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Reylerin teslimi merasimi 
gZTORKÇE 
Marmaranın alb 

Muhtelif kazalarda 
6r Dlb ONiar, ean akıcıdır, ldıına- ne 

: •konondi (WIMull) oarlılua ,aJc kadar re-y verildi 
~~de eloerifll tlelUdlr. 8l-
6er11a,,. N bütiln Bozkulan 6ıula ir· 
.,. dl11e 116ıtereb1Uıiz. 

F erlliJzllnlın en gllzel, • Hrlmll 
'°Praklan, dallarla, tUrelert., "91-
l'lutılarla 11e deniz kıl/llanndald lao
f'llatılarla dalil olanıdır. Aımıpanın. 
!~!" 11erlere tı.tllnlllli. ancak 6811le
~ anlGfllabUlr. 

Bu olbl oirintUerfn. pkıntılann, 
Gf~nıalann, ,,aı.lm.elerin vaktlle 
~Mlbana 1anan gerteprenm.elerin • 
_,. doltlulu,,,, bllmlgen goktar. Bu 
:Prenlfler, çllt"1aln topralı llJr.,. 

"""-Bat IJIJu. bolluk, oerimlUlk 
~ffr. 
8büiı tınagurd da, 6ıı pfltl tlelffUc

lfkler ~rmiftllr. Onun için, çok ca-
: l#Gkıntlır. Hele Akdeniz, Marmara 
ı llllatumzda geıUlUder atlaın boflU 
lfkırar_ Çok aevinmellglz ld. baat&I&· 
~ topraklar altındakl dellfbnler, 
::Zl/lllare• önce, hızım alllllf buluna-

' ... Düfiiniln: Bügllk genanıntıla-7' llrırdıunuzda M kadar Ngrektlr ! 
~da ancak kırk gd ince .,,,,.. 
.t.ı zedelentli11dL Şimdi de, Marmara ::;'° beı on klfi öldlJ. 
6fr 011 klflden daha pek pli adam. 
~'· tren rarPlflRtllUUla da 6le- Bqiinlıii merainwlm iJıi •6riinilf-
w;,~- ·-Blztleld 1anuıtllar, /flPOlllJO- • • --L..:.. her tarafmda 1.a-ik bir 
ııe--.erte ölç#Uüne oyuncaktır. Çill • Saylay eeçimi için ikinci seçunı rau... llY7 

fil ~ gerteprentUerf ,,b 6lnln • intihabmı bitiren latanbul, bu 1&· cotkunluk Ye tezahüratla rey 1&11· 

1ta-."ıtuc unUerf ,,,,,,,,,,,,.. Derıbt.r, Wı, int;habm bititini büyük me • dıklarmı kaymııkamlıklara götü • 
ı;.,._.. gllrlgor. Oglegbn, Japon • rasimle kutluladı. Halk bu sabah rerek teslim etti. (Devamı 10 uncu da) 

~.~ Aı~öD. ınc=carıartrnız dola. rı ıenltlen 11~ Hem ü ~~ 

~~~.:::.-:..:bu sabah. toplandılar 
~: (Vl·ftO) v 

Sağlık ökonomi Bakanhgıyle temast 
Bakan 1 bulunmak üzere heyet gidecek 

- UJUtturucu maddeler inhiaa- ı dır. Dil• taraftan lzmirden bir 
llrınara adalarına n mma mUddeltelJ beri piyua • heyet te bqiin Ankaraya hare -

gidiyor dan afyon aatm almaktadır. Da- ket edecektir. 
lift ticaretioıisde Ye ticaret mu- Diler tarafwa 11JU1turuca 
,._..,...i•de mühim bir meYkii maddeler inhisarı müdiirii Bay 
olan ba maddenin b6yle aylarca Ali Sami de bu alqnyı Ankara • 
alım Ye •tnnmm durması, ıe • J& ,mnektedir. 
rek afyon müatahaillerinin ıerek Aft.on piyaumız, ha heyetin 
af7on tacirlerinin çok zaranm faydalı tetebbGalerde halanaca • 

»-dan Ye iDbiaarm mühim mik· mucib olmuttm'. • ... 
tarda milba.,aata pek yakında 

Afyon tacirleri ba aabah ti· bqlıyacaimdan emin buhmmak-
caret bonumda toplanb yap • tadır. Fiatlerin de ba suretle te
mqlar ye meYCUd vaziyeti ıörüt- reffü edeceli muhakkak a6riil • 
mütlerclir. Bu arada İzmir af • mektedir. 

Balkan antantı bir 
tebliğ neşretti 

Roma anlaşmasının Orta ve 
Şarki Avrupaya teşmil edilerek 
tamamlanması ümidi var 

Cenewe, 20 (A.A) - Bal· 
kan antantı mümeuilleri, mem 
leketlerinin Avuaturyanm istik 
lili ve Orta Avrupa memleket• 
lerinin iç itlerine müdahale e • 
dilmemeıi hakkında Romada 
tasavvur edilen antanta ittirak· 
leri ihtimalini müzakere etmit
lerdir. Hiç bir teye karar veril • 
memit olmakla beraber, bu an
tanta iıtirak etmeleri için Ro
mada iıimleri bUhaua zikredil-

memit olan memleketlerin de 
benzer emniyet balları ibdu et 
mek iıtedikleri .CSylenebilir. 
Teblllde ne denlllıor? 
Cenewe, 21 (A.A) - Havas 

Ajanaı muhabirinden: 
Balkan itili.fmı tetkil eden 

dart devlet miimeuilleri top
lanblanm müteakıb yaptıkları 
tebliide, kendilerini doinıclan 
doiruya allkadar eden me.ele-

(Devamı 10 uncu da) 

lstanbula gelen bir 
devrlfilem seyyahı 

MI:~: .~~ı:~=:~ on Altm kaçıranlar 

S.y7'J}a kan koca, Afrika 
orlaanda. .. 

Bu sabah ihtisas mah· 
kemeslne verildi 
Memleket el.- altm bçıraa 

bir pbekenin yalralandıpnı din 
yannqtık. Ba ...... ll•kkmcla 
Emniyet müdürlüjüDce J"ınlan 

tahtcJb.t bitmit " -··- .. 
aabah sekizinci ihtiw mallb • 
meaine Yerilmiflerclir. Otleda 
IODra muhakemelerine bqlm • 
caldır. Zabıta tarafından Japı • 
lan tahln1rat neticeainde ba it • 
ten suçlu airiilenler tmılanbr: 

Eıe vapurunun ikinci kapta • 
m Hüwnettin, C.latada bir 
teker fabrikumm .-hibi AY • 
ram, yanmda çalqanlardan 
Yorai, earraf Koçu Ye Naam • 
dur. 

(Dnamr ıo uncu da)' 

Evvelki ıün, London iıimli in- ------------
siliz harp vemiıinin kumaiıdam, Buğday İSİ 
tehrimizdeki tanmmıı ıimalara ve· 
lngiliz Kolonıi'ne bir kokteyl par 
ti vermitti. Bundan dünkü ıue- Uç memura lşden 
temizde bahsettik. el çektirildi 

Kruvazörün sü•erteai, kalın Ziraat Banlraımcla bafday ifa 

yon tacirleriyle de telsraffa ıö -
rltillmiiftiir. 

tentelerle öyle ıımtıkı kapatdmq lerini teftit eden komityon çal..
tı ki, takriben deiil, tam minuile muma devam etmektedir. Bun • 
kocNDan bir çadıra benziyordu.Dı dan bqka Haydarpapclaki bui
f&l'DUD aotutu, buraya hiç 11ZDU- day ıilolan itini tetkik etmek i • ;===========ti 70rdu. Renkli deri fenerler, aalon çin de Ankaraclan bet ldtilik bir 

AtatDrk geliyor 111111ikiıi, dam eden tık adamlar, heyet plmiı "ilk it olarak 6' 

Saflılı Bakam Dr. Relik 
Stq./am 

Neticecle latanbuldan bir he
yetin Okonomi BalranlıiıJla te • Ankara, 20 - Reiaicümhar 
mu etmek bere Ankaraya ait • Kemal Atatilrldin yalanda ı. 
m•i brarlafbnlmqtır. Ba he- tanbula ıeleceti lmnetle tay • 
yet me,.mnda vaziyeti bilen ba- !eniyor. 

beyazlar ıiymiı ıanonlann utta· memura itten el çektirilmiıtir. 
bldı aen·ı yapıtlan. · Tahkikat dnam ediyor. 

Ancak batmızm üzerinde, .U.- -------------
lü ıütl& boyanmq Ye ID&l1llDall9 

duran kocaman toplara ve eski bir 
zı aaylaylanmız da bulunmakta- r------------ANKARA, 20 (A.A.) -

~elek, Kapudai Ye Marmara----------~--------~~=------~~--~~--~----~~--~~·~--~~ 
~ ·•·--d Roma mülakatından evvel ve sonra: -...-ın ald yer teprenme1inin 

(Devamı 3 ünt:iüle) BORJIYA 
Mlşel Zevakonun 
bu anıa eserinde "Matı a&rarlara kartı hiildlmetin 

•e !erli kurumların ilk s«nünden-
~ aldıJı tedbirleri ıöımek e 
tereken '-tka tetbirleri yerinde 
::ıc için Sallık Bakanı Dr. Refik 
._, .... hllkemetin brarile hl • 
)o illet DU1Una Jal'lll oraya sldi • r. 

- Ba~ Doktor Saydam Kll'IDDI 
~ batkam da olduiandan 
biJ Y kurumunun orada yap. 
~ hrclualan da alaclm ıeçire-

Framn suetelerine söre Ba7 Ma801lDL lta17U gazetelerine söre Bay Pfyer LAvaL 
Tarihin kaydettiii en baria, 

en kaplan ,&reldi ve en ıüzel 
kadının macerumı ze'Vkle oku
yacaktmıs. 

Yakında 

HABER 
sOtunlannda 

Bu mqhur eseri reaimli ola • 
rak göreceksiniz. 
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1 Ankara telefonu f 
Aydın demlryolu 

HABER - Alqam Poıta• 

Ankara, 21 (Telefoıila) -
Dün aktamki Bakanlar heyeti 
toplantumda Nafia Bakanı Ali 
Çetinkayanın Ayc:Jın demiryolu -
nun sabn .ahnmuı b&kkmda iza
hat verdiği tahmin edilmekte -
dir. 

Naziler şimdi de A vustur
yada reyiam. istiyorlar 

Beli kırlldı 
Bu sabah aaat 10 da ortaköf 

Divanyolunda 43 numaralı dük " 
klnda oyuncakçı 42 yqmda A ' 
dem oğlu Niyazi, dükkia!JIJll 
camlarım temizlemek üzere bit 
iskemleye çıkmıt, fakat iskelll • 
le ayağının altından kaydığın " 
dan dütüp bel kemiği kırılanı ff 
hastahaneye kaldırılmıt tır. 

HAklm namzedi sta
Jlyerllğl yapanlar 
Ankara, 20 (HABER) - Ad • 

liye ayırma encümenine verilecek 
terfie müstahak Adliyecilerin lis-

Avusturyada Nazi pro- Romanya 
Siyasal vaziyeti 

pagandası tekrar başladı anlatıyor 
Köpek ıaırm••• 

. F eriköyünde Baruthane cad· 
deainde oturan Ahmed Fevzi ki'" 
zı 9 yatmda Şükriye, evine fİ ... 
derken bahçe sokağındaki Abdl 
apartımanında Bahri lbrahiıd' 
aid kurd köpeği tarafından sal 
bacağından ısırıldığı iddia edil" 
mit, çocuk ve köpek muayeııef' 
ıevkedilmittir. 

teleri hazırlanıyor. Encümenin tu· 
bat hatlarında toplanması ihtimal 
leri kuvvetlidir. 

Viyana, 20 (A.A.) - Sar reyi· bet kitinin silih aletine utramıt· 
lmındanberi Styria' da Nazi pro • trr. 

"Ktlçtlk anlaşma Ue 
Balkan anlqması si
yasamızın esasıdır,, Memur olduğu halde yeni ka

nuna göre hakim namzedi ataji -
yerliğine girmek mecburiyetinde 
kalan bazı Adliyeci ıençlerin 

müktesep haklarının temini için 
Adliye ve Maliye bakanlıkları ara 
aında konutmalar yapılmakta, bir 
formül aranılmaktadır. 

--0-

Ilmt ıstılAhlar yaşa
yan sözlerden 
yapılacak 

Ankara, 20 (HABER) -Türk 
o;u Tetkik Cemiyetinin türkçe kar 
tıhklan arayan komisyonu ıözlük 
hazırlama yolundaki çalıımalan • 
na devam ediyor. Toplanblara A· 
tatürk de onur vermektedir. 

Şimdiye kadar tesbit olunan 
kelimeler iki bine yakmlqmııtır. 
ilmi, kelime ve ııtılahlann yaıa • 
yan kelmelerden üretilip yaratıl • 
ması eiastır. Toplanan kelimele • 
rin marta.,d«'fnı neıri bekleını;. 

ti ~ 

Memlekete girmesi 
yasak edilen gazete 

Ankara, 21 - Atinada çıkan 
Ermeııice Aramazit ıazeteainin 

memlekete sokulması menedil • 
mittir. 

Kültür bakanı 
Bu sabah Edlrneden 
şehrimize geldi 
T rakyada teftiıte bulunan 

Kültür Bakanı Bay Abidin Öz
men bu sabah konovamiyonelle 
ıehrimize dönmüıtür. 

Bay Abidin Özmen Edimede 
Gazi yab mektebi, kız muallim 
mektebiyle diğer mektepleri tef
tİf etmit ve gördüğü intiZamdan 
sevinç duyduğunu bildinniıtir. 

--o-

Fransızların alacağı 
bir.ada 

Losanjelos, 20 (A.A.) - Jan
dark kruvazörü, Panama kana
lının 1300 mil garbmda· Klipper· 
tqn ye yahud Paayon aduı iami 
verilen adayı reşmen teeellüm et· 
mek için pazarteai günü hareket 
edecektir. 

lnğlltere ile Fen lan
dlyanın aralarını 

bulacağız 
Cenevre,. 20 - Milletler Ce

miyetinin son konseyinde umu -
mi harpte İngiltere tarafından 
kullanılan Finlandiya balıkçı 
gemileri meselesi etrafında Fin:. 
lindiyahların istekleri münaka -
ta edilmittir. Neticede, Konsey 

'*tJcam Tevfik Rütt6 Arasa bu 
itin hakemliğini yapması teklif 

'I. 
edilmesine karar verilmittir. 

pagandaımın yeniden canlanmıt Taarruzu ıyapanlar kaçmıt, iki 
olduğu haber veriliyor. kurtunla sıyrılan reis, zabıtayı hi 

Linz'de, Naziler, Sar'da oldu- diseden haberdar etmiftir. 
iu gibi Avuaturyada da reyiima 
müracaat edilmeıini dileyen be • Metz, 20 (A.A.) - Sardan 
yannameler dağıtmıtlardrr. göçmen akını devam ediyor. Dün 

Nöye Viner Tageblat gazetesi- de 550 kadar mülteci Starazl:nırı 
ne göre, Bay Hitlerin Avusturya- ile Tufuz istikametinde Forbah'la 
daki eski müfettiti Habicht Avu.. Sarıemin'den ıeçmiılerdir. 
turyada Nazi propagandumm i • P A R 1 S, 20 ( A • A 1• ) -

daresini Münihte tekrar ele ala. MalOm olduiu Teçhile Sardan 
caktır. iltica eden Almanlar, Frama-

Sardan hicret edenler nm cenub kıımmdaki eyaletlere 
Sarbruk, 20 (A.A.) - "Sar • yerleftirileceklerdir. Şimdi de yar 

bruker Abenblah" gazeteainin yaz drm iıtiyen Fransız ıöçmenleri • 
dıfına ıöre, Dudviller mmtakaaı nin, bilba11a Brotanyada tabıia e
"Alman cephesi,, reisi, ıabaha dilen iskln merkezlerine aeTkolu
karfı saat 2 de evine dönerken, J nacakları bildirilyor. 

Sarıkamışda bir 
define 

Sankamıt, 20 (A.A.) - Bura
da çobanlar tarafından bir define 
bulunduiu hükillnete haber veril
miftir. Defineyi saklayanlar ~ib 
,dilmektedir. 

--o-

Yugoslavya 
muhacirleri 

Ankara, 20 (Haber) - Duy
duiuma ıöre, Maliye Bakanlıiı, 
Yuıoslavya mübadilleri iflerile 
uğratmak üzere daimi bir komiı -
yon teıkil edilmeai için Baıbakan
lıia müracaat etmİftİr. Birkaç ay 
evvel bu itle uirqmak üzere tet-
kil olunan komiayonun iti batar -
mağa imkan ve vakit bulamadığı 
anlatrlmıttır. · 

--0--

Muhafaza teşkllAtmm 
alacağı tayyare 
Ankara, 20 (A.A.) - Güm

rük muhafaza tetkilitmm satın 
alacağı tayyare için t99kilit men· 
ıuplan tarafından bet ay içinde 
toplanan 7.000 lira muhafaza u· 
mum kumandanlıimca Türk tay. 
yare cemiyeti umumi merkez vez· 
JJeaine teslim edilmittir. 

Moskova elçimizin 
verdiği zf yal et 

Moskova, 20 (A.A.) - Moı. 
kova elçimiz Bay V uıf Çmar ev
velki alqam elçilik binumda 
danalı bir ıüvare vermittir. 

Siivarede Ha,rjqy~P,.iaer v .. 
kili K11tinski, Müdafaa komiser 
muavinleri, General Budiyeni, ti. 
caret komiıer muavini, Hariciye, 
Müdafaa ve ticaret komiaerlikle • 
rinin ileri gelenleri, Sovyet Rua -
yanın Ankara büyük elçiıi Bay 
Karahan ve bütün ıefirlerle aef a
ret heyetleri ve bayanları hazır bu 
lunmutlardır. '· 

-o-

Stavlskl rezaleti 
Pariı, 20 (A.A.) - Staviıki 

rezaletinde, hakimlerin biaaei me· 
. auliyetleri hakkında raporda de

niliyor ki: 
- Tahkik komiıyonu ,eabak 

müddeiumumi Bay Preuard'm 
gerçi ihmal Ye teaeyyüb ıöater • 
mit olduğu ve fakat kendiıinin 
bqka vazifeye nakli buna kartı 
ki.fi bir ceza sayılacağı kanaa -
tine varmıttır. Yapılan tahkikat, 
B. Preasard'in teref ve istikame
tinden tüpheye dü,ecek hiç bir 
hadise ortaya çıkarmamııtrr. 

Cenene, 20 (A.A.) -Roman
J& Dqiıleri Bakanı Bay Titül•ko, 
lneatiyanm Cennre muhabirine 
mllhlm HJU&tta bulumnut ve de
miftir ki: 

"-Romanya, Avrupanm her 
tarafında yapılmakta olan müza -
kereleri ~üJiik bir allka ile takib 
etmektedir. 

Romanyanm coirafl vaziyeti, 
onma bir f&l'k misakının akdi için 
yapılmakta olan müzakerelerin 
bir an evvel neticefenmeaini arzu 
etmekte olmumı izaha k:ifidir. 

Biı: Roma anlatmuını Tuna 
havaamda yapilacak bir ç:alıtma 
birlilinin eauı saymaktayız. 

Romanya, bu itilif a bütün ıa· 
mimiyetile ittirak edecektir. Fa • 
kat bunu yaparken küçük anlq • 
manın Ye Balkan anlapnaaınm a• 
zaaı 11fatile ıiritmit olduiu taab
hüderi he~ba katacaktır. 

Küçük anlaşma ile Balkan an
laşması ve Fransa ile olan ittifa • 
lamız harici siyasetimizin esasını 
teşkil etmektedir. 

Romanya ile ve Sovyet Ruıya 
ile Fransa aruındaki doatluk, bü
tün bu ittif aklann normal bir ıu· 

.rette faaliyette bufunmalarmm zı· 
manmı tetkil etmekt-edir. Bu itti -
f~ar, hiç bir devlet aleyhine mü
teveccih değildir ve Avrupanın 

bizim memleketlerimiz tarafından 
itıal edilmekte olan kıammda 
ıulh için birer teminattır.,, 

-0--

. Bir lspanyol 
lhtllAlclsl 

Gihon (ispanya) 20 (A.A.)
Madrid hükOmet komiseri, ilk tef
rin ihtilalini idare etmi' olan sos 
yaliıt Menendez'in idamını iıte· 
mittir. 

[ Sabah ~azeteleri ne diqorlar? l 
"Bugünkü Trakya bize kafi değildir,, 

Kalpten ölüm · 
Kaıımpafada çiviciler içiııd• 

19 numarada oturan 75 yaıınb 
Süleyman, Beyoilunda, Y enite -
birde dolatırken birden bir• 
dütmüt ve kalbden ölmüıtür. 
BekCjlye hUcum 

Şark demiryollan bekçileriıt 
den Himid, nöbet beklerkeO 
sabıkalılardan Muıtafamn tüP -

h"';li bir halde dolaıtığını gör -
müı, yanına giderek yakasıll' 

yapıtmııtır. 

Mustafa buna kızmıf, k&Jll•" 
11nı çekerek bekçiyi yüzündell 

-;;;.alamııtır. Suçlu yakalanmıt -
br. 

--<>--
Çocuk uın mil doğdllf 

yoksa.. · 
Şehremininde Lutfi pqa cad' 

deairade eski Sultan Selim med -
resesinin bir odasında otur.
Arnavut bahçevan Cemalin ka" 
nıı Mesude on gün evvel bir I" 
ce ıancrlanmıf, komtulsrındaJI 

ebe Ay,eyi çağırmıtbr. Bir ~' 
saat ıonra Mesude ölü bir ço -
cuk doğurmuıtur. ' 

Mesude ile kocuı ertesi giiO 
bir olarak çocuğu medresenill 
bahçeainde kazdıkları bir çukd" 
ra gömmüılerdir. 

Kan kocanın gizlice yap~ 
larını zannettikleri bu İt görül " 
müt ve zabıtaya ihbar edilmit " 
tir. 

Meaude ile kocuı Cemal ~ 
ehe Ane dün zabıta tarafmd_.. 
yakalanarak ıorfuya çekilmit " 
lerdir. Çocuk ıümüldüiü yer" 
den çıbnlmıt, morga ıetiril -
mittir. Tahkikat devam etmek " 
tedir. 

-0--

SllAh ka~akçılığ"ı 
Meaia, 20 ( A.A.) - Silah 1"

çakçılıiına mani olmak için /. " 
merika hududunda 40 tar/ı.t' 
nöbetle muhafaza hizmetini lf" 
min etmektedir. 

--0--

KURUN - Aıım Us bugünkü baş 
yazuını son günlerde buğday satııın· 
da yapılan ıuiistimallere tah8is elmİf 
tir. Asım Us bunu Ziraat Bankası buğ 

dı, Roma anlaşnıasını.n esas manasını gibi bizim de bir bügük Trak11a mega ltalya ile Habeşliler 

day ıatın almağa başladıktan ıonra 

husule gelen yeni vaziyetlerin bir ne· 
ticesi gibl görüyor. Ye bu iş tanzim 
edildikten sonra bir daha böyle iıler 
olamıyacağını söylüyor. 

CUMHURiYET - Yunuı Nadi bu
günkü yazısına "Balkan andlaşma8ı 

konaeyinin Cenevre konuşmaları., adı 
nı koymuıtur. Roma anlaşmasından 

sonra Ukönce KilçlJk ltUat devletle • 
Tinin toplanarak bir konuşma yaptık
larını ve şil1}dl ü Cenevred.e Mösyö 
Maksimoaun rdalilf alhnda Balkan 
devletlerinin konUfmalar yaptığım 
söylüyor. Ye bu lro1Wfmaların makıa 

anlamak olduğunu ilave ediyor. loldefll1Uz olmaaı lüzumunu ıöylüyor. kendileri anlaşacaklat. 
MiLLiYET - Almred Şükrü Eı- Bugünkü Trakyanın Edirneye kati ol Cenevre, 20 (A.A.) - Her r 

mer eski bir Amrrika Jıatırasını anla- madığını w Edlrnenin garbine doğru _Jlj,_ 
tıyor. Ye Robert Kollejden çıkan bir büyük bir araziye muhtaç olduğumu· ki taraf, 1908 tarihli antlaınıa-:
çok Bulgarların bugün Bulgaristan zu, bunu Bulgarlann da ergeç anla betinci maddesi eauı üzerİ~ 
hllkflmetinde nıülıim mevki •ahibi ol- yıp öyle hareket ethceklerini ümit et· dojrudan dojruya müzaketer 
duklannı, ve bu meketbin şimdiye ka- tiğini söyliyerek yanını bitiriyor. ,-
dar bütün çalııması Hirilltiyanlık pro AKŞAM - Uç yıldız imzalı yazı in- evam etmeği ve müzakerat ,,,. 
pagandmına matuf oliluğunu ıöyle • gUiz kabine•i ve ıUalısızlanma işi mev amda yeni hadiseler çıkznşlll Ji 
dikten •onra bir kaç gün evvel Kolle- zulu yaıısında lngUterenln son Fran- için lazım gelen talimab verOI 
iin Amerik(ldaki reillinin Türkiyeye ıu - Alman münaaebetlerinde mev - mektupla teahhüd ettikleriııd,.,, 
geldiğini, ve Ti1rkiyetleki yeni hayatı kUerinden bahsetmektedir. J 1.,. " 

ulmılar kurumu konseyi ta r'1' 
anladıktan ıonra Kollejn bundan aon SON POSTA - iki yıldız imzalı Hah~t ihtilif.ının te•kikini, bıJ5 .. 
ra Türk yurduna faydalı olarak çalı- yazı Franau - Alman yakınlığından ~ • 
l<!Caiını ümit ettiğini söylüyor. balısetmektedlr. Evvelce bütün thtl- ıl toplanbsında reamen teeil 

ZAMAN - Zaman imzalı yazı me • Wların Franıa Ue Almanyanın bir. mittir. 
galoideaların bir gün t(l}ıakkuk ede •

1 

birlerUe uyuıamama8ından çıktığını ~ 
bileceğini aöyledikterı aonra Bulgar- ıö11l~ikten sonra Bitlerin Frama le-, larlıyor. Ve bunun mes'ut bir 
lar bizim Trakgadan dem vurduklan hlne aöyledlii doatane nutuktan tek- 1 baılangıcı o_labileceğini aöglüYof• 



..,, • 11daeftltı.. \.. . 

, lata.bula aden 
6ir koşucumuzun 

ayaklan 

e9ri8.lem seyahati 
har\ 1. .. ..___ (B"f larah I incüle) 
ta....ı~ canlandD'IDak için 
.;........,_ ortuma aıdmq "Çanak 

1~ Darclanelle1,, leYhuma 
ele L.ı_ ilİft"fi Yakit, ~ Der.e 

· HAiis Ingiliz kumaşları Bir koıucwnuzun ayaklan, 
TAM BiR EMNiYET iÇiNDE
DiR! 

-u&1111dujwıu hatırlıyor. 

t1 ~~u.· ~ .,:. dikka-
Türkiyede yapılıyor! Niçin diye torananız, ıençtiai

ni, canlıbjma, yıllardır tecrübeıi• 
ni, kazaDç!annı ve nihayet muh
temel bir ayak ıiıortuma :leri ıü
recek değilim. 

lail~ aimalar ftl'dı. Bunlardan 
._. Capitain w. E. p. Samı-

.. leftea"yle buuftım. 

DOkkAnlarj BiR DAMGA 
Vaktinde kapan- Kumaşların mllllye-

mıyorlar mı? Unl değlşllrlverlyorl ....... ~ aeııeden beri dem &lem 
~•-atbıd911Ditler. 
._-; tfmçbı dünyayı dolapyomı- Ticaret odası mese- Son aenelerde Milli sanayiin 

• _._. leyi araştırıyor artık yabancı mala ihtiyaç ıös-
~ f1;410deıı ordudaydım. Sonra, Ticaret müesseselerinin alqam· termiyecek kadar yüluelmes ·ne 
~ • uirafmaia bqlacbm. lan mu&JYeD aaatte kapanmalan ratnıen bir kııım büyük ticaret• 
"' L!.o.o~ak İlf yormn.. Dünya· hakkındaki karar ilk Yeril dili za haneler ya!mz "lnriliz kumaıı,, 
"it "ll&plarda, bakikattekinden man, her vakit olduiu ıibi, bu e· tatmakla övünmektedirler. Gene 
'I ,..'::_ika tekilde yazıldıima ka- mir büyük bir tiddetlc tatbik e- piyaaada bazı ticarethanelrin tal· 
~·Onun sahici ıinemaaım diJmit, beletliyo polisi dükkinla· tddarı kumq!arda, manifatura eı 
... 1 __ ~ İlted"m. Ayni zaman- rm kapanma aaatinde fer Jer ıe· yasmdan batka daha birçok eıya
.._ --.ı!ızl-:m. çok dolaımıı ada zerek tam vaktinde kapan· da bir takım yabancı damgalar na 
........ 9-d~erıni unutmayın. Beni ma1Arma dikkat etmiılerdi • zarı dikkati celb'etmektedir. Yerli 
~~· aYdetimde daha Fakat son zamanlarda bu ıüzel it maim bir kaç m"ıll fiyatla satılan 
... 1etl, mebus seçecekler- büyük bir likaydiye utramıt ıibi ve ıene de raibet ıören bu etYa· 
e.ı:.._ Cec. Y&nar alelicele eyden ıariinüyor. Şimdi akpmlan •· Dm maceruı bayii ıariptir. Bunu 
i:_l!1bp d L' anlamak için llrİiwıırük •11tat1°1tikl.._ ....,.. a uır IÜD enel aazete- at on dokuzda kapanma11 lizmı •- ...-
~ srkaaı, haberleri ıifre ile İelen hemen bütün dükkinlar ta· rini ıazden ıeç"rmek lizımdır. 
"1• &anderilmiı telıraffan at on dokuz buçuia kadar ha iti Bu iıtatilliklerde meseli lnıiliz 
-....;"

1
.:; te bir neYİ diplomatlık uatmaktadll'lar. kumatmm memlekete biç denile

' hld ır. Ukin, ben, ıiyasete, Saat ~i birde kapanacak cek kadar az ıiriti piyaaadaki 
11-._~&ıt.delil, seyahat 1olundan diiklclnlar. da ıene ftkitlerinde lnıiliz kmnatlannm çokluiuyla 
:--~ tated' B • Jrind tam bir tezad te,kil etmektedir. 
'"· un. enım en, kapanmamaktadırlar. -. daha çabuk Yarılır. Şehrin kenar semtlerinden Buıün artık kabul ed"lmiı bir ha-

...... J.I .. _ • f '--d kikatf r iri yerli fabriblann y•n.. "-1 L:~ ır.. an namzetliii· '-•lıyan bu usulıüzlük nihayet .....-~caka ? -, b blı mallara, ıipariı Uzerine, bir 
"""""'lbcg mız Mahmudpq&, Babçekapı Iİ i takım firmalar istediii ıekilde 

l.aı...- ~ nce mulıafanlrirdım. yerlere kadar sirayet etmittir• ~ eltin d ecnebi damplar vurmaktadır. "'- '-ı f JaJI olqdıktan son- Bir 1mnn dükklnlar da kepenk l1tanbul Ticaret Odaıı bundan 
ırlcasma temayül ettim. lerini kapatmakta, fakat yollarda L... .-- bir müddet enel yapılan ıikiyet 

:wntlat etmek inuna, insi- beklettikleri adamlariyle motteri· '--'-- ler üzerine bu it= ele almıf, fakat 
-ıaa milletlere de e- leri içeri alarak abt verite devam ~. bir neticeye Yarunamıf, yalnız 

"' ı..:• Yermeli 6lreti1or de- etmektedirler • .,..., bir te.knn ufak tefek eşyanın iıim 
~·- _ _ Ticaret Odan yapılaa m6ra • 

'aıa. ~ mflhhem, fabt n& eaatl&r ~ banclua im imim ıer·ni Tiirkçelettirebilmifti. Hal-
lalr cnap Yerdil ticaret •bahı k•nnll'kea bir im- buki diler yandan milli aanayii 

... darbeliyen bu Taziyet ıenit mik· 
ı. mmm sarar ıardiliü içia. me1e • 

, -.!erini ıezdin•z? leyi tetkike bqlamqtır. Bu......_ yuta dnam edip durmaktadll'. 
lfcl 4-erikayı, uzak Şark\', 'Af. ta belediyenin nuan cliklcatini cel Ankaradan ıelen mal6mata 
a.._ ~Son defa olarak, Afrika· bedecektir. ı8re aanayi umum müdürü Bay 
'-a a, __ 1-ıdaki Omit burnun-

0 
Recai lıtanbul fabikalarmdan 

-~ lrad •---- L...ıı.• bazılannm mGracaatı üzenn· e bu 
ar, auca &Rayı Tarih ve coğrafya 

........_ ~ Iİlnale doinı katettim. F k tllt l çok mühim meseleJi tetkike bat-
~ da Berata kadar 1·uim. a es IUDlf!lr. 
'-

1 
~ en nhti 1erlerin- Ankarada kundacak olan ta- Bir iman anaylcı1er ha iti 

~ ~llllf oldunuz. rih cofrafya fakülteıi için hazar- yapan fabrikalar baklmıda kanu-
Sa11r ... Afrika, Cenubi Ame bkta bulunan Gnivenite profe- nl taklbat 1apılmaauu iatemekte
'· ~ çok medenilet- sörle'rinden mürekkeb heyet tet• dirler. 
~ .._~ yeryüzünün en kik!erini bitirmit " raporuna ha- 0 

'-..... 1eri, Cenabı Amer:- Sll'lamaıtar. Rapor J&l'ID üniYeni- Hamur ekmek 
... tede kültür Bakanıyle Rektör ta- çıkaran fırınlar 

tt....~ ha leri rafından tetkik edi!ecektir. 
~? 791' ne ile 1~ ~ Kocamustafapqad.- iki fırın 

il., 'ı..~ atla, bazan otomobil Tayyare balosuna hamur ekmek çıkardıklan için be 
~ela lediye tarafmdan on beter sün 

'\'atıa taJYUe ile... ha~rlık mUclcletlo kapablmrıtar. 
~ iZ mı? Şubat ayı içinde yer:lecek olan -o-w 

-._ ta· 11r ... Zneem ve Z9Yeelllin tanare balosu için hazırlıkta bu-
8- llnetçiaı ile beraber... ıunmak üzere tertip hey'eti dün Kansını vuran adam 
~ Saanden, zarif bir te- Karaköyde Rıhtım hanında top- Silivri kazasının ÇaVUflu kayü 
'- ;ıı.:llm1610r •• maha•e- lanmııtır. Toplantıda, balo itiyle abarıinden Tahir adlı bir rencbe-

~edi:rord11: airatmak üzere Bayan Safiye E- ri, kanııyle münasebette bulun-
' el ki, oda olllUJ&D yer- m:nbı BqD.nlıtnıda bir komi e dujunu zannederek çifte tUfejiy. 
'd • oda hbmetçinizden ay. seçilmif bu komite de bankalar, le ağırca yaralıyan ayni köyden 

• lllıa? -cli19 litife ettim. ı!ıortacdar, tiiccarlar, ıirketler Recep, dün alır ceza mahkemesi 
....._ 

1 
__ •. : • • • • kollarına aynlmqtır. • tarafmdan üç sene dört ay hapse 

..._ ~d - malık6m edilmiıtir • 
.... lld •en fazla pribi- -dum.:-Jçinclen 14 tanesi pek kü· ....._ '1·:' l9T ne oldu? çiilr, fakat bir tanesi kraY&t ilne- la b k -o-

' b )'e cloJmuı. ıine konulacak bilyüldükde OD IJet -9' an ası memurları 
q•J'ret... N· • 7 1 Ba ka '-1: ~ IÇlD si çıJctı... fD llDID uÜtün memur Ye 

' o~ lece, bayabmda Hl: de- S.km hele talihe... müstahdemleri tayyare cemiyeti· 
lllidye dolmuı yiyor- (VI. nol ne ba yaalmıdardrr. 

Bir çocuk kavgası .. 

Atlı polis 
Ko;kumuz, ayaklarına h 

y~rli yün çoraplar ıiyiyor. 
Bu çoraplar, kendi söylediline 

işaret memurları da bakılırsa, Erzincanda el'e yapı!ı • 
atlı olmah mı? yor ve kendiı·ne ıönderiliyormu •• 

Şehirde vazife 
alacak 

Bu yaz ıehrim · zde bir atlı po
liı bölüğü ibdaı edilmitti. lran Şe 
binıahı Hazretlerinin lıtanbulu 
ziyaretleri eanuında çok :fe yan. 
yan bu atlı poliı bölütü, aldıiı
mız malumata göre, yakında ta
limler yapacaktır. lf&l'el me
murlarmm da Anuparun bir çok 
yerlerinde oldutu gibi atlı olma
ıının çok faydalı olacağını ileri 
ıilrenler bulunmaktadır. Bundan 
14 ıene evvel'ne kadar da lıtan
bulda atlı poliı letkilitı Tardı. 
Sonradan bazı ıebep!erden dol~ 
yı bu polisler kaldırılmıtb• 

o 

KUprO dubalanndan 
biri değişiyor 

Köprünün orta dubalarmdan 
biriıi bir müddetten beri ıu alma· 
la bqlamııtı. Belediye köprüler 
idaresi Em·nönü tarafmm Haliç 
cihetinde olan dubanın yerine a
yaklanyle beraber bir bafkaaını 
koymak için tertibat almıp. 
Bu duba bqün 1arın ferine l4nu 
lacakbr. · 

Bir kalpazan 
yakalandı 

Mecid otlu Hakka admda hiri 
kalp para yaparken cürmü met
bud bal'nde yakalanmııtır. 

Hakkmın yaphfl on Ye bet ku
ruıluk bir çok paralar, takımla· 
riyle beraber, bulunarak müsade
re edil:niı ve kendiıi birinci mü .. 
tantik taraf mdan tevkif ed:Jmq. 
tir. 

Onlversltede ders 
notları 

Bütün f akülteJerde, talebeye 
kolay!ık olmak üzere, profe18rle
rin ders notJannı bubrmak için 
On ·veraite bütçesinden iki bin li
ra tahıiıat ayrılmıfbr. 

Bu para fakülte talebe cemiyet 
lerine verilecek, cemiyetler de 
kendi kıaımlanna ait notlara ltu
brac•klardar. 

Bir kaçtır, onun iıkarpini ile 
panto!onunun paçası arasından 

bu baklava öraiilü ve ka"'ank tüy. 
lü çoraplan ıözümüze iliıiyordu. 

T anmmıı koıucumuz, bize 
ı&yle an!attu 

- Gayet rahatım •• Sıcak tuta • 
yor .•• Mal4mya, hir ko111cunan 
ayakları, sermayea"«lir.... Koru
mak lizan ••• Bundan bqka, Er
zincan&, bu yün, el 8raülil çorap • 
lamı daha renklilerini ımıar!a
dım. Skoç ltiçimi deuenlilerinl 
de ... 

T anmmıı lrot11rmnaz Oma 
Beıim KOfalayın bu .azlerinde 
mühim bir nokta nrı 

Ben, Skoç iSrıGIG denen hacell
lin. eporcular arumdaki töhreU. 
ni bilirim. 

Demek kOfUCQ Besim, çnlk hlr 
ıpor acanunun modumı, hiziin ~ 
nadolumuzda sezmiıtir. · 

AnadoJuda elle örfllen y(ln ço • 
rabm faydas ·ıe. lng:iltere taciri· 
nin.elinden ~lf markalı bir 
skoc; çorabmm vereceli fayda a. 
rasında bir fark yoktur. 

lkiıi de ııcak tutmak için. 
Hem bir çift 11calr...-U'J8He 

ayak, yabm kotucup IAzma de
iildir. 

Ayak, bizim de itimizi ıara • 
yor ••• "Dalama., denen tuhaf ,.. 
rıcı!dayıcı bir hldiseyi de orta• 
dan kaldıracak kadar buna h'r t .. 
kimül, hız Yerecek olanak, biraz 
da deuenleriai bir ııraya ıetir
mek suretile, hepimiz, ayaklan. 
mızı birbiri üzerine atarak, -b ·ı. 
mem tabir yerinde midil':- h 
Türk "Skoç'a .. çoraplarla bir Ar. 
sena 'li ( n ıibi apneb 01iriz. 1 

Omer Besimin, bu, dolradan 
doiruva modernlifini çok beieıa-
dim. Çünkü bakınız: p 

Bizde zenhil denen bir lflf ftl'l
dır. Kend0 niz tqımadmazaa, ha• 
banız tqımıtJar• Şeklini habrlıya
cakıınrz. 

Ben. tehrimizde oturan Ame • 
rilEalılardan. zen bil içinde pırua 
tqıyanmı ıördi'm ••• Fakat ae ol• 

---o--
Medresenin kurau'n- du bilirmiıin'z? Zenbili, pek el. 

'i veriıli olmaR bakımmdan be,e-
Jarını çalıyormuş nip kullanman bqbyan Ameri. 
Bayezit Medresesinin damla· kalı erkek ye lcadmlarm ardından 

nndaki kurtunlan söküp sattıiı bir kaç zibidi, eJlernde hemen 
leapit edi!en ve son defa da kur- zenbil kadar büyük bir takım. 
tunları çalarken cürmü methud ''tatıyacak,, lar ıezdirmeie bqla 
halinde yakalanan Abdullah a- ddar. Neo, pek aypnmut•• 
dmda biri dün öileden sonra Amerikalılardan ıeçerek, 1-a • 
Aaliye Birinci ceza mahkeme.· a- zılamnmn kullandıjı, ıenit, ka • 
de dört ay yirmi sün hapse o b· dm el torbalanna da iyice ba~ar
dar da emniyeti umumiye nezare- sanız, gene kendi malımız olan 
ti alımda bUiundurulmağa malı- J b ~r çok ıeyler, bunun altmcfan çı-
kdm o!muıtur. kar. Hllrmet lv.U11lr 
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BÜYÜK DENiZ ROMANI 

Şahin Yavr 
1 Yazan: Kadircan KAFLI l'fo. 61 1 

·'Kızı bir küçük sandala bindire-
. rek denize bırakın,, 

Ali reis, gürültülerden uyan -
mı§, dışarıya fırlamıt ve geminin 
direğine birisinin asıldıgmı ele • 
başıların onu kurtarmak için boş 
yere çırpındıklarını görünce kan 
beynine ısaldırmış ve haykırmıştı. 

Gene kızrn da ayaklarının di • 
bine düşerek yalvardığını görün • 
ce ~afırmıştr. Ruya mı görüyordu. 

Fakat hayir, iıte kendi gemi • 
sinde bulunuyordu. 

Ve işte leventler, birisini dire· 
ğe asıyorlardı. 

Kılıcını çekti ve bir ok gibi i • 
leri atıldı. 

Yol verin! .. 
Diye haykırdı. 

Yol verdiler. Önüne gelenleri 
devirerek ip!n ucunu bir tarafa 
bağlamak istiyen korsanın yanı • 
na kadar gelmişti. 

Kara Yuıufun ayakları ve vü • 
cudü boşlukta kımıldanıyordu. 

Korsan elindeki İpin ucunu bir 
kenara bağlamak ve öylece bı -
rakmak ist:yordu. 

Ali Reiıin kılıcı ay aydınlığın
da parladı ve havada bir kam 
çizerek ipi kesti. 

Kara Yusuf, ağrr bir çuval gi
bi yere düttü. 

Genç kız Ali Reiıin arkuın • 
dan ko§muf, sevgilisinin üstüne 
kapanmıth. 

Sonra Seçin'V'le dotrularak el • 
lerini göğ ün üstüne kavuıtur • 
muı: 

- Allahrm! .. Onu öldürme! .• 
Henüz nefesi kesilmemiı ! .. 

Diye mmldanıyordu. 

Zaten başı fena halde ağrıyor, 
kalbi hızla vuruyor ve ayakta du
ramıyordu. 

Onu ne yapab'. lirdi? ... Böyle 
bir gecede, cılız ve kimsesiz bir 
genç kızı geminin direğine asmak 
ona pek kaba ve inıafsız görünü
yordu. 

Kararını ve emrini verdi: 
- Yavuz! ... O kızı b:zim kü

çük sandala bindir ve denize in
dir ! ... Eğer yaıatmak istiyoraa Al 
lah onu yaşatır! ... lstemiyoraa, al· 
nında ne yazılı olanı görür!. .. An
laşıldı mı? .. ; 

- Peki Reis! ... 
Konanlar bu karara bir şey di· 

yemediler... 'J[ 
Ali Reiı bitkin bir halde Kara 

Yusufun yanına gitti, bir kenara 
uzandı. Bet dakika sonra genç 
kız geminin küçük sandalına bin· 
d!rilmit, denize indirilmiıti. DeJi 
Mehmed o kadar botuna giden hu 
kıza biraz ekmek ve su vermekten 
de kendini alamamıştı. 

Şahin, ıssız gecede ve denizde 
ilerliyor, küçük sandaldaki genÇ 
kız, ellerini kürek gibi kullanarak 
onun arkasından gitmeğe, onun 
dümen ıuyunda ilerlemeğe uğra • 
fıyordu. 

Fakat boşuna yoruluyordu. 
Zira Şahin, her an biraz daha 

ilerliyor fakat o, yetişemiyordu. 
Hayalinde, silik bir rüya gibi 

bir ıeyler görüyordu: 
iri yarı, babayiğit, denizci bir 

baba ..• Güzel, sevimli bir anne ve 
çevik, sevgili bir kardeı ! ... 

Deniz kenarındaki yeşil bir ka
sabada mesut bir hayat! ... 

Acaba bunlar ne idi? .• 

]
1! ~gilizce ders? er ı il 

Müellifi: ömerRıza 
-94-

Bir maksadı anlatmak için that 
kelimesi yerine ao that yahud in 
order that kelimeleri de kullanılır. 

Mesela: 

( 1) Ve will go very early, ıo 

that we may epend all day tbere. 

Yani "Bütün günü evdt" geçir • 
n'ek için çok erkenden aidece • 
giz ,, 

(2) Mary was walking quickly, 
in order that she might not be la
te. 

Yani "Mari geç kalmamak için 
iÜratle yürüyordu.,, 

So that ile in order that tabir
lerini "ta ki,, diyerek tercüme e
<lebifü·iz. Bu kelimelere ayn ayrı 
ınana v~rmek doğru olmaz. Bun
Jarı bövlcce bir arada ve bu ma
nada kullanmak gerektir. 

lf = (if) şartı ifade eder. Me-
sela: 

1 will come if it does not rai~ 
Yani "Yağmur yağmazsa gele· 

ceğim.,, 

Esaslı cümlenin başa gelmesi 
şart değildir. Bunu birçok miıal
lerle görmÜf bulunuyoruz. Bunlar, 
bu atıfelerden sonra da gelir; han 
gisinin hata geçtiği meselesi he • 
men hiç de mühim değildir. 

Atıf elerin bir çeşidi daha var
dır ki en mühimmi Alt hough = 
(ob:o) yani (her ne kadar) dır. 
Bunu kullandığımız zam!Lll söyle-
diğimiz sözde tadilat yapmak, sö
zümüzün tesirinden bir miktarım 
çıkarmak istediğimizi gösteririz. 

Mesela: 

(1 ) This is a good exercise of 
youra, alt houglı it is badly writ-
ten. 

"Yani "Yani senin bu vazifen 
iyidir. Her ne kadar fena yazıl-

. d ' mıf ıse e.,, 
Kara Yusufu hemen kaldırdı • 

lar, biraz evvel Ali Reisin uzan • 
dığı yere götürdüler. Genç kız ar· Ne zamana aitti?... (2)' However much you praise 
kasından gitmek istedi. Fakat Nerede görmüştü? .. Bu hayah him Colin is never aatitfied. 
Ali Reis ona temiz bir ltalyanca nerede yaşamııtı 
ile: Eğer onlar doğru id:yse niçin 

S d t N d k ., kaybetmit ti?. Ah, kaybetmeseydi, - en ur. .. ere en çı tın ... 
Diye sordu. timdi böyle ıssız bir denizde, bu 
Genç kız anlatmaktan ziyade minimini teknede, her an ölümle 

Kara Yusufu kurtardığr için te- kartı karııya kalmazdr. 
§ekkür etmeğe uğra,ııyordu. Ölseydi! ..• 

Deli Mehmed hepsini anlattı. Bundan korkmuyordu. Fakat 
Ali Reiı her an biraz daha kızı- Kara Yusuf yaıarken niçin öl

yordu. Ay aydınlığında bir kaç ıün? ·· Bir gün ona kavuımaz mı 
sene birden ihtiyarladığı, çöktü- acaba?· 
ğü sanılıyordu. Ötede Ali Reis, çoğalan ağrı -

Bu kadın işinden dolayı Kara larile dalgm dalgın sayıklıyor, 
Yusufu hiç affetmiyor, fakat le· rüyasında babasını, annesini ve 
ventlerin de bu işte acele etmele- kardetini görüyordu. 
rini pek fena bulmuyordu. Ah, onlara ne zaman kavU§a· 

Şakağını ve kolunu tutarak yü- cakb? ··· 
-.:ünü buruşturuyordu. Hele ıevimli kardeşi!. .. Şimdi 

Çok ağrı çektiği anlatılıyordu. kimiblir ne kadar güzel bir genç 
Bir aralık gözünün üstünde b!r kızdır ve nerededir? ... 

kan sızıntısı görüldü. Zavallı delikanlı, kendi karde-
Ayakta duramıyordu. tini, kendi emriyle ıssız b'r deni. 

Yani "Sen Kolini ne kadar met 
heuen o asla hoınud olmaz.,, 

Görüyorsunuz ya bu abfeler 
türlü türlü manalara geliyor. Hat
ta bunların içine katışbğı cümle
lerin manası bir arada bu atıfele-
rin manasına bağlıdır. 

Şu misallere bakınız: 

( 1) Although he had f ound hiı 
way out of the wood, John wu 
atili afraid. 

Yani "Jon, her ne kadar ağaç
lığın içinden yolunu hulub çıkdıy
sa da hala korkuyordu.,, 

(2) \Vhen he had found his 
way aut of the wood, John was 
ıtill afraid. 

Yani "Jon, ağaçlığın içinden 
yolunu hulub çıktığı halde gene 
korku içinde idi.) 

Birinci cümle Jonun yolunu bu Deli Mehmet koluna girdi. ze bıraktığını ileride öğrenirse a • 
b d lub ağaçlıktan çıktığı halde onun Korsanlar ona doğru bir adım ca a ne iyecek? ... 

alhla:r: işte hayat çok zaman insan1ar- ağaçlık içinde iken duyduğu kor-
- Reis! ... Bu kaltağın cezasını la böyle eeleniyor !... kunun henüz zail olmadığını an-
. · , • ~ • latıyor. verınız ... Bir koraan gemiıine bir 

kadımn g~rmesi yasak olduğunu lKINCI KISMIN SONU İkinci cüle ise onun ağaçlık i-
b 'l.m ı· d'' A d b 1 d çinde duyduğu korkudan sonra ı e 1y ı ... ramız a u un uk J:ıtııı111ıarıı1au1Prnınııııuıııurıı:ııuıınıııuuu~ııı11ıııırnııuıuııııınıuıuuınr.nıııuuııııl 

b · b 1 ı l 1 ş h • yolunu bulub çıkınca gene kendi-ç.a a~ı~ıza ~yem e i ar ge ecek- a ını·n o·· cu·· 
tır. Bu .nr ugursuzluktur. Bu uğur 1 fi sine korku verecek şeylerle kar§ı· 
~uzluğun önüne geçmelidir... il Şahin Reis ne oldu? Oğlunun ~ la~tığım gösteriyor. 

Dediler. ( Ye kızının akibetlcri na o!o.cak ? C A ıfeler hakkında vrdiğimiz bu 
O .anda A!i Reis. t~ bu koraan- 1 - Kadir Can f(A F LJ 1 malum. t kafidir. Yahıız timdiye 

lık ınanrma kendını vernıiı hu· ş h" • •• 110 '11 kadar geçen misallere dikkat et
lunuyorrlu. Çok sevdiği bir arka. a jQifi 0CUI mek lazımdır. Bunları öğrenmek 
da§ını ölümden kurtarmııtı, kim • R d h la . 1 sayesinde mühim bir anahtar el • 
b·ı· d k " b ll' omanın a un rı sıze ı ır :ıere en çı hgı e ı olmıyan J l k f de etmİ§ ve çok mühim bir İ§in i · 
bu ftal k · · d 1 l ·ı an ataca tır. . yan ızı ıçın e event erı e 1 ııımıınıııııııınu uııuııuırmııııuuıııııııı uııııuıınıııı ııı anıımııııırııı;uuaıııı~ "çınden çıkmı§ oluruz. 
bozu§aınazdı ya... (Devamı var) 

fW \. T. . -·· 
·~ e. • !:< 

Yazan: 
rto. 73 Aka GUndUz 

- Fakat gördüklerimin hep • 
•İ genç. 

- Gençlik ihtiyarlık yoktur. 
Herkes ayni fiizellik ve gürbüz • 
lükle alabildikler:ne ya§ıyorlar • 
mıf. 

- Ölmiyorlar mı? 
- Ölmesine ölüyorlar amma, 

onlarca ölüm bambatka bir §ey. 
Ölüm diye bir söz yok. Ölen iç:n 
{Yeniden ya§&Dlak için istiraha • 
te çekildi) diyorlar. 

- Seni nasıl bulub çıkardı • 
lar? 

- Eski zelzeleler hakkında 
ara§tırmalar yapıyorlarmı§, çün • 
kü timdi zelzele diye bir şey yok
mu,. O ara§tırmalarda beni bulub 
çıkardılar. 

- Demek hava iJe temas etti · 
rilmeğe yetiyor? 

Öyle olacak. Yerin altında 
kendi kendimize dirilseY,dik te çı· 
kamazdık. 

- Yeni battan Avusturyayı, 

Sırbiyayı görünce ne yaptın? 
- Hangi Avusturya.? Ne Sır· 

biyası? 
- Kendi ana yurdunla, bo

ğulduğun ülke ... 
- Öyle bir !ey yok. Yeni dün

ya var. Yeni dünyada ne Amerika 
var, ne Asya, ne Fransa, ne falan, 
ne filan ... Bir tek şey var: Yeni 
dünya. 

- Ya uluslar? 
- Bir tek ulus var: insan. 
Prençip sevincinden bir daha 

profesöre sarıldı: 
- GörüyorsQn ya, ben de, sen 

de çok i:•i, çok yerinde çalışmışız. 
Çok mutluyum, çok kıvançlıyım. 

Profesör Esoes susmuş, düşünü
yordu. 

Zeus Prençipe birisini göster -
di: 

- Şu geçen fıldır fıldır gözlü 

ki ? m. 
- O, eski dünyanın çok tanın

mış bir diplomatı imi~. 
Profesör bunu duyunca ate§e 

basmıt gibi sıçradı: 
- Ben buna dirim aşısı yap • 

madı.m ! Nerden bulub yaptırmı§ 

da gene dirilmiş? ! Adı ne bunun? 
- Eski adı neyine gerek? Yeni 

dünyadaki adı Tuzak olmuş. Şim
di sen sÖyle bakalım. 

Profesör Eaoes eski dünyada 
geçen bütün işleri, yaşayışını, bu
raya gelinciye kadar olanı. biteni 
anlattı. Ve Omorfo ile Omikroyu 
tanıttı. Geçmişlerini uzun uzun 
bildirdi. Pneçip: 

-:- Bu iki en iyi yardımcılarını 
kutlarnn. dedi. 

Omikro atıldı: 
- Yalnız biz değiliz, yalnız biz 

değiliz! 
Profesör anlattı: 
- Evet, dedi, eski dünyada hı· 

raktığımız bir babacan Omega -
mız vardı. 

Omikro sert bir öksürük gıcı • 
ğından kurtulmuş gibi rahat etti. 
Zeus gizlice gülümsedi. Bu &ırada 
azgın boğa sesine henziyen bir 
gükreme ve arl<asından konuşma
lar işitildi. Zeus biraz ürkek, sor
du: 

- Bu gürültü ne? 
Prençip gülümsiyerek: 
- Bir ıey değil, dedi. Sizden 

biraz önce yerin altında iki kişi 
daha bulub getirdiler. F ••l<at ikisi 
de zırdeli. Boğa gibi bağıran on
lardan birisidir. Haykırı~Jarından 
anladığıma göre bu da meıhur bir 

Alma ve başka dılc çcv.une 
)ev Jet yasasınca ~oıu uduı 

. bat~ 
diplomatın ortağı meıhur .bı~ 81. 
malzem~i kpmisyoncusu tın•f• 
kın, dinleyin! 1'1' 

Zırdeli gümbür gümbür haY 
rıyordu: dt . 

- Harbe devam! Har~ eJi! 
vam ! Türkler bire kadar eı~Iıo eli! 
Fransızlar bire kadar eı~\JSI eli! 
Almanlar bire kadar ezılJ22~ b 
Harbe devam! Silah, cebhane ~ t 
rikalarının faturalarım geti~~ 
Yüzde altı bin zam! Harbe 1" 
vam ! Harbe devam! Oregıl~. 
Paragu"':aya, Bolivyaya, lrlaJS \,ıt 
ya satılan cebhaneler vapur f4' 
yüklendi mi? Hadi hakalını! ' 
büyük dipl<>mat olacaksm~ :ı" 
de ortağım, ne duruyorsun? b' 
paçaları! Harbe devam! }'laf 
devam!! 

Profesör Esoes mırıldandı: 9" 
- Bunu da tanımıyorunı· ,,)' 

aşılamadım. Belki Avrupa di isıİ1 
tuan baıkanı altıncı Stavi•~ 
benden çaldığı aıılarla atıla 
olacak ... 

Omikro sordu: oı4 
- Yeni dünyada deli do1't 

yok mu? 
-Yok.. ~ 
- Nasıl olur? Şimdive k'd,; 

gördüğümüz ilerilik akıllara 
gunluk veriyor. 

0
J 

- Çünkü yeni dünyada 
yok. Delilik denen şey yok. . 

Omikro diz dövmiye başla~ 
- Ah, J<eıki öbür dünyada 

Türkiyedeki deli prof~örü ~~ 
har Osmana bir aıı yapa&1

1
,1. 

Şimdi dirilir, bu azgını iyi e"" 

di. 
- İyi edecek de nolacak? 
- Eski dünyada ne nanel~r.~ 

:Jiğini şimdi kendi ağzından if1 J 
dik. /)' 

- O vakit söylemezdi ki •. V 
şimdi, deli iken ettiği her 
bangır bangır haykırıyor. 

Profesör Esoes lafa karıttı=_,ı 
- Profesör Mazhar Osıo" 

ben dirim aşın yaptım. 
- Ne vakit? ~ 
- İkinci umumi harb batl~.ı~ 

ken. Amma timdi nerede gö~ 
olduğunu ne bileyim. Bilsek~ 
nb diriltirdik. 1 

- Ne iyi olur, ne iyi? O d.a.d ~ 
yanın ve insanlığın bu bıçil"; 
düzelmesini isterdi. Hep oııtJP 
çin çalııırdı. ...J 

Sanatoryumun müdürü S-Y" 

Mirbanşer.i: ~M' 
- Size asıl memnun ol•'" 

nız birisini getirteyim. ~~.-Ot 
Dedi ve pannaiimdaki flY,I 

benzer bir halkayı dudakl 
yaklaştırarak emir verdi: 

- Bana Babacan'ı getirini•· 
Yüzükten bir ses geldi: ~'f 
- Şim<li .. O da sizi görOI 

tiyordu. 
Zeus sordu: 
- Bu Babacan da kim? A 

b·r 'y 
- Tanımazsınız. O da 1 

delidir. Fakat tatlıdır. . ~ 
iki dakika sonra iri yarı b•r 

san eetirildi. 
Zeu5 haykırdı: 
- Omega!!! 
Profesör haykırdı: 
- Omega! ! ! ,.J 
Omikro aıçrayıb boynun" 

dı: 

- Omegam!!! .,,~ · 
Omc>ga, donuk gözlerle ~I 

yordu. Kimseyi tanımıyordıl· J 
in den idi. Karşısındakilere 
ağır söyledi: _.Afftf) 

1 
(Sonu Y-
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"F 1 akat, bu akıbetle kartılatma· ı 
arı nı .. '--dd . 

"Atl erm19 .•• 

. 
kendi evinde, anlatılması pek mü§ 
kül olan vakalarla kartılatmış ... 

Buna rağmen kendi.kendime fÖY
le dütündüm: Her halde, üzerin

de faıla tevakkuf edecekler ara· 

sında, bu Latif bey, birinci gelir ... 

''I l tte, o andan itibaren, yakayı 
ele \'erıneleri mümkündü ... Cesed 
t e leçer aeçmez, onların da kim 

~~duğu anlaıılabilecekti. Her tür· 
du saıelere bat vurarark, onu ora· 
an &ftnnağa çalııtılar. Fakat her 

•tferind .. 1 . b" • kt e on erıne ır manı çı ı. 

''N·h ı ayet tunu anladılar: 
''[)· 

'-'"d 
ırayet hanım evde oturduğu 

. -._u. detçe ceaedi oradan aıırmak 
teı~l değildi. Ona deht~~' ko.rku 
I)· n etmek lizmıdı. Boylelikle 

1
"'Yet hanımla ailesini evden ka 

Slll.caklardr. Ortalık bot kala
~tı. Hareketlerinde serbest o· 
lclJclardı. 

,.. tonıiser Vedad bey, endite i -
ı-llld e •ordu: 

tö-. Acaba sizi sayfiyede kimse 
rdu _ .. ? N d . • ? o.uu e ersınız • 

, ..._ 'Vallahi pek bilemiyorum 
tnrna, ıennetmem ..• 

du:-- ~~leyse, bu gece, ev bot ol· 
Ü ru •çın, katillerin cesedi almak 
lere k.. k · "' k 1 1 llt h 0 t e gırmege a kııma arı 
u le.nıeldir. 
; Bunu ben de dütündüm. 

ene 'Vedad bey: 

hi~ Bundan iki saat evvel, Ma • 
ıiy ey beni ziyarete geldi. Bu 
old:et, doğrusu, hayret~mi mucib 
h,~ Nuh beye yapılan ıuikasdı 
R llrnıı. Cüzamlılar mezarh-

ı etra.r k f' ben· 11lda yaptığı et ıyattan 
\rj 

1 
de haberdar etmek istemif ... 

~~e~i~ duvarlarında görd~ğü 
~ h •rlı lfaretleri anlattı. Dogru· 
fiİ rtJ.\ıiyaret ıayanı dikkat, de-

l. 

tıi ':,Sen de bu tebetir itaretleri-
iord·· B 1 .. d bil unı. un arı tercume e e-
llıek hayı· ·· kü'l ı mu§ ... 

•1rl:" Mahir bey, bana bundan a· 
lt, nrca. evvelki bir hikaye anlat

,, u masala, doğrusu güldüm. 
Ona.· ,, . 
- s· '11tı? . ız buna inanıyor musu -

,, dıye •ordum. 

fiil ; I<at'i surette inanıyorum ... 
ıl);d alanca çelebinin eserinde ya-

ır ı dedi. 

ıe;- Söyle bir \ey, benim de iki 
~ e evvel efsane halinde kulağı· 
h~ S&lınınııtır. Her halde bu ci
-~Yet" 
illa ~erine çıkarılmıt feyler ol-

•a. Rerek. 

..._ Alayını ediyorsun? 
..._ I<atiyen ... 
..._ B . 

letj U~a. rağmen, ilim hazret· 
•iı- ~ benıın üzerimde garib bir te· 

o ıraktı, 

CtJb Mae.ınafih, üzerine şüpheyi 
~ edec~k baıka adamlar da var. 

'•el& bu .. ·· "l d L~ tif ı. ' aun og e en sonra, a-oe . . 
~rete gittim... O da, 

- Neden bakalım? 

- Eğer hatırlarsanız, Dirayet 
Hanımla o heyecan verici belirti 
leri ilk haber veren odur. Cüzam

lılar mezarlığı gürültüsü, ilkönce 
ondan çıkmııtır. 

Komiser: 
-ihtimal hakkın var... _.diye 

muhatabım~ ıözünü keıti. Fakat, 

tunu da ben hatırlatayım öyley

se: Geçen aktam, .alonun pence

resinde o korkunç yüz görüldüğü 

vakit, Latif Bey, Dirayet Hanı

mın yanında oturuyordu. 

- Evet ... Doğru ... 

- Adnan BeyİJJ. hattı hareketi 
de pek dikkati celbedici ıekilde ... 
Nusret Hanımın gürültü duyduğu 
sırada, aalonda o da yoktu. Bun

dan pek az sonra odada sandık 
bulunmuttur. Şimdi anlıyoruz ki, 

aandığm eve ıokulmaaına ıebep, 

ceıedi ta~k imit··· 

- Fakat, Adnan Bey, ortadan 
kaybolan yegane adam değil ki ... 
Rif at Bey de, yarım saatten beri 
ortada yoktu. 

- Ne diyorsun kuzum? ... Yok
sa ondanda mı §Üpheleniyoraun? 

- Bazı tesadüflerle karıılat
tım. G~en ak§am cereyan eden 
hadiseleri hatırlar mısın?. Saat O· 

na kadar, Rifat Bey, salonda, Di
rayet Hanımın misafirleri ortasın 
da oturuyor. Bu müddet içinde 

gayri tabii hiç bir hadise olmryor. 

''Y anlanndan uzaklaıtığından 
pek az sonra, Dirayet Hanım, yan 

odada, sandığın keıfedilmeaine 

sebebiyet veren gürültüyü ititi
yor. 

"Rifat Bey, bize şöyle söylü
yor: 
"-O aralık iki kiti, yani Ad

nan ile Nuh ortada yoktular. 

"Lakin, bizzat kendi nerede 
bulunuyordu? 

" Gene o salonda yokken pen
cerede o korkunç surat görülüyor. 1 

"Rifat Bey, gene §Öyle söyle
melCtedir: 

''- Murad Beyle Nuh Bey sa
londan çıktılar . 

"Tekrarlıyorum: O da salon
dan çıkmıt değil miydi? 

"Hem, üstelik, Dirayet Hanı
ma, pancurları kapamaması için 
tavsiyede bulunmuıtu. 

(Devamı var) 

Holan1:se 

e a n k - O n i N. v. 
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•ta ı KarakOy Palas 
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HABER - Akşam Postası 

Şikayetler, temenniler 

Biraz in saf ! 
Dün Bakırköyden hareket eden o· 

tobüsiimze Knzhçcşmeden şimendifer 
lınttına muttasıl bulunan iplik fab
rikasından iki kişi hindi. Yorgun
lukları yüzlerinden akan bu iki a
dam işitilecek kadar yüksek sesle 
konuşuyorlardı. 

Çalıştıkları fabrikada ak§am 
paydosunda ameleden biri işinden 
dönerken yorgunluğunu gidermek i
çin sigara içerek yoluna devam edi
yormu§. Tesadiifen direktörün ö • 

nünden geçmi~. Ertesi gün Direktör 
başta olmak iizcre baı katib Bay 
Aleko ve ustabaşı Bay Kadri ame
leyi tophyarak cigara ile direktörün 

önünden geçmenin direktöre fena 
tesir yaptığını ve hu hareketin ek · 
meğini yediği kimseye karşı hür • 
metsizlik olduğunu bir takım telıdid
ler savurduktan sonra badema sigara 
içen ameleyi çalqtırmıyacaklarmı 
söyleyin ameleye sigarayi terkettir · 
rni§ler. Senelerden beri sigara içen 

tiryaki ameleden bir kısmı sigara
sızlıktan çalışamaz bir hale gelıniş. 
Günün tmbah karanlığından alqam 

karanlığına k'adar kan ter içerisinde 
bir ekmek parası kazanıh yaşamağa 
ve çoluK ç-0cuğun ya§atmağa çalı· 

§&n liadm ve erlielC çalışkan amele · 
ye knr§ı direktörün ıahei hissiyatiy
le yaptığı bu İ§ doğru mu~ur? 

Fabrikn içinde sigara içilmiyebi
lir. Fakat öğle ve ak~am ve gece ya
rm paydos "\'e istirahat saatlerinde 
f ahrika haricinde sigara içilmesine 
ne mühür vardır?. 

Maçlca Karakol sokak 
M. Ergiin .. 

5 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak ~acera, 
kı5 kançlık, kuvvet, aık ve seyahat romanı eı.,.-~-;;,,,,.. 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika Ho.143 

Yerlinin cesedi saatlerce aran
mağa rağmen buhınamadı. 

Bütün emeklerin bota gittiğini 
gören reis oğlu: 

- Artık karanlık bastı. Bun -
dan sonra bir §ey yapamayız. Bu • 
rada ıabahı yaparak gündüz gö -
ziyle aramaliyız. dedi. 

Muradm, gece köye dönmenin 
bu imkansızlığı karşısında adeta 
canı sıkılmış gibiydi. 

O, ihtiyar Haşimanm muhak • 
kak surette aslanlı hükümdara 
gittiğini sanıyordu. Ondan ala -
cağı cevabı daha bir gün sonra 
öğrenebilmek endiıeıiyle kaşları · 
Dl çattı, 

Fakat reisin oğlu bunu söyle-
dikten ıon~: 

_Biz, diye ilave etti. Murad 
ve iki arkadaıla köye döneceğiz. 
Sabahleyin ıizin cesedi bulup kö
ye getirdiğinizi görmeliyim. 

Ve Murada dönerek: 
- Haydi, dedi. Biz gidelim. 

Adamlarnn bu iti görürler bizim 
liurada yapacak bir i§imiz kal
madı. 

• • • 
Karanlık iyice basmııtı. Mu

rad, reisin oğlu ve yanlarında iki 
y~rli açıldılar. Yolda birbirlerini 
kaYbetmemek için ikide birde 
ıeslenmeyi kararlat~ırmıtlardı. Ta 
kip edecekleri yolda ancak bir 
kitinin geçeceği dar yollar vaTdı. 

•................. 
: i 
!Ya'!r n: 1 

~ Rıza 1 
i Şekipİ ...... ·--·-· 

bir saniye geçememişti. Birden 
bire yol üstünde görünen hayvan 
yerlinin üzerine atıldı. 

iri bir köpekten daha büyük 
olmadığı anlaşılıyordu. Biran için 
de yolüstü karıttı. Yerli yere ka· 
paklandı. 

Aydınlık olmaması, reis oğlu
nun, Muradın yardıma geçemele
rine mani oluyordu. Bununla be
raber Murad, ileriye atılmakta le 
reddüt etmemit fakat reis oğlu
nun kendisini menetmesiyle kar
şılaşmı§tı. 

Bu hareket doğruydu da. Çün
kü yalnız hayvanın değil ayni 
zamanda canını kurtarmak için 
her ıeyi yapmağa hazır yerlinin 
de farkına vamııyarak fenalığı do 
kunabilirdi. Reis oğlu kendisine 
mani olmakla beraber, ikinci yer
liyi saldırmakta bir mahzur gör
medi. Ona yüksek sesle: 

- Haydi .. Emrini verdi. 
Yerli hiç dütünmeden atıldı. 

il
- Reis oğlu buralarını adamlarm-

_ il R A D Y O __ dan daha iyi biliyordu. 
=.!.:=~~=::;;;:B::;;;:ug=U::;;;:n== .. =;=~;;;ı KararlattırdıklaTı gibi birbirle 

Az sonra hayvanı kulaklarından 
sıkıca yakaldığını haber veriyor
du. Birinci yerli keskin di!lerine 
kolunu kaptırmıttı. Müthiı bir 
kan kaybediyordu. 

Reisin oğlu, yerlinin haberi ü

zerine atıldı. 

ISTANBUL: 

18: FranllZca dera, 18,80 danı mualklııl 

p11k, ı9,SO haberler, 19,tO :fehmet MUDIU 

Şaş piyano Ue blrlllrte. 20, (yurdumuzu bl· 

lelim) Setim Sırn Tarcan. 20,!0 Denir caa 

pn. !1,15: Son b&berler -bo~ 11,SO: 

Bayan Bedr13e Thlbı fail, radyo tanro ve 
caz orkcatraalle birlikte 

na Khz. VARŞOVA 1H6 m. 

16,fl5 popUler ork ıetrakonae va, 
16,flS: PopWer orkestra konseri. - ders. 

18 piyano koMer1, - Sözler. 18,35: Şarkı· 

Jar:-= Sö~ler. 19: Sözler. 19,10; Film revtı

ıt\, 19,15: PlAk - Çocuk. 20: Aakert oeorl· 

yat. - Sözler, ıi. Şarkdar. - Çoouk. !O: 

Alkert neerlyat. - SöıJer. 11: Şarkılar. -

babc.rlerl. %2: Senfonik konser. n.~ konf&

rans. %S,15: Dans. 

M5 K1ıL BUDAPEŞTE, 650 m. 

18,SO: Orkestra. konseri. 19,80: cler11, 20: 

piyano komerl, %0,40: aötler. - haberler. 

ıı,so: plAk. ıs.so: opera orkestra. ı,o:s: ıon 

haberler. 

1'15 K1ıL MOSKOVA, l '71' m. 
18,SO: Kıwordu neşriyatı. 19,!0; Kolkoz 

programı, 21: Karqık program. %2: Muhte· 

Uf dillerde neşriyat. 

823 Kbz. B.UKREŞ. 8015 m. 

ıs,15 J:ilndnz pllk neırtyab, 18 musiki 

bııhl9Jcri, Hayd'ln eserlerinden konser, 19: 

Haberler, 19,H ko!lMlrln de•amı, 19,flS Kon· 

fuıını, %1,05 plyıuıo konseri, ıı,55 prkılar 

(Viyana opcnıtlerlnden), 22 konferanı, 2%,14 

Caz, 22,45 Jıaberlerl, 28,10 Kalıvehane kon· 

aert. 

lhsap Ya~uz 
Kadın ve erkek 

terzisi 
Bütün şıklar hep 

orada giyinirler 
Her keseye ve 
:uzuya uygun el
bisenizi ancak 
orada yaptıra· 
bilirsiniz . 
lstanbul Yeni· 

postahane kar· 
şısında Foto Nur 
yanında Letafet 
hanında. 

rine seılencrek yarım saatten faz
la yol aldılar. Bulundukları yerde 
karanlık kahnlığmı büsbütün art· 
tırmıftr. Gökyüzünü tamamiyle 
kapayan ağaçlar yu1tarıdan sıza

cak ufacık bir aydmlığm bile in
mesine mani oluyordu. 

Bir ara reisin oğlunun, .önden 
sesi ititildi : 

- Çabuk .. Çabuk, çabuk.. di
yordu. 

Murad adımlarını sıklaştırdı. 

Onu gerisinden iki yerli takip et

t!. 
Reis oğluna yaklaştığı zaman· 

da onun yerinde put gibi dura· 
rak, önünde bir noktaya dikkatle 
baktığı görülüyordu. 

Murad: 
- Reis oğlu, diye sordu. 
O cevap vermedi. 

Fakat Muradın kulağına çar
pan bu vahşi hayvan homurd~nışı 
tüylerini ürpertti. Bu aslan değil

Elin.deki oklardan'-birini hay. 
vanın böğrüne sapladı. 

Mücadele en az on, on beş da
kika sürmüştü. Neticede galibiyet 
insan oğullarından kaldı. . ~ . 

Köy civarına geldikleri zaman, 
köylerinin fil sürüsüyle çevrilmiş 
olduğunu gördüler. Evvela, hay
vanların bir baskınına uğradıkla
rı zannına düşen reis oğlu açıkta 
durmanın daha akıllılık olduğunu 
bildirmİ§tİ. 

Beklediler. Hayvanların hiçte 
bir fevkaladelik göstermediklel'i
ne bakarak biran evvel merakla
rını gider~ek maksadiyle arka 
yollardan köye girdiler. 

Köyde derin bir sessizlik var
dı. Yalnız ihtiyar Vaşinanın ku
lübesi önündeki aydınlıktan onun 
döndüğünü anladılar. 

Reiı oğlu yüksek sesle haykır
dı: 

- Hatima, Haıima. 
ihtiyar reis oğlunun sesine ce

vap vermek için kulübenin önün
de göründü: 

di. Sırtlan olacaktı. Reis oğlu, 

hayvanın pusu kurduğu yeri iyice 
tahmine uğrqıyordu. Marad, bu
lunduğu yerden parlıyan iki çift 
korkunç gözü reia oğlunun kolu- redeı 
nu dürterek gösterdi. 

- Ne var reis oğlu! Murad ne· 

(Devamı var) 
Hayvan o kadar yakınlarında 

idi ki Murad, ıimdiye kadar na- ::::::::::::::=::::-.::::::::::::::::-.::::::::::ur.::::: 
sıl olup ta hücuma g~mediğine İ~ lstanbulda, Sultanhamamrn·ii 

ii da 9 numaralı :.:. bir türlü akıl erdirememişti. :: :: 

Reiı oğlu geriden gelen yerli- H v· ı t g 
ıerden birini öne geçirdi vahşi e- H }0 e ~~ 
lindeki zıpkını işaret edilen yere g U 

f •. ı· daldırdı. Murad parlıyan iki çi t ii nam manifatura mağazanın adı:E 
k ku k k .... :: :: or nç gözü, önünü arıtı .agaç :: • • :; 

d~~la.~ımn ördüğü bu yerde gör- H GUNER ~:1 mutlu. :: : .. ı 

Ses çıkmadı. Ama dallar · ara- ,H ~i 

sında bir gürültü işitildi ve gene ' i~ olmuştur ve ayni caddede bu-H 
hemen o dakikada bu ses kesildi. H lunan 29 numaralı (sabık Kle-ii 

Murad: H yanti Hacıpulo) mağazaya nak İl 
- Kaçtı diye bağırdı. ji lollunmuıtur. Telf. 23482. fi 

Filhakika hayvan, kaçını§, ya- i::; ::::ı:-.:=--=::::::x=::::::::::::::::::: 
hut da geri çekilmitti. 
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21 ndncild\nun ı~~~ 

[ 
· • . • Selüc meAtu-""'-ı öluınomi : 

:::.~;~~" Çete reısmın intikamı K k ıd b~ 
ır v yı a ~r yo- Çimento sanayiimiz: Tütün piy8' 

'.(Geçen kısımların hü13.sası:) yorlar ..• Yanındaki odaya giriyor gurt yeyınf •• •• • • •h t rnıt 
'"'kablı · · k eli lar. Geçende Çamlıcada bir yogu" rt samız • UZUm Ve lnClr 1 faca 1 

Kirpi la çete reısı, en -
sini aldatan Yılan lakablı karısı- Erkek, elindeki hançerle, ya· yedim ki hala onun tadı damağım 

m ve 3.şrlo:nı bir ıssız adadaki ~ 
natoryomda hll'Slzlık yapmağa 
gönderiyor. Bir kadının boynun
daki gerdanlrk çalınacaktır. Fa
kat Yılan kadınla işrkı Devin ni-
yetleri, bu gerdanlığı çalarak kaç 
maktrr. Sanatoryomda maslfoli a
damlar pek garip bir hayat yaşa
maktadırlar. 

Yılan kadın sevgilisine: 

- Aman, §U işi çabuk b:tire
lim de buradan bir ayak evvel kur 

tulahm ! -dedi.- Buranın eğlence 
si de yerinde dursun ..• 

Salonda bir aaat kaldıktan son 
ra müsaade istediler. 

Koridorlarda, b·rbirlerine sarı· 
lıp, ko§arcasına yürüdüler • 

Odalarını güç buldular. 
Bitap bir halde yataklarına ıe 

rildiler. 

Bütün gece, ahlar, oflar, inle-
meler ile uyumak kabil olmadı. 

Kadın, ölüm terleri döktü: 
- Aman, sevgilim, yarm gece, 

bu :fi bitirelim .•• 

• • 
Ertesi gece ..• 
Gece yanıı ... 

• • 

t.:üthi, bir fırtına, adayı: a!t
ilıt ediyor ... 

Sanki dekorun dehıetini art
tmnak için, baykuşlar da ötüyor. 

Kim bil" r hangi bedbaht öl
müf ... Onun ruhu için ölüm . çanı 

H plımyor ••• 
Hıçkırıklarla karışık bir inilti 

k!m bilir nereden aksediyor: 

- Allahım ... Ne zaman beni 
kurtaracaksın? Ne azman bu dü. 
ğün çanını benim için de çalaıra· 
caksın? ..• 

Yılan kadm: 
- Bunlar ausmıyacak mı? .•. 

Aklımı oynatacağım ••• 
Dev: 

- Bir iki saat daha diı'ni sık .•. 
• • • • • • 

Saat iki. .• 
Yavq yavaı, balkondan geçi-

2 ve 20 komprime tik ambalajlarda 

bulunur, Ambalaj ve komprime· 

&erin üzerinde halisliğini tekeffül 

eden EJ3 markasını arayınız. 

tağında uyuyan kadına yaklaıı- dadır. Çimento ıanay'imiz ıon sene
lerde büy 'ft bir inkişaf göster· 
me!dedir. Daha bir kaç sene önce 
her yıl yabancı mem!eketlerden 
150.000 ton çimento ithal ediyor· 

vak ya,, ve "Avusturya,, tütiin 
1110 

nopolları bulunmaktadır. . 
e01 yor. O ne yogurttu bilseniz! O, yo-

Samsun mıntakasının .Y ··ı Kadmda bir kımıldanma ala- ğurt değil, adeta öz inek sütünün 
mahsulünde iyi cinsler nisbetı ~e 
de 80 gibi görülmemi§ bir dertd• 
eritmiştir. 1934 senesi zar!.JJJ iiJll 
tütün alım sahası 31.250 doO . , 

meli görüldü. kaynrya kaynrya elde edilmit bir 
Dev, büyük bir hızla, hançeri bülasasıydı. 

duk. Bugün milli çimento sanayii
mizin senelik istihsal miktarı 
220.000 tonu atmaktadır .Bu mik
tarın 150.000 tonu yukarda aöy· 

kadına sapladı. Kadının boynun- San ve ince kabuklu olan bu ko-
dan kolyeyi çıkardı. yu, sakız gibi yoğurt adamın ağ-

k' 1 çalışan amele miktarı 5.500 ''!!ıı Kolye çıkınca, ikisi de, gayri zında mis gibi süt kokuyordu. 
"tV"' diı. Mıntakanın 1934 genel tı.ı 

111 
ihfyari, geri sıçrıyorlar... Bu yoğurdu yediğim yer bir 

lediğim :z gibi iç pazarlarımızda 
satılmaktadır. Kalan 70.000 ton 
çimento da küçük mikyasta bir 
harici satışa mevzu teşkil etmek • 
tedir. Suriye 50.000 tonla en mü· 
him çir.:ıer:ıto müşterim'zdir. 

mahsulü 6.250.000 kiloyu bu.:~.S 
tur. Geçen senenin mahsulu 
milyon kilo kadardı. 

Feryat, dudaklarında donaka· dükkan değildi ki, bundan birkaç 
hyor. Çünkü, ihtiyar kadının boy- kase alıb da eve getireyim. Orası 
nu, müthif yaralar içindedir. bir evdi, içinde ineği, koyunu, ta-

'(40~ 
Mıntakada mevcud 3 ını 'h·. Kadm: vuğu, hindisi olan bir ev ... Ben o 

• 1 
K l -d• canım kaymak gibi yogu"' rda çal-- aça ıın... ıyor ... eski mahsul stoku taınamile ıl1 

sarlar umum müdürlüğü tarafıJJ; 
dan satın alınmıştır. Stokls1

1
., 

Fakat, o esnada, kapı açıldı. dıkça kaşığı kah içimden, kah a-
Milli çimE'nto sanayiimize ya • 

tırılan sermayenin genel heyeti 6 
milyon lirayı bulmaktadır. Bu ye
kUnun 2 m"lyon lirası Kartaldaki 
Yunus fabrikasına aittir. Bu fab • 
rikanın yıllık istihsal hacmi 
70.000 tonu geçmektedir. 

lçeriye maskeli adamlar g·rdi. tikare: • pi 
iki aşık, sağa sola bakındı. Fa- - Hay yapan eller derd gör- kalkması ve mahsulün iyi cin•1 • , 

yasayı çok hafifletmiştir. ş~d~ 
den bu iki sebeb fiyatların g~ 
seneye göre yüzde 60 kadar yiil'' 
aelmesini mucip olmuıtur. 

kat artık kurtulmak imkanı yok
tu. Birbirlerinin kollan arasına 

atıldılar. 

Maskeliler, onları tuttu. 

Kızacak yerde güldüler: · 

- Ya ... Demek, ıiz, buraya, 
hrrsızhk için geldiniz?... Demek 
yavq ölüm mahkumu değilsi

niz? ... Fakat, ahmaklar! Kendini 
zi diri diri gömmüt oldunuz! Ş · m 
di, ıize, buranın cezası olan ya· 
vq ölümü atılayacağız ..• 

• • • • • • 
ikisi de bir ıey anlamadı. 
Masl:eUer, yüzlerini aç'ılar. 

Hepsinin suratları müthit ya-
ralar içindeydi. Kiminin tek gözü 
vardı. Kiminin gözkapaklannı bir 
illet kemirmişti. Göz yuvarlakla
rı, şaşılacak bir müvazene ile yer
lerinde duruyordu. 

Devin ellerine baktılar: 
- Hançeri saplarken, kendi e

lini de kesmişsin .•• Vurduğun ka
dının kanı sana da bulatmı§ .•• Se
nin işin tamam .•• 

Yılan kadmm da parmağında 
bir yara açtılar. Cesedin boynuna 
zorla sürdüler: 

- işte, sen de oldun .•• 
Kadın bayılacak gibi: 

- Nedir olduğıa.!IJ:?.? 
- Cü'Z.&JD ••• 

-Son-

Nekleden: (Va - Nli, 

mesin! 
Diyor, arkasından da: 
- Acaba, bir küçük kase daha 

gelecek mi? 
Diye yan gözle çevremi süzü -

yordum. Halbuki gene geçende 
Sirkeci taraflarındaki bir dükkan
da hastalık ve açlık dolayısiyle 
zoraki yemit olduğum bir yoğurt 
vardı ki bu, yoğurt değil; içinden 
yağı, kaymağı tamamiyle alın -
mış, suluca bir ekşimikti. Ben 
buna suluca bir ekfimik diyonım; 
siz isterseniz kunıtuldukta.n sonra 
tekrar kuyu suyu ile sulandırılmıt 
çökelek diyin ! 

Bu, yalnız Sirkeci tarafındaki 
o söylediğim dükkanda mı böyle? 
Hayır, geçin Galataya, çıkın Be
yoğluna, yürüyün Betiktaşa, geçin 
Kadıköyüne ..• Göreceksiniz ki yo
ğurtların çoğu böyle! 

Amma diyeceksiniz ki: 
- lstanbulda hiç iyi yoğurt yok 

mu? 
Olmaz olur mu, elbette var. 

Var amma, onlar, devede kulak ... 
Burada tabii Silivri denilen ve 
timdi lstanbula yeni yeni gelme
ğe baılıyan yoğurtlardan bahset
miyonım. Onlar ba,ka... Bu be
nim söylediklerim, Silivri yoğurt
ları henüz buraya gelmeğe başla
madan önce lstanbulda yapılan 
kase ve teneke yoğurtlarıdır. Tan
rı göstermesin, insan bir hasta o
Iub da bet on gün bu dediğim yo
ğurtlarla gün geçirmek mecburi
yetinde kaldı mıydı, artık açlıktan 
hapı yuttuğunun resmidir, zavallı 
hasta, ha sabah akşam bu yoğurt
lardan kaşık kaşık yemif; ha Hin
distanlı Baba Gandi gibi günlerce 
onıç tutmuı !. .• 

Y ıllardanberi İstanbul sutleri-

Zeytinbumundaki ''Türk çi· 
mento ve kireç,, fabr!kasının ser
mayesi iki milyon lira ve senelik 
imalatı 75.000 ton kadardır. ü
çüncü çime:ıto f abrikam12 Darıca
daki ,.Aslan ve Eskih~sar,, İ§let

mesidir; sermayesi 560.000 lira 
yıllık istihsali 50.000 tondur. An· 
kara çimento fabrikasına yatırı· 

lan para 600.000 liradır. Bu f ah • 
r:ka mıntakasınm ihtiyacı ıçın 

her yıl 30 Ha 40 bin ton çimento 
çıkarmaktadır. En yeni çimento 
fabrikamız Bakır köydeki "Kurt, 
fabrikasıdır. Bu fabrikanın ser· 
mayesi 600.000 liradır. l§letme 
bakımından henüz pek genç olan 
''Kurt;, fabrikaamm yıllık ietihaal 
miktarı 15.000 tonu bulmu§tur. 

TUIUn piyasamız 

Tütün satııı fevkalade ,erait 
dahilinde devam etmektedir. Eğe 
mmtakasmm 1934 mahsulü olan 
12,5 milyon kilo tütün çok iyi fi
yatlarla kamilen satılmıştır. Tea -
bit edilen fiyatlar geçen ıeneye 

nazaran vasati yüzde 70 yüksel· 
miştir. Diğer iıtihıal mmtakala
nnda ecnebi ve yerli firmalar ha· 
raretle muameleye devam etmek
tedirler. 

Trakya ve Marmara havzaları
nın da mahsulleri hemen tüken
mek üzeredir. 

Son zamanlarda bilhassa Sam
sun tütün piyasasında ahı verit 
çok canlıdır. Türkiyenin, hatta a. 

cunun en mükemmel tütününü ye 
tiştiren bu mıntakada bu yıl mah
sul cins itibarile fevkalade oldu • 

P:yasa ilk olarak iki Ameri1'~ 
tir keti taraf mdan açılmıttır. Ç 

ı ı 1 şOı 
koslovak, talyan, sveç, A ırı t 

Fransız, Amerikan, Türk - }.<J, 

turya ve British kumpanyaları ~~ 
pariş hazırlıklarını ikmal etıı''~ 
lerdir. Bir kısmı piyasa.da alı 
mevk~ine geç.mit bulunmaktad~· 

"1nhisarlar umum müdürliisil; 
muhtemel bir fiyat düşüklüğtl0, 
mani olmak için bütün tedbirietr 
ni almış bulunmaktadır. 

lnc\r ve UzUm ihracatırr'l 1~, 
Elim'ze varan resmi statisti~ 1 

lerden de anlaşılacağı gibi bu ~ 
incir ve üzüm satışlarımız ev\'e~, 
senelere göre mühim miktar 
fazla olmuştur. Yabancı meırıle' 
ketlere yapılan satışlarm he111ef 
genel heyeti lzmir limanı vasıf'' 
aHe yapılmaktadır. Son iki sef1; 
lik ihracat miktarını meınlelı ~ 
bakımından §Öyle tasnif etıııe 
kabil olmaktadır: 

(Ton hesabi1e)" 
Almanya ve Şimali Av'f1JP' 

1934 te 19.625 1933 te 13.758· e 
lngiltere 1934 te 5.480 1933 t 

4.696. e 
Fransa 1934 te 2. 779 1933 t 

1.066. ,.t.1 
Birleşik Amerika 1934 te t.00' 

1933 te 2.168. 
Mısır 1934 te 230 1933 te 1~ 
incir müşter:Jerimizin başııı6~ Almanya · bulunmaktadır. , 

memleket ba!lı başına incir sıJ~ 
.. d 37 . . . h 1 uıı1f şımızm yuz e ıını ıt a e ··~ 

nin bozukluğunu dillerine dola- ğu için yerli ve ecnebi firmalar a
mış olan gazeteler, halis sütün ma lışta adeta yarış etmektedirler. 
yalanmış ve kaynatılmış bir çeşid En mühim müşteriler arasında 
hülas1a.sından 1başka bir şey o~ma- "Türkiye inhisar lan,, 

1 
"Çelroslo

ması azım ge en bu bozuk yogurt- .. ,,,mnnm:: "'9 ..... mlnUlllllllUll•tllJUfUallUllHMllllntUl'WOMlfl ... l•n-

tir. İngiltere yüzde 26, Fran•~.~e 
de 14 ve Birleşik Amerika yiJ'\, 
8 le Almanyayı tak!b etmekteÔ' 
Ier. 

Üzüm bakımından da AJırı1;: 
ya gene birinci sırayı işgal etırıe 

1 
tedir. Son üzüm ihracatı:mızdıt !ıe 
hancı memleketlerin ton itibıtrı 
alıcı mevkileri şöyled "r: 

ları acaba ne için söz gelişi etmi-
yorlar? Hem lstanbulda garib bir 
manzara varsa, o da birçok yer -
lcrde mahalle!>icinin, süttfitçın su 
katılmadan yapılmış haHsieri bu
lunuyor da sütle yoğurdun halisi
ni bulmak için insan eski şairler
den Nailii Kadim gibi elde kase, 
sokak sokak, semt semt dalaşı -
yor! 

Sonra parasına gelince, Tanrı 
gözden saklasın, kuş soluğu ka -
dar kasecikler on 'kuru!, beşlik si -
midin yarısı kadar tenekecikler 
on beş ... Halbuki Çamlıc11da bana 
o mis gibi, sakız gibi, kaymak gi
bi canım yo~rdu il:::ram eden za
ta bu orta boyda!ti kase vorğurdu
nun kendisine mal olma fiatini 
sordum: 

- Südü, mayuı, ateıi falan 

hepsi fazla fazla bef kunıt ya tu
tar, ya tutmaz! 

Almanya 13.300 Ton. 
İngiltere 5.900 Ton. 
İtalya 2.500 ton. 
Fransa 400 ton. , 
Geçen seneye nazaran bilh~;. 

sa Almanya ve ltalya alrm ha'1 
11 

leri hissolunacak derecede artfl1 

Dedi. Dütünün !İmdi, böyle bir 
yoğurdun sermayesi beş kuruş ya 
tutar, ya tutmazsa, turad3 burada 
yoğurt diye yediğimiz o sulu ekşi
miklerin sermayesi ne tutar? Da
ha kasenin kenarına kaşığı dokun 
durur dokundurmaz dibinden yem 
yeşil sular çıkan bu yoğurt bozun. tır. $ 
tul:ırım altı ay kış hastalıır yesin- !.:,,,;;/ 
ler de şifa bulsunlar! Bereket ki ___________ _... 

civarda koyunlar kuzulamağa, Is- Kiralık ya)ı 
tanbula teneke teneke Silivri çe- ç lk d iflJ~ enge öyünde Kuleli cad es . 
şidleri gelmeğe başladı. Yoksa, d ·ı l1ıt ört odalı kullanışlı müsta!•J f 
İngilize kızıb da ikide bit nafile 1 1 tı1''' ' ya ı gayet c ıven tiatle kir:ı ., 
oruca başlıyan Gandi Baba gibi .., .. _ .. ·ıtı • 

h 
Yaz ve kış oturnıtaga mu~··1 

,,, 
ra atsızlığırnız geçinciye kadar Jı• Bahçesi ve kumpanya suyu çıı~ 1Q 
biz de bu sulu çökeleklerJe daha Görmek istiyenlerin ittisaliudck1 

çok oruçlar tutacaktık! al h numar ı ane;v.e müracaatları(.3azO) Omıan Cemal Kaygaaıa 0 

' 
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}'~ela solda M. Calcler'in Japon imparatoruna hediye ettiği kadın 
feldU.c1e bir mcua lambaaı, ıolda bir varyete artiıti, Cl§ağtda ıolda 

bir at, Nida b;r artdt, ortada M. CalJer ~alqırlren •• 

Güzel sanatlarda 
yepyeni bir şube 

------· 
. Bugün ıize güzel ıan' atlar ile

~'llin en mühim ıahıiyetlerinden 
ilini laıutıyoruz: 

Alexander Calder. 

1929 yılma kadar çok deierli 
:artreler yapmıı olan Miıter Cal· 
er, sekiz yıldan beri karikatüre 
~~ak etmit ve son yıllar içinde 
!~bir karikatüriıt olarak tanm-
-..,tır. 

Calder, 1931 aeneıinde Nev· !0 
.. lc. ~yii nefise akademisinde 

erdığı bir konferanata: 
Cc 

- San'at beni tatmin etmi
)ort ,, 

Diye baill'llllt ve yirminci aaır 
~, atlC&rlaruım afyon çekmit 

1ııliler gibi, yıllardan beri, aan' • 
•t ... . 
d a eınınde yeni bir ıey yaratma-
ıkla--- •• 1 . . 

- •aaı aoy emııtı. 
~iıter Calderi bu konferamm
h"h. IOnra yepyeni bir sabada ıö
-'".ronız. 

illc·~lder (tel örnekler) ıeriıiyle 
)' oııce Rokf ellerin tipini yaratı-

o.-. 

L· Bu t:p, hiç bir kalemin ve hiç 
ı~r. fırçanın yaratamadığı incelik 
ıaı rı canlandırmağa muvaffak ol· 

Uf tur. 

?IJı Bundan sonra, Nevyork barla-
~an birinde çalııan bir varyete 

•ttıat' • h L ının alka küpelerile ıııka 

1 
.~klarını incec ·k bir tel parça • 
1Yle i }' k ka ! ıyere canlandıran aan'at-

r bu tecr··be • . d ·1 

hur kimaebrin telden karikatürü· 
nü yaıımıt ve ~ok beğenilmittir. 

Miıler Calder 1932 yılmda 

Nevyorktan lıpanyaya, ve ora· 
dan Lo'lrlra, Pıu · ı ve Berline ge
lerek eserlerini tethir etmit ve 
aan'atmdaki yaratıcı kudretini bü 
tün aanatkirlara göıtermittir. 

(Alexaander Calder) in Japon 
imparatoruna hediye ettiği kadm 
teklinde bir elektrik limbaaı Nev 
york Ye Parille fevkalade dikkati 
celbetmiıtir. 

Calder'in yaratbfı (tel tipler) 
de en bari:ı huauıiyetler: Temsil 
ettiii p.hıı tamamile canlandır· 
1D1f olmasıdır. 

Kilıt üatibıde kalemle bile tam 
minuile muvaffak olamıyan bir 
çok karikatüriıtler, (Calder) in 
tel ile temin ettiği muvaf f alayeti 
hayret ve takdirle kartılamakta
dırlar. 

• • • 
Miıter Calder bize, dünyanm 

her tarafmda güzel aan' atlar na • 
mına yaradılmıı yeni bir ıey mev
cud olmadığını haber veriyor. 

Kübizme gelince .• 
Bu, foy~ıı çabuk meydana çı • 

kan sahte bir pırlantanın uzaktan 
ıörünen IJıltıımdan çok daha IÖ· 

nük, çok daha devaımız bir ( aan' 
at ucube) ıinin mafrur hamleler· 
le emeklemeıinden bqka bir ıey 
değildi. 

Doğdu .. Emekledi .. Ve öldü. 
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J Çok Gezen Çok Bilir 

ı Seyahat Notları 
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Eski ve yeni Afrika 
Cenubi Afrika, hemen ·hemen 

Amerika kadar çabuk ilerlemif, 
medeniletmiı, büyümüttür. 

Daha geçen aıırlarda, ıeya• 
hatnamelerde, romanlarda tama· 
men vahti b · r memleket olarak 
tarif edilen bu yerler, büğün ar· 
tık vahıi olmaktan çok uzaktır. 

Eıkiden manda arabalarının gün
lerle giderek geçemedik!eri çöl· 

1 ler, bugün ıonıuz ve bucakıız e
kin ovaları olmuttur. Elmaı ma• 
denlerinin etraflarında büyük te-

hirler kurulmuttur. Bununla be
raber, havada, eık~ zamanlara ait 
bir koku vardır. Çünkü ananeler 
ve halk öyle kolay kolay değit
mez. 

A vnıpa tehirlerinden hiç fark· 
lı olmıyan bu yerlerde yerli kadm 
ve erkeklerin yürüyüıleri, hare
ketleri inıani ıaıırtan bir ıertlik· 

1 
tedir. Bu halk çok ceıurdur. Me
aeli., ben Y ohannesburg ıehrinde, 
bir gün sokakta geçerken, az kal-
ım ödüm patlıyordu. Temiz Iİ· 

yinmiı, ııcaktan ceketsiz gezen 
bir adam, petinde, bir zencire 
bağlı olarak bir aslan ile dolaıı· 

, yordu. lıtanbulda, çok defalar, 
koru köpekleri ile dolaıanlarm 
bile yanlarından geçmeğe çeki· 
nirken, böyle peıinde bir aılan 

gezdiren adamı görünce kork· 
makta haklı olduğumu ıiz de ka. 
bul ederıiniz. Üstelik, aalanm ai· 
zmda, ııırm•maıı için köpeklerin 
ve hazan da atların alzma takı
lan ıeylerden olmadığmı ba ta
savvur ediniz. 

Bu ıehirde, 'böyle aslanla ge
zen kimaeler az deiildir. Hatti 
kadmlar da vardır. 

Bir tanesini gCSrdüm, battl ta
nıdım. Mia Frepa isminde olan 
bu ıenç kız aılan değil, fakat o

rada Şeta denilen bir nevi Leopar 
tafıyordu. Tuhaf bir hayvan bu. 

Batmı bir bez ile saklayıp baba
nız köpek zannederaiııiz. Vücu· 
dunu saklayıp babanız, büyük 
bir kedi batı zannedersiniz. Ama 
diıleri, kaplan difleri gibi. 

Miı Frepa, bu hayv~ av için 
terbiye edilmit olduiunu söyledi. 

F evkalide çabuk kotarmıı. O. 
nOnden ne bir geyik ne de bir cey 
lin kaçabilinnif. Yalnız ava gö-

türüleceli zaman, baımı bir bezle 
sararlar, ıörmeaine mani ol1D'lar
mıf. Av yerine gelince, bezi çıka· 

rırlar, avm izini koklatıp aalıve
rirlermif. Avı yakaladı mı, hay· 
van, kuzu ıibi gene hanmımm 

yanma gelirmiı. Zaten fotoğrafta 
ne kadar uılu uılu durduğunu gö
rüyorıunuz. 

Fakat kim bilir, bu uılu hay· 
van belki de günün birinde bir· 
denbire değ:ıiverir de hanmımm 
üzerine aaldırır? Bu korkulacak 
bir ıeydir. Buna mukabil, cenubi 
Afrikadaki yerli vahıi halkın ar
tık tekrar vahıi hayatlarına dön
melerine imkan yoktur. Çünkü 
b:r defa medeniyetin tadını ta· 

Cenubi Afrika yerlileri ıimJi harb elbuelerini ancak JanıeJerken 
giyerler •• 

Cenubi Alrikalı AllreJo Pağa 

iae bir aalanı köpek gibi keneli· 

sine benJ etmİ§tir. 

cuk tamam b1r milyon insanm öl· 
düğü söyleniyor. Herhangi bir za 

fer kazandığı zaman Çaka, mağ
lupların hepsini kılıçtan geçirir· 

mit. Sadece muhariplerden ken
diıine dehalet edenler oluraa, on· 
ları ıağ bırakırmıf. Çaka, aıker

leri yalnız etle beılermİf. T eb~
sınm diğer kısmı yalnız yemiı, 

sebze yiyebilirmiı. Çaka'nın za. 
manında müthit b:r disiplin var• 
mıf. Her kim bu diıipline en kü
çük, en ehemmiyetsiz bir uyıal• 

sızlık yapsa, derhal kafası kesilir 
mit. Çakanın ölüm 'elll'irli*inden 
ve cezalarından kurtulmuı bir a· 
dam hatırlıyamıyorlar. Çocukları 
nı bile, doğar dolmaz, yarın öbür 
gün kendiıine rakib olmasın diye 
keatirirmiı. 

Çakanm askerleri, acizlere 
mahıuı ıilih telakki ettikleri kı· 

lıç, kalkan ve mızraklarla harp 

etmezlermit. Yalnız ve aadece, 
göğüı göğüae dövüt lerde kullanı• 

lan hançerlerle dövütürlermiı. 
Bir aıker, ancak harp meydanın
da adam öldürürae evlenmeğe 
hakkı varmıf. 

Çaka her zaptettiği yeri yakıp 
kül ederdi. itte onun kırallığmın 

mahvolmasına ıebep te bu oldu. 
Çünkü halk, ıayılan gittikçe ar· 

tan ve yeniz, yurtsuz kalan halk 

ıefalet içinde kalınca, bat kaldır
maia baıladı ve nihayet içlerin-

Cenubi Alrikalı Mia Frepa Jel. den biriıi kralı ıidip öldürüver
L" L • b" • ban .. \ di. O z•man, bu kan ve ölüm kraıcopeJC yerıne ır nevı ya ı 

köpek bulemeği tercih etmiftir. lmın boyunduruiundan kurtulan 
halk, dağıldı, ve lngilizler, Holan 

ma ayrılır. Blriıine Kafr, biriıine dahlar frikayı kolayca iıtili et·' 
de Zulu derler. tiler. 

Bundan yüz sene evveline ka
dar Kafr'lar ve Zulular, ı'yah Na 
polyon ismini almıt olan Kral 
Çaka'nm ismini duyunca tiril tiril 
titrerlerdi. Bu kral, belki de dün
yanın en kanlı, en gaddar hüküm 
darı idi ve lngilizleri uzun müd
det Afrikanm buralarına ıokma· 
mııtı. 

Şimdi, bu eski kanlı saltanat 
yerine, yerli halkin üzerinde me-

deni bir aaltanat vardır. Eıkiden 
yerlilerin kafalan bir emirle kral 
tarafından keıiliverirdi. Şimdi, 

yerliler çalııtırılarak yavq yavq 
öldürülü1orlar. Ve harp kıyafetin 

Jt u ıerııın e ııra ı e 
uı•e't'' H . ' . . J, · ın, ovenn, Baldvmın, 

J.t'Panya Kralı Alfonıun, Hitler!n, 
Uaolininin ve daha bir çok ~ 

Calder: 
- Sanat eıerleri ölmez, yaşar.. danlar için, artık vahıete dönme-

diyor. ie imkan var mıdır? .. 

Çaka emri altında bulunanla
nn hepıini seferber etmitti. Emir 
lerini dinlemiyene bir tek aza 

verirdi: Ölüm. Kimse ona muka· 
vemet edemezdi. Onun yaptılt 
harplerde, kadın, erkek, çoluk ço-

de ortalıia duman attıran kabile 
reiılerinin kıyafetleri, timdi, ıey. 

yahlann bir eğlence veıileıi olu
yor, yerliler ecdatlarının bu kıya. 

fetlerini, 1eyyahlann kar§ılarmda 
göbek atıp bir kaç para kazan

mak için ıiyiniyorlar. 
l.hak FERDi Buranın balla iki batlıca kıa· 
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Çocuk Haftası 
Hediye kazananların 
isimlerini neşrediyoruz 

~ ' Yeni yılla, bir hatıra defterJ 
tutmıya b~şladınız mı? 

Birçok kişi, bu defterle hayatlarını düzeltmiş, 
yanhş hareketlerini tekrarlamaktan kaçınmıştır iki hafta önceki bilmecemiz 

ANADOLUHlSAR idi. 

Doğru halledenlerden Fatih -
te Hafızpaşa cad. Yaşar oğlu Nus 
ret Cengiz 1 nci, Sarıyerde Dere • 
boyunda Melahat Mehmet Ali 2 
nci hediyemizi kazanmışlardır. 

Kakao kazananlar: 

3 - Pangalh S Maide. 4 - Sir· 
keci 69 Orhan. 5 - Kurtuluş 64 

Naci. 6 - Fatih Atpazarı 13 Hay 
rettin, 7 - 20 °nci mek. 7 Suzan. 
8 - 15 nci mek. 793 Belkıs. 9 -
Saraçhanebaşı 158 Bahattin. 10-
0rta mek. 229 Feridun. 11 - Kur 
tuluş Boz K. Caddesi Suzan Adil. 
12 - Süleymaniye 7 Melahat. 
13-Çankayada 27 Hikmet. 14-
Üsküdar 53 Nermin. 15 - Vefa 
L: 5 Perihan. 16 - 42 nci mek. 
236 Hadiye. 17 - Fenerde Şahi -
ser Hamdi. 18 - Fatih Atpazarı 

41 No. M. Erdoğan. 19 - Beyler· 
beyi 256 Abdüllatif. 20 - P..an
galtı Zafer S. Fahrünnisa. 

Bisküi Kazananlar: 

21 - Kurtuluş 64 Güzin. 22 -
2 nci mek 359 Sabahat. 23 - Kız 
sanat mek. 983 Fikriye. 24 - Fa
tih 11 Gülseren. 25 - Is. Lisesi 
Bürhan. 26 - Pangaltı 3 Malike. 
27- Gedik P. 25 Refik. 28-
Kumkapı 29 Bethiz. 29 - Pan • 
galtı 3 Bedriye. 30 - Is. Liseıi 
5981~tan 3,Jq- Beıikta9 Yişne 
Zade 18 Muazzez. 32 - R. Kava
ğında 58 Necdet. 33 - Kadıköy 

41 Yakub. 34 - Bakırköy 43 Os
man Şemsi. 35 - Erkek L. 1120 
Kemal. 36 - lsmetpaşa 251 Mü· 
rüvvet. 37 - Beyazıt 2 Özcan. 
38 - 20 nci mek. 107 Sabahattin. 
39 - Ameli Hayat Z29 Cemalet
tin. 40 - Erkek L. 1122 Hayret • 
tin. 

Kitap Kazananlar: 

41 - Kuleli askeri L. 277 Maz
lum. 42 - Kandillf kız mek. 725 

Suzan. 43 - Yeniköy 105 Sadet. 
44- Anknra Lis. 50 Dikmen Gü· 

neş. 45 - Göztepe 285 Melahat. 
45 - 24 ncü mek. 294 Yavuz. 
47 - Edimekapı Übeyt oğlu Öz
dem'r. 48 - Aksaray 64 llhan 

Faruk. 49 - Maltepe 2447 lama· 
iJ. 50 - Kasımpaşa Sabahattin. 
51 - Samatya 97 Nermin. 52 -
Balıkesir Niyazi. 53 - Zeytinbur
nu Kamil. 54 - 44 ncü mek 490 
Fikret Çetin. 55 - Kadıköy Me • 
tin. 55 - Bostancı'mek. 153 Hik
met. 57 - Galata 1 Nuri. 58 -
Kurr..kapı 5 nci S. Efros'ni. 59 -
Eyüp 1075 lsmai). 60 Erkek L. 
320 Talat. 

Defter kazananlar: 

61 -15 nci mek. 261 Emel Hü.s 
nü. 62 - Şişane Karakolu 7 Be· 
har. 63 - Tunusbağı 15 Mediha. 
64-Vefa L. 314 Necati. 65-
Gedik p. 66 Beatris. 66 - Orta -
köy 222 Celal. 67 - Mustafa Pa -
şada 202 Mehmed. 68 - Beşiktaş 
14 Kemal. 69 - Beşikta§ 29 E
me!. 70 -Tekirdağda Necati Öz
demir. 

Kart kazananlar: 

71 - Taksim belediye Şubesi 
fbrahim. 72 - Anadoluhisar 1 
Özkaymak. 7;J - Ortaköy 63 Kud 

ret. 74 - Haydarpaşa 21 Neşet. 
75 - Kumkapı 29 Ihsan. 76 -
Anadolukavak Metin. 77 - lst. 
erkek L. 1120 Kemal. 78- Kur
tuluş 23 Pantezi. 79 - Karagüm· 
rük S Ali. 80 - Çengelköy 17 Mu 
ammer. 81 - Beyoğlu Ayseli Me· 
tin. 82 - Samatya 15 Talat. 83-
y eninesil mektebi 76 Metin. 84-
Bağlarbaşı 60 Ayten. 85 - Ereyli 
gümrük memunı oğlu Osman. 
86 - Sehzadebaşı 14 Şükran. 
87 - KUçük Mustafa Paşa Akm. 
88 - Şişli Terakki mektebi is
met. 89 - Bakırköy 886 istifan. 
90 - 39 cu ilkmektep 305 Müker
rem. 91 - Üsküdar 61 Türk. 
92 - Gönen yurdakul. 93 - Ye -
tilköy "1 ismet. 94 - Küçükpazar 
7 Mustafa. 95 - KızlarağatI cad· 
desi 39 Hakkı. 96 - Kadıköy 64 

Hamdi. 97 - Büyükdere 61 Meh 
met. 98 - Adana 6 Bekir. 99 -
Davutpafa 547 Süleyman. 100 -
Kadıköy 41 Muzaffer. 101 - lst. 
erkek L. 658 Ertuğrul. 102 -Mal 
tepe as. L. Vecihi. 103 - Bakır

köy 6 Servet. 104 - Kuleli u. L. 
249 Mustafa. 105 - Sultan Selim 
Sadiye. 106 - lat. esnaf cemiyeti 

Müveddet. 107 - Davutpaşa 391 
Türkan. 108 - Kadıköy 6 Ham
di. 109- Beyoğlu 10 Sabri. 110-
Şehremini 64 Zillil. 111 - Pan
galtı 5 Maide. 112 -Akbıyık 14 
Memduh. 113 - Divanyolu 194 
Nüzhet. 114- Uaküdar 13 Sani
ha. 115 - Pertevniyal liaeıi Tur· 

gud. 116 - Uzunçarşı 29 Ekrem. 
117 -Anadoluhiaan 537 Fazi
let. 118 - Çapa muaUim mektebi 
Hatice. 119 - Bakırköy 160 Bed
riye. 120 Demirkapı Sabri. 121 -
Ticaret mektebi 6. 122 - 59 ncu 
i!kmektep Arşaluz. 123·- Çapa 
kız muallim Maliki. 124 - Çar
şamba 13 Faik. 125 - Kadıköy 

4 Bekir Ali. 126 - Ortaköy 260 
Tahire. 127 - Beşiktaş 135 Ah· 

met. 128 - Eskitehir Alp Kaya 
129 - · lst. Kız L. 1663 Yıldız. 
130 - Fatih 12 Hilmi. 131 - Ka
dıköy 16 Suzan. 132 - Üsküdar 

Yeniden bir ne ııralamııh. 
yıl girince; tak - Aradan zamanlar geçtikteıı 
vimler dağılma - ıonra, gösterdi. 
ğa, ucuz fiatler - Ne yalan ıöyliyeyim; 
le küçük çizgili Bu defter ve bu not edi9, hiÇ 
defterler satıl - de güzel, çekici ve cidden not e· 
mağa hatladığı dilmesi lazım gelen ıeyler değil• 
zaman, günde - di. 
lik bir "hatıra Fakat kendisi için, bunda.O 
defteri.. tutmak cazib bir ıey olamıyacağma, buJ1 
aklınıza gelir dan heyecan verici hadiıef er 
mi Yoksa çok· meydan alamıyacağına göre, o· 
tanberi tutuyor nunla birlikte, - onun beni dü " 
musunuz? tün düğü gibi yaşamıı olmağa -

Bunu aoru . hiç ses çıkarmadan ba! eğib not· 
yorum; çünkü larını beğendim. 

pek. mühim bir Kimbilir benim defterim, bat • 
· • kalarına göre nasıldır!? ıştır .. 

Her yeni yıl 

girince, insanlar 
bir yeni isteğe 

kapılır, kendi 
kendilerine, bir 
şey üzerine söz 
verirler. 

Bazı adamlar, "artık bu zık -
kını şeyi içmiyeceğim!,, ·diye, 
gündelik gıdası haline gelmit o
lan içkiden yüz çevirmek ister. 

Ne alil 
Bazıları, sigaradan tiksinmiı 

gibi yapar. 
Bunun da beğenilecek yerleri 

var •.• 
Fakat bazı kişiler de çıkar; bir 

defter e~inin "Bugünden tezi 

yok, artık ne yapmış etmişsem, 
hatıralarmu buraya kaydedece -

cnnmn.-.n111tt!1ttll'1ftt11""tımııır111ııt11nım•ımııııı"'11muınMttttıı""°'''"'~"'"'ı11 

ğim ... Yarm, benim için, bunla· 
rın büyük değeri olacaktır,, der! 

Ve birinci aktamdan, çalaka· 
lem giritir ... 

• • 
Hatıra defteri tutmak, çok 

mühim ıeydir, dedim. Bunun •· 
henimiyeti evveli, insanların 
böyle bir şey yapmağa, saçma 
veya doğru hareketlerini mutla
ka bir yere tesbit etmeğe, ikide 
bir özenmiş olmalarındadır ..• 

İnsan, mühim bir fey yaptı • 
ğını sanıyor. 

Sonra, bunun kaybolmasına 
katlanamıyor. 

Bir kalem; 
Bir müsaid vakit! 
Bir küçük veya büyük defter! 
Sonra, el ıakağa kona-rak ve 

belki de, pek pitkin bir müelli • 
fin büyük bir roman yazmasını 

andıran bir alıtkanlıkla dizi di
zi, o gün yapılmıt ve sezilmit o
lanları ıerib kapama faslı .•• 

• :ç. • 

• • • 
Benim de bir hatıra defteriJ!I 

var. Fakat ben, doğrudan doi" 
""" ken i;md"d zi)ade, baıka· 
lar. na ve t.~yata atıl bazı notlar 
alıyorum. 

Zaten yazıyı kendine meslek 
edinmenin, sürekli bir habra def 
teri tutmak gibi bir hali var. 

Ben, fu yazacaklarIJDı biltı 
nihayet, hatırama olsun kaydet· 
mit bulunuyorum. 

Orada unutulacaksa, buı ay• 
yazıyorum. 

Benim liabra defterim, l>u • 
gün çıkmayan bazı lösımları d• 
olsa, gazete kağıdı büyüklüğün • 
de ve irgeç hususiyetini sizleri~ 
paylaşacak olan, hem birçok kı· 
sımlarını adeta sizin yazdığınızı 
aöyliyebileceğim. Cildsiz bir ya· 
zı kolleksiyonudur. 

iyi ııralıyabiliyor muyum? 
• • • 

Gündelik hatıraları bir defte
re yazmak, akşam üstü birkaÇ 
dakikayı bu işe vermek, birço1' 
kimselere mühim ünler kazan • 
dırmışbr. 

Büyük harbte, hatıralarınJı 

bütün acıhğiyle tutabilmit olan .. 
lar, sonradan bunları kitab oll'' 
rak çıkardıkları zaman, yaıayıf 

2 Hatice. 133"- Divanyolu 128 
Salih. 134 - lat. postanesi Fahri- ~ 
ye. 135 - Pangaltı 2 Hamdi. 

Hatıra defterlerini kapadık -
tan sonra, onları bir de saklamak 
iıi gelir. 

Hahra defterine, gizli ıeyler 
yazıldığı da olur. Hele bazıları, 
bunu bilhassa gizli feyler yaz • 
mak için kullanryorlar. 

tarihine birçokıeyler eklemiş ._~ 
engin insan görünmezliklerİJl .. 
den duyulmamıı akisler getir ' 
mişlerdi ... 

136 - Yen:şehir Aysel. 137 -
Kadıköy 77 Sabri. 138 - Fatih 
11 Cemal. 139- lıt. Erkek L. Ih
san. 140 - Kuleli as. L. 428 Şera 
fettin. 141 - lst. Erkek L. 634 
Firuz. 142 - Osman Bey 372 Ta
lat. 143 - Şişli erkek lisesi 371 
Bele. 144 - lstanbul 101 Edike. 
145 - Pangaltı 19 Selma. 146 - · 

Belçika Kral ve Kraliçesi şim
di Sen Moriç'de'bulunuyorlar. Kıt 
sporlariyle ugraşmağı pek seven 
karı koca resmimizde Sen Mor :ç
de bir gezintileri esnasında görü
lüyor. 

15 nci ilkmekteb Yaşar. 147 -
Beykoz 20 Sabahat. 148 - Çapa , 
13 ncü ilkmekteb Haydar. 149 - HABER ' lst. erkek L. 117 O~an. 150 -· 
Kadıköy 20 Mehmed. 

- Hediyelerimiz her hafta 
PERŞEMBE günleri matbaamız -
da dağıtılır. 
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Akşam Posta.sa ___ , __ 
iDARE HEYETi 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 

felgraf l\dresl: lSTANRUL ftABl!;H 
Telefon Vazı: 2SH'72 idare: ı41'"0 
...................................... - ....... ! 

ABONE ŞARTLARI $ 
1 · il lJ ayurı ! 

= rtırklyeı 120 sıso 660 ızso Krt• i 
l!:cnebh 150 ."o 840 11110 : 

iLAH TARIFl::SI İ 
· fll'.a,.et Ullnlarm.m aatın U.GG i . ; 

Resmi UAnlar 10 Luruı,tv. • 
-..-a-..•••M••••••He•ea_.. ........... --.= 

Sahibi ve Neşriyat Müdürü: 

HASAN RASiM US 

Bu yüzden, bazı aile erkekle
rinin hatıra defterlerini "aklama 
sı ne kadar güç olur! 

Bazıları da, yazdıklannm e -
hemmiyet ve güzelliğine kendi • 
leri de inanmış ve hele bu yüz -
den yRzmış oldukları için, o ca -
mm defteri, artık kilid altına mı, 
karyola şiltesi arasına mı, levha 
arkasına mı, nereye koymak la -
zmısa, bu parlak maceralar tari • 
hinin kaybolmaması için ne yap-

mak gerekiyorsa, yapar, koyar
lar ... Ve ayni yapraklara adeta 
biraz daha sermaye bulmak için, 
tekrar yafayış savaşma çıkılır •.. 

• • • 
Gündelik hatrra defterlerinin 

yazılışını, ben birkaç örnekte 
gördüm. 

Bazı insanlar, hayatlarını buıı· 
lara göre tanzim ederler .•• 

Hatıra def terlerini, bir dc::.h" 
tekrarlanmaması gereken yan .. 
btlıkları göz önünde tutmak içiıt 
kullananlar da az değildir. . ~ . 

Siz, bir hatıra defteri tutuyof 
musunuz? 

Sizin - kadın, erkek -- uf .ıı" 
veya büyük bir defteriniz var d•1 

oraya: "Tramvaya hangi ayağı .. 
.. "' cı.,• ruzı once attıgınıza,, varın ' 

kadar yazıb döküyor musunuz? 

Yoksa, yazdığınız yalrı'ı 
"tramvaya hangi ayağınızı ö11C~ 
attığınızdan,, ibaret mi kalıyor; 

'btı Yahud, her yıl olduğu gı 
bu yıl da, "bütün yıl, başıD1do.ıı 
geçenleri mutlaka yazacağJ11i'' 

1 diye yeni bir defter alarak, dalı', 
üçüncü akşam, biraz uykunuz: b~ 
tırdığı için bırakıb arkasını f<e:.ıı 
tiniz, hülô.sa, işi gene geçen yı 
benzettiniz mi? .. kii 

Benim defterimin, bugoJ1 
yaprağı kapandı. 

~ Hüseyin Osman ~ 
1 Haseki hastanesi İl 
1 dahiliye mütehassısı 1 
~ LAieii Lütüf Aparhmanı saat 1 

fi ··4. 7 e kadar Telefon 224s:J 
laımıın ıııınııııınııınınınııııınnunımıımıımnıınıııııllllıııınıımıııınn ı .... B•aa•ı.1•d••ta-1e•r:-<•" AK•IT•) •M.a•t•tıaaa-· ... 

Çok defa beraber gezih toz -
duğum bir tanıdığım, beraber -
ce yaşadığımız zamanlara dair 
de, hatta hazan beni~ he!abmıa, 
düıünce ve duyaularını defteri • rtikmet Mürtit 



ı_ Bugün her ıokak batında bir neci, hemen müşteri ile fırlar, evi· 
;'8'ba tesadüf etmek güç değil- ne kadar gider, koyunu yalnız ba· 
.. ır. Fakat bundan iki üç yu··z yıl şma yabnr, keser b'.r kaç dakika 
onc 1 ' 
dı? e, 8lanbulda et nasıl sablır· içinde derisini yüzerdi. 
d Merak edilecek bir mevzu _ KoY1:1nu daha büyük bir tenlik-
l.lr. le kestirmek istiyen olursa, bir 

d Bundan üç yıl önce fstanbul- ı kaç salhaneciyi çağırdı. Bunlar, 

1 a. (999) kasap dükkAnı vardı. bir kaç ki§i alayla eve giderler, 7
00 kasap neferi. türkülerle koyunlan keserlerdi. 

d l\aıa.plar, etleri dükkanların- Bu, daha çok, kesilecek bir kaç 
kan z'yade mahalle mahalle so • koyun olduğu vakit olurdu. Her 
Fak aokak gezdirerek aatarİardı. salhaneci bir koyun alır birden 
l~ka.t _bu satış ta, ba§h ba~ına bir keser ve birden yüzmeğe. başlar • 
\r llldı. En semiz koyunlar kelle dı. Bu hal, daha eğlencelı olurdu. 
h c Paçalarile yüzülür vücuduna Çünkü, bunlar, aralarında koyu
tn.?az Yağ sürülür, bo~uzları gü- nun deriıini daha çabuk :uzmek 
t lı§ Ve altınlarla süslenir üzeri İçin adeta müsabakaya gırerler • 
!' enk renk güllerle süsleni; tahb- di. En evvel deriyi yüzen, bıçağ1?1ı 
d~"e.n Üzerine konur, öyle satılır • siler, kınına kor, bir kenara ç~kı • 

· lerek arkadaşlarını seyrederdı. 

~i'e~hcı!ar san pirinç kefeli tera- Bu saydıklarımız koyun kasap 
d~ eller'ne alırlar. Sokaklar- ve aalhanecileridir. Sığrr kaaapla
"ll t" l ~al bur Ü çığlıklarla büyük bir n, bunlardan ayrı idi. 
~a alık halinde geçer, et alına- Sığır kuap!arının yüz dükkan
t'e_ Y~rde durur, eti verdikten son Iarı, iki yüz neferleri vardı. Bun -

~o la.rına devam ederlerdi. larm pirleri Sufyan Suri'dir, Haz· 
ta a.aapların piri "Hazreti ka- reli Ali belini bağlamı§. 
c0~' adJı biri gösteriliyor. Çok Bunlarda sem"z sığır etlerini 
~ntı e~ h"r adammı§. Hazreti Ali tahbravanlara kadar, alayla ge· 
blit.nB e!ini bağlryarak pirliği ver- zerlerdi. 

!\ agdadda gömülü imiı. Burada bir noktaya itaret ede-
han. ~aplardan ba§ka bir de sal - ceğim. O da y ahudi kaıaplandır. 
teti ~ler vardı. Bunlann piri Haz Bugün olduğu gibi Yahudiler, o 
~ea rahim imiş. Kendi oğlunu vakit te §ehir kasaplarının etleri
~eCek iken cennetten gelen ko - ni alıp yemezlerdi. 
tile~ kesmesi yüzünden, salhane· 
t ın · O vakilkti Yahudi kasapları oe,. L llıri olmuş. Bununla bera • 

' Qa} • hakkında malumat veren Evliya ~f .. lı tıki pirlik, Cezzar Taifi 
... •ıaı· d d b" • 1 Çelebi şunları yazıyor: tııe~ ım a ın a rıne veri • 

ı. tedi p· 1 .... J .. B· M l"k "Bunlar, Müalümanm boğazladı· ~li • r. ır ıgı nsu ın a ı 
''J.Ja~~ hağlamak suretile vermif. ğı eti yemezler, pirleri yoktur. A • 
'lle~'lll Bin Cezzar Ta"fi,, nin ma sair kasaplara rağmen kendi· 

S tı Yemen adeninde imif. ]erini fevkalade tezyin ederler. Ve 

)~~ aJh~necilerin lstanbulda iki garaibden §akalar ederek ubur 
tirı! ?ukkanlan vardı. Bunlar, ederler.,, 
'Uaı tına koyunlarla dükkanlarını Bu satrrlardan anladığımıza 
\>e ~~rlerd~. Ellerinde iri gümüşlü göre, Yahudi kasapları da sokak
~~ •llcirli kasab bıçaklan taşır- larda diğer kasaplar g"bi tahtıra-

r. vanlarla etlerini satulardı. Bun • 
ı-. ~İr Yerde koyun kesilece~ olur lrın elli bet dükkanı iki yüz nefer
~a haber verilirdi. Salha- leri varmıf. 

Afrikanm beyazlar eli altında 
bulunmıyan tek memleketi Habe
tiıtan, ıon bir iki ay içinde etra
fında en çok konuşulan yer oldu .• 

Buraların Başbuğu, kendine 
"imparatorlarm imparatoru,, sa
nını veriyor. Fakat ıon zamanlara 
kadar bir kaç küçük hadise daha 

ist" ana edilirse, Uluslar arası po· 
letika acununda Habeşisetanın is
mi pek geçmiyordu. 

Habeşisetan birden günün ha· 
disesi oldu. 

Hükümdannm, gazete ilk yap· 
raklannda sakallı, üniformayla, 
ve gündelik elb:ıesiyle resimleri 
çrktı. 

Hükümdann kim olduğu yazıl· 
dı. Habeş kabilelerinin savaşa ha
zır, savaşırken fotoğrafları basıl· 
dı. 

Bunlardan ba~:ka, el altından 
ve açıkça en modern tekliy!e si
lahlanmıt olduğu söylenen Habe
şistanm, bir memlekete karşı ayak 
direyip, ondan yüzünü çevirip, b"r 
diğer memlekete elinden geldiği 
kadar ülkesinde fırsatlar verdiği 
yazıldı, bilJir:ldi, inanıldı •.• 

• • • 
Habe§lerle, ltalyanlarm Afri· 

kada, ltalyıın So.malisi ile Habe
tistan arası Valval mevkiinde b"r
den kapftılar ••• Bir çok kitiler öl
dü. 

Habeşlerin kendi iddiasına gÖ· 

re "60 mil kendi hudutları içinde,, 
bulunan ve İtalyanlara göre ise, 
"40 mil ltalyan somalisinde,, olan 
bu mevki yüzünden, bu adamakıl 
lı tahdit edilmediği söylenen hu
dut dolayıaiyle ortaya çıkan kü· 
çük, harp biçimi hadise, unutula
cak ve Habe~iıtan gene eskiye 
karışacak mıdır? 

• • • 
Bunun iç· n yapılan tahminler 

ve hadiseyi bir kaç cepheden sıra· 
ya koyuşlar türlü türlüdür. 

Önce İtalyanın düşüncesi ne 
olduğuna dair mütal5.alar yürütü
lüyor. 

j İtalya böyle bir gürültü _çıka· 
rarak Habeşistana adamakıllı göz 
dilmıi§ olduğunu mu göstermek 
iateğinded:r. 

lıt llit Fransız tayyaresi İngilterede tayyare meydnnma inerken, 
§a§ıra ~1- ·ı d Jib · · d l t 1 tiııt rtlK ı erde bir eYin dp.ınını e ıçerı a mış ır. nsanca 
olınıunrştır. -

hesabı· 

bir za· 

Habe§iıtan, dediğimiz gibi Af
rikada son müstakil ülke olarak 
kalmıttır •. 

ltalya için bu hadiseden sonra 
ve hala deği,tinnediğ" tavrı üze
rinde yürütü!en ikinci ihtimal de, 
İtalyanın diplomatik bir üstünlük 
elde etmek peşinde olmasıdır. 

Yahut, ltalya, bu :şte haksız 
olduğunu eni konu biliyor, ve o· 
nun için işi savsaklıyor •. Sonu gel 
miyen fikirler, iddialar ileri sürü-
yor •.• 

• • • - r-.ı... .-=~-. -~-- -· =- ._~ ... -·"""· · ~ . f . . ----~ ... ~-----"'-
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Günün Fotografları 1 1~8 de ~onuşulmu, bi~. hudut 
W1' -,· İtalya ile Habeşistan arasında 

muahedesı var... Daha once::len 
t Muhtelif gaıctelerde çıkan güniln badi9elerioe ait fo . J tespit edilmiş ve Valva!'ı Habe-
kograflarla ıpor mecmualarında gördllğOnüı spor hare· §°atan toprağı içinde gösteren hu· 
k:tl~rinc it fo~ograftar valnız tstaobulda V A!<l f dut tayini ltalyan hil~umeti tara-
•tupı,aneı;indc satılmaktadır. ' fından da kabul edilmiş görül-

mektedir. 
Bu itibarla bu mevkide ltal-

. . ı' . . . ..... 

yanlnrın işi olmamak lazım gelir. 
Ve Bu müahedede Valval'ı da 

içeriı'ne alan bütün Ogaden ara· 
zııının Habeıistanda kalacağı 
yazılmaktadır. 

• • • 
Gerçekten haritalara da ba'H· 

lacak olursa, bu mevki Habeş =s

tan toprağı içindedir. En doğru 

taşmaz haritalarda, Valval hiç 
şüphesiz 40 - 50 mil Habeş sı
nırları içinde bulunuyor. 

Ayni surette resmi İtalyan ha
ritalarında da böyle plduğu söy
lenmektedir. Fakat Jngiliz gaze· 

lelerinden bazılarında okunduğu
na göre, son zamanlarda bu mev
ki, ltalyan haritalarında hiç gö· 
rünmüyormuş .•• 

Silinmiş mi nedirl? 

Hele ltalyanların, hu mevkii 
son beş senedir işgalleri altında 

bulundurmakla bunun sahibi ol
duklarını :ddia etmelerini fU şe
kilde tavsif ediyorlar: 

ltalyan!arın bu hali, "bet sene· 
dir ayni suçu i~Jiyorum,, yolunda 
bir mazeret ileri sürmektir ki, 
cidden gariptir! ..• . ~ . 

Büyiik !ngiliz tarihçisi Gibbon: 
Habeşistan için "kendisini unut • -muş olan dünyayı kendini de u· 
nutmuş bir halde bin sene tek ba
tma uyudu .. ,, d"yor. 

Fakat 19 zuncu asrm son yarı
sında Habeşistan Avrupa oyunla· 
rını sezmeğe başladı.. ltalyanlar 

ve Fransız'ar, sah' lde barınmağa 
yerleşmeğe koyuldular .. 

-- -

şimdi bir başka şekil vermek isto
dik:er"ni anlatır hareket gösteri-
yor'ar •.• 

Mesele bütün siyasal dünyanın 
dikkatini uyandırır bir hal aldı. 

• • • 
lta1yan1ar Haheşistana bundan 

önce de 1896 da bir ıalgın yaptı
lar, fakat İtalyan kuvveti, Adu:ı' 
da kuşah!dı ve imha edildi .•• Böy
lece salgın isteğ'nden vazgeçil· 
di. O zamanki İmparator Mene• 
lik'le bir Meneli.k'in ıartlarına gö
re barış yapıldı.. İtalyanlar, ne-
ticede kendi Kolonilerinden bir 
d · ğ eri olan Eriteri kıyıaında kal· 
mağa razı oldular. 

Bunun'a beraber bu hadiıe u· 

nutulmuı değildir. ltalaynın, son 
Valval hadisesinden sonra, Habe
tistana kartı ileri sürdüğü teklif· 
lere de bakarsanız, adeta kaybı 
elde etme kabilinden bir şeydir .• 
ltalya Habeş"standan bu son hü
cum hadisesinin olduğu, çarp1ştık 
ları, zayiat verdikleri yerde ltal-

b v l" . t" yan ayragına se am ıı ıyor .• 

Bu ~uretle eski Adua hadisesi· 
ni kartı!ayacaklar, ik" ıi birbirini 
götürecek ve nihayet ortada "yen
dimdi, yendindi,, meselesi kalmı· 
yacak her §ey düzelecek mi der• 
ıiniz!? 

• • • 
Her ne hal ise, 1891 müa'-e"e

si de ş"mdi hültümsüz haldedir. 
Sonradan lngiltere, Fransa ve ftal 
ya arasında, Habeşistana taalluk 
eden bir müahede daha var. Bu 
müahede 1905 da yapılmıştır. Ve 
Habe§İstan istiklalinin teminat al 

1890 da bütün kuvvetler Afri- tına alınmaaını gözettiği aöyle· 
kayı nufuzlan altında bulundur
mak noktasınc1an sessi:ıce arala
rında paylaştıı'ar. 

1891 de, Habeşistan, Haheşis· 
"-.~na da sorulmadan İtalyanın nu
fuz mıntakası içine sokulmuş ol
du. Fakat İtalyanlar bu vahimeye 

nir.,, 

Fakat bunun da aslı neym0 f 
hiHyor mu sunu\? 

Bu üç kuvvet, Habeşiatamn ta
mamiyetini muhafaza için "e'le• 
rinden geldiği kadar,, çalıtmağı 
taahhüt etmişler .• 

Fakat 1906 müahedesinde şu 
da yazılı: 

Herhangi hadi!ede "kendi 
menfaat!erini de korumağa baş 

j 
vuracaklardır .. ,. 

halyanın menfaatini "timdi 
sahip olduğu yerlerin hinterlan-

Hindistanın ve bütün dünya
nın en zengin adamlarından biri 
olan M'hrace Butan karisiyle bir
likte Londraya gitmiştir. Resmi
mizde onu, karısiyle beraber Lon
dra sokaklarında dolaşırken görü
yoraunuz. 

dında,, yani, f tal yan somalli.si He 
Er"teri arasındaki arazide "ve bu 

! arazinin esas ltalyan yer!eriyle 
müt"ahit,, oluşundadır .. Demek o· 
luyor ki. 1906 müaheclesine ııöre, 
müahedeyi imzalıyanlardan lngil 
tere ve f r;ı.ns?mn ,.la, halvavı. bu 
1ıavatide ba§ı boş bırakmaları la. 
zım geliyor ••• 

• • • , 
Habeşistanm bu suretle isfk· 

lalinin temin?.t altına alınışı, ve 
bu müahede de kıymetsiz, boş sa-

l yılsa vere',·tir. 
Habeşistan için ltalyaya nis• 

betle şimdi en müh"m tem;nat 
hem ltalyanın hem Habeşistanın 
M;l!etler Cemiyetine aza bulun
maları ve oranın, "ülke tamam!ı· 
"ını garanti eden., milletler misa
kını İmzalamıı olmasındadır. Ve 
if zaten oraya da>:anmıı bulun~· 
yor .. 
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HABER - Alitam Poılası ---

Bulgar ]Reylerin teslimi Deniz fenerleri 
Başbakan 1 merasimi Bal~an an~~ntt Tahlisiye idaresine 

(Bcq taralı ı incide) bır tebhg verilmesi tasavvuru 
Dış işleri Bakanım.ı,ıa Bu sabah ıehrin her tarafı bir tt• 
Bulgar tezini milda· bayram manzarası gösteriyordu. neşre 1 

faa ettiği için teşek- Beyazıt meydanında toplanan yüz 1 (B<UJtara/ı 1 inci de) 

k"r etti lerce kiti sandıklar etrafında top- leri aözden geçirdikten tonra, 
u lanmıt muzikalar çalıyor, halk Roma itilaflarına müncer olan 

Bulgaristanın mali vaziyetini 
tetkik eden Cemiyeti Akvam 
konseyinde verilen karar Bulga
ristam hiç te memnun etmemek
le barebr, konsey reisi, Dıf itleri 
Bakanımız Tevfik Rüttü Arasm 
Bulgar tezini müdafaa eder tek. 
lindeki beyanatı Bulgraristanda 
büyük bir memnuniyet uyandır -
ınıştır. 

Bulgar Baıbakanı Kimon Geor· 
gief matbuata verdiği beyanatta 
bu hususta demittir ki: 

" - Cenevrede alınan karar 
bizi memnun edemez. Biz borç· 
]arımızı ödemek iatemememize 
rağmen bugünkü vaziyetimiz bu
na müıaid değildir. Bunun için 
Cemiyeti Akvamın yardtmını is
temiştik. Cemiyeti Akvam kon
seyi muhterem reisi Türkiye 
Cümhuriyetinin Dıt işleri Baka -
nı Tevfik Rüıtü Arua tezimizi 
müdafaada bize kartı gösterdiği 
yardımdan dolayı burada alenen 
teıekkür ederim. 

Bulgariıtanın en yakın bir 
komıusu 11fatiyle Türkiye bizim 
vaziyetimizi yakından bildiğin • 
den tezimizin doğruluğunu teyid 
etmiıtir. 

Diğer taraftan Sofyada çıkan 
Slovo gazeteıi yeni bir makale 
netretmiı ve Romanya toprakla
rmdan cenubi Dobricanın Bulga
ristana iade edilmeıi lüzumunu 
ileri aürmüıtür. Gene ayni aaze
tenin iddiasına göre buradaki 
halkın hepsi Bulgardır. Ve Ro
manya burasını Bulgarlara ver • 
melde hiç bir §ey kaybetmez, 
bilakis Bulgaristanın dostluğunu 
kazanır. 

Makalenin bir yerinde aynen 
fU cümle vardır: 

"Dobrica hiç bir vakit Ro -
manyanın olmamııtır. Tarih 
haksızlığa dayanabilir, fakat ya
lana asla!" 

Fransa - Lehistan 
müoasebatları 

Due (Franaa) - 20 (A.A.) 
- Uluslar araıı eski muharipler 
federasyonunun fahri reiıi Gene
ral Goreçki, dün bir ziyafeti mü. 
takip ıöylediği ıöylevde Franıa 
ile Polonya arasındaki münaıe
betlere kartılıkh itimad edilme • 
sini tavsiye etmittir. 

Komıu memleketlerle aktedi
len antla§malardan yana da de
mİ§tİr ki: 

"Bu antlqmalann gizli ka -
pak1ı tarafı yoktur. Biz: ne bir 
vaidde bulunduk ne de bir feye 
boyun eğdik. Bilakis, komıula -
nmıza bizi hesaba katmak gerek 
olduğunu ve bize çattıklan tak • 
dirde kendimizi müdafaadan aciz 
kalmıyacağmıızı anlatmıf olduk. 

milli oyunlar oynuyor, herkes:n son diplomatik müzakerattan 
yüzünde coıkun bir sevincin izleri hadis olma umumi vaziyet hak-
görülüyordu. Bu mera.sim bütün kında noktai nazar teati ettik. 
kazalarda birbirinden üstün teza· lerini bildirmişlerdir. 
hüratla geçti. Balkan mümeS1!lleri, hu an• 

EmlnönUnde latmaların yüksek ehemmiyeti. 
Eminönü kazasının sandıkları ni takdir ve dermeyan edilen 

bu sabah Beyazıt meydanmdv. prem:iblerin, uluslar arası ha· 
toplanmı§h. Yüzlerce ld~i meytlB- yattaki faydalarını teslim huıu
nın etrafını çevrelemi,, kamyon • ı sundo. mutabık kalmı~la?'dtr. 
lara konulan sandıklar bayraklar- Balkan itilaf r, barı§m kuru -
la süslenmitti. mu uğrunda sarfedilen gayret • 

Sandık alayı önünde muzikalar lerden ancak sevinç duymakta 
bayraklar olduğu halde buradan ve bu anla§malarm, orta ve tar· 
saat onda hareket etti. Alay Beya ki Avrupada sulhun takviyesile 
zıtlan belediye önüne geldi ve bu alakadar bulunan bütün ülkele
rada merasim yapıldı. Bundan rin vaziyeti de hesaba katılmak 
sonra alay türbeden ıaparak fır· auretile, faydalı bir tarzda it· 
ka vilayet merkezi önünde de te· mam edileceği ümidini besle
zahürat yaptı ve Ankara caddesi- mektedir. 
ni takiben Eminönü ka}'D".-ıkam· Balkan itllaf ını teıkil eden 
lık binaıına gitti. Burada sandık - l dört devletin vekilleri noktai 
lar kaymakam tarafından teslim nazarlarının tamamen mütaba-
alındı. katını ve hali hazırdaki mesele-

Fa ti h te ler karşısında evvelce de çok 
Bugün Fatihte yapılan sandık güzel neticeler vermit olan ay· 

alayı da fevkalade denilecek bir ni müşterek siyasayı takib husu 
tekilde olmuttur. Eyüp ve Fener sundaki kuvvetli arzularmı bir 
nahiyelerinden otomobillere ko- kere daha müttefikan teslim ey 
nu1an sandıkları halk süslenmiş o !emişlerdir. 

tobüılerle takib ediyordu. Bu alay 

Eminönüne gelerek oradan Sirke- Altın 
ci, Ankara caddesini tak'p ile kaçıranlar 
Fatihe kadar geldi ve orada Ka • 
ragümrük, Fatih merkez, Kıztaşı, 
Şehremini, Aksaray nahiyelerin -
den selen alayla da birleıilerek 
N.Ddıklar kaymakamlık daireıine 
ıötürüldü ve sandıkları kayma· 
kam Bay HaIUk tesellüm etti. 

<lsküdarda 
Üıküdarda ıandık alayı dün 

gece bir fener alayı ile birlikte ya 
pılmı§lır. Gece elektriklerle süs • 
lenen Üıküdarda her semtten ge -
len sandıklar Doğancılar parkı Ö· 

(Bcq taralı 1 incide) 
Altınlan lıtanbulda ıarraf • 

)arın toplıyarak tekerciye verdik
leri ve Hüaamettin vaırtasiyle A· 
tinaya kaçırdıklan tesbit edil • 
mittir. 

Bu tebekenin uzun zamandan 
beri it gördüğü anlatılmıttır. 

Hücum kıt'aları 
Berlin, 20 (A.A.) - Hücum 

kıtaları lideri Bay Lutze kıtala • 
rın vazifeleri hakkında fırka reis 

nünde birleşmit ve burada san - lerine bir nutuk ıöylemittir. Bay 
drklar kaymakamlık binasına tes - Lutze kıtaların yeniden nasyonal 

lim edilmittir. Üsküdar sandık- sosyalizm hareketinin baılangıcın 
larındaki reylerin tasnifi dün ge- daki vaziyete gelmelerini yani aa
ce yapılmııtır. 

ee,ıktatta 

Betikta§ kazasında da bu sabah 
büyük bir sandık alayı yapılmış 

keri bir iyınan ve zihniyet tqıma 
ları lüzumuna itaret etmit ve de· 
miştir ki: 

Biz vaziyetimizi bir iyman or • ve Boğazdaki Beıikta§ mmtaka -
ımdan, Ortaköyden getirilen san- duıu halinde yapmak istiyoruz. 
dıklar kaymakamlık binasına teı- Çünkü inkılablar topla tüf enkle 
lim edilmiftir. değil iyman ile kazanılır. 

Reylerin tasnifi Vazifesinde kusur eden her 
Beıiktq kazaıında 17.500 kiti kim olursa olsun ondan ayrılmak 

reyini kullanmııtır. mecburiyetinde kalacağım. 

Sanyer kazasında rey sahibi -o--

12500 kiıiden 1 ı.sıo kiti reyini Bir hırsız kadın 
kuHamn19tır. Beykozda halkın Tahtakalede oturduğu evin al 
yüzde 86 11 reyini kullanmııtır. tında bulunan bakkal Şükrüye ait 

9800 rey aahibinden 4.772 ıi dükkanın tavan tahtalarını .ök
erkek ve 3919 u kadın olmak üze- mek ıuretiyle içeris!ne inip para 
re 8.681 kiti reyini kullanmıf lır. çalmaktan suçlu ve vakfı kebirli 
Oıküdar kazuında 27.000 ki,iden Naciye adındaki kadın, dün asli- j 
24.601 kiti reyini kuUanmqtır. ye ikinci ceza mahkemesinde üç , 

var 
Aldığımız malfunata gôre hü • 

kUınet, ıimdiye lf;adar işletme 
imtiyazı bir ecnebi gruba aid o
lan deniz fenerleri itini tahlisi -
ye idaresine vermek tasavvurun
dadır. 

Esa1en fenerler idaresinin 
imtiyazının bimıeaine pek az 
bir zaman kaldığmdan fenerler 
devlet eline kolayca geçebile • 
cektir. HükUmet bu tasavvurun 
tahakkukuna Tahliıiye idare • 
sine Karadenizde Sinob civarın
da bir ft-ner yaptırmakla başla -
mıtlır. Tahlisiye idaresinin gele
cek aene bütçesine de yeni f e
n erler yapma!l için tahsisat ko -
nulacaktır. 

1 Esnaf ve işçi 
Fabrikatör yüzünden 

ceza gören bakkal 
Belediyenin esnaftan aldığı 

cezalar, hiç fÜphesiz, kanun ve 
nizamın menettiği itleri işliyenler 
den alınır. Yalnız bu arada hiç 
suçu olmadan bu cezalara kurban 
gittiklerini anlatan esnaflar da 
vardır. Bunlardan biri, burada 
'yazdığımız Bay Osmandır. Bay 
Osman Sirkeci, Demirkapı Nöbet 
hane caddesinde on iki seneden 
fazla bir zamandır bakkallık ya· 
pan biridir. Kendisi, bize gösteı:-
diği 43610- 436113 numaralı ve 
(A) İ§aretli makbuzlarla 15 -

1 - 935 tarihinde on lira ceza ö-
demittir. Bu ceza, fena makama 
sattığf için keıi~mi§tir. Bay Oı

man tiki.yetinde bize ıunlan söy
ledi: . 

- "Makarnanın fena olmasın-
da benim ne suçum olabilir? F ab
rikadan aldığım makarnayı satı

yorum. Eğer makarnanın fena ol
duğu anlatılmı!sa bundan ben 
değil, fabrika suçlu tutulmalıdır. 
Sonra ~akarna bayat diye de id
dia edilemez. Ramazanlık aldr
ğım. makama idi ve alalı ancak 
bir ay oluyordu. Makarna sebze 
veya meyve değil ki bir hafta son 
ra eskisin ... 

Benden keıilen cezayı ödedim. 
Fakat elbette hakkımı aramak i
çin bir m~rci vardır. lıte ben de 
bu hakkımı ıazeteniz vaııta11yle 
arıyorum. Fena makama çıkaran 

Bu aabah yaprlan ..andık alyla- ay on gün hapse mahkum edilmit l 

Yahudfl;;;;- Filistin rmdan sonra bütün kazalarda saat tir. Naciye, bu müddeti muhake- ~ :. ~· 
on ikide reylerin taınifine bat • . me esnasmda bitirmit olduğundan [~~:_ ~, ~ r .k 

Vaıingt<>n, 20 (A.A.) - Filis- lamnııtır. Son dakikaya kadar, salıverilmiştir. r ·~~ '>~ 

21 lkincikannn 1935 

Sar işi 
Fransa istekleri n1~ bir yana bırakab 

Ahal ·sinin isteği ile Atınaııf' 
ya geçtiği anlaşılan Sar :a:ıJl · 
amın, resmen Almanya ya .. 
Martta devri kararlatnıak US 

iken Cenevrede mühim bir 
se, bir duraklama oldu. 

Bir toplantı geri kaldı. 
Sar komitesi, bir uzla~ 

bulmak için elinden geleni 
mağa kalk19tı. 

Neticede Sarın Almanyay& re' 
men verilmesi bir Mart içİllt..!lft 
rarla§aLildi.. Fakat, son d&JP'. 
da, Fransanın yapmı~ olduğu 
him bir teklif üzerinde heJJI 
manya hem F ranaanın muh 
aurette u:da~maları, lazımdır· ,)1, 

Fransa, mevcud sulh nıuab J. 
lerine göre, Sarın gayri a11' 
Alman mınta.kaıına dahil ol~_.I 
nu bildirmektedir. Sarda. se'flP" 

cen bakımından ehemmiyeti~ ·i 
lan tren yollarının, hatta • ~! 
batlı bir kaç kanal ve köp " : 
yıkılmasını istiyor. 

Şimdiki haf eti ruhiye ile 
manyanm bu gibi bir teklife ~ 
na§mıyacağı, İngiliz ıazeteJ,ıt' 
nin bazılarında okunmaktadı~·~ 

Fakat Almanyanm da tabı 
duğu sulh muahedelerinde, 
ma.nyanın, Ren'in &al taraf • 
ordu bulundurmak ve iıti 
yapmak hakkı olmadığı yazılıd' 
Ve Sar mıntakaırnın "gayri 
riliği,, bu tekilde temin edi 
oluyor. 

Sar üzer}nde Fransanm y.I.. 
ğı bu teklifin, "beynelmilel DJ 

le bir hayret uyandırmıf,, old 
yazılmaktadır. 

Bununla beraber, Fra 
bu hareketi, Almanyayı poli 
meseleleri üzerinde müna.kaı 
konuşmalara mecbur etmek 
yaptığı da zannediliyor. 

lngilizce Deyli Herald ga:ıe 
Cenevre muhabiri töyle yazı~ 

"Eğer Almanya Şark lok~ 
misakına ve Roma anlatm~ 
girmeğe yan&§ll', Milletler D"". 
ne döner ve s:lahsızlanma nıi".ı 
kına dahil olursa, Fransa, -8!j 
tahmin ediliyor ki- isteklet" 
bir yana bırakabilir.,, 

-fabrikanın cezasını ayda ıe :iı! 
kilo makarna ıatıp üç. beb ~ 
kazanacak bakkallar mı öd , ( 
cektir.? Alikalılarm nazarı d 
katini celbetmenizi rica ederi..,., 

tin'in tebriyesi ve yurtsuz Yahu- Kadıköy ve Beyoğlu kazaları ~ ~· · ';"~~'!'-:: 
diler için ulusal bir sığınak ku • müıteına, bütün kazalar rey tas. 1 ~· ~· "'~~.~~~!~~ 
rulmaıı huıuslarını halledecek 'f' · b•t• · l d. G · · O k ' 8 '" nı ını ı ırmıf er ı.. azetemızı ıııınıımıı.ımL llllllllJPI" o tor ..._.u1011 ırıııııı··· ~..ıııws '- ·4' ~ ,.,/ 
olan kurultaya, Amerikadaki ai- k' · · kad A 'k d L A • l k J Jotr ma ıneye verıncıye ar aldığı - H •• • Q merı cı a o.•. nıe ea ya ınınaa yetmiş dört ttCl§ında bir . (1 
yonist teıekküllerine mensub 3 · ı · d USeyı ll Sman K J k 'l J r mız netıce erı qağı a yazıyoruz: i yaııyor. en ısı, arısı ve s-ocuıl arı, tam mana•iyle •ıhhatte ı • _,.it 
milyon üyenin namına 100 dele - F 'h k d h b. dd ~i atı azaım a rey ıa ipleri • Haseki hastanesi ıa ır mü et evvel, onuncu çocuğu dünyaya gelmiıtir. Bıı ' f'. 
ge ittirak edecektir. nln yüzde dokıan beşi reye iştirak ı d h .

1
• _

1 
h henüz kundaktaılır. Çocuklar, yaz, kıı mayolarla dolcqmaktaı ,Jtll 

lç itleri bakanı lckea Ht" Ha. tm.... R t ı· l a z ıye mu e assısı ı k • . 1 ş· . J~rt1t e ı,..ır. ey aması azım ge en _ . " nız meyve ve zerzevat yeme te ımq er. ımdıye kadar ne • ,,.. 
ham Steptin Vise ve daha. bqka- 81,532 müntehipten 40.143 kadın LLl!elı Lütuf Aparbmanı H::Jıt ne karı.ı, ne de çocukları haıta ol mu§lar. Pek nadir rcutgcliıt•'' ' 
lan ta f d tukl ·· 1 20.379 k k t d 11.7 e t.adar Tetefon 2245A ail / D L L ki . . _,J ra m an nu ar ıoy ene- ve er e va an aş rey ver- • 011toru, 11arınnı ve ~ocu arını renmde hep bır aroutl 
c:ektir. ..,.;.+1.. 1 llllllllnlllllllllUJllWlllllllHHlllllllUUlllllll--1 1 

~· ~m~~ 
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;~uşteraterin verecekleri her iki 
ıralık bir sipariş için B. M, Ke-
~lin 1200 sayfalık (Türkçeded 

ukrkçeye sözlük) armağan ola
r a verilecektir. 

HABER - :\lqma Podan 

OKUYUNUZ! 
Umumi Kütüphane Külliyatından; 

11 

Müşterilerin verecekleri her iki 
liralık bir sipariş için 8. M. Ke
malin 1200 sayfalık (Türkçeden 
Türkçeye sözlük) armağan ola
rak verilecektir. 

.:il 
iial 
:re .. 

~ftlUIWU KUTUPHAftE. 
VE ÇOCUK EDEBIYATI ftE$RIYATlftDAn .. . . . 

----------------------------~ .. ii 

N: ~= ~:~~~~~:::;n> ·( ... :· 1

1

1°

0

0 Hususı" Kı·taplar 
N. 3- Dilenci (Gi dö Mopuan) 
N. 4 - Muatatil andık (Edıar Alan Po )' ,, 10 Arkadqun . 
:· S - Kıtla hayab (Jorj Kurtölin) ,, 10 Wilhelm Teli. ,, 
ti 8 - Divin (Alber Samen) , 10 lnanbim batlangıçlan 1 Kııım ,, 

• 7 - iki zavallı (Leon Frapye) ,, 10 lnaanlıtm batlansıçlan il ,, ,, 
:· 8- Jorinda ile Jorindel (Grim Kard91ler) resimli ,, 10 lmaubjın batlangıçlan 111 ,, 
N · 9 - Helena Fon Sidov ( F elika Hollender) reıimli ,, 1 O Mrinmaji 

1'. 11 · lO- Mea'ut Prens (Oakar Vayld) " · 10 Lenıeran Veziri 
t4. 13 • l2 - ArbdatllJI (Makaim Gorki) ,, 15 La Fontene'in ıeçilmit hiklyeleri 
M. 15 • l4 - Wilhelm Teli (Şiller) reıimli ,, ıs Gazinin "14,, inkıli.bı ,, 
' 17 • 

18 - l!ııanhiın bqlangıçlan (Birinci kııım) reaimli Dr. ,, 20 Yüz sene uyuyan adam 208 ayıfa ,, 
~ • 18 - lnanbğm bqlangıçlan (ikinci kııım) reıimli Röne " 20 'nsanhim batlangıçları "fevkalide ,, 
N. 19 - lnaanlıim qlangıçları (Üçüncü kııım) resimli Vemo ,, 10 ciltli 400 ayıfa,, ~ 

· 20 - Mrinmaji "Hikaye,, (Rabindranat Taıore: 1923 Nobel müki- ,, 10 Franıızcadan - TürlcıÇeye hlıat ,, 
f abm kazanmqtır.) _, ______ _ 
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Çocuk Hikayeleri 
... • 22 - u F ontenin aeçilmit hikayeleri " ~ ı Albn D a.- Kral ., 23 24 ıs 1 

• - a.... ' Ciltli ,, ,, 
N · - Ik: taraflı cinayet (Edıar Alan Po) " 

10 
N. 2- Kedi Kürklü Kız ,, ,, " 

ti 2S - Güzelleten Türk Dili (KUl'fllnluzade Rqit) " 
10 

~. 3- Su Kızı .._ ,, ., 
N. 28- Hiyalia (Albert Samen) " 

10 
N. 4- Elmu Gerdanlık ,. ., ,, 

N. 27 - Kurtlar Mucizeli (B. M. Kemal) " 
10 

N. 5- Ki.tibe " ., ,, ıs 
N. 28- Altın kaz .(Grim Kardetler) " --------
N. 29 - Yqum hakikat (Mualih Ferit) · " 10 NIK KARTER Meşhur Amerikan Polls Hafiyesi 

ı.. 3l 30 - Kibritçi kız (Andenen) " 10 N. 1 - la~) Benton~ S~n Kozu Cr. S N. 11 -Şahitl~r Sırasında Kr.S ff 
tf. 33 · 32- LGıat (Türkçeden Franı~zcaya) " 20 N. 2 -Vqıngtonda Bır Cınayet ,, 5 N. 12 · t:i - Vesikaların Kaybolutu ,, 5 :

1 ff. 
38 

· 34- içli 1oz (Doatoyenk,) " 20 N. 3 -Bir Doktonın Cinayeti ,, 5 N. 14 -San Orümceli 5 
• 39- Kaynana (Yazan Karmen Silva) " 20 N. 4 -Soyulan Hırıız ,, S N. 15 -Çalmmıt Çocuk :: 5 

Çoealı edebiyata ne,riyatantlan btmlmq bulanan kitaplar N. S -Hafiye Köpek ,, 5 N. 16 -Telefonun Eıran ,, 5 
N. 1- Kanada Çayırlarmda (Moriı Famey) resimli ,, 10 N. 6-13 Numaralı Lokomotif ,, 5 N. 17 -Bir Cinayet uataaı ,, 5 
N. 2- la Fontenin dalgmlıklan (Motjı Famey) 1'61imli " lO N. 7 -Bir iilGrıGrı intikamı ,, 5 N. 18 - Poverti Leniny hayali ,, 5 
N. 3- S;berya içlerinde (Şarl Güyon) resimli " ıo N. 8-Kırmızı Maskeli Haydutlar ,, 5 N. 19 - Eararenıiz bir hırsızlık ,, S 
N. 4- Denizin dibinde (P. Demouıaon ve H. Peliyer) resimli " 10 N. 9-Sandık içinde ,, 5 N. 20-Caniler Kralı ,, S 
t4. 1- Harikul&de bir çocuk (Moriı Famey) resimli " lO N. 10-Fel&ketli Yemin ,, 5 N. 21 -Bir Kadına Saldmt ,, 5 
ti. 8 - Bunm alacı .(Grim kardeıler) resimli " lO 40 Sayıla Fiatı 5 Kurşu 

Sahtekar çalılar arumda " Taşra karilerimize kolaglılc olmak IJ.zere posta pulu veqa .: 
iplikçi peril•, Kedi kürklü kız " ha-a/ıe kabul o/anar. Posta ücreti bize aittir. .Hı:1 '4 Al d kr 1 resimli ,, 10 " ı 

• 
7 

- Al: .. .:.~: d.:, ~1 Kata ,.,, Sahip ve Naşiri: Umumi kütüphane neşriyatı-Reklam Ma~!l~§ı,~~ıf 
~ 8 _ Tunua ma..Uarı (Jorj Riıet) reaimli ,, 10 lstanbul: Ankara Caddesi No . . 80 iil 

....................... ..-........................... .. 

~pıda ~·ti~ re;r;:=:.:7Môrti
11

t~i' Yıiıııı ~iloıZ~ şişeleri 60 kuruştur.(5108) 

--.................................. -................................ , 
Komlalz•ı ----.. ···············-···············-································· 

LENiN -STALIN - BUHARIN 

HAYDAR RiFAT 
1) Fiyatı: 50 Kuruş 

b ~ •e YARIN tercüme külHyahoıa 23 llacn sayısıdır. 
•gıt111a yeri: V AKIT matbaası - Istanbul 

·::: : .. .-1:·ı:· .:: . :.:·.; ·--~___;~- .__: .. ~:· 

ırc,•.;S~R
0

E;;L;~-E • 
Kanzük Eczanesi 
Mii&tahzaratından 

Pelesenkli Kanzük 
Katran Hülasa&ı 

f<1A~ı(A 
Müılahıa.ra.la 

HUBUBAT UIVLARI 

SıHHAT 
VE 

KUVVET 

Kiralık kahve 
Yakacık Köyübüyük kahveha· 

neıi iki sene müddetle kiraya ve-

TAM ATLAS 
125 kurut ikbal KUtUphane•inde 

lıtanbul Aıliye Üçüncü Hukuk Jil::m:::mn:uu:m:rmr.::ıa:::=ı::•ma-.::ı 

Mahkemesinden: fi Doktor ı 
Ahmedin Kaıımpatada Bedret- il · Ali İsmail . 

tin mahalleı'.nde Havuz arkaıı İi HayJarpcqa laaataneai beSJliye 1 
sokak No. t hanede karııı Fatma ı• mütelaaaaaı !I 
aleyhine mahkememizin 934, J Urologue _ Operateur p 
2150 numaraımda mukayyet aç - U Babıali caddesi Meserret ote-ı 
tıiı botanma davaaının muıhake- D li 88 numarada her gün öğleden 
me ıünü 2 - 2 - 935 saat 13,30 ii sonra 1&at ikiden ıekize kadar. 
tayin kılmmııtır. Yevmi ve vaktı !:::::::ı:::::::::::::r.::::w:==::::::::ı:::nncımil 
mezkurda mumaileyhanın mah· vekil göndermesi lüzumu ilin o • 
kemede hazır bulunması veya bir lunur. (3816) 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. 

Büyük ikramiye : 25.000 Liradır 
rilecektir. Taliplerin 17 - t - Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye-
935 tarihine kadar Kariyei mez - . ler ve 20,000 liralık mükafat vardır. 
kare muhtarhğma müracaatları. 



__........ •• ....._. .... ..,... •• ,w u mu ese w w 

llanlannızdan fayda bekliyorsanız 

HABER'i 
Tercih ebneniz lazımdır. -·--------···-···-·· .... ----.---.. ....... 

"Dünyanın en mefhur otomob.ilcisi. l ngüiz sporcusu BinbQJı Kampb el kendi el inci e olan dünya reko
nrnu kırmağa hazırlanmak üzere Amerikaya gitmi§tir. Resmimizde dünya otomobil sürat rekorcusu 
•'Mavi kı.ıı,, adını verdiği otomobilinin önünde Amerikaya gitmek üzere vapura binişinden bir az ev

IJel .ine macılar ve gazeteciler arasında görülüyor •• 

Yukarıda ıolda: lngiliz boksör:i Mak A11oy'ı yenerek Avrupa yarı 
ağır .iklet boks §atnpiyonluğunu kazanan Fransız boksörü M arsel 
Til fimdi ailesinin, çoccğunun yanında maçın yorgunluğunu gide
Tiyor. Yuharda sağda: Casuslukla auçlu olan Fransız zabiti Froje
nin Bezamon'da yapılan muhakemesi bitmiş, zabit be§ sene hapse 
mahkum olmuıtur. Resimde Froje, mahkemeden çıkarken kardqiyle 

kucaklaşııı g örülüyor •• 

ACEL~ SATILIK PİYANO 

Almanyanm en iyi markaların • 
dan 3 pedallı yeni Biv Piyano acele 
satıhktrr. 

KUPOI' 

19 
21.1-s.:.6 

- -----

Beyoğlu Aynah ~e§me Emin Ça· 
mi İbrahim Sokak N o. 9 a müracaat 

(3818) 
Sarda reyiamın Almanya lehine rinde Fransız koruolosluğu • r soy ADLAR 1 lı Yitirme: Nüfus kiğıdnnı yi • bir net:ce oerme:ri üzerine, F ran• nünde ptUaport oize:ri almalı~ 

~----------------------------- ~~Tu~~~~~~~- ~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~ ıstanhul 29 Ur.cu ı·ık mekteb Suad, Ilgın - Muallim Fatma, sinin hükmü yoktur. (3817) k'ld h" te man· olmak ı~--
ko'nun idamesi taraftarlığı et- §e ı e ıcre ı 

Tuğru1l - Muallim Subhiye. Ber- F h ._, el J b el 111' muallimleri şu soyadlarını a!mıf • 
lardır: 

Yalcı - Ba~ mualr m Kemal. 
Atatan-MuaPinı M. Zeki. Tem
ren, muallim Meliha, Arca -
Muallim Saime. Be sen 
Muallim Süheyla. Akçin - Mu -
allim Müzeyyen, Arkun - Mual -
lim Zeyneb, Atkın - MualEım 

::m-..... :::::::::;:::::::::::::::: ........ :::::::::::: miş olanlar F ransaya hicret et • ransız uu u un a oy ati ~ 
ker - Muallim Melek. Ertem - :; si ya gerilen diken telli nıat' 
Muallim Behice. Demren - Be- "D K l Q meğe bQ§lamı§lt.Jrdır. Resimle· :: r. ema smanEi .. J .. k. s b k h aları göstermektedir. , 
•iktac Türk Ali mahallesi mü • i.i. :; rımız en ustte ı ar ru §e • 111,,,,~ ~ ~ B 1\1 h ] •• ·····················••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• cr1 
mes'\ili askeri mütekaitlerden Sah- !! ( evl"ye üte assısı ii ZAYİ: 15 • 1 935 tarihinde § 36008 No. lu Pasaportumu ı~:. 
ri. Türkeş - Cibalide odun tüc • !5 Kar:ıköy-Eksdsiyor maıtazası yanında ii Zati rniilıürümii yetirdim. Yenisini ettim. Yenisini alacağnndan es1'1" 

carlarından S:ılih ile kaı·deşleri ~5 No 34 5~ çıkarac:n3ımd:m kıymeti olmadığını nin hükmü yoktur. (391) 
Çarşambada kömürcü Sıddık, Su1- l i.~ Hcr?;ün 14 . 20 ve kadar Telf. 41235 55 ']" ] . Yazıcı kak (36) N J{ilef _ .: 55 ı an cc erım. so o. 
tan hanında ko"mu"rcu·· Nı·yazı·. ·················································-········· Çı" rek sokak No. 77 Ba·. Şe,·ket ............................... -........................ -.... :;..· ~ 

Beniyamen. 

!inhisarlar U. Müdürlüğünden 1 Soğuk 
algrnltğı ve 
ağrılar için 
en tesirli 

iliiçtır 

Her r czırned~ 

•fWhfM# 

(392) 

Şehrimizin en gUzide okuyucusu 

. ) f ( ?5) / b d d } 22.1.1935 11 (15.555) adet (No. 7 ıan zar 20 1/ 2 x o; s s e a ın a I .... 
ııa ı gunu 

(5.000) adet (No. 11) sarı zarf (25 1/ 2 x 30) s/ s ebadınd~ saat ıs 
BAYAN MÜZEYYEN 

Eski LONDRA. Yenl TÜR 


