmed 
Ali reisin yanma doğru yürümek 
için doğruldu. F,akat yan tarafa 
dönmeaiyle yeniden 9a9ırması bir 
oldu. Yanıbqmdaki ufak tefek 
Bir adam birdenbire yerinden ay • 
nlmı,, geminin ip, halat, direk ve 
yelken lcalabahğı arasında kaybo1 
mu§tu. 

Bu, biraz evvel ıu deposunun 
yanında bulundukları sırada on • 
lan gözettedikten ıonra kaçan meç 
furl adamm ti. kendisiydi. 

- Hey? ... Dur! ... 
fakat bunu ancak biraz ötede 

kocaman bir küme haline gelen le
ventler duydular ve dönüb baktı· 
far ... 

Atusuz oyunda bif veya iki elde iiç 
so olursa oniir sazılmaz. mr kimse
lursa kırk trik bir tek elde dört aso 
olursa yüz trik sayılır. 
Eğer her iki rakip tarafla ikişm a· 

so olursa onör yanlmaz. Bir kimse. .. 
nin el şikan olur yani lıiç bir. asosu 
olmusa onun kampına üç teselli o. 
nörü yazılır. 

Yedi triklik şelemde onöre ktr, altr 
triklik kü~ük şeleın de onire yinai 
yazılır. 

Bariz şek1i: Bir HğJ& beriae yu
kandan aşaiı pzgiler 9nhnk kAitt 
seki.Z parçaya ayrıbr. Sekb aiitud.aa 
sol daa biriacisi onör ve marka keli • 
meleriai yaımaia uıabsostur. Onöı
lel'. yukarı ve markalar "yani löve ka
zançları,. aşağı yazılmak için Ubt 
ufki bir Qzgi ile ikiye böliiırilr. SOi
dan ilk nlMHle ymn klla& oaiirlar 
ve aşağı klsru "lke., Jer blimeleri 
yazılır. Soldan milteakıp. ld balll tııl .. 

Defi Mehmed o tarafa koftu, fa. rind partiye btntde1t 991tnld tld .... 
kat hiç bir 9flY göremedi. ikinci partiye daha soaraki iki huııe 

Kara Yusuf onun arkasından de iiçiinc:ii partiye mahstlstıır.Her par 
ıesleniyordu: tideki iki haaeclea blrladal A ve B dl-

- Ne var Deli Mehmed? Bir ye gösterilen iki şerik oyuncu~ ikin· 
· ld .,. cisi C ·re D diye gösterilen iki l!l'rik o-teY mı o u .... 
Yok bir yuncvya aittir. Iaısaaılan ......... 

- ı • teY yok!... Bir ku - _n. L- ...ı..a- -~ _ .. _ 
-tarı •• r )t&l'uııw ,,_. EA -

nu;~üler. kaıaaan tarafın queae ~ k.i ._. .,. • 
ril• ria P111lto:va, hakkı ~-. & 

Kara Yuauf eıbÜma. ~ da •v• ollPlllıPk. aak ..,. lilve. ~ -
da. Kumanda köıkünün kapısına tarları amudi sütunların sonlarında 
ıe}dilderi zaman Samar Osman .. cemedilir. Kaiıdın alt kısmında ayn
la karırlqtılar. ca bir hulua cetveli yaprlll'. Bu eef. 

Kara Y 111uf Ollnant kolundan vel «liri hanedir. 
........... __ ,_ 1...!.... ,_ k · 0 Solda• lllı: hanesine -...ntd ,.r. 
uı~ l1U' senan. ç.e ti. ~ ya· · ti,, , --ndnd ,.ni,, , ''1rizel ~at Ü· 

ft.f ~e .Te çahak ç~Duk nır te>-" çüa11ü parti',, Belle "yelti\an , "cliier 
ler IOJleclı. yek.6nu nakli,. ve "klr,, kelimeleri 

Sanaar Oaman: yazılıdır. ikinci hane4e A ve B nin 
- Peki alam!... her llir partide kazaadıkJan JHIV&A -

Di,,erek uzaklattr. lar yazılır. Uçünc:ü aütDllda C ve D 
nbt her bir partide kazanthklan P•· 
vanlar yazılır. D&dlnel ha... ile 
her bir peıtide k.aaanaıı kısıra ~ • 
rilir. Sonıa yek\ut yapılır. Neksaıı P• 
van alanın puvan yektlnu fazla pu· 
van alanın puvan yekunundan çıka • 
rılır. Geriye kalan fazla puvan ala.- • 
larıa karıdır. MeMll M klr miktarı 

- Neden ben çıplağım da sen 
giyinibin? 

- Sen ölünce çıplak gömdük. 
BM &iyinik ölcliim. Ondandlr.Bo.. 
ıuna k~lannıa. 

öteki insanlar birbirler!ne ba • 
kıyorlar ve bu sözleri anhyamı
yorlardı. Zeuı birdenbire gördü: 

- A ! Sizin de üatünüzde 
ıey yok! 

- Deriler:mi:ı var ya. 

bir 

Hepsi o kadar tabii konuıuyor
lardı ki Zeus de profesör de §&!• 

kınhktan kendilerini alamıyorlar
dı. Zeus profesöre sordu: 

- 0ea)ek biz tl.irildik. 
- Ent ama, anlamadığnn b!r 

nokta var: 
Benim formülden mi dirildin; 

yeke tabiatia bir bilinmeg tesir:
le 1ni? 

Bir sea karphk verdi: 
- Varlıkta ölüm diye biJı §OY 

yoktur. Siz bU ıün ,öç etmi§s:niz, 
ti...ti 1Q'alldma. geri döndünüz. 
Ölüm nedir ki?-

ProfOIÖ&' Eaoea d.ütiinüyordu. 
Giizel Zeusmı dili tutulmut ıi-

lü:sdl. 
Oınibo kurıım •ıubi~ ,... 

macla (M} hatfi ıibi hüzülmüı 
duııa19rkea lrirdenbire kıp1rdan· 
...._ iatlaclı. 

Ve dirildiii vakit Omotf odan 
daha çok utandı. Çüakü kendisin
den çirkini deiil, orada, kendiı~
ne uıetk be.nıiyeni yoktu. 

Profeaör µoes artık gülümıü
yordu. Ku,kuau falan kalmamış
tı. Binle~ yıl önce bulduğu di· 

rim formülü iıte kendisini göıter
mifti. Kendi CllrUmifti. <hnQrfoi!e 

Omeıa da dirilmiflerdi. Ötekiler 

İM birer çürümüt kemik yığuu i-. 
clilw 1 ve çünkü dirim fcrınülünü 

w• ~lll;~i. o :zamanlar he 
nüa •rtfOl'du. Omikro kesik kesik 
awchı: 

- Biz neredeyia? 

Nerede oldujuıtu anlatınağa 
-..kit b.lmadaa. bir tQa: 

Ali reiı epeyce dalmqh. Vücu
du ateflen yanıyordu. Ukin sol
ııun yüaünde blla bir aavat gü • 
nünün rülümaeyi,Ieri vardı. Du • 
daldarmm arasından tek tük f w} .. 

td:ar Çtlnyoıdu. Be}ki de rüyaam
da, gemisini tamir ettikten ıonra 
yeni 'biı- $8.T&J& girdiğini, bahaımı 
kurtardığmı ~örüyordu. 

"200" olsa '°8 beher P8"1U\ oa para Siai IMınulan çıkaralnn da iti-
hesap edilse eğer kazanan A 1'e B şe

T oeun, Ayr Mustafa gibi yeğit
ler, reislerinin yanıba§ına çömel
mi§ler, dalgın dalgm dü§iinüyor • 
lardı. 

Kara Yusufla Deli Meluned içe-
rı ıamce: 

- Ne haber? ... 
04tr ~bi onların yüıleriae bak

tılar. 
ikisi de evveli. omuz kaldırdılar 

ve dudak büktüler. 
Bir türlü Ali reisi uyandırmak 

İ•\~miyorlardı. 

rikler ise "200-,, pona ltedeli olarak 
''50,., kurq yani beheri ~ lMt ku
ruş kazanır ve C ve D ~ler ise elli 
kuruş yani beheri yinni be§ kunı 
kaybeder. 

Şurasını ela kaydedeliın ki partile • 
ri kazanan tarnt ınutlaka oyunu ita • 
zanmrş olmaz.. Çünkü hesa.bat giril • 
diiğö sırada diğer tarafıa fMla oaÖI' 

puvanı yazmış olması ihtt.ali nrclır. 
Bu t kdirde kazaaan tarafa kaydo • 
lan "100.. puvan ooörlerin ntdiği ka· 
n Jmrf!hyabilir. 

())·unun nizamatı: Briç oyunun nl
zamn:ımesi Vist oyunun nlzamlUllllesi 
kadar basittir. Yeciae mecburiyetli. 
venin ilk 031nanao iikambilüıin ı~n-

mize bakalım. 
- Burada ne itin iz ,.r? 
-Y~raltı h.hçeleri yapıyoruz. 

- Yeryibündekiler yetmiyor 
mu? 

- Yetmiyor. Tabiati ara 11ra 
kendine bırakmak gerek. Arada 
bir lııar yafdınnah. Soğuğun çık
muma '821 yummalı ki tabiat Ö· 

zünü d ... ittinn.ain. 

- Kar, ıelince yağmaz mı? 
- Bırakırlaran yağar. 

- Yajlsıur? 
- O da t;yle. 
- Yeryüzünde camlı bahçeler Zaten aceleye lüzum yoktu. Çün 

kü hava güzeldi ve su da bo~a!a
cağı kadar boıahıııpı. Y alnı~ bir 
an evvel cnu daha iyi muhafaza 
etmenin çarosir..i bulmak ve müm· 
kün cılduiu kadar ç.ok :.aman ye

tecek ıeki!de ic!are etmek lazım -
dı. 

•-••• o ·--··------.... ••••••••• gine yani kulörüne 1',.Vgun iskambil JRathftJU Uk OY\11tda IW>rııbilir. Eğer 
oynamaktır. "Kupa ise kupa illhirt?,, mevcut kulör istenir 'fe oynarımaıro 
al1nak veya daha yüksek iskambil •Y· 

Birkaç dakika 'böyle geçti. 
Bu ııracla bütün leventler bü • 

yük direini dibindeki gen:§ gü • 
verteye topla.nmqlar, ıittikçc ar -
tan bir aüı·ültü ile aralarında mü • 
nakqa ediyoralrdı. Bu ae.sler he. -
n~ kumanda kötküne kadar gel -

nairoıd"" 
{Devamı var) 

hatayı i~Ji)'C:l taraf oyunun sonunda 
namak mecburiyeti yok.t1t1.l.ieı istem kaıanea d:ı on<Jrlcrdcn başka bir şey 
len kulör yoksa arzu edilen kağıt yazamaz. Puvanlannr kaybeder. Ay _ 
atılabilir. Bundan hqka .tikkat edil• ni umanda ko:r; &lan knlirün üç Jöve 
C"ek cihetler şunlardır: Bir eyuncu si miktarı bir cezaya çarpar. Manma· 
YCl"de.1\i lüveden halka bir evvelki lö • fih mukabil taraftQ hu üç Jöveyi yaz
Tenin de kaiıtlannı ıörınek iatiyebi -
Jir fazlasını istiyemez. malda paı1iyt kann•ası kabul edil -

Koz söyleneceği vakit atrzdan çı _ miyor. Bun\Ul lçin bir korpo daha 
kan koz geri alınamaz. Bir oyunca o- "vele.- plka korposu ~lsun,, ka:ıanma
yununa glin.nmeu;e hemen şerikine ıu la:ıımclır. Ejer hatayı işliycn taraf 
pasa.parola ya.pnıa.lıchr. istenilen ku _ bl'1I ıaru Jöve ya,pamadan otu~ pu • 
)ör varken oynamamak büyük hata vaa ka)"dedebiline partiyi lıaza.nır. 
sayılır. Binaenaleyh bir oyuncu ilk Yektl.n bilahare diğer partilerdeki gi
defa başka renkle QYlll)-.ıl ~e bi hesap edilir. 
istenilen renkten kendisiade olup ol • l (Devamı var) 

!Alma ve başka drle çevirıne 
Devlet yasasınca koıu'udur 

yapsanız ela İçine kalörif er ka1' 
nız. 

- Kalörif er nedir? 
- Bir yeri sıcak eder. 
- Bu yeri ucak ederek ~ 

lan bahçe tabii değildir. Dı~ 
ki tabiati bırakacaklar, karı, ~ 
muru, boranı neyi varsa iateJl:ll"" 

ii kadar sürecek. Güneıin ösl' 
den biraz alıp yeraltı bahçel~ 
verecekf~r. Burası da yaz ola~ 
Anhyacağmız yerin ~üstünd.a t~ 
kıt varken yerin altında da ı
bir yaz olacak. 

- Güne§in özünü nasıl alı1" 
ıunuz? 

- Biz almıyoruz. Işık ve Jtl il' 
leri i!Çileri var, onlar hız ..,,;I 
buraya verirler. 

- Karı yağmuru nasıl durl' 
ruyonunuz? 

- Bi3 durdurmuyoruz. Gök il' 
çileri ona kUlflr. Göke ele~ 
T ermofon falan verirler, kar tf 
mez. Yahut çabuk gider. 

Profesör gene düşündü: 
- Hep benim dü§ünüp ar3d~ 

lanm ! He~ini bulmu~la~. 
Oı:nikro ıordu: 

- Omeıa nerede 
Prof elÖr b;r hançer yemite 4' 

dü: Düıündü: Sevginin büyükliJ 
itte böyle olur. Dirilir dirillll" 

'• Omegaaını sordu. Ben ki ZetJI 
o kadar sevdiğimi sanıyordud' 
bunu düıünemedim, yazık! 

- Oınega nerede? 
Zeus acıyan b:r sesle: 

- Beni gömdükten sonra ~ 
dünyada kalmış. Kanbur prof~ 

- Ona dirim a~111 
nı~mı? 

- Bilmem, amma gelmi~ 
Y -.pnuadrm aanır11D. Eğer ke 
gizlice yapmı9~

Y eaj_d~ ınsanlarından 
r:sı: 

- Haydi dedi, geldi. 
- Ne geldi? 
- Arabalarınız. 
- Nereye gideceğiz? 
- istediğiniz yere. 
- Şırakırlar mı? 
- Kim bırakmıyacak? Her 1' 

herkesindir. 
- Biz kimseyi tanımıyoruz ~ 

Bu dünyaya yeni doğduk. 
-. Herkesin sizi tanıması ~ 

Üç çırçıplak eski dünyalı, r 
kaç çırçıplak yeni dünyalının 1 
kaıından .çıktılar. 

- Hani arabalar? 
- İ§te ... 

Yerde, eski Türklerin başl•~ 
na giydikleri sorguçlu tulgalİ 
benzer üç kasket duruyordu. (] r 
nün de ba~!arına birer tane gs( 
diler ve koltukları ile çenelaril 
altından iliıtirdiler. 

- Haydi g"diniz. 
- Nasıl gideceğiz? 

- Doğrudur, siz bunları ,,#' 
mezsiniz, eski clünye.lısınız. Ç:::: 
ler·nizin altında birer düğme 4' 
dır. Ona §Öylece bastırınız. ti-~ 
dnyken ııe yana gitmek i:;te~ 
yüıünü:ıü o yana döndedniı 
ter. 

Batlarındaki tolgaların sorl'$ 
ları sessiz sessi~ i§lemeğc baf1' 
ve üçü birden havalaııddar. f 

Gökyüzü görülecek bir pıı~ 
yeriydi. Gelen ges.en, :nen ÇS~ 
durup konuıanJ çocuklarmı , ... 
diren ve:saire .•• 

1. (Devamı~ 

it 
i 

f 
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atleriacfe •ir kafile.~.linde yola 
çıktılar. 

' . . . . ... . --... ı n.. ..,__ UldQ. • -1.- ıuo Ptpno ıuaUdlto ıea .. __.," dt,. 
1 

.. ~terinden biri, turuncu bir qı· re1tet aua.. adb a.c. ıt.• &ık • .-... • YaTIUla karşdaşış 
ı .... ~~.m .ı, .... I } 1 ,_... la bürünmii•tü. Diı .. er cephe, ıöl· rtntn yayıhfma-.. ....._ to DGrd p-.deli Murad bahl ..... ilim ,...waua 'ICLisı•ttıeJ· ""'S' (Trou b&dout') .,...... <Cimi+•• )llMl&rl , ta ey' n uyanıp da 

ie1er içinde, kül renıi idi. u.1, 2ı.ıo Tem ..-... a 11a1ıı ..... auta· dıfal'IY& çıktığı zaman ihtiyar Ha-
Her yer seu: .li. Likin, bütün ıarm devamı. timaya ıonnuttu. Aldığı cevab 

_ u.. • • hl- M5 Kbz.. BUDAPEŞTB, UO m. 
pancudar açık U1U11itt ıçın, ev ıs,aa Neı•en mwılkt, ıt.28 Reforta!. hepahıden de: "Bi'lmiyonım,, ol • 
la oturul111on1M11 hiHİDİ -yeriyor • 21.40 Söater, 22.15 nk ~ 2.2.~ 8111' • muıtu. 

d 
u1 progl'1'Dl. 23.20 Haberleır, ~tO A-.r mı· u. -•· N:1.--et r,iıin oğlu, ihtiyann r.111ıun, 24.on Habemr. ~ 

Rauf, içerinia bot oldujUnu i------------1 bir it için uzai• iittiiini ucak 
biliyomdu. Lik'n, timdi yapayat. B Q R S A bir ıün IQIU'a da~bileceiini söy· 
na oldulta i9a, içeri ıinaektea lemiıti. 
Wr Mri çekinme duyuyordu. 1 Hız,lannda ııldız ~ olaalaı bft· Reisin ollu Muradı yalnız ip • 

~-.L. dıılr.,.k, brpsıDa !erinde 16 1 de. muamele ~rcoler· 
~ se dir Rai(am'ır k .aranış ffJtfannı ı.&tterir ~k•ı111wt" Ona bb'leaiaia bü • 

........ ı.n .._. W.- wye- ™ tU. bu"*'~ biret birer 

..,. hatla• Seelri, pereleria _. ...... Wten ~~ bU. ~ev~ ti~ 
kaımda bir ada.mm ıaklı bulun- 1 • Loadrı <ıl71 • Vh .. ı t~ - , .. -= 

..ı_. * llieYyork iM. - * Maı;\Jlı rş, - -ı(.._.llP.lf 
datulRI lletie uiftlıyoıwna. • Pırll 110. - • htllıt •- Aktmlft~ 

Xliflr:üa -ı •afa~ küçük • MHbo IU), - • v.,... _.., ""' 
ld 1 • Brtı.bet • 18, - • RÇıpeaıe '' - IQl ... ..t b~ baııl'J..,...a 

yoldan yürümeie koyu u. tte * Atı111 2•. - • Bbnt 11. - ı...aı--ab. ~. buntJD. (ukı-
llallb meadil hurUa 1'ulullnıufl!ll. • ~ M4. •• •lep ~ - 1 L-b" 

"- Burava atılmıt eım.tı I&• •Sof)& H, - • lcıkolaama aş, - • ~ W ~ ıjm le~ l• 
J • A•IMrdwtı aıt. - * Alb11 t4f, - -· ..,.._...._ a...:_:_ -xı ... 

..a -n-ı ,...ı:- .ı.:a...!~-.ı:ı J:ies j -l'lll!IJt n.-.a..,. ~·· 
,._ -....- alı- .... ~ • ... ıoo. .... • ahddt,. • .... - Sa :.J... - aT twtib et • •••llkf plllar uatma ablmı§ ol- • ~rnthoım :ı3 .. t fhak'°" ?l?·::iüs .... 
..,..h, kolaylıkla kaı\)Ql~, • -.... ıtQ tim. ._ aeaeJi ~ ı~UdlldM 

l~c:'-il~t:mn:-..-.;;;r.11 ..... aüa1aa '---· 6löıwçaai .. ı>tr 
h • ur••- lıı.r ...._ • .- er " ., a ..,, ~ ...... 

8ll hh (Arkası. var) • Nnyork Oı'l88.M • VIJQ• "*' & 
"-f~ '-rinde yürümeie • Parls ıt.03 • Maclrtt U04~ - Ne. aw? 

ek h t • MUtao U817 • BtlUı 1,1166 c.,l&n.. 

a,ü SU&\.~.~..._ p.Netle Gelec 8f P e ! ::ı:- s!:0
: ::~. ::: =Hemen çıkılacak mı? 

~un ecJj ordu. Bunlan f.alfet.. lf ımn'fffe 9.~w • 11'"' 79•0015 - IHt .. Hem- de1'ilebilecek 
~e eh;~ ~iierle.-l~JllitllM ~ .,. ... _ lıU!t». -

O k.a IQ v • 4mıtcrdlm. ı.tt411 " Y...., t,W lrad.. hla W. •amenda.. 
ıı1.._ n elimendltniçlnorta- _. •- _ _:.,__ bul·nn • Prı~ 19,011:\ • Mostoıw• ıQlO- .._ ·-. 1 _s_ -sı.. L!!!~ Jüi 
~ k.aylto-..t ... h"8t. ... ... ......... ~- ™' --..... ......., w,,, .... 
~ ltbn· malılarmıtj E S 1:t A M .....tinden lndatma prpaa p.rilı 

'eli? D ......... .,,_ofa.. 1n.m.ce ~ela,, ı~=====-~~~~~m;;;;;a;m:mıılll Mt IM»ra enine dmıdQ, IOm& ili , 

ıı....ı8\l.1a~-.. ltif.t tüplıeleri Mu- smteMnde ohncluiupa ı~ e- n etth 
~ a., ğer Amen"tran meclisi Viıco-- - itte ı.onı ela lıazırlıim ta· 
~ 6-riM ~ iıete. • ... "-nom.. O'Male7ia ... mana oldulunu haber veriyor. 
lln...~ .........., •ltlat- hile tiyil..11 • .... h&rek.ı edebiliriz. 
~ 1-~n taekW.Q. ~edene, Jmıel'ilıall m='----1- M d U*L- L--L Ü ~ fq _. -..,.-u ŞGpbııt. IRK .. ,u_ ....- ura a aqaul asma& zere 
~.., ri Herıry l't>ı-J, D.P. Morgan, D.P. iattkr•~••r tell•i•ler pceledili ~,lü~:ye clBnmek '•ti· 

-.... 

,~,,·-

#., 

ı-y---.-... -.-· 
l Rıaa 
i Şeki11 

yor.W: 
- Ben, dedi, o halde gidib Iİ.• 

li.hım alayım. 

Bue. iti• oih& IMIY.f~ .t • 
me~t • 

- Ht.JB', detff, ülihmı .-.. 
Char onna11da ,..ı.. oW.. aTllr 
nab'lirl-. 

-S.W.f 
- x .... 1ıa el&lalıa "~laamak 

bize yuak eclUmiftkt. ~ ok • 
la .• 

- rekl11, Nta ....... 
amma vahtt htP\Jnuna utrand 
ne yaparız. Kendimizi nuıl mi-
Waa ede~ . 

- Bu civeıda ~t haran 
hücumüne ıitramak imlim yok • 
tur. Olıa ol• ancak tbma..la~ ıu 
ays\rl "• ıerseduı tehlikeai UJ • 
dır. "' ..... ıva d• t_..düf edecek 

çntakan.. aittVlı~~ 
-Ya u.t.A?.,. 
- Atı.n aı7 
-ive~ 
- itte , ...... ~ w--. .. " 
~ ... ,,.. ..... biliai 

-~··~•u 
vardıT. 

- Niçia? 
-ÇOnW bu liay .. ' s •-M 

btiy J en zaran 41okıım-e• 
Man.I~ 
lteh oıtaı 

- ~ır~ mı, diye illw eh 

t\~ 'ir tek ~elime oalann bize fe
nalıtı dokupmuptma kifl ıelir • 

- JSq keli• Q~T 
- Bunu MSflewııok\e mazurum. 

tArbn "nr) 

~el ıt-fi.-bliD. ~ · Aeclfel:ef', gele~ IM.ırpte cephe- • ı933TUr'r rw.• acu~ ~uııı 
ı..,.ıdlerdeQ biri tianİAe. 4.q.. nin ilk ::r.flaı ını işgal edecektir • : . . '. :~ ::~;. !:::., 
a.ı Jw.. '-clt•.bl~lıı!Mt "'~ • A ...... t 
~ı ...... ti9cli l'flllllt ..... • Husle-ilP, ~~. mil.,oaerle. • Erıaal lıtlkroı 97 ...... tt ·~ H 

- rin para torbalarını korumak için 1918 A Mü. -.OQ AUdofıl Pi 
... .,,L:L_ l'ıHI•. -.M • "t•- A 

.... ~-Jıul aha W*l yap.W.p bmatilli heeliyen O' ...... 

"" 17,50 

••• 
4"'~ 

--!ta·~ 

Yeni teşebbüsler 
"VA1CIT" Ki1li111ıa.ne.4i Yakı11dtı 

~ air .. •1JıMJ.,,.ı., Malley-, ~-- öniin& ıepıek içie 

---- aW ............ -- ~net&~ - çok iltj. 
~~- .,.> ....... ııa........ w. edenlesin, •dvıa hakeıa• 
-tQ. .... i1tih.k etmeleıiai ..... 

...._ Oct.ıa.m tlaWlt ......, 11" ı.. . Jpl.qw.k,, lUmı aeılcliiia& eiJliı,..r. 
~ tetldla e1111if MIU& Miıı. O'Malleı Du P.ı • 

Geri da-.eie lluv ft11C1t. ai, kendi :J&ı>bP ıilıihlwm ~tı· 
~~et Hanmua e-ftne ... 1111ı& -...caımıı, cle~ktedil'. 
. -~ hatladı. Awrikan ıu~'uewıw. teıkil 
"'-L aablbeal, haraclaa a,..dmaJ. eMiii bıarp .aft, ...-dMMq ı.-
,.....,cll -•• batb hiır ma.a• e.ki 

Polla L,.._l•rl :._L .. ı ao...1..... Mk..a.a.. aiilokk• .ı..c~lır. 
•-.. -- q-~ "'• lU. MÇtiii ÜG ~.\iri 91$ yqaı-

._ Rifat Be IRlrada -.? da.t•z .(Rockehllw) 11,.... 
kaclııı. '-1rotle: da EFcri), l"l 1at_. (MQl'&Ul) 
- H~ •• -dedi, sitti. tlııır. B mleıı., ciqp.."-a .loinıY• 

'ıc.,.*' hu.nuıı Wifle ohıfun • ..W _.. el..lı ti~3rl• ~ıı.,. 
•e-.ıun lcalclı. .ı.r .. 

.,-:-. 8aaı ~ hettüs kap . '"°' - :Pzdea -~ u.ı. 
~ar iip-.ediıa. Sizi •· ı tUanoa IU\Hll yok. Mecliaia bw 
~ "'-iYGl'QI. EiN bir li71Wı tMtik ~ii ~annec!U
~ ıhoueaiı. ...ı.ııtamu· m'yor. 

~~--~~~~--~~~~ 

,.. __ 1. B. ve V. D. fQRK ANONiM --• 

GAZ ŞiRKETi 
11.tıı.,.. •Qft•riltr;adea ktndil•ria-. ~l&;a Şirk~t asemaır 

•• ••l•lerisıdeıa bG•iJet YJr"kılArını ia..'eme'eriııi 
~bt;ıqmifetle riça eder .. 

a. lıorllar 1935 aenefi i9in mlHti ıenlıleflir .. 
4lııi takdirde vakub•laeak yaalıtlıklardaa dolayı Şirket h~ 

mes'uliyet kaMt etme1. 

UmQm ayakkabıcı 
san'alkblan koopeı

nıtllladen a 
ıs - ı - 935 eu..a pıı .... 

at 13 te Çarııkapıda AJaklsa)qcı. 

lar Cenü1eti ~~d, ~ • 
iımı~ tıeneli~ fe~d4 ı• 
toplanbıı J~ıl•~· ~*1la 
o gijn Te IMttO 1teluaeleri. 

gOIM't'll._War: 

l - idare mecliai Ye muralı:f}, 
raporlan, 

2 - Senelik bil&ıaço, 

3 - NiıamGamed9" hqı 111&4-
delerin det~ttirilJn .. ı. 

4 - Nbısu~e ıift ~i • 
d~ mure.IQblara idve "'"lkU.e 
üç ijyeııiQ a.çilmeti.. (7050) 

.. 

Afnlar Ye 

111\1af IÇID 

e11 tcalrli illçtar 
Hu eeıtıa•de 

Yllfdtr. 

ALGOPAN 
\ ' 

KLASiK 
Eserleri Neşre /Jqıhııaca/tlır 

••1d hnon w ~ow.ı TdciRikleri~ da\~ ~.- P-.. " Ya 
nıa ~.w.ıd" 1935 311bn da basılacak tu1ta6rgiıtlerdn bafhcca
lannı CJfGğıda yazıyoruz. Bu~{Gr{l ın birl'°91 yakında baaılıp gıkıyor. Ot• 
~ do anıklanmaktadır: 

1 -tnicl 
~ Evripideı: M~dia. 
-s,._.: MedM 
ı- Aı-•t• 
4-Ha-4"io\ 
s _. Af~tQfQ 
8 - Seneka 
1-- Homer 

Likürg 
1-Pli\tark: Sol on 

/8 
Luedemonyalılar 

t - Kaenofon: cumhuriyeti ( 
Aıl!Mldar cusnburif eti 1 

O KHaefanı >Jeıilu } 
1 .. ,,..,., ,, 

MariUI } 
11 - Plütulu SUia. 
11 - PIO_.ı IUrik lakender 

11-Plt\ukı 

14 - ........ Aatuaa 

...... lfla•ı eu.hQfİJel 
11 - VlrJih• 1.Mit 

~ 
Brütüa 
A.ntuap 
Pompe, 

r 
f 

A*' 
NutallaltAtat 

HUmi Ziya 
(Mes.ll~ 
PeıUl\ Saıf• 
l~OaıtcJ 
Ş-.lt A.. fiamdi Ha,. • ., .. 
Haıdar ltifat 



• 

HABER'ln 
Hiklyeai Çete reisinin intikamı 
Bir kadın, ancak yılana bu ka- kirpiler varmıt ... Onun gibi .•. 

dar benziyebilir... Yılan, bu müdhit kocayı dü • 
Yarabbi! Şu gözlere bakın! Ne şünerek: 

yeıil şeyler!... Hem de nasıl ye- - Ondan nasıl kurtulabiliriz? 
~il... Onun elinden nasıl olur da bir 

Engereğin zehirini alsanız, us- para koparabiJiriz? .•. diye ıöylen
ta bir kimyagere vererek hülasa- di. lt:raf etmeli ki, sevgilim, biz, 
ımı çıkartsanız, mayi iken sulh ı bu dahi h~ydudun elinde basit &
haline getirtseniz; (lakin, ıeffaf, letleriz .•• Hakiki bat odur .•• Dün
canlı, hareketli bir ıulb !) İ§te, o yanın neresinde ne gibi ıervet!er 
yeıil engerek zeh:rinden ancak olduğunu ancak o biliyor .• Erkanı 
bu gözler hasıl olabilirdi... harb reisi gibi, planını yapıyor ••• 

"Gözler, ruhun aynasıdır!,. der- Bize diyor ki: \ 
ler... "- işte şu s~lediğim şekilde 

Ne doğru... !U söylediğim yere gideceksiniz 
Bunun doğruluğunu, başlı başı- ve -0radan şu değerli eşyayı §U su

na, bu kadın is'bat edebilir ... Ha- retle aşıracak ve şu yoldan geri 
inliğin, kancıklığın bu kadarı, an- döneceksiniz .•• 
cak onda bulunabilir •.• Zaten ha- "Gidişimizi, hatta geri dönütü· 
kıtlarının kaygan ve baygın süzü- müzü öyle iyi tertibl:yor ki, hiç 
lütleri de bunu göstermiyor mu?... ele geçmiyoruz. 

Hatta, ıu dakikada, sevgilisi • "Onsuz hareket edemeyiz! 
nin okıayıtlariyle, yılan beli kıv - "~ ğer, o bizim baımuzdan çeki 
rdırken; ve kolları yanındaki er - lirse, kendi kendimize bir §ey yap
keğin boynuna, yılan halinde do· mağa asla imkan yoktur. 
tanırken bile, kaygan ve baygın Dev: 
gözlerinde, bir hainlik vardır. -Hakkın var ... dedi. Hakikat 

Niçin?... to.mamiyle senin söylediğin gibi ... 
Kendisini olqıyan bu dev gibi Fakat, hakikat böyle olduğuna 

erkeği sevmiyor mu?... nazaran, biz, bu herifin ölünciye 
Seviyor... kadar esiri mi kalacağız? 
Çok seviyor... Yılan kadın, sevgilisinin kuca· 
Zira, yılanın kafası e2İlmek is- ğmdan azıcık süzüldü. Divanın 

ter ... Ve erkek, onu okıarken bi- üzerinde duran alçak fakat genit 
le, kuvveti ve kabaliğiyle tahkir masadan iki kadeh içki aldı. Bun 
eder gibidir •.• Bu ıebeble, yılan ların birini sevgilisine uzatıb öte
kadın, aııkından çok hoılanır... kini kendi içtikten sonra, gözleri
Ona, canını kurban eder ••• Dünya- ni karanlık kÖ~lerde gezdirdi. 
da biricik samim~yeti bu qkıdD'! Sonra, birdenbire ba!mı kaldırıb 

Şimdi gözlerinde parhyan hain sarı ve parlak saçlarının, lüleleri
ıtık_, kocasmı düıündüğü için ya- ni omuzları arkasına atarak dedi 
nıb sönmektedir. ki: 

Dev adıını, yılanı, hem okıuyor, 
hem de: 

- Kaçsak ... diyor. Kocanın 

zü1mundan kaçsak; dünyanın u • 
zak bir yerinde, onun eri§emi~ece
ği bir yerde, bir yuva kursak ••• 

- Bunun için para lazım. 
- Ne felaket, ne felaket! ••• Dü-

tün, sevgilim .•. Çetemiz namına, 

en akla gelmedik hırsızlıkları ya-
pıyoruz ... Müdhit vurgunlar vu • 
ruyoruz ... Buna rağmen, reisin e -
ıiri gibiyiz .• Evet, doğru: O, bizi, 
lord gibi yqatıy-0r; mükemmel 
varidatımız var, fakat varidatımı
zın pınan onun elindedir... Bir 
gün asilik eClecek -olursak bizi bet 
parasız bırakabil:.r ..• 

Yılan kadın, nefretle: 
"Kirpi,, çete reisinin ismiydi!. 

"ltirpi,, çete reisinin ismiydi! • 
Ona bu ad, birkaç ıebeble takıl • 
mı§b: 

Evvela,çenesi uzun ve saçlan 
diken diken kabarık yüziyle sah!
den bir kirpiye benzediği İçin ••• 

Sonra, yılan kadının kocası o
lub da onunla adeta can dü!ıfllanı 
olduğu için ... 

B:Iiyorsunuz ki, bütün hayvan • 
lar yılandan korkar. Fakat, yıla • 
nın da korktuğu kirpidir. Dikenli 
mahlUk, uzun hayvana bir kere 
sardıb da yerlerde süriimneğe bat 
'ayınca, yılanın işi bitiktir. 

itte, bütün tehirlerdeki zen • 

ıinlerin ve birçok memleketler -
deki polislerin koleradan, veba • 
dan korktuğu gibi korkub kaçın • 
dığı yılan kadın, ancak kirpiden 
ürkerdi. Kocası, onun gözüne 
ezrail gibi görünüyordu! 

Fakat, çete reisine kirpi denil
mesinin bqka bir sebebi de, düt
manlar:yle karııılaşınca, sekiz on 
hançer birden sıyırması; bunlan 
parmaklan arasına takarak, ken • 
disine hücum edenlerden her bi • 
rinin üstüne bir tanesini uıtalık -
la fD'latmaıi1di. Hani, ok atan 

- SevıUim, dinle ... Kirp1, ekae
riya, bütün hmırzlıklarda beni de 
kullanır ••• itin içinde bir kadın 
parmağı olmasını iıter. Demek ki, 
pek yakında, sana havai~ edece
ği vazifede, ben de arkadatın ola
cağım ••• itte o zman, vurgunu VU· 

ruruz; fakat, çaldıklarımızı çete· 
YE; getirmeyiz .•• Mücevherleri ya
hud paraları alır, dünyanın çok 
uzak bir bucağına kaçarız ... Onun 
ulaşamıyacağı bir yerde keyfimi
ze bakarız .... 

Dev, koskocaman ağzını açıb 
otuz iki sütbeyaz dişini birden 
göıtererek kahkahayla güldü; 
sonra, pençe denecek kadar bil -
yük avuçlariyle, yılan kadının 

başını oktadı: 

- Aferin sana ... iyi buldun ••• 

• • • • • • • • • 

Fakat, bu muhavereyi, kirpi 
duymu~tu. 

Naııl? 
Onu, biz de bilemiyoruz ... ihti

mal, maiyetindeki her adamın o
dasına koydurduğu bir mikrofon 
vaaıtasiyle, yahud da bizzat bir 

yere saklanarak, dinlemiıtir. 
Onun hileleri öyle teytancası • 

nadır kL.. 

nakleden: (Vl·rf Ol 
(Sonu yann)" 
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Aya sefahat mümkün mirl 
Uzun zamandanberi mevzubahsolan bu iş 

üzerinde yeni çahşmalar başladı 

Aya $eyahat ;;ıcdcnberi insttrılann 
%ihnini i~gal ctnıi§, bir çok defa mev· 
::uu bafuedilmi§ bir me$c/cdir. itle§ -

hur romancı J ül V cm de brı rnev.:rr 
ii:erinc fenni bir roman yazmı§tı. 

Son zamanlarda bu me$ele yeniden. 
mevzuu bah.solmağa b<J§lam~tır. Bir 
Aı·rupa mccmurumdarı aldığımı= a .. 
~ağıdaki yazıda bu Jne$ele üzerinde
ki yeni nazariyeler ve ta$avvurlar an- . 
lntılıyor: · 

On yıla k"adar l>elki de ay, yıl·ı 

dızlara seyahat edecek olan yolcula-ı 
rm, ilk durak noJctası olacaktır. Bu· 
mı bir hayal s.anmaymız. Bilginler 
bu hususta durmadan ~alışmakta, 

durmadan tecrübeler yapmaktadır· 

lar • ..,Şimdiden bir çok mft§kUller hal
ledilmiştir. 

Arznnızdan ayrılarak' uçşuz bu • 
caksız fezaya atılacak olan cisim e\'· 
veli bir menni olarak tasavvur edil· 
miştir. Fakat arzın cazibesinden kur· 
tutmak için aaniyede on bir, yani ... 
atte kırk bin kilometre gibi baş dön· 
dücü hir sUrate malik olması icap 
eden bu merminin kenarlan bu sür
at yüzünden maruz kalacağı müthiş 
tazyika tahammül edemiyeceği anla· 
§ılmı~tır. 

Hele böyle bir merminin içine bi· 
necek olan insanlann sikleti gene bu 
!liral yüzünden binlerce tonu hula -
cağından, onların bu ağırlığın altın· 
da ezilip kalmnrnalan için ne gibi 
bir tedbir almak gerektir? 

İşte fezada seyahat etmek için Jıa). 
li icap eden meselelerden en ehem· 
miyetlileri bunlnrchr. 

Hanri Grafinyinin tasan-uruna gö· 
re mermi bir vagon içinde, havası 

bo§altılm~ yirmi kilometre kutrun • 
da bir tünelin ucundan salıverilmeli 
ve gitgidô hızlanarak tünelin ağzm -
dan çıkıp ona göre tertibat sayesin· 
de {ezaya doğru yollanırken saniye· 
de on bir kilometre sürati iktisap et· 
mi§ olmalıdır. 

Bu fena bir fikir değildir. Fakat 
ha\'ası almclıkt.ıın sonra kapılarının 

kapanması icap eden tünelin, mermi 
{ezaya doğnı yollanacağı esnada a • 
çılması lazım geldiği nkit merminin 
Jıa\'a tazyikine rnanız kalması mene· 
cliJenıiyeccğinden süratin o anda kay 
hoJacağı anlaşılıyordu. 

Binaenaleyh proje suya diiştü. 

~ 

'Ayn seyahat için dü~iinülen pro
jelere göre çizi/mi§ krokiler 

eden cisim, menni olamaz. Bu cisim 
EÜrat deği§tİrchilen tayyare gibi bir 
rey olmalıdır. Llkiıl tayyare, kanat
l:ırile havaya istiuat ederek tutun· 
mvkta Te pernneeilt- havayı iterek 
);hümektc.Jiı·. Halbuki yükseldikçe 
ha' anın kesaf cti azalmakta ve niha
yet havadan t:ı;er kalmamaktadı:., 

T, ~yarenin .i~ lıav~eız Y.erde uçma,ı· 
na bllkan yoktur. 

Nihayet fİfek bu i~ için en elve· 
rişli vasıta olarak kabul edilmiştir. 

Donanma fişeklerini herkes bilir. 
Onlann gerisinde bir az barut nr • 
•lır. Bu barut atq alınca fişeği §id· 
detle geriye doğru teptiğinden onu 
lıavalandınr. Bu türlü sürat lıem ha· 
vayı nesimi dahilinde hem <le fezada 
a~ni şekilde tevlit edilehilecek ve ay· 
Tıi surette miiessir olabileceğinden 

menni fikri artık tamamile terkedil· 
miş ve fi~r.k üzerinde tetkiklere gi· 
J'i~i1miştir. 

Alrnmıyadn fezaya atılacali olan 
bu fişeklerin planları hile yapılmı~· 
tır. 

Berlinde profesör Oberth iki bin 
kilometreye kadar yükselecek bir 
fişeğin inşasına hazırlanmaktadır. 

Bu fişeğin tecrübesi; bu hususta uğ· 
raşanlara fikir vermek suretile, fay
dalı olacaksa da ay'ı arzdan ayıran 

rneaafenin üç yiiz seksen dört bin ki· 
lometre oldu~u unutulmamalıdır. 

Prof es(irün pliinlarına göre iki 
Lin kilometreye yiikselccek olan hu 
fi:l·~n uzunluğu 5 metre, genişliği 

55 santimetre, ağırlığı 765 kilo ola • 
caktır. Bunun lıeyeti umumiyesi bir 
ana fişekle iki yar<lımcı fişekten te· 
rekküp edecektir. Yanarak nzif esini 
bitiren yardımcı fişekler ana fişt-k • 
ten birer birer ayrılıp <fü~crek ı:-ikle· 
tin aznlmasma yardım edeceklerdic. 

:Fifek eY'\'cla iki kahü 11evk half)tl 
tarafından (5500) metre yüksekliğe 
knclar çıkarılacak, orada · yarduucı 
fi~cklcnlen lıirincisine ateş Yel!ile -
~kt~ / 

Doğrudan, doğruya hangi cisim olur· 
ea olsun saniyede 11 kilometre sürate 
malik bulunsa dahi gene lıa\'ayı ne· 
simiyi a~arkcn tazyik dolayısile mut 
laka süratinden kaybedecektir. Hele 
bu süratle giden cismin kenarları 

hangi maclcnden olursa olsun ha, a · 
nın delkü teması yüzünden kızacak 

''e nihayet eriyecektir. 
O halde hu sürati arzın sathındanı 

itibaren de~il de, lıa,·anın daha az 
kesif bulunduğu, yüksek mmtakalar· 
da mermiye \'ermek gerektir. Demek 
oluyor ki arzın satlımdan yükseldik· 
çe sürati artıp büyük irtifalarda süra· 
ti saniyedellkilometreyi bulmasıicap 

llu birinci ate~le fİfek 'l'7750) 
metreye yiikselecck, orada ikinci 
yardımcı fişek at~ alarak aııa fi~cği 
56200 metreye çıkaracak ,.e nihayet 

ana fi:.;ck keneli atcşilc 19(#) kilomet· 
reye varacaktır. Sürali 'kesildikten 
sonra aya inerek bir ha• sukut ile· 
ti açılacak ''e fişeği y:ıva~ yava~ yere 
im1ireccktir. ı 

Profesör Oberth aJ.!!lca feza yol • 

cu1uğu için bir gemi plim da lıaııt' 
lamı~tır. Bu plana göre gen,i bir (1' 

ıekle hava ı nesimi dalıiliade m'd • 
ayyen ir sürat e tıeyred~..k ,.e etti' 
tosf ere geJince bu fişek clişerck ildi 
ci ve eon fişeği ile ve ftUliyede ( 11) 
kilometre ıüratle fezaıan bo luğuO' 
atılacaktır. ı 

Geminin ha md.o Md kişilik 
yoku Htonu bulun~tır. Salondl 
süratin artması yilıünden sikJetl~ 
artacak olan yolraılarm ezilmemell' 
ri için yaylı eal.mcak kurulacakut" 
Bir masa ite iki iekemle kuvvetle ye
re tutturulacaktır. Yolculara zengİ' 
bir kiler hazıdanacaktır. Onlar iı;te' 

1 
dikleri zaman salonu mtahilecekfet• 
istedikleri vakit eoğutabileceklerdit• 
llalonla stratosfere yukselen prof e' 

sör Pikar'm yaptığı gibi fişeğin bit 

tarafı beJIBZ diğer tarafı karaya bo • 
yanacakt.tr. Salon müteharrik ola~ 
ve kara renk harareti emdiğinde' 
sıcaklık yapmak istendiği zaman ~ 

ı• lonun karaya hoyanmıı tarafı te~ 
ne, ak renk hararet emmediği içi.JJ 
de 11erinlik istendiği zaman heyaı il" 
ra~ güne§e çevrilecektir. 

Böyle bir fişeğin atıldığı f arzedi1' 
* muayyen bir mesafeden sonra at: 
&a düşmek tehlikesi bertaraf edil~ 
-0lacağnulan o, feza da, hedefine .do~ 
ru ilerlerken gittikçe arzın cazıbt 
azalacak \'e cazibe nihayet sıfıra itl~ 
ccktir. O zaman siklet meflıumu ot' 

tatlan kalkacaktır. İnsanlar, eşyal•' 
havada muallakta durahilecekJerdif• 
En ağır bildiğimiz şeyleri ha'''1' 
kaltlırıp hıraksak dii~mck ~öyle dıst' 
sun ho~hıkta, hıraktığmırz yerde d; 
racaklardır. Buna mukabil yoJcul 
dan biri fişeğin kenarlarına bir fi8~1 

al$a, yahut ayağıyle yere bir t~ 
\-ursa kendisini aksi tarafa atlı:; 
bulacak \'e o yana bu yana atıl• 
hir tiirJii mÜ\'azenesini temin edeıı; 
vecektir. Bunun da çaresi saloJJ . _,,. 
tutulacak halkalar yapmak ve ow 

ra iyice tıanhnaktır.,, ~ıl" 
Artık aya gidecek yolculara 118 

lar olsun! 
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· b Kurşun kalem na 
mreyı ez er b·ı· 
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sırlık kadın! ı \yor musu 
~~.~ !s · asırlık bir m8zisi-o n kurşun 

alem sanayii çok ilerlemiştiJ 

o· 1
Yctrbekir ve Mardin muallimlerinden bazıları bir arada 

y D'yarbekir, (Hususi) - Di - Diyarbekirde eğlence hayatı 
l?ıarJ>ekirde Menekşe kadını tam - yoktur. Hnlkın toplan;h yerleri 
y·~Ya.n yoktur. Menekşe kadın kahvehanelerden ibarettir. Halk 
b IJt Yaşını geçkin olduğu halde evi, halkı uyandırmağa ve oku -
lt a~ııas çak kuvvetlidir. Eski A • rnağa teşv:k ettiği gündenberi- Bir kutıun kalem labrikc:uından üç gö rünüı. 
lt~ olu şairlerinden Yunus Ernre- herkeste okuma zevki uyanmış - Bir çok k 0 mse kurşun kalemle- imalat merkezlerine ıevkedildik - I Küçük lavhalar halinde olan bu 
ın bütün şiirlerini ezberlemiştir. tır.. Kahvehanelere ancak gaze- rinin içindel<i maddenin kur,un- ten sonra toz haline getirilincıye tahtaların her birisinin genişl:ği 

... Dün kend:siyle görüşürken te okumak ihtiyaciyle gidiyorlar. dan olduğunu zanneder. Filhaki - kadar dökülür ve içinde hiç bir ec yanya.na konmuı altı kalem kalın· 
·•ede I ' h l f '- 1 w d d H b h İri .n.ya nız Yunus Emrenin şi- Şehirde mu te i oırnma e-vleri a· ka kurşun da kağıt üzerine sürül- nebi maddenin kalmaması ıçın ıgm a ır. uıusi ir makine ta 

e~ını ezberlediğim sordum. çılması düşünülmektedir. se siyah bir çizgi bırakr. Fakat ha de bir kaç defa yıkanır. Sonra ar- talar üzerine oluklar oyar. Ameli· 

ana şu cevabı verdi: Diyarbekir!n şimdiye kadar kikatte kurşun kalemin ihtiva et- gile alınır -ki bunun en iyi cinsi ı ye1e~ ev.velce hazırla~mı, ~lan 
\' - Benim kendi §İirlerim de eksik olan ihtiyaçları arasında tiği madde kömür ile elmas ara• Merkezi Avrupada çık.makta- grafıtlerı bu ofoklara bırer bıreı 
Ilı:: Burada çkan (Diyarbekir) sinema ve tiyatro ba§ta gelirdi. sında bir madendir. Daha doğru • dır- o da değirmenlerde döğül • yerle§tirirler. Ve Üzerlerine tama• 
'i ~tnuası onların hepsini yazdı.. Orduevi bir sinema açtı. Halke- su saf karbonun kristalize edil- mek suretile toz haline getirilir mile tetabuk edebilecek surette 
dillnus Emreyi niçin mi ezberle _ vi de bir tiyatro kolu açmakla 1 miş şeklinden ba~ka bir şey olmı- ve her iki toz birbirine muayyen ihzar edilmi~ zamklı t!iğer tahta 

tn?. Onu küçüklü'... d b · meşguldür. yan· grafittir. nisbetlerde karıştırılarak iyice hal lavhalarını kapatırlar. Bunlar pre 
tok . gum en erı G f. k • severım. O b · "Ik d ra ıtin ur§un kalem sanayi- !olunur. se verilerek sıkıştırılır. Araların -

dan sızan zamklar silinir. Ve ni • 
ğlltı . . enım ı tanı ı- . d . 
t- şaırdır. Kend· . d w•ı h :f. lf. ıv: ın e utimali oldukça eskidir. Ve Bu suretle elde edilen hamur 
~&eri · 181 egı a.. 'Ik d f A erı. Yu E ı e a lmanyada orta zaman- beher santimetre murabbaı u"ze-
bah d ' nus mre gökten 

&e erken "k d ı Diyarbekir muallimleri de da- larda baılamftır. İngiltere - rine yüzlerce kilo kuvvetı0nde taz-
nır. 

0 
b. go gözüm e can ;,• 

kend· ·. ır çağlayanı anlatırken, imi bir hareket halindedir. Ci - de Barrowdale madenlerinin ke§- yik eden buhar makineleri altın • 
unı ... a~ı vardakı· mektebler b'ribirlerı·ne fi bu memlekete kurtun kalem d ·ı k d'I Pıltnt!l : g ayanın akışlarına ka 

1 

a ezı ere arzu e ı en kuturlar -
kuvv;t~ae~rını. Bana onun kadar giderler, faydalı tetkik seyahat- i~al.atında mühim bir me~~i ~er- daki muhtelif deliklerden kundu
on&ıfl"ı:t~ ~r. halk şairi gösterin de leri tertib ederler. Geçen yıl mıştı. Bohemya madenlerının ış - ra bağı şeklinde çıkar ve bobinle-
~ilr ehni de ezb rli e im. Mardin mualllimler birliği, orta ı ıetilmesi de .AJma~y~ya mühim re sarılır. Burada kuruduktan son 

bilir • ~ ~~Şl:ı.n sonra ez erliye mekteb müdürü Fazıl Nedimin ı servetler temın etmıştır. ra her birisi bir kur§un kalem bo _ 
ll'lısınız?. ı·eislig .. i altında D!yarbekire !!e1 - Kurşun kalem imaline 1660 ıe-N - yundan biraz fazla olarak kesilir 

lia~ İçin?:~ı Kafam yerinde... mişlerdi. Mardin muallimleri Di· nes:nde başlanmıştr. Ve bildiği - ve potalarda 1250 derecei hara
)~~· ... ~ kuv'fetli. Siz, belki dün yarbekir sanatlar mektebinde ·mi- miz nümunenin kabataslak şek- rette pİ§irilir. 
d"tlf:ınız yemeği unutmuısunuz - saf;r kaldılar. Bayram tatiller:ni lini ilk defa venneği düşünen de B " B ir taraftan bu ameliye ikmal 
e .. " en bit-' hafat, iki hafta bile boş geçirmek 1stemiyen faal bir marangoz olmu•tur. llk za-•\'elk :r edilirken diğer taraftan da kur-
r-1..... i yediklerimi bile sayabili- muallimlerimiz, bu yıl da tetkik manlardaki imalat tarzı tabiatile .,, 1 §Un kalemin tahtaları hazırlanır. 
'r ' stanbulda da ihtiyar bir §a- seyahatleri yapmı.şlar ve Diyarbe- pek basit idi. Grafit havan içinde 
llı'\tdatrnış diyorlar. ~Abdülhak Ha- kirden civar kasabalara ve köyle- döğülür ve kükürt çiçeği karışh-

ı d ~·ı . . I d 1. §ınd ~g~ mi?. O da doksan ya- re g tmıs er ir. rıLmak surelile hamur haline ge -

}'eat~ ırnış ama, hala manzum pi- Muallimlerin mahalli tetkikle- tirilirdi. Sonra ince uzun bir tah -
ita, Yazıyormuş. Ne mutlu o- rinden hem halle, hem de talebe ta alınır ya makasla veya ateş ha
~lt~ Yeni gençler ihtiyarları o - istifade ediyor. line getirilmi§ demir ile oyularak 
iib· U~orlarrnış. Onlar da benim Bu yıl Hnlkevinin muallimle- içine bu hamur dökülür ve üstü 
l:ı.r 1 hıç olmazsa bir şa'ri tamsa- re yeni vazifeler vereceği, umu _ tekrar ince bir tabaka tahta ile 
letki~2berles1eler, bütün hayatını ma faydalı konferanslar tertib e- kapatılırdı. Tahtanın pürüzleri 
llıutı etse er... Onlara da ne deceği ve bu suretle kahvehane _ varsa bunlar da cam parçası kırık 

1\1 u derdim. '. lerdeki halkı da Halkevine çeke- ları ile yontularak düzetilirdi. 
~ö .~nekşe kadın, Halkevinin ceği umuluyor. 1790 senesinde bir Fransız kim 
fit Yl~Ulük komitesinin gösterdiği yakeri toz haline gelen argile ile 

Q 'Yetten de bahsetti: :t- :(. :r. grafit karı§hrılacak olursa iyi bir 

. hayet istenil~n şekilde (yuvarlak, 

dört köşeli, altı lçöşeli ilah) kesil
mek için diğer makinelere verile· 
rek burada kurşun kalem haline 

getirilir. Tahtanın pürüzleri var • 
sa bunlar da son defa iyice düzel
tilir ve Üzerlerine muhtelif cilfu; 
larla renk verilir. Oldukça başit -t 

fakat dikkatli çalışmaya lüzu.m 
gösteren bütün bu ameliye bittik
ten sonra nihayet elimize gelen 
kurfun kalemleri bizi de işte höy. 
le harıl harıl durmadan dinlenme
den yazrnayn sevkeder. 

ltn .._Başka memleketleri bilmem Diyarbekirin ticari ve ikhsadi halite elde edildiğini ve ilave olu-
Çe,) a, Diyarbekir Halkevi kadar hayatında da, umumi görüş itiba- nan argile miktar ve nisbetine na
ile D~an köylüyü düfünen, köyJ.ü riyle göze çarpan yenilikler var _ zaran da grafite istenilen sertli-

/{ olonyalı bir mucid, u:urı u:adiye uğraştıktan sonra, Jıcm kaı aclct, 
lıem d'• suda harekete geçebilen bir otomobil ya/)mağa mm•affak ol
muştur. llu otomobili resimde su ii::crindc görüyorsrmu::. 

la.n ~~adar yakından me§gul o.. dır. ğin veri?ebileceğini keşfetti. işte 
l\~Yl" ır Yer yoktur diyebilirim. D kurşun kalem sanayii bu tarihten " u İyarbek'rde dokunan ipekli _ 
~an Ye okumak arzusunu aşıla - l lere ilk za.manlarda fazla rağbet itibaren gittikçe terakki etmeğe 
~~ e.l.leri daima öpmek iGterim.. .. 1 ·ı başlamış ve bugünkü mütekamil 

"'!/.. 1 gos erı memiıı.ti. Fakat !l: :mdı· halk 
1 '"u ük l · · · ··k" f t :r :r• ki. · l F k ltı d mmıtesının mu a a - yerli ipeklileri diğerlerine terci _ şe ını a mıştır. ransız imya-
eiJ a Var. Yalnız çocuklar de· h l k kerlerinin keşfinden bilhassa A-

' y lı an a mn tadır. Satısın daha 
L aş lar bile bu mükafatı f 1 t · · · 4 merikalılar çok istifade etmiııtir. 
~~a"- az a cm nı ıçin, geçen yıl acıldı- :r 
41,..d -~uak İçin, ellisinden, altını - ·b· b 4 Zira. kurııun kalem İmaline en mu" •• a ğı gı ı u yıl da bir sergi açılması :r 

n sonra okuma öğreniyorlar. hatta bu serginin gezici bir kolu- sa:t tahtayı veren ledre ağacı A -
nun köyleri dolaşması düşünül _ merika ormanlarında mebzulen 

~ :(.. :r. mektedir. bulunmaktadır. Bu sebepledir ki 

h\ıl Menekşe kadının görüşleri de M~ralarda yetişen koyu~ların bu işte m:lyonlar kazanmıştır. 
Uşları k d k 1. S k - 1 d d... il İki haşlca madde üzer:ne isti -

~~ ....... d . n ar uvvet ı. e sen yapag~ arı .a ıgcr yı ara nisbet-
.. , al wl nat eden kurşun kalem sanayii bu 

~ .. te . (. og u Hüseyini okutma- le fazla revartadır Y · ~ şv k :r • en ı serma- gün ilk devirlerdeki imalata na-
- ~k etmiş. Önüne gelene: yedarlat, Diyarbekirde yünlü iş - zaran kıyas kabul clmiyecek dere 

\>~t • uma bilmiyorsan hay - ler yapmak teşebbüsünde bulun - d t kl · .._ gıb' ce e era u ve inkişaf etmiştir. 
"Un 1 Yaşıyorsun demektir!... maktadırlar. Bu iki maddeden b·ri malum ol-
l~ıh:aya niçin geldiğini, niçin ya Diyarbekir çok yakın zaman - duğu veçhile tahtn digw eri de gra-
~ı C'rnı ne 'd ~· . a~~ ' reye g ecegını, ne ela Şark vilayetlerinin en büyük fit madenidir. 
~· 51nı okum ki ••w k . ' ı~Gt. a a ogrenece sın. kültür merltezi olacaktır. Halk- Grafit hali tabiide Seylan ve Ma 
~e evi teşkilatı, bütün gençliği, düşü- dagaskar adalarının bazı mınta • 

t'-ııhl.tn nekşe kadında (Aristo) nun J ~en ve göre-iti bütün ist:datları ka1arı ile Siberya ve Meks 0 kada 
lı~ tel~·huldum. Muhidd:ne insan· kendine çekm~ktedir. bulunur. 

ın eden bir kadın. Erkan latihsal edildiği mıntakalardan 

Otomobilin Slly<t {/İrmesi sırasında, karada yiirümesine uarıyan 
tekerlekleri üzerine yiizmeyi f<ımin eden iri tekeJ"lekler ge,·irilmekfe· • y 

dir. llu iri tcl:crlekler, hem su üzerinde durmağa, ltenı de çark ı•e dü
men vazifesini görmeğe yaramaktadır. 
Şimdiye .kadar Almanyada Münih - Gledbalı yakınında Rarilı gÖ· 

lündc yapılan tecrübelt•r, otomobilin saatte yirmi kilometre siiratlc 
ilerliycbilcccğini gö lermistir. 

llcsimde uzakta şarkta eskinin lJClli ile birleşmesini görüyorsımu=. 
llu, bir düğün alayıdır, Modern nakil rasıtası olan otomobilden isti• 
iade ediliyor. J.'al:at, kapalı olan otomobillerin iizerinc şcmsiuc tutu
luyor. Sebcpr. l'crliler, düğünlerde mutad olan şemsiye tutmak adeti
ni yerine getirmek istiyorlar! 



Meklep1erde çocuk temslllerl 

'Rusy;tda çocuk temsillerine çok ehemmiyet verilmektedir. 

llk mekteplerde çekingen ve sıkıl~a·· çocukların zekaları temsil yüzünden çok 

çab :k inkişaf etmektedir. Resminıizde Petrogradda lir mektep temsilini ço

tuk~ar seyrderken görülüyor. 

Bugünkü bilmece 1 Şimal ~emleketlerinde buz dağları 

ı ·ı r-t.=.r~·~-
Akdeniz sahillerimizde 6 

> 
!ıarfli şirin, mamur \'e tarihi bir 
nahiye ismiyim. Sonumda ve 
başımda K harfi vardır. Soldan 
sağa ve sağdan sola da okusanı2' 
gene ayni adı taşırım. Ne telaf. 
fuzuna, ne ahengine halel gel· 
mez. Göğsümde Finikelilere ve 
Kartacalılara aid bir çok tarihi 
harabeler taşımaktayım. 

Haritaya bakarsanız beni der
hal görürsünüz?. 

Doğru bulanlarda~ birinciye 
~ lira, ikinciye büyük bir albüm 
ve ayrıca 15{) okuyucumuza d::ı 

ml'htelif hediyeler ·veriyoruz. 
Bilmece müddeti 15 gündür. 

H A B E R ~ Bu yıl şimal memleketlerinde sular vaktinden evel dondu. Finlandi}'ll 

Ç k c- f K küçük bir körfezinde küçük dağ parc:a- sına bcnziyen bir buz kütlesi suları ıtBY 
ocu 0av ası 11ponu ~ 

l 7 -l _ 935 lamış ve körfezin azzmı kaı>amısttr. Re sınimiz Fin körfezindeki buz da.-:--------··-,.-l!!!e,-=_ ~österiyor. 
~~~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-~--~~~~~~~~~;:,1 

J: Faydalı bilgiler 1. Fıkra müsabakaımza gelen cevaplar 1 Eğlenceler 1) -
TOZ ÇIKARMAK 'Bu-n~~-aklı Tek-in~:a;;t:::s:c~i::r::~a;:;~ ~oiaa;a k~;~n::u:~:ın::::~: soz DİNLiYOR!' 

dim, kalksana.. deliğine uydurarak ekmeğini yel"- Oyun - Bir muzika sandı~ Göze kaçan tozlar insanı her 
zaman r<"batsız eder. Bazı toz
lar uzun zaman gözde kalır ve 
çıkm:lmakta inad eder. 

Tozu çıkarr--k için yapılacak 
§ey, ılık asiclborikli suyu temiz 
bir pamukla derhal göze akıt • 
ma!:tır. 

Gerek gözden akan yaşlar, 

gerek asidborikli su, tozu, göz 
pınarına körükler. Göz pınarın
dan tozu, kirpiği, veya çöpü çıkarmak kolayolur. 

Gözünüze toz veya çöp kaç
tığı zaman katiyen el ile uğuştur-

maymız. El ile uğuşturdukça 

toz içeriye kaçar ve çıkması güç 
leşir. 

Gözünüze kaçan toz veya çöp 
göz pınarına gelmez ve çıkarıl -
ması müşkülleşirse, o vakit der
hal bir göz hekimine gidersiniz. 

Göriinmez mürekkep 
"Görünmez mürekkeb olur 

mu?,, demeyiniz. Gizli kalması 

istenilen yazılar için e .. zalı mürek
kepler kullanıldığı çok olmuştur. 
Bunun en kolay1nı biz size öğret& 
ceğiz: 

Yarım limonu bir fincana sıkı
nız. Sonra mürekkeb kalemini bu
n.a batırarak beyaz bir ka~ıda ;s· 
tediğinizi yazmrz. Hi<: bir şey gör 
müyorsunuz değil mi? 

Fakat l<ağıdt ateşe tuttuğunuz 
zaman üzerine yaz·1ı;;m,z yazılar 

görünmiye başhyacaktır. 

1 Resjmliı hikaye 
_..,... . 

Cemal, büyük annesine !O· 

kuldu: 
- Kuzum nineciğim, bana on 

kuruş versene ! 
ihtiyar kadm bir müddet ke

seaini karıştırdı: 
- Evladım, dedi on kuruşum 

yok. istersen iki beşlik vere -
yim? !. 

Kurnaz Cemal, büyük anne
sini aldattı: 

- Bana on kuru, lazımdı 
ama... Ne ise, ;imdilik iki beş
liği ver de on kuruşu sonra alı-
rım .• 

Kadıköy: Tiraje Kemal 

-20-

Kalksana 
Bütün gün bahçede ılynamış 

olan Tekin eve gelip sedire u
zandı.. Uyanık yatıyordu. Uç 
dakika sonra babası içeri girdi 

z~vallı Tekin boynunu bilke- ken babası geldi: hokkabazın emriyle ve h1ç teıtl 
rek kalktı. Hiddetle Müizin üzerine yürü- etmeden nasıl çalar ve nasıl JıT 

~: ~~ 
iki gün sonra babası sedirde 

- Ben sana hırsızlık yapma H"l • E J"' b. ·b· ·~ uyumuştu.. Tekin kapnn açarak 1 esı - vve a ırı ırı 
•J • demedim mi? • 1 ·k· k k k ti içeri girdi. Babasını uyumuf gö- aynı o an ı ı üçü muzi a 

- Baba, benim yaptıg'"'ım hır- d ... t d "k d. · B 1 d~ rünce ona yapılan aklına geldi. ıgı e an e ınız. un ar. ı 
aızlık değil k".. '\ alnız kar,ıdan b;r·ni seyircilere gösterip bit' 

Hemen gür aeale bağırarak: ekmeğimi yağa göstererek yiyo - e~ 
çalarak sesini de dinletti.ki 

- Ne yatıyorsun baba, ben rum!. sonra üzerine bir örtü ôrtun· ' 
geldim, kalksana... Buraa: Ziya Rail Seyircilere çalgının emrinizle ç'' 

Eyüp: Seylettin Şim§ek - 22 - lıp durduğunu söyleyiniz. 

- 21 - ı,oğru sUz Bu oyun bir yardımcı vasıtl 
Uzaklan teyemmüm Muallim hararetle ders anla- sile yapılacaktır. , 

d Y ardımeı arliadaşmız sahı>e 
Salamonun ailesi sofraya o- byor u. h ~ 

Gevezenin biri ayağa kallttı: nin gerisinde yedek çalgıyı 0 
, 

turmuşlardı. Kavanozun için • - Muallim Bey, dedi. Yazın kabazm işaretlerine göre çalı 
deki tereyağma lokmalarını gös- k cak ve duracaktır. 

kırlara gidece miyiz, 
tererek yiyorlardı. 1 b b · il k 1İr Mua liın u münase etsız ço- Oyun iyi idare ed" diği ta " , 

Salamon kalktıktan sonra Zcuğa şu cevabı verdi: de seyirciler bunun hilesini şJ1 
Salamonun küçük oğlu Müizin - Evet oğlum! Gideceğiz.. hyamadıkları için hayretten ~ş; 
karnı doymamıştı. Herkes çe - çünkü otlamağa ihtiyacınız var! rete düşerler. 
kildikten sonra bir parça ekmek- Feriköy: M. Ferid 

CINGOZ VE KEMANCI Hoş bir oyun 
o~ 

Oyuncular bir halka halinde . 

··-~~~~--c::::::::-------~ 

i~ 1 

--=-

I 

Keman muallimi 
gidiyordu-

1 

dcr.:el 

ı ·lı .. 
Sok3kta Cingöze 

1 Cingöze bir keman la· 
rastla- ı zmulı .. Kemancı, Cingözün 

çalgısından hpşlandı ... 
Ve kemancıyı meşgul e· 

derek, kemaru alıp vürüdü 1. 

Fino, Citiigözün kardeşini nasll emzirdi? 

,_ 

zilirler. Sıranın başıntf a duraıl ~ .. 
nındakinin kulağına bir cümle şD J 
ler. O da ayni cümleyi bir t~A 

•,ıJI' 

kelime ilave ederek yanmdaW ,-
kulağına fısı1dar. Bu suretle '~;ı 
pılarak halka tamamlandığı 1~ .. Ji 
cümleyi ilk söyliyen çocuk Jce• ô 
söylediği cümleyi yüksek sesle 

5~ 
ler. Herkesin gülmemesine iJJl~ 1, 

1.... ç·· k"' üınl' t rtı11 yo u.ur. un u c e ama 

değişmiş, gülünç manalar alrtı't 
tır. 

MioJ mini lerln ı 
köşesi l-) 

~~~~~~~~~~~_. ~--L-.~~~~-'-~Ul....L.._.l.--~~~-!-J ~---...:===--~~~~~~~~~~--'-
1 - Cingöz işe giderken, küçUk 

kardeşini finoya teslim etmi§ti.. 
2 - Fino bir ses işlttl ve emziı-

. mek için bir çare buldu.; l ! - Süt şişesini saatin yelkova
nına takarak uuttt •. 

4 - Cingözün kardeşi siltü gö· 
rünce sevindi vo karnını do~urdu. 



· ,~<Zt<'rso:ı urı bir mantosu 

Güzel bir filim 
daha 

"G·· d un elik ek-
meğ·m·~,, 

, Bundan bir müddet evvel 
(Maskeli kadın) isimli bir f:Im 
oynanacag.. b f"I . k .. nr, u ı mın ço gu -
'l.el old " " ugunu yazmıştım. 

Maskeli lcadm,, filmi geçen 
~er~nıbedenberi, (Saray) sine -

aaın-l.. .. ·ı· .. t ·ı 
d)ği :: ... goster ıyor ve gos erı -
sa• ~Undenberi hemen her gün 
§e ·On a boş yer kalmıyor gibi bir 

Y, ••• 

r·t!iınd· de, size, baıka bir güzel 
• 
1 

den bahsedeceğim. Bu filmin 
1'ıni ··c·· d · k .. · · d. V un elık e megımız,, ır. 

. e Atnerikanın en :yi rejisörle -
rınden Kuig Vidor tarafından ya
l>rlmııı:t 

-ı: ır. 

''G ~ .. ündelik ekmeğimiz,, mev -
b tlıbariyle Sovyet filmlerine 
~'l.er. Şu farkla k\ filmdeki ha
~ ~t, bugüne ge:ene kadar g 

d':~e alışmış olduğumuz, yani bil
,.~aırniz Amerikan filmlerindeki 
·~~ttedir. Dr.ha açk söyliyeyim, 
ın ~ndel'k ekmeğimiz,, filmi, A
-~rıkada yapılmı§ bir Sovyet fil
•• ,ı gib"d• 

ı ır. 

"G m· . ündelik ekmeğimiz,, fil -
g •n·, I<uig Vidor bundan birkaç 
nene evvel yapmak istiyordu. Se • 
le aryosunu kendisi yapmııtı. Fa • 
ctt hiç bir tirket bu senaryoyu 
r·' Yapar), (ticari) saymadığı i · 
ı-trı se~ k . . ) aye verme :stememış, 

a &.J:>rnarnı§tı. Filhakika, filmin 
t~llaryosu, alelade bir Amerikalı 
t U.cear tarafından an)a§ılacak de
l:ı e~ede değildi. Evvela, filmde, 
a dır, bacak balo ziyafet falan 

Yo)q ' ' ~ . 
i . u. Yok olsa ne ise, kam len 
!sııler · · h )' arasında geçen, ışçı a -

dlbnı; sefaletini gösteren, teşrih 
e en b· 

ır mevzuydu. 
k I<uig Vidor film·n hiç bir şir • 
ket tarafından yapı)mıyacağına 

&.naat . . b' .k . d" 
D" getırınce para ırı tır ı, 
o:\\J.llde!" "• d I • k ij' tgın en, ~iinclelık e me • 
'failden arttırdı, filmi yaptı, orta • 

çıkardı. 

k 
1 
.. Filrn daha ilk günlerinde fev

lia ade büyük bir alaka uyandırdı. 
kem de bütün dünyada .. O kadar 
fi1İ bugün, dünyanın en büyük 
(f mi sanatı mükafatı olan "Ci -
a" "k ··: tnu ~fatını kazandı. 

"u Sııe "Cirlalc .. in da ne olduğu· 
~ ~n!atavım. Bu bir cemiyetf r. 

ettee2· p . . d • 
lle 1 arıstedır. Maksa ı, sı -
ıı~" •t.aıtasiyle güzel sanatları 

retınek, ıinemaY.ı bir ıulh ileti 

Me~lıur rejisör Aleksandr Korda Miki Fare'nin ~·aratıcısı Volt Dizney J>aıersorı'un bir bu§ka manıo.m 

-----~~-~ı~~~~m~b~ey 
söyliyecek sanırken ... 
Eddi Kantor'u artık sinema me

raklıları arasında tanımıyan kal· 
mamıştır. "Roma çılgınları,, ve 
"Er meydanı,, filmleri ile bizi ağ
latana kadar güldüren bu komik 
Amerikalı artist, A vnıpaya gel .. 
mİf; önce Londraya gitmi~ti. 

1 Orada, radyo §İrJc:eti, kendisni-
den radyo He neşriyatta bulunma
sını istemiş. Eddi Kantor kabul et
miş ve muayyen saatte, önce bir 
kaç şarkı söylemiş. Sonra da cid· 

'ı di bir konf eranı vermiş • 
Bu konferansın mevzuu "Oto-

mobil kazaları,, idi. Ertesi gün, 
bir gazeteci kendisiyle görüıürken 
niçin böyle bir ciddi mevzudan 
bahsettiğini sorunca, mC!hur ko · 
mik d .... miş ki: 

lliter AngeI'in sade bir spor tm:aleti 

Çocuk tiyatrosu için iyi, fakat 
çocuk sineması da IAzım 

Gazeteler mühim bir haber bil· filmlerle hususi seanslar yapsalar, 
dirdiler. Belediye çocuklar için bu, bir başlangıç olur. 
tiyatro yapmağı dü~ünüyormuş S"nema, yayım bak.ımınclan 1 
ve senede 52 çocuk piyes~ oynata- tiyalfpdan daha çok kuvvetlidir. , 
cakmış. Çünkü, tiyatro, yalnız lstanbulda 

Hemen bütün Türkiyede ciddi oynanacak. Halbuki bir çocuk fil
ve bütün manasiyle tiyatro diye mi, bütün memleketin sinemala· 

rmda gösterilebilir, ı·yatroyu bu
bir tek tiyatromuz vardır. Buna 

rada yalnız bin, iki bin çocuk gö· 
karşılık yüze yakın sinema var. 

rürse fi?mleri, memlekette yüze 
Fakat hiç bir sinem' la çocuk fil- yakın sinema olduğuna göre, hiç 
mi gösterilmemektedir. olmazsa elli defa daha çok çocuk 

Çocuk tiyatrosu yapılırken bir görür. 1 
taraftan da çocuk sinemaları ya- Yalnız büyüklerin, o da ekseri
pılması çok doğru bir iş olur. La- ya zevk hislerine hitap eden film
kin bu yapılana kadar şimdiHk, ler gösteren siı.emacılarmuzdan 1 

haftada birer defa sinemalarımız, biraz da bunları düşünmelerini is
çocuklar mahsus olarak yapılmış temek çok olmaz sanıyoruz. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yapmaktır. dur. 1 

Bu cemiyete 39 dünya millet: "Günde!ik ekmeğimiz,, filmi 
dahildir. TürV;e de dahildir. Bi- yakında lstanbula gelecek. Bu 
zim mJmessiliriz. esk· Paris, bu- film: gidib görmek hepimiz için 
günkü Londra sefirmiz Bay F et- 1 sadece bir zevk değil, ayni za -
hidir. Cemiyetin reisi :se meşhur manda da bir vaizfe olacaktır. l 
Romanyalı Madam Vakareako • /a. 

- Radyo asrımızın mühim bir 
icadıdır. Dinleyicilere, havaiyat-
tan bahsederek kıymetli vakitleri- Eddi Karıtor 
ni kaybettirmek istemedim. E:er benim için mesleğimde kazanaca
verd" ğim konferansla birkaç insa- ğım bütün muvaffakiyetlere be • 
nın hayatım kurtarabilirsem, bu, deldir. 

[;__arü Çaplin'in eski kamJı Rita Grcy_' in bir §apkası.. 



.ıu 

Teknikte terakkiler 
BUiyoruz ki bundan otuz kırk 

sene evvel l>ir yerden bir yere git
mek yahud effa ı8ndermek içi11y 
saatte 60 kilometre tiden tren, en 
çok kırk kilometr• hızla yüzen va-

ı 

pur ve daha iptidai olarak hayvan 
kuvvetiyle çekilen arabalar vardı. 
Otomobil ye tayyare o ,Unlerde 
veni doimUflu. 

Son zamanlara ıelince: 
Söz gelimi: Demiryolunda itli· 

yen iıormal trenlerin ıürati Avru· 
pada 90 - 100, Amerikada 110 -
120 -ı<ilolhetredir. 

Süratin bu kadar arttırılabil

meai, mti'lı.::emmel i91iyen ve iıte • 
nildiii zaman bir treni mıhlanmıt 
gibi durdurabilen bava ve botluk 
frenlerinin icadından ıonra bat -
lamıttrr. 

Halbuki buıün bu aüratler de 
değ.fti. Trenlerin ıürati ıaatte 150 
hatta 200 kilometreye çıktı. 

SUratin böyle, .birdenbire de -
necek kadar kısa bir zaman için -
de artmasınm sebebi, eskidenberi 
bilinaiği halde, her nedeme ihmal 
edilen hava zorlu~unun sonunda 
hesnlfli kafilmıt olmasıdır.· 

Vagonlara, havanm zorluk ve
remiyec~ği bir biçim verilince fark 
birdenbir6 büyüdü ••• 

Havanın en az zorluk RÖıter -
diii biçim, b'r yaimur damlaı • 
nın1>içimidir. Yani ön tarafı pü -
rü11üz yuvarlak ve &l'ka tarafı ıiv· . 
-ı .. 

Bu, yaimur damluı biçimi bu· 
gün her ~y<le kullanılıyor. Tren· 
lerde, otomob\llerde, tayyarelerde 
balonluda, torpillerde hattA va • 
ı>urlarda.. W'-

M, ~tlen bzanılan bir 
lcaç ıürat rekonmu tayliyeyim: 

1 - Berlin • Hamburg aruında 
itletilmekte olan bir trenin ıürati 
'la&tte 150 kilometredir. 

2 - Almanyada Zouen • Ma
rienfeld aruında yapılan bir tec
rü b.ede 210 kilomelrfik bir hız el-
1e ,dilm!Jtir. 

3 - Bugünkü otomobil sürat re-
1toru saatte 435 kilometredir. 

4 - Biıgünkü tayyare &Ürat . re. 
\toru saatte 709 kilometredir. 

5 - Su üstünde yüzen motörbot 
rekoru saatte 200 kilometredir. 

Şöyle bir mukayese yapalım: 
Adi bir tabanca kurtununun •Ü· 
rati ıaatte yuvarlak hetab 850 ki
lometre olduğuna göre yakmda 
bir Jayyareye ae~ekten kurtun 
yetittinnek münlkün olamıyacak 

• • • 

metre mesafeye ıönderilebiliyor. 
T elemekaniğe ıelince: 
Bu da radyo vuıtaıiyle miha • 

nikt hareketlerin uzaklardan ida
re edilmeıidir.. Pilotıuz bir tay· 
yarenin uçmaıı, kaptansız bir va
purun yürümeıi hep telemekani .. 
ğin tatbikatıdır. 

• 
Ön ııralarda ıayılma11 lazım. 

gelen büyük teknik hadiıelerden 
mühim bir kıımı da enerji elde et· 
mek için bat vurulan çareler ve 
alınan neticelerdir. 

Meaeli: Maddenin en küçük 
parçaıı ıanılan atomların 3, 5 hat
ta 10 milyon votluk tevettürler al
bnda parçalanarak elektron ve 
protonlara ayrılmaıı, vakıa henüz 
bu it bir laboratuvar iti olmaktan 
çıkmannııa da günden güne bü • 
yük ve ümid verici bir ehemmiyet 
alıyor. 

Tasavvur ediniz. Meıeli bir 
kilogram Lithium'un atomlarının 
parçalanarak Helium haline aeç • 
meaiyle, batıbot kalan enerjinin 
değeri 60'milyar kalori ediyor. 
Yani 60 milyar kalori elde etmek 
için kömür yalanak icabetle yedi 
milyon kilogram kömür lizım ge
lecek demektir. Bakalım, bu itin 
netice~ini biraz beklemek li.zım. 

Şualar üzerinde yapılan tet· 
kikler: 

Biliyoruz ki ziya yani ıtık ıua
larından bqka daha birçok, gözle 
görülmiyen ,ualar var. X §ua.tı, 
ultraviolet tuaı, infr&J'OUle tuaaı, 
Alfa tuaıı, Beta !'JUi ve ıaire ..• 

Yer yüzünü ka.plıyan hava ta • 
bakasımn içinde birçok kırılmala
ra uirıyarak fiziki mahiyetini ka· 
ti olarak belli etmiyen bu ,ualarm 
vuıflarmı anlamak için bazı te • 
şebbüıler yapılmııtır. 

Evvela profesör Pikard huıuıi 
olarak yaptırdığı bir balonla yer
den 17.000 metre yükıeğe çıkarak 
kesafeti pek az olan ıtratoıf erde 
bu ıuaları arattırdı. Daha yük -
seklere çıkmak teknik sebebler • 
den dolayı mümkün olamadı. 
Bundan aonra prof eaör Regener 
yaptıiı bir balona icab eden alet· 
leri koyarak 28 bin metre yükte· 
ie gönderdi. Bu yükıeklikte alet
lerin otomatik olarak belirttiği 
hakikatlerden ultra tualar hak • 
kmdaki faraziyeler oldukça kati • 
letmit oldu ..• 

HABER - Akıam Postası 

Eskiden kadı olunca 
neler yapılırdı? 

Eıkiden bir adam her hangi malı elbiıe, bir çift ıarı ayakkabı 
yükaek bir memuriyete tayin edil- tedarik edib giyecekainiz. Batını· 
dili vakit bazı resmi ziyaretlerde za yirmi bet arım tülbentten bir 
bulunmak mecburiyetinde kalır • ıarık ıararak doğru Bebımetihata 
dı. aidib f eyhüliılimın eteiini öpe -
Meıeli lıtanbulun her hangi bir cekıiniz. 

köıeainde kadılığa tayin edilen . Yalnız odaya girerken tunlara 
bir adam evvela şeyhülislama gi- dikat etmeniz lazımdır: Kapıdan 
dib etefini öpmek, sonra ıadra- İçeriye girince evveli yerlere ka • 
zam ile vezirleri de debdebe ve dar eğilecekıin. Sonra odanın or
lükıle birer birer ziyaret etmeğe tauna kadar ilerliyecek, burada 
mecburdu. da rüküunu etkrarlıyacakıın. 

itte 1817 aenesinde de kaddık Bundan ıonra tekrar yürüyecek 
denilen biraz küçükçe devlet ku· ve tehüliılima üç adım kala bir 
§U, döndü dolaştı, derbederliği ile defa daha eğilecekain. Sonra diz 
meıhur Mehıııed Arif Uryani'nin üıtüne düıüb ıeyhülialamın eteği. 
başına kondu. ni öpeceksin. 

Naıılsa ilmi, fazlı Şeyh~lislamm O aeni taltif edecek, bundan 
kulağına çalındı, ha§ka bir ilti • sonra ayağa kalkacak ve ayni !e
muh talih çıkmadığından U rya. kilde arka arıka yürüyerek kapı • 
niye Oıküdar kadılıiı tevcih edil- dan çıkacakam. 
di. Dikkat edeceğin noktalardan 

Her ~yden habersiz olan za· 
valh Uryaniye ahbabları bu habe
ri ulqtırdığı zaman zavallı adam 
sevincniden aklını oynatacak gibi 
oldu. Çünkü o zaman Üsküdar ka· 
dıaı olmak bir memuriyetti. Artık 
samur kürkler, lahür sarıklar te • 
darik etmek İ§ten bile değildi. 

Uryani gerçi ilim ve dürüıt bir 
adamdı. Fakat timdiye kadar hiç 
bir mühim memuriyette bulunma
dıiı için yapılmuı li.zım ıelen U· 

ıul ve adetleri bilmiyordu. Bunla· 
rı öğ;enmek için, fazla rütvet ye
diği ve yediği rütvetlerden ma • 
fevkına pay vermediği için azle • 
dilen, eski kadılardan Abdi efen • 
diye gitti. 

Abdi efendi Uryantnin Üıkü .. 
dar kaddıiına tayin edildiğini öğ .. 

r:-clnce lmıdiıini bat köşeye o -
turttu: 

- Ne emriniz varaa söyleyin. 

- BiliyoraUJluz ki ben devlet 
menıabında bulunmadım. Ka • 
dıhığın bazı ahkamı vannıı. Şimdi 

ne yapayım? Doiruca Oıküdara 
ıeçib makamıma mı ıideyim? ... 

- Hayır, öyle teY olur mu hiç? 
Evvela bir samur kürk, yeni sır· 

çevreye. doiru teair eden ve anil • 
merkez kuvvet dediğimiz zor ile 
kırılmaması için çare bulununca 
otomobil 435 kilometrelik hız al-

biri de eğllirken aağ ayağının par
maklarını, aol ayağının parmak .. 
ları üstüne koymaktır. 

Odadan çıktıktan ıonra birçok 
kimıeler ıeni tebrik edecek. Her 
birine yaşına ve mevkiine göre il
tifat edeceksin. Bilhaua hademe. 
lere, hizmetkarlara bol bol bahti1 
vermeği unutma .• 

- Çok tetekkür ederim. Yalnız 
bu İ§İn teahhüre cevazı var mı? 

- Katiyen, bir an evvel yapıl. 
malıdır. 

- iyi amma, malum aliniz bu 
itin olmaıı bir hayli akçeye muh
taçtır. Halbuki ben şimdiye kadar 
yalnız ilimle metgul oldum. Bir 
yanda birikmit param falan yok. 

- Aman efendim, ne zarar? .. 
Mademki ıiz kadı oldunuz, bu gi
bi itlerin lafı mı olur. Herkeı ıi
ze istediğiniz kadar para verebi
lir. Benim Mizrahi isminde tanı
dığım bir bezirki.n vardır. Kendi
ıinde her türlü etya ve levazım bu
lunduğu gibi müıaid teraitle para 
da ikraz eder. Arzu eder.eniz ıi· 
zi oraya bizzat götüreyim. 

- Size zahmet olacak. 
çok teıekkür ederim. 

Fakat 

- Mizrahiyi çoktanberi tanı · 
rım. Ben de Beşiktaş kadılığına 
ilk tayin edildğiim vakit bir dos -
tum beni ona götürmüştü. Hoş -
sohbet iyi bir adam. Yalnız biraz 
fazla para canlısı ... Yani biraz faz 
la faiz alır. 

ne ehemmiyeti var? Kolay, basit 
şeyler .• 

Abdi ile Uryani yarım ıaai soll" 
ra Mizrahinin dükkanından çık • 
tılar. Uryaninin ıırtında ıirııdi 
mükemmel ıamur kürk, ba,ındl 
f evkali.de bir aarık, ayaklarınd• 
gıcır ıııcır potinler, üıtünde yeP • 
yeni bir ıayak elbise vardı.Ayrıcl 
Mizrahiden altı ay ıonra yüzdeyUS 
faizle iade etmek üzere yüz tan' 
de çil altın almıt ve yahudinin U

zattığı senede mühürünü baımıfl1• 
Uryaninin elbiıelerindeki yegaıı• 
kabahat dikkatli bakan bir göz i· 
çin biraz iireti olduğunun belli ol• 
masiydi. 

Üryani ile Abdi dükkana ayak• 
la ıeldikleri halde 91ktıkları .ı•· 
man evlerine birer sırmalı e§eıJe 
döndüler. Hiç vakit kaybetmeğe 
gelmezdi. Hemen ertesi sabah ah· 
bapları ile birlikte gene murass• 
bir e§eeğ binip Babıfetvanın Y"' 
lunu tuttular. 

Hademeler zaten kendisini bek 
liyorlardı. Uryani bir anda hadt-

' melerin kendiıine gösterdikleri 
hürmetten §aşkm bir hale geldi· 
Zavallı adam hayatında hiç bir,,, 
kit bu derece itibar görmemi§tİ· 
Bunları görünce o kadar ıevioclİı 
o derece memnun oldu ki, bir al1" 

da havada uçacağını zannetti. Ahı 
hahları kendisini dışarıda bekliy:r 
ceklerdi. Yerlere geçercesine e
ğilen başların önünden bir kllt 
hafifliğiyle yukarı kata çıktı. Şef• 
hülislamın odasına girdi. Abdideıt 
öğrendiklerini tıbkı tıbkıaına tat • 
bik etti. Şeyhülislam kendisine U
mid ettiğinden çok iltifat etti, nıu
vaff akiyet diledi. 

Fakat bu sevinç odadan çıkın• 
ca birdenbire kesildi. Otuza yı.• 
kın hademe kendisini tebrik edi • 
yor ve ihıan istiyorlardı. 

Uryani elini cebine attı. Aradı, 
taradı metelik bulamadı. O za • 
man hatırladı ki yüz çil altını ha • 
vi keseyi kimse görmesin diye bab• 
çenin bir köşesine gizlice gömnıiİf 
ve sabahleyin de acele ile yanııı1 

para almayı unutmuştu. 

2 - Televizyon ve te1emekanik: 

Bundan aonra Ruılar da ayni 
makHtla 22.000 metre yükıeğe 
çıktılar, fakat bir kaza, maktada 
eritmelerine mani oldu... dı. 

2 - Vagonların rüzgara karşı 

- Ne zarar? Şimdi bitim ihti • 
yacımızı görsün de öteai kolay. 

Önce kızardı, ıonra sarardı, 11i• 
hayet bembeyaz oldu. Alnının t 1• 

pır şıpır terlediğini hissetti. Za • 
vallı Uryani yalnız olduğund"" 
ba~ka birinden de para alamıy3 • 
cak bir haldeydi. 

Kadının para11 olmadığım gö • 
ren hademeler birdenbire yanııı • 
dan uzaklaşarak zavallıyı yalıııı 
bıraktılar. 

Radyoyu .itiliyoruz. Bunu tarif 
t.tmiyelim. Fakat radyonu11y da· 
ha doiruıu radyo ile ıet &lıb ver· 
me meaeleıi halledildikten 1011ra 
arküından televiziyon cloidu. O • 
"'tun ark&ıından da telemekanik. 

Televiziyon radyo ile bir man
zaranın ~aklara gönderi1meaidir. 
nq .nİp11lf 9U!IôtAA;t UVm'H J!q 1"1)1 

bir liboatuvar iti iken bugün pi • 
• aııaya bile çıkmıt buluıwyor. 

Bugün A nupanın ve Amerika
nın bazı yerlerinde televiziyon 
neıriyatı yapılıyor ve evinde böy· 
le bir makineai olan bir adam, o • 
turduiu ye,den hem bir operayı 
diriliyor, hem de ıeyrediyor. v~ 
hud da uzaklardan kendisiyle ko
nu/a'h bir adamm ayni zamanda 
hayatini, lmUndekt bir buzlu cam 
iizerinde ,Sriiyor. . 

Crkanlıtnş mfttlim bir fotoğrafı 
J...; .. ıc=-r. tf"lcika icinde vüzlerce kilo 

Son zamanm büyük teknik ve 
ökonomik hadiıelerinden biriıi de 
ıun't benzin yaptlmaııdır ... Leu • 
na benzini adı takılan bu benzin 
bqtan qaiı terkib yollariyle ya· 
pılmaktadır. Leuna benzinini ya· 
pan Bergiuı iıimli bir Alman a· · 
timidir. Ayni zat aiacın eaaıı o· 
lan aellülozu hyrolyıe etmek ya
ni ıu vermek ıuretiyle ıun't teker 
dahi yapmaktadır. 

• • 
Teknik alanda birçok büyük 

davalar çok defa bir noktada ta • 
kılıb kalıyor. Günün birinde o 
noktanın zorunu kaldırmak için 
bir çare bulununc;ı it birdenbire 
ilerleyiveriyor. 

işte size birkaç örnek: 
1 :-- Tekerleklerin, ~öbekten 

zorluk göstermemeıi için birA ev
vel anlattığım yağmur damlası bi
çimi verilince trenlerin 5Ürati 200 
kilometreye çıktı. 

3 - Elektron neşreden katod 
lambaları yapılınca telsiz telefon 
dünyaya yayılıverdi. 

4 - Çok hafif olan benzin mo
törleri yapılınca tayyarecilik pek 
ziyade ilerledi. Geçen gün llluıt -
ruyon' da okudum. Pan American 
Airways kumpanyasının, her biri 
670 beyairlik dört motörlü ve 17 
bin kilo ağırlıiında kocaman bir 
tayyaresi ıaatto 300 kilometre hız
la uçmuştur. 

5 - Dizel ıistemi motörlerle, 
yahut buhar turbineriyle bir tek 
makineden 100.000 beygir kuvve
ti elde edilebiliyor. 

Fahri Fuat r 

Böylece konu!a konuşa Kapa • 
lıçarşıya vardılar. Ve o zamanın 
methur tefecisi Mizrahinin dük -
kanının önüne geldiler. 

Mizrahi eski doıtunun yanında 
eaki ve yırtık elbsieli bir adamla 
birlikte olarak geldiğini görünce 
yüzünü ekşitti: 

- Ne istiyorsunuz? 
- Sana yeni Üsküdar kadısı 

Mehmed Arif Uryaniyi takd\·u e· 
derim. 

- Buyurunuz efendi hazretleri. 
Ne emirleriniz var? 

- Bizim Uryan.l alinı bir zat ol
makla hayatında fazla tasarrufa 
ehemmiyet vermemif, timdi de bir 
denbire kadılığa tayin edilince ... 

- Anladım, anladım .. Sizin de 
batınıza böyle bir iş gelmiıti. 

- Evet, evet .. 
- eanıın. efendim; böyle ıeyin 

Uryani bu hal kartısında fe~ # 

kalade müteessir oldu. MerdhreJ\ • 
lerden yu-varlanır gibi indi. Ha ' 
yatında aıla bu kadar mütkül bit 
vaziyet karşııında kalmamıştı. I'' 
pıdan çıktı. Ete&ine binmek üze'' 
binek atıma çıktı. İhsan vennedi• 
ğini gören seyis de eşeğin bat101 

•• bırakmııtı. Zavallı Uryani ııı0 

mor oldu ve birdenbire durduit' 
yere yıkılıverdi. Yanına koşaıı •• 
damlar, müstakbel kadının fücC~ 
ten ölmüt olduğunu gördüler. 

Şunu da ilave edeyim ki, keıı• 
diıine elbise ve para ikraz edeıl 
Mizrahi Uryaninin fücceetn 6Jdiİ' 
ğünü haber alınca,_ o da fücceteıt 
öldü! 

M. $. 
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Ba ıklar artık termo- Gazetecilerin dÜydukfurl 
metre ile avlanıyor! ki h d• t• 

Ava çıkan bahkcılar, bu sayedeheyecanmera 1 ava IS lf 
elleri boş dönmiyecekler ~ • k · · k ·z k b ·z k 

lu Balıkların seyyar olduklarıma- · 1Jlavıs ının arısı e onuşa l me 
l?ıdur. Onlar yalnız mevsime gö 

te değil hergün yer değİ§tİrirler • • l k tl k l A d r? 
;e '~~ardan sulara hicret ederler. l çın ne ere a anma azım l • 
bu Yuzden bir gün b0 r yerde bol 
?1 halık tutanlar, ertesi gün ay -

nı Yerde bir tane balık bile bula -
l'llazlar. Demek oluyor ki balıkla
tın h' b't· ıcret ederken tuttukları yol 
b 1 ınse onların ardı sıra gitmek, 
alı;;ı ... k b k .. k· 1:1 n ızın: ay etmeme mum· 
un olacak. Bu düşünce ile Avru· 

:~tla tetkiklere girişilmiş ve şim • 
~~en çok kıymetli neticeler elde 

e lrniı.ıir F - . 
ransada kurulmuş olan "deniz 

;"ları teknik ofisi,, nin müdürü 
eodor Tisie bu maksatla bir va . 

llı.ır ter} • • · · ~ ıız etmış ve ıçıne mükem • 
tlle] b · • 

r laboratuvar yerleştirerek 
~Ctniyi adeta ıeyyar bir tecrübe 
''lasyonu haline koymuştur. Yapılan tecriibclcrde yakalanan ba· 

Ok lıklara birer ebonit lifoha ıakarah 
yanusta en b" "k b l k Yağ k uyu av, a ı e 1 çı arılan, morina balığıdır. 

u halık ··t d' 
t. mu ema ıyen yer degv i• -
ırerek b 1 k 1 7 

J 1 a 1 çı arı §aşırtır. Da!ga -
ar.a Çarp b b Ok ışan u alıkçı!ar koca 

Ynnusta be ba b' ! on metre murab • 
ı ır yere sıv • . ... 

tün·· gınan nıorına ıuru-
u natıl bul tunlar? 
Morinanın b l 

dığ1 rr. '" u nnık suda avlan-
•on tc~k'ukınl dur. Bunun aebebi ise 

" ı er net· 1 1 ltııttır D . ıcesinde an aşı -
· enııd 

:rıilen hi t k e Yaşar kopepod de 
r a un "k k h vancıklar mı roskopi ay . 

tiçten b 1
10 >nşndık!arı ı;ular ha . 

u anık 'b• .. .. .. • 
tta b"lı'" . gı ı gorunur. Morı-

... ''ı ıs b 
lilr 'Ve ~ e u hayvanları kova -

tclmu denize bıraktılar 

-
~ 

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

Rahat r~at okuduğunuz ga • • 

zetelerin haberlerinin naaıl te • 
min edildiğini anlatmak üzere ve 
çok zengin müesseselerin bu yol
da yaptıkları masrafı 9öyle bir 

1 
göstermek için, bundan önce bir 
yazı basmış ve buna baılangı~ o· 
labilecek bir ıehir h~vadisçiliği
nin içyüzünü anlatmııtık. 

Gazete havadisleri, decl?ğimiz · 
gibi, her zaman, beynelmilel iş
ler gören anlatmalı ajıınslarla 
değil, okuyucuları bir milyonu 
qan gazetelerin ba§ka memle -
kellere hususi surette gönrlerdik· 
leri muhabirlerile temin ~dilmek· 
tedir. 

• • • 
Yabancı bir memleliete- gide- ' 

1cek hususi muhabir çok milhim -
dir. Bir yerde, çok büyük. ehem'.
miyeti pek göz önünde bir hadi
se kendini göstermiye görsün .• 

Dünyanın ti öbür ucunda da 
olsa, oraya hemen üşüşürler. 

Bizde geçen yıl içinde va J,,n 
lnsül vakasmm nasıl takih edil-
diğini hatırlar mısınız? 

Ameriltan Jl'!'7.e•ed'"'"C vnrm
~cıva kaıla: en hızlı nakil vru1ıta • 

larile lstanbula gelmişler ve bu· 
ralarda en pahalı otellerde otu • 
rarak, ga.ı:ete:f'rine böyle bava • ila, 16 ~er. Fakat kopepodlar 14 Bundan sonra nçtl.-gö: baldu:ının mu· 

tadık) crece hararetli sularda ya. ha/dm!. bir termometresi olacaktır! 

1 arındn . b 1 v 

diı göndermişlerdir. -. .. . 
illl'lal. . . n morına n ıgını av. 
b,,1 •• ıçın o dercc.ei hararetteki 
.. ıanık 1 l"ch· su arı arayıp bulmak ge-

t,:ı~h~:. Morina balığı sürüsü de 
-kak orndndrr. 

da ~u tUretJc, bizim sularmada 
ı ı dol bol bulunan uskumrunun 
der erecedc, sardalyanın 11 ve 12 
~eı·ec:elerde, beyaz ton balığına 

ınft 
likt .. e onun da 50 metre der'n. 
hin~ 14 derecei hararete malik 
l'a e otuı beş tuzu havi sularda 

!tdılda t b. d'l • . B · rı es ıt e ı mı~tır. 

~ğ u netice!ere varmak iç'n çok 
ra§ılrnı• 1. .. d d' b" lle k ~· mese a gun e ye 1 1• 

llllJ. adar balık tutulup kanatları -
altına .. .. d 1 

Qukı ne gunu ve ner e tulu -
kaç arına, ne boyda olduklarına, 
ıa11 ~ra:'1 geldik~erine dair tafai • 
kı]dı~"1 ebonit küçük lavhalar ta· 
tekt an ıonra suya atılmış ve 
ltıt ~r tutuldukları zaman, nerdc 
1111: dukları, aradaki müddet zar
tj a ne kadar mesafe katett'kle
~' ne -·ı1~ b" "dük' 1 • t b't ~il . -.. •Har uyu en es ı e-

lllı~tir. 

•• ... M~ela Gure Herria Danimar-

ka l:>alıkçı gemisi böyle müseccel 
b:r balık yakalamıı. Balık tetkik 
ve muayene edildikten aonra an -
la§ılmıı ki kanl?-t!arınm altına e -
bonit lô.vhanın takıldığı tarihten 
itibaren 139 gün içinde 1200 mil, 
yani 2200 k'lometre mesafe katet 
mi§, boyu ve sikleti de iki miıli 
artını§. 

Bunun en büyiik Eaydasr filan 
tarihte, filan yerde hang: balığın 
iyisi ve iriıi bulunduğunu bilmek-
miı. 

Birbalığın h' cret yolları belli 
olursa hangi tarihte ve nerde ke • 
male ere~eği de belli olacak de • 
mektir. O halde bir genç sürüye 
rast gelindi mi, onu zedelemek -
tense rahat bırakmak ve balık!ar 
!rile~eceği zaman sürü nerde bulu 
nacaksa oraya varıp ağları ger
mekten başka yapılacak it kal-
maz. 

Balıkçılara hem gün doğdu, 
hem de iı çıktı demektir .•. Bu gi
dişle lıepıine birer termometre e • 
dinmeği tavsive ederiz 

,. . _, . 
(c.,. ~f!alnıde OÜrüJ.erı Reyler kz.<l gİJllterı CWılua UUZ f;Uı f1.oL1.d lbtC ~"U• 

'<(']2 l r ' ,. d WU • " llaı ç çekleri, yahut kabartma bir haritayı hatırlatıyor, eg mı. 
l,.'J{):ul;i bu ikisi de değildir. Resim, Ameril.:ada Arlzona arazisinin 

lhctre l/Ukarıdcuı uçan bir tayyareden alınınıı resmidir l 

Ehemmiyeti pek büyük hadise 
lerden biri de, Pariıte methur 
Staviski hadisesiydi. 

Bir Fransız kabines'nin yıkıl • 
masına sebep olan bu anla~1lmaz 
maliyeci, hadise esnasında kay • 
bo'up gitmif, fakat ortada knrısı 

kalmıştı. 

Karrsmm resmini gazetelerde, 
sinemalarda gördünüz. T anrrsı • 
nız? Fakat sinemalarda bile, kart 
postal hal"nde çıkan resmine ha -
kılına, bu kadının matbuattan ve 
ya herhangi ne~ir vasıtasından ne 
kadar uazk ve sıkıda tlurduğu 

kestirilebilir •• 
işte bir gazeteci için engüç, fa. 

kat tecessüsü de en çok uyandı· 

racak vaziyet budur! 
Stav'skinin karısiy!e görüımek 

imkanı bulunamıyordu. 

••• 
Bütün Avrupa gazetecileri, o -

turdukları yerde deli oluyorlardı. 
Bu ke,'rnla neye görütülemiyor. 

- Filanı gönderin! 
- Falanı gönderin! 
Emir emir üzerine veriliyor, 

fakat muvaffakıyet'n yüzde yüz 
elde edi!eceğine kimse emin görü
nemiyordu. 

• • 
Şimdi kendisinden bahsedece • 

ğimiz muhabir de, Londaradan ga 
zclesinden böyle b'r emir almıt ve 
süratle Parise gelmi§ti. Ama Pa
ris boş değildi. 

Her ecnebi gazele, en kurnaz, 
i§ bil' r sandıkları, itimat ettik!eri 
muhabirlerini büyük bir umutla 
oraya gönderımit ti. 

lngi!iz muhab'ri Parise geldiği 
zaman aaat gece 11,50 idi. 

Staviıkinin karııı Arlet Staviı· 

c. • 

ki, ölmü~ kocasını te!histen dön· 
mü§ ve apartımanındaki_ d~iresi • 
ne g'rmitti. 

• • • 
Gazeteci bunu haber almca, 

derhal apartımanına koftu. 
Saat 12,30 .... 
Aparhman bulundu. 

Bulundu ama, buraıı polis ne
zareti altında değil midir? 

Hiç olmazsa, Madam Staviaki -
nin yanında, kapısında, yandaki 
odada birer polis durmuyor mu? 

Muhab'r, o.partımanın kapısını 

bir 20 dakika kadar çaldı. Bekle· 
di ... 

Madam Staviıki 6 numarada 
oturuyordu ... 

lngiliz gazete muhabiri, kapı • 
yı bir defa daha çaldıktan ıonra 

kapı açıldı. 
Muhabir, hemen cebinden pa· 

saportunu çıkararak: 
"- Olur §ey dcğ'I, dedi. Ta ln

giltereden buru.ya kadar geleyim 
de, kapıda yirmi dak'ka bekletile-
yim. 2 numaraya gidiyorum.,, .. . .. 

Yanlış yazmadık. Gazete mu
habiri Stavisk'nin kanımın oldu -

Resimde oördiiğünü:, yepyeni sis· 
temde bir cankurtaran ,,imididir. Bu
nun alt taralı, tıpkı canf;urtaran si
midi gibi yusyuı·arlnk. şekUde nıan· 

tarla beslenmiştir. Vzcri kısmen lös· 
tikle, kısmen de yelken bezi ile kap.. 
lıdı1'., Topluca bir arı kovanı biçimin
dedir. Bir de penceresi rardır. Kaza
ya uğrl{Jan adam. deniz üstünde bu 
kovan içerisinde kenQ.isini boğulmağa 
karşı korurtabilecek, pencereden de 
etrafı rıö:den qet:frecektir. Ost taraf
ta, ince dlrcr'iin ucundaki beıt<rz b011· 

rak da. riı'ardan neliTJ ger~cek gemi
lerin nlJrQp yardıma gelmesi.ne 11ara· 
uacaktır. 

'ğu katm (6) olan nı:marasmda de 
ğil, (2) numarayı söylemiıti. 

Fakat kapıyı açandan önce, 
Öoğru altı numaraya çıktı. 

Madam Staviskinin kapısmda 
ihtiyar bir kadın çıkarak, gazete • 
ciye "timdi içeri girilmez .• Kendi
sini göremezsiniz. Eğer itiniz pek 
mühimse, sabahleyin altıda geli· 
niz ••. ,, dedi. 

Fakat Fransız müfettişi oldu
ğu anlatılan adam, yavat yavaı 

yukan çıkıyordu. 

Kimıe görmeden binanm için • 
"de nasıl kalınabilirdi 1 

Gazeteci, yanda açık bir kapı 
gördü. Derhal içeriye girdi. Bura· 
sı bot b:r daireydi. 

Korkudan diğer b!r odaya geç• 
ti, az ıonra •ğıdan yukar:ı çıkan 
adam da_ ayni boı daireye girdi. 
Ve gazetecinin ilk girdiği odaya 
g:rdi. 

• • • 
Giren adam az aonra uykuya 

daldı. 

Saat altıya doğru hali uyuyor· 
du. 

Madam Staviski ile randevüsü 
olan gazete muhabirinin, adamın 
uyuJuğu odadant ıoğuk bir gece • 
de, Ü!Ümüş olduğu halde ve türlü 
akıırık buhranları gegr~W ııaııJ 
geçtiğini kestireb "lirsiniz •• 

Fakat geçli. Ve Madam Stavis
ki ile mülakatını yaparak, derhal 
Londraya bildirdi ••• 

Bu gazetecinin, konu,maım· 

dan :ki saat ıonra, kadın hemen 
hapishaneye kaldırılmıı ve o gün 
başka kimse görütmes-: muva~ 
fak olamamrıtı. 

• • • 
Berlinden, geçen yılrn Şubat a • 

ymda Viyanaya giden bir gazete 
muhabiri, vaziyeti ıöyle anlatı· 
yor: 

"Batvekil Dolfusa kartı bir da• 
h "li harp ha~ göıtermiıti. 

Gazetemden aldığım emir üze
rine, tayyareyle Berlinden Praga, 
oradan Viyanaya otomobille gel
dim. 

Makineli tüfek, gu bombala· 
n, tüfek, ~uman ve arasında rak· 
aeden alevler, barikatlar dört ya. -

nı sarmıştı. 

Bir adamm gözlerinden vuru • 
larak bir takıiye atladığını gör
düm. 

Bar'katlar ardında ölüler .... t. 
ki asker, bana doğru ateı ettiler. 
Bir barikadın üıtünden atlıyarak 
Zoruna oteline geldim. 

Ve otelde elime bir telgraf ıı· 
kııtırdılar. Başmuharrire!endi. 

Ve Başvekil Dolfusla bir müla. 
kat yapıp göndermemi istiyor· 
du ... ,, 

• • • 
v· aziyetin ehemmiyetini düı5 • 

uun! 
F tlkat gazeteci, ~;•rmadan, v

'-~r türlü tehlikeye .. ,ğmen Doliı: • 
,,t buldu. Konuş\\?... Gazeteıİ:14 
tel ya?ı.ı:ıyla c-ek~= ... 

B··~-lr11 altı ay ıonra da, Ba~ 
velci1 1)-lfoıan öldürüldüğünü l:i• 
liyonnnuz .... 
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Sdest-- siİt"'Uff. 

Bay Yunus Nadiye 
cevab 

ikinci müntehib seçimi 
yarın başlıyor 

dalet Sabri Çakım, Fahriye 1{~ 
Tosun, Cevher Sadettin 'runc;, Jldl ijlı 
si Tuzuncr Maarif Sıhhat miifett.., 
ismet Kazım Altan, Kazını .ı\1 • 
Hilal ve Tan şeker fabrikası -~ 
Kemal Tosun lstanbuJ tütün irılt~liı 
Jevaum şefi, ~lümtaz Emlak S3 pr 
Nazif Emlak sahibi, Nizayi Oğ31' ıJl~ 
niı binbaşılığından mütekafd, Nil 

Biti &reldl, Yunus Nldi seuin fil .. 1 de sizinle beraber ölaytm.. Hariçten 
me amma veriştirmiş dedi- Bes ko - bir rejisör getiriniz, bana verilen çok 
ruşa kfYdrm, aldım okudum. az, çok mahdud, çok gıkı vasıtaları, 

Ben siyasi makale tenkidini bili • "iki ınisliyJe,., bu Alman rejisörünü· 
rim .. Hoş amk herkes te biliyor a... n veriniz ... Eğer benim bugün yarı 
Bir buçuk sütun yazı yazacaksın, vasıtayla yaptığım film kadar bir 
düzgUn, güzel cümleler olkcak. amına film yaparsa, yapa bilirse ben "Cüm· 
heyeti mecmuasmdan ne mtisbet. ne huriyet,, rueıesln.e başmakale yaza
ınenfi manA çıkacak.. rmı, siz de be.nim ) erime rejisör o • 

Saylav aeçimi ikinci münte- · Köprülü Edebiyat fakültesi Dekanı, 
hiplerinin ayrılmasına yarın sa- Halil Nihat Yelik Gümüşhane sayla· 
bahtan itibal'en başla.nacaktır. "'f'I. Ualls Slrk.~ct Binbaşı mütekaidi, 
Şehrimizde ve kazalarda bütün Hant Ofuı Belediye istatistk mii • 

me;nizl, Haşim OSmanlı Bankası me-
hazırlıklar bitir:lmitlir. Rey atıl· ftltirla.rmdatt, flUsnü Sadık Duruk.al 

Bu sefer film yazısı öyle değil.. lursunuz.. 

ması yarın sabah saat yedide bat- Beynelmilel yataklı Va3onlar Ş. Ttir
lrya.cak, a.ktam on teki2e kadar kiye mümessili, Ibia.hiın Alaettin E· 
sürecektir. Puar akıamı saat on ray Sivas Saylavı, Jbrahim Biringen 
sekizde sandıklar kapanacak, mü Kaymakam mütekaidi, Kamile Hüs -

nü Dunıkal, Kazım Yorulmaz Maal-
Cidden sinsi bir maksatla yazılmış- Siz.in a'fbi zengin bir adamın, baş - hürlenecek:tir. 
Hem de ~hsrmT nişan alarak ... Yakıa maka.lesinde müdafaaya kalktığı bir CÜ!nhuriyet Halk ~1Tkaıınca 
yammı baş taraflarında beğlik sôz • iddia için bunu yapması en doğru namzet göaterilenlerin adlarını 
]erle maksat saklanmak istenmiş hareketti.t. Böyle yapılacak bir fil - neşre devam ediyoruz: . 
amma, sonlarına doğru çınl çıplak min memleket dahilinde bile parası • KAZASI: EMlNöNO 
ortaya fırlıyor, bana inanmıyanlar nı çıkaracağını söyJiyorsu.nuz.. Şu 
onu da okusunlar, bir mukayese yap· halde memlekete bir iyilik olmak Ü· NAHiYESi: BEY AZIT 
mnlar.- zere size yohıırsak. böyle bir rejisör Agih Levent (İstiklal Usesi mü -

Bu işte benim yalnız bir ekSik ta- getirseniz, bir de böyle tecrübe etse- dürti), Ali Ria Umum mecli.9 aza -
r&fım varchr, evvelinden söyliyeyim: niz, buyurduiu1ıuz gibi "'Ulusal o . srndan (Doktor), Ali Riza (Avukat), 
Ben patavatsız bir adamım, yumuşak nur,, u kurtarsanız, memlekete ne bü· Aliye Ferit Seydan CDr, Burhan A -
kelime oyunlarından hoşlanınamw yük bir hizmet olur. Görillüyor ki, bu laca. (Maarif Sıhhaı mtifeltiŞi), Be
Kör kadı der çıkarım... Bo kusurum bizim ıribi fukaraların didişmesiyle hfoe Dr, Tali.t Ozkak, Cemal (Emin -
açık sözlülüğüme bağışlansın. olacak bir iş değil, buna mutlaka si · önU belediyesi muhasebedsl), Erıtine 

- 2 - zin gibl bir zenginin el ur.atması ıa. lh!lan Ali Riıa, Fadıl, (Töcc&r) Dr, 
B3J' Yunus Nldi, benim yaptiğım zımken bilroôs borçla harçla bu iı"i Ferit S<ıydan (İstanbul Tephirhane -

filmi beğenmiyebillr ... Buna iki ha - başarmaya çahşanlan hile M.ltal~·or si doktoru), Halil Nimetullah Öz -
kımdan defer ''ermem, biri: Film sun uz. türk, (H1ytl:ı.rp:ışa lisesi muallimle • 
hakkında esaslı, mealekt bir tetkiki Bu riskı;iz i~tc, siıitt gJbi müteşeb· rinden', H:.urn (Oflmrtik umum mu .. 
yoktur, ne r.an'at kısmıru, ııe de tek • bis bir adam mutlaka muvaffak olur, hafaza müdürü), Ha.tice Ratt T8 
nik kısmını deı•ince araştırmı§tır.. para kazamr •• Bunu yapmanıza hiç llüsamettin Foatl <Diş doktora), 
Zaten böyle bir araştırmaya para mani yok.. Hüsnü (Kösele taciri), lbtahim Mir· 
vererek giren müşteri değildir .. Ben Sinema işi de pek 0 kadar fena bir alay Mütekaidi, Oteltiler Cemiy-eti 
bütün parasız seyircilerin, bir emek iş · olmasa gerek... Başmakalenizden reisi, llısan Mukbil) İnhisarlar İfil -
sarfederek kazandıkları paraya kıy· de bunun kazançlı bir iş olduğunu tanbul başmüdilrlilfü aıoukatı), Alı -
madıklan için, herhangi bir ~ye kıy- sezmişe benziyorsunuz.H Bu suretle, rncd Agah L~vent izzet Akoa
met vermiyeceklerini evvelinden bıli· size böyle cevab yaan bir adama da man (Afyon Saylavt), Münire Halil' 
rim. Onunçün filmi beienmiyebilir.. güzel bir ders vermiş olurdunuz.. Nimetullah öıtürk, Nurettin (Mua • 
Bu beğenmek &özüne dikkat isterim, Ben de ogetirtecefinlz Alntan reji- lim), Nurinisa H. Fuat Osman Nuri 
bunu ben de şimdi söyliyeceğim. sörünün şaheseri karşısında becerik- Sungur, (İstanbul Belediyesi mufet-

- 3 - sizliğimi anlardım. tişlerindett), Orhan R~mıt Yıldızeli 
Bay Yuuus Nadi O yu.m.nda dJ. _ 5 _ (Sümer Bank Jstanbul şubesi Tesn~ 

yor ki: Şarlo elli metrohık bir sah· tlahi, Bay Yunus Nadi~ Siıin baş- şefi), Omer Hazım, (Krrı: orta mek .. 
neyi almak için yüz on. dört defa onu makateletiniı hep böyfo 8 udatt nu.. tehi müdürü), Raif Tek <Eminönil 
tekrar tekrar çevirmi~ 114 kerre Böyle tetkiksfı, böyle araştrrmasr:ı: kaymakamı),.. 
50 = 5720 eder .. Dernek ki, bir mecli· mı... Şimdi benim neden filmcilik Receb (Eml:lk sahibi Siil~ymaniye 
se 5720 metrfe film sarfetfniş.. Bilir- bilmediğime kani olduğunuzu anlı - Ocak reisi), Rifat Beya.zit nahiyeAi 
siniz, Bay Yunus NA.dl ki, aAyseJ,, yorum.. müdürü), Talat Özkan (lstanbul ve-
ftıminin dokli.i kısmına toptan Acizleri, 0 sizin rejisör getirece • rem Dispanseri Baş hekimi), Riza 
5122 metre fiJm harcanmıştır- Ya· ğiniz Almanyada film rejisörüydü... Nuri (Doktor). 
ni sizin bir t~k meclis için söyeldiği - Hem de çok pahalı rejisörlerden bi • KAZASI: EMiNÖNÜ 
ni% miktardan da aşağı .. Hi~ bir Sah· rL Ben orada da film çevirdinı, Rus- NAHiYESİ: EMiNÖNÜ 
ne yôktur ki, fena <>lduğu effelden ya.da da rejlsörlilk ettim ... Şimdi de MER 
tahmin edildiği halde.; tekrar çevir - gene oralarda istediğim zaman ede - Abd 11 h KEZ 
megv e paramız müsaade etmi• olsun- u a Eraslan <Emin3nü na .. 

-,, bilirim .. Ancak ona mukabil oon de h" • "dil ü) A ( 
Demek oluyor ki, bu işe evvela para ıyesı mu r • sım Us J. thfn 
lazım. size sorsam siz başka ecnebi bir ga - Sayla.vı), Atıf YUrUk (YUksek: ticaret 

zeteye, ba~makale değil amma, bir mekt b" ıı· ı l .a ) • .ı-.~ 
Bay Yunus Nadi, bir an irin filin· e 1 mun un er nuen , Bekir ~-

:ır alltrfne yazdtmz ml, yazabilir misi · • (E n h.b. C ]A 
cili!!i bir tarafa bı-Lahm aa slzin ga mı m a c sa 1 ı), e "1 Moral (Oe-

~ ı.a.e. ni:ı diye ne cevap verebilirsiniz... l B k fi · d 
zetenize g,,...ellm .. BUiye>r Musunuz kt, man 1 an asr şe enn en), Feridun 

y:ır Tiyatroya, sinemaya gelince bent mU- D k ki (1 .... ı.c , 
ben de sizin gazetehizi beaenm:i_., • 0 a · n s 04nuuı umumi meclisi a-

• .,~ saadenide, bu iki işi de köküne kadar z d ) Hakk T ....,._. U G 
rmn diyebilirim .• Elinizde dünyanın asın an 1 ana s < iresun 
en modern makineleri var, başların _ bilirim.. Saylavı), Hasan fark etza deposu 
da sizin gibi kelli f em bir patron.. - 6 - şirketi mesul müdürü, kemal Kal • 

Ben: matbaanızda çalışan Alman k (T · 
Öyleyken gaıetenlı, altı mtl""on n~t • mı ayyare pıyang08u Mü 'ellerin· 

~ u miltehas..cuslata, iyi muharrirlere, ve d ) l\f h d E 
fuslu lsver'in "STenska Dageblad" .. , ' en ' e me min (Komisyoncu) 

Y ., çok paranıza ra~men daha on sene Nesime M 1 S d.ık D 
gazetesi yanında a"'baıa·J· k;;<'hdı aı'b·~ ora • 1 a okakin, Şv -... ...... • ~ ''CUmhurlyet" gazetesinin bir ~·svens- k t (K ,. · o ı· ') kalır.. Siz hiç kendi meslegvinizde, e ar't:'sı te 1 sab.ibı • ka Dagebladet,, gibi mUkcnmef gaze· 
kendi işinizde hurtu düşündünüz, bu - te olamıyaCAfına kaniim... !''allat NAHiYESi: AL[MDAR. 
nun sebebini araştırdınız mı ... Sizde • buna. rafmen hiç bir zaman "C'Jmhu- Akil Mtihtat Ozden Profesar dok-
ki bu eksikliğe sebeb biıdeki 1ıibi pa - riyet,, gaıeteslne bir başmtıharrir la· tor, Alt ŞükrU Ş.\fll Çoeuk hekimi, 
ra noksanı değildir.. Çilnkil sizin itim demek ıar&etlne düşmem, onu Bahri Ismet Temizer (Kulak heklnd, 
zeniin olduiunuzu işittim. O halde Avrupadan getirtelim aeyib gUlUnç Besim Omer Akalın Gel\etal doktô:, 
nedir o gazetenin hali. .. Niye Öyle fa· olmam ... Çünkü bu l~in bir bılşmu _ Bürhanettin Yula lstanbul Halk~vi 
kir çıkıyor.. usvenska Dagebladet,, harrfr işi olmadığını aklım M!zer, fa· idare müdürü, Cemal Erel Belediye 
den sarfınazar bir ''Wiener Journal,, kat n.wl oluyor da siz parasız pul • teftiş heyeti, mümeyyizi, Cemal Tun
le mükayese edin.. Uç beş liraya ne suz yapılan blt !ilmdeki eksiklerin c:ı. Antalya sa.yluı, dökt.or, Ce<vad 
harikulade başmakale yazacak kim _ Alman rejüdtü taraf1ndan da yapıl- Abba11 Bolü Sayla"1, Bahrettln Y& • 
seler var .. Emin olun, "Svenska Da • nıüı zaruri olduğunu seimiyorsuauz hm Amasya nakliyat aınblirı BAhibl, 
gebladet,, yanında "Cümhuriyet,, ga- ve bunu naınl knttamıyorsunuz?.. Fahri Argun Alemdar ha.ye :müdürü, 
zetesinin vaıiyeti, bir Fransı~ filmi _ '1 _ Fuat Hamit Bayer Doktör, Fuat 

yanında "Aysel,, in ,-a.zlyetinden çok Son IÖı olarak tunu &öyJi!·cyim... =- ......__ 
daha acıklıdır. Sit kendi işinld dü- Profesör Böl<, yukarda yaıdığım ;:z.-:w..::~:---,:::::::::::::::::::::::::::....:::::::::::::1 

şünüb de benim işime ,karı~mamaby- ıNSvenııılra Dagebladet,, gazetesine ay- 1 if D K ( Q 9 
dınrz .. fakat madem ki, bir kerre ka- da dört makale verir, on bin kuron a- ; r. ema smanıl 
rrştınız, bunu halletmemiz lazım. Jırmış, yani beşbin lira ... Fakat fikir- i 1 Bcvl ye Mütehaasl!n J 1 

- 4 - ' leri ve kelitnt\lerini inci gibi dizermiş. i . .. . p 
DJyorfıunuz ki, "l\lemlektıtte 1·yt lialb--'" ·ı sizı'n he g" 1 d : l\arakov - F:ksc::lsıyor maıı·dzası vt.nmdıa d 

W\ r un nası su an Ye : · '-' · :: 
film yapılmamasına sebeb rejisör ol· havadan ilham alarak her türlü araş· ; . No. 34 İİ 
mamasıdır. Bd cld. bu memJekette tırma ve ıı.oruşturmadan uzak ola~ak !. H tr~l.ir· 14 · ~O \'C' kadar Tell. 4l235 D 

. yoktur ..• Bunu Almanyadan getire • "ati d ğ b 1 !! ı yaz ı rnız şu armak::ı.ledcn :ır·r•• .... 1 •••• 11 ....... 1 •• 11 ............ 1•11.:m••••••• 
lim..,. lltif atınıza pek !:Ok teşekkürler belli . , • •• ....... .... ••••••• •• ............ • • ....... . 

ederim" .Memlekette bu iş için ben - Halknt benim son lihnime göster . 
den YilkSek bir adam bulamamantz di~i derece!lliz talbet kttrşısıhda ol • 
cidden iltifat .. Demek antak Alman· sun bu yazıyı yazmaktan çekfnmeliy
yadan getirmek la:ıum •. Bunu ttöyle • diniz ... llahi koca Usttid .. Bütün tstan 
meniz, bilmeden lehime yaptığınız bir bul halkının beğendiği, einemayı gün· 
J>ropağanda.. Sizin yerinizde baŞka terce doldurub boşalttığı bu /iihti si· 
biri olsaydı .,Oflum Fransızça sine· ~in be.:-enmernlş olmatiıı, vallahi, bo
ma mecmualıtnnt t:ıkib edb'ôr, yapa· 'uft\t. titmetli d~m yalan... ÇUiiliü 
bilir .. derdi.. bu suretli ıhıdôn uıak, fakat iÇinrlen 

Herneyse .. Bay Yunus Nadi .. Ben çıktığrm halka çok yakın olduiumu. 

-s-
Tok sözlülük ettimst! affeder81niz.. 

Benim tr.biatim bu.. Onunçün Çok 
ağzımı açmnk istemem, çünkü açar -· 
sam ulu orta doğtuyu söylertıfl, doğ· 
ru söyJiyenf tle doku~ köyden koğar • 
lar. · 

r!rt u!)ruı Muhalfl 

Uııt, Mehmed l:ııet Şirketi Hayriye 
baş mllfettişl. Münevver Başar Adli -
ye icra ınenıurlarrndan, Mustafa 
H&kkr Kimyager, Mustafa Hayrul • 
la.h Dr. Mükerrem Eray Sivas Say. 
P!rayin eşt, Nebiye Bürhanettin Yula 
Btirhanettin Yu1anın eşi, Necatı 
Ktan oolecUye milfettişl~rinden, Nec
mettin E'kaf mllmetyizlerinden, Nu
ri Türkkan Belediye reis mua,·ini, 
Osman Serafettln, Doktor, Reşid Ak
soy ı\.Sker tnUtekaidi, Raşit Gökde -
mir Emniyet Sandığr baş mürakibi, 
Reteb Peker Kütahya saylavı, Refik 
Ahmed Sevengil Muharrir, Refik 
MtinOr General doktor, Sadık Bar -
kın Evkaf müf ettişlerlnden, Saibe 
Tevfik lfr~1 Sfüıda R~ceb Peker, Şa
kir Odun Taciri .. 

Şevket Adliye memurlarından 

Tahsin Ge~ay lstanbul tetkiki itiraz 
komisyonu raportörU, Te-vflk Uras 
Belediye teftiş heyeti müdürü, Vasfi 
Hikmet Uyuşturucu madde]er inhisa
rı şef1~!İnden, Yunus Nadi Muğla 
SayJavı ve Cümhuriyet gazetesi sa. • 
hibl, Ziya Nuri Birgi Afyon Karahi
sar Saylavı, irfan Ferid Mardin Say
lavı, Jsmail Şebinkarahisar saylavı, 
Abidin Dner Cilmhuriyet gazetesi 
Yazı işleri mUdilrü .. 

NAHiYESi t KUM KAPI 
Ahmed Nur Av>ukat. Ahmed Nu 

ri Maarif mUdürü, Ali Miltckaid 
yüzbaşı, Ahmed Marangoz atelyesi 
sahibi, Edip Maliye memurlarından, 
Emine Çetin, Fatma Şakir Mhıtlk 
Doktor, Feridun Cerrahpaşa hasta • 
ha.nesl ha.$ eczacısı, Hasan Fehmi u -
mtıml mecl~ aı&sından (Avukat), 
HUIJeyin A Vıtl AYükat, Hayri Tulgar 
Belediye hesab itleri baş mürakibi, 
Hasan Basri Ofuz Belediye Seyrü • 
sefer mııhasebecisi, Hasan Salihat • 
tin komisyoncu, Hikmet. llkmekteb 
baş mualllmi, Halil Cevdet San'atlar 
mektebi müdür . uavini, Hasan 
Tahsin Komisyoncu, Hami Belediye 
za& itleri mümeyyiil, Ha)•dar Kum • 
kapı Nahiye müdürü .. 

Hallal'ı Şakir Nimik, Fırıncı, tüc • 
car. Hüseyin, Bahriye zabitliğinden 
mütekaid, izzet Marangoz ateJycsi 
sahfbi, İsmail Hurşit Gün Eyüp 
Dlııpanserl baş hekimf, Kemal Tulgar 
belediye lteeap işleri ınüdfirü, Muhsin 
R.~ııin Be!ediye EmJAk müdürü, Meş
kure Ergın, Muazzez Tinç, Makbule 
Osman Şevki Uludağ, Scbir Evkaf 
memurlarrndr.ın, Muzaffer Ermiş. 
M~hft!ed Mürettip. l\telımed Ali Eski 
belediye mUdUrlcrinden, Muzaffer 
Muallim, Milrteza Rt1ediye iktisat fs
Jeri memuru, Münür Çorum Saylav;., 
Ma~hat Belediye Sular idaresi me • 
mı:ru, Nazmi Komisyoncu, Nigilr Şev
ki, Nafia Gün, Nuri Mahrukat tüc • 
carı, Nuri Yüzba~ıhktan miltekaid 

• J 
Necıb Esbabı emlakten, Nihad Tütün 
inhl.-.rı mtmurJarıttdan, ôsman Şev
ki Uludal Doktor, Osman Süre.>'ya 
Mualltın, 0.Man Faiz Bakltallar Ce -
rnlyetı kltlb4 Osman Vtıayet me . 
rrıurJanndan, Raştd Atılgan Belediye 
Muat iıleri memurlarındafü. 

Rilttft Oztan Kadastro memurla • 
rıttdan~ Süleyman Sırrı Cam tüccarı • 
SaUh Muallim miiteluıldi, Şal{fr Mf . 
mfk Frrtncı, tüccar, Şe1"ket Çetin Vi
layet ınemurlruındafi, Şevki Fırıncı, 
Şevki ıt~te§le tUccarı, Tedik Tinç 
Belediye Maaş kUJbl, Zehra Rüştü 
öıteıaç. 

NAHiYESi: KOÇUKPAZAR 
AJi Rettızi MUteliwd Miralay, Ali 

Kartal TUccir; Akif Zihni özer 
Maliyi fri~mutlnrındah, Ahmed Kah
raman Komisyoncu, Ahmed Saffet 
Güleh Eml&k sahibi, Aptullah Yiik -
sok DevJd Dtmiryollatı m~ml1ru1 A-

Zeki Gözgücü.. ~ 
Osman Kıvıç Tilccar, Osman ö• 1 

Küküçpazar Nahiyesi Miidürü, ôııı'~ 
Lutfi Hamalbaşı, Remzi Çamlıca r;ı 
ta.hane memurlarından, l\fukııdr6' 
Saffet Gülen, Sabri Çakım GiiJll \t 
memurlarından, Sadettin Tunç 1Jt 1 
diye Zat işlerinde memur, SüJef~ 
Saymkul Hamalbaşı, Supht Güııt ~· 
müfettişliğinden mütekaid Sabilt• 
kifözer, Zeki Gözgücü, Zehra .n' 
Çamlıca. 

KAZASI: OSKODAR 
NAHiYESi: MERKEZ 

Agah Istanbul Tapu müdürü. }İ 
med Ahmed Çelebi mümessili, Ali; 
za Nikah ınenıuru, Akif Güttı t 
vezı~e~arr, Ali Riza. Baytar umiııtt Jfl; 
f ~ttı§1. ~srl Binbaşı mütekaidi. '8~ 
rı Beledıye Yeznedan, Bekir l\fıı' 
memuru, Dehzat Diş hekimi, Biirh'' 
nettin Asliye mahkemesi azasırtd~ 
Celal Eczacı, Cevdet Ressam, 0 1._ 

Toydemir Mütekaid deniz miral~ 
Cemile Mu:ılJim, Dilara Şefik ŞI . 
karısı, Enver Gümrük memuru, F~, 
ri_ Can Adli tıp .doktoru, Fasiha ~ .. 
hır Avukat Tahır karısı, Ferid .v.v 
)'.e Katibi, Galib Milaray mütekııidlı 
Hilmi Üniversite idare meınuru, 'Jlııf 
şit Adliye memuru, Hazım Ger.es' 
doktor, Hulılsi Profesör, Hüsnü V~ 
yunuumumiyeden mütekaid, ııüP" 
Şakir Dol·tor, Hamdi Istanbul ~·I' 
vı, Hüseyin Aşı memuru, lbr~ 
Ha.kkı Türkyılmaz Mühendis mc.h,~ 
bi levazım memuru, lsmail ~cf"'· 

Arnkat, İsmail Hakkı KaymB~ 
Mütekaidi, Ismail Hakkı Ecz::ıeı1-' 
müfettişi, lsmail Hakkı Emlak b~ıt 
kası veznedarı, IsmaiJ Hak.\:ı Hatt1

1 

Ismail Arif Mütckaid nüfus meırııırf 
ismet M. Naili Avukat Nailin kıırı!' 
Ihsan Rü~tü. Avukat, lhsan ~fü}leıt' 
dis, Kamil Noter, Kadri Tekaüt bll 
başı Muallim, Lutfi Ifaym&lı.am, ~lf 
c.-it Avukat, Mahmud Ce!al BafhCıd~ 
Muharrem Naili A rnkat, MeJııt1' .. 
Ali Müteahhit, 1\fahmud Ekrem por 
tor, Mustafa BaşmUhcnüis, r,.fus~~ 
Deniz kaymakamı mütekait, Miii:t11 , 
Paket posta.hanesi başrnemuru, Nıı', 
mi_ ~adanoğlu . J\lalıll ~iizbaşr nı~Cİ,r 
kaıdı, Necmettin Sahir U!:kfid 
tramvay müdürü, Nevzat, voıctor: 
Nedim .Muallim. Nuri Beyoğlu J11 11

1 
hascbecisi, Orhan Beledi) e vfıfi~ 
ınüdürü, Rasim Bilir Mekteb nıii4, 
ril, Rü~tu Maliye ~eznedarr Sıblt~ ' tr• tuUah Doktor, Servet Yenari rJol , 
s.:ı1ahattln Demiryollar muhascteef1, 
sı, Saadet Hfümü Hüsnü J:nnsr, 5e~, 
de Nazif Nazif kızı, ı::ıaa!let 1\1!1.'.itıl b 

M~sta~~ karısı, Saffet llk w~J\~~ 
mudtlru, Sami Adliye icra ltııh , 
Şefik Dağman .Maarif müfetti~l. 5~~ 
filt l\f üteluıid güfttrtilt mUdüril, ee ' 
lcra reis muavini, Tahir A"""', 
Talat Doktor. Tevfik .Maarif rofifeC, 
fişi, TeYfik Eski bel~diye azası. 'l'ıl 
:a: Tüc:ar, Yah:et Komisyo~ 

Güzel Ve Gürbiil 
ÇOCUK 
Müsabakası 

Yazllarl küçüklerin seçimi 3;tb' 
müzdeki Paitlr günü sabahı sıt•' 
dokuzda Ileyoğlunda. Saray siııt' 
masında mütahassıs bir heyet &'' 
rafından yapllacaktıt. 

Davetiyeler 
MilMIJakıımızm başlangıcıPd' 

neşretmiş o1duğumu 30 kUP 
mukabilinde bugünden ititr.ı!et' 
matbaamızda \'eriltnetkedir. 
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Kalpazanlığın önü s-;=::r~~~-~p!--~ ~-.-.-------=~...amzıa~~:r:1:r:~~~ 

geçmek için en iyi çare ~~"~-~-
Orta kurunlarda kalpazanlara 

kazana atıp haşlarlarmış ! 
ikinci devrenı 

Nettl6 para varba mutlaka orada 
onu taklit edenler bulunur... Bulu-

rllarını taklit eden kalp zanlar on . 

lan ancak 1907 de meydana çıkarıp 

F.-amıada eatf etmeğe başlanu~lardrr. 

Hatta bu paralar Paı ise ancak 1911 
yılında ı;etiriltiliş imiş. 

Galatasaray .. Beşiktaşla, lstanbulspor- Beykozıa. 
Fenerbahçe -Süleyman iye ile karşılaşacaklar 

nur d . ·r 1 . a ıstı ac e mı ederler zanneder-
siniz H .. ··· ayır! Onların kalp paraları 
sun w h Heı;e aşlamalarile yakayı ele ver 
meler' h" 1 • ı ır o ur. Ve zındanm yolunu 
boylarlar! 

l\Ialum ya madehi paranın bir 
kıynıeti takdiriyeı.t vardır bir de kry

ll"ı<'tİ lıakikiyesi. 1\lcııela hir sikkede 
011 kuru~luk gümü~ olur da yirmi ku
tı\a nıukabiliude kullanılırs:ı on ku-
tıı- kı-ı· . 1 k"' d' • • J. • ınıctı ıa ·ıKyc ır yımu Kurt1~ 

krymeti lakcliriyc. 

R1t iki kıymet arasında t ark ne ka-
tlar l .. .. k 1 l 1UYu o nrsa ka pazanlar sa1ıte 
~kk . . ~ r 
1 

e ıtncılınc o oerece azla heve8 • 
enirler ç·· k .. k l . ·· un u azanç an o nısbette 

<:ok o1ur ... 

Zamanmuzda knlpaıanlar Iıakkm

dli tatbik edilen <'ezalar eskiye nisbe

ten hafif tir. Orta zarııanlard:ı . " .... u. 

.. Fakat bu beclba1ıtlar ne kadar 
ll<>raQs 1 il ' el ' d 0 ~ a ar e erm e1'ı \'esait ile, 

Kazana atılan bir kalpazan 
de İtalyada beş franklık Fransız pa

parla, kalpııznnları evvela tepesi a~a 

ğı kaynar bir kazana sokarlar, orada 

Son Calatasaray11Betllltaş ma~larından birislnile 

~rplıane<len çıkan slkkeleri aynen 
t<ııçlit d 1 t}• 

] e emez et. n.alp paranın sat . 
1' el 1 · a la muntazam \'e d ·· ld .. · l)' il uz o ugu gl· 

ı " e ld ~ · , tutu ngu zaman da sabunlu 
lnıış 'h' 

K gı 1 yumu§ak ve kaygmdıt. 
I . alpazanların kullandıklan usul-
erın en .. • 

mustamelı, Mhtesi yapılacak 
~al rlianm evvela ölçüsünü almak, bu 
{) ~ nUtt i · • 
l·at 

1 
k Çınc ı;ıhkö, kalay ve bir de 

' 
1 ı te · " tltı:n haHt ının fot'l'ek diğer bir ma · 

~cll k ~sı akıtmak ve tillıayet. me-
ta l ıt ed ·ı k .,, L .. ı; se *' . ı ece sıKKe gumuşten

, U~\Ünt ,. 
'Urtttak güml\~ hir yaldtt kaplama 

lır, 

Halbtıki d 
rtilnr k b lrplıanede pitralar vu • 
~itg'la asıJdığtttdarı tesimleri net; 

l f'tj d . kal eruıdir. Kalp paralar ıec; 
rn dıpta dökii1tnüı ve üıerine bir kat 

a en k l la . ap ama yapılım~ olması do • 
Yısıle t" · . . . "lı •1 "h"" .. 

~ I ,.ııını ve ç1zgı ıtı arı e o uru 
acar 

hıuntazam olamazlar. 
i .E ki kalpazanlar <İaha sabırlı 
1 rn! ler. y aptıklan paralar yenilik
erı el I h 0 ayısile dikkat nazarını cel· 
Ctrn • c} e ın ive yıllarca sakladıktan 

•ôtı • .. 
~<lana çıkarıtlarmıı;. 1870 

iyice hşladıktmı ı;oıtr darağacına ~e · 

kerlerıniş. 

Bu lınım!ltn Frnmıanm Ruan geh • 
:rinde: geçmiş garip lıir vak'a anlntı • 

hr. 
1486 yıhndn Runıı ~ehrinde kal · 

• azaulıktaıı ölUme mahkfün edileu 
Secreten adında b;r kuytuncuyu cel· 

iAt ~~lırin meyôünma götürn:ıliş. Ora• 
da oclunları yığarak, ateşi yakmı~. 
fütüue de koclı bir kazan 11u yerleş • 

tirmit. llir müddet ~onra suyu kay 

Y aritı Jik maçlarının, ikinci dev
rc8iırin ikmci hafta§ı oynana~ak. 

Taksimde, Fcnetbnhçe Süleynıa• 

niye ile, Kadıköyünde İstanhulııpot 
B,,,ykozln, Be~ikta§ti:i da Galııtasa· 

ray De~iktnşla kar~tla~aeaklardir. 
Güntin en iiı meraka değer lil• 

<lisesi, Fenerle, 5dlcymaniy4! kartı· 
la~ınnsıdır. 

Kin ·etler bra8mda tanı bir tezat 

bulunan hu iki tııkıttıdan galibi ÜÜ· 

şünmeğo hil~ değmez. Birinci kflıne
nin zayıf ve talisiz taknni Süleyma· 

niye için yegiine çıkar yol, kapalı o· 
yun oynıyarak kuvvetli rakibinden 

ua<lı @anarak kuyrtıncuyu ah(> kaza · l ... bakınak•9 az go yemege w.r. 
-na atmfı ve kapağını 'kapamış. Hal l t 1 1 B k k il" .. b. 1,. ~ • s an m ev.or - ey oz arı .. ~-

guç e u ı· b 'k' ,_ __ ~ ... masma ge ınce, u ı ı ta1UIIIm maçı 
bağlarını çözerek kazanrn kapagmı k . 

1 1 1 
ı ı 

ı ı 1 
e serıyet e ıeyecan ı ve zor u o ur. 

kaldırmış, "tnerhamel. l\ er ıamet ·•• j k d b ah kal h 
ll

A l evre er ere an u ta-
diye ba~ırtn:ıya ba~laymca ce at 

kımların, bu sefer de alacak.lan ak
hiddetlenerck onu tekrar kazana flok 

mak istemİ§Se lınlk kaynar ısuda bile 

haşlanmryan kuyumcunun kerameti· 
ne lıükmederek <'cllfü]a hücum etmiş 
\'e kuyumcu) u kazandan çıkarıp ye

rine celliidı atrnıştha~Jnnu~ ! 

la en uygun netice, aşağı yukarı ay· 

nidir. 

fstanhulspor müdafaası, Beyko
zun gol · çıkarabilen muhacinı1erl 
kar~ısmda, çok hesaph ve akıllı oy • 
naınak meclmriyetindedri. Geçen 
haf ta Galata.sarayın karşısında kul • 

landıkları iki müdafiin bitişik ve 

yanyı:ma oyun taliyeai, İstanbulspom 
mağlfıbiyete sürükliycbilir. 

Beykoz için de ayni oyun tarzını 

taviiİye etmek lazımdır. 

.Mulıacimlere gelince, her iki taraf Bu hatta ikinci kUitieHin en mUhim ma~larandan birıaanl 
yapacal< olan EyUb- Top kapı takımları bir arada 

oyuncak lokomotifini bozdu. Seninki-fii el - Çocuğuma dikkat el. Evdeki 
~n:as?n. 

IS_ ..... h_i s_·~ ..... ~--1 aiiiııııİılılir ___ u_. _M_u ...... · d ........ u ...... · r_ı u_ .. _ g_-u_·· n_d_e __ n_I 
i O ki'o Sulfat Dö Kinin 
SU ,. Mor Boya isp:rto tagyiri için 

t@ .Yükarıda nevi 'te miktarı yazılı malzeme 19 / l / 935 ~umar· 
t 11 fiinQ aut t ı de pazarlıkla satın alın~caktır. Talipler:n mu· 

s::k•~ temitııt para1iyle birlikte Cibalide Levazım ve Mühay&at 
'•ıne müracaatlara. (152) 

ta açık bir oyun oynamağa mecbur· 
dur. Bilhassa Beykoz, rakibinin ka
palı oynryan mi.itlaf aaeını ancak böy
le aşabileceğini unutmamalıdır. 

Gelelim gliniin en mühim maçına, 

bu sene, Be~ikta§la· Galatasaray, hu· 
susi ve resmi maçlarda, mnhteılit 

defalar sahada gördük. Buna naJ!a· 
ran hu maç hakkında iyi bit fikir 

yürütmek kahil olabilirdi. Fakat lld 
takrmcla da, her zaman öyle değişik· 
likler görülüyor ki, hu haftaki tara· 
feyn kadrolarını bilmeden, bilhıuısa 

Bc§iktnş takmımda son mağlubiyet

ten sonra mühim h.ızı tebeddtiJAt ya· 

pıldıgı söylendiği bir ~ırada, yürü • 
tülecek fikirlerde yanılmak çok 
mümkündür. 

Be§iklaş tıiknnı, muli~ak ki son 
zamanlardıı, yüzde elliye yakttı bit 
hozulmıı dcvr~si geçiriyot. Ctılatasa· 
ray is«>, geçen senekine nazaran, git
tikçe ki>tüle~cn bir takrma sahip bu • 
lunuyor. 

n nna rağmen hu iki takını da 

§ampiyonluk yolunda en haşpuvan -
lara maliktirler .. Ve bu maçın galibi. 

şampiyonluğa doğru mülıinı bir a -
drm atm1~ olaraktır. 

İşte hunun içindir ki, vaziyetleri· 

nin iyi olmamasına rağmen, bu iki 

dost takımın yarınki maçı zorlu ve ı 
meraklı olacaktır. 

izzet Muhiddin APAK 

Atletleri davet 
Türk Atletizm federasyonu 

teknik kom:tesinden: 

18 --1~35 Cuma gilnü Gül
hane parkında Milli takım ve c!i· 
ğer bütün atletlere olmak üzere 
bir deneme ve hazırlanma çulış • 

ması yapılacaktı?". 

Bu deneme çalıımaıı iki !ekil
de olacaktır. Sür'at koıule.riyle 
atlama ve atlayıcılar bir grupta 
ve yarı mukavemet •e mukave • 
metçiler do diler grupta koşacak• 

lardII'. 
lttirak edecek atletlerin Cuma 

sabahı saat onda SuHaı:ıah.mette 
Y. ·M. C. A. sa!onun:l.a bulunma· 
farı r 1ca olunur. 

Unutmayınız ki: hu ilaç nöbetin i kel:)cr. 

s~hat v~ ı. ıı<~şppiz~.n~rine ..g~ tj.rir. 



14 HABER - Xkeam 'Poıhaı . 

Inglliz heyetinin 
raporu 

Bu sabahki 
muhakemeler 

(Baı taralı 1 incide) 
bazı şahitlerin istinabe ıuretile 

ifadelerinin aüratle alınmasına (Baştarafı 1 inci de) 
Bugün Habeşistarun, bu hadise 

için, Milletler Cemiyef ne müra· 
caat etmesi de ayrıca bir mesele
dir. 

Habeşistan, bu konuşmalardan 
aonra, ihtimal, Milletler Cemiye -
tinde.ki şikayetini geri alncak, ve 
buna karşıh\c, ltalyadan, gelecek 
günler için sıkı lbir teminat elde 
ctıniş olacaktır. 

ltalyan BaŞvekili Bay Musolini 
ile Habeşistan elçis'.nin mülakat· 
ları "dostça,, geçmiş olmakla be
ra!ber, mesele üzerinde bir netice
ye vannq değillerdir. 

Mülakatlan tam bir saat sür-
müş ... 

İtalya Başvekilin:ıt, bu konuş -
ma SP"asnda, mahut "Tamirat me· 
selesine,, tema etmediği anlaşıl .. 
maktadır. 

Jki siyasal, daha ziyade, Habe
tistan~ hudut çarpışmasından 
dolayı Milletler Cemiyet:ne kadar 
bat vurmuş olması üzerinde ko· 
nuşmuşlardır. 

Bundan sonra İtalya Başvekili, 
Habeşlerin silahlarını arttırma-

11ndan §'İkayet etmiştir. 
Habe~ elçisi, bunu inkar etme

n:i~ ve ıebep olarak, Habeşistana 
k~mşu olan iki ltalyan kolonisin -
c.leki askeri harekatı ileri sürmüş· 
tür. 

Bay Musolini bu konuşma sıra· 
sında, ltalyanm Habeşistana teca 
vüz niyetinde olmadığını umumi
yetle Habeşistan aleyhine hiç bir 
tasavvur beslemediklerini ıöyle • 
m!,ı, Habeşistan ile ltalya arasın -
da bir dostluk muahedesi bulun -
duğunu bu muahedeye İtalyanın 
sadık kalacağını anlatmıştır. 

ltnlyan~ Habe§istanla ne kav· 
gn çıkarmak, ne de ona hücum et• 
meği asla düşünmediğini Habeşis 
tan imparatoruna temin edebile -
ceğini söylem:ştir. 

Bu teminatı dinliyen, Habeş el
çisi, "ben de, Habeşistan, sizin 
memleketinizle sulh üzere yaşa· 
mak istiyor dersem, inanınız.,, ce
vnbını vermiştir. 

Gelecekte, yeniden böyle bir 
müracaat sebebi çdanıyacağına, 
çıkanhmyacağına dair ltalyadan 
knt'i t~inat almadıkça Habeşis· 
tanın şimdi Milletler Cem!yetine 
yaptığı münicaati geri almaması 
da muhtemeldir. 

Bununla beraber, iki tarafm, 
doğrudan doğruya olan bu konuş
ması, aradaki ilk engelleri kaldır
mış bulunuyor. Her iki yan, anla
şılıklıı davranacak olursa, Millet· 
ler Cemiyetince Valval hadisesi
nin göri.işülmesine lüzum kalmıya 
cağı, -hadiseyi yakından takip 
eden lngit~z siyaset muhabirleri .. 
n in- ıimdiki tahminleri arasın· 
c:lndır. 

lnglllz raporu 

tapmaktadır. 
Yalnız zabitler tarafınCI~ gö

rülenleri anlatan bu rapor, ~imdi
ye kadar bu hadise hakkında ve
rilen raporlarm en sağlam vesika· 
sı sayılmaktadır. 

Bunda, komisyonun, Qiaİyetiy· 
le birlikte 23 T eırinisanide Val· 
val önüne gelince ltalyan garni· 
zonunun şiddetli b!r mulıalefetiy
le karşılaştığı yazılmaktadır. 

Bu ciddi vaziyet kar§ısmda, 
komisyonun Habeş azaları İngiliz 
bayrağı çekilmesine müsaade iste· 
mişler. lngil:z zabitleri de buna 
razı olmuşlardır. 

Bayrağın direğini tahta bir 
sandık üzerine iliştirmek suretiy
le toprağa lngiliz ba;yrağı dikmit 
olmak mahzurunu ortadan kaldır
nuş bulunuyorlardı. 

Komisyon, bundan sonra, ltal
yan kumandanına bir mektub gön 
dererek, orada bulunuşlarının se· 
bebini anlatmış ve kendilerine 
Habeşistan arazisinde gösterilen 
"Tecavüzü muhalefet,, i protesto 
etmiştir. 

Teşrinisani 24 de Kaymakam 
Kliford, yüzbaşı Cimmoruta' dan 
bir kartvizit almşttt. Bu kartta, 
komisyonun yaptığı protestonun 
görüldüğünü ve Kaymakam Kli • 
fordun isterse kendisiyle görüte -
bileceği yazılıydı. 

İngiliz zabitleri ve komisyonun 
Habeş azaları, beraberce, ltalyan 
yüzbaşısını lngiliz kampma ça -
ğırmağı muvafık bulmuşlar ve 
o yolda cevab vennitlerdir. 

Yüzbaşı oraya gelince, komia -
yonca yapılan protestoyu müna • 
kaşa edem:yeceğini bildirmiş, fa • 
kat komisyon aazsmn isran üze
rine böyle bir protesto aldığım 
yazı ile tasdik elmi§tir. 

Raporun yazıldığina göre, in· 
giliz zabitleri uyuşmak üzere el:n
den geleni yapmış, fakat ltalyan 
zabitinin israrı devam etmiştir. 

Hatta kendiler!ne oradan "ay
rılmaları,, söylenmış, aksi takdirde 
"birkaç yüz ltalyan muntazam as
kerinin çağrılacağı,, bildirilmiş

tir. 
O ıırdll'da iki ltalyan askeri 

tayyaresi gayet alçak bir mesafe
.de komisyonun üzerinde uçmağa 
başlamıştır. Ve bu zamanda lngi
liz kamp yerinde İngiliz bayrağı 
asılı bulunuyordu. 

karar verilmiştir. 
2 - Hapishanede kendisinden 

esrar istiyen Muradı eline geçir -
d!ği bir tatla başından yaralayıp 
öldürmekten suçlu Kemalin mu· 
hakemesine devam edilmit, umu • 
mi hapishane gardiyanlanndan 
Osman ve Osman Nuri iıminde 
iki gardiyan dinlenmişt!r. Muha -
keme öğleden sonra devam ede • 
cek, batka şahitler dinlenecektir. 

3 - Ahmetle bir olarak bir ge· 
ce Galatada Kalafat yerinde Ya • 
şarla Mehmetten beş lira haraç is· 
temekten suçlu Mustf anm suçu 
sabit olmamı§, beraet etm:ştir. 

Silahsızlanma 
Yeni pU\n Ingiliz ka
binesinde görüşüldü 

"Sunday Express,, gazetesi ıi· 
yasi muhabiri, İngiltere hükôme
tlııin yeni bir silahsızlanma planı 
hazırladığını yazarak, bunun ka • 
binede müzakere edildiğini anla
tıyor. 

Bu planın ana liatlan üzerin • 
de İngiltere Hariciye Nazm Sir 
Con Simonun Fransız hükiimetiy
le konuştuğunu bild:rmektedir. 

Planın, Almanyaya silah mü • 
sa.vatı hakkı vermek esasına ku
rulu olduğu anlaşılıyor. 

Bütün milletler tarafm'dan 'de
nizde, karada ve havada umumi 
bir silah tahdidi yolu arattırıla • 

caktır. ·r 
Dört gün denizde 

kalan motör 
Bandırma, 17 - lne'Jolulu 

Mehmet kaptanın idaresindeki 
Hüdaverdi motörü bayramdan üç 
gün evvel kum yüklemek için b
tanbuldan Anbarlıya gelmitti. A
rife günü kum J.:iiklediği esnada 
müthit bir fırtına çıkmış ve mo
tör denize açılmak mecburiyetin • 
de kalmıştır. Bu esnada dümen de 
kınldığından çok feci bir vaziyet 
olmuf, ancak safra vazifesini gö
ren kum sayesinde motör alabora 
olmaktan kurtulmuştur. 

Bu §ekilde dört gün den:z orta· 
smda kaldıktan sonra Bandırma 
önlerine gelmiş ve kayıkçılar tara 
fmdan motör ve içindekiler kur • 
tanlmıştır. 

... .,........mllt*"MM AWAi•UMWUWWffiMJIWiü& 

İngiliz zabitleri, tayyarelerin müsaade olunabileceği hakkında 
içerde makineli tüfek başındaki Yüzbatı c:mmanıta'ın Erigevo 
İtalyan tayyarecisinin açıkça gö • (lngiliz Somalisinde) ki memura 
rülebilecek kadar alçak uçtuğunu bildiritini hatırlamakta oldukla • 
ıöylüyorlar. rmı yazıyorlar. 

Ve bunu kendiler:nden başka ltalya hükUmeti, buna cevab 
yüzbatı Taylor, mülazim Kolin'g- bile vermemiştir. 
vud ve emirber Grifit de gördüğü- lngiliz hükG.meti, ltalyan hü • 
nü iddia ediyorlar. kUınetine, lngiliz • Habet komis • 

Kaymakam KI:fora, kendileri- yonunun Valval'e doğru yolda ol· 
ne ağır gelen bu nümay:şten ltal- duğunu önceden haber verm!ş bu
yan yüzbaşısına bahsetmekle be- lulunuyordu. 

ltalyanlarla Habeşler arasında raber, vaziyeti karıştırmamak için Teşriinsani 28 tarihli bir mek-
1ıudud &di.seai olduğu anlarda o hem kendisi ve hem komisyonun tubda yüzbaşı Cimmaruta, böyle 
civarda bulunan lngit;7. ~ Habeş diğer lngiliz azalan, Ado'ya çe- bir şeyden kendisine haber veril
hudud komisyonunun hazırladı • kilmeğe karar vermi§tİr. mediğini Kaymakam Kliforda 
ğı rapor İngiliz gazetelerince ne§- Kaymakam Kliford, çekilirken yazmıştır .••• 
:redilmektedir. İtalyanların kendilerine aldığı va· Diğer taraftan haber alındığı. 

Çok !llYanı dikkat görülen bu ziyete karşı protestosunu bir mek· na göre, Habeşistan hükumeti, 
raporda, İngiliz zabitlerinin kamp tubla teyid etmiştir.. Milletler Cemiyct:nin daha iler-
larma lngiliz bayrağı çektikleri İngilizlerin ve Habet komis • deki toplantılarm ruznamesıne 
lıelde üstlerinde İtalyan tayyare- yon azalarının ayrılmalarından konmak hakkını muhafaza et • 
terinin dola§tığı yazılıdır. sonra, maiyetleri Valval önünde mek üzere, müracaatın, şimd:Iik 

Raporu, komisyonun, knyma • kalmıştır. münakaşa edilmemesini istemiş • 
kam Kliford, Mister Körl isimli Komisyc:»S•_ !=.;!!!.: ua· tir. 
ilci lnailiz azasiyle, üç Habe1 meı· l.-; apar!armda, 18 Mart Bu suretle, gerek İtalya, ge • 
~~::;: ~Ci· • -ımfı~~ ı !93~ tarihinde lngiliz rek Habeş hükUmetlerinin doğ -

30 Te§rİnisani, yani Valvol dö- - Habeş komisyonunun Val- nıdan doğruya konutmalarından 
.iüıünden ~§ gün sonraki tarihi val'e gelmelerine memnuniyetle! bir fayda çıkacağı zannediliY.or. 

Hapisaneden kaçaJl 
mahktimlar 

Haptsane nriı.dttrllnü ve dört idare adauıııı1 
da beraber kaçırdılar 

Müdür otomobilden atladı, 
kafatası çatladı 

Senkenten - Kaliforniya 17 
(A.A.) - Senkenten hapishane
sindeki mahpuslardan bir kısmı 

isyan etmişler, hapishane müdü
rile idare heyetinden dört kiıiyi 
kaldırarak otomobillerle kaçmıt· 
lardır. 

Hapishane gardiyanları, po· 
lisler ve tayyarelerle takibe çık· 
mışlardır. 

Hapishane müdürü son hızla 

gitmekte olan otomobilden, lı•f 
dutlardan kurtulmak için ati•• 
mıt fakat kafa tası kınlmıttı11 

vaziyet tehlikelidir. 
Biraz sonra, polislerle eile

rinde mitralyöz olan haydutltl' 
arasında bir çarpışma olmuttof' 

Senkenten, 17 (A.A.) -1'•' 
çan mahpuslardan biri öldür-Ot: 
müf, bir çoğu yaralanmıı, get' 
kalanlar da yakalanmı§tır. 

__ ü_c_r_e_t_l_i __ D_e_ğ_i_şi_k_I i-k-mf'l 

h t ~f (Ba§ taralı 1 inciJe) 
as an e ! Aldığımız bu haber üzerin' 

Bay Avni bunun şid
detle lüzumundan 

bahsediyor 

Beş on lira yerine 
200-600 lira ücret 

Cümuhiyret Halk Fırka.ıı latan· 
bul vilayet kongresinde adalar 
mümessili Bay Avni lstanbulda üc 
retli hastahaneler açılması, orta• 
mekteb ihtiyacının bir an evel gi
derilmesi, fakir ve kimsesiz kızla· 
rın bu yurdda barındırılmalan 
hakkında likkate değer sözler 
aöylemiıti. Bazı gazetelerde aöz
forinin yanlış çıktığını gören Bay 
Avni dün bir müharririmize fikir· 
lerini §Öyle anlatmıştır: 

- lstanbula ücretli bir hasta .. 
hane lazımdır. Hastahanelerimi· 
zin hepsi fakirlerle doludur. Bu 
ihtiyaç fukara için lazım geldiği 
kadar karşılanmış bulunuyor. Az 
çok hal ve vakti yerinde olanların 
bu hastahanelere yatmasına İm· 

kan yoktur. Sebebi, . oda yoktur. 
Hususi hastahaneler ateş pahası
dır. Meseli, bizim hastahaneleri
mizde en yüksek profesörler ~ara· 
fmdan parasız ve ya bet lira mu· 
kab:linde yapılan bir operasyon o

ralarda asgari 200 - 600 liradır • 

l>u sabah lı Bankası latanbul ŞıJ' 
besi müdürü Bay Yusuf Ziya ilş 
görüştük. Bay Yusuf Ziya bu h•' 
berin uzun zamandan beri ıör 
lendiğini, yeni olmadtğını fakst 
kat'iyyen doğru olmadığını "'' 
olamıyacağmı söyledi. 

-0--

500,000 Yahud.Jolıı 
hl ere ti 

Varıova, 16 - Beynelıııil~ 
Yahudi Siyonist Cemiyeti to' 
günler zarfında Krakovda dürıY' 
nn her tarafmdan gelen murab ' 
hasların iştirakiyle senelik bü~ 
kongresini akdetmiıtir. Kongr.efe 
methur Yahudi zenginlerinde1' 
Dr. Wolfganı Weiıel riyaset et· 
miştir. 

Toplantıda verilen en mübİI" 
karar önümüzdeki üç sene zarfJ.11" 
da Lehiıtan ve Romanyad~ 
500.000 Yahudin~n Kudüae nalı• 

ledilmesidir. Bu it için kongre rl' 
yaseti Lehistan, Romanya ve kii' 
çük itilaf devletlerinden mali y&!' 
dım istiyecektir. 

--0--
Mançorl lmparatorıı 

Hlüm dllşeğlnde 

Günde elli kuruşla iki lira arasın- Pekin, 14 - Doğru haber •er 
da masrafım verecek vatandaşla- mekle meşhur bir yerden öğreıı~· 
rın bizim müesseselerimizdeki diğine göre Mançuri lmparatoı1' 
kıymetlerden istifade edebilmeleri Pangte - eski ismiyle Pu • Yi / 
ancak ücretli bir belediye hasta- ölüm döteğindedir. 
hanesine bağlıdır. Misal: Hasta· imparator bir aydan beri h•' 
hanelerimizde radyografiye aid ta yatıyordu. Fakat siyasi aebeP' 
vasıtaları ikmal ettik. Filmini gö· ı d d 1 b h' tal k • di' er en o ayı u as ı flı'al 

türen her vatanda§ orada fennin ye kadar gizli tutulmuftu. Nih• : 
en son eserinden istifade eder. yet doktorlar bütün ümitJeri1'' 
Hem de bir hiç mukabilinde ... Ay· kaybettiklerinden bu hastalı1' 
ni iş bugüne kadar hususi ellerde timdi "imparator Hazretleri g• • 
kazancı orta bir adamın takati ı t h f'f tt k "f • ı .... i" -.. .. . .. ye a ı sure e eyı sız enu• 'J 

ustunde bır ucretle yapılıyordu •• 1 d' ki' d ·ı· d.l • tit• 
H h hakk d k

. .. .. b er ır,, şe ın e ı an e ı mı§ 
asta ane ın a ı sozum u .. 

Bu it birden yapılamaz, adım 
--0-

adım atılır, bina tutulur, başla • Eski adlar kal 8 ca1' 
nır, dört beş senede bu ücretli 
hastahane Cerrahpaşadaki pav • 
yon gibi vücude gelir. 

ilk mekteb ihtiyacı karşılanma
dı değil, çok çalışıldı.. Bugün • 
kü nesil bereketine göre kafi de
ğil .. Bu nesil orta mektebe doğru 
geliyor. lıte tamamen l<afi olmı • 
yan ve ihtiyaçların ön safına alın
ması lazım gelen orta mekteb ihti· 

B •ıA l •• o k ı~bl azı vı ayet er unvan ın ı t 
üzer· ne Atatürke, General lsıııe 
lnönüne ve General Fevziye izaf' 

dilerek eski isimlerile yadedile~ 
mektep, abide vesair yerleriJI ,.. 
simlrin · n değiştirilip değittirilıııe" 
mesi hakkmda içişleri Bakarıbit 
na sualler sormuşlardı. 

yacıdır. Bakanlıktan gelen cevapta t•-
Yetim kız çocuklarını barındır· riht kıymetleri dolayısile bunJatıı' 

mağa aid olan enditeler ise söz J deği§tirilmesine lüzum ohnad•i' 
götürmez bir hakikattir. htld;rilmiıtir • 

' 
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--=--.... 17 lkincikanun 193:> 

nıa~~Yoğl~ dördüncü St~h hukuk 
eınesınden: 

Beyog~l d un a Tcpebaşmda As -
nıahrl'e"~it d K d "- e abrfotan sokağın· 
ı ka (12) No.lı dükkanda bakkal - ı 
ı etrneJ t 'k 
h -<e ı en SenjorJ' hasta -
an · l esınde 6 - 12 - 934 de ölen 
ran teb . asından Hasan'ın tereke-
suıe rn hk . 
l• a eınece el konmuştur l-an gü .. d . 
l nun en başlamak Uzere a • 
acaklr 

Ve • Ve vereceklilerin Bir ay 
ıntras ı .. ~ı çı arın Uç ny icinde Bey-

og ll d" d 
k or Üncü Sulh hukuk mah -
eın · nu eııne baş vurmaları ilan olu -

r. 
~ (3790) 

.. İstmıbu[ Üçiincii icra illemurlu· 
8ıındarı: 

')~ .ıfulınu: \e sutılımı ' " mukarrer ».er, . \ 
1 lıı·ıılık guni miihııdillcr bono· 

~tı l . -9 · ı !n- il· u 1·r c tı • • ;:> tar 1ınc nı sttc ı 11· 

Fatih. icrasından: 
Karısı Cül1eydaya Fatih Sulh Ü · 

çüncü hukuk hakimliğinin 34 - 633 

No. lı 10 · 12 . 934 tarihli ilfuııile 

mahiye 8 lira nafaka vermeye borçlu 
Şehremini Melek Hatun mnha11esin

de Dutlu bakkal sokağında 19 No." lı 

hanede mukim JJ~~:ın Tahsine icra 

emri lehliğ edilememiş \e horı;hınmı 
mahalli iku"mctgfthı halen meçhul 

kaldı~ı tııiiha§İrin §Crlıinden anlaşıl· 

mış olılnğmulnn lıir ay müddetle ilfı . 
nen tehi igat frrnsıııa karar 'erilmiş· 

tir. Tarihi ilfindım hilitihar h9rcu Ö· 

demez 'eyn tetkik ıııcrciinde icranm 
geri hırnl..ılmasmn dair bir karar gc· 

tirmedil .. çe cehri icra yapılacağı ve 

gene lın ıııiiddct içinde mnl heyanm· 
ıla lmlunınadığı t:ıkdinle poli le taz . 

) ik olnııal'ağı 'e lınkikula muhalif 
lıc~ nnnll:ı lmlnnduğu tnk!linlc lıapiıı
le c·cıul:uıclırıhwai;ı illincıı tebliğ olu· 

nur. ( :\ 786) 

Hı\BER - Akşam Postası 

Krem Ralsaınin 
-Kanzük-
Y egane ciddi gü

zellik kremidir. T e-
ninizin daimi taze
liğini Krem Balsa
min ile koruyunuz. 
~: ·. ' . . ... ·.f!>i ~~~.l":. . .. "'-. . ~~> ·• . • f.):. 

(f PA ~A~~A 

Kanzn ö~sürü~ 
nru~u 

Bilcilmle öksürük, gogus neı 
lelerile hat ve müzmin kasabaı 
i)tibablarmda, zalilreye ve :ıatül· 

cenb ve ·boğmaca öksilrllklerinde 
çok faideli bir şuruptur. Göğüs 
leri zayıf olanlara da ayrıca taY 

siye olunur. Her eczanede bulunur. 

KAŞE 
Müsb.huralı 

HUBlJBATUIYLARI 

StHHAT 
NEOKALMiNA 

VI!: 1:trtet1 · .. 1 gunli sunt ] l . 12 nrn ı ·l,iriııci --------------
a~ık artt . ., 

KuvvET Grip - Nevralji· Baş ve diş ağr1ları • Artritizm - Romatizma 

F. T. 649 
k rı·mu ılc 'c arttırma lıedeli 
•}ıııer ı 

• 1 ıııu ınnııncnrsin in , üzde -, -> 
illi 1 • ' 
t 

>ııhnndığı takdirde 23 . 1 . 93· 5 
ar'] · • ı ııne .. d'f C 

11 . nıu n ı .tıı'§nınhn giinii snut 
ıle ] ? 'k' . 

ile F, - nra!;ı ı ınc· ı n ~ık arttırma 
"' lının ' T J . 1 A } İiıı" e a ın ııt lor ası knpıııı 

tınrle satıl ~ 1 inal 
1 

. ' nraı;nH 1111 talip olanların 
111 luııle 

l't ilA tneınuruıın rniirııcmıtla . 
•lll olunur 

'---- . (3781) 

.. il 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve erkek 

terzisi 

Sütün ~ı\dar hep 
orada giyin rler 
fer keseye ve 

nuuya uygun el· 
biseniıi ancak 
orada yaptıra· 

bilirsin 'z. 
latonbul Yeni· 

r;ostatiane kar· 
şısında Foto Nur 

yanında Letafet 
hanında. 

A ı{""B"''~A 
... Anlu.wada. A K B A k't ~ '""'•n\ • 1 ap !i 

bir n hırinci şubesi modern ~ 
ltat tşekilde Maarif Vekalet.i ! 
'ti~~ SJhda açılnuştır. A K B A ~ 
,~ a.p evleri her dilde kitap ~ 
""ttn ' -
·e.,. ua, ~a:zele iht' yaçlarına ~ 
··İta~P vermektedirler. Gerek~ 

Pl~rınız k k • · • 5! ·" ı, gere ırtasıyenızı ~ 
., ll.ttı l . = ~,.,1 ... ~ o arnk A I< B A kıtap § 
c.ınde d 'k = ni~ n tc arı cdebil'rsi· § 

<., D l = 
·~ V e~ et Matbaası kitapları 1 

k&.ta AKIT in neşriyatının An-1 
tap da satış .Yeri A K B A ki- ~ 
\ ,,.. cvletid'r § 
·~ll.A . ~ 
llir· Mcrkeıi Telefon 3137 ~ 
ı . •tıc:i §Llbc P kırıc:· " 1761 5 

', 
1 

tube: Saman Pazarı §i 
1 uınınuqııııınıuııı ııııuııııınııı?1ııııııuım ııı ı:ı ı:ı • ı ıi . ~ 

"---- 1 

İstanbul /ldrıci icra Jlfrmıırluğıma: 

-
TAM ATLAS 

125 kuruş ikbal KUtUphane•inde 

ıı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııımı~ı~. 

Haczedilip paraya çeHilme ine 

karar verill'tı 'l' taınammu ~;)00 lira 

l..ıyıııet tnkJir olunun İstaıılınlda ı\. • 

l11çı·lehi nı:ılıallc inde Fu;ı<"ılnr cad • 

\!t·..,inıle f' ki 2 yt•ııi 4 No. ile miirek· 

l, am 'c fo, kiııdc odaları mü~tenıil 

hir tliikk:tııııı tunıamı 4200 lıisse iti· 
harilc 560 hissesi nrttırıırn kouıuş o· 

lup 19 · 2 • n5 Salı güiıU bant 14 ten 
16 ya knılıır ıluircıııiztlc ~ıçık arttll'· 

ma suretile satılacnktır. Artlmmık 

brlleli tukılir edilen kıyınellt>n mez -

kur lıi ~ere isıılıct eden kıymetin• yüz 
ele yetıni~ lıe ini hulduğn takdirde 

mezkiır gn~ ri mc·nkul uhcı ı uhde.:.i · 
ne ilıule oltuınC'aktır. Ak i halde son 

Acele satıl ık ~ iı~mmıımımmıılıf ılııımmıııııımm~mım~ııııı~ıııı~ımım !ı:~~'.~~~:~ıım~~ıı:~~;:'·:~.~~.~~.~!!.~.,~ ~ 

;: YEMEK ve TATLI KiTABI Kelepir perükar salonu ve at· 
tar dükkanı 3,5 beyğir kuvvetin
de Sarole a marka bir motosiklet 

cırttmnnrım tcıalılıiiclii baki knlmak . ve Girigon markalı kursu mü -
üzere arttırma on he§ gUn mUclıletle kemmel b~r bisiklet .. Taliplerin 
m:ntılarnk 6 - 3 • 935 ç~ırşuuıhn giinü Kurtulu, caddesi Tepe iistünde 

saat 14 ten l 6 yn kaclur gene daire· 11 numaralı dükkanda Attar 
mizıle yupı1accık olan a~ık arttırma . Bny Mehmed Hayriye müracaat· 

sıuda s11t1lı~li çıkarılım mezkfir gayri ları. (3738) 
m~nknl lıi1111cQi en ı;ok nrttırnn fistün- - Kf RALlK ODA 
ılc lıırakılacnkt ır. Arttırın:ığa girmek 

~ 1 HergUn pişecek yemeklerin ve m1ıl2r1n Jıstes i ni ve yapılışlmm 
~ Cıltli 125 bu kitabda bulacaksınız. 
§ciltsiz 100 Satış yeri; lstanbul Ankara caddesi No. 157 
= kuruş 

fıdlm~lllllmlll!l!llOOmllffllm~lllll!ll!lllllll!~llmlmlll!lllmlllrn~mlllllffill1ıh 1nkı1 ftb Kitabevi 'Qllill~nııımıııı~ı1ı. 

Günün 
-~ F otQgralları ·: 

i tiycnll'riu nıezkfir gayri menkule · 2. arzu edilirse l oda kiı·ara veri· 

takdir ctlilıııiş olan kıymetten mez- Iccektir. Oldukça ıııüıstakil sayılabi· ı 
kiir lıi""C) e mt11>ip kıymetin ) üz<lı' lir. 
yedi lıw;u~ıı ni hctiu<le pey akçesi K mnkapr Ni~anrasmda ~[ühre so-

Muhtelif gazetelerde çıkan günUn hadiselerine ait fo. 
tograflarla ıpor mecmualarında gördüğünüz spor hare· 
ketlerine ait fotograflar yalnız lstanbulda V AKIT 
kUtuphanesinde satılmaktadır . 

. . ~ ... • . ... .l • . . ~ ......... , ' 

, ~~ulu al lıir lınnkanın ~nı~~ kaknunıa~ (5) -~~~~--~-~-.-~~~--~-~-~~-~~~~~-~ 
mcktuhunu 'erıııdcri lfızııııdır. Hak 

iarı tupnyn ) azılı olımyan ipotekli a· 

i urak l ı 1 aru diğer nl:tkml~ırlartu \C ir· 

ı ' fıık lıakl...ı sahiplerinin hu haklarını 

\ ı• lııı:'lll~iyl<' faiz ve ıııa"-arifc dair id· 

Kiralık kahve 
Yakacık Köyübüyük kah'Veha-

nesi iki sene müddetle kiraya ve-
ı·ilccektir. Taliplerin 17 - 1 -
935 tarihine kadar Kariyei mez . 

li.1lıınnı ilfın güııiintlcn itibaren yir- kure muhtarhğma müracaatları. 
!ııİ ı;ün iı,:inclc clııircmizc lıilclirilıneli· --~-----...,------

1. \k İ stanbııl IJc~inci icra /'ılemurfu. 
ı 11._ ı · i takclirıle lıaklan tapuya ya· 

nh olıııı) aıılar s:ıtı, lı<>ıle1inin p:ıy . 

laşmasnıa girCnll'zler 'c lıirikıni" }ıj. ;,. 

ıuı. 'akıf iı·arebİ 'c lıf'lcdi) c , ergilc-

ğumları: 

Bir horçtan dolayı mahcuz olup 

p~mıya çcvrilınc:;ine karar verilen 

hakrr kazanlar ~6-1-935 tarihine mii 

sadif <"mnartcsi gi.inii saat 12.30 da 
ri lıor(;lııya uittir. D.ılıa çok malfınıat 

alnıak iıstİ) culf'r 26 - l · 9:l5 Cuıııaı·. 
te:;i güni.inılcn sonra dairemize açık açık arllırma surctile satılacağından 
dahili hulıırıdıırıılucak olan artlırına alıcılarm hu t:ırilıte İstanbul asma al 

~ nrtmuııc•ı;İ 9;~ t . ::!t:~ ı. No. lr dosya. lı !.:ııkııı·hamlaki memurumuza mü· 

... m<Ja lnılunnıı nıczkfir gayri lll!'nkn raeaaL etmeleri ilan olunur. (3787) 

ıiin eHuf, ıııP::;alııı H'Suireyi gösterir ,. ' 
\aziyet H' takdiri kı)Hll't raponmu HABER 
t;iiri.ip nrtlırılaca~ı ilan olunur. :~785 
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bu har kuvveti yerine bez.et motöril 
ile iş!iyen yeni aiatem bir lokomo !ilin tecrübesi yapı!mışttr. 4075 

beygir kuvvetinde olan motör, lo 7ıomotile şaatte 90 mil, yanı t:ıkri 

ben 170 kilometre sürat temin et ııe!ztedir. Anhara hattında işliyen 
ehspresin rJasati sürati ıaa!te 45 kil':)metre oHr·ğu düşünülürse bu 

aiiratin büyüklüğü derhal anlaşı •ır. Yuharda bu lokomotifin muh· 
telil resimleri görülüyor. Kö~e:le ki ulak res::n Amerikada ilk loko· 
motiflerden biridir. 

~Zı. ı~ tye moaan 
lirdi. Son zamanlarda Berlin ve 
Lom!ra ka:lırı teı-zilerinin vücuda 

deyi.nce aR.ıa evvela Pariı, erkek modası denilince de Lonttra 
Londra Pari8e birer rakip çıkmışlardır. Yakandaki renmle,J' 
getirdikleri ve lngilterede büyük bir rağbet bulan bir kaç ıaPlı' 

mod ısı göriiyorsıınuz. 
~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~~~-____./ 
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Ehliyet vesikası! Kömürcüler l 
U~unçarş::da lıe1her Faruk di. 

1Se'1yar kumür öl i ! 
yor kı: J c er n 

Biliyorsunuz ki, Belediye tara- çaJıştırılmamaJarıoı j 

cından yeni bir usul çıkanldı. isliyorJar 1 

Berberlerin eller·nde mevcut es- Geçen gün 
U vazı ehliyet vesikalarının değiş 'leyyar kömür -
tir~!mesi m \1r\fı ~)arak istene.. ü Saminin ti -
part. ç_:>k 'ı. ~ · ' g~!hor. Dukkan 1·ayetini yazını§· 
la ik. K.'\lfa 'lir u' · i ·· :...eman ü~ 1 'ık. Dün öğleye 
:işi bulunuyoruz. Dün vesikaları ı foğru matbaa • 
tebdil ettirdik. On buçuk lira pa- nıza dükkan sa-
ra verdik. Öyle zamanlar oluyor 1 '1ibi bir kömür • 

Irak petrollerini Akdenize akıtmak için yapılan büyük boruların I ki, bu parayı biz ancak on beş ~ij geldi. Bey . 

geçenlerde açılma merasimi yapıl :/ığmı yazmııtık. Üüstteki re- günde kazanıyoruz. 1 ·ğlunda Tarla· 
Bu ücret" n daha mutedil bir ' d simlerde bu boruların dö§enmesine ait muhtelif intibalar tespit edil- llaşı ca desin • 

şekle indirilmesi suretiyle hiç ol - de F2 numaralı 

........................... 
5 Kuruşa tam bir Roman 

Kara Gölge 
Her ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap ne§rolunur. 

Her bir kitap tam bir romandır. 

Birinci.kitap: Bir Mühim Cinayet 
N eşrol umnuştur. 

İkinci kitap: Sarı Saçlı Adam 
Şubatın birimle neşreclilccektir. 

Son derce m-eraklı ve heye-anlı po'=s ro~anlarıdır . Kı~ r,ece~ 
)eri · ··sa f .... ~ • c., e' i v~!:: · t r;e- · 

tavs:ye eder~z. 

mazsa emsalimizin zarardan ko • dükkan ..ı a kömürcülük eden ö . 
runması im~{an yok mudur? mer de~i ki: 

Sirkecide Demirkapıda berber 
Hakkı d·yor ki: 

On beş seneye yakın bir za-

- B;z de Sam~ gibi k1'mm1zı 
l>u mem1eket uğuruna döktük. 
Yanım :!a üç adam çalıştırıyorum. 
Onar lira maa'l verjvonıwt. Avrr • 

ca ayda yİrJrti lira da dvkk~n ki • 

man ~an ben berberlik yaparım. 
Geçenlerde son vesikamı kaybet· 
tim. Be'ediyeye giderek hana nüs

"Mt var. Hük~e1İn ve ... gilerini, 
hai saniye nevinden bir vesika 

~ehd:··çuin res·rle:r:ni ..le 71*,....$\· 
ver:lmesini rica eWm. 

1 

"""D:!a :.: -!i~ç_rurt. ~e,-ıe ·"e veır.\i -
Ora.la•~j mem•ırlar evr~ kımı 

1 

bulub bakmağa lüzum görmek • :rm vergi 150 - 150 lirayı tutu -

sizin bana yeniden vesika alma • yor. 
, ğa mecbur olduğumu söylediler, Biz dükkan sahipleri son za • 

Yeni bir veeikanın alınması beş li- manlarda türeyen bu seyyar kö -
rava V;\"le"•e.Jir. 1 ır..ürcülerden çok ,.:kayetçiyiz. 

T·""' 1 ~··1-i zav·;n.ıen r:•ka .. .ı~r-~ Seyyar kömürcüler ne kazanç, 
~-· - ·: .. 1.._ •• ,. -~- ~-_, r~ .. --~t r.--·1ı:. n~ ve:·g· ver!r'er. ffç gi;n evvel 

~ l .. arı anca1: d'i hıru,.~an ih\reU1r. , Tak;im •"e seyyar bir kömürcüyü 

... ••••••••••••••••••••••••••mr Bu zararı görmekliğim doğru mu- belediye memurları çevirdiler. 
c!iır? Belediyenin nizamına uymıyan 

Satılık Ev 
Ak§am gazetesinin 25 • 12 ·' 

tarihli nüsha sında İstanbul Zir~ 
Bankası tarafından yapılan ilil' 
da Kocamustafapaşa Hacı Hııf!ll 
mahal1esinde Sarayönü sokağıJ11 

29 · 31 • 33 No. Jı ahşap iki lı~ 
ve halı~enin 2 • 15 hissesinin El 
bibi firari e§lıastan oldugı'ııô'~ 
satılmaktadır. Bu hanenin 13 · l 
hissesinin sahipleri ise Sotiri, }. 
nastas ve Vangel Sotirinin old~f 
gu ve hunlardan Sotiri Anast116 

\'ef atiyle veresesi Vasil A11ııe1' 
ve Sotiri Vangelde 13 • 15 bİ~ 
lerini satmakta oJduklarmdııJl 1 

teklilerin vekilleri bulunan G111
' 

tada Nazlı Ilanda l • 6No.h1', 
zıhanede H. Hüsnüye mürar11

1 
etmeleri ilan olunur. ( 6~ 

/. ------------ 1ır1 
bir kantar buldular. Sattı1' I 
kömür de iyi değildir. Çoğu 1" 11 

sıktır, toz karışıktır. Seyyar e•"jfı 
burada, sizi aldatır, noksan f~~~ 
günlerce o semte uğramaz.l·lş ld' 
da aldandığı yanına kar 1'~ i~ 
Halbuki dükkan sahip~.er;i 
müşteri peydahlaması düş\JJJ r· 
ıd ... ·d· e· · IJttJ a a~maga manı ır. ızım 5 Je 
mız kömürler daha iyi ve bet" 

ucuzdur. • • ti 
Kazancımızı, vergim·Z1 rıJ'I 

vere1im. Dükkan kirası ödi1e0, 1 

üç dört kişiye maaş vereliJ11· J,ııı 
f:e,;k eeyyar kömü ... cüler nıe~ ...,j1 ., ·ı ,,. 
boş bu, •• ., rlo1a~!'n"'1 ıt.r ,ıen' • e' 

1 ,111 . 
Bu anacık haksız1~1dır. Pe.e e•ı 

nin bun'arla mücadele et.ot 

çok doğru ve yerindedir. 


