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11""~~"":?.r!~rinin yazı- rDEVın:-------···---ı Avrupa trenle.rı· ı·şıemı·yor ,,ı,oe ~ö11leni1inde kar'§ıklıklar ola- J TiYATROSUNA 1 
!;'· I DOGRU 1 

~il ey,, sözü, adam adından sonra ------------
8,11 atıllırdı.. Orhan Bey, Ertuğrul 
ctr d Turgut Bey derdik. Hepsini bir 
ı... ~ a söylemek i"ln de "Orhan Er-
'"flrr,ı T ı- , , 
tıtdık.' urgut Beyler,, diyerek kıaal-

~Banım., sözü de "oouteydi: "Tilr
lq,aı' Sevim, Yıldız Hanımlar" diye 

tırdık. 

Şimdi "B "B k li l • GdLa • ay., , ayan., e me erı 
Orh rın başlarına konuluyor: "Bay 
"IJ ";2• Bayan Türkan., gibi. •• Ancak, 
de •11 ~r Orhan, Ertuğrul, Turgut., 
cı::eoe ve Uazmağa dilimizle yazga
.. 8 ıt (kalemimiz) varmadığı gibi, 

ta:a~~!a~ Türkan, Sevim, Yıldız" 
. çınunı de kullanamıyoruz. 

Dıl b'l . l da b. ı oın eri ıunu, bize de ulusa 

1
/ldirmelldlrler: 

der1c: l~ na&ıl olacak? "Bay Orhan,, 
'l'ıır il Bay,. başa geçecek, "Orhan, 
~111,011t ~aylar,. derken sona oelectk, 
Pllt mi. - - "Baylar Orhan, Tur
~ri' ~"Baylar ve Bayanlar Orhan, 
6tr 

11"~"'· Türkdn ve Sevim,. gibi 
lla:ıı •oı biçimi, belki, al'f verif 
l>ıı b ~tında yakışık alabilir; ancak, 
t_; ıt toman, bir ıöylev (nutuk) or· 
~da Pek çiğ, ayl..-ın kaçıyor. 

fılıJc tıııl yapacağız? Sorgumuza kar
Oerilsln. 

....______ <Va-tfO) 

Japonya 
llangisini 

tercih 
d cek? 

~ltlerlka Uluslar Der
eğtne girmeye ba

Zttlanırken Japonya 
çıkacak mı? 

1- uıllllararası ııyaıanm ustalık
•i.tıJ~~ldiği yerde, Cenevrede 
t\i.J·· 1 ilci ehemmiyetli mesele gö-

"Yor. 

ltı.ı8unıardan biri, fMr ulusun u
ai-~ derneğinden çıkmaz, öteki 

·.qe&idir ç . 
~c-ıc oJe\n Japonyadır. 

~lOuncuda) 

Ziraat 
80 bankası Ooo lira zarardan 

Bir Devlet Tiyatrosu ku
rulıri.asına çalış ılı yor 

Bayan Halide Rasit Rizadan büQI 
tQn alaca~ını almış 

Bay Hilseyln Kemal neler anlatıyor 

Ankara muhabirimizden: 
Burada herkes Hat!denin kim-

seye haber vermeksizin Raıid Ri .. 
za grubundan ayrılarak lstanbula 
kaçmasından bahsetmektedir. Bu 
mesele etrafında Raıid Riza tru
pu aanatkirlarmdan Hüseyin Ke-

·--'-~Manikürlü 
' 

malle konu§tum. Bana ıu .sözleri 
söyledi: 

- Halide ile birlikte bir kaç 
gencin trupumuzdan ayrılarak ls
tanbula kaçmaları üzerine trupu. 
muzun dağılacağı yolunda çıkan 

(Devamı 10 uncu da) 

ilet 

Edirneye yolları teftişe gid.en 
şsrk demiryolları müdürü döndü 

Dün, 1'.vnıpa Ekspresi geleme- kitten daha sonralara kaClar lstu-
di. Sabahleyin yolcularını kar§ı- yonda bekledikleri halde ekaprea-
lamağa gidenler, posta bekliyen- ten eaer görünmemitti~. 
ler, trenle işi olan daha bir çok .. Dün ak§am geç vakitlere b-' 

Halka kolay ]ık olsun ki,:ıer, trenin gelmesi gereken va.. (Devamı 10 ncuda) 
~ç~~nrenkrenk dfye ~rketler an~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

. paçalar 

boyanarak satılması mıya çalışıyorlar Kırbaı-la dövülecek 
menedilecek Bundan bir müddet evvel orta- ~ 

Son zamanlarda belediye za· 
bıtası memurları §ehrin bazı 

yerlerindeki itkembeci dük -
kanlarında satılan paçaların, al 
pembe bir takım boyalarla bo .. 
yandığını görmüılerClir. 

Paçacdar, paçalara yaptıkta
n bu garip manikürle, müıteri • 
yi daha çok celbettiklerini gör • 
müılerdir. Pembeye boyanmıt 
bir et altında kırmızı tırnaklar 

velev ki, bir paçada da olsa e -
peyce rağbeti celbediyormuı ! 

(Devamı 10 ncuda) 

ya atılıp sonu gelmemiı lbir dütün 

ce ıon günlerde yeniden meydana 

çıkmıttır. Şehirde iıliyen nakıl 
vasıtalarında, bir yolcunun şehrin 

bir ucundan diğer yerine kadar 

gideceği nakıl vasıtaları için müt 
terek bilet verilmesi düşüncesi 

gittikce taraftar kazanmaktadır. 

Meseli: Y eşilköydeki evinden 
istiklal caddesindeki itine gidecek 
herhangi bir kimseye hem tren 

hem de tramvay biletini bir defa-
(Devamı 10 ncuda) 

Başbakan kim? 
Avam kamarasında kadın, erkek 

sesleri "kahrolsun kıtllk 
hükumeti,, diye bağırdı. 

tan öyle kovulması iktiza ettiiini 
beyan etmittir. 

ııasıı kurtuldu 
~u~~28(HABER>- Bir MisterKortortadayok 
lca11~ h 1 

.. ın buradaki un f abri
~ .,. Ugday &atması maksadi-

Londra, 29 (A.A.) - Avam 
kamarası, dün aktam itsizlik taz· 
minabna istihkakı olmayıp, evvel
ce içtimai muavenet dairesinden 
yardım gören itsizlere sahabet e
decek olan yeni yardım meclisi 
için istenilen 5 milyon İngiliz li
ralık munzam tahsisatı müzakere 

Gene mesai fırkasından bir bq
ka mebus, bükUmeti tenkid eder
ken, dinleyicilerin arasından yük
selen kadın ve erkek sesler: 

"Kahrolsun kıtlık hük6me~,, 

diye bağmnıılardır. 

<.ıraat B 
•atı~ ankaıile yaptığı alım 
ll~ lnukavelesi üzerine 933 ıo
~ ~adar yapılan ilk parti 
~..:-: ~ı-alrk teslimattan banka 
:."V\JO lıraya k . . 
'lr, ~iid • ya nı zarara gırmıt-

detı 934 Eylulünün sonun 
(Devamı 10 ncuda) 

iki operet 
1ı .. lllenedildi 

tılar: "Liik h t, 
ve ''U s aya ' 

1 
lihtt-

1 
Ç saat,, tir 

~~hı lllat~ arda .?YDanacak piye ... 
kite ed'J Uat nıudürlüğünce tet
ttJc. Ö~ nıekte olduğunu yazmıt
b-.... trend·.... · 
~q~ •• gınııze göre matbuat 
!:~~tr01tnudürlüğü latanbul tehir 
l··k unun r \i , h epertuvarında olan 

teıı ayat " "·· eti .. • " e uç saat ope-
~· qın .. . ,, 

lttit-. &oaterılrneıinı ~asak et-

Şimdi de fikrine 
milracaat için bu 
milyoner aranıyoı

Amerikada silah imal ve tica. .. 
reti üzerine tahkikat yapan ayıı.n 

komitesi, gemi yapma korporas -
yonlanndan birinin baılıca ıahib 
}erinden Kord isimli bir milyoner 
Amerikalıyı -malUnıatına müra· 
caat etmek istediği halde- bir 
türlü bulamamaktadır •. 

Bu had:seye lngiliz gazeteleri 
de ehemmiyet vermektedir. Çün. 
kü bir çok milyonları olan bu A· 
merikalmın,ailesile beraber geçen 
yılın ortalarında lngiltereye gel • 
diği beUidir. 

Şimdi tahkikat komisyonu, 
Kord isimli bu Amerikalı milyo • 
nerin sahih bulunduğu kumpanya 
nın gemi siparitleri almak usulle
rini tahkik ile me§guldür. 

.(De,·amı 10 ncudal 
Mister Kort 

etmiştir. 

Müzakere esnasında, sol cenah 
mesai fırkasına mensub mebus 
Bukanan, tasavvur edilen yardı • 
mın yerinde olmadığını söylemit .. 
tir. Bukanan, başbakanı ağır ta. 
birlerle tenkid ederek, onun kır ·ı 
baçla dövülüb de, umumi hayat • 

Birçok kimseler dıpnya çıka
rılmıtlardır. içlerinde bazdarmm 
protestolarına rağmen, halka mah
sus tribünleri İfgal edenlerin hep· 
si yerlerini terke mecbur edilmit
lerdir. 

Müzakere tatil edilmittir. Bu 
gün devam edilecektir. 

Tahriri emlak ffPerşm·-em·bel 
• : 1 

resmı i Günü 1 
: 

v
1
kttizbde on ... danin, dy1Uz11ddet ===·i 3 uçuga r 
Yeni Kadastro kanunu ile, şim- ,. R kl. BORJIYA 

d. kad b' · kul" en ı, roma • ıye ar, ır gayrı men un 1 w •• • 

. f. . d .. d . ! nmın kapagını muvezzıler-

1

. 
gayrı sa ı ıra mın yuz e onu m... . . 
b t. d ı "tah · · ml"'k ı den istemeyı ıhmal etme;r.i. e ın e a man rırı e a res- : . · 

• · 1cuı·· b. d iki. b i nız. mı,, gayrı men un ın e u- ; • .. • 
w • d' ·1m· r y . . d. : Aynı gun ılk formasını da 

1 çuguna ın ırı iŞ ır. anı tım l• t w• 

k d b. 1· ahk . f . j· verecegız. ye a ar ın ır gayrı aa ı ıra- : ................ - ............................. __ 
(Devamı 10 ncuda! 



Denize düşen 
altınlar 

Sıkı aruştırmalar 

Hauptman 
Aklbetinden endJşeYe 
düşmüş· bulunuyor 

henüz netıce vermedi Sağlık Bakanı 
Londra, 28 (A.A. - . lvning 

Stanclard gazetesine göre, cumar-

1 1 

Amerikada 

Bir gre" 
ihtimali gene baş 

gösterdi 

Flemington, 29 (A.A.) - ~·"' 
ptmanın mukabil iıticvabı xıetıcl' 
sinde, ona aid bir defterde 'P" 
cere ve merdiven ıekilleri ~ 
duğu görülmüı, fakat ınazııUl1 
ıekillerin kendi elile yapıhnadıl" 
nı iddia etmittir. . 10 

tesi ,ıinü Londra ile Para arasın- Ze ze e 
da İngiliz kumpanyasmm tayya
resi tarafından kaybedilen 16 al
tın çubuğunu muhtevi sandıklar 

Griton Kent yakınında bulunmuı-

sahasında yaptı
ğı tetkikleri anlatıyor 

Evler .yapılmakta, halka büyük tur. 

Londra, 28 (A.A.) - Geçen 
cumartesi (Ünü bir lngiliz tayya
reıinden düten altının bulunduğu 
na dair verilen ha~er tekzib edil-

mektedir. Kıymeti 22.000 lngiliz 
lirası tahmin edilen çubuk halin
deki altınların aranmasına devam 
edilmektedir. T~yyare yolcula -
rından birine aid olan bir bavul, 
bu sabah Abbevild civarında bu
lunmU§tur. 

Irlanda ile Inglltere 
arasındaki anla
şamamazlıklar 
Londra, 29 (A.A.) - Domin

yonlar nazm B. T omu, avam ka-
marasındaki beyanatında ticari 
meselelerden ıonra, İngiltere ile 
İrlanda arasındaki ihtilaflı politi

ka meselelerini de müzakere et
mek üzere görütmelerİI) geniıle
tilmesi için yapılan tahminleri te
yid eder gibi göriinmilf tür. 

Yapılan anlatmanın yan reııiıi 
bir mahiyt almıt olduğunu söyle· 
dikten aonra, B. T oma•, demiıtir 
ki: 

"Eğer anlaımalar genitletile • 
bilecek olursa, hükWnet, bundan 
ancak memnun olabilir. Kapının 
daima açık olduğunu her zaman . ... . 
teyid ettik.,, 

E'vlenmeler en çok 
Almaoyada oluyor 

Berlin, 29 (A.A.) - Reımt ata
tistiklere ıöre en 'çok evlenme Al
manyada olmaktadır. Evlenenle-

rin nisbeti umum · balkın hinde 
10,2 sidir. Almanyadan sonra i
kinci gelen lngilterede ise bu nis
bet binde 7 ve Franaada 6,9 dur. 

--0--

26 tayyarellk bir filo 
Sen Domingo, 29 (A.A.) -

Dün, 26 Amerika askeri tayyaresi, 
Porto· Riko'ya gitmiılerdir. 

-0-

Sovyetler lngiltere
den bir milyonluk 

mal alıyorlar 
Londra, 29 (A.A.) - Arkos 

§İrketi parası peıin verilmek üze
re Sovyet Rusyanm lngiltereye 
bir milyon ıterling'lik makine ve 
levazım sipariti hakkında bir an
la§ma yapıldığını bildirmektedir. 

---0--

lsplrtodan 16 kişi 
lHdil 

Utika, 29 (A.A.) - Nevyork 
- Zararlı alkol içen 16 kişi ölmüş 

ve üç kitinin de hayatından ümid 
kesilmittir. 

-0-

(Jroguayda karışık-
lıklar artıyor 

Montevideo, 29 (A.A. - Uru
guay' da kan§ıklıklar artıyor. Asi
ler askeri kıtaları isyan ettirerek 
hududu atmaktadırlar. 

HükUnıet merkezine giden yol
lar nezaret altındadır. 

B. Herrera, reisicümhura, milli
yetperver fırkanın müzaheret ede
ceği hakkında teminat vermİ§tİr. 

yardımlarda bulunulmaktadır 

Nevyork, 29 (A.A.) - Sendi
kalara girmemiı olan İ§çilerin rıh
tım İ§lerine karıımamalan için bir 
hareket vardır. Bu harekete teşri
ki mesai ebneleri yasak edilen 
nakliyat ıandikası protesto olarak 
30.000 kamyon §oförüne ifev em-

Ankara, 28 (A.A.) -Zelzele 
aahuında yaptığı tetkik ve tef tit· 
ten evveliıi gün ıehrinıize dönen 
Sağlık ve Soysal Bakanı Dr. ~ay 
Refik Saydam, Erdek ve Marma· 
ra adalarındaki zelzele hakkında 
Anadolu ajansına qağıdaki be • 
yanatta bulunmuıtur: 

"- 23.1.1935 den itibaren 
t~ftite baıladmı. Balıleesir valiıi 
ve dahiliye ve ııbhiye vekaletleri 
teftit heyetleri reisleri beraberim· 
de idi. Erdeği, Pap.limanı, Avp. 
ve Marmara adalarını dolqtım. 
Zelzelenin en büyük hasarı bu f:iç 
adada yapbğı ve buralarda mes
kQn ahaliye zar..- verdiii ıö?ülü
yordu. 

Zelzele lienilz bitmit delildir, 
fakat tiddetini tahfif ebnittir ve 
timdiki lialde yrmi dört aaatte bir 
kaç defaya münhasır zararsız sar
ımtılar halinde tekerrür ebnek • 
tedir. 

2 - lstiınasız biltimum aile· ri vermittir. 
!erin birer aylık iqesi kendileri- Greve 35.000 nhtnn iıçiıinin 
ne verilmittir. de iıtirak ederek liman faaliyeti-

3 - Kereste kısmen gelmif ve ni durdurmalarından korkuluyor. 
inıaat baılamıttır. Her ıün de --o--

gelmektedir. Romanyadan gelecek 
4 - Kolordunun bir inpat Tilrk milhacirler 

müfrezesi ve Balıkesirden ve ci • 
var vilayetlerden bulunan taşçı 
ve dülger ustaları mahalline gel -
mit ve işe başlamıılardır ve da • 
ha gönderilecektir. 

5 - Marmara adasında açı • 
lan bir doktorlu ve bir sıhhiye 
memurlu revir, hasta olmamakla 
beraber daima emre amadedir. 

6 - Hastalık yoktur. Her a -
dada daimi bir ııhhat memuru 
vardır. Ve iki tabib de her gün a
dalan dolatmaktadır 

7 - Çocuklar ve büyükler a -
ra.sında herhangi bir tekilde gı • 
dasızlıktan veya suitegııddiden 

mütevellid bir rahatsızlık yoktur. 

Ankara, 28 (HABER). - Ro
manya hük:Umeti, Romanyadan 
memlektimize göçen millettaıları• 
mızın beraberlerinde 200 liradan 
fazla para getirmelerine müsaade 
etmemektedir. 

Muhacirlerin hu kadar az bir 
para ile müıtahıil bir hale geçemi
yecekleri iee açıktır. HükUmetimiz 
Romanyadan göçecek vatandaşla
rımıza daha fazla kolaylık göste • 
rilınesini dost Romanya hükume -
tinden rica etmiştir. 

inhisarlar niiidilril 
Sayla.v namzedi mi 

olacak? 

Haupbİıan, 1929 aenesiııde 
bin dolar kadar birikmit ~ 
bulunduğunu, la.kin karısnıJJI 

''Cİ'' nu bilmediğini söylemit ve: 
rajda 14.000 dolar bulduğu~ ~ 
man da, g~ne kenJiıine bır 1"'' 

ıezılirmedim,, demiftir. 
Evinden çıkarılarak geti~~ 

ve üstünde Kondonun adreJ11 
telefon numarası kayıdlı olan fi"' 
vaz kendisine gösterilince, ~ 
nun bu yazının kendi yazıtı oldll' 
ğunu inkar etmiJtir. ----'· 

Müddeiumumi, b~ kartıl~· 
"Halbuki, demi§tir, Bronskt'dtı 
bu yazının sizin olduğuna dair 1" 
min etmiıtiniz.,, 

Haupbnan, giydiği ayakkabı ' 
nın numarasım bildirdikten sofi' 
ra, iddia makamı hu numara.,.ııı 
Lindbergin pencereleri altında f3 
rülen ayak izlerine qağı, ~ 
uyduğunu aöylemi,tir. 

Hauptman, Fi,in ölümünde' 
sonra, ona sağlığında · 5500 do1" 
borç verdiğine dair, ailesine ın~ 
tub yazdığı z~man yalan söyleoJİf 
olduğunu ikrar etmiıtir. 

Hauptman, bugün de de~ 
edecek olan bu çok sıkı sorguıı1'1 
sonlarına doğru pek enditeli gö,a
nüyor ve elleri titriyordu. 

Zelzelnin olduiu tarihten\;eri 
alman ıeri, ıittematik tedbirler, 
civar kasabalar ve k<Syler halkı • 
nm da kıymetli yardımı Ue, fela
ketin ac111m azaltmak hususunda 
çok f aydab olmuı ve ille bir iki 
günün heyecanı geçer geçmez 

8 - Halk için muvakkaten 
birer katlı ve lüzumlu müıtemi • 
latlı barakalann İn!a•ı on bet 
gün zarfında tamamen bitecek 
tekilde tertibat alnmııtır. 

Ankara, 28 (HABER) - in
hisarlar umum müdürü Bay Hüa· 

nünün saylav seçileceği ve yerine tü 
tün inhisarı müdürü Bay Mitha - Londrada 
tın tayin edileceği söylenilmekte • F B 8 k J{I 

tam bir organizasyon halinde. a • 
çıkta kalan vatanda§ların acıla • 
nnı dindirmek imkanı hun~le gel· 
mjştir. 

9 - Halk yıkılan evlerin al • 
tında kal~n e§yalannı ve gı<la 

maddelerini çıkarmaya başlamıt· 
lardır. 

ransız as a aıı 
~li·- wıaı=- •ı:ı ..... Dış işleri Baka~ı neıet 
gün için temin edilmittir. görüşecekler? 

Erdek merkez kazuı da dahU 
olduğu halde Marmara nahiye • 
ıi merkezile, Çınarlı, Gündoğdu, 
Asmalı, Pa,alimanı, Balıklı, Har
manlı, Poyrazlı, Tuzla, Türekli, 
Yiğitler, Ekinli, Narh, Ocaklı, il· 
hanç, köylerinde 9083 nüfusun 
ıııkin olduğu 2092 haneden 180 i 
tamiri kabil olmak üzere 460 ev 
yıkılmıt ve 4 kif i ölmüı, 27 kişi 
yarahı.nniıştır. 

Yapılan ve yapılacak itler: 
1 -Aileler tamamen. çadır al

tına alınmıtlardır ve bazı aileler 
,imdiden yeni meskenlerine gir • 
mitlerdir. 

10 - Bundan ıonra Hilaliah
mer tarafından fakir ve kimaeaiz
lerle yeni çocuklu ve çok çocuk -
lulara iate yardımı yapılacaktır 

11 - Halle, muavenet heyet· 
!erine ve bilhassa inp.ata yar • 
dona davet edilmit ve iaıeye bat
lamıtlardır. 

12 - Arzu eden ailelere ke • 
reste ve diğer İcab eden malze -
mai verilerek eski malzemelerin -
den de istifade ıartile istedikleri 
büyüklükte· mesken yapmalarına 
müsaade edilmittir. 

13 - İnzibat hiç bir zaman 
l>ozuhnamııbr ve her ada ve köy 
nezaret altındadır. 

14 - Erdekle muvasala her· 

Sabah ~azeteleri ne 

15 - lnıaat mesaisi haftada 
iki defa Balıkeıir valiıi tarafın • 
dan tefti§ edilecek ve hızlandırı
lacaktır. 

16 - Hilaliahmerce verilen 
intaat muaveneti kafi gelmediği 
takdirde tekrar yardım edilecek
tir. 

17-Vaziyet, normale girmek 
üzeredir. 

18-Dahiliye ve Sıhhat teftit 
lieyetleri reisleri vazifelerine av • 
dete mezun kılınınıtlardıT. 

Türk vatanının böyle acılar • 
dan daima uzak kalmaımı diler· 
ken, her köteden buradaki va • 
tandaılara yapılan ve halen ya • 
pılmakta olan yardımları ıükran
la ve sevinçle anarım.,, 

diqorlar? l 
'' Dünyanın en kıymetli hah kolleksiyonu ,, 

KURUN - Asım Usun yazmış ol· dikten aonra Avrupa barı§ında Bal • ı maddeten yeti~tirmek mecburiyetinde 
duğu ba§makale Japonyanın Büyük kan andltıfmt18ırnn ne vaziyette oldu- olduğıı gibi manen de onların ıerefi • 
Asya sıytl8ası nıevzuludur. Y azumıda ğunu arQflıngor. Ve bu vaziyetin ni korumak mecburiyetindedir. Ve mi 
Japonların ikide bir de Çine hücum ı aağlam bir 11u~he dayandığım aöylü • sal olmak üzere geçenlerde Ankarada 
ederek muharebeler yapmt18ının Bebe- yor. sorguya çekilen bir memurun beş ço
binl Japonların Çini ecnebl nUfuzun· MiLLiYET - Ahmed Şükrü Es- cuk babWJı olduğunu söylemesini alı
dan aıyırarak kendi nüfuzuna almak mer Ktlltür Bakammızın Evkaf mü· yor, bu vaziyetten dolayı çocuklarının 
i8temcslnde buluyor. Ve yazı3ını şöy - zestnl ziyaret etmesini mevzu olarak ne kadar müteessir olduklarını tasav-
le bitiriyor: almıı ve tetkikatından sonra Kürtür vur edin diyor. 

"Japonya bir yandan da lngiltere Bakanımızın müzedeki eşyaların iyi AKŞAM - Akşamcı lmzcqUe yazı-
ile Amerikanın elele vererek plcinla • bakılmıf olduğunu 11öylem':sini 11e- lan yazı gene YaJJ ıebzelerimizden balı 
rını bozabileceğini düşünüyor ve bu vincle karşılamıştır. Makaleye göre setmekte ve bunun ilımal edUemiye
l!d dedeli birbirinden ayırmak için de Evkaf müze11inde dünyanın en kıy- cek bir servet olduğunu söyledil.ien 
lngiltereyi oy~.lamak, onunla anlaş - metli halı ve kakma, işleme kolleksl • sonra ihracı yollarının aranmtl8ı vak
mak yolunu arıyor. lngiltereden de yonlan vardır. Bunların değerlerince tinin artık gelmiş olduğunu ildve et
kendilline umud verecek iıaretler bu· iyi muhalaza cdilmeai için müzenin mektedir. 
luyor gibi görünüyor.,, kalorifer gibi ihHyaclarını da bir an SON POSTA - lkl yıldız imzalı 

CUMHURiYET - Yunus Nadi bu· evvel yapmak lôzımdır. yazı Vefa- GalatWJaray maçında ge-
günkü yazısında evvela geçenlerde ZAMAN - Zaman imzalı yanrnn çen yaralanmalardan teessürle bah
ajans tarafından Bulgarlstanın Ro • mevzuu babaların yaptıkları yanlıı scdiyor. Ve futbol oynarken kala göz 
ma anlaşmasına girmesi için Fransa hareketlerden dolayı evliidların çeke- demeden indirilen yumruk t'f! tekme-
ve ltalyadan davet aldığı yolunda ve- bilecekleri acılardır. lerin Türk sporculuğunun yllzllne vu- ı 
rilen telgralın yanl'f olduğunu söyle· Yazıya göre bir adam çocuklarını rulmuı kamçı olduğunu söylüy_or. 

Londra, 28 (A.A.) - 8. Fl..,
den ile B. Laval per§embe güııU 
Londraya gelecekler, cuma ve ,ıı' 
martesi günleri İngiliz Bakanla • 
rile görüıeceklerdir 

Paria, 28 (A.A.) - Havas"· 
jansından: Resmi mahfeller S-1 
Laval ile İngiliz Sefiri bay Cler1' 
arasındaki mülakatta görü§iile~ 
meseleler hakkında ketUıniyetı 
muhafaza etmektedir. Tahnıiıı"' 
dildiğine göre bu mülakatta si -
Iilılar meselesi mevzuubahı ol -
muştur. Maamafih ıalahiyett'1 
mahafil, gerek bu mÜlakatın ti 
gerek gelecek Londra görüt111e ' 
. . 'k' l k d -a-sının, ı ı mem e et arasın a -

tekabil itimad ile iş birliğini 111ııb' 
faza hususunda İngiliz ve FraJI • 
aız devlet adamları arasında ırı~ 
tazam surette cereyan etmekte 
lan mükalemeler gibi telakki e -
dilmesi. icab ettiğini tasrih et• 

mektedir .. u· 
Bay Laval'in perşembe gtıfl _ 

Londraya hareket etmezden e'f 

vel tekrar İngiliz sefiriyle görilf' 
meıi muhtemeldir, 

-0-

Kafkasyada zelzele 
... tt:' 

Moskova, 28 (A.A.) - JY••d ,, 
rayı Kafkaıın cenup kısnıııı bit 
da, ayın 25 inci günü yeniden • 
zelzele olmuıtur. Orta tiddette 

0
_ . ıe 

lan bu zelzelenin merkezı ~· 
ninakanda ve Gürcistanda }. ., 

kalidedir. Zelzele Tifliste de~, 
sedilmiıtir. Henüz malunıat a et' 

. d . _.,. .. 
ftıamı~ ıse e, zarar ve zıy~ · 

mediği tahmin olunuyor. , 
Hatırlardadır ki Leninak~e1' 

Güre.il ıchri 1926 da tanııınıchJ1 "ti ·r ~ zeleden harab olmuı ve bı 8 

yeniden yapılmııtır. 

-

de ., 



.......... 1• 
_'JI~ - ~ 
~ 'l&iLşiütı: 
}::ir tiy;.ho;-... 

çmkan artistler 
iLi Da.idi .. Mtelerde, artiat Ha· 
.._U. a..:..a. D--· et. L ... _-~ •-,ıd Rıza arum-

Rıhtım 
Antrepoları 

BEYAZ 
ZEHiR 
TiCARETi 

llllııııı..~ Jabud devam eden 
..._ ~ Mrlevhalan sizi· 
tı. ilittı. do~ canımı pek ırk-

Lftzumsuz eşya çıka
nlarak tasfiye 

edilecek Eczaneler sıkıca 
~ ı.ı.ı. &ıeldııaı y..ı liman idaresi. liman ;11e- teftiş ediliyor 

..... bizi bırakıp bçtm r.,, Cle- rinde ıslahat yapmata evvel& an- Eczaneler müfettiti lamail 
I\..~. _ trepolara düzen Yermekle bqla • Hakkı bütün eczaneleri yeniden 
~ deı . llllfbr· E1ki nbtım kumpanyası teftit etmektedir. 1...U H~ 

~ten fillnca ,...:de taah- pmanmda içinden çıkılmu bir dün de, Karaka7den Bebeie ka • 
ıı........-:- ferine ıetirmemittinl halde olan antrepo itlerinin bu- dar olan mmtakadald eczaneleri 
:~ 7 el teftit etmiı Ye defterlerile num:ud -.. IDU ,, iye cevab veri - ıünldl teklile 7eni idarece yüril • 

tiilmesine jmkb olmaclıiı an•aıd :- mJtdanm ıözden pçinnif • 
"CW41.a ldld1m. Çanldl. kav- mıttır. 
L~ Uci taraf da takdirle aev- Bu antrepolar lyle bir yerdir ki 
~ ldaaaeıerdir. BaJle JIPra • 11llarm biriktirditi aalıibeb et'Jll 
.,._.16relder acuıdır. hun.da olduiu ı:bi, aahibi Ye def 
...::::Jdetılkten aoma, ud terlerde b11cb olduia halde loca-
.._. iatediiim noktaya diai olmıyan ( 1) etY• da burada 
___,.., ıöriiJmekteclir. Bu antrepolarda 

tt. 'l.tı• Rlaa, J'enl hlr tbalro mfl.. bir taafi1e yapılmadıtnıdan eıtJ& 
...ı 'P'9k bbaalnd ba- koyacak 1er bulunamamakta Ye 
~ ldi. tefe ~ tilccarm eıyuı Halkdeld bela:i 
~ Ba tefeb~ilN Darül~ yerinde deniz oıtaamda a7larca, 
.. ~lele, Şu:ye, Kemal il- kann ve J&tnwnm altında, maY • :::.... ~:::=..ı = nalar içinde bekl-"tedirler. 

Liman umum mGclUrtl Ali Rıza 
~ • Dlenlalar çıktı diye, tim- ÇeYik eTTell bu kantıklıtın CSnil • 

Otrenclilbnize ıare ec:aneler 
mGfatiıi lamail Hakkmm bu tef. 
tifte uirafblı en miibim cihet 
"beyaz zehir,, ticaretidir. Bazı e
roinman ve kokainmanlarm muh
telif aemtlerdeki eczaneleri ıeze. 
rek reçete ile ihtiyaçları olan ze • 
bbi topladıkları anlqdma11 üze
rine bu 7oldald teftit add&fbnl
llUfbr. Hatta itittitiınize ı&re hu 
iti yapan bir eroimnan doktor ela 
bulunmaktadır. Eczaneler bu dok 
torun morfin, eroin, ve kokain 
bulunan reçetelerini yapmamak 
için talimat almqlardır. 

~ -~ itimi•, h• hanıi 
...._ ~ uzak mı kalmalı • ne ıeçilm•ini ıerekli prmilf ve Bil il k 1 
..-, antrepolarda 7eni bir taafiye iti e SUCU yapı • 
L~~ il& iptidai bldeel tlSJ bqlamıftn'. Belcci yerinde bulu • masmın in Une 

mn manalarda beldiyen etJ& ela geçilecek 
lıt. ~ laace,16 hl,tlr, ikiye aJl'I- antrepolara alındıktan ıonradD' ki Trakya umumi mfifettitlili, G-"'::!•JN tetJdl ed•. O iki Halicin ortaamı kaplıyan bu m&Y· zerinde brtun mtihGr tafmuyan. 
~ la. ele behmi ildJ'e a:rrr na aduı kaldırılabilecektir. auculdarm amuml mllfettiflik mm 
~ Ote wandan, eeki ıhket .,,,._ tabamda qtılmaımı )'&lak etmit 

ı- tir. Umumi mtıf...ı•lik lacukl&r111 iL:_~ Wr tlrbtte, bir pzete amda anb epolarda ka,bolan et • --. 
~ele, bir ailede ve nl- ya için tirlcetin Çinili nhtım • kantdddctan konınma11 için m
~~MI• lnldp.fm kana • nmdaki tasfiye heyetine müraca • cuk yapılan yerleri ıduca teftiı .. .-ı atlar Japttii'ıakta«hr: ettirmektedir. Sucak J&Pdacak et 
'~ Darll11'ed 7' a., i ' ler ba,tar tarafmdan ma&JeD8 .. 

.-.... -"~ •• ~ c1 .ı--:_· Edlrnekapıdan Eyuba dilme1de " ,apılan aucaklarm a. 
.. -llftllllelell IÇm 8, .az-'1" iine L...- b• .ttL elam 
L ..... larak iki rnlmıt asfalt yol t •uııtUD lr mwıtlr p Ta-
~ ~ Je • • Bel d. -A- bari • d Yed" nıbmktad1r. Bu karar latanbul vi-

e ıye, •wı- cm e ı- li . d bild irilm • • 
~ 1alr aJnlq ·c1a, Ratid kuleden Edirnekaprya kadar ya• ~=a:a bu &JID 1:-~de tathi-
~- llt:uaak edenler IUJ'etinde plmakta olan büyük ufalt 7olun ka b lanan b karar --L-=-· d 
....-:·~ -..ı-:..a.1• 8 1 bu 111 yazma kadar bitirilmea:ne d b&falkm --LL~tma ~~. e 
~ lıııı.C ·~""ı. u, mem e • - e 1R111U1 UJ'IUD ıvnu • 
tn..~ ha)'ll'h bir itti. çalıflll&ktadır. Bu yolun yer dü. düiünden kabul edilmiftir. 
~ -.... eclilm netİc8Jİ, her zeltilm~i ~itmiı .. ı~bidir. Bu ya• Bakkallar ~iyeti ele bUtün 
S letehbtlae ıiritenlerin ar • zm tehrinuze m~·m mikdarda bakkallara bD' tamim yaparak 
~ latidacl Ye laJmet)eriyle a. aeyyah ıeleceii cıhetle daha çok kurtun mühünüz tucuklann b . 
' .....,_ eebepl• yilzGn • M)'Jab1ar için yapılan bu J'Olun çak olacaimı ve buna cJikkat edil 
~ bir an enel bitirilmesine çalıpl • meaini bildirmiftir. 

' 1apıJabk teJI Halide. maktadır. Yolun eau projesi Ye • 
~ ~ Kemallerin, dikuleden Eclirnebpıya kadar 

Hacca giden 
Uygurlar 

Burada gUrdDklerlne 
hayran kaldıklarını 

slylDyorlar 
Hacca gitmek üzere Hicaza gİ· 

derken tehrimize uirJyan ve bir 
müddetten beri burada bulunan 
Orta nAayah Türk Uygurlarda 
mürekkep bir kafile dün T oroa 
yolu ile hareket etmiılerclir. 

lrkdqlanmzdan biri dün ken
dlıiyle ıCSrüten bir muhanirimize 
demiftİİ' ki: 

"-Burada ı&rdüklerimizden 
duyduiumuz aeTinci bia ıize an
latamayız. Oz kardetlerimizle ıe-
çirdifimiz fU ıünleri unutamıya
catız. Her adımda kartmuza çı· 
kan ilerilik bizi hayrette bıraktı. 
Hele bu llerilili yapanların bizim 
kardetlerimiz oldutunu dütün· 
dükçe HTİncİmiz bir bt daha art 
b. Biz de bu 7eniliibı akqma ken 
elimizi yerdik. Garüyonunuz: He-
pimiz burada ppka siydilr, aiz 
kardetlerimia gibi giyindik. Hica· 
za da Türk olarak bö;rle ıidece

liz . 
Hele PU&I' tBnG, liava llurban

ları için yaplan kutbıla)'lfta du,
dul\nlnla he1ecanı anlatam&JIL -Askerler ıeç8"en çotumuz he-
yecandan baJl)acaktdc. Bunu JW'
dUDnDa d6nllnce oradaki kerde,. 
leriniM de •nlatacala. 

Bizim Unur Tlldrçeai latan· 
bulda konutulan Türkçeye çolE ya 
km.. Kelimelerin konUfUlu ken -y(lzde ellili anlqlryor. Bakm ben, 
bu kadar, tizin sibi konupnayı or. 
bf.t pn içinde &irendim~ • .,, 

Kapahçarşımn 
tauılrl işi 

Kapalı Çartmm tamiri için be
lediyece yapılmakta olan hazır
lıklar ilerlemektedir. Belediye, 
çarımm tamirinde ne gibi nokta· 
lamı ıiizönilne almmuı lbnn 
ıeldiii hakkmda Müzeler Umum 
Müdürlüjünün mütaliumı tor· 

11111flur. Müzeler idaresi vaziyeti 
tetkikten IODI'& belediyeye cevap 
vermiftir. Bu cevap haldnmda ken 
diaiyle ıörüten bir muharririmize 
Müzeler Umum Müdürü Aziz de-la ~~kilerine, tenflerir yapıhmt olm•Jda beraber hara. 

~ dir. Bmılu cezab dan aGrlan giSreıek ıelen eenah
L. :."' llbi ealme ha,:.bınızm lana Kariye camiine uiraJIP 
~ .....,,_mas. Hallnn hu oradan EyGbe kolayca inmelerini 
~ lttink . " muhabbeti temin için Edirnekapıdan ahili 
' • c.;c1, her mGeueaede ol- tak:b eden caddeye kadar olan 
"it 111»1 tlJatroda da diaiplin bir buçuk kilometrelik bmm da 
"41 ~etlidir; fakat, Ra. ufalt yapdmuı kararlatmıftır. O 
lıL. ~,. lltjhak etmit an'at. nkit ufalt 701 Marmara kıyıs1ru 
~~mahiyet itiba. Halice bailıyarak Savaklar Pi • 

mittir ki: 
Tramvaf kanaı "- Kapalı Çarlmm tamiri hak-

Diln aaat 20 de Abara,.dan kında bizm de mütalaamız aorul
Ortaköye ıiden 225. numaralı du. Cartı haraptır Ye tamiri li· 
tramvay Kraköy durak )'erinde mndD'. Bunu biz de gördük ve ta. 
beklemekte olan Haçik İlminde mirin UJIUD olacajı yolunda ce
biri atlarken aendelemif, romor • vap Yerdik. Bu tamirden çarfmm 

kun altına dilferek tai bacaim • tarihi kıymetlerinin eluilmiyeceli 

~- "b" c1· • 1. meai iSnünden C. H. F defterdar 
'tL..,. il ı, wp me b. da 
._ cletilclir; olamaz! E- Nmt ocaiı IDUI :ranm Eyüb • '9 ~ tekillerincle Dariilbe- Enıinönü caddesile birleteeektir. 

::;_~ ......._ sitmi7en Tllrk dlU Jl'Jn ......., hama da, artİlt "' 
A.u_~~> 1a1111&1ıc1ırı .. çalışmalar 
'~· lrendi kendiliklerin- Türkdili Arattırma Kurumu ü-
--.... -:- l!nıf!ev1e1elerine bat vura- yeleri dün •bah ve öileden aonra 
"-1 ~ ll"hi Dariil toplanarak yaıbancı kelimelerin 

~ ~ ..:_., ~ :; Türkçe kartıbldamu lıalmata ui· 
,,.. •e llltleueae ftb.rma r&flllltlardır. 

~ • Ba tebeple, &raJI Cemiyetin çabımur, aittikçe 
~· b-. ~ belediyesine ilerlemekte ve Türkçe kartdıkla
-..~ ~i~ aibi, hallan n teapit edilen kelimeler aran
~. 8eiedli artiatlere kavut. maktadır. 
~ lrota i1e ele, hallan bu ia- Hazırlanmakta olan aözlüjün 

& a.:__ ~~ıkla Jerine ıetirebi • ilk parçuı, önce de yazdığımız 
- ---.ıidir. 

ıibi önümüzdeki mevsimde baaıl-
(VI ·na) mai• batlanacakbr. 

dan yaralanmqtır. dilfGnceaindeyb. Tamir buna aö-
Devrllen k•flk re ppılacaktır.,, 

Dün aaat 19 da s.n,_., Maden _,... __ 

mahallesinde s numarab evde o • Gayrlm8badlller 
turan Ahmed otlu Kadri, andal. arasında 
la lıtanbuldan Sanyere ıelmekte 
iken Emirıin önlerinde fırtmanm 
tiddetinden andal devrilmi), 
Kadri kurtanlmııbr. 

Ya11gın 

Gayri mübadillerin itlerine 
bakmak üzere kunilan yeni ko
mi17ona Akçe Bakanhimca, Gay 
ri mübadillerden Bay Subhi ve 
Nüzhet iza olarak aeçilmitlerdir. 

Kızıltoprak, Muradiyede Ha • 
ADP&f& çıkmazında, miitekaid Ziraat bankaSIDln 
yüzbqı Rıfabn oturduiu 10 na - butdaylan meselesi 
maralı evde J&DIJD çıkmıpa da Ziraat Benkaımn buiday itin-
aöndürülmilftür. deki yolauzluk talıkikab devam 
Eararket etmektedir. Hayclarpqadaki ıilo 
Şehzadebqmcla oturan tof8r ve anbarlarm hesaplan ile uğra

Fuad dün alqam imam aokak tak- f&D hey' et tetkiklerini bitirmittir. 
aiıinde otomobiline yulanmq, es- Bir kaç ıüne kadar bütün heaap
rar ıigaruı yaparken yakalan- lan Ziraat Bakanllı Müıtetan 
mıttll'. Atıfa verecektir. 

8 

lstanbul, Ankara 
lzmir 

Sovyet ediblerinden Nikolia 
1933 senesinde Türkiyeye birse
yahat yapDllf ve ibtiaularmı "la
tanbul, Ankara, İzmir,, iımi altm· 
da bir kitab teklinde netretmiıtir. 

Kitab bütün Sovyet Ruayada 
büyük bir alika uyandırmqbr. Ni
kolin evveli lıtanbulun eski töh· 
retinden ve hayatmdan uzun uza· 
dıya bahsetmekte ve Ankaraya at
lıyarak bu yeni ve diri tehrin Türk 
inkdibmın en uygun bir ömeı; 
oldupnu aölemektedir. 

Bundan aonra lzmiri anlatmak
ta, ve tekrar latanbula dandükten 
ıonra yeni lıtanbulla eaki lıtanbu
lu mukayeae etmektedir. 

• 
Eakl Romanya Kr•ll•••I 

Romanya Kralmm eski kamı 
premea Helen'in, ıene kral aile
ainclen eski bir auvari zabiti>:I• 

r ....... s.ı.,. 
evlenmu bere olduiu rivayeti 
Floramadan lqiliz ıuetelerine 
bildirilmitti. 

Premea Helen, mi Karolclan 
1928 Jdmda Mad•• Lupako ile 
münasebeti dolaJ181)'1e ayrdmqtı. 

Zararına 
satllan süt! 

AIAkadarlar böyle bir 
şeyin olamı1acağı 

fikrinde .. 
Süt müatahıilleri, aralarmü 

anlapnak için, bir kaç ıün 6nce 
Emaf Cemiyetleri miifterek Büro
aunda topJanmak iatemitlerdi. Fa
kat toplantıya ancak iiç Mit mü.
tabaili ıelmifti. Bu vaziyet üzeri. 
ne aüt müstahailleri JeDİ bir top. 
lanbya çainhmtlardır. 

Süt müatahail\eri timdi Gç ,... 
ba aynlmıtlardır. Söylendiline 
ıiire bu ıruplardan biri ötekileri
ne rebbet için ıütü zararına at
maktaJIDlt 1 Halbuki alikadarlar 
böyle bir teJin olamıyacaimı mu
hakkak 16rmekteclirler. Zarar de-
nilen kiloda on kuriıtun saf süt 
için bile idare eclebileeeii muhak-
kakken eberiai saf olllll)'aD aiitler 
için bu fiyatm idare etmemesi im
kimız görülmektedir. Şimdi süt
çüler cemiyeti ortadan rekabeti 
kaldll'&rak bir anlqma teminine 
çalıt111aktadD'. 

Mezbaha resmi eskisi 
gibi abnacak 

Şimdiye kadar ha)'ftll batma 
alman Mezbaha remıinin 111bat• 
tan aonra kilo batma dokuz kurut 
olarak almmuı belediyece karar
lqbnlmıfb. Fakat Mezbahadaki 
kantarın 8lçüler kanununa u7gun 
olmadıiı anlatddıiı için bu kara· 
rm tatbiki ıeri bwakılmqtır. 
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Şahin'in 
•• •• 

1 o c u , ..... N .... o ....... . .......•........ , 
Yazan:: 

= " 8 Ka~~,tt~n ~ BÜYÜK DENiZ ROMANI İ.. ............. {I .,................ . 
• • 
"Eğer Kıbrısı ahrsam senı oraya 

Kral yaparım!,, 

HABER - ~kşam Postasr 

Pratik 

Houı Bilgisi -- ,_,_..... . 
l\ alal ve terdlme 
hakkı mahfınd.ar 

Yazan: M. Gayur 
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Bu haber bütün yurdda bir ö • 
lüm rüzgarı halinde, kalbleri çiğ
n · yerek dolaşmış, büyük bir yeis 
b~lamıştı. 

BAZI TAVSlYELER- Vist oyu· 
nunda olduğu gibi Dric oyununda da 
hafıza, ıueharet ve alışkanlık ister. 
Oynanmış olan iskambilleri vebahu • 
sus atulan akılda kulörlere hA.kiın o
lan iskambilleri her Kulör = renkten 
kaç Jskambil sarfedilmiş olduğunu 

Selim onu yerden kaldırdı; bilmeiidir. Bu hafıza kolay elde edi • 

Fakat Jozef Nassi bayram ya · 
pıyordu. 

Çünkü artrk onun için büyük 
günler baılıyordu. 

Artık ikinci Selimin yanıbaıın .. 
da,ona her söylediğini yaptıracak, 
Türk akmcrlarınm temiz kanlari
le sulanarak kazanılan geniş yurd, 
onun düzenci kafasının düzenleri· 
le idare olunacaktı. 

Şehzade Selim, onun avucun
da demekti. En güzel cariyeleri 
ona Jozef götürmüf, en güzel in· 
cileri o vermitti. En ali Kıbrıs 
taraplariyle yıllarca ıarhot Yatı· 
yan Selim, bütün bulanık zevkle
rini de ona borçluydu. 

Vakityle, bir gece, tehzade Se
limi gene en güzel Kıbrıs ,ara • 
biyle sarhot etmitti. Kocaman 
bir kese Düka altınım da önüne 
dökerek ~öyle demişti: 

- Sultanım, bunların ikisi de 
Kıbrısta bol bol vardır. Oranın 

zenginliği .. Oranın güzellik ve 
' bolluğu hiç bir yerde yoktur. Bil· 
llleniz size §arab ve Düka altını 
bulmak için ne kadar zorluklar 
çekiyorum, fakat orayı ele geçi • 

riraek yorulmak gerelanez .. Bü • 
tün bunlar kendi kendine ayağı • 
mıza gelir! .. 

Sonra atlas ya.atıklara yarı sar
hoş düşen ıehzadenin kulağına 

eğilmiı, ilave etmişti: 
- Oranın kızları .. Kara göz

lü, beyaz, süzgün, kıvrak Ktbrıs 
kızları •.. onlar da altm ve ıarap .. 
•an aıağı kalmazlar ... 

Şehzade Selim gözlerini süze
rek odanın köşesine baktı. Ora -
da saz çalan kızlar vardı. Artık 

'<anıksadığı, bıktığı kızlar ... 
Kendi kendine mırıldandı: 
- Altın, ıarab ve kız!. Dün

yada bu üçünü bir arada bol bol 
gördükten ıonra daha ne isteme· 
1\ ? ... 

Birden bire coıtu. 
Bir köpek ajbi yaltaklanan, 

yilzUnü tehzadenin ıırmah ter .. 
liklerine ıüren Yahudiye baktı. 
lki büklüm omuzuna bir yumruk 
wrdu ve yere devirdi: 

- Ulan çıfıt!.. Eğer bir gün 
Kıbnaı alırsam ıeni oraya kral 
vapacağnn ! ... 

Yahudi bu ıef er yerlere sürü .. 
nüyor, ıehzadenin ayaklarını ö • 
pücüklere boğuyordu. 

Ertesi gün Düka altınlarını 
daha çok getirdi. Saraya yeni in~ 
ciler ve kızlarla döndü. Masraf .. 
tan çekinmiyordu. 

Çünkü şehzade Selime daya • 
narak yaptığı bin türlü dalavera· 
h itlerden bunun on mislini kaza
nıyordu. 

Yahudi o günden sonra evinin 
kapııına "Kıbrıı Kralı Jozef,, lev. 
hasmı ve Kıbrıs armasını astı ..• 

Selim Belgradda bahasının 
yerine tahta çıktıktan sonra Is -
tanbula dönmüıtü. Jozef hemen 
onu karşılad1; ayaklarına kapan
dı. 

boynuna sarıldı: • lir. Bundan başka rakiblerinin oyun 
tarzını anlamak için meharet göster· - Seni "Naksu ve on iki Sik--
melidir. Meharet ve alışkanlık oyu-

lad adalarının büyük dükası yap~ nun kıymeti ye muhtemel randımanı 
t1D1. anlaşılabilir. 

Büyük Osmanlı padiıahım, ne Brly OŞ 
olduğu bilinmiyen Portekizli bir 
Yahudi ile boyun boyuna gören 
vezirler, ıaıınnıtlardı. 

Fakat hiç biri ağzını açama • 
mııtı. 

Jozef, lıtanbul gümrüklerini el~ 
geçirmi§ti. lstanhula giren §Li.rap
la:dan vergi alıyor ve yalnız bu 
pe.ra on bef bin altın lira tutuyor
du. Bunun içİQ hazineye ancak İ· 
ki bin altın ödiyordu 

Defterdar bunu kabul etmek 
iatemedi. Fakat ikinçi Selim: 

- Babam böyle iıtemiıti. O-
nun dileğini yapıyol'Um ! .. 

Dedi. 
Akan ıular durdu. 
Zozef arbk vezirleri sürgüne 

yollatıyor, ciğeri be§ para etmi • 
yen adamları en yüksek mevki • 
Jere çıkarıyordu 

Saraydan bir fCY uman her • 
kes, her feyden evvel ona bat 
wruyor, bol bol rüıvet veriyor -
du. 

ikinci Selim de, kuma2' yahu. 
elinin yaraUıiı :r;evk &lemlerinde, 

çıpla ': cariyelerin ortasında, her 
an şarab ile sarho~ yaşıyordu. 

Jozef Nassiye uğraı;ıiıyan her 
istek, kayaya çarpan bir tat par· 
çası gibi geriye atılıyordu. 

Bu kargaşalık içinde başka 
devlet elçileri de bol bol dalave
re çeviriyorlardı. 

Venedik hükUıneti Şahin reisi 
esir ettikten sonra lstanbula he • 
men bir elçi göndermişti. Yeni 
elçi ilk it ola.-ak Jolet. Nusiye 
l>ol bol altın ve inciler vermitti. 

Buna lca:rıılrk ta padi,aha. fU 
ıözlerin söylenmesini istemitti: 

- Venedik Balyozu gelmif··• 
Sultanımıza bu değerli hediyele • 
ri sunuyor.. Beralierinde bet ta • 
ne san saçlı Avusturya dilberi de 

• . k vu... Onları yarm getirece .. 

- Ve~edikliye birden bire ne 
oldu? Y dlardan beri selamlarım 
bile almıyorduk. 

- Sultanım, kabahat onlarda 
d11ğil ! ... lnebahtıda Şahin Reis 
diye bjr korsan vardı; eski bir 
haydud. 

- Hayc!ud mu? .. Onu bana 
bir yiğit diye tanıtmışlardı. 

- Sizi aldatmı§lar, Sultanım! .. 
Bu adam o civardan hiç bir Ve • 
nedik gemisini geçirtmiyor, hep
sini ya batmyor, yahud yakalı -
yordu. 

- Evet, bunu biliyorum ... Ho· 
şuma gidiyordu ... 

I 
- Fakat Sultanım, hundan 

hep biz zarar görüyorduk. Vene
dik elçiıi on iki yıldan beri lstan· 
bula sağlıkla gelehilmek ve size 
bu altınları ve kızlan getirebil • 
ınek için bekledi. Eğer Şahin Re
is yolu kapamamı§ olsa idi şİın • 
diye kadar kim bilir kaç defa 
böyle hediyeler almış olacaktı • 
JU.1 !.. Venedikliler çok zengin • 
dirler. (Devamı oar J 

BR1YOŞ - Bir nevi hamur tatlısı
dır. Bunun için hamura konacak ma· 
ya en•elden hazırla.nıl': Bir kieıeye 
yüz yirmi beş gram nişasta on gr~m 
taze bira mayası konur az ılık s1,1 ıl~ 
yumu~k bir hamur olacak suret~ 
kart!.tırrbr. May:mın üzerine unlu hır 
hez ~e ürerine de bir yün örtü kona • 
rak bICak bir yct•ac hacminııı iki mi • 

' E~ Hni buluncrya. kadaı- bırakıar. ger 
bira mayası olmazsa Uti misil olarak 
ekmek mayası konur. Briyoş'un lıamu 
runu hazırJamak için bir masa üzeri· 
ne 375 gram un serpilir. Ortası çukur 
Iaştmlarak çukura. otuz beş gram ta· 
ze tereyağı beş altı gram kadar tuz 
sekiz yumurta. yarlm bardak süt kay· 
mağı konur. Un yava" yavaş ortaya 
doğru çekilerek hepsi karıştırılır. Bu 
hamur avucla sıkılarak iyice yoğrul
duktan sonra bir peçete unlamr, bir 
ekmek sepetine konur hamur peçete· 
ye konarak üstü örtülür ve on iki sa
at bırakılır. Hamurun bırakıldığı yer 
yazın serin kışın orta sıcak olmalıdır. 
Hamur dokunulduğu zaman yumu
§8.k olmamalı fakat yapışmamabdır. 
Sonra hamur küçük şekiller halinde 
elle hazu·larur. Ve bu halde de iki üç 
saat örtü altında bırakdır. Nihayet 
J>lr eas: lth·ba bnf;la.mın:at. thıowln• \la • 

zırlanmış h::ımur konur üzeri • suda 
çalkanmış bir yumurta san~ ile ha
fif ce sıvamr. Ve fırına sürülür. Fınn 
oldukca sıcak olmalıdır. Fırında otuz 
na kırk beş dakika durduktan sonra 
çıkarılır bu suretle hazırlanmış Bri • 
yoş on ila on iki kişiye klfi gelir. 

ÇUKULATALI BRlYOŞ - Küçük 
küçük hazırlanmış Briyoşlar bir kaba 
konur, Çukulata kreması hafifce ısı • 
tıhr •. Mübasib mikdarda ısını:nca Bri • 
yoşların kabuğu bir rende ile alınır. 
Sonrfl bunları bir tabağa yerleştirile
rek U:ıo;erlne hazırlanan krema dökü • 
lür. Biraz bırakıldıktan sonra her 
Briyoş ~alkanmış yumurt.aya. batırı

lır .• Ve tavada erimiş yağa atılır. Gtl· 
zel bir renk alıncıyu kadar ka\'rtılur. 

Yağı ıııüzülür. üzerine toz şeker dökU 
lür. Bu ne'i Briyoş sıcak olarak sof
raya konmalıdır. 

Bakariye 
BAKAR (BOYNUZLU HAYVAN· 

lar) - Bunların heyeti umumiyesi sı· 
ğır ismi altında da toplanabilir. Hiz· 
mette kullanılacakları veyıı kesllece • 
ğfne göre bakılma tar:dar1nda farkla.x
vardır. 

AHIR - .Ahırda evvel! sıhhi şerai
te riayet edilmelidir. Her yetişmiş sr 
ğrr için yemlik dahil olarak üç metre 
boy ve bir buçuk metre genişliğinde 

yer ister. 
Hayvanların arasında dola~cak o

lan için iki sıra hayvan arasında bir 
metre yirmi beş santimlik bir yol bu
lunmalıdır. Ahırın yüksekliği üç bu .. 
çok metreyi bulmalıdır. 
• Ycmliğin vüs'ati: üst kısmı 0,35 

metre alt kısmı 0,30 metre genişliğin • 
de uzunluğu bir metre, irtifaı bfr met 
re on santim olmalıdır. 

Ahır kapılarının genlşlJği 1,40 met- . 
re, yüksekliği iki ila iki buçuk metre 
pencereler 0,80 metre olmalıdtr. 

Ahır kuru bir toprak üzerinde ve 
çayır yeri ile yalağa kabil olduğu ka· 
dar yakın olarak inşa edilmelidir. Ze
min metrede iki santimetre kadar me 
)ilJi olmalı, su geçmemeli yani kaldı
rım, çimento yahud tuğladan yapıl· 

mış olmahdır. Odun, yumuşak toprak 
gibi çürüyücü maddeler bulunmama· 
lrdrr. 

(Devamı var) 
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rto. 81 ı . •udur Devlet yuuınca ~oıu ___. .J 
1 Yazan: 

Aka CiUndUz 
"'"ne •P. Gene belirsiz bir prsıntı ol - damlarsa onun da yürefl ,, 

du. duyğ'll damlıyor. Ayrıl'' iıl' ~ 
ba l1ı - Geldik, inelim. • doğuran duygular da Y ,,.;ı 

- Şimal kutpl~na mi geldik? - t.araf& birden geliyor. Evlt fı~ 
- Evet. soluk alma, uyuma, ıu içrıı• t G 
- Bayan müdür! Bizimle a • bir ıey. p en:: 

lay mı ediyorsun? Çocuk dünyanın malı· ,ısııl ki 
- Öyle bir fey aklımdan geç- sevgisi, analık duyğµı~ . ~ı,ı t 0 

mez. doğuranda değil, bütün ııı 

-Bunaı eski dünyanın Niı, ayni kertede. . ~ )oL 
ı.:o h l . d d h .. K' k k k fıt '!Y', ~ı Riviyera oa çe erın en a a gu· ın yo , ızgı yo , . d~ )ok 

zel. acı yok, göz yqı yok, eık• • ~ , "11. 

- Yalnız İnl8.lllar düzelme • yanın kötülüklerinden h•~ı tı.e 
mit. Tabiat te özünü cJeğiıtirib ıey yok. Ya ihtiras? Yaıa11t ıtJd! lto 
düzelmiı. Bakınız ıöke. Buradll namosu olan ihtiras ta Y0 \ iJı' d~· 
güne§ pembe sanırsınız. Halbu • Var. Derin, geniı, soıııuz. b• ~f s~ ıı 
ki değildir. Bu toz pembesi ren • tiras var: Bu güzel ve yenı d 1' ı,~ l\ 
gini ıöke insanlar verir. Bu renk yı daha güzelleıtirmek, dahs ,1 ~ .

1 değiıecektir. Şimdi pembe olu • yeni etmek ihtiraıı. insanlık ,l'
1 
~ 1 ~ 

fU mor menekşeler için. Pembe gisinin köpüren, dalgalanan ) t 
fon· üzerinde mor menekşe daha ıuz sevgi ihtirası... . tefİ 
çok güzel görlinür. Sonra krem· Diplomat gıcırdattığı ehi ti 
le§ecek, çünkü hercai menekıeler nin arasından komisyoncur-
krem fonda daha güzelleıir. nldandt: 

Diplomatla komisyoncu bir • 
birini bulub birle§mİşlerdi. Ye • 
ş:lbucakta pek seyrek görünüyor
lardı. Bir zaman cenub kutpun • 
da, bir ıaman doğuda göründük
leri İfitiliyordu. 

Komisyoncu, büyük sanayi 
fabrikalarmm, ·müesseselerinin 
çevresinden ayrılmıyordu. Ve 
yeni dünyaya çok kızıyordu. 
Çünkü yeni dünyada ne varsa 
para11zdı ve hiç kimıe para de • 
nilen §eyi bilmiyordu. Bu üzin • 
ler, bu tezgahlar ne diye bedava
ya çab§ıyordu. Uzun zaman kal. 
dığı sanatoryum onun eski ben • 
liiine yeni bir 9ey katamamıfh, 
değiıtirmeK !öyle aursun •.• 

Yeni dünyalılar da, onun dü
ıüncelerini, sözlerini anbyamı
yorlardı. Fakat o bıkmadan, yıl
madan biteviye paran, dövizi, 
kambiyoyu, borsayı, hisse senet· 
!erini anlatıb duruyordu. Zarar 
yok, diye düşünüyordu, anlama .. 
sınlar, ben söyliyeyim de. Söy ~ 
liye söyliye elbet bir gün kafa • 
)arının içinde küçük bir iz yapar. 

Diplomat ta onun gibiydi, o 
da yeni dünyaya kızıyo?du. Çün
kü yeni dünyadıı,. ne devlrot vardı 
ne de mesele. Burada varlık veı 
Y&!ayıf büyük inıanlık foylezof • 
lannın diltündüklerinden çok 
daha ileride idi. Tabiat ile değiş· 
mig, güzelleımiı ve iy}le,miıti. 
Günet her yerin isteğine ~öre 
bir renk alıyor. Sular istenilen 
yana akıtılıyor. Çağlıyanlar yu· 
katıdatl atağıya döküldükleri gi· 
bi, aıağıdan yukarıy~ da f 19kırı· 
yor. Diplomasi, politika, ye9il 
maaa, anla§ma, protokol, hiç 
amma hiç bir 9ey yok! Böyle ıey 
mi olur?! Buna dünya mı deni • 
lir? ! insanlık bu mu? 1 Her mil -
leti bir takım siyasi ve içtimai te· 
tekküller idare eder. Bunlar ol -
mayınca .. Amma neye yarar ki, 
bunlar olmıyacaktı. Çünkü orta • 
da ayrılık gayrilık yoktu. Sınır 
diye yalnız çeşitleri, S-Oylan baş
ka olan çiçek tarlalarının arala. .. 
rıntlaki çizgiler varclr. Hısım ak .. 
rabahk, hısım akrabal:ı:ktan do • 
ğan ayrılıklar bile yoktu. Bütün 
insanlık birbirinin yakını. Aşk 
denilen iç duygunun da yeni 
ıJUnyaya göre bir an:amı, bir gö~ 
rüniişü vardı. 

insanlık sevgisi ile gönül sev· 
gisi anısındaki hududi yaradılw 
kend\liğinden çizmitti. Sevgi bir 
erkeğin veya bir kadmm yüre • 
gine damladı mı, kimin için 

- Bi:rt yeniden diriltnıe~:,, 
ıebeh olduyıa Allah be 

1 
ı.tf 

. ki .... ,,. 
versin. Bela var mı , ,,. 
ıırtma yükletelim. ,_!' 

- Evet, hiç bir teY ~o~· d~ 
dıran ;ibi yafıyorlar. Bııı~ 0; 
yamızda bir zehirli gaz, bı~ 
mit çıkardık ki, ortalık alt lıf 
mu§tu. Halbuki burada ak13ıdil' dilt 
yale gelmedik ıeyler icad e j ~"' 
mi§. Eski dünyalılar gelsel~i ' 
görseler. Bakalım ne diyeee~ ~~ 

- Melen it bombası bil~~ 'i 
- Olsa da kim kullana tt • 

kime kullanacak? of ~ 
-Tatsız bir dünya dol'°' ai~ 
- Amma onlar tat duyu1 aır\'b~ 

lu. ~ 
- Duyğusuzluk 1 S· 
-Ne yapmalı? (/ 
- Bir teY dütünüyonıın01 liniz sizinle ortak olalmı. 'I 

olduktan sonra yapacaklar 

düıünürüz. .-:\1j 
- Bir kazanç olursa '1" 

kaç verirsiniz? .., ~~ 
_ Eski dünya olduğd ·~ 

Şartnamele~i . degittirtebi~ 
niz yüzde yırmı, olamazsa 

' li 
it)'' 
llıttı 
~l~i 
)otd\t 
~t~ 

on. 
- Yüzde on az. tJ' Sa 
- Fakat dU9ününüz ki. 0 tıt· 1\1 

d h .. b' . k J, ltıi a enuz ır ı~ yo . . ~, ~ 

- Siz de dütününüz k11 ~Q ~, 
bir eski dünya diplomatı111",j1 ~'h\l 

lt bulmaktan, it çıkarJJl Sılll' 
kolay ne var 1 .. f', )()td 

_ Bu abdal dünyaya °.~';.t• )()l'd \t, 
rayı ve paranın tadını oi illi: tı, 

1 .... 

lim ' " ~tıtı 
_· Tabit. Önce ona ~ht' : 

., ( l. '\( 
gız. e o ~ld 

_ Ben eski dostlarOJl ~ f' 1 ~ tı. 
taklarımla daima namuslu •t f "1t 
pardım. Sizinle de uzlat•"' ' 

1 

umarım. ' ud'' 
- Ben eski ömrüm il' ,,, 

tince şeriklerime nauıuslıılı~ 
:randım. Hatta umulan. ~0İ ~· lJ~ 
eksik çıkarsa yüzde hı••" it ~ 
kendim indirirdim. ,~-', ~Ut 't 

- Yalnız bir yana ç<>k 111"'4 
1 

b~~la 
miyet ve dikkat iıteı-. ~t e'ft'. ~~ ~ 
mamı:zı Profesör Eso:' '~ıısJ,-if ~ ~ii 
çip du~aıın •. ~att~ 1 ):Jil~ ı, ~,, 
ailhaıca Prençıpın hır Je1 ~ıı "'lra. 

uf,.~ 'tı 
meıi keııdi heaahımısa be" V \t}' 

dur. Çünkü eski dünyad~iııtld ~·· Ce 
Artidiik Franauva fer p ~tı \tei 

yüzde otuzuna ortaktı~· 11r• ~l'ıa1 
Taın it göreceğiınıı.. il' 1 lit> 

··ıd··rdu· 'J ~r h Prençip ortağımı o . ~ ~ ~· ':İt ~i 
kiblerim kazandı. ltıtırt 

1 
bi l, 

da bizi öldürür. 61 } rj:. b~ 
- Dirildikten soııff' ~ "1 \t 

yokmuı. · ( DeıJtJlll' 
• 
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E:sir Kadın 
BORSA~ Her parçuı ayn bir beyecaala okuacak mac.ra, 

kgkançhk, kanet, qk ve seyahat romiuu 

{Hizılannda yıldız !tareti olanlar özer· 
erinde ~8 - ı de muamele gGreoler
.dlr.] Rakamlar t aparuf ffıtlanoı ~ 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

Aşk Ve His Romanı nukut (Satı ) SOLEYMANIN OGLU 
• Loodrı 6tı. - • Vlyuı H, -

nakleden: ( VI • no ) * NeYyon ltG, - * Mıdrtı ıs. -
N ı • Parla 169. - * Berllo 46, 10 HABER'ln tefrikası o. •MUbo ua.- .v.,.oYI !4,-

r.,_ _ * Brllkseı ı ıs. - • B11dıpeşıe ~6, -
-N bir trenin ıürültüsü, 1 dun aanclmı... Onun i~in kıyıdan * Atlaa "· - • eaıcreş 11, - A~lanlı hükümdarın köylerin • 
~ ............. d~: .. :ı...11. bu kadar --..ldmı ... Sen bana açıl- •Can" ıııe. ·- • Belıraı ~4. - de old··x... ..... i.&iten yerlilerden bir 

.,._ Uot'"u ~ "sor,ı H, - • Yotehımı 3S, - ,..._ ..,. 

........ 41 ... Öile treni mi? ..• Va- malı J.U&k etmittin ama, mera- * A..ıınt11n 8~ - * Aiııa· 940. - çoiu, kulübelerinden çlkamıyor • 
·~oldu mu?,, knndan dayanamadım... Sakın • Prıı ıoo. - * MtcldlJı 4t. - lardı. Reiı oilunun bütün temi • 

• Stothol• sı. -· * '81Shot HO, -ealıile clojna çeYircli. mna ç*'pna •• natı bota çılmıqtı. Hele Astan • 
'frJc Citt1._ --.ıi mi>:di? Yok, ~ bdm, inana rafmen, oi· ll==Ç~e=k=ler====(k=:=a=p:-:.=-aa.~=-1=:8~):-ril larm köyde bulunması onlann ce-
w...: .. derece aceleye de hacet 1una biraz çıkqtı. Turıut, ukuı- • Loadra 621·- • Stotlılm &llı&S aaretini kıran birinci ıebebti. 
-~ ~ .-1-.. • NeYyork 0.1180 • Viyana 4.2793 d "'9. emete Wraz ıecikirdi nı danerek IOIDUl'ltu ve-ses.,._.. • Parls ıı.oa- • Madrlı uıu Hqima, o günü akfamına oi· 

"'-. madL • Mlltao 9.29- • Beril• 1.9780 ru Yavuza ıeldi: 
~ ellerini birl_.;-;f, Kamile, artık, oiluna bakını· * Brtltset 3•4065 • VA110n 4.1gsş - Size, dedi, bir ricada bulu • 

~- • AliAA 83.971! • Badapeşte 4,'16 
L....7" "fe bec•klarmı matmq, yordu bile. Gözü, evine doinı çev * cınene u541 • Btltres 7S.965 nacaimı, kebilemizden birçokları, 
~ "'1Gilaa iiatiine yatmqtı. rilmifti. Yüüp duruyordu. * Sofyı ı1,121s • Bılgraı 15·°'18 aslanlarmızm korkuwndan ku -
~ bt.I... ----..lak" • :..&:LA * Amıterdım l.1745 • Yotohamı !.7140 ,___ ı1 
' --...., duruyordu. Yanalı Çamlar~ ı eTI, l1Mo~e •Pus 18,9742 • Moston ı09ı.- lübelerinden ç11UW11ayo ar. 
--.. --iiladefiyor; maYi ae- yaklqıyor" büyüyordu. - Ya .. Niçin? 
llt tlirlewen a8kten bqka bir Bina, dlrt kafeli Ye ıayet ba- lll=====E~S=H~A:§=l:M::O:::::==~~I - Korkularlar. 

.....,onlu. ıitti. Düz bir dam altmda beyaz- • it Batası ıo.ı:ı Tramvay :u.~ - O halde hayYanlanmr gön. 
~ dnetl 17le ~eYsimab 'biı ı&ze çarp.,orchı. Tren yolu, e- A:~otu 2~; • g~~:~'~:: ~~ dereyim. Küçilk bir itaretim onla-
._ tlddetliydi ki, harareti peyce ~dan ~iyonlu. ~ir ta- şır. Hayriye ı~.ııo Sert Del. -.- n yanımdan maldqtınr. 
,..,._lltia ..,_ :..inde bile hiuedi- --.... vardı. Onünde.palmıyeler. •Merkez Butası fif.H Balya -.- - Bunu yaparsanız çok iyi o-
-.,.., L......._ 9" -.,.--- 1 u. sııonıı -.oo Şart m. ec:u -.-
~ ..,.,_da haTa pbi ılıkmıt ,tlueli,ordu. Bahçesinde Yefl • Bomontı 11,95 Telefon -.- lur. '»•.... tulılar ve nihayetinde epeJ.U ko- 111===============--:ll!!!!!!!~ll _ Zannederim onlar, yalnız 
..::.. ._. •e lrol hareketiyle OM'M'n !bir duvar meYcuttu. yan latlkrazlar tahviller aalaı4anmdan delil, benden de 
~ - ~berine deniz fene danrdan sonra, kOlkoca bir yalı- •1913T11rt Bor.ı JO.fŞ Elıttrıt -.- çekini~ar. 
~ 41LıL-;- •-'--w" :.:ı.,· d--• nm muhtetem bahçesi l>qlıyor- • il i9,~o Tnmny Jl.75 - Bu da yok delil. Fakat sizin _..,_. ~ -~ • .., -- • .. - m 29.65 Rıbunı 17,50 
'- ~. yef'İI byalıklan, du. fsdtruıDıhllt ı 94,t5 • AHdola 1 47,80 kendilerine benziyen bir iman ol-
L. ~ üzerine bikim o- K.lmilenin eri, çam afaçları- ırcaaı ıaııtruı 97.- • Anıdola il 47,.80 duiunuzu ıörünce, abıacaklarına, 
"'lllllt......ı : ukl d :p •1911 A MU. -,00 AHdola m 46,- ki . . . ıı.~ .Wclü. nm araamda yan ıy ı. uraya Rddıt. -.oo • Mil• ıun A ss.o çekinmiyece enne emınım. 

Bit 11.ç kulaç alt Vahid Beyin köt'kü derlerdi. Ya- -Belki .. ~a, t;unan güç olaca 

Tefrika no.148 

Fi:= 
~ Şekip ·----

dönecek dejil miydim. Merzuka· 
yı bekletmemeliyim, dedi. 

Sonra baynnlanau önüne kata
rak ormanına dojru çe'rirdi. Şöy
le bir yüz, iki yüz metre kadar u
za'klatblctan IOIU& onlara: 

- Siz ıidin.. 
Manasına ıelen tiz bir aayha 

bıraktı. 

HaJYanlar, Yavuzun ne demek 
iatedijini anlamıılar sihi ilerledi
ler. Yavuz bir müddet arkalarm
clan ı.ım. Nihayet köye dojnıl
du. Köy hududundan sireceii bir 
sırada ihtiyar Hqima'nm yolunu 
beklediiini ıardü, daha qzaktan: 

- Ne var, Hatima?. Bana ace
le verecek bir haber mi ftl' 1 

- HaJD' •• Ehemmiyetli defiL 
Fabt bnnclan gizli eeninle ko
Dllf&c:aldanm var. 

- Neye dair? •• 
-,Aiana.. •• ~ela mçı~I -dire ımıdaki deDaver'8e1e ait.diyebi. '_il R AD y O jj imı zannediyorum. 

Ilı... · · Bacaiıma bir knnp linirdi. Bina, daha ilerlek.ti. _ -Hayır bt'iyyen güç olmJYa- YaTUZ, jald&flllttr. MaraCla 
-.. ~ Harada W... Komtu Bayan DUrdane, Kimi- BugUn caktır. dair, lhti~ kollaf&caklarmı eni 
~~---~:_ ela nn· 'daclıma lenin hazan HYdili, hazan da•· ISTANBUL: YaYm, Merzukayr Cla kulübe- bnu meralretmifti: ........... d d 18 Alrgancıa den, 11,11 Jlnm•etftr., llaJU 
'- "'-a kmdıiı 791bca bir b mcaiız L Awle. ıa.ao u... maaDdııl p11a ... na.. de bıraktıktan 10nra hemen dıp- - Söyle bakalım, ıeni dinliyo-
,, ..,... .,, ' Snclifinin Ml>ebi, yqma rafmen .__ 11.M feldr UJ*- ..,..,. ' •• rıya fırladı. Bora, Fatma ve Fa- nm, declL 

'l ~ ' ' lrodimu,.du. JW. cevval faal olUfU)'du. Evine pek _..,: a-n• fM ~ 11e, ıo.ıo ....,_ tut da onun Peti 111'& çıimuflardı. etlr.tiler 'A 
l~ Jl•ıMıllnl durv4archı. Ya- ' ı_..1 DJı-1.•ıL• , velllld umma ~.to ~ 11a • k d s.. - Şimdi, tiaber a .. • 
~· ,alda clanır çek miaF•ler pliruL ._,,.., ..... e, · m ....:ld .......... ıı.u Boa......_, YaYUZ, lyiln anurma ftl' ı... fabeyinin vasiyeti gittlrıçe katil-
~ . .,.;:. a cı-Ji, ,..ti t.rannr ,_.ımst• ha,.atı hlru can 1ıcı1 h•, tt,11 llblr Namtaa, tu. BlıdJo zaman fillerden hiç birini orada letiyor. Bunun biT çaresini dGtUn· ~ ~ • ~- 1•-n n~' elemnit olurdu. Sakm- orkeltrul 011 beraber. bulamadı, daha bU'. az •"ılınca ih-~e._hna •• uwan '-· - :u . ._.... • :m.au. \l.UiOV.&. ll'6... --- ~ meliyiz. Ne yapal11117 
~ _.__rdu. dıiı da, Dilrdanenm 1m....-uaMlan 11 aeetlloYabl * lla:rmdırıa "1aM u.- tiyar Şerifini bir al.cm sövdesi- _ Ne -"1..i ne -palım? Yapıla--._ .... 9ı.v;::-;_ '-- -ıı....ııa fazla mailer IOl1lfU ve fena huy. wt.18.11.Jll---"' ...._, 1&.11 l'l&k. JUO Din -~a dinleninlm ıördü. •mu J-

--..aca-. aaua 7u.uu. ....... _ 19· 11 • -- -~.19 .... •.-...w-• ~ cak bir tek ._ var, :..:ı.-.brmaXe .l.._ ~ . . 1 lufayd -· - ... .., .. - ·- _....,_ Şerif, YaTU&U airiince büyük bir -s-J 170~ -. .&~!Anne! U O 1L (·n-~ -' IO Keman ..ıtert. IO,tO Altt8aUte. to,IO ça)rpnak. 
a. '"'"~ 1-...1 ..... x---•-- u.-.ıuma -ı P11uoDecıas.11Mlllder,1Utl!lper,.1J.M aeYinç a&ybaa kopardı. Bu serinç, 1

1' )a.... -.ıaç saamı ~aa7vdar... ........_, ti l)arlDlı kamer, 11 .............. l - Ben bunun imkinı olmaclıjı 
-~ı Şerifin o kadar içinden kopup ıe ' '"-- .,. a.Yl - 1341 -inde A-L. 11.ııs Operet pWdan, 11'" kalyanea .ıb:Jer, kanaatindeyim. . . . . 
~I .&.A - ·7- :u,os1>am. mitti ki YaYUZ bile mukabeleden 

L kabıcılar Kooperatifinden alımı 111 mm. BODARf'l'&, llO -. çekinemedi. Onun tiz aesini da- - Elimizden ıeleni yapacatrz • 
.. ,_......__ 1a çafnyorlar ... Zaval- oldujumuz (cilt- 1 varak-9) 18,SO Oda ,...,1rt., 19 Den. 19.11 PWE. yan bütün hayvanlar ormanm Onu Allalı bilir. 
~ -.._.. Turpt ! Annesi kaybol- ve (cilt .:_ 1 varak -· 11) (1250) ıo,so Pette operumdaa IUlldl, n,11 ....._ 
tL_~ -'iba. ş saatte 1er, 11,11-... om.traa, 11,11 l'llk. dört bir bucaiından akm alan Yavuz bunu söylediji tD"&41a 
~ ... •• u ' ter kwıqluk lıiue senetleamizi 1M 11on ......_. kofup ıeldiler. çok müteeaıir olduiu daha açık ~ cleınzden çok zevk alı- zayi ettik. Y enİlini alacaimuzdan Ml Kllz. Bı:Rı.tN, 131 m. Yavuz bayvanlanyle belki bir bir ıurette rörülüyordu. Onun ~ .. tdanaia mecbur olutuna --'-ı"lerm· L.nı..ı....:: ,._......____ 18.SO Söder. 19 Koa.terau, 19,ta ikna, ıo k d ı_d inh" ka be 

'cadı. aa DUMUu ,,~ lllkA;reler.11.ta llllaWıea naldl.11 llaber • saatten fazla oyalandı. Oysa i, tim iye illi ar • ınasmı y t-
SaL.n qm.. AWürrahim ve Ah- •· ıı.u VluuJ Defl'l7at. n Operet ..... • hemen ıelip dönecekti. miyen btlannm tabii ıörünütü ~~.do~- yu··zmMe L .... ladı. med ŞakD'" (~•Hıı .. ) !dal, 11,so Haberler, ta.ISG AJqam musDdaL _._. I 
~'IJI ••" -• uat ~ Birdenbire bunu hatırladı. Ken detitmit, ince clud1UUarınm uç a-~ l..! ile kendi uumda, mini K• ) k J di kendine: n aptıya dütmütttl· ~ ~-- aru-.1- ldiciik bir I_,., __ .__. s:..:-.· T=-__. M-L ıra 1 ya 1 la..~ , _., ~ RIUIUUI -- w-. .... - Ben ne yaplJCllUlll. Hmıen (Deoamı 11e1r) 
~hlda duru1orda. l.aten JEemesinclen: Çengelköyihıde Kuleli caddesinde ------------------------~ ~kat, deniz ortumda L. Nahum Te Şeriki avukatı dört odalı kullanqlı miistakil bir 
S...~ aörünU,ordu. Bqı AYDinin TalımUte Mraır ÇU'fW yalı gayet ehven fiatle kiralıktır. 
>tt4-_ ~an altm ıibi pırJldı- kapw JUUDCla llljıtçı Ye eskiden Ya Te kq oturmağa müsaittir. 
>.t4-_ ICa etler yapryar, aranı- Hayim fileaof Te Aron Kohen tir- Bahçesi ve kumpanya suyu Taı:cfır. 
~~ l&l'ldıyordu. Çocuk, keti üyesinden olan Aron Kobene Görmek istiyenlerin ittisalindeki 79 
' ~un, büyük bir meba- bqı açtıiı 1Wl3 lira alacak dava numaralı haneye müracaatları. 

,. LALE l!elcl MULENRUJ •alonunda 

lı~ile ._ediyordu. unda daya olanan :Aron Koben :(3820) 

.. , &.. ' Oilanı pek cana yakın 31-12-834 Puartesi saat 14 ~e lstanbul Aıliye mahkemesi Bi-
parçuı üstünde ki dnftHftl•- -Imed:~-.len mah 

--,-ı- •- .. lUU rinci Yenileme Bürosundan: 
'? ._. bayıldı. kemece daTaCnun J'&D"''! olan ıe- 4 - 11 - 933 tarihinden evvel 
'.\la aut! '41iye 1e1lencli. netler suretini mahkemeye verme ikame olunup İstanbul Asliye Bi-'-t ~.' ili! llllneciiim! ... Kaybol- sine ve mücldeaale;rbe de Hukulr hk ~ rinci Hukuk ma emelinde der-

0 Usul Muhakemeleri Kananumm desti rüyet veAlektiroteknikŞimit •• L O M 1 AnoJ -: maddesi muciMnce --L 

'

\la-_ --v .. - •• ,,..,, Da-on fabrikası vekilleri Gabay 
-.. '111

-- karan tebı:~ ...... ·-=·-=- ft ,, ... ~ Mil' Yemende ve başka .. - ---t birader ile B. Uıki arumda met· 
..._ c ._ ~~~de deierli itler ıör- muhakeme rt - 2 - 935 Çarpm kün dava dosyaımm yenilenm•i 
L:Dla.=- ~"*bir leYIİ ve saysı ba pnü saat 14 de blnlalmqtır. içi9 verilen beyanname berine 
~ Ç'f, ~ Oturiun alay kiti- Oturduiu yer belli obmyan müd- muhatabı Liıkinin ibmetglhmm 
~-tUıa llaail Hakla T okaöz bir deaale,tı Aron Kohen JUkanda meçhul olduiu enelce gazete ile 
~ ~·~ Gebzede ansızm al- yazılı ıünde mahkemeye ıelmez ilin edildili görülmüt ve bir ay 
~ ~~ taıııi •e temiz yüreğini yeya bir awbt alndermezse d• • müddetle ilanen tebligat (fauna 
"it 11) ..... lllda çok büyük bir Yaya 111abmcla bakdacafı ilin O. •e 8 - 4 - 935 tarihine müadif c..... lııcl1r11aı. .. __ • 

1 

~~ ~ hmur. (4~4) Cumartesi günü saat 14 de yeni-
~"• İllae ıne IOlterilen çok tü • ------------ leme muamelesine bqlanmaıma 
~ı ile 1 J&rdınııardan ötürü ZA Yl - Gala~ ıttmrtlttlntln 9909 karar •erilmiı olduiunclan mez
L.~ &iıı~ Albncı noter n11111ara 9 - l - 93' tarihli be)'anna- k6r ıünde Yeni postane binasmcla 
~ il:... •va Gebze H F G ..ıae alt 31112 depozito makbazmıa kain Birinci yenileme Büroauna 
\L~11i ~ele • • • Ye enç za:vt ettik. Yenisini ~dan 
~:"il. 111 rıne •e Batar za • Mldainla laUkml ohudıtmı Oln ede- ıelmediii takdirde 2367 No. lu 
~ ~ :-'ara •e bütün aayrn riz. kamın ahkimma tevfikan yenlle-

"' tı aonıuz tefekkürle- Fiiullldı Erınla Konserve menin ııyabında yapılacaiı ilin 
laJfılarrıu IUDarlar. fabrikan (3856) nlunur. (5010) 

MÜNİR NUREDDİN 

-
GCRSES 

Yarın al'ltamdan itibaren 
Musiki MYenlere unutulmaz saatle~ yqatacakm. 

E s K 

Bllmediifmiz bir dDaya • Glr
medijimiı bir hayat· Daramı· 
yacaitmıs bir Jiıaa - Bazla 
iklimler halkının atqli qklan 

NEFISBIRMEVZU 
ENFES BiR FILll 
i M O 

Y amaa •• epiz bir ayca - Kend~ liaıalanncla ıeYifea Eakimolar 
Baliaa aft • Beyaı a,.ıana mllthit bllcumu • V abp brtlarla 
bayat ka•ı•• 

ONOMOZDEKI PERŞEMBE l P E K sin.,..unda 

••• Ba Perpmbe akıamı S A R A Y SiaelUIUlcla ••• 
HECTOR MALOT'aa methur melodramlarmıa a tkeli 

Ki MSB.SIZ 
( Eaki Biku Romam) 

Oynayanlar: Vanni • Marcoux • PoniUe • Robert Lyaea 
Beranıere • Madeleiae GaillJ • Pierre Parteuil 

••••• Maurice Yvain'ia musiki Ye tarlalara••••• 



HABER - Akıam Poıtan ~ 
-=========~===-====================-===~-=-"~ 

Korkunç Yapma adam! 
Bir tehlike: Fareler! 

Daha geçenlerde ititmiıtik. Li
yon şehri belediye reisi olan eski 
Fransız Bat vekili Bay Heryo Li
yonda gittikçe çoğalan farelerle 
uğraıabilmek için en son çare o
larak kedi yetittirmeğe karar ver
miıti. Hakikaten fareler kadar 
bat belası bir düıman dHşünüle -
mez. Eğer bu hayvanların orta -
dan kaldırılması için her memle -
kette uğratılmamış ve onların ço 
ğalmasına engel olacak tedbirler 
alınmamış olsaydı, bugürı bütün 
dünyada farelerden batka yaşı -
yan bir hayvana tesadüf edile -
uıezdi! 

~i~~!~r karşıhyor, kahv~ çay pişiriyor, ortalı~ı 
lanta~mi~edilm~~eai~. supuruyor çocuk dadılıgı yapıyor. Fakat ek51 

Pekı, dıyeceksınız kı bu kadar ' • • ' 
zararlı bir hayvan olan farelerin olan bır şeyı var: Konuşamıyor! 
yokedilmesi için ne gibi tedbirler 

alınmı,tır? • Alnıanların yaptıg-i nıakineli 
Her çareye t;aı vurulmuf, fa - • d i 

kat hiç birisi kestirme bir netice adam Anı eri kaya da gönderıl 
vermemiıtir. Sıçanlann başlıca 
düımanları olan kediler bile bu 
iri farelerin karıısında pes demİf· 
lerdir. 

Fareler birçok cinse ayrılmak
tadır. En tehlikelileri ıehirlerde 
yaııyan gri renkte ve sırt tüyleri 
karnınınkine n\ zaran daha koyu 
olan farelerdir ki buna bilginler 
Surmulot adını vermiılerdir. Bu 
farelerin boyu kuyruklariyle be -
raber 45 eantimetreye yakındır. 

Bunlar nereden gelmişlerdir? 

Yapılan araştırmalara göre bin -
lerce yıl Çinde yaıamıtlar ve 18 
inci asır ortalarına doğru Avrupa
ya akın etmeğe baılamıılardır. Ne 
gibi sebebler dolayısiyle bu suret
le yayılmak ihtiyacı duydukları 

bugüne kadar bir türlü öğrenile
memiıtir. Ve artık bundan son
ra da ileri gitmelerine engel ola
cak hiç biı kuvvet karıılarına çı
kamamı§br. 

Oral dağları eteklerinden kara 
bulut halinde Volga nehrine ka -
dar inmişler ve nehrin burada bir 
kilometreye yakın geniıliği karşı 

' •ında bir vakit kalmıtlardır. Bu -
radan da ileri gidişlerine ara ver 

miyerek nehri yüzüb geçmişler ve 

Köpeklere gelince, bunlar fare 
avında esasen çok iş görmezler. 
Kapanlarla mücadeleye girişmek 
iğne ile kuyu kazmağa benzer. 
Zehir kullanmak iyidir, amma bu
nun da her yere konması tehlike· 
lidir. 

Zehirli gazlarla tecrübeler ya
pılmıt ve görülmüttür ki fareler 
buna da kartı koyacak orijinal bir 
korunma yolu bulmakta gecikme
miılerdir. O da yuvalarının için· 
de arkalarını deliğe çevirerek ken 

dilerini titirmek ve bu suretle ka
pattıkları delikten zehirli gazın 

girmesine engel olmaktır. 

Alimler fareler için öli.iınle ne
ticelenecek bulaııcı hastalık mik

robları aıılamayı dütünmütler ve 
ilk zamanlarda bu iti başardıkla
rını sanmışlardır. Fakat çok geç
meden anlaıılmıttır ki ölümden 
kurtulan farelerden doğan yav
rular bu zehire karşı adeta aıılan
mıt oluyorlar. Ve zehir onların 
üstüne tesir etmiyor. 

Şu halde nasıl oluyor da bu 
belalı hayvanların sayısı tehirler· 
de milyonl•rla de~l, fallat 1Dil

yarlarla sayılmıyor? Şükredelim 
ki tabiat bunun da bir çaresini bul 

Okranya ovalarına varmıılardır. muıtur. Farelerin en büyük düt -
Burasını çok beğenmiı olacaklar mam gene kendileridir. Erkekler 
ki yirmi yıl kalmıılardır. Nihayet dişilerin pek iyi koruyamadığı yav 
§ehirlerin çekici kuvveti onları da rulan yerler. Gıdalarını, ihtiyaç· 
çekmit ve Şarki Prusya dan bat • ları nisbetinde bulamazlarsa fa
lı yarak yavaş yavaf, fakat emin reler birbirlerini de yerler. Ve ni
bir surette Avrupamn her ıehri - hayet ayni yerde yaııyan farelere 
ne yayılmışlardır. eğer baıka yerden gelen fareler-

Kıyılara kadar inenlerden bir den taze kan aıılanmazsa bunlar 
kısmı denizi bile geçmit ve civar çabuk ölürler. 
adalara yayılmıılardır. Her yıl ... _, ___________ _ 

sayısı artmakta olan bu fareler 
bugün o kadar çoğalmıştır ki bu 
hal insanlar için büyük bir tehli
ke olmaktadır. Dünyanın hiç bit 

kıt'ası yoktur ki bu iğrenç hay 
vanlar oraya gelmemiı olsunlar. 
Şaşılacak kadar çabuk çoğalabi
lirler. 

Düşününüz bir kere: Bir diıi 

fare yılda dört be§ defa doğurur 

Her defasında 15 ve hatta 20 yav 
ru çıkarır. Yavrular da birkaç ay· 

lık olunca doğurmağa başlarlar. 

Görülüyor ki bir çift fare birkaç 
yıl içinde bütün bir şehri kaplıya· 

bilecek kadar çoğalabilmektedir. 

Yaptıkları zararlara gelince: 
Diılerinin kestikleri ve güçlerinin 
yettiği ne varsa kemirir ve yerler. 

Kümeşlerde tavukları boğar, tav
ıanları öldürürler. Hatta beşikte 
uyuyan çocuklara bile saldırdık -l 
lan çok defa görülmüıtür. Mont-! 
f aucon mezbahasında bir gecede 
45 beygiri yok etmiılerdir. Mide- Amerikanın dünya yüzüş fampi • 
leri canlı cansız ne varsa kaldırır. yon/arından Elcanor Holm, !Uiyami -
Onun için mağazalarda, mezbaha- de yeniden iki dünya rekoru kırmış
larda, hallerde, lağımlarda sürü tır. Yüz ~ıetrc sırtüs.tü yüzüşte,. bu 
h l' d 1 F l mesafeyı 1 :17.2 dakıkada geçnıış, 100 

a 10 e yaşar ar. ransanm ya· -yarda- dünya rekorunu 1:10.6 ya 
nız Parla ıehrinde dört beı milyon çıkarmıştır. 
fare yaşadığı ve bunların günde Eleanor Holm, dilber bir kadındır. 
bir milyon franklık zarar yaptık- Resimde görüyorBunuz ! 

Otuz yıl önce, bir Alman pro
fesörü, evlerde it görmek için 
(makineden adam) ı icad etmit· 

ti. 
Bugün gene Almanyada ve ay

ni profesörün oğlu, bu icadı te
kemmül ettirmeğe çalıtmaktadır. 

Berlinden Nevyorka gönderi · 
len modeller çok muvaffakiyetli 
neticeler vermittir. (Makineden 
adam) evde misafir karşılıyor .. 
Kahvaltı hazırlıyor .. Ortalık sü · 
puruyor.. Kundura temizliyor ... 
Çocuk dadılığı yapıyor.. Sofrada 
hizmet ediyor. Hasılı, yapamadı -
ğı bir şey var: Konuşamıyor ! 

(Sun'i adam) basit tahta par
çalarından yapılıvermiş bir kuk · 
la değildir. Onun karnındaki a -
etler ve elektrik tertibatı en meş -
hur mühendisler taraf mdan ya -
pılmııtır. 

(Sun'I adam) m göğsünde iki 
elektrik düğmesi vardır. 

Bunlardan yanındaki ibreyi 
hangi hizmet çizgisi üstüne geti • 
rirseniz, (sun'i adam) derhal si -
ze o hizmeti yapar. 

Mesela, evinizin salonunda o -
turuyorsunuz.. Misafirleriniz çay 
bekliyor. Sun'i utağınızın göğ -
sündeki düğmeye basar basmaz 
Ufağınız derhal ayni katta bulu • 
nan mutfaia 11idiyor.. Ve orada 
aıçınızm hazırladığı kahvaltı tep
sinini alıb gene ayni yoldan mun
tazam adımlarla yürüyerek yanı· 
nıza geliyor. Uşağmızı bu suret· 
le beı defa, on defa mutfağa gön· 
derebilirsiniz ! 

Evinize misafir mi geldi? Sun'i 
uıağmız kapıda bekliyor ve misa
firlerinizin birer birer mantoları • 
nı, ıapkalarını alıb gardıroba hı • 
rakıyor. 

Küçük çocuğunuzu ayrı bir o
dada sun'i uıağınıza emniyetle 
teslim edebilirsiniz! 

Nasıl mı? Anlatayım: Çocu -
ğunuz küçük.. iki saatte bir defa 
memesi verilecek. Upğınızın göğ 
sündeki makineyi ona göre ayar
lıyorsunuz. Süt verme vakti gel
dikçe, (sun'i dadı) ilk önce kolu
nu yere indiriyor .. Süt !İşesini a
hb yukarıya kaldırıyor .• Ve sonra 
çocuğunuzun ağzına uzatıyor .. 
Böylece ayni hareketi üç defa ya
parsa, ikiıerden altı saat çocuğu
nuza bakmış oluyor.. Siz de bu 
müddet zarfında sinemanıza gi • 

:...L.1ıi 

(Makineli adam) basit tahta parçalarından yapılmış bir kukla 
4 

ğildir. Onun içindeki elektrik tertibatı meşhur mühendisler ta,, 
. [ dan yapılmı§tır. 

_,,.,._, ___ ...,.. 

Bekarlara arkadaılık eden (yapma kadın) konyak içerek .. ııf 

Makineli adam kundııra.ııını 
temizliyor 

b'' mııtır. Resimde bayılmı§ ıJ 
de koltuğa serilmiş olan (11',_r~ 
1i kadın) konyak içerek 
oluyor! Jı 

Bu kadarı mübalağadır·· 
ceksiniz ! 

1 
gı 

Niçin mübalağa olsun 1 · ~ 
kar bir erkeğe (makineli ~~ 
ın arkadaşlık edebilmesi ı1' 
bir hadisedir? Mademki ~i 
tertibatı mükemmeldir. ~ ıe 
adamın yüzünü deği!tirıııe1' 
it kolayca yapılamaz mı? d / 

der ve ahbablarınızın ziyaretini O"'---·- -------.,....--~-

(Makineli adam) ı i~. Jı 
Profesör Müller bu inceh61:. 
doğrusu bu ihtiyacı da diif. ~ 
ve her hangi bir içki şişe5İI'~, 
telif fasılalarla alıb ağzıtl~ ~ 
meyi, içmeyi, tekrar şiş.eY•tı1'' 
nın üstüne koyma aınelıY' b 
- zamanı ve mesafeyi he5'0ı 
rek - yapmağa muvafft'1' 

iade edobilirsiniz ! 
(Sun'i adam) m eğlenceli ta

rafları da vardır. Mesela kendisi
ni canlı bir insan teklinde tanıt

mak istiyorsunuz.. Düğmesini a • 
yarlayınız .. Ve evinize gelen genç 
bir kadına doğru sevkediniz. (Ma 
kineden adam) kadının yanına 

varınca hafif bir inhina ile iki 
hareket yapıyor ve birden kolları

nı açıb kadının boynuna sarılıyor! 
Ne güzel bir sürpriz, de -

ğil mi? 

(Sun'i adam) bekar bh erkekle 
arkadaşlık yapacak şekle de gir -
mittir. 

Yüzü kadına benziyen ve göz- ......_..,._---"~---~------~ ~-""i::_'..':L~ 

)erinin sehhar bakııları olan (ıu
ni kadın) da ayni tertibatla yapd· 

(Yapma adam) kadının boynuna 
aanlıyor 

tur. ( r ,e ~ Ve nihayet vakti ge 111 s-t• 
kadın) birden bayılıyor·· ,~ 
tuğun üstüne devriliyor ~e 

d k ·1· 1 , rının ermam esı ıyor · Jd" 
Artık; bunun nasıl 0 

'1 (9 
düşünmeğe lüzum var ııı:, · eflı 

··rııt f adam) ı icad eden, yo bir 
gördüren bir zeka, onun ~1l 
hoı edasiyle kenapenin ı? 
düşmesini temin edeıııeı 11'

1
, 

Bir kaç yıl sonra, fşı rO~ 
kullanan müesseselerde ııt 
adam) ın iş gördüğünü, ş çı~t 
etmek üzre çarşıya, paza~,.,· "° 

d. "" ııl » 
nı, gişelerde bilet ver ıg 
ıek, ıatmıyalım ! 



..., 

Çocuk kaçıranlarla 1 

nasıl başa çıkıldı? 
Arnerikada üç yll içinde tam 

2000 çocuk kaçırıldı 
Biitün d·· 

kınd unya gazetelerinin ya-
h ~n Yakına takib ettigwi "Lind-ergu. w , 

:tiil • Ç1. <'Ugunun kaçırılıb öldü-
tt•esı h •ııun l ınu akemeıi,, insan kafa-

'te a ınıyacağı kadar korkunç 
lcnnab·ı Jcu ı mez bir ıuç üzerine 
ıııludur. 

de korkuyor ve bu amansız çete • 
ler tarafından kaldırılmak, her 
hali vakti yerinde evin üzerinde 
uğursuz bir kanad gibi sallanıyor· 
du .. 

HABER - nfUll Polfaw 
7D 

ler l a~areci Lindberg, Atlantik
en ~: hava muvaffakiyetlerinin 
liııd ·<arısına v.11n11t herkesin di
Soc e .. dolaşıt-ken caraı gibi sevdiği 
dırı~gunu bir gün Vötağnıdan kai-

"Fidyei necat,, tutarı da gün
den güne artınağa bqlamıtb. Ön
ce 50 İngiliz liraaı istenirken, son
ra bu para 100 e çıktı. Daha son· 
ra 10.000, nihayet 20.000 sterlin 
istenmeğe baılandı .. 

UÇAN OTE! 
l ~rt"dan yoli euiverdHer. 

it 1 bununla ka lnır dı. Türlü an
!bıala b iiat l'k ra aı vurulduktan sonra, 

de' 1 bu küçük yavru öldürüldü ... 
1-lil;a:zetelerde, bilhassa gazete
Li... e bu muhakemenin hPr mü -

- laf ·1~ lf, sı atını okuyorsunuzdur .. 

hnu~~an adlı Amerikada yatı . 
l._ ır Alman marango7.U şimdi 
"1l •uç . 1 a· u ., emek zannı altındadır. 

işin acı tarafı tU ki, yapılan 
korkutmalar, halkı çok defa poli
se haber vermekten bile alıkoyu
yor ve bu aıağılık gittikçe arbyor
du . 

Nihayet tayyareci Lindbergin 
çocuğu çalındı. Bunun aksi, o ka
dar zorlu oldu ki, salahiyet ma-
kamları adeti. yemin ebnişçesine, 
bu tehlikeye kırasıya meydan o • 
kumağa baıladılar .. 

Oç hıziyle arkalarından kot • 
tular. Yakalananlara acımak yok l>lr ır nıe:zarlıkta "fidyei necat,. 

l\en'~ olarak verilen paralar, ay-
~ u adamın garajındl\ çıktı. tu. 
rar 1 Rele halk eline dütenler, Ame-

lldıl a arın numaralarından an -
t ar "F" d . . w• • rikada pek sık raslandığı gibi linç 
oild' ··· ı yeı necat,, ıstegını d 
l._ ıren nıekt btak" l ediliyor u ••• 
11\l li u ı e yazısının, 

l'l~ auptınan isimli adamın el Lindberg vakasından alb ay 

1 
111 oldu w •• h 1 .. ıonra, çocuk ve adam kaçırma, iiy gunu mute aasıs ar soy 
0r. Amerikada büyük ve salgm bir 

\', .. ?Ocuğun kaçırıldığı odanın cİ· hadise olmaktan çıktı. 
tin ~~a kendisini gören ıahidle- iti bir parça yola koyabilmit . 

'.0 :zleri dinlendi. tiler .• 
Bır a Fakat bu defa ne oldu bilir mi· ctt aece, mezarlıkta "fidyei ne 
~ 1 alınağa gelen adamın bu a-
1-t olduğunu ıahidler anlabyor-... 
tid~uhakemenin !imdiye kadarki 
~11.•ne bakılırsa, tayyareci Lind
,ı.:n Çocuğunu kaçıran, parayı 
oldu~e Çocuğu öldüren adam bu 

F anlatılıyor. 
de 0~kat öteyandan, ıuçlu yerin -
dıaı an Hauptman, bu iti yapma· 
l'ei : 1

• garajında ele geçen "fid
illUı ~t,, dolarlarını, timdi öl
d1~1 ulunan bir haıkasından al-

g nı ·· 1 llu il . •oy emekte, suçsuzluğu-
l ~rı •ürmektedir. 

•e 1• tndhergin çocuğunu yokeden 
ınÇe uw 

&etitileb· r~amadan adalet önüne 
l>bıı ılınıı olan marangoz Hau-

anın h d\l... ınu akemesi devam ede-
1>~~· bu korkunç ve yürekler 
~da ayıcı haydudluğun Ameri -
llleğ~ ~ansızca nasıl önüne geç -
~e hu d rar vermit olmalarından 
.ı il an .. h 
\tfl R once atta Avrupaya 
ot.n ~ek lehlikeıini göstermit 
~ l~nından bahsedebiliriz .. 

llıııd• . ~~kada içki yasağı zama
lı hay~ç dı kaçakçılığı yapan silih
dök.ıı .. ul lar ıonradan iti bu yola 

lic·u! erdi: 
ı uç Yıl .. d 

~'1tal ıçın e çocuk kaçırma 
hulaı •rı Polis raporunda 2000 i 

Uttu. 
~\'alnı:z ş·k · 
""VU d 1 agoda, iki :vıl içinde 
~'•ı en. fazla çocuk kaçırma va
)'• l>olıı ra ll::tde Poruna geçmiı ve bu 
''f· n nı h •dye· er anıetsizçe alınan 
th._ ı necat 400 
~tı. A . " .000 sterline çık 
~ llın lly~n~ vakit içinde Ameri· 

siniz? 
Çocuk kaçıran haydudlar, baş

ka memleketlere dağılmağa ve o
rada ayni iti yapmağa yeltendi-

ler. 
Nitekim, ilk dütündükleri yer 

lngiltere olmuştu .• 
Meşhur adamların listelerini 

yapmıf, alacakları paralann hesa
bını doğrultmuş ve ite hemen gi
ritmek üzere idiler .. 

Londra polis daireleriyle sıkı 
sıkıya görüşmüt bir lngiliz gaze
tecinin aldığı notlara göre, bu 
haydudlardan bir kısmı lngiltere· 
ye ayak basmıttı da.. Fak at der
hal, gizli surette takiblerine giri
şildi. 

O kadar ki, petleri hiç bırakıl
mayan, göz altından hiç kaçırıl
mayan bu adamların çoğu tekrar 
ayrılmak mecburiyetinde kaldı -

lar . 
Ve bir daha da geri gelmediler. 

Kendilerine önceden haber veril-
mit olduğu için, İngiliz polisi göz 
açtırmıyordu. 

Uluslar arası polis ilişiklerinin 
bu itte büyük yardımı olmuıtu .•• 

Çeteler korkunçtu. Bir zabıta 
mensubu, mesela Şikagodaki ço -
cuk kaçırıcı bir çetenin 140 kişi -
lik o!duğunu yazmıttır. 

Ilunlann hepsi sabıkalı hırsız
lar. haDishane kaçkınları ve ben
zerleriymit·· 

Kırk elliye yakın mahzen edin
mişler ve çaldıkları insanları ora. 
da gizlemeği tasarlamıılardı. 

Almanlar 
Dünyanın en 

büyük balonunu 
yapıvorlar 

L. z. 129 un başlıca 
hususiyetleri 

nelerdir? 
Alman yada .F riedrichshafen 

tehrinde bulunan Zeppelin hava 
gemileri inşaat tirketinin yeni in
şa olunmuı büyük holunda L. Z. 
129 yeni bir Alman kabili sevk 
balonunun intasına başlanmıf, ve 
bu inıaat hayli ilerlemiıtir. lake • 
letinin bir kıamı halen bitmiı bu
lunan Zeppelin montaj boluna gİ• 
rildiğinde yeni balonun büyük
lükte, timdiye kadar yapılmq o
lanların hepsinden f evkalide bü • 
yük olduğu ilk bakııta göze çarp 

maktadır. Yeni balon 248 metre 
uzunlukta olacak ve 190.000 met• 
re mikabı heluim gazı istiab ede • 
cektir. Balon fennin en son yeni· 
liklerile teçhiz edilmektedir. 

Bu yeni balonda en ziyade zik· 
re şayan olan cihet, taslağı ve bi -
çimi Berlinli mimar Bay Profesör 
Fritz August Breuhauı tarafın
dan yapılan, yolcu dairelerinin ta 
mamile yeni tarzdaki tesisatıdır. 

Tesisabn hususiyeti balonun 
evvelkine nisbetle bu kerre tidil 
edilmit olan harici manzarasında 
da derhal kendini göstermesinde
dir. Bu defa tamamile ayrılmıı bu 
lunan geniş kaptan kötkü ve dört 
motör gondolunun yanında 

beher katta iki cem'an 
dört aıra pencereler görülür ki 
bunlar balonun on beıer metre u -
zunluğundaki dört gezinti mahal
line aid pencerelerdir. Bu kerre 
yolcu daireleri sepetlerden tama • 
mile ayrılmıt ve balon gövdesinin 
içinde üstüıte iki kat olmak üzere 
inta edilmittir. 

Takriben 400 metre murabbaı 
bir sathı kaplıyan üst güverte ıan 
cak cihetinde: 15 metre uzunluk
ta ve 38 kişi oturacak bir yemek 
salonunu ihtiva etmekte ve bitişi
ğinde de dııanyı seyre mahsuı bü 
yük pencereleri olan aynı uzunluk 
ta b;r gezinti mahalli bulunmak -
tadır. iskele tarafında: istirahat 
salonu ve hususi tarzda yapılmış 
yazma ve okuma odası ve gene 1 
bunlara bititik diğeri gibi gezinti 
mahalli bulunmaktadır. Balonun 
ortasında bir veya iki yataklı olaS•tnıa nıa tehrinde 100 çocuk 

~. di.. Vakaıı olmuıtu. Nevyork 
' &er bü ""k ~ili ko ku Yu tehirde vakalar 
ı... Öne: te~çl~.ğu gösteriyordu. 
~ll)an tuk vakalar halinde 
-~ ay 

1 
Çocuk kaçırmaları, bir-

Güpegündüz, yol üzerinden in- rak kullanılabilecek sıcak ve ıo • 
san kaldırıyor, otomobille kaçırı- ğuk akar suyu bulunan 25 geniş 

~&-· onra A 'k ~"Ql)'et• ' nıerı a ulusunun 
h tni ürk·· .. b 

d qell\ k• utur ir hal aldı. 
C!!fildi. enÇ ınııe kendinden emin 

ocuklar gibi, büyükler 

yorlardı. yataklı kamara vardır. 
Sonra para isteme sırası geli- Alt güvertenin her iki tarafın -

yor ve yukarda da yazdığımız gi- da da sıra pencerelerini havi ge
bi işte 20.000 sterline kadar "fid- zinti mahalli vardır. Mutbak, za -
yei necat,, istemeğe kalkıyor1ardı.ı b'tan ve tayfa daireleri kamarot 

Fakat poliı bunların önüne ge- yazıhanesi, banyo ve tuvaletler ve 
çebilmiıtir. fevkalade bir yenilik olarak da 

Uıtte büyük resim: 
L z. 129 da bir salon - Ortada: 

Balonun yolcu yerlerinin yukarı· 

dan görünüşü - A~ağula: Yeni 
balonun yolcu dairelerine aid pro
jeleri hazırhyan Alman mimarı 

Profesör Fritz August Breuhaus.. ___ , _______ " .. _ .. _. __ .. __________ ____ 
nazanndan fekillendirilmesi hu • 
susunda Profesör Fritz August 
Breuhausa hakim olan fikir, balo
nun fenni hususiyetini muhafaza 
etmek olmuıtur ki bu hususi tarz 
ve intanın ve hava ıeyr ve seferi
nin fenni icabatma elveritli bir 
surette uygun olan ıeklile genit 
mikyastaki basitliği göze çarp· 
maktadır. Muhtelif dairelerin bo
yalarmm açık renkleri ferahlı bir 

. . lerin duvarlarına timal ve cenup 

\ 

tesir yapmaktadır. Bir çok daire• 

büyük bır sıgara salonu alt güver· 1 ld l · 
d b 1 k d 

sema arı ve yı ız manzume erı 
te e u unma ta ır. dil · · B d b k ba resme mıftır. un an at a • 

Üst güverteyi alta geniş bir lonculuğun tarihi inkişafı ve ıe· 
merdiven raptetınektedir. Balo- yahat rotasının kut bakıtı bir 
nun gövdesinden harice doğru açı manzarası grafik tekillerle de göı 
lan mütaharr!k merdivenler yar • terilmittir. 
dmııyla balona binilmektedir. Bay Profesör F. A. Breuhauı 

Yolcu dairelerinin başhca inıa memleketimizde de Eskiıehir ve 
malzemesi duralaminyum, kumaı, Turhal şeker fabrikalarmm proje
muhkem hafif kontrplake ve sel • lerini yapmıı ve Ankarada Sumer 
)ondur. Oturmağa mahsus mo· Bankın ilk projesi için aÇotlan bey
bilye hafif madenlerden yapılmış nelmilel müsabakada ikinciliği 

tır. kazanmııtır. 

Balonun sanayii nefise noktai M. Sa. 

Sovyet hükumet, Teşrinievvel ihtilalini harekete getirenlerden 
Çapayefin hayatını gösteren bir fUm yaptırmıştır. Film ilk defa göst~ 

TUirken, lıiildmırt, bu ihtilôlcinin dul karısı ile fOCUklarını davet d • 
miş, kadın ve çocuklar, kendilerine ayrılan bir locadaıı koca ve baba
larının hayatını f ilmdc seyretmişlerdir. Resim. ihtilalcinin ailesi sine· 
ma locasında otururken alırunııbr. 
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Fillerin dişi ağrı
Yınca de olur? 

~aşarı filleri yola getirmek için 
kullanllan polis filler! 

FUirı d· 
!ii"' ..... U 11 aiı'tmaıını kim dü-
~ •t .. ? ":rur. 

Ye f'l° 
ıYİ ~. 1n ~itini kim iyi eder? 

oı htıı ~' hızde, kedi yer!ne fil 
• ilıtd~1!0~ ve kediye adet ol -

de d'g· gıbı, filin de günün birin-
• 1t•ne b" 

>\ tlt 1~ dolgu yapbrmak ve-
'~y ın Reçınnek g:bi bir vaziyet 

Fil çıkınıyor. 
'ht~t iıte Seylana giderseniz 

11 1' 111 
fu çayı ile tanınmıt Sey -

. - ora.d 1 
1 
~ di . . a raa ıyacağınız fille· 
hL 'l. fı~ın, insanlarınki gibi ağrı-
~•ttı: l~d~ğını ve hele bu yük· 

1- '' g bı bir iş gördüğü za -
'1~ ~d:rda olunca, filin, kızgınlı • 

tıi: 11 tutub ıah"b" · ··ıd·· d .. - .. 
.. b'" •• ı ını o ur ugu -

it " 0t'üra·· ·· 
tf Fi} h unuz . 

fırtına gibi soluyordu. 
Beyaz adam, bir ara, ardına 

baktı. Kurtuluı yoktu. Fakat bu 
ıır;ada ona çok yarıyacak bir fey 
oldu. Punçisinge ayağı kayarak 
yere düştü .• 

Avrupalı tacir, bu arayı kaçır
mıyara.k hemen ilk önüne çıkan 
boş bir su geçid:nin altına girdi. 

Su geçidi yolu ~nlemesine gi -
diyordu, Üzeri Malta tatları gibi 
dört köşe mermerlerle sıra sıra 
döşenmişti. 

Fil içeri g"rebilmek için ne ya
pacağın bilmiyordu. iri gövdesi -
ni geçidin ağzna ha bire vuruyor, 
tuhaf sesler çıkarıyordu, kuyruğu 
ve hortumunu ayrı ayrı yanlara 
doğru sallıyor, kıvırıyordu. Sel'lci. d azan gıcıklanır da .• Gene 

)Uk l 
11 

a görüldüğü gibi, diıiyle 
il' oı,tı ~~ığı vakitler, ditine takılı , 

01ttak .1nııldadıkça, hayvan deli 
ili ba b:r hale gelir .. Ağzındaki
ltıj tö'l.~n atar, hazan yanında ki -

Az sonra, en büyük kötülük 

)' a.~rıe onun baıına indirir. 
dekini ~d ayağiyle basar, üzerin-

FiJ •. u latıdığı yükle örter .. 
0 derı tçın "uyanık hayvandır' 
!~ er. 8 .,, 
"' te)i ol U kadar uyanık, hatti öf· 
' ' ~tu, Seylanlıların hiç te ho

Se g ~ese gerektir. 
!I A.~:l~n~a çay iıleriyle uğraşan 
" ' k ~ 1 bır tacir, günün İ§ten 

~be~ an Parçaamı da, yer yüzü· 

~i kt~:~.:~~ övmek, ondan ken
tıtj,. e ogutler çıkarmakla ge • .rOrd .. 
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llı\Jci::~alı tacir, bir de fotoğraf 
Fiil 1 bulunduruyordu. 

rtlt,t er, Seylanda çok ite yarar. 
biti acııını hayvanlar arada 
..:ı tle b·· ' 
~-~l 0 Yle zivanadan çıkıb, a -
li)e>t~rı bir karınca gibi öldürüve 

lr ..• 
llu a • 

llıtttı ra, hır Avrupalmm bil • 
ili •es~ lhllrka fotoğraf makineıi
~clle~ }mı nasıl çekecek!,, diye 
'il he e~ıne vakit bırakmana, fi • 

' 't!ıır1: ~lda kusurna bakılmaz, 
!I "'1tt ·· fte, Avrupalı tacir de, 
~İt S e kadar alt k" · • "'ld"" .. eyJ"' ı ıtıyı o urmut 
~eie anlı filin fotoğrafını çek -
'İtli 1tu"'"at1tken, güç bela kendi. 

~c bu ö~~~a.mıı olaayd.r, belki 
~ h urulenlerin yed:nciıi o -
~"'· .hi oru gibi dürülebilecek, 
1• r tnuıaınba haline girecek 

~ l ~Yli 
~t haı .. lltn altı ki§iyi öldüren fa· :it, s,;ı~a ıertliğini kaybetme -

i' ·ii ~u ~~ldarın pek değer ver -
~ diıi~tıı~g~ ~~lı fili, o gün ge
"ıt den Yükünu tatıdığı ve Ma-
tbu en ıü ....... . 
ı1~' ltö .. rucusunun yanı ba-
~ bu P •kkoı Yilrüdüğü bir aıra • 
l. ·İt b· e sevimli devi Avrupalı 
""' ır eata , 
c~tlc . ntane fotoğrafına a -
t,,_ ıateıniıti. 

:W:1 ıs:at t 
~ 'f.lt ~- ersliğe bak k" d" . l 
~ ~lıya f" m ı, ı§ıy e 

'

, tıhi p n llere arada bir oldu· 
11l • unçi · · 

h: ' lalcr) 
1 

sıngenın de ogün di
"Q'( ı o an . 
~t 'tıditn:ı. ıp, onu aaramıı, si-
•.ıt'\karak fıt, ve Yilkünü derhal 
~\h._ oto~ f l.. ~~ iiı . gra ı çeken beyaz 
~la..... erıne dog~ru .. .. -

~•ıtı. yurumege 

~-"Yaı ad 
~~'tınıı anı, elindeki Avrupa 
t 'd,)'\ ' değer!ni bı"l d"" .. 
'°'tı "t Yer e Uf un -

()kaı.dırd;. frrlattığı gibi taban-

~l tider f'l • 
1)- , ı gıder fT .. 1 • ' ..... la-uv , ı ın goz erı 

~ ~trra- . azörden atla • 
,~~, lti 11rJr aınniı bir atlet gi -

.. Q't'de · · . . 
· "ti)) .

1 
•ını, hır zeplın 

e ı er· ta ak 1 a r koıu>:or, 

baş gösterdi. Fil, geçidin üstünde
ki taşları kaldırıp geçidi aç.mağa 
başladı. 

Bundan kurtuluş yoktu. Ne iyi 
ki, bu sırada azgın fillere en ıyı 
bir engel olan "Polis filler,, "vak' 
a yeri,, ne yeti§tiler. 

Bunlan getiren, yerlilerdi. Va
ziyeti görmüş ve hemen yardıma 
koşmutlardı. Azan filleri, her va
kit, bilhassa bu iş için yetiştiril -
mi§, iki çok kuvvetli fille yola ge
tiriyorlar. 

Bu iki gçlü fil, azan fili arala. 
rma alıyor, sıkıştırıyor, dayana -
rak yorultuyor ve nihayet sahib
lerinin söylediği yere teslim edi -
yorlardı. 

Avrupalı tacir, deli Punçisin • 
geden kurtulunca yeniden fotoğ • 
rafını attığı yere döndü. 
• Ne talih ki, fotoğraf makinesi • 
ne bir şey olmamıştı. Sonra fil -
mini banyo ederken, o pek arzu • 
ladığı fil resmini de almı§ bulun-

. duğunu gördü. 
Resmini memleketine gönder· 

di. 
Başından geçeni uzun mektup

lar halinde tanıdrklanna yazdı. 
Yalnız altı ay sonraki mektu -

bunda şöyle bir cümle de göze 
çarpıyordu: 

"Bana hücum eden filin, sevim 
li Punçisingenin, dün, ahırmda, 

uykusu içinde ölmüş olduğunu 
haber verdiler.,, 

Göz Hekimi 
Dr. Şükrü Ertan 

Babıali, Ankara caddesi No. 60 
Telefon: 22566 

Salı günleri meccanendir •. 

HAB!.R - ~litam Poıb.ı . 

Süt 
Veren ağaçlar 

naslldır? 

~Ut veren bir a§ac; 

Amerikanın ııcak yerlerinde, 
bilhassa Venezula' da bulunan ve 
yerlilerin "Palo de vaca., . "inek 
ağacı,, dedikleri garib bir ağacı 
anlatacağız. 

Yüksekliği 15 - 20 metreyi 
bulan bu garib ağacm gövdesi bir 
bıçakla çizilecek olursa süde ben
ziyen, fakat tadı ıütten IJiraz d~
ğişik olan gayet hot kokulu koyu 
bir mayi bolbol akmağa hatlar. 

Bu nebati süt açık havada ken
di kendine bırakılırsa gittikçe ko
yulaıır. Ve üzeri kaymak tutar ki 
yerliler buna da "peynir,, adını 

vermişlerdir. Nebati ıüt birkaç 
gün saklanabilir. Fakat bu müd
det geçtikten sonra bozulur ve 
fena bir koku çıkarır. 

Venezuela' da bütün yerJiler bu 
nebati südü seve ıeve içerler. Hat
ta manyoka ve mısır ununa karıt· 
tırarak bundan sütlü ekmekler ve 

pastalar yaparlar, kahve ve çayla
rına karıştırırlar. Ağacı çizerek 

aızan südünü toplamağa gittikleri 
vakit "ağacı sağmağa gidiyoruz!,, 
derler. 

Her ne kadar meşhur seyyah 
Laet tarafından süt veren ağaçla
ra tesadüf edildiği pek eskiden • 
beri iddia edilirse de ancak Hum
boldt'un on dördüncü asırda ce
nubi Amerikaya ıeyahatinden ıon 
ra fen bu cins ağaçları kataloğuna 
geçirmiştir. 

Nebati süt ilk defa o zamanın 
tanınmıt kimyageri Bouaaiugault 
tarafından tahlil edilmittir. Ana
liz neticesi bu mayiin dört un
ıuru ihtiva ettiğini ti;stermiştir. 
Bunlardan birincisi balmumuna 
benziyen yağlı bir maddedir ki 
ıabun ve ayni zamanda bundan 
mum yapılab:lmektedir. ikincisi 
kan elyafını andıran bir madde
dir. ÜçüncüsG §ekerli bir madde· 
dir. Dördüncüsü de fosfat halinde 
sud, potas manyezi ili .. imlahidir. 

Dikkati çeken bir cihet vana 
o da sütün hayvani ıütten ziyade 
krermıya daha yak{n ~ulunması 
keyfiyetidir. Her iki maddenin i
çinde bulunanları a~"ğ~da göste
riyoruz. Ufak .bir k.irşdaştırma; 
birbirlerine ne kada.r yakın ol • 
duklarını izaha hacet kalmadan 
gösterir: 

Nebati süt 
35 
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Kokain ve morfin 
yüzünden bir facia! 
Bir Amerikah, karısını morfine 

alıştırdığı için mahkemeye verildi 
Sesli film çıktığı zaman, içimiz

de onu hatırlıyanlar vardır. Kum
ral saçlı, koyu keıtane renginde 
gözleri daima mahmur ve dütün
celi bir ıinema yıldızı .. Mis Lee. 

Fakat, Mis Lee doğmadan sö
nen yıldızlardandır. 

Birkaç ay ıonra, meşhur bir 
kumarbazla evlenerek sahneden 
çekilmi§ti. 

Genç sinema yıldızının doğ · 
' masiyle ölmesi bir oldu. Bugün o -

nun nerede yatadığını, ne olduğu · 
nu bilen yoktur. 

Kaliforniyalı tütün taciri olan 
kocası, bu güzel kadınla evlendi · 
ği zaman meşhur kokainnoman -
lardandı. 

Mis Lee bu adamla evlendikten 
ıonra, ''üzüm üzüme bakarak ka-

Mis Lee 
ranr,, dedikleri gibi, yavat yavaı 
kocasından kokaine alıııyor. Fa • 
kat, bu haylaz tütün taciri müd · 
hit bir iflas yüzünden, Kaliforni -
yayı terkederek Nevyorka, ora • 
dan da Parise gidiyor. 

Mis Lee, kocasını peşinden ay -
nlmıyor. 

Genç tütün taciri, bu iflastan 
ıonra morfine alışmıştır. Günde 
üç defa koluna morfin enjeksiyo
nu yapmadan duramıyor. 

Mis Lee de ayni hastalığa tu • 
tuluyor. 

Kan koca İ§İ, gücü hırakarak 
Parisin ıefahathanelerine dalı • 
yorlar .. Kocası kumarda. Genç 
kadın da barlarda, tiyatrolarda, 
yeni bulduğu 8.şıklariyle yaıama -
ğa başlıyor. 

Mis Lee iki yıl içinde tanınm1 • 
yacak ka~ar bozulmuştur. Bir kar
naval gecesi Pariste elinde fenerle 
dolaşırken kocasına raslıyor ve 
onu girdiği apartmana kadar ko· 

valıyor. 

Kumarbaz koca, son aylarda 
karısını ihmal etmeğe başlamıştı .• 
Katiyelatende bir küçük apart • 
man tutarak, dostunu buraya ka • 
patmıştı. 

Mis Lee o gece kocasının ar -
kasından bu apartmana giriyor .• 
içeride kimseyi bulamaymca ko • 
casına görünmeden çıkıb gidi • 
yor. . 

Tütün taciri bir başka gün a -
partmana henüz gelmemişti. Mis 
Lee tekrar, kokain çekerek. raki -
besinin bulunduğu daireye gidi -
yor. 

lıte facia burada bat lıyor: Miı 
Lee yatak odasında bir ganç ka • 
dının yattığım görünce bütün kıa -
kançlık damarlan uyanıyor .• Ka -
pının önüde birkaç morfin birden 
alarak, karyolanın üzerine atılı • 
yor. 

Tütün tacirinin metresi gözle • 
rini açtığı zaman, karşısında göz -
leri dııarıya uğramış bir deli gö ·• 
rünce §Bfırıyor. 
Miı Lee yüksek sesle soruyor: ' 
- Sen, benim kocamı neden e

limden aldın? 
- Kocan, beni kocamdan ne 

hakla ayırdı? ! 
Münakaşa büyüyor .. Tütün ta -

cirinin vicdansızlığı meydana çı • 
kıyor. Çünkü, metresi olan kadın 
da bir aile kadını idi .. Ve büyük 
ümidlerle tütün tacirin~ bağlan -
mıştı. Kaliforniyalı kunıarbazm 

evli olduğu meydana çıkınC"a, Pa
risli kadın pılısını pırtısını topla • 
yıb kaçmağa karar \'eriyor. Fa • 
kat, telaı beyhude ... 

Mis Lee aldığı morfinlerin te • 
siriyle - dakikalar geçtikçe -
çıldırıyor .. Saçlarını yolarak dö -
vünmeğe, üstünü baıını yırtmağa 
başlıyor. 

Metresi olan kadın ne yapa .. 
cağını taıırmıf bir halde karyo ' 
lanın kenarında sinmitti. 

Mis Lee, boğuk bir sesle: 

- Alçaklar •.. Yuva yıkan bay· 
kütlar ... 

Diye haykırarak yere d~i§Üyor. 
Ve ölüyor. 

• • • 
Paris mahkemelerine yeni ak

seden bu faciada Mis Leenin ba
bası davacı olarak bulunmakta
dır. ihtiyar adam, kızının mor · 
finoman olduğunu haber alınca 

Amerika dan Parise gelmiş. fakat 
kızının cenazesiyle karşılaşmış -

---=-aaıa;=---------IAMF tır. 
cın ketfinden evvel birçok seyyah
lar gene böyle çizilince köklerin
den aüt sızan ağaçlara tesadüf et
tiklerini yukarıda söylemiştik. Fa 
kat hiç birisi Palo de vacada oldu
ğu gibi terekkübatında hayvani 
madde ihtiva etmediklerinden 
hunların içimleri pek tatsız ve ek
şimsidir. Bunlardan bazıları mide 
ağrılarına karşı ilaç olarak kulla· 
nılmaktadır. 

Nebati ıüt yalnız yerlilerin i
şine yaramamaktadır. Ayni za
manda ticari oldukça bir ehem -
miyeti de haizdir. Bununla çiklet 
yapılmaktadır. 

Fakat ne de olsa nebati süt bil-

Davacı, kızının ölümüne sebeb 
olan tütün tacirini, cinayetle it -
ham ederek mahkemeye vermiş • 
tir. 

Bu hadise karıısında yeni bir 
hukuki mesele tahaddüs ediyor: 
Bir erkek, karısını kokaine alı§tı • 
rırsa, bu itiyad, koca için bir cü • 
rüm teşkil eder mi? 

içki yüzünden ne müdhiş feci -
alara §ahid oluyoruz. Bu yüzden 
her gün birçok ocaklar sönüyor. 
Ve saadetler yıkılıyor. Buna se -
beb olan kadın veya erkek, hiç 
bir zaman mesul t!ıtulmuyor ve 
cemiyet içinde kollarını sallıya • 
rak geziyor. 

Yağ 
Şeker 

Fosfat 
Su 

'Crema 
34 

4 
4 

58. 
4 bildiğimiz inek, koyun ve keçi sü- Bakalım, mahkeme ne karar ve

recek ! 58 , tüne benzetilemez. 
Venezuela' daki süt veren ağa. S. Karaan Necmeddin Tahir 
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Edirneyi su bastı 
(Bq taralı l incide) vaı çekilmeğe batlamıttır. 

dar ekspresin hala aeleceğinden Edimede iki gündenberi ya -
umutlanarak istasyon boylarında ğan yağmurlar yüzünden evvelki 
ihtiyatla bekl:yenler vardı. gece birdenbire nehirler yüksel · 

Ekspres treninin gelmemeıi mit, Gazi Mihal taraflarını ıu 
hidiıesi, Kumpanya muhitinde de b-..mııtır. Umumi müfettitle va
büyük telaş ve alaka uyandırmıt linin emriyle icabeclen tertibat a
ve direktör Bay Paskal, yanında bnmıf, ıu basan evler botalblmı§
hareket dairesi ıefi ve daha bir br. Edime tehri ile Karaağaç ia
iki kişi olduğu halde, ekspreıin taıyonu araamdaki ıaha tamami· 
gelemeyip kaldığı istikamete doi· le ıu albnda kalmıştır. Şose bo
ru, hususi trenle çabucak gitmit- zulmuıtur. 
t ir. Yeni imarette bir ev çökmüf, 

Dünkü ekıpres, Edirne ile, Yu· içindeki kadın ölmü9tür. Edime 
nan hududunda bulunan Dikea is- ovası da tamamen ıu altında kal
taıyonu arasındaki hattın - !İm• ınıştır. Bu yüzden hudud kanko· 
diye kadar görülmemi! bir tiddet- lunu da sular basmış, tahliye e
te su hasmaıeyle - bozulması yü- dilmittir. 
zünden gelememiştir. Tren hattındaki uıl bozukluk 

Su basması yüzünden, tren, hu· Yunan kısmındadır. Suların çe
dudumuzun öte yanında kalmıt kilmeaini müteakib hemen yolla· 
Taktinde getirilip teılim edileme- rın tamirine baılanacaktır. 

mijtir. Şehrimizde 
Bizim yandaki ekspres de an· Birkaç gündenberi iyi giden 

HABER - ~liıam Postası -

Japonya 
(Bq taralı 1 ıncide) 

Girecekse, Amerika .. 
Uluslar demeğin:n odalarmda 

bu İ!, !imdi büyük bir incelikle 
konutuluyor. Amerikadan gelen 
haberlere de bakılrrıa, Amerika
nın Uluslar derneğine g:rmesi, bel 
ki bu yıl içinde olacak. 

Bu it Amerikada yalnız ulutlar 
derneğinden yana çıkanlarca de
ğil, Cümhur reiıi Rozvelt'in de 
kendi batına dütündüğü bir ittir. 

Amerika Cümhur Reiıi de, Ce
nevredeki uluılar derneiinin, eon 
aylar içinde elde ettiği muvaffa• 
kiyetli neticelerini dütünerek, me 
ıeleye enikonu ehemmiyet verı· 

yor .. 
Cenevrenin son aylar içinde ba· 

ıardığı. iıler, Amerika halkının da 
kaf aımda yer etmi~ onları da der
nekten yana oyalamaia ba.flamıt-
tır. 

Uluılar Derneğ~, Yugoslavya 
Kralının Fransız Drt s.kanıyle 
birlikte Marailyada öldürülmesi 
itinden çıkan pürüzü ustalıkla ya
tııtırdı. Yeni yeni anlaımalar yap-

cak Edimeye kadar gitmiftir. Tek hava dün öğleye doğru birdenbi
ra.r geri gelip, tamirat yapılmcıya re bozdu. Şiddetli bir kasırga 
kadar, bu seferler, Edime ile la- baıladıysa da uzun sümıedi. Dün-
tanbul araamda kalacaktır. kil kaaırga yiizünden dört tonluk tı. 

Konvanayonel treni de, dün ak· bir yelkenli Büyükdere önünde ıu Sonra, yıllardan beri, hele bat-
hr. · d hareket etmi"t- Jıca ı'kı· ulus arasında bir uywun-f&Dl ıe unız en almıf, batnıııtır. İçindeki bir tay· o-

tir. Fakat Edimeden öteye gitmi• suzluk mevzuu olan Sar itinin de, fa aa boplmuıtur. B'\?dan baı-
,.ecektir. ka Kocaeli vapunı da nhtmıa bin- çok bilgili bir yolda bitirilmekte 

A-•ft• yolcuıu al ..... -·-akta olu•u Amerikaya, uluslar deme~i ....... ,,_ ··~ ' dirmiıtir. Emiraana giden Kad· :s 
15 

bilet verilmemektedir. Ancak, Av rinin sandalı da batmııtır. Dün hakkında daha çok emniyet ver-
rupaya ba}ka bir yoldan, Dede- geceden beri muhtelif fasılalarla meğe OOfladı. 
ağaç, Selanik yolundan ıitmek yağmur yağmaktadır. • • • • • • • • • • 

iıtiyenlere bilet verilmektedir. Amerika, bir yandan uluslar Ankara, 28 (A.A.) - Bugün 
Y ollann düzeltilmesi için sula· derneğine girmek üzere olsun, ö-

TUrkiyede hava vaziyeti: 
rm çekilmesini ·beklemek lazım Ziraat Veklleti meteoroloji bür yandan da, Japonyanın bun-
aelmektedir. Şark demiryollan dan iki yıl önce "uluılar derne· 

enstitüsünden alınan malUnıata 
kumpanyası direktörü, bilhaaaa ğinden çıkacağına dair,, haber 
tamir iıiyJe uğraımak üzere ait- söre, ıon 24 aaat içinde tazyik veriti lbugün yarın müddetini ta
mitlir. dütüklüğü batı ve lodoı rüzgarla- ma.mlamtf olacak, ve Japonya U· 

Tirene ve yolculara u~ ziyan rından ötürii ve Karadeniz kıyıla- Juslar derneğinden büsbütün aya-
rmda hava bir gün evvele naza· 

ıelınemiı olmakla beraber 'Y&Zİ· ran 9 derece etn.fmcla olmak \b• iını kesecek. 
vet m!!t::ı·m aayılmaktadır Diplo...,,,,.._; ile ugvra•an dü•Unce-
ı- wı • re yükselmit ve tama.miyle yağıılı ............_ ;' :s 

Suların basması, bir yıldırım Iiler diyor ki: 'Japonya, uluslar 
tel yazısıyle haber verilmit ve he- geçmİftİr. En çok yağıı gören yer- derneğinden çılanası itinin tabak. 
men harekete geçilmiftir. ler Trakya, Eıe ve Orta Anadolu· kuk etmek üzere olduğu fU bir 

Kalan tirende çok yolcu olma- nun batı kısımdır. Buralarda ya. kaç gün içinde, belki de, bu hld~
drğı söyleniyor. Buradan giden ğıf 9 ili 37 milimetre araamdadır. ıenin uluslar derneği ta:rafmdan 
ekspreste de çok yolcu buJunmu- En çok yaiıt 44 milimetre olarak pek gürültüye verilmemeaini, her
yordu. Aydında ölçülmüıtür. kesin kulağına çalmmamasmı ia-

Bu aece en düıilk ıuhunetler 11 Sulann baamaıry)e berıbat olan ter ... Japonya ister ki, uluslar der-
hattın 100 - 150 metre kadar ol- fırın altında Kars' da 221 Erzunım- neğinden çekilmeıi, uluslararası 
duğu !kesliriliyor. Bununla bera- da ll, Kaıtamonuda S, Sıvas ve bir akis yapmaım ve o, gene, 
her, bunun üzerinde tam malUnıat Malatyada 4, Çorumda 1 derece· uluslar derneğinin konferanıla• 
yoktur. dir. Orta Anadolunun Sıvu, Kas- rında, komiıyon toplantılannda 

Dün ak.tam vaktinde hareket tamonu ve Çonım çevrelerinden istediği gibi bulunsun. .. ,. 
eden, fakat ancak Edimeye kadar maada yerlerinde gece ıuhunetle- Fakat uluılar derneğinin aenel 
gidecek olan tren de, yol dü- ri hep sıfmn üstündedir. En yük· kit:bi, ııraaı gelince, derneğin i~ 
zelmedikçe telaar lıtanbula. dön· tek suhunetler aıfınn üstünde Ma- yaaaaı icabı olarak bütün üyelere 
meğe ve seferini bu ıiki mevki a- niiada 19: Bursada lS, ~anakka- (azaya) Japonyanm, demekten 
rasında yapmağa mecbur kalacak le ve .~~~rde ! 7 derecedır.. büıbütün ayağı kesildiğini reamen 
tır. Dünkü _yag~flardan Merıç ve ı bildirdiği vakit, yalnız bunu söy-

Evvelki gece Sirkeciden kal- Tunca nehırlerı taır_nııtır. . !emekle :kalmıyacaktır. 
kan ekspres, Edimeden tekrar ge- Alaçatı ve Manısada kuvvetlı Hem bundan batka bir söz de 
ri dönımüşti..:Y. fırtına olmu~, fazla zarar ~apma- söylemese, Japonya artık uluslar 

Edimeye gitmit olan Şark de· mııtır: Muglada f~zla yagıılar - derneğinden çekilmekle, demeğ:in 
miryollaq müdürü Bay Paıkalla dan hır k1.1nn tarlalar su altında konferans ve komiıyonlarma itti· 
hareket dairesi tefi Bay Antumari kalmqtır. rak etmek hakkını da artık kay. 
bu sabah onu yirmi geçe gelen Bugüıı Ankarada öğleden ıon- betmit oluyor demektir. 
trenle ıehrimize dönmütlerdir. r~ saat 14 de s~unet ıtfırın üs· Hatta genel katibi, Japonyanın 
Yollar dairesi tefi Bay Kriıt EcHr- tünde 5 dereceydı. yararına olarak bu haberi kon.-
nede kalmııtır. .~~ • ~erika, 29 (A.A.) - seyin gizli hir 

1

toplantısmda da 
Bu sabahki trenle ekspres yol· ~ıııııpı vadısınde ıulann taşmıuı ıöylese gizli kalabileceğine kim 

cularından on kiti de gelmiftir. yüzünden ölenlerin sayısı 47 dir. ınarur.: 
Bunlar Sivilingrattan otomobil- Mevaıinin dörtte üçü telef olmuı- Haber derhal ıızacak, gazeteler 
lerle Eclirnede Kraağaç istasyo • tur. bat yazılarını bununla doldura-...,,... .... __ ..,.."_.., __ ._.._..,. ..... ._,.._. __ __ 
nuna gelmiıler ve oradsn trene M • k • • • cakır. 
binmiılerdir. anı urlu Şu hlde Japonya için yapılacak 

Bu akıam Edirneye tren gidib ı tek it kalıyor. 
gitmemesi hakkında henüz veril - paça ar o da nedı!r? 
mit bir karar yoktur. Bay Krist
ten gelecek habere göre hareket 
edilecektir. 

1stanbuldan Edimde Karaaia~ 
istasyonuna kadar olan demiryo
lunda bozukluk yo"ktur. Yalnız 
Karaa~açtan Edime ıehrine ka -
dar olan ikinci derecedeki hat bo • 
zulmuştur. 

Gelenlerin verdikleri malama -
ta göre, ıular artık yavaı ya-

( Baştaralı 1 inci de) 
Paçacıların kanaati vaziyet 

bu olmakla beraber belediyenin 
kanaati hiç te böyle değildir. Bu 
p~lara sürülen boyaların ma· 
hiy~i meıkük oldutundan pa • 
cacıların bu nevi boyalarla pa -
çalara n:ıanikUr yapmalarını mu· 
V&fık görmemiflerdir. Belediye 
paça~ boyanmasını menede • 
cektir. 

Cenevre uluslar derneğinden 

çıkma isteğini, geri almas ... 
F &kat bu olur olmaz, Mançuko 

meseleıi derneğin konuıulacak 
işleri arasında derhal başgöstere
cektir. 

Japonya ne diyor? 
Japonya, hangisini tercih e~ 

ıin? · 
Tokyo, 29 - lng;lterenin Tok

yo sefiri, dün Japon Hariciye Na-

Mister Kort 
( Bcıı taralı 1 ıncide) 

Bu aebebten, Amerikalı Kord' 
un Amerik ... da bulunmaması gü· 
nün meselesini fetkil etmektedir. 

Geçen yıl, Mister Kord Ameri
kadan ayrıldığı zaman, ayrıca bir 
ayan komitesi hava postaları üz~ 
rine tahk:kat yapmakta ve Mister 
Kord'un da malfunatma müraca • 
ati istemekteydi. . 

Amerikalı milyoner Mister 
Kord, bu ıırada., çocuklarını ka· 
çırma tehdidile baydudlardan 
mektub alınıt ve Amerikadan 
ayrılarak İngiltereye gelmit • 
ti. Fakat timdi Londradan gelen 
haberler Mister Kord'un, ailesile 
birlikte kendi yatlarile denize çık 
tıklannı bildirmektedir. 

Miater Kord'un Vircinya isimli 
gayet mükemmel ve büyük yatı, 
--söylendiğine göre-- içerısıne 

12 aylık erzak da alarak seyahate 
çılanıttır. 1leri sürülen aebeb, ba
la "çocuklarını kaçırmak istiyen 
hayaudlar,, olmaktadır. 

İngiliz gazeteleri diyor ki: 
"- Söylendiğine göre, Miıter 

Kord t~iliz içtimai hayatını, Va
ıingtonda bir takım aorgulara ce
vab vermeğe tercih etmittir. Tah
kikat komiıyonunda elden geçen 
vesikalarda Mister Kord'un ismi· 
ne ıık ıık rastlaımıaktadır. Ve ko
miıyon reiıi ayan i.zaımdan Mia
ter Nay, ortada, ancak Mister 
Kord'mı cevab verebileceği buı 
mühim meseleler oldujunu ıöyle
mektedir.,, 

Komisyon Reiıi Mister Nay 
bilhaua demittir ki: 

"-Komisyonumuz, Mister 
Kord'a bazı sualler sormayı pek 
ist:yor. Kendi kumpanyaıma ta
alJQk eden mühim bir tahkikat at· 
ruında burada bulunmayııma 
doğrusu ıaııyoruz ... Burada bu· 
luıımamasmm sebebini vekilleri -
ne tekrar soracağlZ... Onlar da, 
bize, Mister Kordun ne zaman ge
leceğini bilmediklerinden baıka 

bir ıey söylemiyorlar. 
"lcab edene, gelmesi için bir 

celb k.iğıdr çıkaracağız. Gene ce
vab vermemekte ıarar ederse, on· 
dan sonrası artık bellidir.,, --RUJ·--·-----,------
Zıraat bankası 

(BCI§ taralı 1 incide) 
da ibtecek mukavele tamamen tat 
bik edilseydi zarar 80,000 lirayı 

&facaktı, müteahhit bankaya tes -
limata devam etmeıi yolunda mü
taa.ddid müracaatlarda bulunmuı 
aa da banka bunu kabul etmemit
tir. 
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Devlet tiyatroSll 
ind "' (Baş taralı 1 dıf• 

rivayetler tamamen esa••1;,Jıl 
Bilakis bu hadiseden sonra ff 

esash bir aurette çalı~ tel' 
haftada üç gün olmak üzer~ ~ 
ıilleriın:ze devam ebnekte~ içİ' 
çinde Halidenin rolü olduğU iııd' 
geri bırakmak mecburiyet . 
kaldığımız "kendis:nin göhı~ ,, ,,,, 
piyesini bu Sah akıamı, =ve r ~ 
li fener,, piyesini de Cınna ,.,.. 
oynıyacağız. 

Halidenin bazı İstanbul -:: 
telerinc!e çıkan beyanatı d• , 
tan atağı yalan ve yanhttıT· 
kere kendisinin bizden bet ~ 
bile alacağı yoktur. Aylığın~. f 
gece evvel sinema müdürünüJI 
zü önünde almıttır. f} 

Burada ıördüğümüz bil 
rağbetten cesaret alarak A~ 
tehir tiyatrosunu kurmak ilV' 

te§ebbüslere girit~.k. Ank-'~ 
krymetli Valisi Ne ... vzad bize ~ 
dım edeceğini vadetti. Her~ ,f 
muvaffak olacağız. Halid~oiJI ~, 

\ ı~ 
r~~aa~ w ~a~a doğrusu ka .1" ~-~ 
geçrdıgımız sarımlı ta1D lı~ib 
geçnıittir diyebilirim. ~ 

Diğer taraftan dolatan rifl'~ ~O 
lere göre Ankarada bir deYlıl, t 1

• 

yatroıu kurulması kat'i ıuretl' lır \ 
rarlatıtrılmıştır. #. l1 

Ertuinıl Muhsin umunıf Jll ~ ~tın 
tit olarak hem lstanbul, heJll J ~rı 
Ankara tiyatrolannı teftit •I 'f ~ f1 
bulunduracaktır. lstanbulda ııl_ ı::" 
lunan Kültür Bakanı Rat id . I ~!'1 

ya haber göndererek kendi•:, tcı 
linciye kadar Ankarada teJll. S~ 

re devam etmesini bildirnıitti'~ ~~ 
Bundan da Ankarada esat1' • lcı 

ıekilde bir tiyatro tesis edit~ ~, 
nin kararlaıtırılmıt olduğuaııl"' 

/ 

Bir bilet , 
( Baı tarafı 1 ı{ 

da vemı.ek çok uygun olacalS 

maktadır. --··•"fl""' nfAiiAIMIAflllH•t!IHM I ld ıx 

ri ıürülmektedir. ~ 
Esasen Akay idareıile yJ 

Demiryolları banliyö hattı , 
bu ıekilde bir anlatmayı ~.ı:r 
denberi büyük bir uyutma ıl• ~ 
bik etmektedirler. Köprüdeıı -,,1. 
nadolu hattının herhangi bir ~ 
liyö iıtasyonuna gidecek bir ~ 
tren biletini de beraber alab' 

ted
0
ir: d" .. . • .. Ş ,_ '. 

gren ıgımıze gore ar• f, 
miryolJarı idare.ile Şirketi }il j 7 
ye de böyle bir anlatmaya r~4 ı 
muılardır. Yalnız tramvay ~ 
panyaamın bu buıuataki düt 
ıi henüz bil:nmiyor. ,,) 4 
--·-·ı-~ 
Tahriri emı.a~ 

(Bq taralı 1 ıncır, 

dı olan gayri menkulden ıOO 
alınırken timdi bu bin tif'~ 
buçuk lirası resim olarak 
caktır. 

Halk için çok bü~ 
layhk olan bu indirilit:n 
önce tahakkuk etmi9, fakat 
latı yapılamamıı olan ~ .ı 
tahrirlerine de pmil oldui" 
darlara bildirilm:ıtir. ·ti 
lstanbulda bu ay baımd•JI 1 ~ 

ren yeni kurulan Kada1tro 
Sahibi ve Ne,riyat Müdürü: kid,.S 

HASAN RASiM US dürlüjü yeni reımi ve eı 
lanları bu yolda almai• 

Buıtdıtı rera (VAKrn Hatbaaıu ,;. 

........................... _m __ ıf_tır __ • _______________ ~ 
zı;u ziyaret ederek Japonyamn 
Çindeki maksatlarını ve Çin -
Mançuri münasebatı hakkında ne 
ler dütündüiünü ıormU§tur. 

Japon na:ııırı, Japonyanın Çin 
ile b:rlikte Uzak Şarkta ıulhu mu 
hafaza etmekten baıka bir emeli 
olmadıimı, fakat· Japonya aley • 
hinde hertürlü harekete kartı gel
meğe hazır olduğunu söylemiıtir. 
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A.zo TUZU MİDE Ye BARSAKLARI BOŞALTIR. KABIZLlK, HAZlMSIZLlK, MlDE EKŞlLtK Ye YAN-

N MEYVA MALARINDA, hamile kadınlarm gaayanmda faydalı ve zararsız bir iliçtır. MAZON iıim •e 
marka11oa dikkat. Deposu: MAZON ve BOTTON ecza deposu iş Bankası arkasında No 12 (7110) 

Türkiye 
MERKEZ 

C·ü m huriye t 
BANKASI 

241ıı1935 vaziveti 

Lira 

29 691 376.08 

2.740 583 73 

18 886 267.11 

Serm•r• .... : ... : .. ~ .. 
1 

... : ....................... l ,~::0.-
1:::~;:::~::· .. :::::~.~----............... \ 66M14 30 
Deruhte edilen evrakı nalı tiye ır- l ~8 748.563 -
Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
leriııe tevfikan vaki tediyat 10.121.623.-

Deruhte edilen evrakı naı.ıiyt' · 

lıa 'nyesl ··············-···············-·· 148 626 940 -
Karşılığı tamamen alan olara'· 

'
~---... ıııw~~ımıınm~ıı~1ıııwıııw11w~~~m~~ııı~~~~ft il illıllllllllllllllllm•'r ....... !. .... e!! ..... !,~!.'!.!!-uruu 

1 Alafranf{ ı V! .ılııtu • ı 
YEMEK ve TATLI KiTABI 

Cıhlı 125 1 
ciltsiz 100 

Lkurus 

Hergü~ pişecek yemelderin ve tatlılann lıste5lnı ve yıpılışlann1 
bu kltıbda bulacaksınız. 

Satış yeri; Istanbul Ankara caddesi No. 15? 

a... lnkallb Kitabevi .,,.aı .. 

~ .................................. . 
Ademi iktidar 

Erkeklerde vakitıiz vücud ye zihin yorgunluğu 

Horrnobin 
Tabletleri 

Kullanmakla tedavi edilir 

Horrnobin 
Tabletleri 

Vücudu ve dımağı kuvvetlendirir. 
Yaşamak neşesini iade eder 

Her eczanede bulunur. Fiyatı 150 kuruıtur. 

tedavült vazedilen .................... 11... 15.688.000. - 164.3 l 4 940 • :::::m::nunar.acmu:::sm::::un:m:a:mmaıı:s:mmm:-.u:nuu ı naıa=-mm111111 

T~:!,j~,r~~· .. ~-~-~-~-~~" ' 2onsosı.4 1 Doktor Ahmet Asım 1 
D~~.~ ,.,~~~-~~~~--~·-·····-· ----ı 2Q7?3081.

49 ~Ortakö Şifa Yurduİ 
~:::::• :::::::==:=:::::::::::::=: ! 9:~:::~:!: 10 504.683.68 i! Tromoaı11ıolu: Muallim ~ri cad. No 115: 1 

11454.251.2!' 'lluhtelU •......................................................... 52708.61877 is Istanbulun en güzel yerinde geniş bir park ortasında her türJU asri :; 

148.626.940 -

4.869.347.tıB ~5 17 ı?.8 l 4 87 

Yek On 

589 218 65 

4500000-
12 ~o~ i86 5~ 

2o:-l.9b!'i.238 24 Yek On 263. 965. 238.2 
4 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren: 

~ ~....: _____ fsllonto haddi yUzde S 1·2 - Altın üze rlne avans yUzde 4 1·2 

- MüJDE :mm 
Büyük 

ıe ~ ayyare Piyangosu 
a~. 1 ~~tip 4. CÜ Çekiş 77. Şubat 7935 dedir. 

Zabıta memurlarına 
mahsus 200 metre • 
Jik mesafeyi göste -

rir kuvvette 

DAİMON 
Cep Fenerleri 
gelmiştir. Her yer -
de 1526 numara 
tahtında arayınız 

U M U M 1 ve taklitlerinden 

ii konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her tUrlU fi 
g hastalara açık hastahane. & 
•• fi g Yatak fiyattan ikt liradan iti haren !i 
:: Doğum ve kadın ameliyatlarıyle apandisit, fıtık, basur v'1_ buna J.t 
i~ i1enzer ameliyeler için hMo!lf, fiyatlar, arzu edene fiyat li!Jtesl n ı-= 
;: bro,ür gönderilir. Telefon: (42221) .. 
:ı 
ı:::::::::::::::::::ı::::::::::ı:ı::ı:::u::::•ıı::::::ı:u:n:mu:::auaaamm: _____ _ 

5 Kuruşa tam bir Roman 

Bir kaç saat hoş vakit geçirmek için 

Kara Gölge 
Romanlarını okuyunuz. Son zamanın en büyük zabıta vaka

larını eğlenceli bir tanda hikaye eden bu meraklı roman ıeri -
ıinden her ayın 1 ve 15 inci günleri bir kitap neırolunur. 

~ 

Her kitap tam bir romandır ve lialı yalnız 5 kuruıtur. 

Birinci kitap: BirMühim Cinayet Netrolunmuıtur. 
ikinci kitap: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta neırolunacaktır 

'4,,> tıyuk ikramiye : 25.000 Liradır 
•c~ 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye

e,. t1e 20,000 liralık mükafat vardır. D E p O S U : sakınınız Kütüphanelerden, müvezzilerden ve tütüncülerden arayınız. 

lıstanbul, Tahtakale No. 10~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

1-i E: R k E S 1 N B E G E N D 1 G 1 VE H E R ~ E S 1 N A R A D 1 G 1 

MUHTIRALI 
-r'AKViMi RAGIP 
~ 1935 Vıllna 12 Yaşına Girdi 
v ecen yıllarda olduğu. gibi bu yıl da en özenli ve en doğru takvim 

e h~vet bilgilerinden başka herkese gereği olan genel bilgileri de 
lcınde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayıll ulusal günler 

ıstanbul rasathanesinden alınmıştır. 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 
Kanaat Kütüphanesi 

mwwwmm ·=-==mrmm::a:n 
H lstanbulda, Sultanhamamın-I 
İİ da 9 numaralı il 
ı. • •• 

1 Violet il i p 
ff nam manifatura mağazanın adıll 
~ ·ı· :: .. : 

~GUNERi 
!i olmuıtur ve ayni caddede bu-Ü - 1 U lunan 29 numaralı (sabık Kle-• 
i= yanti Hacıpulo) mağazaya nak 
~ lollunmuıtur. :elf. 23482. H 
:::::::s.::::ı:nm:unm:m:mıcaat. • 

ACELE SATILIK PİYANO 

Almanyanm en iyi markalann • 
dan 3 pedallı yeni Biv Piyano acele 
satılıktır. 

Beyoğlu Aynah çe§me Emin Ç• 
mi lbrahim Sokak Ne. 9 a müracaat 

(3818) 



ı llanlanruzdan fayda bekllyorsaıua 
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1 Tercih etmeniz lazımdır . 
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Frama ile lıpanya milli takınılan yollara kaptırmışlardır. tıpanyollara ' zel kurtarqla .. 11apmııtır. Fransızlar
arasında Madrit'te yapılan maçın ilk golü birinci haltaym'ın yirminci dnn da, ikinci devrede yaralanarak 
2 - O lıpanyanın galibiyetiyle neti· dakikasında ıağiçleri Regueriv yirmi b~~az ıal~adan ~ıkan merkez mülıac~~ 

" ak' t l t d ı· b. ·· / k d NıcoLas ıle sagaçık Conrtols ı·e ıagıç celendiğlnl dünku ıayınuzd , e · me re en ne ıs ır şut e ·azan ırmış· 
k d tı ık.: · l · i'.: · halt • Alcazar iyi oynamışlardır. grallar arasında o umuııunuz ur. r. .ıncı go ıse Mncı aym ın 

Yukarikl resimlerde ispanya takı
BüyDk bir ehemmiyet verdikleri sonlarına doğru lıpanya sağlçl La-

mı oyuncularına, maçtan önce, nazari 
bu maçın ilk devrelerinde Fransızlar fuente taralından yapılmıştır. tıpan· futbol dersi verilmesi ve meıhur ka· 
on ~f dakika kadar hakim oynamış- yollardan meşhur kaleci Zamora gene teci Zamoranın lspanyol çocuklarına 
lar, ondan sonra hakimiyeti tıpan· fevkalade bir oyun oynamıf, çok uü· imzalı kart vermesi görülüyor. 

Vefa - Galatasaray maçı 
lşde kasd olmadığı anlaşıldığı halde Vefah 

oyuncularla hakem cezalandırlldı mı? 
Bu sabahki gazetelerden birisi, Uç l gel:e bir arkadaşımız beklemiş, ve fut· / Vefa idman yurdu idare heyeti 

Galatasaraylı oyuncunun sakatlan • bol heyeti reisinden verilmiş bir ka- 26 senelik sporarkadaıı olan ve a• 
masile neticelenen son Galatasaray- , rar olup olmadığını sormuştu. Reis J ralarında çok güzel bir hayat geç-
Vefa maçı için, diln gece, mıntaka mer buna cevaben fevkalade hiç bir şey . k b l d w l' 
kezi ikinci resinin de iştiraki ile top- olmadığını söylemiştir. Dllf ve geçec .. .~ ~~n . eger 1 

lanan futbol heyetinin şu kararları · Reisten başka Azaların da beyanat Galataaaray klubu, bırıncı futbol 
verdiğini yazıyordu.' · vermek haklan olmadığına nazaran, takımı ile Kadıköy sahsında yap· 

"Heyet dünkü tetkik ve tahkikatın- reis bize bu şekilde cevab verdikten tıklan aon maçta vukua gelen ka
da hakemin maçı fena idare ettiğini sonra, sabah refikimizin bu havadis - zalardan duyduğu acıları ummni 
Vefa oyuncularının hareketlerinde leri nasıl öğrendiğini bilemiyoruz. efkara bildirir ve hadisenin mahi-
kast olmamakla beraber, hatalı ve Eğer böyle kararlar var ve matbu· bebl · w d ld w 

ta bld. -1 • • b d' f bol yet ve se erı apgı a 0 ugu sert oyunlarile Galatasaray futbolcu· a ırı mesı ıca e ıyorsa, ut . . . 
larınm yaralanmalarında amil olduk· heyeti reisinin bize de söyleme.il icab gıbı kısaca ızah eder. 
lan neticesine varmıştır. ederdi. Vef aldarın hiç bir klübe, hiç 

lçtimada maçın hakemi Ahmed A- Eğer bu kararlann saklanması i· bir memleket gencine ve Galataıa 
demin raporu okunmuş, hakem ve yan cab ediyorsa, 5 kişilik bir heyet ara - ray klübüne karıı fena bir istekleri 
hakemlt·rle, Vefalı oyunculardan sında kalması lzımdı. Bu kararlan sa yoktur ve olamaz. Spor tarihi ve 
Muhteşem, Halflk dinlenmşler, he· bah refikimiz nereden öğrenmiştir? l. §İmdiye kadar Vefanın yaptığı 
"et rel~J ile ll"41arından bir kısmı da Gelelim işin ikinci cihetine: 1 b . b d ,, maç ar unu ıı at e er. 
G l ta 1 1 d Verilen kararlar eğer doğru ise biz a a c:;ırayı.t yara ı oyuncu arın an Bu bizi hepimizi acındıran itin 
baııhmnın if ~d~ini almışlardır. buna hayret ettik. Çünkü: 

Hahem raporunda. Galatasarayın 1 - Vefa oyuncularının hareketle- gündelik bazı gazetelerdeki akis· 
oyun tarzının iyi, Vefanın ise iyi de· rinde kast görülmediği halde, bir leri doğru olmaktan uzaktır. Çün
nilemiyecek şekilde olduğunu, Vefa· sporcunun klüb aşkı ve maç beyeca - kü bu gazetelerin spor yazıcıları o
dan altı oyuncuya tehlikeli oyunla- nile coşmuş olmasına nasıl ceza veri- gün sahaya gelmemiılerdi. Bazı • 
nndan, hakeme itirazlarından, neza - lebilir? işin içinde kast olmadıktan ları da bu malumatı azami derece. 
kete uygunsuz hareketlerinden dola - sonra bu oyunculara verilecek ceza 
yı ihtar verdiğini, ye bir oyuncuyu ancak oyun arasında verilecek bir ser de titirmiJlerdir. Meseli: 
dışarı çıkardığını, Galatasaraydan da best vuruştan ibaret olabilirdi. Oyundan sonra kaleci Avniye 
iki oyuncuya, vakit geçirmek için to- 2 - l\laçı idare eden Ahmed Ad~ geç.mit olsun diyen Vefalılar gözün 
pu dışarı attıklarından ve hakemi me, cezaların en ağırı olan ebedi boy- de hiç bir anza görmedikleri hat
ikazdnn dolayı ihtar ve bir oyuncuyu kot cezasını vermek için futbol heye· de 0 gazetelerde çıkan yazılar Av· 
da sert oyunundan dışarı çıkardığını ti ne gibi kunetli delillere istinad e-

d. ., y ninin gözünün patladıgw mı, çene • yazmıştır. ıyor... aralanma hadiselerinin kast 
Yan hakemler ye oyuncular din· olmadan bir kaza neticesinde olduğu- sinin kırıldığım ilan etmektedir. 

lendiği zaman, onların ifadeelrile, ha· nu yukarda kabul eden futbol hey;ti Sert oyunundan dolayı saha • 
kemin raporundaki ifadenin birbirine son zamanlarda yetişen en kıymetli dan çıkarıldığı yazılan umumi kap 
uymadığı anlaşılmıştır. bir gene hakemin, bütün bir spor ha· tanımız Muhteıem, bili.kit Gala-

Bundan sonra tahkikat kafi görü· yatına ceffelkalem bir kararla nasıl tasaray sahasında kendisine ya -
]erek heyet şu kararları vermiştir. nihayet ,·erebiliyor? ı Hakem raporu pılan bir favulü hakeme ıorması 

1 - Vefa kalecisinin hareketinde ile, oyuncuların ifadesi arasında ay-
k t ·· "l ki be yu"zünden sahadan rıkarılmı•tır. as goru meme e raber, spor ru· nlık bulunduğunu iddia eden bir fut. ,. ~ 
huna muhalif iradesiz oyunundan, bol heyeti acaba hakem raporuna mı, Necdet, bir gazetenin yazdığı 
Vefa takım kaptanı Muhteşemin de yoksa oyuncuların ifadesine mi inan- gibi Süleymana değil Lutfinin sır· 
A l'lliye karşı hareketinin hatalı olma- mıştır? ! tma vurması dolayısile sahadan 
sından dolayı her ikisine bir kaç ay S çıkanlmı•tır. 
boykot cezası verilmesine. onra futbol heyetinin bir hakeme ~ 

2 - Maçı idare eden hakem Ahmed ebedi boykot venneğe hakkı var mı· . 
dır? 1 .. Ademe, bundan sonra resmi maçlar 

idaresinin verilmemesine ve keyfiye - Işte, sabah gazetesini okuduktan 
tin hakem komitesine bildirilmek üze- sonra, bizim aklımızı tırmalıyan sual 

ler .. " re, futbol federasyonuna iblağına. 
3 - Vefa klübüne de, son senelerde 

oyun tarzlarında hasıl olan sertlikten 
ihtarda bulunulmasına .. 

Klüblcre ve oyunculara bildirilecek 
ol:ın bu kararlar akşam geç vakte ka· 
dar beklemiş olan umumi merkeze de 
telefonla bildirilmiştir.,, 

Bu 11ı11beh g1:.E~tisinin1 yazdığı bu 
&ıhr!ann ne derecede n ne kadar 
do~ru !llduğunu bilmiyoruz. Halke· 
vinde toplanmı~ olan futbol heyetinin 

ıeç \•nUc kadar süren istimaını dün 

işin esası ancak futbol heyetinin 
resmi tebliği veya beyanatı intişar et
tikten sonra anlaşılacaktır ki, biz de 
asıl fikirlerimizi o zaman yazacağız. 

1. M. A. 

Vefalıların cevabı 
"Aşağıda yazılan satırların son 

günlerde gazetelerdeki yazılara 
bir cevab teşkil etmesi dolayısile 
ayni sütunlarda ve aynen dercini 
dilerim: 

Binaenaleyh bu neşriyatı ya -
pan muharrirlerin ne dereceye ka
dar hakikat yazdıklarım bu bir 
kaç uf ak nokta ile izah ettikten 
ıonra asıl kazalara gelelim. 

Bay Salahaddin yürekler acı • 
tan ayağın kırrlmasında bir ka -
sid yoktur. Esasen topu ofsayıt va 
ziyetinde yakalıyan bu kıymetli o
yuncu bir an duralamış ve sonra 
ıüt atmak için ayağını sallamış -
tır. Fakat bu sırada kaleci Haluk
ta topa atılmış bulunduğundan 
bu müessif kaza vukua gelmiıtir. 

Hakemin bu vaziıett~ Vefa ka· 

. . . . . 

. 
• 

f • • .. . . . . . . . . . . . ... 
.. . . . .. '· ... . . . . . . . . . .. . .. . . 

Taksim Abide kar§11ırıd' 
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··················································································,ı1 
leciıinin cezayi İcab eden bir ha - j ni yere düımüştür. Yoksa 1 .~/ 
reketini görmediği için aksi tara - şen Avninin bazı muhart1~ 
fa Galatasaraya ceza vermesi ve yazdığı gibi baıına beline ;:,-1 
Salahaddinin gazetelere olan be - ile ve yüzüne de yüzükle \1ıl 
yanalı bunun en birinci delilidir değildir. . I~ 
ve bu gazetede neşredilen reıim Baıta bütün idarecilerı ~ j 
de hadiseyi çok güzel tesbit etmiı- halde tekmil Vefalılar biitiitl ~ 
tir. ğer klübler gibi GalataıraY JJ 

Bay Nihadm arızalanması top bünü de severler. Ve aral~~ 
tam ortada ve sahanın en çamurlu bu sevgi bağını hiç bir z~ 1 
yerinde iken topa hakim olan Muh mamıılardır. Ve kırın~la ~ 
teıemin topa vurduğu sırada Ni • imkan mevcud değildır! ~ 
hadın da topa çıkıt yapması yü - neıriyata rağmen hakikat~. I~ 
zünden vukua gelmiştir. Hakem gözler bunu bilmekte ve ıo1 
bu vaziyette Muhteşeme h:ç bir tedirler. {; 
ceza vermemiş, oyuna devam edil- En derin saygılarımızı ~e ;J, 
mittir. Çünkü ortada cezayı istil - lı kardeşlerimizin acıları~ ıtl tı' 
zam edecek bir hareket mevcut olduğumuzu, böyle kazalar 1. 
değildir. susile bizim maçımızda 01~ 

A vninin yaralanması bir Vefa dan çok derin elem duyd~,J~~ 
akını esnasında top havadan ge - zu efkarı umumiyeye ve ,~· 

lirken kendisinin çıkış yapması ve saraylı kardeılerimize bllbili~I 
Muhteşemin de bu sırada topa sıç- larda bildirmeyi bir borÇ d 

1 
;_o,J 

ramıı bulunması dolayısile vukua Vefa İdman yur 
1 ~· 

gelmittir. Bu ande zedelenen Av-_ . he~eti r~isi: Eczacı 


