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Japon deniz kuvvetlerinden birinin iki müdhif topa 

Japonlar Çinlilerle 
tene karşılaşıyorlar 

lot.... • ı· ki " ı· b annameler J J "Yo, 22 - Japonlar, Çın ı - f ca arını soy ıyen ey 
ı: e ilt'alarındaki anlaşamamaz • 1 dağıtmaktadır ftr. 
lo .__ ~ .. "w, Pnliırl"' boJA, .. ,1 ........ i~in Nankin, 24 - Çin ·Japon miı
d 

11 biır teıehbüs daha yapacaklar nasebetlerinin iyiletmeğe başla • 
t]!.· Çinliler huna yanaşma:darsa dığı yolunda Japonlar tarafından 
• ıa1c Şarkta Japonların tesiriyle ortaya atılan haberler doğru de • 
•t Ror M ... ld' en ançurililer Çin sınırını gı' ır. 
lta.caklard .... ır. 

rek· 
<Devamı 14 ncüde) 

Japonlar ilerliyor 
Hükômet değişiminin içyüzü 

YENi 
HÜKUMET 

ESKiSiNDEN 
FARKLI BiRYOL 
TUTACAK MI? 

SON GELEN TEL
GRAFLAR BUNA 

PEK İHTiMAL Salyada Aaker Evi ve bulunduğu meydan 

VERDiRMiYOR r 

m.!"ı::;ı;~:a:t:;,~~~~:~~.: Zehirli saç suyunun 
tini ka.ybe~emi!tir. ilk haberler aslı anlaşıldı 
ve kabınenın aıagı yukarı gene eı ı 
ki nazırlardan yapılmıı olması bu 

n~.h~r ın~ikaı kabinesi olduğu Meg-er ·ıçı·nde yüzde iki süblime bıssını verıyorsa da bundan ıonra 

g~len telgraf~ar işin .. daha karı,~k varmış Herifin evi de araştırlldı 
bır yol tuttugunu gostermektedır. •• 

Sofya, 23 (A.A) -Hususi kay İstanbul Tıbbı 
naklardan bildlrildiğine göre, ye- Adli kimyaha • 
ni kabine askeri partiden kral ta
raftan olanların bir galebesi ola· 
rak telakki edilmektedir. Gizli 

diktatör ismi ile maruf olan Mira
lay Velçef mevkiini tamamen kay 
betmi§tir. Dün gece evı poliı tara 

f ından tarasaut altına alınmıt ve 
bu sabah kendisi bir kı§laya nak • 
lolunmu§tur. Sabık Ba§velril Gor
g 'yef'in. evi de nezaret altındadır. 

<Devamı 14 ncüde) 

nesinde bundan 
bir müddet evvel 
berberlere ilaç 
aatarak •onra Yu 
nanistandan ka· 
ç.an u anh i!1l 

ilaçlarının tah· 
lili netice -
•inde, Türk 

-...... . ın, 22 - Japonlar Mançuri 
}' Ç'.1 ıınrında büyük hazırlıklar 
,;PıYorla.r .. Japon politikası Çini 
el:nçu~i askerlerinin yardımiyle 
ı, g~ıttnek ve Çinlilere ağır şart
h r '9e istiklalini tehdid eden bir 
llrıta. haı eğdirmektedir. 

Hauptman'ın karısı 
Bir şahid kadına (yalan söylüyor

sun) diye bağırdı 

kadmhğmm bü • 
yük bir ıuikaa -

te uğradığı ve 
emsali bulun· 
maz bir tehl"ke 
atlattığı tesbit e

dilmittir. 
Geçenlerde 

yazdığımız bu i
şin bütün çıplak
lığı ile meydana 
çıkan iç yuzu 
hakkında araş -
hrma yapan bir 
muharririmiz öğ 

da Çi~ hatbuğları ülkelerini son 
~nlarına kadar koruya -

Nurullah Cemal 
den Ali Samiye 

Tayyareci 
Lindberg' 'n ço
cuğunun kaçırı· 

lıp öldürülme
si muhakeme
sinde bir gürül
tülü hadise daha 
olmuf, bu defa 
suçlu Hauptma
nm karısı, ayağa 
kalkarak §ahit
likte bulunan bi-
rinin yüzüne kar§ı yüksek sesle 
"yalan söylüyorsun!,, diye bağır
mıttır. 

Hakim ve jüri de dahil ol
duğu halde herkesi birden heye

<Devamı 14 ncüde) 

rendiklerini fÖyle anlatıyor: 
•'Bundan bir müddet evvel Ec

zaneler müfettişi lsmail Hakkının 
bazı berberlerde kadınlara alb 
aylık devamlı ondüle yapmak için 
makine yerine kullandıkları bir 
mayi nazarı dikkati celbetmiştir. 
Müfett · § İsmail Hakkı bu mayiin, 

zehirli olduğunu anlamı§, derhal 
tetkiklere girişmiştir. 

İ§te bu sırada, bu sudan altı 
aylık ondüle yaptıran bir kadm 
ortaya çılanrştır. Bu kadının ba· 
tındaki saçlar bir bir dökülmüt 
ve kafa taamı kaplıyan deri deli .. 

<Devamı 14 ncilde) 

Kurbağalı 
· BORJiV A Temizlenmesi işi yeniden 

dere 

BORJ iV A Kadmöyün~~~~ğ~~rey~~:~~!!!!~~ide derenfu 
lağım sularının ve pisliklerinin ak tamamen temizlenmesine yarıya • 

B O RJI •VA ması yüzünden o civarda oturan cak elli bin liranın sarfına imkan 
halk belediyeye yeniden müraca - bırakmamııtı. Kurbağahdere ci .. 

N1<rullah Cemal Berk ve atta bulunarak 935 senesi büdçe. vannda oturan balkın mütemadi 
I< Ali Sami Boyar Bu tanınml§ tarihi ve macera romanını pek Yakında gazetemiz sine tahsisat konmasını ve bu pa - ıikayetleri üze .. ine bu mesele ye. 

,., IYrnetli ressamlarımızdan Bay ra ı'I b d · t · 1 'd t tk'k d"!I .. b 1 ~:~:ullah Cemal Berk, geçenlerde! r .... , ........ 0 ...................... -........ A ,-o·-·-.-........ A--·-·i sini ;ste:;;:~r. erenın emtz enme - :~.en e ı e 1 mege aş anmıı. 
dığ,";:;rB;! Al~ S~i Boyarm yaz-! İ l'IA ! Belediyenin 933 senesi büdçe • Derenin günden güne lô.ğmı sula-
tır zı uzerıne Türkiyede • : sine yirmi bin lira konmuc.tu. Bu nnın getirdig-i pisliklerin. birikm-.: "ell~ re 1 :_ ......... -........... ------ -· y ...... .. 

lan b• ssanı arın vaziyetini anla- ve resimli olarak verecektir para ile yapılacak it az olacağın. yüzünden dolduğu, yazın fena ko· 
7 1\ • "Yaıı Y•-qtır. Bu yazıyı dan sarf edilmemi!, dere temiz • kular negreıtiği bundan evvel t•· cı aayıfaınızda bulacaksmız. \..._,...._ ________________________ _,_,, lenmemiıti·. Belediyenın' oktro -

<Devamı 14 ncUde} 
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Amerika 
Bahrimuhlt hava 

sel erlerini 
hazırlıyor 

Nevyork, 24 (A.A) - Bahri 
Muhit üzerinde iıletilecek hava 
poatalarmm deneme hazırlıkları 
hararetle devam ediyor. · 

"Pana.mer:kan Airvayı,, ıirketi 
San Fransisko,da bir hava lima • 
nı kiralamıı ve San Diego bava 
üuünü muvakkaten kullanmak 
iznini a!mı:.ştr. 

V n~ington, 24 (A.A) - Gayri 
meskUn Vake Adaımda bir tayya 
re meydanı yapılmaıı iç"n Bahri· 
ye bakanlığına tekliflerde bulu • 
nulınu§tur. Bu adacık 260 hektar 
büyüklüğündedir ve 1898 de Ame 
rikanın eline geç.mittir. 

Bahriye Bakanının bildirdiği
ne göre hava kumpanyalan müt • 
terek bir propje vermitlerdir. Bu 
proje tetk"k olunmaktadır. 

Vake Adası Hongkong ile Ha· 
vai'nin araaındadır ve birinciden 
bet bin ve ikinciden üç bin kilo 
metre mesafededir. 

Iran Ulusu Marmara
dakl sarsıntıdan 
dolayı acıklıdır 

Ankara, 23 (A.A.) - lranm 
Ankara büyük elçisi, son zaman • 
larda Marmara havzasında zuhur 
eden zelzele felaketi dolayısiyle 

dost ve kardeı İran hükumet ve 
ulusunun teeaaürlerini hükUmeti • 
m)ze bildirmittir. HükUmetimiz 
de doıt ve kardq hükWnet ve u -
luıun bu candan alika.ema kartı 
teıekkjirler·ni bildirmittir. 

General Görlng Le
hlstana gidecek mi? 

Berlin, 24 (A.A) -. Havu mu
habirinden: 

Pruıya Bakanı General Göring, 
bu ay aonulida kont Alfred Potoç
ki tarafından terefine tert!b edi • 
len avda bulunmak üzere Polon • 
ya'ya gidecektir. 

Berlin ıiyaaal orta1an, Genera· 
lin bu avlanmuma ehemmiyet ve 
riyor ve bunun, Bay Uval ile Flan 
den'in seyahatleri ile ayni zama • 
na rastgeleceji ihtimalini kayde • 
diyorlar. 

F'akat. .. 
VUfOva, 24 (A.A) - iyi ha· 

her alan mehafiller, General Gö • 
ring'in Biaroviza' da Reiıicümhu
run yapacajı ava davet edildiiine 
dair olan ıayialan tekzib etmek· 
tedir. 

HABER - Akıam Poıtast 24 lkincikanun 19~ 

Almanyada 
Bizde olduğu gJbl 
esnaf cemiyetleri 

Avusturyada Nazi kor
kuruluyor 

Berlin, 24 (A.A.) - Havı' 
muhabirinden: . 

Dün neıredilen bir sürü eJlllf: 
nameler, Alman el emekçilifİ01 

tanzim etmektedir. kusu gene başladı Bu emirnameler, esnaf ceJllİ • 
yetlerini yeniden kurmaktadd'• 
Alman el emekçilifinin batına _. 
naf genel odası getirilmittir. 8' 
oda, ökonomi nezaretinin kontrO' 
!undadır. 

Polis dün kırk 
Hitlereiyi yakaladı 

Avusturya Başbakanı ay 
. sonunda Londraya gidecek 

Viyana 24 (A.A.) - Sar aora
kmdan sonra nazi faaliyeti Avu.a
turya ve bilhuaa ~ Avu.atur
ya' da eakiıinden daha fazla bir 
tiddetle olmuıtur. Yukan Avus
turya' da polis ve jandarma, yeni 
nazi propaganda merkezleri bul -
muıtur. Buralarda S. A. ve S. S. 
tetkilitlan yapılmaktadır. 

Poliı, dün Vols' de bu merkez
lerden birini ıa.nınt ve 40 Hitler· 
ciyi tevkif etmittir. 

Londra, 23 (A.A.) - Viyana 
kabinesinin teıebbüıü üzerine A
vusturya bat bakanı bay Şuıniı i
le dıt bakam bay Valdeneg fU -
bat sonunda Londrayı ziyaret e -
deceklerdir. 

Salahiyettar İngiliz mahafilin
de aöylenildiiine göre Avusturya 
Bakanlan son istikraza aid me -
seleleri halletmek ve aynı za • 
manda ln.ailtereniıı Avuaturya 
itlerine gösterdiği allkadan dola· 

yı tqekkür etmek için Londra • 
ya ıelmektedirler. Öyle zannedi
liyor ki Roma anlatmalarmm A-

vuaturyanm istiklali hakkmdaki 
hükümlerinin biran evvel meri • 

Aydın demlryolu için 
4 milyon sterlin 

istiyorlar 
Ankara, 23 (Haber) - Aydm 

hattmnı satın almması etra· 
fmda tirket mümeaaillerinin is -

tedikleri dört milyon lngiliz li · 
rası bedele tarafımızdan teklif 

yapıldı. Mümeasillerden cevap 
bekleniyor. Daha az bedelle ve 

yete konulması da aıörütülecek • 
tir. 

lngiliz mabafiline göre mua • 
hedelerin mini olduğu Habsburg 
hanedanmm Avusturyaya dön • 
meai günün itlerinden deiildir. 

lnıiltere A vuaturya iatiklili • 
ne merbut bulundujunu bir de -
fa d~ha teyi ! ebn~k azmindedir. 
lngiUz mahafili bunun Avrupa 
MU\'ftzeneai için bugün her vakit· 
ten ziyade lüzumlu olduğu mü • 
taleumdadır. 

Va11ova, 23 (A.A.) - "lllus
trovani Kurjir,, gazetesi Avuı • 
turya batbakanı bay Şuınig ile 
yaptığı bir mülakatı neıretmek • 
tedir. 

Bay Şutnig, ezcümle demit • 
tir ki: 

Nud ki bir Amerikan, bir lı • 
viçre milleti yoktur, bir Avustur
ya milleti de mevcud delildir. A· 
~la.Ilıca lcültü. ruı-nı. 

Almandır. Müstakil bir Awıtur
ya devletinin ortada bulunması 
Almanya ile eyi münuebetlerde 
bulunmaya mini değildir. Yeter 
ki hududun her iki tarafında sulh 
zihniyetile hareket edilsin.,, 

Amerlkada ihtiyaç
tan arlık petrol 
çıkarılmıyacak 

Vaıington, 23 (A.A.) - :Ayan 
meclisi fazla petrol iatihaalatı~ 
meneden kanunu kabul etmiıtir. 

Tebu mümeasilinin projeai • 

de, Birlqik Amerika hükametle

ri içinde bir hüldimetten diğerine 

konulan kontenjan haricinde pet. 

Soğuk 
Sıfırın albnda 

45 derece 

Amerlkada soğuktan 
7 o kişi öldtl 

Nevyork, 24 (A.A) - Mime • 
ıotada elli ıenedenberi görülme • 
mit derecede soğuklar olmuıtur. 

Derece ııfırdan apiı 45 dir. 
Birletik Amerikada soğuklar 

yüzünden ölenlerin aay11ı1 dün aa· 
baha kadar 70 idi ve gittikce art • 
maktadır. 

Nevyork'ta 20 aantim derinlik -
te kar vardı ve kar yatmakta de· 
vam ediyor. 

Yeni ve çok kuvvetli 
bir patlayıcı madde 

Vilmington - Amerika, 24 (A. 
A. - Nitroıliaerinden yüzde 20 
daha kuvvetli yeni bir maddei İn· 
filikiye bulunmuttur. Bunun adı 
Nitramondur. Diier hususiyeti de 
kolay kolay infilak etmemeaidir. 

Bu hususta tecrübeler yapılmıt 

ve bu maddenin üzerine ıil&h atd
mıf, atete sokulmuı ve kızgın de
mirlerle delikler açılmqtır. Fakat 
hiç bir infilak olmamqtır. Yalnız 
cm ~-mu'lıl eW 1.:- .1:-.alt 

hartuçu bunu patlatabilmittir. 

Uyuşturucu zehir ka
çakçılanoın ele 
başısı 1akalandı 

Genel odaya mahalli od~ 
bağlıdır. Her esnaf odasını b 
"fuhrer,, idare edecek ve bütil' 
serbest esnaf, mecburen kaydr 
lunacaldardır • 

Oda, esnafın listesini yapar, "lf 
ıika verir. Bu vesika olmadan, er 
naf, dükkan açıb çalı§&JDaz. 

Esnaf vesikuı alabilmek içil 
y&fm 24 olmuı ve bir imtihan f" 
çirilmeai §&l'ttır. 

Eınaf cemiyetleri fuhrerleriniıl 
bir toplanbımda, ökonomi nasd' 
doktor Şaht, dün neıredilen eınit' 
namelerin Ye kanunlann yük.eJr 
liiini methetmif, bunların Jibe~ 
19 uncu uır ökonomi suiistiınv 
lerine bilerek bir nihayet verdifl' 
ni, zira, tanatlann tanzim edilıO" 
mit olan hOrriyetinin eınafları' 
meslekt kıymetlerini azaltmak td' 
ı etiyle neticelendiğini söylemittİt• 

Doktor ,aht anlahyor ~' 
Berlin, 24 (A.A.) - OkonoJIP 

Bakanı Dr. Şaht Alman zanaaıçr 
larmın mümeaaillerine yeni J.l
man kanunlannm manaamı aııfl' 
tarak demittir ki: 

"Almanyanm yeni düıünilfll' 
rl ne kmunuvuatadan, ne de kad 
liberalizmden mülhem olmaMta • 
du. AnC"ak uataaına imtihan••• 
ren ve reamen kütüğe kaydold ' 
nanlardır ki zanaatçılık yapabİ' 
lirler. Binaenaleyh hürriyet y• • 
pılan itin iyiliği nefine olarak ı-fr 
dit edilmektedir.,. 

Bir hava rekoru 
Paris, 24 (A.A.) - Dün Al

manyanm Veigarten kaaabumda 
doima, 46 yaflarmda Otto Jaut • 
man adında biri tevkif olunmuı • 
tur. 

kırıldı 
Tananariv - Madagaskar, ~ 

(A.A.) - Air France tirketiılİılr 
Bu adam, uluslar arası uyuştu- pilot Genenin idaresinde bulun-' 

rucu maddele.- ticareti yapan en 
tayyaresi, Pariı • Tananariv a,. 

mühim kaçakçılardan biridir. smdaki mesafeyi 3 gün, 13 ... tt• 
Üzerinde, yabancı bir pua • . --' • 

geçerek ve bu suretle 1931 llP"' ı 
portla birkaç paket uyuıturucu _ .. a 

hinde tesis edilen rekoru 24 ._... 
madde bulunmuıtur. farkla kırarak, dün öğleden ıoO. 

Zehirli maddeler yasasma kar· ra buraya inmiıtir. 
fi uygunsuzluk ve yabancı pasa -

5 milyar franklık geniı vade ile hattın almmuı Ü. rol nakliyatını men için Reisicüm· port kullanmak ıuçlariyle itham Trakya valileri Edlt' 
hazine bonolan zerinde anlqmaya çah9ılıyor. Mü- bura aellhiyet verilmektedir. Bu- edilen ve esasen Amerika hüka - nede toplandılar 
Pariı, 24 (A.A.) _ Saylavlar zakerenin bir ay kadar süreceii na riayet etmiyenler S bin dolar metince bu ıuçlardan ötürü ara • Ed. 

23 
(H be ) ıt! ... 11-

kurumu, para i•leri kolu, Bay Jer- anlatılmaktadır. Teklifimiz Lon· cezaya ve altı ay hapse mahldlm nı an au man, mu eıumumı ıge . . I T k. d I K klat • 

1 
1 J f '"dd . T"' ıme, a r - tI-

ır ı· d·1m· · rımıze ge en e ır a , ır 
men Marten, i dinledikten sonra, -ıdira_.yiiiaiiibiiiiiiildiiiiinii· ıiimiiiiiiittiiii. riii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioiilaiicaiiiikiilaiiriiidiiiıriii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;iiii;;;;;iiiiiii.;.iiöite;;;s;;;iiiiiiımiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiıiimf:itıiimr;;;. iiiiiiiiiiiiiij;iiiiii;;;"iiiiiiiiıij eli ve Çanakkale valileri Edifll' 
hazine bonoları miktarının 5 mil- [ -ı- valiıi Ozdemirin de ittiraki1I• 
yar frank daha arttırılmasına izin (." h h t l • d • l ? Tkrakya umumi müfettiti doktor 
veren yasa taslağını 5 e kartı 11 ,.,,a a ~aze e erı ne . l'IJOT ar. Tali Öngöran'in baıkanlıfı altJSI" 
reyle kabul etmistir. - da toplanarak Trakyanın iakill 

Mısır dili ile yazılmış 
lncil bulundu 

Londra, 24 (A.A.) - Müfes-

" Hazır ol cenge, eğer ister isen sulhu salah ,, vaziyetini ve diter itlerini .a · 
KURUN - Aaım Usun "Aydınlık 1 "Sardan sonra Almanyamn Frama I esası Bulgar hilkumetinin devrUme • rüfmeye bqlamıtlardır. Bıı .,.,, 

istiyoruz,, lxıflıklı yazısı aon gelen Ue toprak alış veri§I kalmctmıf olabi- ıinin hiç bir ehemmiyeti olmadığını, da bundan sonra gelecek ol ... 
Fransız gazetelerinde Roma anlaşma lir. Başka yanlarda da gok mu? Şim • Türk diJımanı Bulgar ruhunun lılç göçmenlerin yerle,tirilm~leri İ 

1
: 

sirlerin, bir yüz yıldanberidir ara- " ki y · t d" b ı tı l - ·· • im k h 1 1cı ..... r "etrafında Tur ye ve unanıs anın ı aı ıyan araş rma arın ve goruş • bir zaman değifmediğini aöylüyor. çın yapı uı gere azır ı ..-
yıb da bulamadıklan, incilin Mı- vaziyeti etrafında yazılmış olan yazı- melerin en aonunda ortaya çıkaraca - Ve 11azısını: "Hazır ol cenge eğer ia - görütülcektir. 
sır diliyle olan tercemesinin aslı, Zardan bahaetmektedir. lı durum buradadır. t Is lhü alah aö ·· le bitiri-

b. A l F -~ l d O l •.•. ,.. ki r - d k er en ıu ı " zuy Mısırda bulunan ır yığın papi - n aşmanın ranaızca mcan n e y e goru ugor AJUn ra onuı • 
rüıün arasında Britit Museumun Türkiye ile Yunanistanın bu anla, • maları Avrupa tarihinin yeni bir dö- yor. 
l" • f 'maya girmesi mümkün görülürken 1- nünı yeri olacnktır.,, AKŞAlW - Uç yıldız imzalı yazı 

e ıne geçmış ır. talganca metninde bunun imkansız MiLLiYET - Ahmed Şükrü Er Letonya hük metile Çekoslovakya 

129 bin dolar çaldılar 
F all - River -Masaaıuttea,-

24 (A.A) - Eller"nde tabanca o
lan dört haydud bir posta furgo • 
nunu çevirmitler ve yağma ettik • 
ten ..,... etomobille kaçmıılar

d1r. 
Haydudlar posta ile ta,man 

129.000 dolar banknot ve gümuı 
paraları cia ahb gitmiılerdir. 

görünmesini Asım Uı karanlık ve mer bugünl-ü yazısında Bulgariatan • hükumetinin eşya mllbadele yoluyla 
çapraşık görüyor. Ve bunun aydınlan daki aon kabirıe değişmesini anlatı - ticaret yaptıklarını yazıyor. J.'e bu şe 
ması ld:ım geldiğini ilcive ediyor. gor. Bundan Gcorgiyel kabinesinin 

CUMHURiYET - Yunua Nadi Av krala taraftar olmadığını yeni gelen 
rupanın son duruşuna dokunuyor. kabinenin ise kral taraftan olduğu
Sar plebistinin, Roma anlOfmaauun nu söyliJ11or. En aonra Türklerin ar
son sözünü lngilterenin vereceğini de aunun Bulgarlann iyi ve iş yapabilir 
söyledikten sonra Almanyanın kendi bir hükumet kurmalan olduğunu söy 
kendie durmada siltilıfanmasının in - Uyerek yazısını bitiriyor. 
gUizlerl düşündürdüğünü De korkut- ZAMAN - Zaman imzalı yazı da 
tuğun11 söyllyerek yazıyı ,öyle bitirl- Bulgar hDkbmettnln devrilmesinden 
yor: balıseden bir yazı yaznuıtır. Yazının 

kilde ticaretin bazı kapitalist hüku
metleri h«klı korkulara düıürdüğünü 
ilave ediyor. 

SON POSTA - iki yıldız imzalı 
yazı son günlerde bazan yağmur, ba-
zan kar yağmasını ve bazan da hava
nın açmasını yazıyor. Bundan şika -
yet ederek "kış kışlığını, yaz yazlığını 
bilmelidir,. diyor. 

General lnönO ı 
Dün Ankaraya gıtt 

Evvelki gün Reiıicümhur }.ti>' 

türkle birlikte ıehrimize gelaıİf; 
lan Baıbakan ismet lnönü d • 
bir gezinti yapmıf, sonra Yıld~ 
daki Harb akademisini gezaıittıt: 
Batbakan akıamki terenin arıı
sına ~ağlanan huıusi vagonla ~ 
karaya gitmit tir. Mareıal f e }ı&Jr 
yi c!lln öğleden ıonra ReisiciiJll ·r 
Atatürk tarafından kabul edillll' 
tir. 
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33en;,,,.. . •.. -.. 
~ "'" fJ..OlUŞUfft: 

'aay, ve "6a~~:,, a 

1
.. dair 

- urkc;ede "madam,, ile "mat
Gene ikilik ı 

... aze1 f kı 
de O~ad:~ zaten yoktu. Gene E ezacı I ar 

İkiai irin d ''b d. bl lll lll Fa T • e ayan,, ıyoruz. Aralarında r r 
iri kat, hır zat, matmazel karşı- · 
d 1111 bulınuı. Daha doğrusu uy- uyuşup 
llrıııUf •.• Madam için "b3yan di- anlaşamıyorlai' 

tor· '' 
CJJr' lllabnazel için de "bayan- Bundan bir müddet evvel "Be-
F ... yoğlu eczacılar klübü,, adıyla ku-

..,_,akat, bunun da bir mahzuru rulan tetekkül geçen Cuma yap-
ş" tığı kongre ile (Türkiye eczahane 
u ilci ıözü nakledin bakalım: sahib!er; kurumu) iımini almış· 

~ - A benim matmazelim ! tı. Bu suretle meydana çıkan ku-
l :-:, A benim madamcığım ! rum, bundan bet ıene evvel ecza· 
~~11 de. töyle olacak: cılar arasındaki vaziyetin avdeti 
, benıın bayancığım,, demek olmaktadır. Eczahane sa -
D • ' • • • • • • • hibi olmıyan eczacılar bundan hiç 

)1 ili kandilli komplimanlara a· de memnun olmamıt!ardır. Bu 
l~ltıış biri de, velinimetlet ine hu- memnuniyetsizliğin eczahane ıa • 
SÇakınadan edemiyormuş. bibi o!mıyan eczacılar arasında 
on .. 1 1 t' . gun erde fena halde sıkıya da b'r kurumun vücude getiri me 

'bııı· "Z' h J ' d'l" lliy · .. ıra, ama a da bay de- ıine ıebeb o.acağı zanne ı ıyor. 

"'-or, lutfunu gördüğü zengin zat Eczacı mektebinden çıkan far· 
l'\_da... makologlar ikiye ayrılmaktadır 
vııun . . "be h h'b' ı '\. 1 ıçın, yef endi,, yerine Bir kıımı ecza ane ıa ı ı o.an ec 
,~arbayı,, diyor... il zacılar, diğer kıımı da eczahane 

ı.,. aZretleri,, kaldırıldı. "Cenab- sahibi olamıyan eczacılardır. Ec
)okr na ilişildiğine dair btr iıaret zahanelerin tahdi:li üzerine ke~ : 

•• 
8 

Ne saadet: diliğinden teıekkül eden bu ikı 
~ eyefendi hazretleri., yerine grup uzun çarpışmalardan sonra 
~il~Ylarba.yı cenahları,, da diye- farmakologlar birliği çatııı altın • r.:r! . da toplanı_nı!b.r: Şimdi yeni ıekil-

y ederek kendısine ıorduk: de gene b r ıkılık meydana çık -
-Pek' "h ak ' _ Bt. ı, anımefendi,, yerine? m ta.,ır. 

tııl,anlıayl Uk_o_o_o_m_l_h_a_k_tt_•ı_lı_ğ_ı 

~1-cl.Ucavuklar, nasıl da her MUfelllşlerl 
, 111lnağa çalııırlar... lstanbulda umumi teftiıler ya-

ı.. • pan Ökonomi Bakanlıiı müfettit· 
!:a~;e ~~ •tekerİen:ele•r ~;dır. leri bu teftiı'erini bitirmi;lerdir. 
/caç ta 11~ bildiklerimizden bir· Müf ettitler raporlannı yazarak 

·ı. ile le.yalım: Ank:araya döneı:e1derC:lir. 

lcek k~eı~ının keıkeklenmif ke.1 Ellf p~;;iık sim itler .. 8 . ... .,eaı.,, 
he,~ ~r.her, bir berbere bire 

.. S erı ıel demi,.,, 
en OCak 

lllıs11ı ka kıvılcılatıcılardan 
•ııı? ' Pı ııcırdatıcılardan mı-... ,, 

Ve 'L 
" nına.ye• en .. . .• 
Şu ka. .., gucu. 

Bazı ıim ' tçilerin altmıt paralık 
simitleri elli paraya ıattıklan gö
rülmüı, araştırmalar yapılmıştır. 
Ucuz ıimit!erin ekıik tartıda ol
duğu, unların da karıttırıldrğı an
laıılmıı, bir kaç fırıncı hakkında 
zabıt tutulmu4tur. li lrirp· l'f~dan iki kel, kürkü bit-

lturku ~.a~lıyor: Biri erkek kel, Ter'·os boruları 
k.. ttlı kirp" b' . d• • k l k" H ı.ı hitl' k' • ı; ırı ıtı e . ur 
Liui kiı _ır~ı! Erkek kel kürkü değlşllrlllyor 
~el ku ~~nı~ bitli kürkünü dişi Terkoı havuz!arı ile tehir ara-
lllı, Y r u bıtli kirpiye vamamah I tmda boru değittirme iti bitiril· 
~el k~&nıar.-.Jı mı? Yoksa dişi mittir. Şehire ıu veren ana boru
~:ı.:u \l~~ti bitli kirpinin bitli kür- lar büyütülmüıtür. Şimdi de şe
lli)e ~u erkek kel, kürkü bitli kir- bir içindek! semtlerin eıki boru-

D ~ı Ya.rnamalı?,, ~arı değiıtirilecektir. Hazirana 
lttd tın a.r ıibi, bir de yeni kelime- kadar luzumlu itler bitirilmit ola· 

"n tek ı -- ,_..._ 
o8a er eme yaratılmıt itte: ıc&Aur. 

~h Ylarbayh bay Bayram'ın 
hıı ~hayım bayıttığı baylan ba- Tlltllncil dükkAnında 
ll,hn:a.ııa bayılan bay Bayrav hırsızlık yapanlar 
~~lad il' Bayındırlığının bayırını Hüsniye adındaki bir kadınla 

l\t ı.,, birHkte Marpuççularda anahtar 
ıeıc_ a~1?'. anlamakta güçlük uydurarak girdikleri b'r tütüncü 
~ eı;ı•tıınızdir: dükkanından bir kaç paket tütün 

~len~·er.be!I! Bayram beyin pek ve konıerve çalıp kaçarlarken ya
~hl •iı Şıvekir Nazlı hanıma kalanmıı olan sabıkalı Yani Ci -
~İ)-~rı_ Bayrav bey Bayındır na- van dün Aaliye ikinci Ceza mah-

111111 bannıu boyladı.,, kemeı:nde bir yıl, arkadaşı Hüı-
ls ...........__ H~t:c!t SU•e••va niye de yedi ay hapıe mahkiim ol 
l.8nbuıd muı!ardır. 

a kaç kişi _.,._.._ 
ı rey verdi Ziraat mUstesarı 

~·· ''-ııbuı v·ı· · A k gt ttl tlıı~h· 1 ayetınde iki · O araya 
h-.•-ı ıp •eçinıinin bı.tt' w. ncı 
)' '4' •ruı h gı ve maz Ziraat Bankaıınm lstanbul 
t~ıJ..ıııtı azırlannıağa baıladığı ıubeıil"deki b~r ia) i~lerinr~e ya. 
lr~ l:Qilııt..bik.lad~n erkek bütün ikin pılan yolsuzlukları tahkik eden 
~ au11 •• P erın mazbataları bir Ziraat Bakanlığı Müsteşarı Bay 
.,. bi.itu~Ç~nde •erilecekt · r. Atıf ve bankanm idare mecliıi 
V~ ''-hıı ~zalarda atılan reyle- üyelerinden Bay Kemal dün ak
'.la~l&yeti • ~ Afılnııttrr. lstanbul fall1 Ankaraya ritmiılerd'r. 
i;f~i1ece~·~d~ki 15 kazada rey Bay Abf te Bay Kemal Cu
~ tide.. 3-tt •anı. erkek 398,454 marteai günü tekrar lstanbula dö-
11.t11ı'rdarı j350 11 rey vernıişt:r. necekler ve araştnma itleriyle uğ-
Qa il lcad

111
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Portakal 
lstanbulda neden 

pahalı? 

Porlakalcılar suçu 
kilçUk esnafta buluyor 

Bu yıl portakallar, ıehrimizde, 
her yılkinden daha pahalıdır. İyi
ce bir portakal alabilmek için hiç 
değilse yedi kuruı vermek icab el 

mektedir. Halbuki diğer taraftan 
portakal ihracatımızın yalnız Sov 
yet Ruıyaya inhisar etmesi, onun 
da bu yıl ancak iki defa ı abil o
lab :lmeıi portakalcıları çok ııkıtık 
vaziyete sokmuttur. Bu vaziyete 
göre, artık bir ihrac malı olmak • 
tan çıkıp b' r iç istihlak maddesi 
olan portakalları halka daha ucu
za yedirilmesi İcab etmektedir. 
Ancak bu ıuret!edir ki portakal • 
larımız çürümekten kurtulabile
cektir. Fakat portakallar hem ih
rac edilemiyor, hem de pahalıdır. 

lıtanbul portakalcılan pahalı· 
lığa aebeb oarak bu yıl portakalın 
çok az olmıını göıtermektedirler. 
Dörtyoldaki portakal rekolteı: bu 
yıl geçen ydın üçte biri kadardır. 
Karadeniz portakal mıntakuında 
da mahıul azdır. Portaka!cılar pa 
hahlığa ikinci bir aebeb olarak ta 
ıeyyar esnafın bir günde ıatacağı 
portakaldan yevmiyesini çıkara· 
bilmek iç· n fiyatlara çok ~am yap 
tığını göstermektedirler. 

ne bul ~lyse elm19 
K .ıruçefmf' Yapur iıkeleıinde 

dı.mi ·H o(a .. ak 'ief a ıu ı<emiıi tay· 
rat.rından Mu•tAl,.va aid yatak, 
l.a•taniye, 1'11Ufl\mba. caket ve di
ğer tellerin AhmeJ ve arkadaşla 
n tarafından çalındığı iddia edil
diğinden Ahmed yakalanmıştır. 

Yan11n 
Dün saat 18 da Cümhuriyet 

Caddeıinde 67 numaralı demirci 
dükkanının yanındaki berber dük 
kanının üıt kısmından bilinmiyen 
bir sebebten dolayı yang1n çıkmıf, 
her iki dükkan yanmııtır. 

Zehtrli köfteler 
Tophanede oturan Halil a~m

da bir haı.•.d Perıembe pazannda 
aşçı Oha~esin dükkanında yediği 
köftelerden dolayı zehirlenme i. 
li.metleri göstermit ve hastahane 
ye kaldınlmı,tır. 

HllAllahmere yapılan 
yardımlar 

Marmara yer sarsınhımda ev
leri yıkılanlara yardım olmak ü
zere H'liliahmer lıtanbul mınta
kaıına para verenlerin adları ıun
lardır: 

Kurut 
20!> 
300 
50 

5137 

435 

100 
70!> 

6922 
26730 

33652 

Muallim Bay M. Ali Şevki 
Bayan Şaziye 
Bay Sabri Talat 
Mısrçarıııı Aktar mobil-

yeci ve yorgancı eınaf ı 
Haliçf en eri Bc.monti tü

tün depoıu müstahdem
leri. 

Bay Mehmed Zeki 
Çapa Tatb.kat mektebi ta 

lebe!eri. 

Yekan 
Evvelki yekun 

Umum yekOa 

lstanbulda 

Evler -&Iarl sonuna kadar 
numaralanmı' 

olacak 
lstanbul numaralama işini ida· 

re eden belediye harita bölümü 
tefi Galib Ankaraya gitmiştir; An 
karada alakadar makamlara la
tanbul da yapılmakta oln numara
lama it' hakkında izahat verecek, 
bir kaç gün ıonra dönecektir. 
Numaralamanın evvelce ıubat or 
talarına doğru bitirilmesi karar 
laşmıştı. Fakat lıtanbulun elli 
bin sokağındaki yapılartn ayrı, 

ayrı tetkik edilerek yazılmaıı. 

bunlara numara takı!muı bu za-
man içinde yapılamıyacalctır. 
Numaralamanın mart sonuna doğ 

7/.e uar.'lle ~ok 
..,, _...,, ~~ 

Beşinci dereca 
kaıaba'ık şeh =r 
Moskova, soıı zamanlaı de dün

yanın beıinci Jerece'1e kalabalık 
tehri olmuttur. Son altı sf-ne zar
fında nüfusu 2.000 000 dan 
3.628.000 e çıkmıştır. 

1913 ıenesinde Moskovada g'Ü· 

zel yapılı yolların ve mevdanların 
meıahası ancak 316.000 metre 
murabbı idi. Bugün 2.200.000 
metre murabba• asf al• yol ve mü
kemmel tanzim edilmiıı meydan 
vardır. 

Moskovada 2.400 000 lcir.i ye
meklerini umumi lokantalarda. 
yerler. 

19 J 3 de 26.000 iinivers;te t:- '~
besi va1'dı. l:ugün bu miktar lCO 
bine çıkmıştır. 

Moskova tramvl!lv1"" Pt-ren !e
ne içinde tamam 1 .918~00.000 :d· 
ti nakletmiılerd'r. 

<> 
ru bitebileceği anlaşılmaktadır. S h"rlf ra''•mlar 

Numara takılmasında. bundan 102.564 adedi:'in tuhaf bir hu. 
evvelki numaralamada yapılıp da 
fazla kalan numara levh&ları da 
ku il anılacaktır. , 

Numara!amadan sonra lstanbu
lun yeni bir harilaaı çıkarılacak ve 
haritaya göre lstanbul sokakları · 
nın isimlerini gösteren yeni lev 
balar takılacaktır. Bazı ıokak, 

mahalle isimlerinin yeni battan 
değiştirilecesi gibi tar!hi olan bir 
çok i1'imler de eakiıı gibi bırakı -
lac,.khr. 

HUşvet almak lan 
suçlu polis 

Cibalide Oıep Değirmenciyan 
kutu fabrikaıında hammal Ham
di c! en iki lira rüşvet a lmak suçu 
ile eli işten çe!<ilen Fener pol' ı 
merkezinden Celal dün Emniyet 
ikinci Şube müdürlüğü tarafından 
Adliyeye verilmiş, ve Üçüncü İs· 
tintak daires' nce sorguya çekil. 
mittir. Po'isin rüşvet alıp almadı· 
ğı araıtırılmakhldır. 

Fındık piyasası 
yUksellyor 

Son zamanlarda 'hracat tacir • 
lerimizin umumi piyasayı kavn • 
yarak yaptıkları hareket üzerine 
fındık piyasası devamlı ve mun· 
lazam bir tekilde yükselmekte
dir. Hamburgan ticaret borsasına 
gelen son habere göre Hamburg 
piyasası 1934 - 1935 mevsiminin 
en yükıek hızına vasıl olmuşur. 

Napo): piyasaıından taahhüt · 
1eri ödiyecek malı alamıyan Avru 
pa tiıcra,.Jarının memlektimiıc 

müracaati, Türk ihrac tacir!erinin 
mevcud vaziyeti nazarı dikkate 
alarak yeniden alıcı vaziyete geç· 
meler:, Hl\.mburg piyasasının İı· 

tekli davranıtı ve nihayet bu yıl 
Türkiye fındık rekoltesinin az o • 
JU~u fiyatla., yükseltmiştir. Fındık 
mmtakasınrn umumi bir memnu 
niyet vardır. 

saıı vardır: 
Sonundaki 4 rakamı ba,rna r• 

tirildi ği zaman elde edilen 410256 
adedi, 102.564 ün 4 ile hasılı zar
bına müsavidir. lnanmazıanız 
zar bedin. 

Bundan ba,ka ı:hirli adedler
den biri de 142.857 dir. Ru rakam 
2, 3, 4. 6 ile zarb"d•ldi~i z11man 
elde edilen nf'ticelt-r ayni ralcam· 
larrlftn mfü·ekkeh olub ayni ıırayl 

liudına sata~un 
sandalcı 

Süleymaniyede oturan Sadiye 
adlı bir kadına Hal' çte sandalla 
giderken aataşma.ğa davranan 
sandalcı Mustafa polisçe yaka1an 
mıt~tr. Dördüncü müstantiklik bu 
adama tevkiflntneve rönderm'ıtir. 

Ecnebi okul hocaaları 
imtihan edlle<'ek ı~r 

Kü?tür Bakan.; Bay Ah" din Oz. 
men dün kültür itleri etrafında 

tunları ıöylemiştir: 
- Ecnebi okulu hocaları 

imtihan edilecekler, olrutma usülü 
ve pedagojiden imtihan ıeçire• 
ceklerdir. Bu imtihanlar yalnız 
ilk kıama aittir. 

Meıken bedelleri bütçede dar• 
lık olduğu için kaldırılmıttır. ŞJ.n 
dilik bunların verilmeai mümkün 
de~ildir. 

Fakir üniversite talebeıine uy• 
ıun b'r yurt binaar bulamadık. 

Yalnız bu talebenin Kadırgada '•İ 
talebe yurduna pek az bir ücretle 
kahul edilme!erini temin ettik. 

Dil iı 1erinde bu yıl da bütün 
hocalar çalıtaca1clardır. Kendi'e
rine ıorulan ıual:ere ceYap!ar ve
recek!erdir. 

Cumarteı: rünO Ac'apazarma 
rtJeceğim oradan da lzmite uğn
yarak Ankaraya döneceğim. 
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Endülüste Kemal Reis 
Büyük heyecanlı deniz romanı 

ishak Ferdi tarafırdan hazırlanan bu meraklı tarihi roman 
Türk denizcilerinin Akdenizden ispanya sularına kadar bütün dün
yaya nasıl meydan okuduklarını, Elhamra sarayı kapısında f ııpanyol 
§Övalyesinin· kıziyle Kemal Reisin nasıl ıeviıti~ini- Ve daha birçok 
harb ve kahramanlık sahneleriyle doludur. 

Bu güzel romanı bugünden itibaren 

KURU!v' da Okuqunuz 
-11ıııın1111ııııınıııı1111mıııımı11nınmııııııın11ııın~mnıııınnıı11ıııııııııtlllntı1111111ııırıııııııııı11111ııınııniii! 



Şahin'in öcü 
DENiZ KORSANI 

Gelen kayıkçılar -kara haberi Çolak 
Mehmede yetiştirdiler 

"o: 
3 

Buntlan evvelki kısımJa11n 
hüU.\sası 

Marki Valergonun lnebahtıya bas
kın yaptığı geceden bir kaç gün önce 
Avlonya Beyi Çolak Mehmed, geleli 

!kisinin de yüzler;nde ölüm sa
rılığı ve seslerinde bir titreme var 
dı. likide bir hıçkırıyorlar, gözle
r~nden akan yaşlar yanık yüzlerin 
de, kırçıl sakal ve bıyıklarında 

henüz 3 ay olduğu halde Avlonyadan sallanıyordu. 

gitmcğe hazırlanıyordu. Çünkü o Na· Şimdi bir kaç balıkçı kayığı 
varine tc;!!..in • :!ilmiş, onun yerine de daha geminin etrafını almııtı. 
Hur§it :Ominde biri getirilmişti. Bur- Sahilde, cnlara hasretle bakan 
§it Bey 0 gün gelir gelmez Çolak telaşlı halkın uğultusu vardı. 
Melımed de arkadaşlarını toplıyarak 
gemisine gitti. Onun bu anı hareketi Türk balıkçısı lnebahtıya ya -
Hur§it Beyle yanındakileri ıaşırtmış pılan baskmı bir kaç dakikada an 
tı. "Deli,, diye ıöylendi. lattı. Sonra yalvarır gibi ilave et-

Çolak JJ1ehmed yeniden savaş ı ar- / ti: 
zularının içinde belirdigini duyuyor- y 1 b b h b d 
d E l 

• ,.., . 'd ~. 
1 

1 

- a eryo u sa a ura an 
u. vı·c a ı' aı•arıne gı eccgıne ne- • 

bahtıya giderek orada Şahin Reisle geçtı. Onlar Kefalonyanın cenu -
buluşmayı kararlO§tırdı. Bu kararı bundan doğruca Venediğe g:der· 
leventleri sevim~le karşılardılar. Ge- ler. Ah, arkalarından yeti§llllek 
misi şimdi hali! bir rüzgarla 'JJlisalon belki ımümkün olurdu fakat .... 
ki kar5ı.~ın.da idi. Orada bir kaynaş. - Fakat ... Ne var? .. 
ma, bir korku hüküm sürüyordu. Bu
nun manasını anlıyanıadılar. 

Biraz sonra büyücek bir pazar 
kayığı doğruca onların üstüne gel 
c!i: 

- Hee ... yyy ! .. Durunuz! Di -
veceklerimiz var !... 

Diye bağırdılar .. 
Çolak Mehmed zaten ayakta 

idi. Şah:n Reisin her yıl biraz da
ha şeref ve şan kazandığı bu sa
hillere imrenerek bakıyordu. 
Yanıba§ında duran Koca Ham

..::aya: 
- Forsalar dursunlar! Şunları 

dinliyelim. Bakalmı ne söyliyecek 
• ? er .••• 

Dedi. Koca Hamzarun canı SI· 
1<:ılmıştı. 

Diğer leventler de böyleydiler. 
Çünkü bir an evvel lnebahtıya 9'ar 
mak, yolda bir dakika bile kal • 
"l'lamak istiyorlardı. 

Bununla beraber birka~ sani -
ye sonra vardiyan tokmağını bir 
kenara koyuyor ve kürekler ha
vaya kalkaral< kımıldanmadan du 
1'1.lyorlardı. 

Pazar kayığı gemiye yanaşh. 
Bir Türk balıkçısı: 

- Kimsiniz? ... 
Diye sordu. Çolak Mehmed ce 

vah verdi: 
- Ben ... Çolak Mehmed! ... Es

ki Avlonya Beyi... Şimdi Navarine 
qidiyorum. 

Balıkçı, sesinde büyük hir üzün
tü ile anlattı: 

- Ah .. Sizi buraya Allah gön
derdi. Ne yazık!... Şahin Reis 
timdi V cnedikliierin elinde eair -
dir. Evvelki gece .. . 

- Ne dedin? ... Şahin Reis Ve-
nediklilerin elinde mi?... Yoksa , 
Venedikliler Şahin Reisin eline 
"'nİ düştüler, her zamanki gibi... 

- Hayır, hayır! ... Şahin Reis 
Venediklilerin ellerinde esirdir. 
Doğru söylüyorum. Şaşırmış de -
ğilim ! O, sahiden esir oldu. Ev . 
velki ... 

- Fakat nasıl? ... 
- Anlatacağım ... 
Çolak Mehmed birdenbire ejder 

kesilmişti. Yüzü kızarmı~. gözle
·i yuvalarından fırlamışh. 

- Bu adamı güverteye abn ! ... 
lp merdiven nerede?... Alm! ... 
'?abuk olun!_ 

ip merdiven sarkıtıltdı ve ba -
lıkçı, arkada§ile beraber güverte
ye çrktı. 

- Y alruz bir gemi, koca Vene
dik filoıuna kartı koyabilir mi? 
Onu tutabilir mi?.M 

Çolak Mehmedin yüzü b:r ka • 
sırgadan yıkılan fMir gfoiydi. 
Çolak kolu şimdi sal anınıyord·•. 
Demek ki ne kızmış, ne de sevin .. 
mifti. Yüzü sararmıf ve hiç um· 
madığı bir za.manda aldığı bu ha
ber onu sanki beyn · nden vurmuş
tu. 

Bu ne uğursuz yıl imi§ !.. Bütün 
tasarladığı ıeyler bozuk çıkıyor • 
du. O herşeyi dütünebiJir, belki 
bir gün gökyüzünün leara topra!a 

dü§tüğünü, denizlerin kuruduğu • 
nu, yahud yandığını görebilirdi. 
F a'kat Şafıin Re· sin Venediklilere 
esir olması, hiç umulmazdı. 

Birdenbire doğruldu. 

Venedik filosuna karJı koy· 
mak, onu kovalamak ve tutmak! .. 

Çolak Mehmed, koca Hamza • 
ya döndii: 

- Di!n ak~am biz Kefalonya • 
nın doğt:suna saparken o da ba 

tısından §İmale ieçmit olacak! ... 
Gördün mü alai feytanı !... Keıke 
doıdoğru yolumuza gitseydik! ... 

I 
- Bundan haberi.m:z olacak 

mıydı? .. 
- Olmua bile, çatardık ! ... 
Çolak Mehmed, atak olduğu 

kadar, sözünü de yapan erlerden· 
di. Ona kar§ı: 

- Çabuk olunuz! ... Şahin Re -
iıi belki kurtarabilirsiniz... He -
men Vene dik filosunun ardına 

dütünüz!. .. 

Der gibi ya&lı yaslı bakan Türk 
balıkçılarına döndü: 

- Haydi, gidiniz! .. 
Dedi. Sonra güverteye doğru 

ba~ırdı: 
- Geriye!... Batıya gidiyoruz ... 

Heee ... y ! .. Çevir dümeni .•. Haydi, 
yelkenler fora!... F orsalara basın 
lm·bacı !. .. Son hızla VenedikJile -
rin ardına ... 

İpler gıcırdıyor, dümen zinciri 
gırıldıyor, yelkenler inip çıktıkça 
riizgar botalıp doluyordu. Levent 
Jerin sinirleri kara. haberi alınca 
alabildiğine gev§emi,, fakat b~raz 
sonra da büyük bir kinle gerilmiş 
ti. 

Gemi bir iki dak'.ka içinde ya • 
man bir manevra yaptı ve güne • 
§İn battığı tarafa doğru yirmi yel
keni birden !itirdi, yirmi kanatlı 
kocaman ve beyaz bir karta1 gibi 
Akdeniz ufuklarına dojru hava· 
landı. 

Rüzgar gittikçe artıyorcfo. 
Kef alon ya ile Zan tanın araım· 

dan geçerken deniz büsbütün kö
pürmüştü. Kocaman dalgaların, 

kayalıklara çarparak yükselttiği 
beyaz köpükler, enginden bile 
görünüyordu. 

Birz daha açılınca dümeni ıi• 
male çevirdiler. Lakin rüzgar tim 
di korkunç bir fırtına haline gel. 
mişti. Yandan yelkenlere ve gemi 
nin bordasına çılgın hameleler ya 
pıyor, rüzgar ve dalgaların hücu
mu hr§ısında kürekler işlemiyor 
ve koca tekne sağa sola, denize 
kapanacakmıf gibi yalpa yapıyor 
du. 

Yelkenleri uzun zaman kulla -
namazlardı. Zaten bir kaç tanesi 
§imdiden kopmufhı. Çabuk yeni
ledHer. Gene kullanmak mümkün 
olmadı ve Çolak M.ehmed bütün 
arzularına rağmen baıhca yelken 
leri mayna etti. 
Şimd" gemi, yanm yarrm kulJa .. 

ml~n k""rekl~rle, a7gnı denizde 
bir C'eVİ:! kabuğu gibi çalkanıyor, 
bütün mannevralara rağmen ba
tıya doğru sürükleniyordu. 

Çolak Mehmed dü,ünüyordu: 
- Bu fırtına yalnız bizim iç!n° 

değjlya ... Bu ıabah Misolankinin 
önünden geçtiğine göre V aleıyo 
da yakalanmıştır. O da ıüpheaiz 
batıya doğru sürüıi:lenmiifir. BCSy· 
le bir havada filonun düzenli bir 
yolla gitmesi kabil olamaz. Rast • 
!arsam doğruca Amiral gemi.ine 
rampa etmeli! ... Şahin Reia orada 
dır. 

Lakin fırtına bir türlü hafifle
miyor, hatta artıyordu.Grandi di
reğinin tepesindeki vardiya da 
denizde hiç bir gemi gördüğünü 
söylemiyordu. 

Çolak Mebmedin bütün korku
su şu idi: 
Eğer Valeryo fırtınadan önce 

buraları geçti ve ileri gittiyse çok 
tan yarı yola varmı§1ır ve onu ya· 
kafo.mak artık bir rüyadır. 

Akşam oluyordu. 

Karanlık bamıak üzere idi. 
Zaten kara bulutlar, denize ıü· 

r'inüı· ~ibi geçiyo1·lar, c'..rafı vak • 
tinden evvel karanlığa boğuyor • 
lardı. 

Grandi direğindeki nöbetçinin 
ince sesi, dalgaların korkunç hay
kırmalarına karıştı: 

- iki mil ileride bir gemi ... 
Çolak Mehmed geminin bor

dasına çarptıktan sonra güverteyi 
ya?ryan dalgaların içinde idi. Dim 
dik duruyor, sürüklenmemek ve 
düşmemek için tek koluyla ipler
den birini sımstl<ı tutuyordu. 

iki mil ileride bir gemi ... Fakat 
•• ? ne gemıaı .... 

Direğin tepesine doğru bağır • 
dı: 

Yalnız b:r tane mi? .•. 
Nöbetçi bunu duymadı ve ce

vab vermedi. Çolak Mehmed aor
guıunu tekrar edeceği anda onun 
sesi duyuldu: 

- Bir gemi daha! ... Arka arka 
ya gidiyorlar ... Venedik gemisi .••• 
Bayrağını görüyorum!... Denize 
batıp çıkıyor ... Yelkenler mayna 
edilmi~ ... KürekJer itlemiyor .•. 

'Devamı var) 

1 

1 

' 

no. 76 
Yazan: 

Aka Gündüz 

Hava apaydınhkken birdenbi
re karardı. Öyle bir karanlık çök
tü ki eski çağ kışlanrun en uzun 
gecesi denen gecenin karanlığın· 
dan daha kopkoyu, daha zifiri bir 
karanbk.. Zeuı ürpererek: 

- Ne oluyor? dedi. 
Bayan Müdür elini tuttu: 
- Bir şey yok. Opera başlıyor. 

Yeni dünya, kendisini kaplıyan 

havayı istediği zaman istediği 

renge boyayabilir. Şimdi opera 
başlı:ya cak. 

- Karanlıkta mı? 
- Hayır. Operayı bütün dünya 

seyredecek. Öyle tert:bat var ki 
her perdeyi bulunduğunuz yerin 
gökünde görüp dinliyebilirsiniz. 
Bizim bildiğim.'z eski opera, tiyat 
ro sahneleri diye bir şey yoktur. 
Gök, bütün dünya için ayni daki
kada bir sahned:r. 

- Dünya yuvarlak? 
- Olsun. Bu sahneler bir tane 

değillerdir ki, her düğmeyi çevi
ren bucak kendi göğsünde bu sah
neyi görebiliyor. 

Derken gök yüzünde büyük bir 
manzara göründü. 

- Burası neresi? 
- Samsun limanı. Atatürk ön-

ce buraya ayak basmış. 
- Bu muzik dinlenirken baş -

kabir ses arasak bulabilir miyiz?. 
- Kolay. Şu düğmeyi çeviriniz, 

öteki seı duyulmaz, aradığımızı İ· 
§İtiriz. 

Zeus eğlence olsun diye istedi: 
· - Bana Loid Corcun sesini is· 

teyiniz. 
l • ....ı:. ·-•t.t rAv~hı ,p}dır• 
- Atatürkün ortaya çıkmasın

dan sonra ıeıi kısıldığından ma • 
kinelerimiz bir türlü tek sözünü 
bile ~amıyor. 

Prençip alay olsun diye istedi: 
- Bana Arıidük Fransuva Fer 

d.inandı bulunuz. 
Artidük'ün kaim ve çatlak sesi 

duyuldu: 
- Balkanların ve Avrupanın 

başına iıtediğimiz gibi geçib kıı · 
rulmak için ... 

Arkası duyulmadı. Büyük bir 
zelzelede bir memleketin yıkılışı 
gibi yıkılıt gürültüleri, gümbürtü
ler çöküntüler duyulmağa başla· 
dı. 

- Nafile, dedi Prençip~ sesi ba
tma yıkılmı§, artık hayır glmez .. 
Geçelim. 

Perde arasında gök gene gün
düzlüğünü aldı. Ve Profesör Maz
har Osman Motostratoferden inib 
geldi. Şöyle bir bakındı. Orada
kilerin hiç birini tanımıyotdu. Ba· 
yan müdürü hepsini profesöre ta
mth. İki profesör el tutuftu. 

Mazhar Osman: 
- Size ikinci on bin yıl so -

nundadaki dünyanın be, bininci 
yılı baıında tqekkür ederim. 1 • 
kinci umumi harbte bana yaptığı -
ruz dirim aşısı çok işime yaradı. 

Omega gene deliliğe başladı. 
Boğa gibi kökreyen azgın ko -

misyoncu gene azıttı. 
Profesör Esoes: 
- Yeni dünyanın mi!yMlarca 

insanı içinde anc&k iki deli var. 
Delilik ne olduğu bilinmediği için 
kurtarmak yolunu baıka yanlarda 
ararken aklıma siz geldiniz. 

- Yeni dünyada ispirtolu içki 
var mı? 

Sanatoryum müdürleri cevab 
verdi: 

- içkinin ne olduğu bilinmi -
yor. 

Alma ve başka dıJe çev.r111e 
Devlet yasasınca ~ oı u uduı 

• o' 
- Deliliğin de bilinıneıne;ı ~ 

dandır. Burada aşk var ını · 
da öğrenmek isterim. 

k ""'' -Var, fakat insanca a~ . I 
- Bizim çağımızdaki gibi 

0 

mamalı? ~ 
- Evet. Burada Mk - ıe . 

ben h~ıüz deneyecek~ vakit b~, 
r..ıadım - sonsuz bir tatlılık i~, 
de sevinşmekmiş. Ayrılıklar 11 
böyle bir yumuşaklık, tatlılık 
barış içinde c•formuş. , 

'tf'I 
- Anlaşıldı, anlaşıldı. Ne 1 ti 

tolu içki, ne de hayvanca a,şk .1·til 
Böyle bir dünyaya yeniden dırl fı 
geldiğime çok memnun oldtıtO• ~ 
kat epeyce yoruldum ha! ~11• ıı' 
dükten sonra göğsümün üJ~of 
kırk metrelik öyle ağır bir ,eY .. 
muılar ki .. Adıma abide dik1'1~~ 
ler .. iyi ki üstümü kazıb a~.• 6' 
dirilmedim. Bu sefer büsbütiill 
lürdüm. • .-.ıı: 

Omega ayağa kalkıb hayJOJ"' , 
- Ölümden korkma! o~~· 

nim büyük profesörüm ç3re SJ 
du. O çare bende de var. -ol 
şimdi kendimi boğacağım. 5° 
dirileceğim! 

Profesör Mazhar Osmanın ~ 
leri fırladı, telaşla, korku ile fı' 
lardı: 

- Amanin ! Kendini hoğıJ1ol 
Tutun şunu, kurtarın şunu! ~ 

- Korkma profesör. Ne bj~ 
lur, ne ölür. O bir eski dünY' 
kalma tatlı delidir. p 

- Onu kurtarmanızı rica e 

yoruz. s/ı 

Bunu Omikro söylemiıti. 
tirtir titriyordu. 

- Neden delirmi~? 
Profesör Esoes ~nlattı. ~ 
- Kolay, dedi Mazhar Osff'I~ 

Hafızasını uyandırmalı. Deli 
duğu dakikayı tekrar canlaıı0't 
malı. Aklı başına gelir. F aka1.rf 
soes ! Sizin dirim aşınız delı 1 

de sağaltmıyor muydu? iıı' 
- Sağaltmıyomuş demek. ; 

di öğreniyorum. 
Be.yan müdüre tarif ettiler· 11 

• ),şr 
- Öyle bir mezar sahnesi ,. 

mak dakika işidir, dedi. Fa1''
1f. 

stl o azgın deli var, onu ne Y' 
cağız. 

- O da kim? . •p' 
- Eski dünyanın meşhur Jı t 

lomatlarmdan birinin gizli o~ 
ve harb levazımı komisyoıı' 
ımı~. 

- Neden kaçırmış? • ol 
- Harbin bitmemesini istı1f 

muş. Üçüncü umumi harb ı,o'' 
sürmemiş. Bu yüzden aklını 

muş. ti_ 
- iste bu biraz zor! Buıt•. ı.!• 

~ ' ~ 
metocl para eder mi, etme:t 1" "1' 
lemem. Omeganm deliriş se~JI 
ri hep burada. Onun için lll<t ısİ 
ması kolay. Fakat komisvo~'~~!~ 
deli oluş sebeb!~ri yok. Sır 
umumi ister ki ... 

Bayan müdiir atıldı: . .,~ 

- Sizin dediğiniz gibi ~1r 1'.' 
ne kurmak zordur, adeta btÇ lı;I 
pılamaz. Çünkü harbin vt bef 
aletlerinin, harbi do~u:';).11 ,e·ı.J' 
lerin neler oldu~u kimse b;;ıc' 
yor. isterseniz bir kere s~11 

/ 

vizyonla yeni dünya bilgi11lct 

kezine ıoralım. 
- Nerede bu merkez? ıt'I 
- Her yerde. Burada ~1' ~1 

mekan1 mesafe mefhunıu 1° ~~ 
Bir sanfiloviz,,·on heps'nİt1 
anda toplanmalarına yetiY0:.,J 

(Deeant' 



Üzamlıların----
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,. - Sen buralamıı daha iyi bilir-
ıtı, 

~·Dirayet Hannnm bahçeıindeki 
1
tre teklinde yoldan yürürlerken 

lo l6rafı takip ettiler. Ancak yüz 
adnn ke.d·.. .. ··d~!, ...... 

kırtılar, Üzerlerinde de oldu. 

Ne oluyordu? Tahtalar mı çat· 
lıyorc:hı? Fareler mi dolaşıyordu? 

FBORSA~ 
HtZ11arında yı ld z rşarctı o'ınlu 6ttr 
eriı de 22 1 de muamele ~örrnler· 

1 dir. J Ra am~nr k ;ıp:ınış llatlarını ıö~terir ı 
rtukut _ (Sabf) 1 

: ı .. Londra uıs. 

* 'Nuyor~ li6. -
j • Puls 169. -

• MllAııo l! lıt,-

'* 6ruksel 111', -

• Vhaoa :14, -
• l\ladrtr 18, -

1

1 
* 8erllu 48, -
* \1 lf'$0YI H, - 1 
• 8adaptşte tb, -

• Atıua 24, - • nnır:res 17, -
• Ccııcrre 816, · - • Belırat :;4, -r Sofyı 114, -
• Anısterd11n s:ı. -
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* Mecidiye 42, - ı 
,. RPn ll'lt ~40. ---- ~ -!tauf .. - . yuru uauen sonra, 

• ' 0ılleı-ınde beliren M.yfiye-

Üç adam kımıldaıunakıızm 
durdu ve bu seslere bir mana ver
mek istedi. Muayyen olmıya.n fa
ıılaJarla, bu gürültüler devam et- Çekler (kap. aa. 16) j 
ti. l ı • ı:ondr~ o ıs.~11 • Stokhlm J.1411 1 

• Nevyor 0.7908"' e Vlvaoı 4.llSS 1 

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak 01acera 
kııkanchk. kuvvet. aşk v~ scvahu.t romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tetrıka rto.145 

Haşima: 

- Bence buna lürum yok. Çün
kü evvelden senin kardeşin olabi
leceğin ümidini kendisine venni~
tim. Böyle bir tehlike mevcud ol 

ı:;:;~~: .. ı 
l Rıza 1 
EŞ k . . 
~ e ıp 1 
····-··-·-·-· 

- Evet. Zannetmem. Sonra ç· - Biraz evvel kulağmıa lrulü· 
maz. 1 
cuk da değil. e dı§ından konutma ıealeri gel· 

llin koeaman hayaletini gördü. 
r\i/~erdivenin önüne kadar yü
• u. Batını birinci katın merdi· 
eıılerine doğru kaldadı. Sonra, 
~rıya, dama baktı. 

Bunlardan bir tanesi pek bariz • Pıırıs 12.o:ı • Mıdrlr s.sı 
olduğu için, Rauf, gürültünün ta- ' • Mllluo 9.! 865 • Rullo ı,9775 
van arasmm tam ortasından gel- l * Rrfikscı s.<ıoıo • Varşon 0034 

• Atlna. F.3 81·· • BadapıŞtt 4,'iS.S 

Yavuz, kulübeye oldukça ya~. di. Zannedersem dışarda seni bek 

la§tıkları sn:ada durdu, Haşima - liyenler var. 

Vedat, ~inde heyecanla: 
diğini f arketti. 1 ~ Cenevre 'l.452" • Röle re$ 78.86~ 1 ya: - Evet var .. 

\a - içeri gireceğ:z! ..dedi.· Fa 
ıı· l, zannedersem, içimizden biri· 

111 burada durması daha. iyi olur. 

Şimdi, tam ba§larmm üstünde ·· * sorva 61,cı1s • ncıgrıı 35.oı !I 

I
J • Amstcrdan 1.17~4 • Yokohamı t.7790 1 

çok daha vazıh bir sürtünme au-
1 

• Praı 18,%67 • 1o~ı.ovı ıoı~.- 1 

- Haydi Haşima evvela 

gir ••• Bak yatını§ mı? dedi. 

sen - Niçin içeriye almıyorsun? 

- Zaran yok •. Onlar beni dı· 

- .... 
Jii,. J...?_ıe d'"" • ç' :ı- l\;1fD. cevap verme ıgı ı-

ııı, ili.ev etti: 

~ - Meluned ! Burada dmııp et· 
• aöz '--1-"- l G · d.. · ai bek au && o • en onmemı-

le. 

Solll'a, Raufa: 

- Cürültüıüzce kapıyı aç. 
htı~ahtar, kilidin iç~nde belli 

ıraız b·ı .. "l .. k . ..ı r guru tu çı arQı. 

tapı aralandı. 
lra • • 
~rı aırdiler. . 

\J-. Dı~rının hafif Iiıiı camlardan 
.. 1Yor. 

Bu Dört kulak keıiFp dinlediler. 
"'iilt~~·~ evin ıükôtunu hiç bir gü 

u ıhJ-ı . <'.ö a etmıyor. 
l-... ılerini karanhja alııtmyor· 

~~uf, sofayı bütün uzunluğun-
1lUJı ~tbiliyor. Sol tarafta, aalo· 
"lıd 1'ıtı görülüyor. Burası ka· 

zır· 
1" tiiernin katmm bütün odalan· 
iı.1.; ıden geç:rdiler. Burada bir 
~.ıarn 1 
!lnrı ııı: ık Yardır. Dirayet Ha-
'\tıl rn e"den ale!Acele uzaklaıtığı 

ll.fılnıaktad aa ır. 

tÖrd" U~n aklma tavan arasm::la 
te) Uğ~ cesed saplandığı için, a· 

~ edıyordu. 
-Yuk du. arı çıkalım mı? -diye ıor· 

yuluyordu. 
- Fareler ... -diye düşündü. 
Fakat, gürültü, merdivende tek 1 

rar it'tildi. ileriye doğru bir adım • 
attı. 

Dirseğiyle Vedadı dürttü. 
Ancak onun itilebileceği bir 

aeıle: 
- Uınha.nı hazırla ... -dedi. 

I! - ESHAM 
iş Raakas H'.- ı r:ınwny 

Anadolu wı. • Çimento as 
Re]i 2.S'O Cnyoa Oe~ 
Slr. Pnvr•y ro 1 ~.~0 "ar\: Del 

Merkez Rıntası <ı4. 5 Ralyı 
U. Sl,.oruı -,00 Sark m. ecaa --.-
Romontı ı l,9l'i Telefon -.- \ 

~-- -

i stil: razlar tahv"ller 1 

• 193J1'ürt Bor.I 80i0 Elcttrlt 
Ancad .. ı, anladı. düğmeye bas • ~ · • • • il i9,- Trımvav 

-.- 1 
31.7~ t 
17.~0 tr. Koridor ışığa boğuldu. ~ • · - ın 19,!'i 'J R1htım 11 lstlkrlııt'ıhlll l 94 'le • A d 1 Gözleri, merdivenin perdesine · · na o u 1 

1 

1

• ErKlDI ıs:lkrıı.ı 07.- • Aoıdolu 11 
4HO 
47.60 
46.
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iliıti. Perde, hafifçe kımıldıyor- 1928 A Mü. ,oo AnaJoıu 111 
du. Ral!ila• - .no \ l t!.,..rsst .\ 

Beklediler. ; ~ ' 

Perdenin kmııldanıtı gene dur- ..=..:l.!...==! =R==A~D=::::Y::=-=O_;_=:dJlf~--r 
du. ~ugun · 

l~ANBOL: 

Rauf: \ 18: Alrwı.nca den, ıa,so: 4Naa maalk11t 

- Merdivende biri var. 
Bir kaç adım attı. 
Birdenbire durdu: 

- Bu koku ... - diye yava§ sesle 
mırıldandı.• Bu koku ..• 

( DeıJamı var) 

Yeni soy adı alanlar 
Bakırköy Yeni mahalle Mek

tep sokağı 15 numarada ölü kay
makam Bay lıanın lozları Nesi
me, ve Bu:-ıa Necati Bey Kız lise
si Enstitüsü Müdürü Melek, Nesi
menin zevci ölü B'nbaşı Bay Ari· 
fin kızı Mu~mmcr, oğlu Muzaffer 
Soyadı olarak (ISIKAN) ismini 
almı~1nrdır. 

pınk. ıtl,SO: haberler. 19,tO: Bayan Sabahaı 
HUsnU DM: Plyııno r f .. katlle. 20: Ziraat ve
k!!eU n:ı.r.ıuıa konferanı, 20.SO: Rtftdyo il· 
gnıı orkestra."ı. 11,1~: So11 hı\berltır -bo,_. 
tar- 21,80: Stüdyo orkeıtraaı, 12: .Wdyo 
tnngo ve cıu. orkestralıın. 

2%8 Khz. VARŞOVA, 1143 m. 
19,16: ri an<ı muslldıd, - S8zhır, !O: 

ı .,~ pltık. - Sözler. 21 : llaflf ın.uslklsl. 21,4.1: 
Haberler. %2: OrkC!ltr& konseri. :!%,415: ko11· 
ferons. 28,15: Da.r ı. 2S,43: koıılenne. %1: 
Sözı,.r, ı.ı,o:s: dı.uıs. 

5411 Khz. BUDA ~~ŞTE, 1550 m. 
18,SO: Orkefl'tn korıRrL 19, Shler, 19, 

SS: Ş:ırinlar. 20,10: Konfenuıs. 10,46: Or • 
k{'St:m fnnte7.Uf'rl, 21,SO: Harici 11lyasa. 2!, 
10: Çlnı:ene orkf'strnsı. 22.M Sö7.İPJ'. !S.IS: 
Piyano konMırl, 24: Franırzcıa konluaııs. 

s:s Iihz. nUKR.Eş, 865 m. 

--lia.ydı· s· · t k' ed' ile' ... ızı a ıp ıyorum. Ü 
l koıni•a .. üd' .. TEŞEKK R V d .... r yur u. 

JS-111 gfuıdUz nlAk n~rfyah: 1'7 ~k 
snatl, 18 Fanlca Luca orke11trMt, 19 habere 
lrr, 1U,t5 orkcstmnm d~rnı. %0 Den. M, 
20? • • 21 tıome:-ı knro mnslklııt, !1~5 popll· 
IPr şarkılar, 2:? Romen nınslkf!i, !S halıer
lrr, 2S,25 p"'<. 

t.lci e a~ Bey, onlan, gölge gibi Tütün idfou idaresi mu11aıebe rne· 1 Askerlik ilanları 1 
~d I> ettı. Bu yüriiyüt bir dakika murlarmdan oğlum ve acabcğimiz Ni- ... 
l'e ~r •ürdü. Orta kattaki pence- danm ölümü dolayıKile yapılan meraıi- Harp malU ileri ile 
"'ı; uı:1erine karanlıkta ziya akaet· me iıtirak eden bütün zevata teeııaü - şehit yetimleri 

•§ o an b · rümüzün fa:!:lıı.hğmdan nyn ayn te • 
R ır aynaya benziyor. ıekkür edcm~dicimizden gazetenizin çağırıhyor 

S 
auf, durdu. 
l kendileri:ıe bildirmeyi borç biliriz: 1-Her sene olduı.'ru gibi 935 senesine 

0 tarafta ·· • · ·1· ..:ı _ __._ l •iikut . .. ~ lfıtı ır tuunılar, Annesi; Saime, Kardeıleri; Sevinç, ait Tütün kramiye defteri yapılaca· 
~hlal ettı. Sonra, ayni 0 • Latif, Malik ğından ikramiye alacaklardan Kadı-
~ .. , .. , .. ~ ....... ,. 

11111 
- -- nıınntı köy Askerlik Şu hesin de kayıtlı bulu· 

.,.--.:,111ııııı11111111ıııınaıııııUJl~=====:ıııu'lullllııtı1i :.=:ı ~: nnn zabitan \'C efrat ile Şehit yetim· 

Reçeteler ıerinin 25 - 2 - kanundan itiba-

Müstahzarlar 
Parfümöri 

KARAKÖl 
ECZANESİ 

" ren şubeye gelmeleri. 
2-Tek sayılı günlerde ı.abitan ve 

efrat çift sayılı giınlcrde de yetimler 
gclccelttir. . 

3-Şubcyc resmi, senet, ctiıdan, nfi
fus kfığıtlımyle birer fotoğraf getiri
lecektir. 

• • • 
l(adıkög Askerlik Şubesinden: 
Aşağıda gösterilen sıra üzerine ih-

- t'3 at Efradın yoklamalanna 20-1-
"35 gününden itibaren başlanacaktır. 

a Şubede ynzılı olanlardan yerli ve- ı 

Hüseyin Hüsnü Ü 
ya yabancıların ellerindeki nskeri ka
~ıt \ 'C nufu clizdanları ite birlikte 
gelecekler şube mıntaknsı dr::.ı.nnsına 1 
gideni.erin akrabaları veya ta~ıdıkl:ı.· 
rı g<.'lıp 3 oklnmnlarını yaptırr.caklar
dır. Karak8~ caddesi rto. S, Tel. 41252 

'F"'~ı ııııı 11ıııııı111111ııı111ır.nı""""lll''"ııı1111111ıını111ııııını111111ıı1111111ıı""""'"l"""'tıll'"'111111 , 
ınıııı Ll!:ıı •ıııınıı• ı1ı1111111 ıııııunııı 1111111111 ıın 111ıııı ı1111111111ıı11111uıı 11111111111 tıııın !I 1111111111 

lstanbul Belediyesi ilanları -

Osman ağa 20 :23 
l\lustafa ağa 21:27 
Hasan paşa 28 :80 
Rast m pa§& 31 : 2 

- Olur. 
İhtiyar, zaten açık duran ku

lübe kapısından, titrek bir gölge 
gibi İç.eriye kaydı. içerisi dı§arı
dan daha çok karanlıktı. 

Murat daha uyumamaı§b. Ku
lübe kapıaı önünde konuşulanlar· 

dan bir fey anlamıştı. Fakat, ken· 
diıini bu zamanda gönniye gelen
lerin kim olabilece&ini merak et· 
m·ıti. 

Kapıdan içeriye giren ihtiyarı 
karanlıkta tanımasına imkan yok 
tu. 

- Kim o? 
- Benim Murad, ihtiyar Hqı· 

ma. 

- Sen miıin? Ne zaman dön
dün.. Bana iyi haberler get:rdiği· 
ni sanıyorum. 

- Daha yeni dönmüı sayılı
rım. Ne gibi haber? 

- Bana Yavuzdan haber ge· 
tirmiyecek miydin? 

- O, bak gördün mü! Ben bu
nu tamamiyle unuttum. lhtiyarlı
ğıma ver. 

- Böyle birdenb:re kaybolma
nız ne içindi? 

-Bana ait yapılması icap eden 
bir it Yardı. Onu halletmeğe git· 
tim. 

- Sözüne inanamıyorum Haşi
ma. Bana verecek h:ıberin olma· 
saydı, böyle gece yarısı kulübeme 
kadar gelmezdin!.. 

- Sana verecek haberiaı 
damıacak sözüm var. 

-Nedir o?. 

- Şimdi ıöylerim. 

yok, 

Murad biraz evveli kulağına 

gelen konuşma seslerinin neye a
it olduğunu da anlamak istedi: 

şarda oturur ve beklerler. 

- Bekliyenler araımda bir de 

kadın var galiba •• 
- Evet bir de kadın var .• 

- Kim bu kadın? 
Haşima birdenhire verecek ce

vap bulamamıştı. Uf ak bir tered· 

dütten sonra: 

- O mu, dedi. Şey •. Bizim reiı 

oğlunun niştmlııı .• 

- Reiı oğfo niıanb mı? Ben 

kendisine ıorduğum halde bir ıey 

söylememişti. 

- Evet .. Nişanhdır. Bizde, ni

şanlı olduğunu söylemek adet d; 
ğildir. 

- Ya .• 
- Peki bana ne danııacaksın? 

- Hele azıcık oturalım •• 

Murad, köıede canaız cansız 

ıtıldıyan çıranın ıtıAını fazlalaş

tırd ı. 

Şimdi kulübenin içini iyice 

görmek kabil oluyordu. 

Murad ihtiyara yatağının ayak 

ucunu göstererek oturmasını söy· 

1 di. O yerleştikten sonra kendi

si de yanına ilişti. Bir müddet ko· 

nuımadılar •• 

( Deoamı ıJar) 

Üşütmeği ve 
Ağ11lan 

geçirecek 

vardır. 

N 
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Eşya piyangolarının zengini ve çok sevindir eni .. 

Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı 

EŞYA PİYANGOSU 
Biletler her yerde 1 liraya satılıyor 1 

... ~'- • • ·:····, A -•~, . .... :'' ,> _ _;; • -: •, '~'· 

......... Bugünd,n itibaren H~ıa-ı s· d ~ ,11111111• 

....._,. Şehzatlebaşı 1 memasın a ~ 111ıı111ıaıııı 

Türk ilk film studyosunda TürS çe söz 'endirilmiş ve bu senenın 
enmuauam fılmi olan (ESRAR ve MUAMMA) diyarının içyüıü 

1-lind E sraı·ı 
Bu filmde insan kanı içen ynuı!a 'ar - Dilleri 1 u len Ye 

güıleri kör edilen genç luzler - Mabetlerde kurban edilen 
çocuklar - Arslan ve kaplan avları - Vahşi hayvanların 
mDcadelelcrioi bu harıka fılminde \!Ör ece~ ı niz. 

lbrahim ağa 30: 6 

~:~~i;c : ~1~!~ il a.yrıca SATILIK KAHRAMANLAR 
l!~b:ıliye " 14:1 il Şafak keşif kolu film inin unutulmaz kahramanı 

~arıyer Belediye Şubesinden: 
°ki}0 ta~ o:akları resminden borçlu ölü lıtavriye aid mahçuz lGOOO 

Kızıltopark ve Erenköy Nehiyele· '"RICHARI) BARTHEI MES ; . 
rinde y:ıpılacak yokla - 1 · _ "' " n "" son v;ırRt 
lICa bildlıilclcktir. ma gun en ay l ru:> tığı Harb.umua.ıiye aid bakıki ve büyilk facıa film c::= 

935 ının edilen bir fırın kireç İıtinyedeki kireç ocağında 27 / l / 
P&zar ..•• 

leJcın • sunu aaat 14,30 da aleni müzayede ile ıatılacağmdan is-
erın &Yl>.i &Ün ve ıu.tte müracaatları. (350). 
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(
HABER'in 
HikAyesi Beklenilmiyen çocuk 
- Suat! lıte postacı! -Ne oldu? ••• Allahaıkma, an· 
Kamile oturdukları katın pen- ı lat! 

ceresinden bakarken, yolda pos· Bir daha ııçrayacakb, fakat, 
tacının yürüdüğünü görmüştü. Suat, yeniden bir hareket yapa
Suat, aksi istikamette olduğu iç·n, rak, onu menetti. 
çit, onun gözlerinden müvezzii -Bari ıen oku ••. Bari sen oku ..• 
'8.klamıştı. Kadın, kocasının titreyen ıe· 

Suat Bey, bu haber üzerine, göz s:nden §unları dinledi: 
lerinı karısına çevirerek gülümse- •.• Kamyon altında kalmıştır.Mü 
-U. tekait bahriyelilerden Suat kap. 

Sonra, y3riidü. Kapıyı açmağa tanın kızı Adile olduğu anlaşılan 
gitti. Gazetesini müvezziden biz· bu kadın bir kamyon tarafından 
~at almak istiyordu. devrilmiştir. Biçarenin göğsü e-

Müvezzi, neı'eyle çantasını a- zilmiştir. Hastahaneye kaldınl-
raştırarak: mrşsa da çok geçmeden ölmüştür. 

_ Bu ,abah. bir de mektubu· Anne, b:r çığlık kopararak dev 

nuz var! -Müjdesini verdi. 
Postacı, zarfla gazeteyi sun· 

duktan sonra, çekildi. Suad de, 
kapıyı örterek geri döndü. 

Kamile, koltuğundan kalkma
dan, başını uzattı: 
• 

- Kimden? ... Adileden mi? 
Erkek, başıyle "evet,, iıareti • 

· yaptı. 

Kan koca, bu güzel sayfiyenin 
saadet muhiti içinde, yanyana o· 
turarak, kızlarmdan ne haber gel
diğini anlamak iıtediler. Esasen, 
yalnız mektup değil, b:zzat kızla· 
rmın da yakında gelmeıini bekli· 
yorlardı. 

Fakat, heyhat! 
Okumalarını bitirdikten sonra, 

büyük bir inkisarı hayalle kargı· 
!aJtılar. Filhakika, Ad:Ie ııhhatte 
idi. Lakin bu sıralarda, annesinin 
babasının, yanma gelemeDDif ... 

Bu kelimenin sebebini açıkça 
anlatmıyordu. 

Annenin göz1erinde, deminki 
gülümseme soldu. Baba iıe, onu 
teselliye kalkıştı: 

- Ne yapalım? Mademki iste
miyor, gelmesin... İ§i her neyse, 
bitince, gelir ..• 

- Tabii. .. Fakat burası fU sıra
larda ne güzel, baksan a... Gün· 
lük, güneşlik içinde ... Deniz ban
yolar, istirahat ... Vallahi, kızca· 
ğız, açılır, ferahlardı .•. O tıkıgık 

verde ömür çürütüyor ••• 

Sözlerinde samimi idi. Hodb~n 
hislerinden ziyade, anne tefkati 
duyuyor; kızının iyiliğini istiyor
du. 

Kan koca, burada ev alıp yer
leştikleri zaman, dedikoducu olan 
konu kom§uları, onları, pek ıo
ğuk, pek ketum buldu. Sualle 
Kamileye dair biliik'eri ya'nız 
~undan ibaretti: Suat kaptamnıg; 
ticaret vapurunda çalışıyormu§. 
Şimdi tekaüt olup bura.ya gelımi§. 

inkisarı hayal bir müddet daha 
hükmünü sürdü. Kederli kederli, 
kahvaltılarını ettiler. Bu müddet 
zarfında, gazete masanın üstünde 
durclu. 

Nihayet, can ııkınhsı içinde, 
Suat, gazeteyi eline aldı. Adeti, 
gazeteyi yüksek sesle okumaktı. 

Gene öyle yaptı. Mibaniki surette 
okumağa baıladı. 

"Dün, şehrimizde, büyük pos
tahane önünden geçerken, bir ka
dın ... ,, 

Kamile ıordu: 
-E ... Bir kadın? ..• Ne olmut?. 
Kocasından cevap gelmeyince, 

hayret içinde, .döndü. Fakat kar· 
tısında sanki bir yabancı vardı. 
Kocasını tanıyamadı, o kadar de
ğ· şik bulmuştu. Suat Beyin beyni 
içinde büyük bir fırtına koptuğu 
meydandaydı. 

- Suat ..• Ne oluyorsun? ••• Nen 
Yar T 

rildi. Yarı baygın bir haldeydi. 
Fakat, kocasının şu ıözleri ha· 

la mihaniki surette okuduğunu i 
şitti. 

"Genç kadının kucağında bir 
kaç ay evvel doğurduğu mini mi
ni bir çocuk vardı. Garip bir tesa· 
düf olarak, bu yavruya hiç bir 
§ey olmamı§tır.,, 

dı: 

Bunun üzerine, anne, canlan-

- Demek ki bizim kız değil ••• 
Baba, müteess·r: 

- Maalesef, bizim kız... ismi, 
adresi yazılı ••• 

- Peki, öyle ise? ••• Çocuk? 
-Dütünsene .•• O mektubu ni· 

çin yazmış? Buraya gelmemesin
deki ıebeb neydi? 

Demek ki, bir çocuk... Ad!Je 
onlara bir çocuk bırakarak öl
müttü öyle mi? ••• Halbuki, kızla· 
rmın hayatını, nasıl da bütün taf 
ıilatiyle bildiklerine kaildiler: 
Hatta, Adilen:n beynindeki her 
kıvrımı tanıdıklarını sanırlardı. 

Bqka zaman olsaydı, böyle b& 

piç, ikisini de çılgına döndürür• 
dü. Muhafazakar zihniyetleri, böy 
le bir rezaleti asla kabul edemez· 
di. 

N'tekim, baba, işte fırladı. 
Kadın arkasından koftu: 
Sakın bir delilik yapmasm .•• 

Ah, kızının bir piç doğurmu9 ol· 
masıru nasıl hazmedecek? 

Fakat, hayır .•• Odasında alela 
cele hazırlanıyordu: 

-Nereye? 

- Haydi, ıen de çabuk ol, ça· 
buk... Treni kaçırmıyalım... Geci 
kirsek torunumuza hastahanede 
belki de iyi bakamazlar .•• 

Trende kızlan iç:.U ağlıyorlar
dı. 

Bir aralık, kadın, gözlerinden 
mendilini çekti: 

- Bereket versin, Adilenin be· 
!İğini hatıra d!ye saklamıştım .•. 
Şim~'İ, içinde torunumuzu J atın-
rız. 

(Nakleden: Had:ce Süreyya) 
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IA KB Al 
Ankarada A K B A kitap 

?Vin'.n birinci gubeai modern 
:,ir ıekilde Maarif Vekaleti 
karıısında açılmı§tır. AK 8 A 
'dtap evleri her dilde kitap, 
necmua, gazete ihf yaçlarma 
;evap vermektedirler. Gerek 
:citaplarınızı, gerek kırtasiyenizi 
!n ucuz olarak A K B A kitap 
!Vlerinden tedarik edebil"rsi· 
niz. Devlet Matbaaıı kitapları 

~ e V AKIT in ne9riyatmın An· 
·il ,carada satıf yeri A K B A ki· 

AKBA Merkezi Telefon 3137 

1 
~ap evlerid!r. 

Birinci §Ube ,, 1761 
Erkek, elini uzalarnk, karısını, ikinci tube: Saman Pazan 

olduğu yerde durdurttu. I• 9 "'"'PPW"'•!!!l!lıa••ıı .. ~ 

' HABER - 'Xlrtaın Posfasf 

Aklı uzun kadınların 
saçları kesilince .. o 

Kesilen saçlar üç ayda 
bir yenilenen bir 
sermaye oluyor 

"Kız safların ne oldu?.,, 

• • • • 
Hayır! 

Sözün gelişinden anlaşıldığı 
gibi bir şiir yazma.ğa kalkışa -
cak değilim. 

Kızın, geliti g~el bir kızın 
kesilen saçlarının ne olduğu, 
gerçekten merak edilecek şey -
dir. 

Küçük kız saçlarını kestirdi. 
Kestirir ya.. Hem yıkaması, 

hem taraması, hem ona biçim 
vermesi kolay •• 

Eski türlü oluna, ya arkada 
bir topuz yapması, yahud bu 
ıaçlarm, iki üç ayrı örgü halin
de yolda giderken çeşitli kurde
leleriyle yavaı yavag sırtını döv· 
mesi, okşaması lazımdır. 

Saçın topuzunu tepede yap • 
tan, yüksektir. Arkada yansan, 
ağır gelir. 1ki yana bölsen. eh ..• 
lgte kocaman bir saç hilesini iki 
yana bölmüt olacaksın ki, bu bi
çim de herkesin yüzüne, zevki
ne gider mi bakalım! •• 

• • • 
Sözün kısası, saç kesiliyor .• 

Bu kesilen saç bir işe yarar mı? 
Bir "Ba.ı kesimi saç.. kaç para • 
dır? ••• 

Vay, demek bu kesilen saçlar 
ıabhyor da .• 

Bunun da ticareti, pazarı, 

yükselip inen fiatleri varını der
siniz? 

Her halde olacak ki, kalemi ı 
elimize alıb, kısa tetkikimizden 
ıonra bu yazıyı yazmağa ve siz, 
meraklı okuyucularımıza ıunma

ğa kalkıgtık. 

• * • 
A vrupanm bazı yerlerinde 

kadın saçı sabmı, gerçekten bir 
ticaret halindedir. İtalyanın yu

karılarında ve F ransanın cenu • 
bunda buna çok rastlanır •. 

En iyi genç kadın, kız saçla
n da oradan elde ediliyormuf. 

"Bir baş kesimi genç kadın 
saçının " pahası nedir bilir mi .• 
ıiniz? 

Bizim paramızla 4,5 lira •• 
Dört buçuk liraya, kız bir ke

re "Modem!,, oluyor. 
Sonra insanlığa, bilhassa in • 

sanhğm çok bayat ve umut:luz 
bir devrine parlak bir yardım • 
cı .•• 

Nasıl mı dediniz? 
Bu genç kızların saçlarından 

yapılan "takma saçları,. 45 ya • 
şından yukarı bir çok diğer "mo
dern,, kadınlar kullamyorlar .• 

Avrupada kırk beşten yukarı 
bayanların yüzde otuzunun böy· 
le takma saç kullandıkları son 
bir mütehassıs istatistiğinde -
hayret edilmeksizin - görülmüı
tür. 

••• 
Genç kadın, kız saçlannı kes-

tikleri zaman - veya beğendik
leri vakit - parayla giderek a -
lan tacirler, son zamanlarda Is • 
viçre ve Almanyada çok zorluk
lara uğradılar. 

Hem lıvicre. hem Almanya. 

kızların saçlarını satmasına en -

gel olacak şiddetli bir kanun çı -
k~l'th. 

.t>ır saç tacırı, saçiarı çok gu· 
zel bir lsviçreli kadına ltalyan 
hududu üzerinde rastlıyarak, o • 
nu, saçlarını kestirib satması için 
kandırmağa uzun boylu uğtaf • 
tıklan sonra ve nihayet buna 
muvaffak olmuşken, ikisini de 
polis yakalamıştı. 

Kadının saçlannı müsadere 
ettiler. Ve tacir, üzerindeki pa • 
raı:ın hemen hepsini ceza olarak 
verdi. 

• • • 
ltalyanın Yukarılarında dağ

larda yaşıyan kızların saçları sa
rışın ve lskandinavyahlarınkine 
zıt olarak, klVJl'cık olurmuş. 

lşte saç müteahhitleri buna 
dayanamıyor. 

Hem dağlık yerlerde ya§ıyan 
kızların saçları üç ay içinde ge· 
ne büyürmüt•• 

1 
Susuz üreyen insani bir sebze 

halinde bu saçlar, demek ki, yıl
lık koyun kırkılması gibi, fakat 
daha çabuk ve pek verimli bir 
gelir kaynağı oluyorlar. 

:(o :(. :(. 

Her üç ayda gene büyüyen bu 
saçlar, her defasında renkleri
ni de değiştiriyor, daha koyula -
şıyor, güzelleıiyormuş.. Hem 
dağ kızlarının saçlarındaki bu 
parılh, bu alımın gizliliği ne ol
duğunu ösrenmek isterseniz, on· 
larm doğrudan doğruya yiye -
ceklerinde buldukları bu mühim 
§eyi ben size söyleyivereyjm. 

Saçı, açık havada böyle üre· 
ten ve bereketlendiren şey, -
bu yolda son anlayışlara göre -

bu kızların en çok yeyip içliJi 
süt; keçi sütü ve peynirdir. 

Şehirde sulu süt içenlerin, bt 
na nisbetle saçlan bir az "Brİ ' 
yantin istiyor. 

• • • 
Kesik saç ticaretinin, ınod• 

ile alakası tabiatiyle sıkıdd• 
Mesela timdi, uzun saça ihtiY'~ 
yok, uzun saç zamanında, elde 1 

dilen ''Ham madden nin heıııe# 
bir kol uzunluğunda, hem ını:t ' 
laka bôl ve bereketli olması )6 
12ımclı .•• 

Günün birinde moda1UJ1 dı ' 
ğişebileceği ihtimaliyle, büya) 
tacirler, bu "gümrah,, saçlııfl 
stok halinde anbarlarmda tut1J ' 
yorlar. 

Fakat siz hiç merak etmeYiıı1 

Gençseniz, saçınız elbette b; 
yüyecek ve gene aklınızla bir 
çüyü bulacaktır. 

Y 1 k• h" b' • •ıiı' aş ıysanız, ı ıç 1r1nı 

böyle bir hakikatsizliği üzeriSJ' 
alacağını zannetmiyorum .•• 

Evet yaşlıysanız, ve moda dl 
ğiıir, uzun saçlar meydana gelir 
se, paranız oldukça - uzun t~lı' 
ma saç alıb pekala keyfinize b"' 
kabilirsiniz .•• 

••• ,., 
Saç 16 yaşından 45 yaşına JC 

dar sürekli bir hız üzere gidb"0
: 

Ondan sonra ba§lıyor tiJ 
seyrelmeğe ! 

Parıltısı gidiyor. 

Canlılığı kayboluyor. ' 
Vah saçlara.. 

d•' Fakat ak saçlann da satıl . , 
ğı olmug, takma saç yapma1' 1 

• • 
şinde kullanılan kadın saç tıc'dl 
retinin tarihine yazılı fU v~ 
meydana gelebilmi,tir: ı' 

Yaşlı ve zavallı bir 1;ııd IS 
zambak gibi beyaz ve k1"11~, 
saçlarını "Acaba ıatabilir .,,~ 
yim,, diye, bir taciri zor bul~~ 
ve günlerce onu iknaa çalı~tı1' ~ 
sonra son defa için ıaçlf\r , 
kestirerek bir kaç kurut elde e 
de bilmiştir. dl 

Ç··ııl' .. 
"Son defa,, diyoruz. u ,. , 

artık saçının bir daha uzaıııt1 V' 
cağı bir yaşta bulunuyordu· I lı"' 
bu saçları bu yaşlı ve yoks\J ş1' ;. 
dın hasta torununa ilaç alıı> 

çin satmıştı... a10&1/' 
HJ!unet 1P 

1
' 





1 ŞAKA 
Çocuk aorduı 

- Anne! Bayram Jaklqıyor ... 
Vaadinde duruyor m1UUD 7 

Annesi hayretle ıaderini açtı: 
- Hangi vaadimden bahaedi-

10nun, oilum? 
- Canım, sen Ciimburiyet Bay

rammda bana bir elbiıe yapacağı· 
Dl a&ylememİf miydin? •• 

Annesi omuzlarım silkerek gül· 
dü: 

Vaktinde ötenler 
Her maaalde lembellifin 1 
Celıer tlıırar caaam, 

Şrı afıut• IHkefinin, 
Daytlam bir macercuım. 
Ben aö7'e7im m dinleyin: 

BUinlnis, bizim eoin. 

Balagainde bir lıiima var; 
Oriltı aki bir 1aülıibnılar 

-Bisim lıiipiJı laoros - 7C1far 

G~en .an pelı geoae 
Böeelı ,aklaıa lıiimeae 
Horozla ıöyle 141 ~: 

"Ey aelden fGflıut laoros, 
"Hep kibirli, taıım laoroz, 
"B6yle lıime ~unların? 
"Bilma mi.sin aceb nain2 
"Benim lıaılar pkma .mn 
"O mancuu; pğlJılann, 
"Delaıet verirken herkese, 

"Şa,ar alem 6a pÜ .... ı .. _, 
Horoz öter, ola7 eder, 

Ve f87'• ıler: 
"Horos aaim 6alı laer ..,.. 
"Niamı ~ 6uw/tfı mı1 
"Biraz güel d.,U.. de 
"BUirim ötme oaktini...,. 

• • • 
lıt• of lam/ .. Sen ıle 6B)'le 

Söziinii oalıtinde .ö7fe/ .. 
H. Adnan 

~Yavrucuium,buvaadimiçok ~ ............... ~ .................. _..=--........................................... _, 
erken babrlattm: Ben aana Cüm
huriyet Bayrammm yirminci yıl 
dönümü için söylemiıtim. 

Çocuk içini çekti: 

- Taaarruf müıabakuı yapıl
saydı ıampiyon olurdun, anneci· 
iim! 

Hareket 
- Az kaldı yıkılıyordum. •• 
- Çok mu aarboıtun? 
- Yahu hareketi arz oldu-. 

l)uymadın mı? .. 
• • • 

- Dün ıece uçarak ıize gele
cektik ••• 

- Rüyada mı? 
- Hayır. Hareketten evimiz 

o kadar aallandı ki ... Apartmıan 
ıizin evinizin üstüne uçuyor aan
clık. .. 

• • • 

Dağda bir geçld resmi 

Avrupada, kış gelince, herkeste dallara pkmat merala başlar. Bir Sırp gazetesi tavı~ daflarmda ka· 
yatlarla ~t resmi yapan bir kafileyi ghterlyor. Bizde de Uludai gezintileri revaç bulmaktadır. Ka)'Bk

larla dağlarda dol&fmak en güzel k1f sporlarından biridir. 

Ftkra müsabakamıza gelen cevaplar 
-23-

Tam cevabi 
Bay Ihsan, nükteyi sever bir a- f vik ederdi. Bir aJcıam yemek JI· 

damdı. Geceleri eYinde ve aofra· yorlarcb. 
11nda misafir ektik olmazdı. Bay G bir d etı• d 

Ye anmnala liatlana, ne deni• 
r..iz7 

Bay lhaan mi.nalı bir 
miaafir • • .... Ihsan ko d ard eveze av ı sor u: 

~~--!~-----u hareket olan yer _ Ağzınızı açm .. Cüzel ıözler davet ediyorıunll2 ! Ali .. 
bereket oJur, derleır. aiyleyZııl diyerek misafirlerini tet kat, ya -.iyliyen etek olursa 

- Sen dün ıünet batmadan 
uyamutıun pliba • Alqem üatii 
dünya üç defa aarsılcb. 

- Tevekkeli defil.. Ben de 
rüyamda mütemadiyen uçuyor • 
dum." 

TAYYAREYE 
Oyunla geçinnfttim 
Ben çocukluk çatnm. 
Tayyareye verelim ben 
Bu yıl oyuncağımı. 

Bana çocuk demeyin 1 
Gelin il& de deneyin r 

Beltek 

Karşılamak Dofru haUeden- ..-----•I 
lerden blrlndye on, Hediyelerimız 

11ra 2ndye, bir kol ~o BLir
1
inrcaiye - Ahmet, iataqo111.1 Bit, kq-

saatt, UçiincUye Od 11 nanann JıarıJa.. Al aana tla S0 
buçuk lira ve onun- .._ _____ , lmnq •• 

caya kadar birer ipekli mendil ile - Peki elendim .. 1'tqnananu 

- Sut eıek, derim! ... 
lzmir: Nizamettbı Hakkı 

Dünyanın en yüksek 
Çinde mukaddes (Tay • 
jmdadır. Bu merdiveaia 
liii 1810 metredir. En .
n: alma çıkmak için 28,5 
re yol )'iirümek lizımdır• 

• • • 
Saatte altmq kilome 

ie giden bir ıimendifer d 
r:·neıe 283 ıenede, bir tdP' 
miıi on yılda, ziya be 8 
~ t · saniyede varır. 

• • • 
Uk matbaa 15 inci aırM 

berı tarafmdan Mayana 
de icad edildi. 

• • • 
AY1Uturalyamn Potin 

Malinezya adalan ahalisi 
bir adamla konuturlarken 
ıastermek için yere 
hayretlerini ııldda anla 

Çinliler de haıta bir ad 
diye olarak bir tabut 1 
ler. 

Ahmed çok yaramaz • 
idi. Ayni zamanda 
hoılanmazdı. 

Babası da titiz mi titiz.. 
li, oturduju yerlerde bir 
toz ı&ne kıyameti kop 

Ahmed bir ıece futbol 
di ve kirli ayaklarıyle 
yatala airip yattı. 



1 
Stüdyo kur

mak 
devlet işidit· 

. Türkiyede sinema işine ehem
~1Yet verilmediğine dair, geçen
;rde Yunus Nadi, "Cumhuriyet,, 

e bir baımakale yazdı. 

b !ürkiyede sinema işi, bence. 
u 1! ancak devletleştirilirse bir 

ı~Ye benzer. Aksi takdirde hiç 
ır fey yapılamaz. 

. Bu münasebetle şunu söyliye -
Ylın ki, lstanbulda ipekçilerin 
~evcud stüdyosuna ilave olarak 
ır ikinci stüdyonun daha yapıl -

~akta olması (x) doğrusunu söy · .!il 

etnek lazım gelirse, beni hiç de 
ıe'Vindirmiyor. Vakıa ilk bakış -
ta.: 

. ~ . 
lta.:ornanyaya gitıniı olan bir ar

a,ıın tunları anlattı: 

ttıı Rdoınanya, film işletmesi bakı· 
n an T"" k. r ur ıyeden daha fazla 

ıcari m h l . 
t a reç ere, sınema salonla-
tna sah·b · · 

teç 1 lır · Bırkaç müteşebbis. 
l' enlerde, Romanyada filmler 
eprtıak fize b. 'il" ~ . re ır mı ı stüdyo yap 

ıstemi§ler. Fakat bükiimet 

Şarl Buaye ile evlenmiı olan Pat Paterıon 

derhal bunun önüne geçmiş, işin,, 
ticari bakımdan muhakkak bir a-
kamete uğrıyacağını bildiği ve ko 
nulan sermayenin kaybolmasını 

da istemediği için, milli hir stüd
yo tesis işini başka türlü hallet· 

mek istemiş. O da şu: Bundan 
sonra, Romanya.ya girecek her ec
nebi filmin metresi başına on ley
lik bir stüdyo vergisi kovmuş. Bu 

vergi, bir stüdyo kurmak i.çin la • 
zım gelen para toplanana kadar 
alınacak. Sonra milli stüdyo kuru
lacak, idaresi, teknik idaresi ecne
bi mütehassıslardan mürekeb bir 
heyete bırakılacak. Hükumet ve 

bankalar muayyen nisbett~ işti -
rak ile ticari işletmeyi Üzerlerine 
alacaklardır· 

Yani bir kelime ile, nasıl bizim 
hükfunet bazı sanayii tamamen, 

bazılarını da yarım olarak dev· 
letlettirmiş ise de, Romanyada, si-
nema sanayiine, ancak bu yolda 
yapılırsa İ§liyeceğini gördüğü i · 

çin, böylec"e bir müdahalede bu • 
Junmuıtur. 

• • • 
Türkiyede bir stüdyo yapabil. 

memiz için, yalnız ve ancak dev -
Jetin müdahalesi laznndır. Çünkü 
devlet, ''ticari,, bakımdan bir stüd 
yo kurmak için lazım gelen ve yu
karda saydığımız §artlar1a üzerin
den aşabilir, bir sermayedarın a
radığı, "sermayesine temettü iste
mek,, den vazgeçebilir, icabında, 
kültür için üstüne para verebilir. 

Bir kelime ile stüdyo kurub 
film yapmak, Türkiye için bir 
"sermaye,, işi değil, bir "devlet,, 
işidir. 

fa. 

(x) Bu stüdyo Haka film tra· 
lından yapdmaktadır. Fakat ıon 
günlerde vazgeçildiğini ıöylüyor
lar. 

(xx) Okuyuculanmı yorma
mak için ya~Jığım maddelere n~ 
den ihtiyaç olduğunu yazmıyorum. 
Hem uzun sürer. Hem Je teknik 
meıeleler olduğu için bıktırır .. 

Amerikada çalı§an artistlerden Otto Kruger lehim madenile gözler 
etrafına makyaj yapmak u6Ulünü bulmu§tur. ReıimJe onu Muriel 
Evans'ın gözlerine makyaj yaparken görüyormnuz. 

(Maryam Hopkins'in saçları 

Tiyatrodan filme 
Amerikada yapılan küçük bir 

anket film artistlerinin çoğunun 
sahneden gelmit olduklarım gös
termiştir. 

Mesela, yalnız M. G. M. artist· 
leri arasında yirmi beşini, Holivud 
da, Brodvey' den gelmiılerdir. 

Bunların arasmda, Commi Du • 
rante, Dayna Vuyard, F ranıo T o • 

ne, Şare Buttervort, Alis Bredi, 
Otto Kruger, Frank Morgan, Eli
zabet Allan, Rut Çauning, ŞirleJ. 
Ro11, lsabel Cevel vardır. 



• 

essam Rafaelin modeli 
ve Papa altıncı Aleksandr 

Kaplanlarla ydalıla-1 
rın beklediği hazine 
Haydarabad mihracesinin kıt" ı 
larının evlenmeleri nasll oldu? 

Amen.k d k "A • l d. · · · ·ık güıı3 a a '' an mencan z ıvaç merasımının l 

W eekly,, mecmuaaı Jiinyanın en iki çift, Ganj nehrinden getirile" 
zengin adamı namile maral Hind- sularla yıkannuşlardır. Ni~ 
li Nizam Hayclariibadın kızlannın Haydarabad her ne kadar :rnüılıl' 
evlenmen münaaebetiyle yapılan man ise de eski Hind adet ve arı'•· 

On altıncı asır daha yeni bat· 
famıştı. Avrupa için yeni ve bü· 
yük bir saadet ufku olan Röne
sans daha henüz yeni beli
riyordu.. Rafael §aheserlerini 
yeni yapıyordu. 

işte böyle insanlık için büyük 
bir saadet başlangıcı olan Röne
sans "yeniden doğma., eınasın • 
da Romada müthit bir Papa hü
küm sürüyordu. Altıncı Alek • 
sandr namiyle tanınan bu papa _
nın asıl ismi Rodrik Borjiya i
di. 
Dünyanın en desisekar, en hi -

lebaz, en gaddar ve canavar 
ruhlu adamı olan Rodrik büyük 
bir maske altında kendisini na • 
muslu ve dürüst bir papa gibi 
göstermeğe muvaffak olmuştu. 

l~lediği en büyük cinayetleri za. 
manında örtmeğe ve gizlemeğe 
muvaffak olmuıtu. 

Papa o zaman yetmig yatında 
idi. Fakat dik bir vücudü, par -
lak gözleri ve hayret edilecek ka
dar kırmızı yanakları vardı. 

Sent Anj kilisesindeki husu • 
si dairesinde oturuyor ve yirmi 
ya!ında kadar bir delikanlının 
kendisine gösterdiği bir tabloyu 
seyrediyordu. 

Birden bire çirkin sesi du -
yuldu: 
'- A:rerfn oğlum Rafael •• Sen 

büyük bir ressam olacaksın. 

Dünyanın hiç bir zaman unut -
mıyacağı, unutamıyacağı büyük 
bir ressam. 

- Şu halde yaptığım Mer -
yemana tablosunu beğeniyorsu • 
nuz, demek ? 

- Elbette. Böyle fevkalade 
bir tabloyu kim beğenmemeğe 

cesaret edebilir? Çok güzel, çok 
güzel? Meryemi ne kadar ma -
sum ve sam tasvir etmitsin? Ya 
kucağındaki İsa? Bundah daha 
mükemmel bir resim yapılmasına 
imkan yoktur. Şu imzaladığım 

kağıdı al, vekilimize git. Ücreti
ni al. Lakin kasamdaki bütün al· 
tınları versem emin ol ki, senin 
dehanı ödeyemem. 

- Beni mahcub ediyorsunuz. 
· - Hiç bir vakit.. Hakikati 

ıöyliyorum evladım. Sen İtalya
nın büyük bir şeref kazanmasına 
sebeb olacaksın. 

Rafael o kadar memnun ol • 
muştu ki, bir anda ne diyeceği-

. ni şa~ırdı. Kızardı, kekeledi. Yer
lere eğilircesine papayı selamla
dıktan sonra tam odadan çıkmak 
üzere iken Papa bir işaretle ken
disini durdurdu: 

- Oğlum Ref ael. Böyle gü
zel tabloları çizmek için acaba 
kimleri model tutuyorsun? Bu 
kadar güzel modelleri nerede 
buluyorsun? 

- Sözlerinizi iyi anhyama • 
drm, pederim. 

- Meseli bir tablo için Mer· 
yemana yüzünü kim verdi? Şüp
he yok ki, kibar ve asilzade bir 
kadın. işte bu kadım tanımak 
isti!onım. 

- Beni affetmenizi yalvan • 
rım pederim. Fakat kibar ve asil
zade kadınlarda böyle masuma-

ne yüz yoktur. Böyle sadelik, 
aaff et kibar kadınlarda buluna • 
maz. 

- Ya nerede bulunur? 
- Fakir insanlar araımda. 
- Ya? Demek bu Meryem a-

na m\)deli fakir bir kadın. 
- Evet pederim. Fakir bir 

fırıncı kızı. 
- Fırıncı kızı mı? 

- Evet. 
Papa bir müddet dü§ündil: 
- Pekala, haydi git oilum 
Rafael. 

Genç ressam tekrar yerlere 
eğilerek Papamn huzurundan 
çıktı. Papa tekrar Meryem ana 
tablosunun karşısına geçti. Yal • 
mz bu sefer göalerinde biraz ev· 
vel Rafaelin yanında iken gös • 
terdiği sahte saffet kalmamıfb. 
Tabloya hırsla bakıyordu: 

Gözlerini ayırmadan kendi 
kendine söylendi: 

- Bu güzel fırıncı kızını mut
laka görmeliyim. Yıllar geçirmiı 
ve kocamıı kalbimi eıersem bel
ki daha bir kaç muhabbet kıvıl
cımı bulunabilir. 

Romanın bir kenarında fakir 
bir ev. Evin içinde tek odada 
ihtiyar bir kadınla yüzü kapalı 
bir adam karıı karııya oturmu!" 

lar. Bu ihtiyar kadın o zaman bü
tün ltalyada sihirbaz kadm na • 
miyle meıhur olan Maga'dır. 

Sesinden ihtiyar olduğu anla· 
§ılan adam sordu: 

vermiyor, büyük bir hayretle 
sihirbaz kadının yüzüne bakı .. 
yordu. 

- ikinci geliıinizde derman· 
11zlığa kartı bir çare bir deva a
radınız. Çok zayif ve dermansız· 
dınız. Adım adını ölüme yaklat • 

tığmızı hinediyordunuz. Bu i • 
kiı&ci ziyaret tam on ıene evvel 
olmu~tu. Bütün dÜnya doktorla • 

rının bulamadıkları devayı o za. 
man size gene ben vermiıtim. 

Ziyaretçi titriyor, sihirbaz ka
dın gülüyordu: 

- ilk def aki müracaa.tinizde 
adınızın Stefano, ikinci defa Fa
yeza olduğunu söylemittiniz. Bu 
gün de Lorenzo olduğunu söyli
yorsunuz. Halbuki ben biliyo • 

rum ki, bu isimlerin üçü de ya • 
lan, üçü de ıahtedir. Nasıl mül
hit ve tehlikeli bir isim taı:ı:dığı .. 
nızı ben pek güzel biliyorum. 

· Ziyaretçi titrek bir ıesle sor· 
du: 

- Nedir? 
Sihirbaz kadın yavaı bir ses

le cevab verdi: 
- Papa albncı Aleksandr, 

yahud Rodrik Borjiya .. 

- Cenemmenin dibine bata· 
ıı ıihirbaz karı. Demek beni bi -
Uyoraun. Anlatıldı. Seni cehen -

neme göndermekten l>aıka çare 
yok. ;. 

Ziyaretçi bunu söyler söyle • 
mez belinden sivri bir hançer çı
kardı. Fakat sihirbaz kadın bir 
hareketiyle kendisini durdutdu: 

- Hayır ölmiyeceğim. Daha 
doğrusu beni öldürmiyeceksin. 
Ölüm vaktim daha gelmemit -

- Ben Lorenzo isminde zen· tim. Ne ıen, ne de ben henüz öl-

- Benim kim olduğumu bili
yor musun? 

Sihirbaz kadın hiç cevab ver· 
medi. 

gin bir asilzadeyim. ~ek çağma gelm~dik. Daha ya· 
Sihirbaz kadın batını salladı. pacak itlerimiz, vazifelerimiz 
- Hakkında pek mahir oldu- var. Ve ıen beni öldürmiyecek • 

ğunu söylediler. Seni bana met· ıin, öldüremiyeceksin. Çünkü 
ettiler. Ömrümde ilk defa olarak ıana ihanet etmediğimi bilirsin. 
buraya geliyorum. Ayni zaman- Ve en mühim nokta, bana ihti • 
da son defa olacağını da ümid yacm var. Hem de çok. 

ediyorum. Eğer, arzumu yapar • Ziyaretçi yavak yavaı hançe-
san sana istediğini veririm; ne rini yerleıtirdi. 
kadar para istersen. 

- Evet, hakkın var. Bana 
Sihirbaz kadın gülümsedi. §İmdiye kadar ihanet etmedin •. 
- Ne güldün? Yoksa bana Beni ele vermedin.. Fakat ya 

inanmıyor muıun? bundan sonra yaparsan? ismimi 
- Sizin buraya ıeliıiniz ilk baıka birisinin yanında ağzın • 

defa değildir. Bununla tam üç dan kaçırırsan? 

meraaimi ıöyle anlatıyor: nelerini terketmemiıtir. . 
"Nizam Haydar&bad dünyanın Bundan sonra çiftlerin gözlet' 

en zengin adamıdır. Malik olduğu bağlanmı§ ve hazinenin yanıtı' 
pırlanta, inci ve diğer kıymetli gitmek üzere yola çıkın•f · 
taılardan mürekkeb hazinesi 75 )ardır. ilk önce gizli bir kapıdsl' 

milyar frank -2 milyar Türk lira girerek uzun bir merdivenden İ1'' 
aı kadar - değerindedir. mişler ve büyük bir demir kaP1' 

Son zamanlarda Nizam Hay • bib 
darabadın iki kızı, gene bir Hind nın önüne gelmişlerdir. Bafra J· 

kapıyı çalması üzerine kapı ıı.Ç 
racesi olan Nevvab Bahadırın iki ,,. mış, içeride bulunan bir sürü k'r 
oğlu ile evlenmittir. Bu izdivaç I h d w l · e ı· an omur anmaga, üzer erın 
merasimi hakikaten methur bin tılmağa teıebbüs etmitlerse de ı,.· 
bir gece masallarında olduğu gibi zı memurların İfareti üzerine •"' 
cereyan etmiıtir. 

muılardır. 
Her iki damad da uzun bir Av-

rupa seyahatinden avdet ediyor· Bundan sonra da bir ikinci 1"' 
)ardı. pı açılmı§, buraya girmiılerdir: 

Nizam Haydarabadın iki kızı· 
nın da ismi gizli tutulmaktadır. E
sasen kendilerine isimleriyle an· 
cak babası ve annesi hitab edebi.-
lir. Hele resimleri ıimdiye kadar 
hiç bir fotoğrafçı tarafından ah-
namamıftır. 

Evlenme merasimi evveli iki 
genç kızın tartılmasiyle baılamıt· 
tır. Bundan sonra kızların ağırlı
ğınca altın alınarak fakirlere da
ğıblmıttır. Genç kızlar bunu mü· 
teakib kocaları ile birlikte Niz~ 
Haydaribadın mücevherat hazi • 
nelerinin aaldr olduğu esrarengiz 
mahzen~ gitmiılerdir. 

Burada da briçok zehirli ve tehir 
keli yılanlar bulunuyordu. 

Etrafta çok ağır, tahammiiisU! 
insanı bayıltacak kadar pis b~ 
koku duyulmaktaydı. Bundan so~ 
ra tekrar bir demir kapıdan geç• ' 
miı ve bir bahçeye girilmittir. 8"' 
rada üç yardımcı rahib kaJıııffı 
ba.şrahib yalnızca iki çiftle beti' 
ber ilerlemittir. 

Nihayet bir odaya girmitlel'1 

lJurada başrahib iki çiftin göz J>şf 
larıru çözmüı ve kendilerini bİ1 
Y.'Lik bir ıandığm önüne getirıoir 
tir. S~ndıim içinde milyarlar kıfr 
metinde mücevherat, pırlantalat; 

Bu hazinenin bulunduğu yeri elmaslar bulunuyordu. Evveli~:. 
Nizam Haydarabad bile bileme • zam Haydaribadm iki kızı bu fiJ~ 
mektedir. Bu sırrı yalnız Hay • cevherler arasmdan kendileriıı' 
daribadın en büyük din adamı ve birer kolya, damadlar da bire' 
onun en sadık üç muavfoj bilir. kıymettar yüzük ıeçmiıler ve ıf 
Burada 13 üncü asırdanberi birik- ni §ekilde hazineden ayrılınıtl,r 
mit olan servetin miktan akılları dır. Nizam Haydaribadm ~ 
durduracak kadar çoktur. Nizam lan hayatlan müddetince b111'' 
Haydari.had da hayatında buraya dan baıka mücevherler de alabile' 
ancak üç defa gelebilmiıtir. Di ~ ceklerdir. Fakat öldükten ıoııt' 
yorlar ki her hangi h~r adam izin ~ bunlar tekrar hazineye iade edil' 
siz olarak, büyük ve esrarengiz cektir. 
bir dağda bulunmakta olan bu ha· Evlenme merasiminin son 1'ff' 

zineye yaklatırsa muhakkak su- mı çok parlak olmuştur. Binler:' 
rette ölür. Bunu söyliyenler, id· davetli gelmiş, bir orkestra ve 1'1~ 
dialarını isbat etmek üzere bir çok Hindli çalgıcı misafirleri eğlet" 
misaller göstermektedirler. dirmitlerdir. ~ 

...................................................................................... -•' 
hayata, ben aıka doymadım. O. - Ne kadar müddette? 
lüınümün gittikçe yaklaştığmı - Bir ay. 
hissediyorum ve hayatımdan kor- - Pek uzun. Nasıl sabrede ' 

kuyorum. Bunu bana yaparsan 
eğer, $ana ağırlağmca altın ve • 

recegım. Söyle bunu yapacak 

ceğim? 

- Batka çare yok. 

- Bari muvaffak olacak ısıı' 
sm? 

oluyor. - Emin olun ki, esrarınızı - Kolay. Yaparım. Yalnız 
Ziyaretçi ürkerek geriye fır· sizden daha ziyade gizli tuta - bunun için sevgilinizin kim ol • 

ladı: 

sın değil mi? 

- Şüphesiz muvaffak olac'' 
ğım. 

rım. duğunu bilmem lazım. 
- llk geli§İnizden timdiye - Sana itimad edebilirim. 

kadar rok zaman g.,..tı·. O ıefer- - Onu ben de iyi bilmiyorum. 
~ -~ - Şimdi bana emredin. Bi • R b 

ki gelitinizde benden kimsenin · esmine akarak Atık oldum. 
rinci de benden hayatı kesen bir Bu sabah ta resmini yapanla bir-

§Üphe etmiyeceği tekilde, bir a.. ilaç istediniz, ikincide hayah u-
damı öldürebilecek bir çare is • zatan bir fey. Şimdi ne istiyorsu· likte Sen Piyer kilisesine gel .. 
temiştiniz. Bunun üzerine ben nuz? Neye ihtiyacmız var? Han- mi§ti. Hemen locama saklandım. 
size küçük bir §İ§e içinde renk... gİ derdinize derman arıyorsu • Uzaktan kendisini gözetlemeğe 
siz bir su vermiştim. Şarab, adi nuz? başladım. O kadar güzel. o ka • 
su veya her hangi bir mayiin içi- _ Derdi aşka! dar güzeldi ki, Öjllrüm.de asla 

. ne bu sudan dört beş damla _ Derdi a§ka mı? beni bu kadar heyecana dütüren 
damlatıldı mı ki.fi geliyordu. - Evet, derdi aşka. Sen hem bir kız görmedim. 
Karıtbrıldığı feyin ne rengini, hayat, hem de ölüm için çare bu- - ismi nedir? 
ne de lezzetini bozan bu mayi, labiliyorsun. Elbette aşk için de - Bilmiyorum. Yalnız f ırm -
içeni sekiz gün ıonra birden bi • bir ıey yapabilirsin. lıtiyorum . larda çalışan bir kı~ış. 
re öldürüyordu. Siz bu ilacı çok ki, senin vereceğin ilaç hayabn - Resmini yapan kim? 
kullandınız ve memnun kaldınız. en tatlı olan &§kını bana bir kere - Raf ael isminde genç bir 
Evet işte birinci müracaatiniz daha hissettirsin. Kanım damar· ressam. Lakin cevab vermedin? 
böyle olmuıtur. larmıda gene gençliğimde oldu - Bu ilacı yapabilecek misin? 

Meçhul ziyaretçi bi_ c_e_v_a ... ~ _ _,ğ'""u_..~ib:.;.i.........,d .... o....,la....,.m~a==,v~a:;;....;;b ... a~la==s::.:::ın:::.=-=B:..::e~n J ___ Y=-apacağım. __ 

- O halde bir ay bekleriıı'' 
Fakat sakın ihmal etı:v.e. 

- Hiç merak etmeyin. Bir ı1 
sonra hazırdır. 

~htiyar ziyaretçi kalktı. odş : 
dan çıkmadan evvel sihirbaz 1'' 
d hd. • ·ı bit 
ına yarı te ıt, yarı rıca ı e 

daha sıkı sıkı tenbih ettiktell 

sonra küçük evden çıktı. Ve dı : 
ıarıda kendisini bekliyl'\"l bi~. ;a. 
damla Sent Anje doğru yiitU 

. . . . . . . . .. 
·~,. 

Bu maceranın ıonu tefr•
1 

, 
etmeie baılıyacağmııı: soRJ • 
YA romanında bÜyük bir ısııl , 
vaffakiyetle Mi§el Zevako ı-r•, 
f mdan yazılmıştır. Oradan t~ 
kib edebilirsiniz. • • "' 



,, 
·~---.............. ---·-···------............ ······--------

rniyen beratlar 
Ö,Ankara, 24 (Telefonla} -

«ono · B 
b. ını akanlığı yıllık taksit ,, lpl • h 

"d erınce arçlan vadelerinde 
~ .. enrniyen 432 iıtira beratının hü-
urnden d"' .... ·ım . ka .. • Uf uru es ıne rar 
•ernı· . 1fhr. Bunların sahlpleri bir 
ty ıa f d b a- l'aJc • ~ ın a akanlığa hat vura • 

ıtıraz edebileceklerdir • •• 
A ı..t . on işleri 

• Ök nkar~ 24 (T elefon1a} 
1'1 .. 

0110nıı Bakanlığı Türkler ve 
! Uıt.ahsil elinde bulunan afyon -
ltırı . 
~ Yenı mahsulün çıkmasından 
~l ıatrn alınmasını kararlaı -
1 .... 

1ıtır. Afyon iş,eri üzerinde 
~rutınek için gelen lzmir ve la -
~bul heyet!eri bugün Akça Ba • 
1 1 la.rafından kabul edilecek -
trdir. 

b 
1
1nhisar Müdürü Ali Sami lstan-

u a "t 
il gı ıneden önce Japonyaya 
d trla.n afyon bedel'erinin yakın • 
1~ geleceğini ve inhisarın hemen 

1 
1?.a.lına it:ne bat!ayacağını ıöy

trnı r 
dık ! ır. Japonyaya 800 san -

afyon gönderilmitti. 

işe Yaramayan evrak 
h Ankara, 24 (Telefonla) 
(\tanıt d . 
e\>t k aırelerdeki ite yaramaz 
"1et~ ~n naırl yok ed:Ieceği keyfi -
... 

1 
evlet Şurasında konutul -

'"\lş · • 
rn d' nııaınnamedeki yok edilme 

a. dcai o kA W d fa.b "k n:u yakdmak veya agı 
tna~ı asın~a hamur haline ~ok~l • 
~, L teklınde olduğu nctıceııne 

rı"ll1 t b 
ll\l t._. ~ ır. Bakanlar Heyeti u • 

-ıdı•· t . . . it •• e ınıştır. 

~ i•b•kan ~"karada 
Baıba~'- 24 (Telefonla) 
bil b ' 11 <leneral lımet lnönü 
Yon~a ah Ankaraya gel:li. lstaa -
ta.f .il Sa.kanlar ve Saylavlar ta • 

ından k 
•ıııb ar§dandı. 

1111 ııımııınııı111 11111111ııııı ıı1 111111 ııınımııııııınnıınnıntıııı 
'rloid Corc 
enkıtıere cevab 

Eski :':eriyor 
lnf)·l in~ l•z aıyasacısı Loidcotç, 

a l tere . . • 
lnl •çın hazırladığı planını 

atmak .. 
iı uzere vermeğe baıladı -
c· nutuklardan ikincisinde. bir"n· 1 ~1l'k 
'tap' • una Yapılan tenkitlere ce--

"ernı;ı v " · k" c! la h e vasatı ze a .a o· 11 er'1 · b lıa h ' nngı iri proğramda y4n. 
:r ulab·ı d. 1 r ••• Ve bu zeka ne ka· 
... , "a t• l 

0 ı •a 1 o uraa bulacağı kusur 
~dar çokt d • ·· l d•w• tiiJıı!ele . ~r:: emıı, soy e ı~ı 

ta. • rın, but un tef errüatı ihtı
e .. ıned· .... · ·ı · tef . ıgını · erı sürerek türlü 
ı rlere b ·· d w k u yuz en ugradığını i· 

tet etınittir. 

l'il~le, Maliye Nazırı Mister Ne
kınd e~brlayn'ın, bu nutuk hak-

akı d·· ·· ltr Uf uncelerine gelince, on 
le~·Pek YUınutak bulduğunu söy
ltıek'· ~e Y?!unda daha ileri git
ib Çın adeta cesaretlendiğini 

"'"e e• . . ·lllıttır. 
Sonra · • 1 • d, · b ' •ısız ere zıraat aahasın-

leıı~~ ulrna.k üzerindeki teklifini 
h~.ı t edenlere cevap vemıeğe 
., aınıt ve " .• 

den . . mensucat sanayıın-
11•ız kat 1 • da ı ll an.arın zıraa.t yolun-

(U anılaınıyacaw ·ı . . .. teıııe k gıru,, ı erı ıu· 
re arıı: 

lııizler· .. 
da~ ın yarısına dogrudan 

.:.tuya i• b·-lu . 1 . 
ltı \, t . . :r ' "' rsanız, 1§ en umu-.re ıtıb . l 
a!Ur" . ~rıy e yoluna koymu§ 
· e •tsızler· d" ... · tı ı:ır ·· ın ıger yarısı gelı-

aUze) sa "d 
)e"-, nayı e, nakliyatta, yi--ç'< \'e • 
lııanı . ~ıyecek iılerinde, ve ça-
• ar Çın ev d"" lılira.h • O§eme ve diğer 
~ılı at Vasıtaları temininde kul-

b r., deınittir. 
• U&üıı h .. k .. 
•ıtler h. u urnet tarafından it-
dltı \'e • •ç bir feye karıılık olma-
ı._ erden Yard .. . . 
~~ .. . nn ucretın" ça-

ı&cl-eüne 'evirmekle, balkm 

Çolc Gezen 

Esk I posta mUdürU 
sorguya çekildi L ~unıaa lllllllılıı_...• ....,,........--w ıwr•ıws ....... " .. 111111......__ .. 
Ankara, 23 (HABER) - Bu-Gllllııı llJlllll •• • t rkezı· rrı· ~ıı· s 

:i~~::~~ie:~:!:c::~:~g:~h:::: urcıs anın me l 
müdürü Fahri, posta ve telgraf Batumdan Tiflise giden demir 
tefti• heyeti reisi Subhi, eski tel- b 

s yolu Suram tepesini aıar, u yo-
graf müdürü Ihsan Cemalin mu· 

lu gündüz trenile yapmak daha 
hakemelerine başlandı. iyidir. Çünkü manzara çok güzel

Her ür suçlu da mahkemeye 
T dir. Bu yükaek tepeyi a,an tren, 

gelmişti. eık"si gibi manda arabaaına ben -
Hakim Asmı ıuçlu1ann hüvi- zemez. Elektrikli bir trendir. Ku· 

yetini sorduktan sonra Devlet Şu- ra nehrinin suları ile çalıfan Ze -
rası umumi heyetinin lüzumu mu· mo Avçalı su elektrik istasyonu 
hakeme kararı okundu. Kararda, bu trene ve ayni zamanda Tifliı 
sterlinin miyar telakkisi hususun· ıehrine cereyan verir. istasyon, 
daki esbabı mucibeyi yanht gÖ!· şehirden on be§ kilo metre ilerde
termek, şirket tarafından teklif 

k I dir. 
olmadığı halde şirketin mu ave e· Tifliıe gelir gelmez ilk bakışta 

·ı · · · · Bakanlar ıine altının ı aveaı ıçın bir fevkaladelik göremezsiniz. 
Heyetine başvurmak, Devlet ~u: Hatta bir soğukluk çöker. Çünkü 
rasının kararından ıonra her ıkı insan bu çok eski ve meşhur şehi
noktayı nazarın birleştirilmesini re gelince bir şeyler göreceğini ü
esbabı mucibesiyle Dahiliye Ve· mit eder. Halbuki karşısına aleli.. 
ki.leli hukuk müşavirliğinden sor· de, hatta bir vilayet şehri manza
mak ve yeni mevzu imiş gibi baş- rasını andıran bir şehir çıkar. Va· 
ka bir mikyas aramak hususunda kıa yollar lıtanbulun yollarından 
Bakanlar Heyetine müracaat et· daha temizdir, amma, ne de olsa 
mek, Nafia Vekaletinin bir tebli- a!eJnde bir ~ehir. Fakat bir defa 
ğiui on sekiz gün alıkoymak, Ve- §ehrin merkezine ve Ruataveli 
kilin emrine kartı firket lehinde caddesine gelince, manzara tama 
itiraz zemini hazırlamak, telefon men deği§İr, burası tamamile bir 
ücretlerinin indirilmemesi için ta AVl"upa tehridir. 
rife komisyonunun içtimaında lü· • • • 

zumsuz münakaşalar açmak, tir· Tifliı şehrinin nasıl kurulduğu Giirciıtanda Ruıtauellı ıi yatromnda Gürcü aldör!er 

ketin zarar edeceğini ıöyliyerek na dair garip bir masal anlatırlar. ler, fakat bu serazad ressam ka • vud dftğı denilen tepeye ç1km1z. 
mukaveleyi tatbik cihetine gitme Be~inci asırda, Gürcü Kralların- bul etmemiı. Tamamen kendi Oradar. bütün tehri bir haritadan 
mek gibi suçlardan dolayı suçlu· dan Vaktang Gürkaslan bugün- kend"ne yetitmiş olan bu İptidai takib edeı g!bi görününüz. 
ların lüzumu muhakemeleri bildi- kü §ehrin yerinde olan ormanda rı-uamın tabloları, hiç bir mekte- • ,. • 

riliyordu. avlanırken önüne çıkan bir geyiği be uymamaktadır. Onun eserleri· Şimdi Rustavelli tiyatrosunda· 
Kara,. okunduktan sonra Sub- yara!amı§. Geyik kotmuş, oralar- ni Fransız iptidai ressamlarının yız. 

hinin vekili,.)Jayı:ullah Dahiliye da olan bir kükürt membamm eserler\le ölçmek istem1ş!erse de Rus•aveli C ürd stanm m"lli ıa
hukuk müıaviri Ekremin meni kaynar suyuna girmif ve biraz bu da kabil olamamıtlır. Çünkü iridir. On ikinci aaırda ya§amıı o
muhakemesini icab ettir~n sebeb- sonra tamamen diri olarak fırla • Pir Oıı.man Veli, ömründe kendi lan bu ~airin en mcıhur eaeri "kap 
lerin müekkili hakkında da varid mış çıkmış. Gürkaslan bunu gö- res · m terinden batka resim görme lan derisi,, eser· d ir. 
olduğunu, tahkikatın açılması hak rünce membaın. olduğu yer~e. ~i~ diği gibi, yalnız kendi ilhamı ile Bundan on sene evvel genç'er 
k)ndakl• kararnamede bah,.edilf'n h" k T b 1 · t f d k l b ·· m"I te ır uruvermış ve ona ı ı ıa. resim yapmıştır. ara ın an uru an ve ugun 1 • 

yedi maddeden ikisinin müekki- Ka. laki (sıcak ıehir) ismini ver· ı Pir Osman Velinin tablol rın li artist ünvanını taşıyan Sandro 
ı;ne taalltlk ettiğini ve b&.•nlar•n • Ahmetellinin :dareaindeki butiyat 

1 mıJ'. çoğu meyhane!erin duvarlarına a· 
<.!a af kanununa girdiğini ıöy iye· Buna benzer, Tiflisin kuruluşu· sılmak üzere yapılmış yağlı boya ro, Ruıtaveli ismin" boşu boşuna 
rek evvelce bu hu,nsta bir karar na da:r bir çok masallar daha var res"m'erdi. 

1918 
senesinde sefil almamış~ır. Bu tiyatro, Gürcista • 

verilmesini istedi. Ihsan Cemalin d ·ıı- t" t ) ve f ev 
ır. bir halde öld! •• ten sonra, Gürcü nın mı . 1 ıya rosu 0 muş • 

vekili de ~edi ki: Tiflis ıehri, bin beş yüz ıene- ka!i.de çalışmıştır. Bugün, bu ti • 
_ Arkadacımın ileri ~ürdüği.! b . . "d f l . .1• güzideleri onun bütün eserlerini • _

1 
b" .,

1
_ c ·· .. 

-: den erı, yırou en aza ıstı aya l w k d"I d "kk - yatro ıayesınu.e ır mıı ı urcu b• h kuk · "ı B · 'b I h . ·ı- top amaga arar ver ı er, u an , . k t l"oktai na.7ar ır n prensıp - uğramıştır. u ıl ı ar a, er ıstı a .. _ b ıan atı ortaya çı mış ır. 
dt·r • Devlet Şur" ası umu- ·ıı k d .. d b" dukkan gezerek topladılar ve u· O .. • d Ş it ,. "h eden mı et en sın en ır eser t" d" ~un, tıyatro a er ın ay• h • f k "'ekki km H hl -ki .. . günkü müzeyi meydana gc ır ı • d I • .

1
. d B . mt eyetı a anununun mu - hıra ıttır. em a a ar uzerın· .. d ut ar,, esen verı ıyor u. u pıye 

1 • . • d .. • J ıh ol h d · "d ler. Bu müzede ressamn yuz en 1 h .. k 
1 imın vazıyetın e muessır o ı · de, em e mımarı e. sin oynanıft, sa neye mu emme 

B • fazla tablosu vardır. madığını tasrih etmemiştir. u et· • • . • surette konuıu, Rustaveli tiyatro· 
hetin sorgudan evvel malıkemece Tiflisin meşhur şatosu Meteki • • • sunun ne dereceye yükse!diğini 
kararlaJması lazımdır. ye gidiyoruz. Yol, So!a!aki dağla- Şatodan dönütte, eski Tatar gösteriyor. 

Fahrinin vekili Cemal Hazrm ı rmın arasına aıkışmıştır. Ve kum- mc.halleıi o!up pazar kurulan ve Pek tab·i, eserin Ahmetetli ta-
da bu müdafaalara işt1rak etti. lu, sarı renkli Kura nehrin·n kena "mt'ydan,, ismin" taşıyan yere ge- rafmtlan ötesi berisi düze!tilmi~, 
Neticede suçluların sabıka1an o • rındadır. Tamamen yaliın bir te - liyoruz. Tiflisin meşhur ~aplıca - daha doğrusu Gürcüleştirilmişti. 
lub olmadığının sorulma"Sına ka - penin üzerinde Meteki şatosu bir ları buradadır. Bu kaplıcalar ıu- T.flis şehrinden ayrılırken bi • 
rar verdi ve muhakemeyi 1 Şuha· hayalet gibi yükselir. Betinci asır larının hararfeti 24 ile 47 derece le, 

0 
geceki p"yesi hala unutama • 

ta bıraktı. dl\ temeli atılmış of an bu §alo b "r arasındadır. mı!hm. Lisanlarını adam akı ll ı 
ınuı""'"""""'"ırıııııfflflmırıııınnııınmıııııı:ıırıımmıırırıurıırııı çok defalar yıkı!mıt ve tekrar ta- Artık ak~am oluyor, her araf- bilmediğim Gürciilerin cyun'an, 
Askerler dönecekler mir edilmiştir. ~urası sıra ile ki· la e'ektrikler yanıyor. Eğer şeh- artistlerinin kabiliyeH beni o ka • 

Cenevreden bild"rildiğine gö- lise, sonra camı, sonra barut~ane rin gt-ce manzaral!nı görmek isti- dar me.ıtetmiıti. 
S h dak·1 beynelmilel ve Çarlar zamanında da hapııha· yorsanız kürük bir tünel ·ıe Da· re ar avzasın es 

' . . Ş b b" d •t• ne olmuştur. pohs kuvvetlen u at ır en ı ı· . . • . 

b 1 · d""nmegwe ba•lıya Şımdı tatoya gırerken, :nıanm aren yer erıne o s • 

k gözüne şu yazı çarpar: 
ca trT. "B h . h d w•ı -'-ltalyanlar ;;nre .lönecektir. urası apıs ane egı , artm 

bir müzedir.,, 

Karnera ~alip 
Rio de Janeiro, 23 (A.A.) -

12 ravund döğüıülecek bir boka 
maçında, Primo Karnera, Eston
yah Klausnera galib gelmittir. 
Hakem, maçı 6 ıncı ravundda dur-
durmuftur. 

30.0JO kişi, Dış işleri Bakanı 
ve ltalya büyük elçisi maçta hazır 
bulunmuşlardır. 

satın alma kabiliyetinin çoğala

cağım ve bundan mensucat sana
yiinin de iıt1ade edece_ğ_ini söyle-
miıtir ... 

Hakikaten burası bir mü:zedir, 
hem de kendi kendine yetitm"ş 
me,hur Gürcü ressamı Pir Osmnn 
Velinin eserlerinin aak!andığı mü 
zedir. 

Pir Osman Veli garib bir adam 
:miş. Ona, iMninden de an!aşıla • 
cağı veçhile Pir ismi verilmit. 
Gürcistanda, ötede b"!ride dola • 
tır, kimseye boyun eğmez, kimse
den para istemez, mütemadiyen 
resim yapar dururmuı. Kend" ıine 
kaç kereler müracaat etmişler, ip
tidai resim san'atını ilerletmek İ· 
çiıı akademilere aokmak utemiı· 

Yolcu 

Bir kitabın Öm1 i 
bir ınsanın ömrün
den daha uzunaır 
"Dün ve Varın,. trrclimt 

.< uılıyatı hic; ölmiycr ,.k eser· 
erdir. Bunları mutlnka k . 
tüpanenizdc buluıııh.runuz 

~bone yazılmakla hcrı•·· 

oirdcn faydalıca alnu~ oluı 
~unuz. 

_....._ __ felt ____ ..... 

• 
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Modern birevlenme! 
Bir kont, radyoda sesini din

leverek aşık olduğu bir 
kadınla evlendi 

.. ,.. , .. ,. .... --- .... --
Filmlenle l8bc:I kalama - ·ı pd.a M nl• 4e, ......... Mpl 

madıklan tanda w',nif i-k',- in' i•ım t..iri altmda aylan:a 
lnıl4aıklanm, ., .... erkeklen ...... • ............ ,. ,. • 
raac; isek oalarm iM.,- sinik - tala •rı i ı ft kıd ı ı iadea il
larilli, Ml'ftte b ..... wıLhrmı 8ii- mEIM' 

riiriiz. • ılriir .•• , çıi • Awapa pnteleri timdi ,_i 
da hakikatten çok uz.ak bir film llir ımceradaa laahıediJorlar. Şa
mevzuu intibaını uyandmr. Hiç to v çiftlik sahibi genç bir ltalyan 
hl"9 teY olur mu? •. Filmde ewıt, Kontu, Caneva eli RivaroJ~, fato
baratta hayır1 ... Çojumas höyle sunun aalon1annc1an birinde otur-d" ...... 
uıunuruz. IDUft miaarırJeriyle beraber radyo 

Fakat, böyle feyler bazan ha· diıüıyor. Bir aralık eli düğmeye 
yatta da oluyor. Bu ititlarla fibn · • ı! d-.... • ,. • - 1 
d k·ı . f b" h I . d _

1 
aıaıyor, upneyı geııtı ~e ~e

e ı en ıır ır aya eaen e11 , M · ...... lav.n.. 

•r·tta..eıı-...;tft .._ ~ or. l)l;rra ot r a m 
ayabiliriz. Bu gibi bot macera - ..... • sal nd k" ı ' b - '·----•, o a a ıs er ı.-cuu,or. 

lara aid 1rir ltayli mital aötteı mek Ge ltal Ko bı • ..... h ümk" d" DÇ yan D , •~n eye -
,. M ~ u~nd· . can duyuyor. Ah bu aea, ah bu 

ese i, _ı~m en unguı aes ! ... O, ıimdiye kadar bu kadar 
aclamlanndan bın olan Ala Han, .. 1 . •tmedi~ h. • kap 
u_ -n.dd , (rL.... 1 Ben d guze aea ııı •• ısaıne ı -
l1lr IDU et eTYeı Llllll e " e 1 K. bu· • ba l .. 1 __.__. ta b. 1_, 'L--da ıyor. ım ır, le.lt y e g-.ıze 
~eneme aa n ır ınır;ıa • .,., , ı- l kad k d" • k d .. la h • • d hat o an ının en ısı ne a ar gu-
mq, z Of1lll& ııtmıı ve er --•a· t v t b" le ... .. .. 
L d• • ikihl B :&eı ır non , oy duşwıuyor ve s:en ııme n ıu:nftı. u su - . ..., 
eti dü-'L1~ f ki F - bu artiat kadmı arayıb bulmaga r e, ugu a r ramız guze • • D 

n L- .. d- • b karar Tenyor. erhal Londraya 
, uugun unyanın en zenıın - k . 

dml d u .di So d bare et edıyor. ann an uın r. n erece • 
Cle zengin kocasmm yanıırra, enki 
hr iman1ann airib çıktıktan sa · 
lonlara girı1' çıkıyor. Tabii onun 
böyle birdenbire zengin ofutuna 
ıd>ta, battl haıed edenler, hadıiz, 
heaabsız! 

Bu arada, bazan da netice bay. 
le çıkmaz. Geçenlerde "Pistiyan,, 
da dan.CSzlük eden bir lan seyre
den bir mihrace, ona kaf1ı tema
yiil ı&ıtermiJ, buluşmuılar, tatlı 
tadı mahal-; 1te dahmtlar, mihra
ce laza kendiaini nik!hbyacalr ve 
Hindiıtana götüreceği vaadinde 
bulunmuştu.fakat, sonradan vaadı 
m unubnUf, Hindiıtana tek batı
• danmüttiıi· Büyük ümidlere ka 

Seai pzel olanlann kendileri 
her zaman güzel ol~zlar. Likin 
Kontun da, artiat kadınm da talihi 
vardır. Muganniye Erna Bekke'
nin hem aeai ıüzeldir, h~m de 
kendiıi ! Tanıtıyorlar, ıevif;yorlar, 
eY~er_,,..,1 kararlaftu'IJcrlar ve 
lrir~ ı'm sonra, e-.Jeniyorlar. 11 
ten raısmmtik maceranın 80llU da 
ba,le Mr "HappJ end,, dir! 

Kan, koca ıimdi bal ayı ıeya
hatini ıeçiriyorlar. Kont, yirmi 
yedi. karuı yirmi bir yaıındadır. 
R•inlde senç bn kocayı, yanya
na ılr67onunuz. Bu reatm. ke'n
dllerl bal ayı se,ahatine çıkarken, 
Londra istasyonunda çeln1mi!lİr ! 

RlnJt-Dıs ~ 

'' Sağlam insan ,, nesli 
sönıniye yüz tuttu! 

Gösterilen sebepler : Gıdasızlık, 
sefalet ve aşk hastalığıdır 

Nevyork - (Husul) - Nev
yorkta "Sailam iman nealinin 
ıönmeai,, hidiıeai aon sünlerin 
en mühim meaelelerinden birini 
teıkil etmektedir. 

Bu itle uzun yıllardan Len 
metini olan doktor (Brayton) 
nun iddiası ıudur: 

"Sağlam iman Daimin- a• 
çen elli yıl evvelki zamana ıö. --- .. re - 9UIUll•ı• J11Z tutu1111Nn 
bir çok eebepleri Tardır: 1) 11· 
dauzlık, 2) aefalet, 3) atk ..._ 
tabjı. Banl.rm üçünden de 
muztarip olan beteriyet elbette 
ki, aağl.a nesil ,.qdrcına.,, 

Prof esCSr Brayton'mı iddiuı
doktorlar arumcla cledikoc111daa 
ziyade büyük bir aWm Ye me • 
rak uyanchl'llUfbr. 

Profea&iin iddiumı tetkik 
edenler, hakikaten eatlam in • 
san neslinin yıllar ıeçtikç• ..._ 
düfünii ve yeni neslin eda, hu
talıklı çocuklar yetiftinliliai 
görmüılerdir. 

Şimdiye bdar yaprl_al\ na • 
betaizfi1dere ıöre, Amena 
(Sıhhatli inn.nlaT memle1ret1 o -
larak tanmmlflr. Amen1cablar 
bu sahada e11diıeye dtifUnce, 
Avrupalıların "'1 mevı:ula daha 
fazla alikadar olac:aldannda 

itibariyle ayıfl!Jan hir erkek, 
Jmk yqrndan aonra nleniyor 
ve bu erkek çocuiu ıüphe yok 
ki, yirmi beJ yqmda bir erke • 
l\n ıetireceli çocuktan çok cı • 
m ve cemiyete faydasız bir fert 
olarak büyüyor. 

içtimaiyat ilimleri kadar, 
her ferdin üzerinde ifliyeceği ve 
daracaiı pek tabii olan bu hadi
.. etrafmda yakında Şikagoda 
da büyük doktorlardan mürek -
keb bir toplantı yapılacaktır. 

Amerikanın neş'esiz 
erkeği 

Birincikinunun yirmi dör • 
düncü günü Kalifomiyada top -

lane.n sanayi birlili murahhas -
lan arasında meraklı bir bahis 
açılmııtı: Amerikanın neıeaiz, 
erkeii kimdir? 

Bunlardan bir kıım:s, eski 
Cümbuneiai HuYerin Cümhur -
reialiibıden dilftüiü ıünden be-
ri ıülmeclitini, diler kısmı da 
Rokfellerin uan yıllardan be
ri pe prpan nete1izlik içinde 
,..adılı m ileri atirmiiflerdi. O 
uracla (Ditroit) tehrine aelen 
bir ainema rejiaörü: 

- AmerUamm en n..-ls er-

• 
mıf. 

Bu hüküm üzerine herkeı 
larlODUD hayatiyle meırul ol -
mala hatJadı. Alınan netice fU• 

ProfelÖ" Bra1ton ayclıjı se
beplerin bqıada (Gıda a.zhk) ı 
te.bit ettiği halde: <Atk batta. 
•-~ Te ciMt meyl&Dlar) meıele • 
up dv: 
•iai 11a..zıık kadar ......... ,.. 

Bu hükümden aonra, ~ 
Şarloya ac:ımaja bqJamlftll'• 1 
Harp tehlikesi var 1111 

Son pnlercle Am.rikall ti 
zeteleri, Avnapada harp ..-' 

lan dolqhfnıdan hahisle .JI 
ıeli yazılar ıazıyorlardt. Lir 

Rooıevelt bu enditefl ""· 
sözle bertaraf etti: 

" - Avrupada harp yoktllt'
Siyaset bazirgi.nlanmn ffj • 

man nman ortaya attıkları .. 
tehlikenin arlraaında bir çok .,_ 
lilı fabrikalarmm, apr açbl'f 
ejderler gibi, kapılan arala9'11# 
ioıı teessürle görüyorduk. 
teminat üzerine, barut nçdlll. 
tekrar kapatılmıı ve i~~ 
ölüme sevkedecek olan ıplll"' 

fabrikalannm tekrar kapı.
zincirlenmlıtir. 

Şimdi, bu teminattan •O°"' 
yeni bir mesele çıktı: Botta ~ 
lan amele nuıl ıeçinecek 1 

Şikaıo hükUmeti bu İfO IA 
bir çare buldu: Ameleyi yolla'' 
da çalqtımıak ve bu suretle I'" 
birleri imar etmek. 

Bunun için tehir bütçt>lerbl 
den ayrılacak olan tahaisatla 
melenin yevmiyeleri temİll eM. 

nun olmıyan küçük bir 
var: SiWı fabrikaları. 

Şikaıo hüktmeti ~ li görmektedir. Şulo üç yddan beri, ne ile· 
Kendini bir TCJ& bir ~ b- mi slld&r• film çniriyor, ne ıusturmanm çareaini de 

dma kaptırarak, biinye ~irade de kendisi gü)üyomuq! maktadD'. A 

Hay Ali Sami Boyar'a açık mektub 
-Baş tarafı 7 nci®- rak sizden çok bilgili ecnebilere işle- den ~k fazla ki~ oldujumuza, 

J 
dmlzi bile befendirlyoruz. Mesell ıd- ı ~ birlnlzln flntdıge k.ad4ı' 

bati, Sabih, Wmydiye, ebJelalJie, ID7- da de hayram olctaPnn SoTYetlere dzğı. §lıtullden aonra h~ yaaa,,,,.,iil.• 
met bihnezllğe kvban pttUer. Onlar ~ •ne ın bç c1esea yollalllqtık. cağı kadar mazbut, dürtlst, disl 
da, "Türk san'ati,, diye, zavallı w1e- Pik IN!feaadfler de bkkmuıcla uaa desen çizdiflmlzl g6rUrdtlnlz. 
rinin bütün kuvveU ile, bylurmıf, --,.. ,am•flar ı iki uç .enecıea terbiyeyi tdm tıkır kol. ayak, b :» 
durmuşlardı! beri. jürileri .w olan Salon d'Au· çizmek ~uetlllnlzde• ki~ 

Bmitz nafm talebeıııl iken açtai•a tonuı.'a, Toileriea'ye eser veriyoruz. metafizik ruhuna vanunm ne 
"Yeal Resim Caa"9ti,, ... d... Parisbı muhtelif hosust galerilerine oldutunu ummam ki bllesbılzl 
1cadar ~tılmm ....Uer, 7U.._a eser ftrC1lk 'fe dftl tenkitler topla- Bay Sami, icab ederse sizinle"' 
yuı)an, •ibe pJeri, Mrsl yut ~ dik. Panatu altnda .-. da d)r11· dn bütün arkadaşlannızla klA&ik Jl, 
yapCıj'ınm tepbbtlıderl size •78tak ,..,._ ld bll tılllldüer, para ile yuı ft sen ve boya konkuruna glrert~ ~ ... 
deillim. Kuvvetli bir plbtik AD'at r..-. huu propapada mec:muala- padan bir de miltehBlıms ~ 
cereyanı Ja-pmalı için •nelerden beri nnda çıkmadı; içimizden Bedri Rab- bakalım ıüde• mi blıdea al, 
denm eden bu afrapaalanmıs, ba mi'nln fimdi Btikreıte bir sergisi a - loVfttH ralumi ~or 1 ;i. 
didl§melerlmtz, mJer 8'bl taMe ,.. ~, ve ba sergi Romanyanın en Sade41i qmayına. Sapır apır ~· 
parak para °k•an•" "71• ••8iiii, ...._ krltlkleri taratma. befeın.11- karbam nren, bir çatı ve bir l':""" # 
bize pek pahalıya bile •al ol4ular. mifUr. FftMil••• en deldi kültür ga· ekmek bulunca flsebilillAh san'•!A 
Bi% san'atin ideali lçia çalıftık. ~ atesi olan "Les Noovelles Litt~rai· ulusal san'at için çalışan geD~:iJ, 
§lyoruz, çalışacafız. Ne ele olsa llatm na,. ayn ayn isim sayarak bizden ve yaptıkları hakkında size atlt11111af A 
sayılır bir biJPye ve zannetUlfaladen Jnf Ttlrlr san'athlden bahsetti. kin 11lZI 1Ulbillrlm. Siz talııll ~. 
pek dah ~ k1WkHlt anl&llllf bir Bay Sam, balan yaıdık~a hlcaJ bllcU.tialzl okanunu. Jl'akat se~ 
kUlttire dayanarak memlekete amb duyuyorum. Bize "ne de kendilerini llyoruı ki makat etrafı •1 
e.9erler ftrlMk iltldtk n 1Mbvr1az. befea•lıt lmalarl,. decllrteceutnlz. mak ve nankörliiie artık fazla 
On aeneye yakm bir zamadlr ..._ Fakat aöyledilha gibi, kafalara mUlii kalmıyan sencliiin -Tii~ 
edea bu mücadelen bacaplr t~·a kakmaya karar verdik, devam edlyo- at gençliğinin- hakiki vaziyedld 
nasıl mı yaşıyoruz? Kıaımı;; keskoc:a ram. Hiç birlntzin tfındiye kadar mu· )atmaktır. Size hitap edişim, slS9 
herlfken, san'ati bırakmamak fçia a • vaffalı olmadlfr ba tlll1U'I' harici işle- bir şekilde şahsi garezim ft I;, 

1 na baba elrmefl yv. Klır ntz, Salllh rta J'UIDda Wr de içte J'&l*lmrz hak oldutundan dejll, fakat mttca_.., 
dM, Muhittin dbl. eefaletea '" ftl"8lll imada lıir Hd te1' dalaa •1Uyeyim. G.. mek istediifmi& zihalyetiil a.de• 

Nevgork limanında, bir tank g~mlal gece garıaı bir vapura çarp
""f, rapuru batlrınıflır,. "IAkalntOll,, llmlnl l«fıyan bu fNl/Jurdakl yilz 
etu:r cinin flOlcrı, ~ lıfllewhlmfla bıu tllbl ular arosuula kallftıf -
lar, , ... ,at nrallOll ,.,,.,k 11etifilerek, hepa • kurlarılmı,Zardır. 

Realmde batan ı:apuru görllgoraru11a. Bu rabn, *Televizgon., •· 
••lf11le akaettlrilmlftir. 

den ölür. ~ 8111e ")),. ırupu UmJ altında top· totyp,, i olUfUDuzdaDdır. 
Klıailnia kllfe temler. Kt.tmls mu lanclık ve bu kısa zamanda dört serci Modern san'at. ve modera ·~ 

harrirlik eder. Çotwau •~ -vt açtık, Uç konferans verdirdik, bir su- ıenç T6rk san'atkirları ile telPI"". 
IAmba ile resim yaparız. Gene pek p- rii neşriyat yaptık, Moskovaya ve Le- tlflnlz muhafazakAr tan a-•-
ğamuz haftada bir tuvalla kal'fllllJI& llhlsn41a e.er pderdtlr. Eserlerin •inakqaya canlı bir mana 
ıteçmek bahtiyarlıfına nalldlr. Hal mald1etme plbace: banlar modem- tçta, La Rodaefoaeaa.ld'an hlr 
böyle lkea rene yamyor, çfz110l", ftl!lhn dlr. Fakat biz moderabmi, •llflllllha· lliai hatırlatmall:taa kmdillll 
1Q1Yer, ... leke& ~ ~ lan bir ~ beyalar Hriiftiirmek yorum. O vecizede pdar: 
Ve tabii bau ,.,_.Jçlsa ..tellk lla olarak anlama7ora; ıörilflerimbi, ,.Jtlutavanıt kafalar, dar 
amnak fitle d11J'Ra, k•t"W apy• tozlan91f raflardan dejil, 7enl kül· nl OfCUI ıeylerl dalma lnkdr •"""" 
nz! tlrtla eaaJı kaynaklaruulan alıyoruz. klfflllem~ıe ulrtlflTlar_ 

Gene hal b8fle iken, Ba,. Sami, ,. 1>,. pııpmnm Ok desen sergisini sez- Saygılarım. Ba1 AH Samt. 
nl Tlrk sutaanı 9llltt harici pt&ra• mek merakında balana lclinb, alzter Nurallala Cemal B 
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l:ıt 8 
Otel TokaWyB.Ddan transmisyon çay 

1' 
1 • t-Olsm.aı, 19 Jim.naatfk Selim Snrı 

<: lll'çaıı. 19.80 Haberler. UM~ l!ılaylstro 
(~f!nberg koro heyetL 20,10 Karışık musUd 

· ). 20,40 BavaYall kitar (Zekeri.,... ve 
1.11-114afbn • .;r-

.zı 
3 

), 21,llS Son haberler, borsalar. 
' O Bayan Emine llıaan ıan. Badyo ve caz 

\J\ı:o orkestraıarı Ue blrllkte. 

2%3 !Uıı. VARŞOVA, lSU m. 

~6.ıs Orkestra, &bzlw. 11.20 PIAk, 90Cllk 
ll k Detrlya.b. 18 Dana plaklan. 19 Radyo 
~"8.lroau, 20 Hafif musiki, 20-25 Bekll.mlar, 
dl l.ler, 21 Şen program, haberler, %1,M SkalA 

~ ~Odan Mascagni'nbı Neron openam.ı 
ıcu. 

li4:> Khz. BUDAPEŞTE, 550 m. 

l'o 18 caz orkestrası, 19.10 Sözler. 19,SO K~ 
konseri, 20,SO Sözler, :n Oporetıerden par-

~· 22,80 Spor, 22,60 Çingene orkestrası, 
8achnıa.nn ork ·~tra.sı. 1,06 Haberler. 

lludııpeşte (Kıaa. dalga). HAS 19.52 m. 

k 15 llabcrter, tmre ı.tagyarl, Çingene or· 
e&trası, 16 Ne17rtyat ııonu. 

l~l Rlı.z. BEıu.tN, 857 m. 
eaıa: pro, 19,IO Mozartm eserlerluden par
( • 20,SO Akttlaı.ıte, %0.iO ~ ııporlan 

1 Parten Kırclıen'den nakil), U Kttçllk rad • 
~rkeııtruaı, ız PlAk, U,SO Bamburgdaıı 
b~ en tahtcrlerden mürekkep konıııer 23.0l> 
~berıc 23 ' l>ans.. r, Münlht.en Spor haberleri, 28,SS 

~8 ikinci Kanun Pazartesi 
lSTANBur... 
18 • 

Pilli<., Frıınınıc!l ders. 18,SO Dant muıdklııt, 
s-ı 19 lst.anbul JJıı.Uıevl mlllt aa.vq vtı soy
ttıecı.Y';dnnda kadına vıu.11eler (Doktor Ah • 
ınuSlk ıını), 19,30 Ha°bt'rlcr, 19,tll Solo ve ses 
berıe 1 1 I>llk, 20,80 Demir caz. 21,15 Son ha
(fıi.tn ;• boraaıar, 21,SO Ba.ya.a Bedriye Ttlztin 

l'llcı,yo C8-1: ve Tango orkestraıan. 
2ıa li1t7.. 
18 K VARŞOVA, l!tl5 m. 

ler, 1s,a;tovıtz·~: Koro konııerl, 18,25 Söz-
1\ 1&,~ l'lAk, llÖZ.lcr. 19,11> Orkestra konse
ıı l'lA oC:uk. %0 Beporiaj, awJat.ellf eöı.Jer, 
&trt ~haberler, n Seııfonlk orıte.tra kon -

' llekla.oı, 23,11) Danıı, 24 Sözler, dant. 

~~· BUJ>APEŞTE, şş0 m. 
)'-o lıb el!k. 19,15 Almanca den. 19,50 1'1-
P'~yle p.rkıla.r, ıo.ıo Skim, ~ı.ıo 
23,ao I> 1-lunım koueıt. n,ıo BalıeJ"ler, 

aı.ıs, 2!,15 çingene orkestrası. 
a.ı "1't. 

19,?Q BEBUN, 867 m. 
~ krıcıı..,.l>ı&Jc' 20 Sözler, :ıo,20 ll}en muslldsl, 
herler 

23 
• lo.40 Aktüalite, haberler, '3 Ha-

' ,20 bl1o piyano - keman konııerL 

ı 28 ikinci Kanun Saıı 
S'rAl\°BY,. 

18 'V&,j: 

~e, ~ dtts. 18.SO Jtmoasttk, Bayan 
hetı.ır 

19
.tiO 1>"11.i m\Wklsl plAn Be, 19.SO ~ 

~Yar: S:40 ŞebJr tlya.tı-osu artlııtlerlndcın 
\·..ı... rnı1ıa, Şan piyano Ue, 20,10 l\laliye 
--.ıetı llaaıına 

flt nıuıılkt koı:ı.terans.%0,tO Stlldyo ha. -
bl)tıtala orkestrası, 21,15 Son haberler, 
otı.,llat r, 21.SO lllbıl.r Nurettin, Şaıı Radyo 

rası Ue beraber. 
223 Khz. 
18 .8eıe VARŞOVA, U~ m. 

krt. 18.ZJ thovenın ııonatlarmdan piyano kon
l'!öt.1er. 

19 
F.Jtononıuc sözler, 18,SI> Pl.l.k.. 18,50 

20 l\ernıuı'115 'l'rfyo koruıer.19,U Edebiyat, 
l'ı., eıt&rlerL 20,JO Akttlallte. 20,SO 
•.,aııo il 

lıa~rl~r e ;;z- ıo,ııs Sözler, 20,15() Spor,. 21,'5 
28.ııs 0 ' ŞarkıJı konser, 2S BeklA.mliJJ'ı 
4,oa ~ P!Akıa.rı, u,u ltaıyanca ııö:ıler, 

:~'!~· BUDAPEŞTE, 5tı0 m. 
20,30 "rıc,~da ınuaiklsL 19 Den. 19.65 P1Ak, 

•er, 23,8() Opcraaınclıı.ıı Dakll, 22,SO Haber-
\.o~ So ı:hıgeue oikeııtn.r, ı4,ao PIAk, 

n ha.berter. 

lr:: H:~z. BERLLlıl, 81>7 ın. 
llı1<1 '. O SözJer. 19 Kontenns., 19,(1) Borsa, 20 

ler. :1~7· Z0,'1; llüıılht.tın nakU. il Haber • 
kl•ı 2~ 80 UluaaJ neerlyat. 2Z Operet musı • 
a o 1 • • liuberJer, 28.ıs:s Alq.a.m mo.ııiklsL 

kınci Klnun Çartamba 
lST,\NnlJL . 
18 F ' 

Sı:rrı '.[ 1'1UıBizca dcrıı, 18,SO Jltmıaatık Selim 
l:lal)(> 1 ~ 19 Dıuuı mııw0rı.a pLfı.k. 19,SO 

r er, 19,40 Ba . 
lle, ıo ar-.__ 3"ll.D Tekt.-ış (Şan) piyano 
la3"-ka ~'Dlk lllallkJ.: Pll.k De, 20,SO Bala -
lar, ZI,ao ;::s•· 21,15 Son haberler, bor!!a. • 
Ve CaJ: yo orkeatnuıı, %2 Radyo Tango 

orkestrııJan. 

223 Kh 
13 Sclı :ı. VARŞov A, 1845 nı. 

18,35 Saıo:bertın tarkılanndaıı, 18,2~ Sözler. 
~kılar nıuıılkıeı pl!k, ııpor, ııözJer. 20 
tt'Q, habe, plAJc'. haberler, ve 18.lre, 21 Orkes • 
l!(ı rler ve llalJoe ız 

ıı konser 2 • Clhopıntn Nerlerin -
ll\rl<ıll\r 23 2

•80 Alınıınca. konfera.ruı, 22.40 
~.os ,. · Rek!Arnfar. 23.15 Damı 2-t Sözler uans. · • 

15t:s Kh~. BUDA 
18,ııo Sıı.rkıJar PEŞTE, ~o m. 

l'ıtro<>at • ' ıo,ıo 1t.a.lyanca ders U> 10 z ,. .. o musUtl ı ' ' 
ı l>ııt ıılyaaaı b s . 20,15 Sözler, 21.10 Pl!l.k, 

0tkeatr.l. k :Uttaıerı, 22,(0 Haberler. Z3 
~ ll(l nnherl, 21,20 llabc ı 23 o"' Orh>st r er, ..,., çln • 

• rası, l.os Son b-'-- ı 
S.ıı r _..,r l'r. 

18 •hz. BERLJN !1>; .to s ' m. 
Ş'1ilcıı. ko P«>r babcı'lcrl, ıo,o.ıs Skeç, 19,30 
lfuıtuı.ı ._:ıser. 20,20 :&lualkl bablalert, ıo,so 
ıt "-~ hisler. 2:>,4o Aktllallt.P ha'--J .... --oerıer 21 • .,., .. er. 
"1~ ' ,lO Dilet !ll\rkdı konseri tl 815 l> l'ençllJr • .._ • , 
a~llklrctıe , ee • ._,.tı, %S Haberler. ZS,%0 

'°1ı llru~ dPn 8Por reportaJı, 23,Sa An -
den eenıonııı: koalleJ'. 

İSTANBUL: 

~1 ikinci KAnun Perşembe Yarınki maçlar 
Birinci küme hakem.,. 
ikinci devrenin 

18 Almıınca dtırı, 18,SO Dıı.nı muslklsf, 
plAk Ue, 19,80 llaber~r, 19,iO (Neolr esna -
aında Ul'l.n e;neCE>ktir.) 20 Ziraat velcliletl na
mına konferans. 20,SO StU·3yo aigan orkes • 
truı. 21,16 &n haberler, biırııalar, :n,so 
Stu~·o orkestrı:uu, 22 Sttlılyo T:ını:o ,.e ca7 
orkestraları • 

Ga atasaray-Vefa, Fener-Beykoz Lik ~=~~. !:!iu~:., .. ;
0

;
0 

lstanbulspor-Süleymaniye birinci küme birinci takım?ar ma· 
çı hakemleri bu hafta seçilmi~tir • 

karşllaşacaklar Maçları şu hakemler idare ede 223 Khz. VARŞOVA, 1St5 m. 
18 .Radyo temslJJ, 18,50 Sö:der, 19,115 \ı

yana. muslkısl plAk, r.öl.ler, 20 lforo konseri, 
sözler, 20,SO Sö:ı:!IÜZ ş:ırkıl:ır, 21,05 Haflf or- 1 -~~ 
keatra wusUdsJ, 21,i5 llaocrler ve s aire, 2t 
PopUler senfonik orkeııtra, ~~.-l6 Konferans, 
rekli\m, 21,05 da ns. 

M~ lilız. BID>APEŞTE, 550 m. 
18,85 Flfık, 19110 Ucnı, 19,t O Opero flrkes- 1 

t~. 21 Sö:ıJer, 21 185 Haberler, 22Scala dl 
Mllll.nodan nalden l\l:ı•eaganhıln Ncton ope • 1 
raaı, 10,0:J Son haberler. 

811 Khz. BERLlN, 351 m. 

cek erdir. 

25 Sonkumm: 
1stanbulspor - Süleymaniye 

(hakemi: Suphi) 

Galatasaray - Vefa (hal.emi: 
Ahmed Aaem) 

Fenerbahçe - Beykoz (hake· 
mi: Sadi). 

8 Şubat: 
Sülcymaniye - Beykoz "(hake· 

mi: lzzet Muhiddin) 

18,30 Orkestra tar:ıfmd:ın danı parçd:>l'T, 
19,05 <'ocuk ne'.::!rl3ntr, l~.so Ellonoıııik De!J -

rıya.t. İ9,4o sozıer, 20 .,,ut . rıye..-ıo ııe kl\<:Uit 

konser. 20,40 Spor. 21 Hubcrlcr, 21 ,10 Dar.s 
musikisi, 23 llııbcrlcr, 23,2~ MUn lhten spor 
bahlalert. 

Son Galatasaray .. Vefa mac;larından birisinde Beşihi.aş - Vefa (hak€mi: Sup 
hl) 1 Şub""l Cınna 

l!2S Khz. VAI'.ŞOVA, JS-t :S m. 
18.15 &hııbertten lru<>rtet lrnneerl, s!iz • 

lcr, 19,15 l'liU<. 10,ol5 Konfera.r.s, 20 Düe lrnn· 
llE'.r.20,20 Aktiiallte, 2u,so Kon&er, 20,45 Söz
ler, 21 ,11> Seııfonll< konsor, 2S,:::O Şiirler, 22,10 
Rekltlmlar, 2 ı Sö:ıler, 24,05 Dans plAklan. l 
D&ll8 mwılldl!ll. 

345 KJız. BUDAl'EŞTE, 550 m. 

Lik maçlarının ikinci devresi
n :n, dördüncü haftası yarın oyna
nacak. 

Kadıköyüııde Vefa ile Galata· 
saray, Beşikta§ta Beykoz ile Fe
nerbahçe, Taksim de de Süleymat.· 
niye ile lstanbulıpor kartılatacak 
lardl1'. 

18,S:J tstvan Bcrthıı. orlceı.-trası, 19,55 Söz
ler, !0,80 Şıukılıır, 21,15 8t>!lr lıaberlt"rl, 21,SO 
sıuayo temsuı, 2s Haberler, 2.ı,10 Çingene Geçen hafta nedenıe rakibi F e-
orkeatrası, 1.05 lla.oorlerl. nerin karşısına çık.mıyan Süley • 

841 Rhz. BERLlN, Sf.7 m. ' ' b h f akımd " 
ı .,1 H .. _ ı~ .. 110 or,.. manıyenın, u a ta t a mu-20 Asker rnıır,, arı, ,. cı....-r ~r, ,., , .. 

konaerı, 22.SG Gan:ıelıerle ısımll p!yes, 22.s~ ! him tadilat yaparak genç oyuncu· 
Şarkılı Kuartet konseri, 23 Haber.e r, 28120 i larla teşk' l ettiği yeni kadroıile 
Spor, 23,40 Moslklll pro'°rnm uası, 21 Gece h k w •• l kt d' 
kouert. sa aya çı acagı soy enme e ır. 

2 Şubat Cumartesi 
228 Khz, VARŞOVA, ısı.) m. 
18 Dana muslldsl, ıtö:iler, 19 Baber!er, 

19.16 .J"lyaııo mwılkll, 19.4.5 Sözler, 20 Piya
no lconııerJ, 20,20 Konferan~, 20,20 Çiter Ale • 
tiyle konser, 20,15 Sözler, 21 Köylll &arkıla • 
n, 21,41> Söır.ler, 22 Popüler senfonik ko~r, 
edebiyat, rckllını, 2S,15 Dans. 

545 Khz. BUDAPEŞTE, 1530 m. 
18 Sö:ıfor, 18,SO Kontrebaıı Aletiyle kon • 

ıter, 19 Sözler, 10,SO Orkestra, 20,16 Operet 

Les cloclıl'!I de ComevWe, 22,40 Haberler, 
28 Askeri ltŞOnııer, 21,215 çingene orkestrası. 

SU Khz. DERUN, 8157 ın. 

19 Pl!k, 19,M B:ıhrt nearlyat. 20 Opera 
operet parçala.rı, 21,10 Lelpz1;;'den nııkll 28 

Haberler, 23,20 l\ll\nlh'tcn kı!) apor!!ırı ha • 
berlert, !3,S5 ?rluslkiU program erası, 2·1 D:;ı.no 
musikl!L 

Ihsan Yavuz 
Kadan ve erkek 

terzisi 

Bütün ~ıklar hep 
orada giyin rler 
Her keseye ve 
arzuya uygun el· 
bisenııi ancak 
orada yaptıra· 

bilirsin 'z. 

Bu sene büyük talisizlik ve mu· 
vaff akıyetsizliklere uğrayan Sü· 
leymaniye ta.kmımın, böylece ite 
yeni bir hız vermekle isabet ettiği 
muhakkaktır, Gençle§t:rllmiş bir 
takımla bu bir kaç maçta muvaf • 
fak olamasalar hile, hiç olmazsa 
likin aonundaki tereffü müsaba· 
kasına kadar hazırlanmı! bir takı
ma sahih olacaklardır ki, Süley • 
maniye için de bu sene yegane dü 
şünü!ecek iş budur. 

Yarın lstanbulsporun kartısın· 
da boy ölçüşmeğe çıkacak genç 
Süleyman·ye takımı için yenecek 
ve atılacak gol adedinden ziyade, 
insana ümit veren güzel bir oyun 
beklemek daha mühimdir. 

Biz Süleymaniyelilere yeni yol· 
larında, emekdar ve §erefli klüp -
lerine yakışn- b~r varlık gösterme· 
}erini diliyoruz •• 

Be§iktafta oynıyacak Fener
bahçe - Beykoz maçı, günün i· 
kinci derecede mühim bir kartı • 
!aşmasını teşkil edecektir. 

Fener· n rakibinden çok kuvvet 
li olrnasına, ve Beykozun da ge
çen hafta bozuk ve eksile bir ta· 
lm .la sahaya çıkıp, lıtanbulspor· 
dan (5) gol yemesine rağmen, bu 
h:ıf taki maç ehemmiyetsiz değil -
dir. Çünkü öy l~ ümit ediyoruz ki 
bu sefer Beykoz tam ve iyi bir ta· 
kımla sahaya çıkacak ve kendisi· 
ne yakışır bir oyun oynamağa ça
lışacaktır. 

Sansiyahhların, Fenerin kar§ ı
sında her zaman muvaffakıyetli 
bir oyun oynadıkları da düşünü • 
lürse, Beykoz Fener karşılaşması
nın insanın canını . ı.kmıyacak me 
raklı bir maç olacağına inanmak 
lazım gelir .. 

Galatasaray karşısınd2.ki, her 
zamanki taliaizlik ve muvaffakı • 
yetsizliğinin acısı, rakibini böyle 
pek de iyi olmıyan bir zamanda 

yakalıyan Vef alılarm, bu sefer çı 
karmak için çok çalışacaklarına 

Fenerbahçe - tstanbulspor 
(hakemi: Sadi) 

15 Şubat: --, 

Be~iktaş - Beylioz ·(hakemi: 
izzet Muhiddin) 

Fenerbahçe - Vefa (hakemi: 
henüz belli değil) 

Galatasara,y - Süleymaniye 
(hakemi: Şazi). 

22 Şubat: 
Beşiktaş - Süleymaniye (ha -

oynaması tutarsa, işte o zaman 
kemi: !zzet Muhiddin) neticeyi derhal Vefanın lehinde 

füphe etmemek lazımdır. Aklın 
yapacağı bir hesapla, bu maçı iki 
taraf ta kolay kolay kazananııya

caktır. Hele Vefa muhacimlerinin 
akıllı, Galatasaray müdafaasının 
da son oyunlarındaki gibi bozuk 

aörmek kabildir. Galatasaray - Beykoz (hake • 
• mi: Saim Turgud) 

Bızce, bu maçı Vefanın kazan- . 
·hı· ı· d h f 1 d y · Vefa - tstan bulspor (hakemı: 

ması ı ıma ı a a aza ır. a· Suphi) 
hud la takımlar berabere kalacak B 'ktaş l ta b l 
tır. Galataıaraym kazanması, an- eşı - 8 n u spor 
cak Vefanm sinirlenmesi veya kemi: Saim Turgud) 
beklenmiyen bozuk bir oyun oy • Beykoz - Vefa (hakemi: 

namasma, Galatasaray muhacim
ler:nin de, ayakları kösteklenmi§ 

gibi kale önünden gol kaçırmama 

lan ve lopu ayakta tutmıyarak a· 
çık, seri bir oyun oynamaları, sağ 

müdafiin kendini kaybetmemesi 

ile kabildir ki, bu !htimal de ç.ok 
olmasa gerektir. 

Fakat bakalım, yarın akıl ve 
hesap mı, yoksa tali mi kazana
cak?! .. 

izzet Muhiddin AP AK 

ikinci kümede 
Bu haftaki ikinci küme maçla-

n da oldukça mühimdir. Taksim-: 

de, Kasımpaşa ile Bey!erbeyi, iki 

müsavi kuvvete malik takım kar

tıla§acaklardır. 

Kaımıpafa da, Beylerbeyi de 

ıon zamanlarda güzel oyunlar oy
namışlardır. 

Beşiktaştaki Altmordu - A -

nadolu maçı da nıe;;akla seyre de-

ier .. Kümenin en batrıda giden 

Suphi) 
Galatasaray - Fener bahçe (ha 

kemi: Ahmed Adem). 

Şlld maçları 

Her ayın ilk Cumasında. lıK 

maçları yerine tilt maçlan oynan· 

makta idi. Son verilen bir kararla 
filt maçlarınm yapılması lik maç• 

larırun sonuna bırakılmış oldu
ğundan, 1 Şubata tesadüf eden 

gelecek Cuma, lstanbulda resmi 
futbol maçı olmıyacaktır. 

Anadolunun karşısında, bu devre 
takımlarının çok kuvvetli olduk • 
larını ve kimseye mağlftp olmıya· 
caklarını ıöyliyen Altınordulula • 
nn ne yapacaklan mühimdir. 

Bilhassa günün en meraklı ma· 
çı, Kadıköyündeki Hilal - Top • 
kapı karşılafmasıdrr. Birbirine 
çok rakip olan ve bu karşılaşma -
larında f evkalide heyecanlı birer 
maça çkan bu iki dürüst takım -
dan bakahm yar!n neticeyi kim 
lehinde bitirebilecek. 

1. M. A. 

1 

lstanbul Yeni· 

postabaae kar· 
şısında Foto Nur 
yanında Letafet 
banmda. 

Günün en mühim had'sesini, 1 
Kadıköyündeki Vefa - Galata -1 
saray maçı teşkil ede~'l!ktir. ·ı 

Bugün devre başlarındaki kuv· 
vetli vaziyetini kaybetmiş Galata· l ,.. 
saray ile, gitikçe muvaffakıyetle
şen b · r takrma malik bulunan Ve
fanın karşılaşması hakikaten gü -

1 
~~l:"Z!.~~~~~il~~tk..~&'.t.:..c;~~gj~lfıi 

zel olacaktır. Be!fkOz 1akımı eski ve i»i kadrosile 
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Hüktimet deg~ işimi-ıZeliirli saç s~yu 'gayrimübadiller 
(Ba.ı taralı l ıncıde) 1JP 

• •• •• nerek müthit yaralar açılmııtı. Komisyon Şubat ba- KUmllril okka ile a 

Açık gözler 

ıçyuzu Bu kadı:ırn saçının dökülmes"nin şında işe başlıyor kilo ile sa~ıyorlaf:~ 
ve yaraların hep bu ilaçtan ileri Gayri mübadil itlerini idare e- Beykoz, Oskudar kaf11l ··J 

• 
nın 

(Ba.ı taralı 1 incide) 
SoFyada 50 - 60 ki1i tevkif olun 
muıtur. Bulgaristan da ıükun var 
dır. 

Bu telgraftan an1atddıfı gibi 
ıekiz aydanberi Bulgaristanın ha· 
tında bulunan Batvekilin eri sıkı 
bir kontrol altındadır. Ve 19 Ma· 
yu hükümet devrim:ni hazırlayıp 
Gorgiyefin başnazır ve bugünkü 
kabineyi yapan General Zlatef' 
in harbiye nazrrı olmaımı temin 
eden Miralay Velçef tevkif edil • 
mişfr. 

Velçef Cümhuriyetcl olarak ta· 
nınnuş ve orduda büyük nüfuzu o 
lan bir zahittir. Şimdi anlaııldığı· 
na göre onun yardımile it batına 
gelen Gorgiyef kabinesi ilk za· 
manlar Cümhui:yetci zannedil· 
mit, ve bu §ekilde mevkii muhafa 
za etmitken sonra da kralcı olmuı 
tur. Bu tekilde evveli. kralcıları, 

sonra da Cümhuriyetcileri darılt· 
mıı, nihayet hiç bir nüfuzu kalma 
yınca mevkiini kaybetmiıtir. Esa· 
sen Gorgiyef aslen Yunanlı oldu • 
ğundan Bulgaristandaki milJi te • 
şekküllerde kendiıini hiç ıevmez· 
lerdi. 

Bulgar gazeteleri ise &§ağıda 
göreceğin· z telgraflardan anlıya • 
cağımız gibi hükumet değiımesi
nin srrf dahili ıebeblerden ileri 
geldiğini isbat etmeğe uğraşmak· 
ta ve eski Hariciye Vek"li Batalov 
un yerini kaybtmemesini de bu 
iddialanna delil gb göstermekte • 
dirler. 

Sofya, 23 (A.A) - Bulgar A
jan91 bildiriyor: 

Yeni hükumet değişildiği mün· 
hasran dahili ıebeblerden ileri gel 
mittir. Yeni hükiimetin iç ııyaaası 
bütün ulusal kuvvetlerin birleşti • 
rilmeıini ve memleket ~n ökono • 
misini kuvvetlendirmeği istihdaf 
edecek ve hiç bir değiıikUk ıöı • 
term iyecektir. 

Dıt sıyaıada timdiye kadar ol
duğu gibi bant bütün memleket • 
lerle ve bilhassa Bulgaristanın 
komşulan ile anl&§ma aıyasası o • 
lacaktırDışarı işleri bakanlığında 
Bay Batalof'un kalmuı bunun bir 
delilidir. 

Sofya, 23 (A.A) - Kabine te
beddülü hakkında mutalealar ıer 
deden gazeteler, bu tebeddülü in· 
tac etmit olan ıebeblerin tama· 
men dahili olduğunu yazmakta
dırlar. General Zlatevin teıkil et· 
m:ı olduğu yeni hükiimeti, hiiküm 
dar ile ordu ve millet arasındaki 
mukaddes rabıtanın bir ifadesi 
olarak ıelamlamakta ve yeni hü • 
kumetin müstafi hükumetin dahi
li ve harici ıiyasefne devam ede
ceğini ilave eylemektedir. 

Aacaba yeni hükUnıet eskisin • 
'Clen farklı olarak ne yapacak?. Bu 
sabah gelen telgraflardan biri di
yor ki: 

Belgrad, 24 (A.A.) - Avala 
ajansı, muhabirine yaptığı bir be
yanatta, Dıı itleri Bakanı B. Ba
talov, hulasa olarak demiıtir ki : 

"Bulgaristanın dıt siyasası, es • 
kisi gibi kalmaktadır ve evveli 
komşulariyle olan dostluk bağla -
rımn devamına matuftur.,, 
Diğer taraftan, Baıbakan B. 

Zlatev, yeni hüklimetin Yugoslav
ya ile yaklaşma politikasına de -
vam ~deceğini bildirmiştir. 

Buradaki "Komşu devletJerİe . . 
do:;t geçinmeğe çahfacağız,, sözü-
ne bakarsak aynen eski ıiyasetin 
tekrarlanmış olduğunu görürüz • 

Diğer taraftan: 

Sofya, 24 (A.A.) - Polis, dün qt•ldiği anlatılmııtır. Uzun arat· decek komisyonun şubat başında lıkları tarafından bazı aç•~:o 
30 kadar Makedonyalıyı tevkif ve tırmalardan sonra isminin Yunan faaliyete geçeceği anlaşılmıfhr. hakkında takibat yapıbnag 
bir miktar bomba ile revolver mü- lı Va.sil Sempanidis olduğu anla- Gayri mübadillerden bu komiı- lanmııtır. .. 
ıadere etmittir. ıılan bu mülhit ıuikastçinin evi· yonda bulunacak iki zat da önü. Bu açıkgözlerin marifetltll 
Şu halde bütün bunlardan fU nin Ged:kpaşada olduğu da öğ- müzdeki hafta zarfında maliye ve. dur:. • daki tı8 

neticeye varabiliriz: renilmiı ve derhal zabıta memur· kaletince seçilecektir. Gayri mü- Şıle. lrva ve cıvarın · 
Yeni kabine dıt ıiyasada tama· ları bu evi araştırmışlardır. Evde badiller cemiyeti tarafından An- lerden Üsküdar ve Beykcrı:• fi 

men eski kabinenin yolunu takib bodurum katında bir laboratuvar karaya altı gayri mübadilin nam· mür getiren köylül~r Osl':üda: , , 
edecektir. Yalnız yeni kabine ve bir çok zehirli ilaçlar bulunmuf zet olarak ismi gönderilmi§tİr. Bey~_ozun dıtındaki yoftlar~)ertl 
daha ziyade aıkere ve krala da- tur. Bu ara, Vasilin bütün Türk Vekalet bu altı kişiden ikisini çıkgozler tarafından çevrı ~ 

ktad k'" ·· l .. • d hk yaP yanma ır. kadınlarına hazırladığı ıuikastte tercih edecektir. omur er uzerın e pa:rar '111 
Bu da isbat ediyor ki bugu'"n makta ve hemen fiı-~tta uyllf 

kullandıg .. ı ilacın ismi de öğrenil- Diğer tarftan lzmir iskan mü· .,. J{o 
Bulgan'ıtanda orduya yüzde yu"'z rak ko""mu"'rler alınmaktadır. 

ı Ş b k' düriyetinden çalınan 36.000 lira· · dayanmıyan bir kabine yafaya • mittir. lacın ismi er azi tir. lüler pazarda veya her banl1. 
maz .• 

Acaba, bu vaziyet kar111mda 
kral ne dütünüyor? Bu suallere de 
aşağıdaki iki telgraf en açık ve 
mükemmel cevabı vermektedir. 

Sofya, 24 (A.A.) - Kral Boriı, 
dün akşam, B&§bakan General 
Zlatef ile yeni kabine üyelerini 
kabul etmiştir. 

Sofya, 24 (A.A.) - Kral, Bat· 
bakan General Zlatef ile yeni hü
kiimetin diğer üyelerini kabul et
mit ve kendilerini dün gece yeme
ğe ahkoymuıtur. 

Bl.Jlgarlar 
Gene yapmadıklarını 

bırakmıyorlar 
Tekirdağ, 21 (Hususi muha

birimizden) - Dün Bulgar:sta· 
nm Eski Cuma kazasından V arna 
yolu ile gelen 8 evlik Bulgaristan 
göçmenleri orada Bulgarların 

Türklere kartı yaptıklan fenalık
lar için çok acı vak' alar anlatma.k 
ta.dırlar. 

Bunların bir kaçıyle konu§tum. 
Bana ıunları anlattılar: 

"Bulgarlar Eskicumanm Stra
tice köyünde esnaflık yapan Deli 
Muıtafa oğlu Mehmed ve Hüse
y!n kardeşlerin dükkanını baımıt· 
)ar, tamamen ıoyduklan gibi za
vallı iki Türkü de canavarca öl
dürmü§lerdir. Ondan ıonra bu 
vahşiyane öldürümü Türkler yap· 
tı diyerek herıeyden habersiz za· 
vallı 20 Türkü daha hapse atmıt· 
lardır. Bu zavallılar hala zindan: 
farda inim inim ilemektedirler. 

Gene Eskicuma kazasrnın Kar
lı köyünü yakan Bulgarlar bu ara· 
da bir kaç Türkü de tüyleri ürper· 
tirccsine öldürmütlerdir. Bu da 
yetmiyormut gibi gene buralarda
ki Türklerden 20 ı:ni Sofyaya, 
tüccardan ve mumcu oğullarından 
Mustafayı ve biraderi Vamab 
Ömer Kitifi de Vidin ve Kula 
yönlerine ıürgün etmitlerdir. 

Bulgarl'ar 1935 senesi batından 
beri bütün tirketlerde ve daire· 
lerde çalııan Türk memur ve !şçi
lerinin itlerine son vererek bir da 
ha resmi ve hususi İ§lerde Türk
lerden hiç kimseyi kullanmamağa 
aöz venni§lerdir. Ameleye, araba
cılara, sanatkarlara ve tüccarlara 
hiç İf verilmemekted"r.,, 

Ahmed Hilmi Yüce Btı§oğlu 

Bulgaristaoda yeni 
bir kanun 

lngilizce "Sunday Express,, 
gazetesinin Sofyadan aldığı bir 
habere göre, 19 yaıından aıağı 
Bulgar kız ve erkek çocuklarının 
yazın, aktam 8 den, kıtın 7 den 
aonra, yanlarında ana ve babala
rı yahud mes'ul büyükleri olmdık 
ca sokağa çıkmalan mened:lmiı -
tir. 

Bu yaştaki çocukların herhangi 
zaman halk içinde sigara içmeleri 
Ye J.&lnız hatlarına kahveler, bar-

Tıbbı Adli kimyahanesinde bu lık gayri mübadil bonolan işiyle meydanda beklemeden önlerı 
ilaçlar tahlil ed'lmit ve bir kaç latanbulda bazı müteahhidlerin çıkan bu yağlı m!tteriler• k&Ç 

l 1 • d ve bonolar üzerinde i• gören bazı gün evve a ınan netıce e zan· ır mıyarak fiatta u31Uşmakta 'Ve 
kimselerin alakadar bulundukları e1' 

nedildiğinden daha pek feci ve ralarını ahb köylerine dönOJ 
lzmirden bildirilmittir. Bunların fena maksatlarla yapıldğı anlaşıl1 dirler. .. ( 
ifadeleri alınmıştır. Birkaç güne k 1'a mııtır. Çünkü bu ilaçlarda yüzde Yalnız açı gözler kömiiru 

iki süblime vardır ki, ondülede 
süblime mahllü h"ç bir feye yara· 
mamakla beraber Vasil bunu da 
içine koymuştur. Alakadarlar bu 
yüzde iki süblime mahlfılünün 

bir başta ne saç, ne de deri bırak-
mamak için kafi olduğunu söyle· 
mektedirler. Tam bu ıırada alı-

nan b'.r haber bu işin fecaatini art 
tırmıştır. Çünkü Vasil bu müthiş 

zehirini yalnız lstanbulda değil, 
Konya, Ankara, lzmir ve daha 
bazı Anadolu ıehirlerinde de sat• 
mııtır. 

Bunun üzerine bir taraftan la
tanbul berberlerinde bulunan bu· 
sular toplatılırken bir taraftan da 
telgrafla Anadolu ıehirlerine va· 
ziyet bildirilmiıtir. 

Vasilin buradaki berberlerden 
on bin lira kadar bir para alarak 
Y unanistana kaçtığı anlatılmııtır. 
D · ğer traftan, Vasilin Y unanis· 
tanda da muhtelif zamanlarda bu 

na benzer ilaçlar sattığı tespit e
dildiğinden, bu hal Yunan hüku· 
metine de haber verilmiştir. 

Hauptman'ın 
karısı 
(Ba.ı taralı 1 incide) 

cana ıevkeden bu müdahale üze
rine, kadına ihtarda bulunulmuş
tur. 

Hauptman'ın karısı, bir daha 
böyle bir harekette bulunmıyaca
ğına söz vermiş, müddei umumi, 

Hauptman'm da müdahale etme· 
mesini istemişfr. 

Vaziyet ıöyle olmuştur: 
Madam Ella Ahenbah isminde 

bir ıahit kadın, çocuk kaçırıl· 

dıktan iki gün sonra Hauptmanın 
karısının kendisine geldiğini ve 

b:r ıeyahatten henüz döndükleri· 
ni söylediğini ileri sürmü~tür. 

Hauptman'm kansı itte bu ıı· 
rada "yalan söylüyorsun, Madam 
Ahenbah yalan söylüyorsun,, diye 
bağırmıştır. 

Bundan sonra Hauptman'ı ya
kalıyan polis komiseri, fidyei ne· 

cat parasının garajda nasıl bulun
duğunu anlatmış ve muhakeme 
ertesi güne bırakılmıştır. ---lara girmeleri de yasaktır. 

Sinema ve tiyatrolara ancak 
büyüklerinin beraber"nde gitmele 
ri şart koşulduğu gibi, bunun dı-

şında hareket eden kız ve erkek 
çocukların yakalanması ve nizam 
harici davrandıklan için cezalan~ 
dınlmaıı kararlqmııtır. 

kadar lzmire gönderilecektir. l lülerden okka üzerinden a ~&d 
Bu arada bazı sarrafların bo • tehire getirince kilo üzerııı 

nolar üzerinde yaptıkları muame satmaktadırlar. Köylülerin °~ 
leler de tetkik edilmektedir. ile kilo arasındaki farkı iyice . 

memeleri bu açık gözlerin it 

Kurbagw alı dere yaramıştır. 
Bunlann köylülerden könı0 

( Ba.ı taralı l incide) 
okkasını 90 paraya, bazaP 

bir meclisi azalarından tetekkül paraya alarak kilosunu toptı11 
eden bir heyet tarafından yapılan buçuk, perakende dört, baz,..11 
tetkiklerden anlaşılmııtı. Aradan kuruştan verdikleri, bu 1urt 
geçen iki sene zarfında vaziyet ~ 

hayli kazanç temin ettikleri • 
daha ziyade fenalaımıtttr. tılmıttır. Son günlerle bu ,ç 

Kurbağalı civarında oturan gözlülük alakadar makamlar 
bir zat dün demittir ki: ı .. I 

rafından haber alınmış. köy ". 
"- Kurbağalı deresi eskiden . _ttı 

aldatanlar sıkı bir surette """ 
çok temizdi. Suyu boldu. Fakat başlanmıştır. 
dere gittikçe kuruyor, lağım ıu- -----------
tarından, bunların getirdiği pis- "E k•ı 1 ~ 
tiklerden doluyor. Dere temizlen 5 1 er a ayh J' 
mezae birkaç aene aonra adeti. bir 

bataklıx lialine geteceK; Hepsi de zabıta ta 
Eskiden derenin etraEında ga- fından toplattırıldı 

zinolar, kahveler doluydu. Birkaç M h ll 1 d d l a a e ara arın a o ıı.t 
yazdır dere kenarında kokudan 
oturulmaz oldu. 

Derenin dolmasını şöyl~ bir ta
rafa bırakalım. Sivri sineklerin 
çokluğundan sıtma da ve diğer 
hastalıklar da oluyor. Üstelik ci
vardaki bostanlar da lağım sula
rının aktığı bu dereden aldıkları 

sularla bahçeleri, bostanları su -
layorlar ve yaz, kış o civar balkı 
bu lağım sulariyle sulanmıt sebze
leri yiyor. 

Bu itibarla belediyenin bir ça
resini bulub dereyi temizletmesi, 
lağımları buraya akıttırmaması 
lazımdır.,, 

Japonlar 
ilerliyor 

( Btı§ taralı 1 incide) 
Alınan son malumata göre Ja -

pon askerleri bombardıman tayya 
releri ağır ve ıahra toplariyle bir
likte Cheharda doğru ilerlemek • 
tedirJer. 

Tayyareler Çin suru yakınla -
rında bir kasabayı bombardiman 
etmitlerdir. Vaziyet çok gergin • 
dir. 

Hauptmao aleyhinde 
garJb bir delJI 

Flemington, 24 (A.A.) - iddia 
tahidlerinin sonuncusu otan bir 
mütehassıs, dün Lintpergin ço -
cuğunu kaçırmak için kııllamlan 

merdivendeki çivilerin Hauptma 
nın evinde tavan arasında payan 
da tahtalarındaki çivi deliklerine 
uygunu ve Hauptmanın rendesi . 
nin merdiveni yapan rende oldu
ğu, çiinkü rendenin ağzında bu
lunan kırığın merdivende izler bı· 
raktığını ıöylemigtir. 

"~kiler alayrm,, diye ba,ıraıı 
kicilerden bazılan emniyet 
dürlüğü tarafından y..kalall 
ıorguya çekilmiılerdir. 

Bunların yakalanmalarınıt' 
bebi, sırtlarına vurdukları çıJ 
larla sokak, sokak dolaııb rnii 
buldukları evlerden hırsızlık 
malarıdır. 

Son zamanlarda eskicileri11 
ğalması zabıta memurların111 f 
besini çekmit, bilhassa bazı 51 

kalı kimselerin ıırtlarma ç" 
vurub dolaıtıkları görülmesi 
füpheyi arttırmıştı. ti 

Nihayet füpheli gürülenle~ f 
kibe başlanmış, bunlardan üçtl ·~ 
ka1anmııtır. Polis merke:ı:ler~ 
verilen emirde seyyar satıcı1~p~ 
eskicilerin, bet kuruşluk bjr 1 ~ 
ucundan tutub sokaklan de\11'~ 
den çingenelerin daima }<o~~i ı ~ 
altında bulundurulmalan b• "I 
rilmiştir. 

ı' Almanyanın sUAbS: 
lanması meseJeS 

görUşlllilyor ,. 
Bertin, 24 (A.A.) - ~öytı~ 

jansının bildirdiğine göre ~ 

Ailen dün B. Hitler, Göriıı~ ~ ~ 
mühim diğer Alman rici\liY ef• 

zun mülakatlarda bulunınuşlll ,~I 
İngiliz milli işçi fırkasırıı ıef b' '4 

eden ve 8. Makdona1d ile 91~Jeı'i~ 
si temasları olan Lord ~ ~il~ 
Hitler ve Göring ile Alroal1Y bd' 
silahsızlanma ve Avrupanı~ etiıı' 
günkü hali hakkındaki ~:ı:ı~eJ' 
dair görütmüş olması ınuht d~~~ ( 
dir. Lord Ailenin A \'fl.IP~ıd"' 
vazifesinin resmi mahiye~e ~,<' 
ğunu zannettirecek biç bıı 
yoktur. 
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Sabahları 
. aç karnına MAZON İçiniz. Sağlığtn,ızın nlzımıdır. HAZI'.\1S1ZL1GI, MlOE YANMALARIN gicfcı ır. 

MiDE ve liARSAKLARI boşaltmak suretile KABİZLlGI, AGIZDAKJ TA fSIZ- , . 

tr kahve kaşığı MEYVA TUZU 
LiGi ve KOKUYU izale eder. Hiç bir uzva zarar vermez ve alıştırm:ız. FAZL.\ 
YEMEKTEN ve İÇMEKTEN sonr:ı. mide ve vücudunuzda hlssetti~inlz ağırlığt 
derhal hafıfletir. MAZOrt ismi ve markasına çok dikkat edilmelidir. DEPOSU 

Mazon ve Botton ecza deposu. Bahçekapı, fş Bankası arkasında ~o 12 
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Konzü~ öhuru~ 
~uru~u 

-....uaım ımnıııı~ ıııınmıııııJl 
~ehunıızııı en gt.izıae oırnyucusu -

a.,."MÜZEYYEN(ı Krem Bolsnnıin 
1

-KanzükEskt LO~DRA 

T U R K Yegane ciddi gü-
Yenı ' zellik kremidir. Te- Bilcümle öksllrük, göğüı nez 

Lo'< anla ve birahanesinde her ak tam ( lelerile •ıat ve müzmin l<asaba\ 

agaoni etmektedir. Tel. 40227 DİDiZİD daimi taze- Htihablarında, zatüreye ve zatül-
ll1Jllllltıııııunıın~ıu1J11111unın11ııııımıııııuııııımnınımıııımnnnuııııımmnnıuıııunıııııu !llllllllllı.. cenb ve boğmaca öksürüklerinde 

~ 1 )ig>J ini Krem Balsa- çok faideli bir şuruptur. Göğüs 
r leri ıayıf olanlara da ayrıca tav 
# K A ş E min ile koruyunuz. siye olunur. Her eczanede bulunur 

.~ ~ l J:" o K AL M •NA '-~!stanb~ul Yed~inci t-cra M-emur------------------~ / ~ C.. ) lugundan: 
. ı Bir borçtan dolayı paraya çev-
1 ~.i~.. rilmesine karar verilen hane eı- 5 Kuruşa tam bir Roman 

11evralji • ea, ve d . w I A t .•. • R ti yası Beyoğlunda Sıra servilerde 1 
ş agu ar1 - r rı ızm • oma zma Ah k w d 35 N ı h d 

ır so agm a o. u ane e 
F. T. 649 Kanunusaninin 31 nci Per,embe 

günü saat 12 de hazır bulunacak "'111111111----·=== memuru tarafından satılacağı ilan 
·- olunur. (3858) 

~ ~6. ! a~yar:üPi;angosu lr~'"''~';f~~~~~;""l 
1 ertıp 4 ·· Ç k Ş b 1935 J .i·.i Haydarp<ı§a hastanesi be1Jliye i .. ·i " b •• · cu e iş 11. u at uedir. 

!V O\) •• k J il mütehassısı ii 
~ 4 Yu kramiye : 25.000 Liradır n Ur~l~gue -.Operateur ~~ 
1~ !/l"ıccı TO . . • H . Babıalı caddesı M~.serret ote-H 

Bir kaç saat hoş vakit geçirmek için 

Kara . Gilge 
Romanlarını okuyunuz. Son zamanın en büyük zabıta vaka

larını eğlenceli bir tarzda hikaye eden bu meraklı roman seri -
sinden her ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap neşrolunur. 

Her kitap tam bir Tomandır ve fiatı yalnız 5 kuruıtur. 

Birinci kitap: BirMühim Cinayet Neırolunmuıtur. 

İkinci kitap: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta ne§rolunacaktır 

Kütüphanelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden arayınız. 1
- l .000, 4.000, 3.000 }ıra/ık ıkramıye- d lı 88 numarada her gun öğleden;i 

~~~~v~e~2~0~,0~0~0~l~~~a~h~k~m=il~M~~~a~t~v~a~r:d:ır~.--1jtl~~~~~-~~~~~1~------------~---~ - ............................................ _ ........... .. 
l' 

~ Qht;ekapıda ~orm necati~e Taze Birinci Morina Balı~ Jnöının Kiloluk şişeleri 60 kuruştur. 



Uhlaruuzclaa fa1cla bekliyol'DlllS 

HABER'i 
Tercih etmeniz llzımdır. 

YukanJa: FrtıtUaJa Tur ıela· rak ölmüı, öteki lnıJurmaı bir laa
rinJe bir cambazhanenin ahırla- Je ıelerek kentli.ini Jqan ~Juu.. 
nnJa yangın plıımf, ate§ten lir· mafa ~alqanlartlan iki kifiyi ya
ken iki lil bir türlü Jqan çıkanla· ralamqtır. Hayvanı, nihayet, jan
mamqtır. Baialanlan biri llôfula- tlarmalar ıelerek kurıanla vunıb 

ölJürmiiflenlir. 

'Altta: lnıiJterecle arızalı yollar 
iüerinJe bir motoailılet müaaba· 
ktm yapılmııtır. Rainule, birinci 
gelen bir motonklet~nin bir dere
den ge~tiği görülüyor. 

Şfmdl NefJgork ao1yetalnb kendisinden en ~k bal&aetllld 
dın, Prenaea Barbara Medl.Danltlir. ICendial Bulton lamlnü •"""' 
taeirin kızıdır. Medmuu ailesinden ~ luırüıün biri Ue er7l 
Prensf'a olmu,tur. Bu efJlenmeü, sırf aaalet llıwanına ka"'lfmalı 
11eıinln rol ognadılı aö11lenl11or. Realmtle, orta gerükl kadın, bu 
prenantır. Onu al1U9 f aluuı baktırırken görügoraunuz. Prenanırı 
11Ul8ları da ~ok meıhurdur. 

Medloanl, eald bir Gard ailea141r. Bu aileye menaup ~ ko 
biri, NktUe fUm gılduı Pola Negrl Ue efJlenmif, fakat yıldız, P--~ 
hoflanmaRUf, çok ıeçmeden aynlma§lardır. 

• t 

l•vl~rede, senglnlerln ellenclWeri ger olan Sen Mo~ 
larında ~ifan ganonlann lllllluıkiak patenlerle '""1maıll 
lcab eder. Buz Snrinden ,.,-ek mliflerilere giyecek w ~k ,., 
türmek, bafka tllrlll mlimkan dlfldir. Realmde bır ganonıuı ' 
yaparak, mDılerilerln masasına lçkl w giyecek 11etlftlrdiilnl 
gorsr.ınuz. 

1 SOY ADLARI 1 1 Esnafvelşçl ~ ~-----··-------
Okuyucularımızın soy Balıkpazarında 

1 Kilo yerine okka 
ad arını neşrediyoruz kullanılıyormuş! 

Ocal - Hadımköy mülizım Sa Muhtar. 
lih ve Nasfet. Göksel - Eıkiıehir naf a dai • 

Gönenç-Adl°ye beıinci hu· resi fen memuru lkcalı oilu Meh
kuk yazganlarından Muazzez, br med Ratib. 
deti Sabahat, annesi Nazire. Kayadeniz _ Baytar müteka • 

Erten - Birinci mülazım istih· "dl · d ka d v hb" 
•-~ b"tl ·nc1 S b • V f" ı enn en ptan za e e ı. aamza ı erı en an uı. . 

1 M''t ka"d b" L-- N • Gızlev - Küçük M111tafa Pata tm - u e ı n""'9ı un, . 
...... N • "'I c·· I s , t• caddeaınde 78 numarada berber 
...,.ı acıye, og u uze an a .ar • . 
Ak d · • tal be • d z· la j Hıfzı, valıdesı Hürmüz, karısı E • a emısı e ıın en ıya, • • . 
_ M l"h K d • t'' R "f mıne, ojlu F ethı. ... e ı a. ar eıı uccar aı ve 
eti. Oilu Ordu frengi mücadele Suna - Fatih Karaaümrük 
memuru Avni ve kızlan. Drağman caddesi 22 ' numarada 

Yalçmkaya - Beyoğlu Taks=m Namıiye. 
Zanbak sokaiı n11U1ara 18 Cemil. Pilevne - Kadıköy Muvakkat• 

Batkurt - Eskitehir Kurt mar· hane caddesi 74 numarada Ah· 
kalı kiremit ve tuila fabrikası sa· med, Niyazi, Şevket, Hayrettin 
hibi Hacı Osman oilu Almıed kardqler. 

-Günün Fotogralları 
Muhtelif "azetelerde çıkan gOoOn hadiselerine ait fo· 

toıraflarla ıpor mecmualarında g6rdtığlln6ı ıpor hare· 
ketlerine ait fo•ograflar yalo11 lstanbulda VAKiT 
ktıtOpbaneıinde satılmaktadır. 

Balıkpazarmda seyyar bakkal 
Aziz diyor ki: 

- Balıkpazarmm bazı esnafı 
buıünlerde yeni bir usul çıkardı. 
(Okka hesabile perakende mal 
satmak). 

Halbuki kilo hesabile alıı verit 
ed'lmeai kanunlqtmlmıı bulun· 
maktadır. Buna rağmen bu nevi 
esnaf böyle eski okka hesabile 
yani kanun hilafına hareket et • 
mek suretile kilo heaabile 1&bf ya 
pan esnafın 1&bfmı sıfıra indir
meie tetebbüa etmektedir. 

Kilo ile alıt ver=ı bazı müşteri· 
lerin botuna gitmiyor ve okkacı 
esnafa fazla raibet gösteriyorlar. 

Belediye bunlan kontrol etme-
li. V ~ ı.öylelerini cezalandırmalı· 
dır. 

Göz Hekjmi 
Dr.. Şükrü Ertan 

Babıili, Ankan caddesi No. 80 
Telef•: 22568 

Sah sünleri meccaaendir .. 

Erkeklerde akitsiz ricad ye zibla yorpnlaJa 

Hormobi 
Tabletleri 

Kullanmakla tedavi edlllr 

Hormobi 
Tabletleri 

yacudu ve dımaQı kuvvetlendlrl 

Yaşamak neşesini 

Her ec11nede batanar. Fiyab 150 lnırupr. 


