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Japonlarla, Mogollar 
karşılaşıyorlar 

I 

- irigiltere 
Roma anlaşma

sına giriyor 
Londra, 30 (A.A.) - Libe

ral "Di Star,, sazetesi, lnsiltere 
bükOmetinin Frama'ya emniyet 

Uzlaşma için yazllan mektubu Mogollar ~:!!:.klan.!.!:!:'"!; 
yırtıp geri gönderdiler ] ~~w!:~ti, emni-

, :11 yet meselesi ile Almanyanm 
Japonlar takviye kıtaah göndermek mecburiyetinde kalıyor.ar 1 tekrar ıilihlanmaıı ve aulh için 

. uluılararuı zamanlar meaelele-
1 rinin hep birden hallini teklif 

1 
etmittir. Bu gazeteye JÖre, ln
ıiltere bu teklife fU suretle mü- İ 
zalıeret edecektir: 

1 - Lokamo mualiedeıi mu
cibince lnıilterenin üzerine al
mıt olduğu mecburiyetleri tek
rarteyid edecek ve buna hava 
kuvvetleri ile yardım vadi ilave 
edecek. 

2 - lngiltere, Roma andlq
muma prensip itibarile girecek 

ı ve Avuaturyanın iıtiklili hariç
ten tebdid edildiği takdirde ya. 

Bir Mogol .aoari lıolıı ltarelretten eooel .,. tJtiflerini 11eri70F. pılmuı tasavvur edilen ittifare-
Tokyo, 30 (A.A.) - Japon lihare Mopllara bir mümettil kuvvetleri almıp benziyorlar ve ye ittirak edecek. . • 

menbalarmdan bildirildijine gö - vaaıtui1le mektub göndererek tehditklr bir vaziyet takmmıılar- 3 -.Tasavvur edılen ııl.ihla-
M 1 

··-2•eri 8oer ıölüne Mançuko topraklarını tahliye et - dır. Baylardan hadise mahalline 
1 

n tahdıd anl8!~mı ~e~ 
re, ~-~~Ylll"ll .__ ima melerini " Kalprsor üzerine çe- Mançakolu tabiye kuvvetleri ıön matuf kollektıf zaman ıııtemi-
~ --....-.or ~·7 1 • ldhnelerini İltemiftir. Mogollar derilmqtir. ne ittirak edecek. 
imde slrilnmütlerdır, .b~ .Japo • ha mektaha yırttıktan 80DI'& iade ---------------------
mm lamuındaımcla ketif ırm sin· etmltl...tir. Mopllar tabiye 
dsilen ldiçGk Mr Mans;nko dn • ----------
riye kolu Mopllarla teme• ıel • 
mit Ye müzakereye de bqlanmq 
laıa '40 bıa müalccnl• 7V1d .. kal -
1811 •e iki taraf uumda bir çar • 

Molotofun 
sözleri 

Pıtma olmuftur. "Emperyalistler ilhak 
Devriye kolu •Jiat .....- çe- harplerinden 

lrilmi1tir. Mançuko makamab bi- bahsediyorlar,, 
demek, •adamlık bafı bot lllrakılaınl,. 
demekle eı tlelU mldlr 1 

•DlafpUnn d Almanların. Mgle 
9iizler, ajızlanna p/Afır 11111 

(Vl·nG) 

MOlkova, 29 - Bay Kalenin, 
Scnyetler birlili bü;rük konar-ini 
açarken Kuybifef ile Kirofun ba
tıralanm tuimle anmıı, bundan 
aonra SoVJet rejiminin muvaffa
ldyetlerini kaydederek Sovyet bir
lili iKilerinin büyük Cinderi Bay 
Stalini .ellmlamıı, liizünü bitir
mittir· BaJ Kaleninden 10nra töz 
alan Ba1 Molotof, hükGmetin ra
ponum okumut, Lenin fırkuı ta
rafmdan akonomik alanlarda el
de edilen muvaffakiyetleri by
detmif, bunun bpitalİlt memle
ketlerin buhranlı vaziyetleri ile 
bir mukayete1ini J'&Pmlftır. 

Bay Molotof, sonra Sovyetler 
birlipin yabancı memleketlerle 
olan münuebatma ıeçmif, Türki
ye ile olan münuebetlerimizde iı· 

(Devamı 6 mcı da) 

Çıkar paraları 
yoksa yakarım! 
Duvarcı Ahmed llDm

Haeki hadanainin wliriinifli · 

Doğum hastanesini 
ge~lşletmellyiz ! 

Hastan.ede (80) yatak ihtiyaca 
kafi gelmemektedir 

Bu, bir faciadır. Bu facia, ıeçenı Ha.eki butahane1inin dolum 
tene de bir zamanlar bir Alman pavyonu teluen yataklıdır Ye lı

profetarünGn .cizlerile ortaya çık·ı tanbulda bundan bqka da dolum 
mq, ıazetelerde hayli dedikodu· (Devamı 6 mcı da) 

lar olmUf, IOm& da kapanmıfb. 
Bu kapanq, bir çare bulunmut hiı 
ıini vermiıtir. Haber alıyoruz ki 
bu hidite kapanmamııtır. Hlli 
ıürüb silmektedir. 

Bahaetmek iıtediiimiz facia, 
le tehdit ederek para lohuaa kadmlarm Haseki butaba-

koparmak istedi ne1inde yerlerde yatmalandır. Bu 
Kaclık6yünde ilkele çivannda huıutta biraz izahat Yerelim: 

~~ı.:ı.v:=t:!:~ ~ Es··--ı·r™- v~ -'ın 1 
mlfH de auçlu yakalanmıfto'. A ~ U ~ i 

...:.b:.r~=':i~v= Aşk ve His 1 
tir. Vahan mektubu açıb okuyun- romanı 
ca büyük bir telifa düpnüıtür. Nakleden: C VI • "" ) 

Diinlıü sayunızıla Edirneyi .a 
6cumq oldafana oe bundan dola-

~ 
~ ~ itibaren Mi'81 Zeıvako'nun bu pheaerini 3 renkli bir 
...... ...., her.her forma forma paruız vermeie hqlıyoruz • 

• aııtu:rlann4an romoı11 mmn lıapafuaı iatemji i/amol .,,...,.,.. 
Çünkü mektubcla kendiıinclen Bugllnden itibaren 
tlJle par .. İltenmektedir. ıır. ı l f d 
•- Pazarte1iye kadar ıso lira· u ne sayı amız a 

JI hazırla. Ben o akpm saat bet - okuyunuz 

71 ilri pndenberi eksprain ·~ 
metlifini )'Gnllfflk. BaBiin de & 
dimenln ., altında lıalan .olıalrl• 
__ ,ı U-_!_!_ • • -~. rmuan U1R11111 rannnı ~P 

., ________ .-, __________ _ 
{Deftrm 6 IDCI da), )'Ol'U. 
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An karada 

T.R.Aras 
Başbakana izahat 

verdi 
11----~~~~----~~~~~~·~-~ 

Belgraddaki g<irüş
meJer dostlukları 

teyld etti 

alimnos' d Italyan ku-
Ankara, 29 ( A.A.) - Dıı lı -

leri Bakanı Bay Rüıtü Aras bu 
sabah buraya gelmif, durakta 1· 
çeri iıleri Bakanı B. Şükrü Kaya 
ile C. H. F. Genel katibi Bay Re
ceb Peker tarafından karıılan -
mı§tır. 

mandanın ·kadınlar dövdü! 

Öğrendiğimize göre, Dlfba -
kam, lstanbulda Reisicümhur ta
rafından kabul edildiği sırada 
Atatürke Yugoslavya naibi Prens 
Pol'un ve Batbakan Bay Y evti -
çin sevgi ve saygılarını bildir -
mi§tİr. Bundan çok memnun olan 
Büyük Önderimizin bilmukabele 
gitgide artan ve kuvvetlenen 
dostluk ve muhabbetlerini So • 
nalteı naibi devlete ve BtJ§baka
na bildirmeye Belgrad elçimiz ı 

Bay Haydar memur edilmiştir. 

On i i adada asabi
yet devam ediyor 

Bir Rum kadını da bir ltalyan 
askerini tabanca ile öldürdü 

Bugün Ankaraya gelen Dı§ba
kanı, Başbakan ismet lnönüne Ce
nevredeki umumi mesaiıi, Bal -
kan nazırları arasıncla geyen top
lantdar ve aralanndaki görü§ bir
likleri ve dost memleket h!Jrici. 
ye&inin izhar ettiği arzu üzerine 
giderken ve gelirken uğradığı 

Belgraddaki temasları hakkında 
malumat arzetmiı ve lnönü tara
lından öğle yemeğine alıkon -
mu§tur. ismet lnönü Yugoslav -
yada· Dı§bakanımıza gösterilen 
dostluk hislerinden çok memnun 
olmuı ve hükumetin teıekkürle -
riyle beraber- kendi selam ve 
muhabbetlerJnin ibliiğına Bel -
grad elçimizi memur etmiştir. 

Bulgar krah du; bakanı· 
mıza iltifatta bulundu 
Ankara, 29 ( A.A.) - Haber 

aldığımıza göre Dııbakanı Bay 
T evlik Rü§tÜ Araı sof yadan ge -
çerken Samajute Bulgar Kralı 
kendisine saray nazın vasıtasiyle 
bilhassa iltifatta bulunmuı ve 
Cenevredeki mesaisinden çok 
memnun olduğunu bildirmiıtir. 

Dost devlet hükümdarlannın bu 

Atina, 29 - Buraya gelen ha·. 
berler, Kalimnos adasında ltal • 
yanlarla yerli halk arasında baş
hyan mücadelenin şiddetlendiği 
kanaatini veriyor. ltalyanlar iki 
papasla iki sivil Rumu yakalıya -
rak Rodosa göndermişler. nüma· 
yişlerde bulunan diğer papası tu
tamamışlardır. 

Kendisi şiddetli aranmakta ve 
bulunması için ada halla tazyik 
edlimektedir. Şimdiye kadar 
Kalimnos adasına iki vapur Jtal -
yan askeri gelmiştir. 

Yeni gelen kuvvetlere kuman
da eden İtalyan zabiti oraya çı
kar çıkmaz Rum kadınları etra -
f ını sarmışlar ve kendisini sopa
larla dövmüşler, kafasını yannış
lardır. Kalminostaki kiliseler ka -
patılmıştır. Rumlar istedikleri 
yerine getirilmeden kiHselerini 
açmıyacaklannı ltalyan memur
lo.rnın l.ildirmi!lercliı. 

Atina, 29 - Palerona kaçan 

bir motör kaptanının Kalimnos -
taki son çarpış~alar hakkında 
verdiği malumata göre İtalyan -

lar Kalimnos Rum kilisesinde 
bulunan kiliseye aid varidat, mas. 
raf, ölüm ve doğum cetvellerini 

almak istemişler ve papaslann 
muhalefeti üzerine Despotu tev
kif ederek Despo adasına sevket
mişlerdir. Bundan sonra ltalyan 

alakası ve irtibatı Dışbakanımızı bir buçuk milyon 
çok mütehassis ederek Samajes- franklık çanta 
te Krala teıekkür ve aaygJan- kayboldu 
nın arzına vesile vermi§tir. 

Solya istasyonunda Bulgar Paris, 30 (A.A.) - .içinde bir 
Hariciye nazıriyle Dı§bakanımız buçuk milyon frank bulunan bir 
arasında vukubulan müla~at çok posta çantası, ortadan yok ol -
aamimi olmu§tur. muştur. Bunun çalındığı mı, yok-

Bütün bu haberler bura meha- sa kayıp mı olduğu belli değildir. 

kumandanı kiliseye zorla girme

ğe teşebbüs etmiş, fakat çoğu 
kadınlardan mürekkep kalabalık 

buna mani olmuş ve bir kadın 
elindeki tabanca ile bir ltalyan 
neferini öldümıüttür. 

Müsademe gittikçe şiddetle -
nerek Rumlar üç ltalyan neferi -
ni öldürmüşler ve hücum eden 
kuvvet kumandanının kolunu 
kırmışlardır. Adada galeyan faz
ladır. 

Atinada miting 
Atina, 29 - Buradaki on iki a

da gençleri, on iki adadaki taz
yikleri protesto etmek için dün 
Atinada bir miting yapmışlardır. 
Polisler bir takını hadiseler çıka
cağı sırada mitingi dağıtmışlar -
dır. 

Atina, 29 - Atinada ı>ulunan 
on iki ada gençleri birliği dün 
Ruın palriklne ulr lelgraf çek -

miştir. Gençler bu telgraflarında 
Kalimnos, Leryüz, Karput ve 
Rodos Rum Metropolidlerinin 
değiştirilmesini ve yerlerine baş
kalarının tayinini istemekte, pat
rikin on iki ada kilisesini kurtar
mak hususunda tereddüd göster..
miyeceğini umduklannı söyle -
mekte ve kendisinin yan:nda 
mevki alacaklarını ilave eyle -
mektedirler. 

ı
lran Dış işleri Bakanı 

Rom ada 
Roma, 30 (A.A.) - Iran dış 

işleri bakanı, dün Cenevreden bu-

filinde iyi tesirler yapmı§tır. - Posta idaresi bu parayı ödeyecek-

raya gelmiştir. iki memleket ara

sındaki hudud ihtilafına dair mü

zakerata devam etmek üzere, bu

rada Irak hariciye nazırı ile bulu

şacaktır. Ankara, 29 (A.A.) - Şarki tir. Tahkikat devam ediyor. 
tJe merkezi AvrupaJa aullıün 

r 

Viyan ada 
Suikastlere teşvik 

edici beyannameler 
bulundu 

Viyana, 29 (A.A.) - Geçen 
;;ubat sosyaHst ihtilalinin birinci 
yıldönümü münasebetile çok mü -
him emniyet tedbirleri almmııtır. 
Resmi daireler muhafızları tak -
viye olunmuştur. Şimdiden bir -
çok araştırmalar yapılmış ve hal • 
kı tethişçiliğe ve suikastlere teşvik 
eden beyannameler yakalanmış -
tır. Bu beyannamelerin Çekoslo -
vakyada Brunodan geldiği zanne
diliyor. 

Ranspost gazetesi, Brunoda 
bir propaganda merkezi bulundu· 
ğunuve bu merkezin Avusturya re

jimini devirmek maksadile çalış
tığını haber vermeltte ve bunun 
daha geçenlerde Romada ilan olu
nan ademi müdahale ahkamiyle 
kabili telif olup olmadığını sor -
maktadır. 

"Türkiye, artık eski 
Türkiye değildir" 

Londra, 29 (A.A.) - Bay E • 
den dün Vavertride söylediği nu
tukta şarkta hasıl olan değişik • 
ıa.ı ..... t. • .-..... .ı. ••• ı. d ... ;,.; .. ı .. ;. 

''Türkiyeyi düşündüğünüz za
man sizde ne gibi bir fikir hasıl 
oluyor? Siz, belki de Türkiyeyi 
Şark adet ve ananelerini taşıyan 

bir memleket olarak tahayyül e
dersiniz. Bunların hepsi değiş • 
miştir. Orada hiç bir fes ve hemen 
hemen peçeli hiç bir kadın göre
mezsiniz. Bütün bunların yerine 

garplılık kaim olmuştur. Bir hü
küm yürütmiyoı-um. Sadece va -
kıayı teshil ediyorum.,, 

Yunan akça bakanı 
Pariste 

Pari~, 30 (A.A.) - Akçe Ba
kanı B. Pesmazoğlu, dün Parise 
gelmiıtir. Yunan borçlarına aid 
yeni bir tesviye sureti bulmak i • 
çin, Yunan istikraz hamilleriyle 
görütmek üzere, buradan Londra
ya gidecektir. 

takviye ve tanzimi i§lerinde Ro • 
manya Dı§bakanı Bay Titülesko
nun pek çok kıymetli me6aisi gö
rüldüğü ve Yunanistan Dııbaka
nı Bay Maksimosun Cenevreye 
gelmesinde ve Balkan nazırları 
toplantısına İ§tirak etmesinde 
,ok iaabet ve fayda olduğu mev
suken öiirer.ilmi"'tir. 

1 Sabah 1<aze_t_e_le_r_i _n_e_d._ı ..... ·q_or __ l ___ a_r ?---ı;ıl 

Ruzvelttn oğlu hızlı 
gitmek meraklısı 
Amerika Cümhurreiai Roz

vel tin oğlu genç Rozvelt, otomo
bilini nizamdan hızlı sürdüğü için 
polis taraf ınclan altıncı defa ola
rak yakalanmııtrr Fakat bu sefer, 
cümhur reisinin oğlu bu yanhş.ı 
bir daha tekrarlamıyacağına söz 
vererek: "Babamın işi ve dü
fÜncesi zaten kendine yetiyor. Si
lle onurum üzerine söz veriyorum 
ki, beni bir daha burada görmi
yeceksiniz.,, demiştir. 

Türk kadınhğı ve dünya kadınhğı 
KURUN -Asım Us bir gün evı•el 

Karaköyde şalıid olduğu bir tramvay 
kazasını anlatarak bunun sebebi ola· 
rak Beşildnş taraflarına giden tram -
vayların Kar<Jköy Ziraat Bankasının 
önünde durmaları olduğunu söylü· 
yor. Asım Usa göre bu gibi kazaların 
önünü almak için bütün tramvayla· 
rın Karaköy durak yerinde durmalcr 
rı Ulzımdır. 

CUMHURiYET - Yunus Nadi bu 
oünkü başyazısında dün11a barzşrn

dan ball8etmetkedir. Yazıya göre u -
muml barış ufak ve dar · çerçevelerle 

anlaşmaya bir çok devletlerin iştirak 
ettirilmesini sulh yolunda çok iyi ve 
yerinde bir iş olarak buluyor. 

JJllLLIYET - Yakında lstanbul 
Yıldız sarayında toplanacak olan bey 
nelmilel kadınlar birliği kongresi do· 
layısile bir başmakale yazan Ahmed 
Şükrü Esmer Türk kadını ile diinya 
kadınmı mukayese cdi11or. Ve 1.'ürk 
l:adınınrn bu mes'ut hale gelmesinin 
Cümlıuriyet sayesinde oldujjunıı ilk 
ve ederek yazısını Mısır kadınlar bir
liği reisinin sözlcrile bitiriyor: 

'' - Ne mutlu ki Atatürkiin önderli· 
gi ile doğudal:i kadınların başında 

değil, umumi ve büyük bağlarla olur. yiiriiyen Türk kadını artık batıdaki 

Bu münasebetle Cenevredeki son ko· kadınları bile geçerek kadınlığa yoİ 
nuşmalan anlatıyor. Ve lıerhangi bir giistermeğe koyulmuştur.,, 

ZAJJIAN - Geçenlerde mahkeme· 
ye verilen eski posta ve telgraf baş 

memurları hakkında yazdığı yazıya 

llısan Cemal tarafından gönderilen 
cevabı neşrediyor. l'e bu yazıdan 

maka.adın iyilik olduğunu ilave edi· 
yor. 

AKŞAJJl - Akşamdan akşamçı sü • 
tununda sinemacılardan alınan yük -
sek vergilerin doğru olmadığı, sine -
mac:ların da nihayet bir insan oldll· 
i}u yazılmaktadır. 

SON POS1'A - "Bu bcleşcilerden 
bıT;dık ıı.~andık,, ha5lıklı yazı Jstan · 
bulda türeyen bir tal~ım zorbalardan 
balısediyor. Bunların bakkala, aşcıya 
gidip zorla öteberi aldıklarını, ı·cr

medilderl takdirde cam rcrçeı-elerini 
indirdiklerini yazıyor. 

1 Ankara telefonu l 
1"Iudanya-9ursa yol" 
culuğu ucuzluyor 

Ankara, 30 (Telefonla) "' 
Devlet demiryolları IS Şubattl 
tatbikine başlamak ve yalnız s~· 
sa - Müdanya yoluna mo.hsus 0

' 

mak üzere tenzilatlı bir tarife b•: • ·rıe• zırlamıştır. Buna göre hırı 
mevki yolcu ücreti 40, ikinci pıef'· 
ki 30, üçüncü mevki 20 kuruttıı!' 
Çocuklardan yarım ücret atın•· 
caktır. . 

b·dıt• 
Eşyalar da tenzilata ta 1 

Birinci mevkide götürülecek etY'' 
nın tonundan 126 kuruı, yük#' 
gonunda götürülecek ağır eşyan; 
tonundan ise 294 kuruı alına~ 
tır. 

Ertuğru1 Muhsinln rapor~ 
Ankara, 30 (Telefonla) ~ 

İstanbul Şehir Tiyatrosu rejisÖ~ 
Ertuğrul Muhsin Kültür Sakatı~ 
ğma bir rapor vermiştir. TeJ1l51 

Akademisine dair olan bu ral'°r 
da başka memleketlerdek;, bu 11~ 
vi müesseseler hakkında malruı>' 
verilmektedir. 

i~ işleri Bakanı ..,,, 
Ankara, 30 (Telefonla) 

iç l,leri Bakam Şükrü Kaya bu~: 
şnmki trenle lstanbula gid~ 
tir. 

A merlka uluslar arssl 
adalet divanın"' 

giriyor 
Vaşington, 30 (A.A.) - A~ 

birleşik Amerikanın uluslar arştl 
ile Lahaye adalet divanına gir ' 
mesi teklifini onaylamaııılf~: 
Teklifin onaylanması için eksetl, 
yetin üçte ikisi şarttı. Halb~ 
36 reye karşı 53 rey toplanab1 

miştir. . , 
Ayan, B. Gore'nin divana ~· 1 

rilmek için ileri sürdüğü ihtı1d. 
kaydını 26 reye karşı 58 reyle re 
detmiştir. .

0 
B. Gore, divana girmek jç~, 

Birle,ik Amerikaya borçlu ve ~~ 
vanda üye olan ulusların §İınd1.~·. 
kadar vermedikleri borçlarını .0 

, 

demelerinin şart koşulmasını 11 

ti yordu. 

"lnglltere, olmaz şe),_ 
ler peşinde koşuyo~: 

Paris, 30 (A.A.) - SaY .
1
• 

. f 
Franklen Buyon, "AlmanyanıJ1 tf 
lahlarını terketmesi, müsaadıt, 
bulunmakla kabili temin ınidir·; 
yolunda bir sual sormuf ve ~' 
Laval, buna mühim bir nutıl 

kartılık vermiştir. ~' 
Ulusal saylav, Nisan 1934 ef' 

Almanyamn silahlanmasına ııı deı' 
bir mahiyet vermeği redde , 
Fransanın vaziyetini hatırlatııııf, 
br. Kendisi, "tamirat meselesi.ti, 
de olub biten şeylerin, sulhu11 

11
• 

tikrarı uğrunda tekrarlanın~•:;e, 
dan,, endişe ederek, "tngılt . 
muhalat peşindedir. O, Alrna11f, 
dan tutu1acnk bir söz bekliY0r'' 
demiştir. 

Haydutlar bir post', 
kamyonunu soydulıt 

Amerikadan bildiriliyor: "eli 
Maseçuçet'te beş tane nıl'• f 

ve makineli tüfek taşıyan h',l' 
~ut, bir posta kamyonuna saladO" 
taahhütlü paketleri ve 129,0oO ıJf 
lar nakid parayı alıp sa'Vlltıtl 
lardİr. ·def 

Kamyon cadde üzerinde gı 
1111 

ken, şoför içerde yalnız bulıJ 
1

0' 

yordu. Haydutlardan ikisi kaıtJ ti 
na atlıyarak şoförü tehditle, 1'' ıı 
yonu tenha bir yere götü~:~' 
mecbur etmişlerdir. Sonra .. ~ 
üç haydut da gelerek şoförU dıf' 
lamış ve alacaklarm alınış}şr 



~ lkincikinun 1935 

~~üşiün: --1le Uat, 1le""1t 
~ --~ 

Al --b aylık dalgalı 
Caıe saç 

~~ler, bir ıaç ilacından Bir polis Spor 
memuru Merkez heyeti mfthlm 

Altın 
kaçakçılığı F~ Yapar diye satılıyorm1J!. 

'1 ~~ler dazlak kalıyormuı. 
~ Üicın kiıifi, gazetelere 
~ IÖlıderdi. Frama ve Yu· 
h.._ da, berat aldığından ve 
tdetef ~da da tecrübe ile ispat 
~, ~~n. bahsediyor. iddia· 

Vazlfededlkkatstzllk· kararlar verdi Suçlular dOn mahke-
t mahkt\m oldu T. I. c. ı. Umumi Makn:Baı- mede sorguya çekildi 

n...lL - un:,. 
Ilı~! bu tecrübeye kafası· 
"1'a. ---..ıcaaları kahraman saya· 

~İra\e • 
~ \i il~ düz ve kıvırcık saçlar 
~ ldilcJerim ıudur: Düz saçın 
"ııız Yiizlerce defa kalmlqtmr· 
~ lnn-tun kalem gibi uzun bir 
~e olduğunu görününüz. 
,__ • ·' dalplı saç kılı, serkldor
~11&raaı gibi ezik bir üatüva· 
ttli ~ laTrcık kıllar ise, gelin 

l e ç.ok ezile olanlardır. 
eıı._~hit, kurtun kalem biçiminde 
;;:-_.bir Yana doinı lriikülmü
,,-.; ~ tibi clwııyor; serkldor
te .............. benziyenler,yatkın 
'teı·lebeple dalpb oluyor; ge
ı_1 ~ teldiııdekiler de kolay ko-

~lrveriyor. 

~ tarifi budur: 

en lcaıalıfmdan • İstanbul üçüncü ceza mabke • • Y unanistana altm kaçırmaktan 
mesi, dün bir polis memuru aley. Türkiye i~ cemiye~eri u- ıuçlu tekerci Avram, Eie vapuru 
hindeki dava hakkında karamu mumt merkezı lıtanbuldaki son ikinci kaptanı Hüsamettin, sarraf 

. tir toplantılarında: Naum, y orıi ve laıtmadın durut-
vennıı • T'" ki 'd · eti • l d k" • · "ht' ah . • akal b. 1 - ur ye ı man cemıy en ma ama ün se ızmcı ı ıau m 

Polıs Nazmı, dy dananla ır._:· ittifakının amatör sporiyle met • kemeıinde devam edilmittir. 
damın kaçmasın an o yı m - -·ı üt ekkil 1 b ncak a. Şahit olarak -kerci Avramm 
k ·1 · ti Bel eren nahi .... ve m et 0 u a 'S-

e1?ey~ ~~ mlhıt • b. v l d • matörlüğü temsille mükellef ve kalfalarından Vaıil, Lefter ve Hü 
yeıı muduru san, ır mese e en · k k B • . .. .. profesyonelliiin bt'i ıurette aley- aamettın aptanın anıı ayan 
dolayı yakalanmıı, pobı müdurlu- hdan bulunduiuna esas nizamna· Nebahat dinlenilmiılerdir. 
ğüne getirilmiıti. Yanmda bu- • ikinc" dd . • b'rinci Bu phitler polisteki ifadeleri
lunan karısı ve çocutunu, Kasım-· memn dak"ı ;:,,ad" esının I k~ d nin zorla söyletildiğini ıöyleml!· 
papda oturan akrabalarından b' fıkrf asbml takımı 

1
Y •1n

1 
memlecak t ı- terdir. Bundan sonra elde edilen 

. • • • "decekl • Fa ıı ut o any e yapı a e . I • _1 __ _ 
naının evme aı ermlf. • .. d bakmund kU mektupların tercüme en oaunnıUf 
kat evin nerede oldutunu yalmz ~lara muaaa e an • tur. 

nah• üdürii biliyormUf. Oçü rultnuı oldupna, Türkiyede pro- Müddei umumi BayRetid aar-
ıye m 1 • ti . . ku 

birden poliı Nazmi refakatinde fesyone spor cemıye ennın • Taf Yorıi, Numan, latemad ve 
yola çıkanlmqlar. lbaan, evi ıös- rulmuma taraftar olmıyacaiına. kaptan Hüaamettinin beraetlerini, 
te~k, karnım ye çocupu ora· 2 - Türkiyede yapılacak 935 altın kaçakçılıima tqeb~ IUÇUD

ya bırakacak, aoma polisle birlik Balkan Olimpiyad müaabakalan dan Avramm cezalandırılmasını 

te geriye dönecekmiı. Fakat, Ka • için federasyonların riyaset diva- istemiıtir. 
ıımpap.ya gelince, ıece vakti, b · nmın ıimdiden tedbirler alması • Suçlu ıörülenlerin vekilleTi 
ranlıkta polisin yanından kaçmıf. na ve bu İf için merkezi Anka,& • müdafaa için hazr olmadıklan 

Muhakeme edilen poliıin veki- da olmak üzere yüksek zevattan cih~le dul'Uflll&, müdafaa ve ka
li avukat Beıim Şerif, müe~li- mürekkeb bir olimpiyad komite· rar için buaüne bırakılmııtır. 
nin Edirneden lstanbula yeni nak- ainin bir an evvel riyaset divanın - ---o-
ledildiiini, ıehrimizi daha yeni ca teıekkülünün temin edilmesi. Esnaf cemiyetleri 
tamdığını, Kuımpqa aokakla • ne. btlrosu ticaret odasına 
nnda birdenbire kaçıı üzerine 3 - Nizamnamedeki yabancı bağlandı 
kaçanı ele ıeçiremeyiıinden dola· kelim,lerin türkçeleıtirilmeaine. Eanaf Mürakabe BGroau ile 

~ bir aaçı kıvırmak için, es
~ llcak ID&faya sarar ve yus
İte,~ kılları ezerlerdi. Şimdi 
>orı.r. herler, gene maplara san
~ ' buausi tertibatlı bir elek
'~Jalundan ıeçirerek daha 
'ıa......._~e eziyorlar. Altı aylık 
ht --.....,, dedikleri hasıl olu-

· yı suçlu aayılamıyacainu, esasen 4 - Sahalarda sakatlanan bazı Eanaf Cemiyetleri mütterek Bü-
kovalarken ayalı çukura ıirip diif ıporculann tedavilerinin temin roau dünden itiltaren fatanbul Ti-• 

"~l ' turası da vardır: Bir de-
,..~ •likı. ~ lcıvnlan •açlar , ta-

>llai ~ •amadan ve diplerinde 
tc~Uar bitmeden tekrar 
~ • .'' yapılmağa katkııtı· 
t.h -. • leh11 ıüzel ezilmiı gelin 
~l .,,. 
Nt t,• il 1 İntizamsız, bumburu-
~~ ID&ıızara arzediyorlar: 1 
'1~1Jorlar. Zira, bir kere yaa
'-"nd kılları, ikinci defa ayni 
~.-:e lllatalara sarmak mümkün 

~· 
1o._,_ Gtiiıı bu tafsilatı bildikten 
-...-.;...~ Yatıtasıyle alb aylık 
tt ~, Y&pılmaaı bize epey· 
~ .,: ~i gijrünüyor. Saça 
~ İliç ne gibi lcimyevi 
~'l 1 Japacak ki, kıllan yaa-

tif ~fih, bilinmez: 0,Je ki
' l&rı flr Yardır- ki, herkesin ol
dtt. ae.;!i11at mümkün lalmıılar-
1.tdiae l...~hu lefer de, öyle bir 
~1•rnclayız ! ! 

(Hatice SUre' y ı) 
~lll' -
c 8&ız temsiller 

cleı.: ~)'et Gençler Mahlelin-

lfer 
~~li;ıı bet ıünde bir verilmesi 
~· ~d~len Parasız halk tem· 
~ .:.:ÇUncüsü 1 - 2 - 935 
'ha ~ l&at tam 16 de mahfe
-.., C. ~da Tokatlryan arka
~ ~ F. Beyoğlu kaza mer
,, •eı;ı claJci ~üaamere salo
~ h ecektır. Bu tiyatro o
<'- '-loıa el ~ea gelebilir. Kapı • 
-.:ı.ıt -trn~_unca kapanacaktır. 

--.a&e1z. 

~... -o-.. 
lllakoloğlann 

'l'ua-1c ~toplantısı 
14 l ......_ 2 ~akoloğ Birliğinden: 
titı dt t~3S CUIDa tünü saat 
"'-~ lco Ha~evinde birli
tııa ~ d. tıreıı yapılacağın-
~~P ?111alı meılekdaıla

rı~ olunur. 

tu .. öiinu·· ao"yrlemif, ıövle devam et- 1 caret Od··-- bır· -..1.....-ı· olarak 
•- J edilmeaine nizamnamenin esas ı -um ,_ 

mittir: surette islahı için bir anket açıla. çah,maia bqlamıtlardır. 
- Polis divanı, kendisinin bir rak konareden evvel layihasının Eanaf Müra.kabe Bürosu bun-

yövmiyesini katetmiıtir. Böylece dan önce latanbul Tıcaret Müdür. 
tanzim edilmesine ve bu ite riya • 

idari bir ceza ıörmüttür • Esasen lüjüne hallı idi. Fakat Ticaret 
aet diTanmln vazifedar olmasına 

müddeiumumilik de kaçmaia ae- Müdürlüii Ankaraya gittikten 
beb olmaktan deiil, vazifede dile- karar vermiı ve fedaruyonlarla sonra büronun ticaret odalan ni· 

mmtakalar aratmdaki ihtilaflı me· 
katsizlikten ceza istiyor. Müek· 
kilimin dikkatsizliği de yoktur. seleleri ve ruznamedeki difer 
Eğer dikkatsizliii sabit görürse • maddeleri tetkik ve intaç eylemit-

zamnameai mucibince ticaret o
dasna :-,atlanması lizmı ıelmekte 
idi. 

niz, cezayı tecil etmeniz yerinde _ti_·r_. __________ _ 

olur. Biz, beraet karan verile
Ticaret Odasmdaki bu yeni 

ıubenin müdürlüğüne, odanm bat 
ıubesi müdürü Bay Galib Bahti
yar ıetirilmiftir. 

ceğini umuyoruz. 

Reis Hikmet, aza Hüseyin ve 
Tahir, kua bir müzakereyi müte • 
akib, müddeiumumi Nureddinin 
isteline JIYIUD olarak, vazifede 
dikkatsizlikten ceza vermiılerdir. 
Otuz lira para ceuaı almmuı ka· 
rarlattırıhmt ve bu ceza tecil edil-
miıtir. 

o 

Cankurtaran teşkllAtı 
Sıhhi imdat tqkilitmm kuv

vetlendirilmesi için 935 bütçeaine 
fazla tah•iaat konmllflur. Bu faz-
la para ile bir otomobil daha aa
tm alınacaktır. Sıhhi imdat tetki
litmm iami de (Cankurtaran tet
kilitı) olmutlUJ'. 

-0--

Mekteblerde musiki 
dersleri 

Mekteplerde muaiki derilerinin 
ıslahı için yeni bazı teclbirler-alı
nacağı haber Terilmektedir. Bu a• 
rada derslerinin ehli olmıyan ba
zı hocalann deiiflirilec~li, tale
benin m111lkiden daha sıla bir im
tihana tabi tutulacaiı bildiriliyor. 

--0--

Açıkta gUttlrtllen 
yemekler 

Lokantalardan dıf&J'I gönderi
len yemeklerin üzerlerinin açık 
götürüldüiü görülmüftür. Beledi
ye, ıubelere bir tamim yaparak 
açıkta yemek ıötürülmeıini ve 
ıötürenler oluraa cezalandnlma• 
larmı bildirmiftir. Lokanta gar-

Kumarbazlar -o-
Bu sabah Tophane meıkez ku- Uluslar arası kadınlar 

~anbiı altında Yuaufmı bJı. kongresine hazırlık 
ind 

,____ d ~ ~L'b Ulualar arası Kadmlar Birliği 
ves e aua&AGr oynan ı15• 111 ar • 
d 'lmi id me ı ·· Batkanı Bayan Korlet Eılı, dün e ı ı ı en mur ar masa uze • . 
• • bul 1 d akp.m Kamaro Tapuna ıle tehrı-
rınde bır ıey •mamtı ana a mize ıelmit Park oteline inmit-
Yuaufun üzerinde 2 zar 236 kurut tir. Bayan Etli kadınlar birliii 
para, Haydarm üzerinde bir tebe- .. ·11 • t f d k -' 

mume11ı erı ara m an arınan· 

tir 400 kurut para, ve Zekinin üs- mııtır. Burada bir hafta kadar 
tünde de 2 ~ira bulnnqlar, · üçünü kalacak ve Nisan ayında tehrimiz· 
de yakalamıılardır •· de toplanacak olan uluslararası 

Yaralama Kadmlar Birliii Konıreai hazır· 
Dün gece Fenerde Hayreddin Irkları üzerine aörüımeler yapa· 

Süreyya Pata fabrikasında amele caktır. 
Rep.t ve Hüseyin aralarmda ala -
cak meselesinden kavga çıkıp 
Hayreddin yüzünden hafif aurette 
yaralanmıt. Rep.d yakalamnıt-

br. 
81Um 

Dün gece Karagümrük cadde
ıinde 60 Yatmda, kaymakam mü • 
tekaidlerinden Mehmecl birdenbi
re düpnÜf ve fücceten ölmüt\ür. 

-0-

Hililiahmer kongresi 
Hililiabmer Cemi7etinin Emin 

önü kazası, Beyazıt nahiyesi kon· 
ıresi yarm akpm, Şehzadebqm· 
daki Letafet apartmıamnda C. H. 
F. Eminönü kazası salonunda top-
lanacaktır. · 

aonlarmın Gst ve baılarmm temiz 
olmasına çok dikkat edilmeıi de 
bildirilmiftir. 

• 
Misafir Bayan terefiıie Cumar-

tesi ıünü T okatliyanda bir çay .zi
yafeti verilecektir. 

Yakacıklılar tramvay 
istiyorlar 

Y alcacklılar, Kartala kadar u· 
zablmuı · düfÜDülen Kadık8y 
tramvay hattmm Y akacıla kadar 
uzatılmumı iatemektedirler. Ya
kacık ahalisi bu dileklerini bir 
mazbata ile belediyeye bildire
ceklerdir. 

-0--

Şeblr Mecllsl 
top;tanıyor 

Şehir meclial Cumartesi ıunu 
aaat 14 de Şubat toplantılarma 
baılıyacaktır. ilk topJantınm ruz· 
namesi bazırlanm19, azalara da
Tetiyeler ıönderilmiftir. 

Doktorlujunu 
inkardan kazanan 

doktor! 
Prager T ageblat gazetesi yazı • 

yor: 
"J ozef Baloı adlı bir Macar 

demiryolu memuru, itık olduğu 
kadını seven Lui Perga adlı bir 
doktoru, diploması olmadıiı bal
de doktorluk yapmakla itham et· 
mitti. Doktor bu iddi.y' üzerine 
ıunları aöylemiıtir: 

"- Şikayetçi benim doktor ol
duğumu pek eyi bilir. Ben 1920 de 
çok eyi bir derece ile diploma al
dmı. ve hemen bir kabine açtım. 
Fakat botu botuna haatalarm gel
meıini bekledim. Yalnız berber, 
teni ve kunduracdar gibi esnaf 
gelip mqayene oluyorlar ve muka 
bilinde de beni tırq ediyor, elbise 
dikiyor veya kundura yapıyorlar
dı. Güçlükler her ıün biraz daha 
artmaia bafladığı için kabinemi 
kapamak mecburiyetinde kald1D1. 
O ıündenberi de çok mefakkatli 
bir hayat ıeçirmeie baıladım. 
1930 da ieceleri fakirlere mahsuı 
ucuz yerlerde ,_tıyor ve en güc 
itleri ı&rerek, bir ara da sokak sü 
pürerek güçbeli. hayatımı kazanı
yordum. Daha '90nra zayıf liasta • 
lara kan vererek ayda 150 den 
180 franıa kadar bir kazanc te
min ettim. Fakat bu para Cla bana 
yetmiyordu. Bunun Gzerine taıra
ya ıiderek bir k&yde yerleftim ve 
doktor olduiumu ıizliyerek mii
tetabbiblik etmefe bqladmı. ilaç 
lanm iyi tesir ettili için munffa
loyet kaunmafa, muaj yapıb 
hasta kabul etmele deTam ettim. 
Fakat o sırada hükO.met benim bu 
yaptıklarımdan ku~landı Ben 
de hapiıten kurtulmak için doktor 
diplomamı ıöstermeğe mecbur 
kaldım. Ancak, bu benim için çok 
katü oldu. Bir iki .sün içinde 'halk 
beni bir tarlatan addetti. Ve hiç 
bir hasta muayene olmağa gelme
di. Bunun üzerine de o köyü ter • 
kettim ve ıene mütetabbiblik e. 
derek bir k6yden bir köye dolat • 
mala batladmı.,, 

"Bu sayede hayatunı kazandık
tan baıka aileme de yardım ede
biliyordum. Ancak son zamanlar
da hastanenin birinde hir it bula
rak hak:kt smette doktorluk yap
maia baıladım.,, 

Bu acıklı tözler halk üzerinde 
çok büyük bir tesir yaplDlf ve ti • 
klyetciyi davasından vazıeçme • 
le HTk etmiftir. Doktor da beraat 
etmiıtir. 

Matbuat balosuı 
Yarın akşam Makslm

de verlllyor 
Jatanbal Bunn Karama balosu 

yannkl Pel'fllBbe ıkp•ı Makshn 
salonlannda vedleeektir. Matbuat ba 
losunan aenenln en ıtlezl balosu ol
duianu iaha ltlzam yoktur. Bum 
Kuruma idare Hey'eti &iieterilen bu 
rafbet ve tevecctilıU karşılamak üzere 
her tirli huırlıldan :yapamafa ça
llflDqtll'. 

Bu meyanda Makalm •lonlanmn 
dekoruyoni)'le suete karikaUlrdl 'fe 
r-.mlan meeı111 oldaklan sfbl ko
tiyonlann mükemmeliyeti için de mü
teaddit hey'etler çalıf1111Jlar ve balo
ya iştirak eden herkesi memnun ede
cek çok senıtn hediyeler tedarik edil
mlttfr. Bundan lıatb tehrfmizdeki 
artistler tarafmdan en ıbel numara 
lar :yapılacaktır. Balo psetesiyle he
men hemen htanbulUll belll bqlı mi
ala mabarrlrleri mefPl olmaktadır. 

O gece için Mahlmde bir fotoiraf 
atölyesi :yaptmlmııtır. Jstiyenler o 
geeenln hatrrumı tesblt ettirebile
ceklerdir. 

Bum Karama ba108llllun ita sene 
daha cUzel olaeatı temhı ecllleblllr. 
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Yemlikler temiz olmalı; odun ya· 

hud madenden yapılmış olmalıdır . 
Yemek boşa israf edilmemesi için hay 
vanların her biri kırk santimetre ge • 
nişlikte ve altmış santimetre irtifaın
da bir delikten yemliğe başını uzat -
malıdır. Böylece hayvan yemlikten 
ayrı bulunur. 

• 
ikinci Selimin fermanı Leventleri 

çok kızdırmıştı 
Onlarla ooı geçinmek bi· 

zim için her zaman karlıdır Sul
tanım ••• En güzel kumatlar, en 
güzel mücevherler, hatta Kıbnı 
ıarabı ve Düka altınlan onlarda 
bol bol bulunur. 

- O halde Sokulluya söyliye • 
yim de, fU Şahin Reisi baıka ta· 
rafa kaldırsın! •• 

- Allah razı olıun sizden .. 
Lakin artık buna hacet kalmadı. 

- Neden? •• 
- Şahin Reis, artık, bize bol 

liol hediye ve altın getiren Vene· 
ilikli dostlann yollannı kesmiye
cek !. 

- Ne ol.mut? •• 
- V enedikliler onu eıir et -

miıler .• Gene bir Venedik filosu
na saldırmıf, fakat bu sefer ye -
nilmi9 .• Şimdi yaralı imi9 .. Belki 
'de ölmüıtür ••• 

J ozef son .azleri söylemeden 
evvel biraz ilerideki genç kıza İfa 
ret ebnİf ve dolu tarab kadehini 
Selim :n dudaklarına dayatnuıtı. 

Selim kana kana içdi. 
Büsbütün mahmur bir halde 

yastıklara gömüldü. Kolunu, ya • 
nrbaıma oturmuı olan l&J'l!tn ca -
riyenin boynuna attı: 

- Suı artık!... Yeter!... Ne 
yapalnn, au teıtiai eu JOlunda k .. 
nlır ! ... 

Ertesi ıabatl bir gemi Mora ve 
Cezayir ile Tarablusgarb beyler -
beğilerine tu fermam götürüyor • 
du: 

"Veneaiklfler ile 00.rş halinde
yiz. Hiç bir alancı onlara dokun -
mryacak, düşmanlık etmiyecektir. 
Yenedik gemileri Osmanlı sula
rında serbest dolaşacak, limanla -
mnr.zda alış veriş yapacak, kimse 
onlara dokunmryacaktır. Her kim 
ki bu fermanı dinleme~, boynu vu 
nıla !...,, ,. 'ı ~ 

• • • 
Çolak Mehmed Navariıide U. • 

la Mustafa Paıa ile kartılaıtı. 
Mustafa Paıa Valeryonun baskı • 
nmdan dolayı küplere bimnif, Ve 
nediklilere dit biliyordu. Çolak 
Mehmedle beraber hemen donan
ma düzmeğe baılaml§t. Bunu 
az zamanda bitirecek, kıı bastır -
madan evvel hiç olmazsa Otran • 
to, Bari, Ankona gibi tehirleri to
pa tutacak, açık denizlerde Vene. 
dik gemisi avlamağa çıkacaktı. 

Bu suretle eline bir çok esir geçir
mek, bunlarla Şahin reisi hiç ol -
mazsa trampa ebnek istiyordu. 

Son günlerde Am:ral Barbari
gonun bet gemi ile Kıbriıden de • 
nize açıldığını, Venedik tarafına 
gitmek için yaklaştığını da duy -
muştu. Eğer bu tanmmıf Venedik 
Amiralini es!r edebilirse, yalnız 

o, Şahin reisi kurtarmak için bite
cekti. 

Fakat tam yola çıkacaklan ıı -
rada ikinci Selimin ~urauz fer -
manı geldi. 

Ço1ak Mehmed, sakat kolunu 
kızgın kızgın sallıyarak: 

- Bu ne kepazeliktir? Eski 
Paditahlar bizim gibi erlere "a
kın yapın r,, diye ferman gönde
rirdi. Ne günlere kaldık! ••• 

Diye aöylenmiı. dinlememek ı .. 

t~iıti. . 
Fakat Lala Mustafa Pata onun 

ıırtmı okşamıf, sarayın her türlü 
çürük ve bozuk taraflarını bilep 
bir adam gibi §Öyle demişti: • 

- Ferman her ıeyden üıtün • 
dür. lstanbul sarayını bilmiyenler 
yağlı kemendin, cellad palasmm 
ne olduğunu da bilemezler... iki 
akçe etmiyen ipler, beı akçeye sa
tılan baltalar ne babayiğitleri ye
re ıerer ve ne büyük baılan göv -
delerinden ayrrır •• Haydi aslnann, 
tek batma den:ze açıl, Habibeyi 
Cezayire, ba:baımm Y.anına götür 
de gel! ••• 

• • • 

Inek ahırlarının yanında sUt sağ -
mak için aynca bir bina bulunmalıdır. 
Bu bina ne ahırla ne de çiftlik sahibi· 
nin binası ile doğrudan doğruya mer
but bulunmalıdır. Sağım yerinin ze
mini su geçmez ve meyilli olmalıdır. 
Duvarları 1,75 metre irtifaa kadar çl
mentolanmalıdır. içerisi ziyadar ol • 
malt bacalarla hava değişmesi temin 
edilmelidir. Burada su geçmez mad • 
deden mamul masalar, camdan, por • 
selenden yahu iyi kalaylanmış kahlar 
olmalıdır. üstü cilalanmış yahud sır 
lanmış ~.ahlar kullanılmalıdır. Kabla
nn her biri kapakla örtülü olmalıdır. 
Kullanılan her kab karbonat dö sud 
atılmış kaynar su ile temizce yıkan· 
malı ve kaynamış su ile çalkanmalı

dır. 
Şeyh Ebu Said ya.sda idi. Şahin HAYVANLARIN YAŞI - Dana 

reiıle olan çatqmalardan sonra doğduğu zaman tk8eriya dört ön dişi 
uzun zaman konağından dııan bulunur. On beş gün sonra dört di<:.i 

daha çıkar; ilk çıkan dişlerden lldsl l· 
çıkmak ıöyle dunun, penceresin- ki yaşına doğru değişir. Diğer orta iKi 
den bil.! bakmadı. diş üç yaşında sonrak.1 ikiorta diş dört 

Hayatının ıon günlerinde biri- yaşında ve yan dişleri dört buçuk ya· 
cik ve sevgili 1cızmm çılgınlığına şmda değişir. Eskimesi dişin iç tara· 
çok kızmııtı. fındakl müdevver çıkıntının kaybol-

Kendi kendineı ması ile belli olur. On dişler sırası ile 
yedi, sekiz, dokuz yaşlarında ve yan 

- Bu hangi günalinnm cezaıı - iki diş on yaşmda bu müdevverliği 
dır? Ben ne yaptmı da böyle ol- kaybederler. On yaşından sonra diş-
dum? ••• ler birbirinden ayrılmağa başlar on 

' Diye soruyordu. beş yaşına doğru kökleri merdana ÇI· 

Halbuki bunu bilmiyeceit ne · kaBr. 
1 

d b.lr tak ..1 ... g11 
oynuz ar a mı~..... er var-

vardı? Yıllarca onu hot tutan dır. Bunların birincisi üç yaşında pey 
Türk beylerine, Türk donanmaaı • da olur T• her .... 'bir tan• ı-ı,.ıa.
na karıı yaptığı döneklik az mı şır. Böylece boynuzunda altı iz görii· 
fena §eydi?... Bu kadar besbelli len hayvan sekiz yaşındadır. Maama
bir nankörlük elbet cezasız kala- fih hayvan satanlar boynuzları raspa 

ma2dı. 

Şahin Reiı onun biricik mmm 
yüreğinde örneksiz bir ıevda ate
ti yakmakla, ayni zamanda ölümü 
göze alarak Cezayiri lıpanyollara 
kaptırmayan Türk yiğitlerinin de 
öcünü almıt oluyordu. 

Şeyh Ebu Said bin defa piş

mandı. Fakat inadcılıkda etıiz b:r 
adam olan bu ihtiyar Cezayir til • 
kiıi, pifmanlığmı yıllarca, içinde 
gizledi. Kızmm ayrılık acıaını, yü 
reğinin üstüne, kocaman, kızgın 

bir demir gibi yükledi ve ıustu. 
Bütün pencereleri kapah olan 

konağında, tek:" batma, süs, rahat 
ve eğlence aramadan Ya.tadı. Kuy 
tu kötelerde, çöl aslanlarmm bol 
tüylü postlan üı:erinde namazmı 

kılıyor, tesbihini çekiyor, başım 
aıağı yukan sallıyarak hiç dur
madan bir feyler mırıldanıyordu. 

Bir zamanlar föyle bir ümide 
kapıldı: 

- Şahin Reiı gibi kaba saba, 
eski b;r deniz kurdu, uzun zaman 
Habibenn ruhunu doyuramaz. O, 
evinde de hiç füphesiz, gemisinde 
olduğu gibi sert, eğilmez ve tok 
bir adamdır. Böyle adam, her ka
dını pek çabuk bıktırır. Bundan 
baıka Şahin Re:s ne kadar çaba· 
lua benim ona vereceğim rahatı 
veremez. Bu sıkıntıyı da Habibe 
uzun zaman çelanez. Çok geçme • 
den elbet evine dönecektir. Hatta 
belki de Şahin Reis onu başından 
savacaktır. 

Aylar bu ümidle geçdi. Senesi 
oldu. Fakat lnebahtıdan Cezay:re 
gelen Türk gemileri Habibeyi ge
tirmooi. Ufukta herhangi bir ge .. 
mi görünce Şeyh Eb~Said, kahya 
smı çağırıror: 

lıyarak bu izleri yok ederler. 
lŞ SIGIRI - "Tarlada çalışan har 

van,, bunun için çalışmağa elverişli 

ve yaşlandığı zaman yağlanmağa müs 
taid cinsten hayvanlar seçilir. Hayva
nın sıhhat halinde, yapılı, geniş gö • 
ğüslü, adalesi ve umikleri sağlam, 

azası geniş, sakal'lı~ ve yedi yüz ila 
sekiz yüz kilo ağırlığında olması la
zımdır. Hizmet öküzünün eğri ensesi
ne ve boynuzlarının arka tarafına ta
kılan boyundursaktır. Boyundurağa 

alışmış hayvan satın almak efdaldir. 
Boynuzu düzgün olmıyan başka baş • 
ka istikametet olan, hareketi müte • 
reddit olan hayvan iyi değildir. Aya
ğın ön tarafı parlak arka tarafı biraz 
çukur olmalı. 

Boyunduruk altı kilodan fazla ağır 
olmamalıdır. Boynuzlardan birine di· 
ğerinden fazla yükletilmeme1i, kulak· 
)ara rahatsızlık verememelidir. Hiz
met öküzüne gıda olarak şeker fabri
kalarmdan kalan pancar ve pancar 
kösfelrini vermelidir. 

Gıdanın hazırlanma tarzına bir 
kaç misal: 

1 - 60 kilo kös.ı>e, 7 kilo kuru ot, 
6 kilo saman. 

2 - Kırk kilo köspe, 5 kilo saman, 
beş kilo kuru ot, iki kilo turto. 

3 - 30 kilo pancar, 3 kilo kıyılmış 
saman, 2 kilo kıtık, 3 kilo kuru ot, 2 
kilo turto. 

4 - 20 kilo pancar, 6 kilo saman, 5 
kilo kıtık, 2 kilo meles. 

5 - 6 kilo kuru ot, 15 kilo pancar, 
6 kilo saman, 6 kilo arpa yahud yulaf. 

SÜTÜ IÇIN BESLENEN iNEK: 
· Süt için beslenen inek fazla süt ve
ren cinsler arasmdan seçilir. Hayva -
nın yapılışında dikkat edilecek nokta
lar: Arka taraf daha geniş olmalı. 
kalçalar ayrık oltnah, harkafc geniş, 
karın yapılır, ense nahif, baş ,.c aza
lar ince. boynuzlar parlak, cilt yumu
şak ,.e miitaharrik, memeler yapılı n 
geniş, deriledi ince, damarları görü • 
nür olmalı. Bir memesi süt vermiyen 
yahud sert olan hayvanı almamalıdır. 
Bazı ineklerin meme.:;indeki sert gud· 
deler verem veya entani urların bu·· 
lunduğuna delalet eder. 

T. S.000 
Yazan: 

Aka Gündüz no. 82 

- Doğru amma, dirimliği kim 
buldu? Profesör Esoes değil mi? 
Yeniden öldürme yolunu da ona 
buldurur. Böyle bir abdal, veya ço 
cuk ruhlu saf dünyayı kolay ko-

' lay bırakmamalıyız. 
-Doğrudur. Fakat mukavele i · 

çin ne yapacağız. Burada ne no • 
ter var, ne hakim.. 

- Biribirimizi namusumuzla 
söz veririz. 

- Yavaı konutunuz, karııdan 
bir eıki dünyalı geliyor! 

- Anlamaz. Sanatoryum onu 
yeni dünyalı etti. Şimdi bütün ben 
liğiyle bönü birisi kesildi! 

iki ortak ııvıttılar. 

Kartıdan gelen eski dünyalı 0-
megadan başkaıı değildi. Karısı, 
Omikroyu arıyordu. Çocukları e
sirgeme kurumundan radyofon et
miılerdi. Ana südü nöbeti gel
mitti. Doğan çocuk yeni dünya
nın çocuğu ise de sayılı zamanlar
da mutlaka ana südü verilirdi. A
na ıüdü fenni bakıma destek olan 
bir gürbüzlük gücüydü. 

Omega diplomatla komisyoncu

nun hızlı hızlı gittiklerini görün
ce seğirtib y~§tİ: 

- Karımı gördünüz mü? 

Diplomat hemen ellerini uğuf
turarak, manalı manalı bakarak, 
ince ince sırıtarak cevab verdi: 

- Şey •• Evet.. Hayır •. Eğer ta-
salanmıyacağınızı bilsem. 

- Taıa ne demek? 

- Şey.. Hani.. Karınız bir er-
kekle kolkola ve gülü§erek fU ya
na gltttlcr de. 

Omega hiç bir §ey anlamadı. 

Kızmadı. Karısının gittiği yana 
doğru uçtu. 

Komisyoncu güldü: 
- Ne odun gibi herif! 
Diplomat baıını salladı: 
- Yeni dünyaya ilk önce tüp

heyi öğretmeli. Şüphe .• Bu, diplo
ma.sinin ve madde insanhğımn en 
büyük silahıdır. 

- Amma bir şey anlamadı. 
- Zarar yok. Bir, iki, bin söy-

lersin. Öğretirsin. O mikrob bir 
kere yüreğine, beynine girmeye-
görsün. . 

- Karısını tanıyor musunuz? 
- Dirildiği gün görmüttüm. Ka 

rakuru, mumya gibi bir ıeydi. Bu
gün yeni dünya kadınları gibi ada 
makıllı güzellef ti. 

Havadan bir alay kadın, erkek 
geçiyordu. Diplomat: 

- isterseniz katıtalım, dedi. 
Bunlar müzik harbini dinlemeğe 
gidiyorlar. 

iki ortak pervanelerini iıleterek 
geçenlere katıhb kayboldular. 

1(. 1(. • 

Eski dünya insanlanndan bir 
takımlarının şurada burada ye • 
niden dirilmelerine hiç mi hiç fa§
mayan yeni dünya şimdi ;atkıdan 
şaşkıya dü§müştü. 

Denizin dibinde, yerin altından 
bir takrm ıeyler çıkarılmıştı ki ne 
oldukları bir türlü bilinemiyordu. 
Bunu bilse bilse gene eski dünya
lılar bilirdi. Onların arasında da 
profesör Esoes en bilginiydi. 

Hava ve radyom makineleri iş
ledi. Profesörü eski Japonyanın 
bir bucağında buldular. 

Profesör bir Motostratosfere 
binerek bet on dakika içinde gel
di. Bir tepecile inmiıti. Onu kar
ıdadılar ve ta§mıt gözlerle aöyle-

Alma ve başka dıle çevırı:11tl 
Devlet y~sa smca I< oı u uduı 

diler: .. bil 
- Yerin altından büyukı §lf 

yük bir takım binaya beıııer 6' 
ler çıktı. Birçok boynuzlar•ı S~ 
leri var. Kimi parçaJanınıfı U 
yan yatmıştı. Hepsini doğf'IJ 

1 
tuk. Ne binaya benziyor, pe ~t 
vana benziyor. Sizi çağırıb 
mağa karar verdik. . ~ 

Profesör açılan pek geıı•f O~ 
kurlardan aşağı bakınca... JI 
ıaşakaldı. Nasıl oluyor da b sıı' 
yerin altında bulunuyorlar 1 eP 

lar bulunsa bulunsa deni~ 
diplerinde bulunurlar. ? ~er 
bunlar birer harb gemisiy<h· J 
sini ayrı ayrı dola§tı ve dol. 1 

ça faşkısı arttı. Bu geırıi1et111 ~ 
çok okunabilen adlarını ifİ'j 
tırlamı§tr. Birinci umunıi h 
Çanakkale boğazında Tiir]ı) 
batırdıkları zrrhblardı ! tJ. 

~nlardı amma, ne müııa'e 
1 
~ 

yerin altında bulunuyorlard•. (1 

raz dütündükten sonra dört b~; 
nına dikkatle bakmağa bati/ 
işte burası Seddülbahir, ~ 
Kilidülbahir, karşısı Çan d/ 
kasabası •• iyi amma arad• _i 

~eı· 
yok! Boğaz yok! Y anındıalı ~ 

- Bizim çağımızda burŞd• ı 
deniz boğazı vardı. Bakıyo~ 
yok. 6~ 

- Evet, dediler. Bura~' if 
bir şey varmış. Fakat biz ı,ıiJ'l r 
ruz. Kablettarih burası bir bO f, 
mıJ, bizden önce gelen ve ~.~ .. J 
tıkları henüı: tamamiyle b~ 
yen insanlar burasını ka~l 
D&zlm eakı ta.rihlerlıı tOyle ıı;, 
yarım yamalak anlatabildil'1 !# 
göre buraıı boğazken ço1' ,,e~ 
meli bir yermİ§. lnsanlarıı>1~ hep buradaymış. Bir aralık. bl' 
ler, insanlığı kurtarmak içil' / 

rasını kapamıılar. Kapa1111f~' 
ma geçidi kapamıılar. DeııiS~Jİ , 
rakla doldurmamıtlar. GeÇ1 ıl 
göğüsleri, gövdelerile kaP_.,ıJ~~ 
Üçüncü umumi harbten ıoıır'. ~ 
ya düzelmeğe baılaymca 1~ ~ 
sanlar - ki bize göre aa)'l'i/ 
yıllar önce gelmi§ler - i~ 
lık iıi olarak burasını kap ~ ~ 
Biz geçende gördük ki uıtt Fi_ 
denizin suları (Azak, K.a,_, ~!., 
mara olacak) tatkınlık göıt~., b~ 
Kabaran suları akıtmak. W~ 
yeraltı yolu açmak istedı1'· tJi 
Iiyat ba~ladıktan sonra b 

bulduk. Bunlar nedir? . ~ 

- Kimisi zırhlı, kinıisı 1 

zör, kimisi torpido. d~J 
- Zırhlı, kruvazör, ne tJl 
Profesör uzun uzadıya ' 

Kimse anlamadı. ti 
- Yani bunlarla şehirler 

bardıman edilirdi. 1'"~ 

- Bunlar şehirlere çiçe~· 'I 
müı:ik notaları mı atarlar 

1
' , 

- Top atarlardı. ~~ 
- Top mu? Menekşe tot'tJ 

Gül topu mu? 

- Barutlu, gülleli toP· ,t ~ 
- Barut?! Gülle?! fıJc ( 

bunları bilmiyoruz. ··re" t' 
- Bunlar insanları öldıJ 

lerdir. 1/ '
1 

1 ··r· ~ 

1 d··rii ıJ • ., 
- nsanlar nasıl öl ıJ .. ~~ ı 

. . ' H" . "ld'" uıı.ır . .tlıı nıçın. ıç ınsan o ur , 1 

insan kendi kendine u~kıl1 ·ı 
sonra uyanır. Sizin gib•· Je41 

- Top, işte şu boynoı 
niz şeylerdir. ,,r} 

~(De,·aJJl• 



Aşk Ve His Romanı 
Nakleden: ( VI • tlO ) 

HABER'in tefrikası No. 2 

k" Kaınile, oğlunun, arkası ııra, 
Ureklerini suya çarparak gelitini 

~.:zerken, diğer taraftan da, bu 
Ogle .. • 
b· uzerı, Bayan Dürdanelerde 
ır davet olduğunu ve yemekten 

ıonra, giyinerek oraya gitmek li.-
2rnı . 

geldiğini dütünüyordu. lhti-
Y&.r kadma misafirlerini kabul et
tnek .. 

ıçın yardım edecekti. 
b Zaten, bu daveti dütünerek, o 

&a ah ınutatdan erken kalkını§, 
Çocuğuyle çocuk gibi oynamıı, ko
:ııuıınu!, hatta, eğlence zamanla -
tında hile ancak ditlerini göstere
~ ıevimneaini bilen buldoğlarla 

alafmıth. 
iki k" ek k fÜtı . op , - Dudu ile Diıle -

ti . dı, kumsala inmiıler, sahiple-
n1 bekliyorlardı. Onu daha u

~akta.n fark eder etmez sıçrama
~~· hoplamağa baılad:lar. Diıi 
h 

0
Pek suya atladı. Erkek ise, 

a\>lıyordu. 

t:> I<aınile, ayağım yere bastı. 
a.nataki acemi kavalyeler gibi 

rantı, adımlar atarak tırnaklarıy
~ l'Ücudunun ötesini berisini acı-
1( n Dudu'yu yanından kovdu. 

\ltnlu denizde yürüdü. 

l·ı Oğlu, kendinden daha fazla 
erle · h 1_ 1111§, annesine hayran hayran 
aas:ıyordu. 

!la. Genç kadm, cidden hayran olu-
cak g~b · d. G · 1 d ly ı: enıı omuz ar, 

11 
ar kala.çatar, ve bütün vücudu-
Un biçimini meydana çıkaran 

llıa.yo.,, 

h Baılığmm suyunu silkmek için, 

le~'~:: havaya kaldırdı. Böylelik
hatJ Ynunun, ensesinin ne güzel 

arla · ·ı · ld d çızı m11 o uğu da mey-
\' ana çıktı. Yüzünün hatlarındaki 
he ~enklerindeki cazibe, büsbütün 
8.rı.zle t. B 

en h ! 1
• u yüzde en çarpıcı ve 

hı 0! Yer, biraz barizce uzun ve 
ce çeneıiydi. 
k" ·ı trldra~~. e~. denizden, teeasüfle ay-

fiflik dururken kendinde bir ha
tıııd UYUyordu. Ayaklarının al
dirı · a kuru kumu hieaedince, ken
he 

1 ~ere hrrakt. Baımdan lastik 
reaıni " kt• k Ö Söıd·· 8:ı-e ı, çı ardı. rgülerini 

U. U .,::,., l • d' ~d"f --çar, eıme na ır te-
llıi! :i~!u~ur san ıaçlardı. Küllen 
llıel h. 1 bır renkteydi. Sonra, müh 
iiıtij lt tekilde yeniden ördü. Sırt 
clı. Yatarak giineılenmeğe baıla-

h Oğlu hAIA 
ah ' a a, annesini hayran 

Ş~n 1.üznıekteydi. 
k llıdı an . . 

ıs-.... ' nesının yüzünün üst .. ,nı g .... 
Itıiıti. A. oruyordu. lf ade değiı-
tı rtık o • 1· .f d e, tat) ' azım ı ı a e yeri-
lla tel 

1
'. fefkatli bir ifade meyda

rnııti. 
Oğlanca'", b 

l'aknı b. g z undan daha cana 
)'.. ır illan 

lireti· d zara tanımıyordu. 
çk o::.ın en b' 
a erek ır arzu uyandı. Diz 

dı ı ' annesinin y·· ·· .. k · uzunu o ıa-

~· J\h, anneci .. · · .. . 1
••• 8•nı oyle sevıyordu 

~ !tarnile k 
1 't "aıiy:lteuın~arın üstüne uzan
llllduğu ' oglunun orada bu-
~ll nu :unutrnu•t b'l 

1\ •ıcakl ... ::r u : e... Ku-

ha ..• 
Mürebbiyesinin ıeıini duyunca, 

oğlal)cağız, kabahat iılemit gibi, 
sayfiyeye doğru koftu. Genç ka
dın, batını dirseğine dayadı. Dal
gın dalgın: 

- Geliyorum Matmazel, geli
yorum! -dedi. 

-2-

Komıu evde, Kamile, ev sahi
besine yardım ederek son filcan 
çayı ve son bardak limonatayı 

misafirlere dağıttı. Sonra, ahbab
Jarmdan Ramiz Bedri ile birlikte 
bahçede biraz dolatmağa çıktı. 

Bu sırada, salonda yalnız yaılılar 
kalmııtı. 

Palmiyelerin altında ve dört 
masanın etrafında, bu ihtiyarlar, 
briç ve bezik oynamakla meıgul
düler. 

Mes'uttular. Zira, kaybedecek
leri para pek azdı. Aralannda zıd 
laımadıklan için, yenilmekten de 
korkmuyorlardı. 

Ekserisi fena oynuyordu. Bunu 
biliyorlardı. Beceriksizliklerin
den dolayı üzülmüyorlardı. Öğle 
günetiyle ısınmıt bu tatlı ılık oda, 
meıreblerine çok uygundu. lhti -
yarlar soğuktan korkar. Onlan 
ürküten kara kış çoktandır uzak
latmı' bulunuyordu. Önlerindeki 
aylar farklıydı. 

Hele ev sahibesi Dürdane, ka
zandığı için, büsbütün keyifliydi. 
Sırtını. denize ve taraçaya çevir
miıti. Bukle bukle beyaz saçları 

ve zayıf elleriyle eski sefirlerden 
General Pertev ile avukat Berki
nin arasında oturmuıtu. 

Genelar çok tıktı. Yaşının ilerle
mit olmasına rağmen, renginin 
penbel' ği çok sıhhatli olduğunu 

gösteriyordu. Avukat, kendine da 
ha az itina ebnif bir ıahsiyeti. 
Lüzumundan fazla yüksek ve ge- ı 
nit eski moda bir yakalığı vardı. 

Tefelsüf edip duruyordu: 
- Ben ki tecrübeliyim ... -diyor 

du ... 
Ve sonra, oyuna dalıyordu ... 

(Devamı var) 
~--------------~----------

Müsabakamız 1 

HABER - J.liıam Poıfaaı 5 
- == ---------

Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera 
kıskanclık . kuvvet. aşk ve seyatıat romanı 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
ı • Londr1 oiO, 

* !liuyorlı: 117 -
• Parh 169. -
• MllAno ZI$, -
• Brüıı: ,eı 118, -

* Atfn ı 'i4, 
• Cenerre 81 6. -

ı ı • Soru 24, -
• Amsıerdım s:r-. -
• Praı 100. -
• ~rnlr hn'm ~~ ... 

Slr. Hayriye l!i.!"O 
• Merkeı Bıntısı fi4,'i5 

U. Stıonıı -,oo 
Romontl U,QS 

~ark Del. 
Rılyı 

Şark m. ecz.a 
l"clefon 

-.--.--.--.-
~ikrazlar tahvil•er ' 
[ • 193.lTl!rlı Bor.I SO.OS Elektrik 
1 . . il 28,75 Tramvay 
* • .. • m 29.6~ Rıhtırn 
lstlkrhıOahlll 1 9'4,!5 • Anıdola ı 

t Ergıııl istikrazı 97.- ıt Anıdola il 
19!8 A Mil. - ,00 Anadolu III 

lSTANBUL ı 
18 Fraıdllca ders, 18,SO .Jlmna.IUJıc Sellm 

Sırn Tarca.n. 19 D&nll musUdal plAk, 19,SO 
Haberler, 19,40 Bayan Tektat. (Şan) piyano 

Ue, 20 Kantı.k muallel: l'IAk Ue, 20,SO Bala • 
layka orkestraaı. 21,15 Son haberler, borsa • 
lar, %1,SO Radyo orkestraaı, 22 Bad,yo Tango 
ve caz orkeetralan. 

l2S Kbz. VARŞOVA. 13415 m. 
18 8chube.rUn prkılanndan, 18,25 Sll:ı.Je.r. 

18,35 Salon mıalklsl pllk, 11por, möz.ler. 20 
Şarkılar, pllk. haberler, ve aalre, 21 Orkea • 

tnı., haberler ve salnı, 22 Chopln1n eserlerin -
den kouer, 22,SO Almanca konferans, 22.40 
earkılar. ıs ReklAmlıır. ıs.ıs Da.ruı. 21 Sö:rler, 
:U,G:I Dana. 

M5 Kb.L BUDAPEŞTE, MO m. 

Yavuz iki üç defa: 
- Murad!. Murad!. Murad .. 

Ağabey .. diye seslendi. Fakat bun 
ların hiç birine mukabele etmedi
ği gibi göz bebeklerini bunları 

soyliycne bile çevirmemiıti. 
Yavuz yanında daha fazla ka

lamadı. Onun hareket etmemesi-18.SO Şarkılar, 19,10 ltaıynnca den, 19,40 
Taropto muslklsL 20,lG Sö:ı.Jer, 2L10 PIAk, 
22 nı, alyaaal bahl!ılerı, 22,40 Haberler. 2s ne rağmen istirap çektiği bile mu-
orkeetra komerl, 24,20 Haberler, 2S,S5 çln • hakkaktı. 

gene orkMtnw, 1.os Son haberler. Hemen dı§arıya koftu. içeriye 
8'1 Khz. BERLlN, 

557 m. Hatimayı · gönderdikten sonra, 
18,40 Spor haberleri, 19,05 Skeç, 19,SO 

Şarkılı konaer. 20,20 Musiki bahisleri, 20,so k~ndiıi bir kotu Merzukanm ya-
Hukukt bahlaler. 20,40 Aktüalite, haberler. nma vardı. 
21 Haberler. 21,10 DUet ıtarkılı konseri, 21,U 
musn1 gençlik ncertyatı, 2s Haberler. 2s,20 Merzuka, Yavuzun geç kalma-
Partenktrchen'dcn spor rqıortaJt, 2S,S5 An - sından dolayı üzülmüttü. Yavuzu 
ton Bnıclmer'dcn llCllfonlk komer. kapıda kartıladı: 

- Nerede kaldın? lstanbul Asliye birinci hukuk 
mahkemesinden: - Dönüıte ağabeyimin kulübe-

Mahkemece satılmasına karar sine uğradm. Bu yüzden geciktim. 
- Nasıl? verilmit olup icra edilen birinci 

arttırmada kıymetinin yüzde 75 i- - Fena .. Bu geceyi çıkaraca-
ni bulmıyan 63 adet Üsküdar ve ğından ümidim yok. • 
Kadıköy su §İrketi eshamile 11890 - Ya! .• 
adet ıark değirmenleri T. A. ş. es- ikisi de susmuşlardı. Bu haber-

den Merzuka da Yavuz kadar mübamınm ikinci arttırma,,. suretile 
satqı 4.2.1935 tarihine müsadif teesair olmu§tu. Merzuka devam 

etti: pazartesi günü aaat 10.30 İstanbul 
esham ve tahvilat borsasında ya· 
pılacğı ilan olunur. (5048) 

- Şimdi ne yapacağız?. 
- Yapılacak bir şey göremiyo-, 

HABER 

rum. Hastalığın ne olduğunu an
' lamak mümkün değil.. Bilmiyo

rum. Bu herhangi bir heyecanın 

verdiği rahatsızlık olacak .. Fakat 
korkunç, çirkin bir hastalık.. Akşam Postası -lDARE EVl 

ISTANBUL ANKARA CADDESi 

l'lllcnJ ~dreıelı ISTA.NRUl BAHEK 
r.-~ton Yanı 7!M72 idare: !4~"0 

··--······-···································· 

- Om:t olmadığm nereden bi
liyorsun? 

- Duruıundan, halinden açık
ça anlaıılıyor. 

:················ı 
!Yazan: ! 

~ Rıza İ 
~ Şekip f 
=···-·· ..... ··-= 

Bu sırada reis oğlu koıarak 

gelmişti. İtaretle Yavuzu çağırdı. 
Bu sefer, Merzuka da pef ini bı

rakmadı .. Doğrusu Muradın kulü
besine gidiyorlardı. 

Oraya vardıkları zaman, ihti• 
yar Haıimayı kapıda buldular. !Jo 
zuk ve korkak bir sesle: 

- Gittikçe fenalaşıyor. Korka· 
rım nerdeyse ölecek dedi. 

Dördü birden içeri girdiler .. 
Murad, §İmdi sakin yatıyordu. 

Fakat tamamiyle kendinden geç
miı bir hali vardı. Yavuz gibi Mer 
zuka da onun kurtulamıyacağına 
kanaat getirmiı olacaktı ki, Ya
vuzun kolundan tutarak içeride 
daha fazla kalmasına mani oldu: 

- Haydi Yavuz, biz çıkalım •• 
Onu kendi haline bıralanamız da· 
ha iyi olacak. 

Yavuz ısrar etmiyerek Merzu. 
kayı takip etti. 

, 

• * * 
Merzuka, Yavuz ve reis oğlu, 

ihtiyar Hatimanm kulübesinde o

turuyorlardı. Haşima tam dört kü 
sur saatten beri Muradın Y.anında 
idi .• 

Dört saatten beri içlerinden hiç 
birisi onun nasıl olduğunu öğren
mek cesaretini gösteremiyorlar, 
daima fena bir haberle karşılat
mıldamamayı tercih ediyorlardı. 
mıldamamayı tercih ediyorlardu. 

Yavuz neden sonra kendisini 
toplıyarak: ( 

- Merak ediyorum; 
dip öğreneceğim.. 

Merzuka: 

dedi. Gi-

- Senin gitmene lüzum yok. 
Şimdi nerdeyse Ha§:ma gelir de
di. 

Filhakika, Merzuka daha sözü
nü bitirmeden ihtiY.ar kapıda gö
rünmüıtü. 

Sevinçli görünüyordu: 
- Gözünüz aydın, dedi. He

men hemen buhranı tamamiyle 
atlattı. Seni sordu. Yavuz.. Seni 
istiyor, haydi gel.. 

Yavuz yerinden büyük bir ae
vinçle fırladı. 

lkiıi birden koşarak uzaklaştı• 
lar. Merzuka neden sonra arkala
rından gitmeğe karar vererek o 
da reis oğluyle beraber dı§arıya 

çıktı. 

'(Devamı Yar) 

Bir ceb saati bulundu 
Taksim de Gümüşsuyunda mü -

hendis mektebinin kartı sırasında 
15--2 numaralı evde oturan eıki 
maliye memurlarından Bay Tev
fik dün sabah 640 numaralı Orta
köy - Aksaray tramvayında bir 
saat bulmu§tur. Sahibi yukardaki 
adrese müracaat ettiği takdirde 
saati kendisine verilecektir. 

: ABOrtE ŞARTLARI 
1 • • l! •Jllll 

tıırldyeı 120 850 flfiO 1%50 &,.. 
ltcnebh IGO '40 ıwo uno 

~· LALE Eski MULENRUJ salonunda ' ıLAn TARiFESi 
l 'lcaret tlAoJ.aruu.u aatın lı.Gfı 

ICMml llAnlaı 10 t.ıınıttw 

-·················--.. ···········-----
Sahihi ve Nesrivat Müdürü: 

HASAN RASiM US 
&ıııloıtı yerı CVAKIT> Matı.-

i l 
1 MUNİR NUREDDİN 

GORSES 
Bu akşamdan itibaren -ıgını, açılan çiçeklerin 

Güzel ve gürbüz çocuk müsaba 
kamızda kızlar arasında ik"nciliği 

kazanan Bayan Selma, Nordeı
tem, ıigorta ıirketi müfettiılerin
den Bay Minasyanın kızıdır. Bu 
ad evvelce başka türlü ve yanlı§ 

>:azddıiı cihetle doğrultuloruz. , .................... . Musiki ıevenlere unutulmaz ıaatler ya§atacaktır. 
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MOLOTOFUN SOZLERi 

"Emperyalistler buhrandan 
kurtulmak için ilhak harpların

dan bahsediyorlar,, 
"Türk - Sovyet münasebeti dostluk 

münasebetlerine örnek Olabilir.,, 
(BQ§ taralı 1 ıncide) 

rarla durmalıyım, diye batlıyarak 
Türk - Sovyet münasebetleri hak· 
kında şunları söylemiştir: 

- Türk - Sovyet münasebetleri, 
dostluk münasebetlerinin en iyi in
kişafı için örnek olabilir. 

Son seneler yalnız ökonomik ve 
kültürsel münasebetlerin inkişafı 

devresi olmakla kalmamış, ayni za
manda Türk - Sovyet dostluğunun 
parlak bir siyasal tezahürü devresi 

olmuştur. Daha yakında , Sovyet in
kılabından evvel, Türkiye, İstanbul 

ve Boğazlariyle Rus emperyalist ve 
mürtecilerinin ve tüccar ve fabrika -
törler Rusyasım temsil eden herkesin 
hedefiydi. O tarihle Sovyet iktidan 
devresi arasında şimdi bir uçurum var
dır. Sovyet iktidan, amele ve köylü 
iktidan sıfatiyle ,başka bir siyasadan 
mülhem oluyordu ve daima olmakta
dır. Bu siyasa, her türlü tecavüz pla -
rundan uzak durmakta ve yeni Türki
yenin k9.lktnma eserini derin bir sem
pati ile karşılamaktadır. İşte Türk -
Sovyet dostluğu bu sağlam temel ü -
zerinde pekişmektedir.,, 

Bay Molotof bundan sonra dün 
ya sava~ı hakkında ıunlan söyle· 
miştir: 

"- Kapitalist ülke1erde hüküm 
süren buhran, harb tehlikesini ar -
tırmıştır. Müsalemet sever beya -
nat artık günün modası halinde 
değildir. Emperyalistler, buhran -

dan 1curtulmak çaresi olarak yeni 
ilhak harplerinden gittikçe daha 
çok bahı>ediyorlar ve iktidar mev· 
kiine gittikçe daha çok yaklatı -
yorlar. Hatta bazı memleketler ic
raata bile geçmişlerdir. Mesela, 
Japonya Çin ile harpten yılmıya -
rak Mançuriyi işgal ebniştir. Ge
nel bir tarzda, Japonya büyük Çin 

ulusunun ülkesinde kendi evinde 
g'bi hareket etmektedir. Yalnız 

Japonya değil, Almanya da ulus -

lar derneğini bıraktı ve bu çıkış, 
silahlanmağa ve savaş hazırlıkla -
rına tevessül edebilmek için her 
türlü bağlardan kurtulmak için 
oldu. Son zamanlarda Vaşington 
muahedesi feshedilmişse, bu, Va
şington muahedesinin onu imza e
denlerden bazıları için deniz silah

lanma yarışma ve büyük Okya -
nosun fethi için yeni bir harbe en
gel teşkil etmesindendir. Kapita -
list memleketlerin dış siynsası, za-

yıf ülkelerin zararına olarak acu -
nun yeni bir taksimi için müttefik 
seçmekle meşgul olanlara alet ol -
maktadır. Japonyanın nüfuzlu· ba
zı mahafili açıktan açığa Sovyet -
ler Birliğine karşı harpten bahset
tikleri için böyle bir harb tehlike -
sinin arttığını hesab etmekliğimiz 
lazımdır. 

Japonyanın harpçı ve mÜ· 
tecaviz unsurları silahlarını bırak
mıyorlar. Uzun zamandan beri, 
Japonyada açıktan açığa Sovyet -
ler birliğine karşı harpten bahse -
dilmekte ve bu nevi Sovyet a1eyh
tarlıklarının hafiflemesi haltkın -
da hiç bir emare görülmemekte -
dir. Hükumet organları üzerinde 

mühim nüfuzları olan bazı Japon 
mahafili yalnız Çin doğu şimendi
ferinin müsaderesini değil, aynı 
zamanda uzak doğu topraklarımı
zın ve ilk iş olarak büyük Okya -
nos sahillerimizin ilhakını da is -
tiyorlar. Bunları göz önünde tut -
madan yapamayız. 

Bilhasaa ki, Japonların müda -

haleci sff atile topraklarmıızı en 
son terketmiş olduklarmı c.Ja unut
muyoruz. Bütün bunlar bu mesele
deki siyasamızı ve uzak doğudaki 
elzem müdafaa tedbirlerimizi izah 
eder. Bu tedbirler evrensel barı§ 
menfaatine uygundur.,, 

Halen A vrupada da Sovyetler 
Birliği topraklarını İ§gal etmeği 

kendisi için tarihi bir vazife ola -
rak ilan eden bir hükU.met fırkası 
mevcud olduğunu da unutmamak
lığımız lazımdır. Sovyetler birliği, 
bütün bu tehlikelere, her §eyden 

evvel barı§ lehindeki faaliyetini 
pekiştirerek ve ademi tecavüz ve 
önayak olarak cevab vermiştir. Ja
ponya ile ademi tecavüz antla§ -

masınm akdedilmemi§ olması bi -
zim hatamız değildir. Sovyetler 
birliği, silahsızlanma davasını mü
dafaa için de geni§ bir diplomasi 
faal:yeti sarfetmiştir. 

Birçok toplantı devreleri aka -
mPf ni göstermiş olan silahsızlan -
ma konferansım müdafaa etmek 
bize düşmez, fakat Sovyet diplo-

masisinin bu konferanstaki gay -
retlerinin kaybolmıyacağmclan e-

min bulunuyoruz. Bazılarının bir 
an evvel kurtulmak istedikleri si -
lahsızlanma konferansını daiıni 

bir barı§ konferansı haline çevir -
mek için olan teklifimiz bu siyasa
nın mantıki bir neticesidir. Bu tek
lif, öbür ülkeler tarafından tet-

kik edilecek ve biz bu işte ısrar 
edeceğiz. 

Sovyetler birliğinin u1uslar der
neğile münasebetleri hakkında bir 
zamanlar bu kurumun Sovyetler 
birliğin~ kar§ı bir silah olarak kul

lanmak istenildiğini hatırlatmalı -
yım. O zamandanberi uluslar ku -
rumunun durumunda miihim de -
ğişiklikler olmuştur. En çok harb 
arayanlar bu dernekten çıkmışlar
dır. 

Henüz bu gibi kurumların rol
lerine iüzumundan fazla ehemmi
yet vermeğe mütemayil olmamak

la beraber, Sovyetler birliği, barı
şın teminat altına alınması mese -
les:nde uluslar derneği ile iş be
raberliğindeki f aideyi tanunamaz
lık yapama3ıdı. 

Öbür taraftan, Sovyetler birli

ği karşılıklı müzaharet hakkında 
bir doğu antlaıması akdi için 
Fransa tarafından yapılan. teklifi 

hararetle müdafaaya hazırdır. Bu 

antlaşmanın şümulü, Avrupa ha -
rışının bütün taraftarları için açık
tır. Bunun içindir ki, yukarıda i -
simleri geçen memleketlerin en -
gelliklerine ve muha1efetlerine 
rağmen, Sovyet hükfuneti bu me • 

sele hakkındaki hattı hareketini 
değişmez olarak addetmekte ve 

mülô.hazamız bu eserin muvaff a -
kiyeti Avrupa barışının teminat 

altına alınmasında ileri bir adım 
teşkil edecği merkezindedir. 

Tayyare en düşen 
altınlar bulundu 
Paris, 30 (A.A.) - Geçen cu

martesi Paristen Londraya uçan 
bir tayyareden düşen illtın, Som 
vilayetinde bir kadın tarafından 
kırda bulunmuştur. 
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Doğum hasta
hanesin~ geniş

letmeliyiz 
(Btı§ taralı l incide) 

Altı ayhk 
dalgah saç 

Vasll Şamp anidis 
ne diyor? 

hastahanesi yoktur. Hastahaneye Bundan bir müddet evveli Vasil 
her gün gelen yüzlerce hastalar a- Şampanidis ir.nıinde bir Yunanh
rasında birçok lohusa kadınlar da nn kadm saçlarının uzun müddet 
var. Mahallelerinden, zabıtadan .kıvırcık kalmalarını temin ede
verilmiş fakirlik mazbatası taşı - cek bir su ihtira ettiğini ve bu su
yan bu kadınlar müstacel olmıyan yu b~zı berberlere &attığım, f ;I;'t 
vakalarda yatırılmaktadır. Bu • bunun kadın ıaçlarını döktüğünü, 
nunla beraber pavyonda hiç bir Yunanlının da Yunanistana kaç -
gün boş yatak kaldığı görülme - tığının haber verildiğini yazmıt -
mektedir. Yataklar doldul<tan 
.sonra gelen hastalara yer olmadı
ğı, bc.§ka gün gelmeleri bildiril
mektedir. 

Fakat gece olsun, gündüz olsun 
~tomobille, el sedyeleriyle hasta -
lar gelmektedir ki, bunları geri 
çevirmek demek birkaç dakika 
sonra ölümün pençesine abnak 
demektir. Bunu ise, hayat kurtar -
mak vazifesini Üzerlerine almış o
lan doktorlar yapamamakta ve ge· 
len hastalan içeri almaktadırlar. 

Bu takdirde yapılan iş §U ol -
maktadır: Yere, ta~ üzerine bir 
mutamba serilerek üstüne bir ya -
tak konmakta, ya gelen h~sta ve· 
ya doğurmuş olan bir kadın yata
ğından indirilerek yere . yatırıl
makta, boşalan yerine yeni gelen 
hasta yatırılmaktadır. Sıhhat-ka· 
ideleri böyle hastanın yerde yatırıl 
romanı menetmiş bulunmasına rağ 

men bugün bu kaideye riayet edi
lememektedir. Ve bu hal Hase-

ki hastahanesinde geçen seneden-
beri devam etmektdir. Daha da 
çare bulunmazsa devam da ede
cektir. 

Bu yazdığım\z yazıların bir sa· 
tırı bile yalan değildir. Bu yazıla
rın çıktığı zaman hastahaneye gi
dilirse görülecektir ki, seksen has· 
talık pavyon dolmut ve on kadın 
hasta da yerde yatmaktadır. 

Sözü kısa keselim; altı yüz yet
miş bet bin nüfusluk İstanbul şeh· 
rine seksen yataklık bir doğum 

pavyonu çok azdır. Hattd. lstan· 
buldaki ecnebi ve ekalliyet hasta
hanelerindeki yataklar bile hun
dan fazladır. Şimdi belediyenin 
935 büdçesi hazırlanıyor. l'abia

tiyle haatahanelerin vaziyeti de 
görüşülecek? Şimdi tam zamanı
dır. Haseki hastahanesindeki do
ğum kısmını genişletmeli, hüdçe· 
ye icabeden tahsisat konmalı, şeh

rin bu ihtiyacı bir an evvel gide
rilmelidir. Hiç olmazsa yeni Ka· 
dıköy iskelesine yapılacak yüz bin 

liralık bir yardım kadar da bir tah 
sisatm bu seneki büdçeye konma
sı lazımdır. Bu hizmeti, belediye
den bekliyoruz. 

Hindistdan 
Komünistler karışık

lık çıkarmıya 
çalışıyorlar 

Bombay, 30 (A.A.) - Patron
lar birliği ile sendikalar arasında 

' yapılan anlaşmayı protesto ıçın 
komünistler, . Ahmedabad'da ka
rışıklıklar çıkarnıağa teşebbüs et
miflerdir. KomüniGtler, bu anlaş 
mayı tasvib etmiş olan Gandhi'yi, 
kapitalistlerin reisi olmakla itham 
etmektedirler. 

14 mensucat fabrikası amelesi, 
komünistlerin hareketine iştirak 
ederek fabrikaları taşlamışlar ve 
içlerindeki makineleri bozmuşlar
dır. 

Polis, nümayişçileri sıkı bir su
rette nezaret altında bulundur-

tık. Dün Vasil Şaınpanidisten bir 
mektup aldık. Bu zat mektubunda 
şunları söyleme1dedir: 

1 - İsmim doğrudur. Şu kadar 
ki, lstanbulda doğmuş Yunan dev 
leti tebaasından değil öz Türk 
Cümhuri.yeti tebaasındanım. 

2 -Yunan'stana kaçmış deği -
lim, kaçmak ;ekli asla hatırımda 

yoktur. Zaten memleketi terke bir 
sebeb de mevcud değildir. 

3 - Daimi ondülasyona müte -
allik ihtiraıma gel!nce: 

Filhakika yazıldığ~ üzere iO\d 
ettiğim şey bir mayidir. Ve ilaç 
mahiyetinde değildir. Bu mayii 
bir usul dairesinde kullanmak su
retile saçların uzun müddet bozul 
masına imkan olmıyan ondülas

yon temin etmekte ve kat'iyyen 
tehlikesi olmıyan ve bilakis saçla
rın uzviyetine de hizmet eylemek
tedir. 

Bu hususta Yunan hükfunetin
den badettetkik bir ihtira beratı 
alındğı gibi Belçika ve Fransa 
hükUmetlerince de bu berat tas
dik olunmuş ve şu :kadar, ki bu ih 
tiraıma dair öz toprağımın kanun 
la.rına. tevfikan hir ('berat) almak 

ni~~tJJe 30 - 12 - 934 tarihinde 

İstanbul vilayetine müracaat edil
miş ve gerek ten ve gerekse saçlar 
üzerinde h :ç bir tehlike iras ede -
cek mahiyette olmadığma dair 
sıhhiye müdüriyeti nezdinde biz-

zat yapacağım tecrübeler üzerine 
hasıl olacak kanaatla (zararsız 

bir mayi) olduğunu isbat ederek 
olbabtaki beratın istihsaline mani 
bir vaziyeti kanuniye ve sıhh:ye 
olmadığı dahi şüphesiz ishat olun 
mu§ bulunacaktır. 

Halbulti hali hazırda kullanı
lan daimi ondülasyonlarda elek -
trik kuvvet!nin neticeleri olmak 
üzere bir çok yanııklıklar ve elek-

trik çarpmalarından ölümler ıhu -
sule rıelmekte olmasına rağmen 

dokuz aydanberi Yunanistan, Kıh 
rıs, Rados ve sair mahallerde ve 
ahiren Fransa ve Belçikada kulla
nılan mayiden hiç bir zarar görül-
memiştir. 

Binaenaleyh ·bu ihtira eyledi -
ğim mayiden zarar görenler varsa 
meydana çıkmalarını ve iddiaları
m isbat eylemeler:ni ve bu suretle 

teveccüh ~decek herhangi bir mes 
uliyeti ka.nuniyeyi §İmdiden ka
bul eylediğimi açıkca beyan ede
rim. Aksi takdirde ihtira olunan 
maddeye ka~§ı menfaatleri muhtel 
olan bazı eşhasın delilsiz isnadla
rmın şayanı kabul olamıyacağını 
da ilave ederim. 

Adresim de şudur: Gedikpa~a
da Hamam caddesinde 84 numa
ralı evdir. Her türlü iddialan o
lanlara karşı işte evimin de adre-
sini veriyorum. 

=-===========:============ 
makta, 4 kişiden fazla olursa top
lantılara mani olmaktadır. 

Birçok tevkifat yapılmıştır. Va
ziyetin ağırlaşmasından ve polis -
le çarpışmalar olmasından korku · 
!uyor. 
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A manya 
Yumurta muvazene 

resmini yeniden 
arttıracak mı? 

Almanyadan son gelen haberlet 
'deJI yumurta ihracatcılarımızı yen• 

endi§eye düşürmüştür. Bu haber· 
lerden, lkincikanun başlangıcrnd• 
100 kilo yumurta için bir ınar1'· 
tan 25 marka çıkarılan yumurt' 
müvazene resminin Şubat başla~· 
gıcında daha bir m@rtar yükselti· 
leceği anlaşılmaktadır. 

Berlin Ticaret Odası havalar 
fena giderse Almanyada fazla ytJ. 
murta istihsal edilemiyeceği içi~ 
müvazcne resm·nm indirifme•1 

muhtemel olduğunu son raporuıı· 
da ileri sürmüştür. 

Berlin Ticaret MümessilliğimİS 
Şubatta memleketimize verilec~ 
yumurta kontenjanınn lkincik•• 

nundan yüksek olması için teşeb
büslerde bulunmuştur. Alman ta• 
cirleri de bunu istemektedirler-

Çıkar paraları 
yoksa yakarını 

( BQ§ taralı l incide) 
le altı arası gelib paraları ala~ • 
ğım. Sakın polise haber vereyiıt' 
deme... Yoksa yandığın gündiit·ı1 

Vahan mektubu cebine koy•• 
rak hemen Kadıköy merke:ıiı:ıe 
gitmiş, keyfiyetten zabıta memııt 
larmı haberdar etmiştir. Pazarlt" 
si günü üç sivil zabıta memııt" 
Vahanın dükkanında ve üstünde
ki odada tertibat almışlardır. s·· 
at altıya doğru dükkanın kapı•' 
açılmış, içeriye orta boylu bir • • 
dam girmiş, Vahana yaklaşara.1'= 

• 
- Paralar hazır mı demiştir:· 
Vahan, yüz elli lirayı herı01 

tamamlıyamadığını, bir kaç ~ 
sonra uğrarsa hepsini vereceğiıt1 

söyleyince gelen adam hemen t•• 
bancasmı çekmiş: 

- Çabuk paraları tam olara1' 
ver. Bekliyecek vaktim yok de" 
miş, Vahanın üzerine atlmıştıf• 
Bu sırada saklanan zabıta memılr 
ları hemen oldukları yerlerde" 

çrkmışlardır. Vahanı tehdid ede" 

adam tabancasını memurlara d• 
çevirmit ise de namluda kurtıl" 
bulunmadığı için ateş almam1tlı1'' 

Vahanı ölümle tehdid eden"• 
dam duvarcı Ahmed İsminde bİ • 
risidir. Ahmedin bu işi ya;nız Y"'P 
madığı ve dışarda gözcüleri blY 
lunduğu da anlaşıldığından arlc•· 
daşları da ele geçirilmiştir. sıııı • 
ların Kadıköy semtinde bir 1<•~ 
kişiye daha böyle tehdid meI<t~ 
bu göndererek para kopartfl1~. 
iatedikleri iddia edildiğinden ta 
kikata devam edHmektedir.~ 
------------------------~~ 
Fransız rejisi bizdell 

tütün alacak 
F .. . mi k . ·:ıde" 
ransız rcJısı me e etunı ... , 

.. h. 'kd d "tü' ı-ıd mu ım m· ar a tu n a ••· ıe· 

karar vermiştir. Bu kararı nıerfl 
•· 1'0" 

ketimize yeni gelen Fransız .0dit• 
nomi heyeti hükumetimize bıl 
miştir. 

1 
Ö v d" v• • • •• frflıı•1 

gren ıgımıze gore • 
rejisi memleketimizden tfüÜJl ~:ı. 
tın almağı, Fransamn burada l•' 
mış bloke paralarına karşılık 0 

.. , 

rak, yapacaktır. Bu paralnn sııiJı1' 
him bir kısmı bu işe ayrıla~~:~ 
Fransız rejisi tütünün en 111~ııı•' 
kısmını Ege mıntakasından 8 

ğı düşünmektedir. ti 
• r stı• 

Ege mıntal<asmda bu nu ;ıııi' 
temaslar yaptıktan sonra şehr ·r, 
ze gelecek ve burada tütün tacı 
lerimizle görüşecektir. 



0LnTFEN 

~~~z 
Oıı it ile hiç hı ft namındaki müs· 
tı ... 11td.._b r alttam olmadtbını ... clı, -11 crı . 6 • 
l'f\.. 'le od muvaffıkıvctie imal 
ı.'."_l((t Utunı '-tııltı 1\'tDE n EVROZin 
'le~ otd lllevcud her eczanede 
lı.ıl>ltrt rt Jekdi;tunu ve her ne kadar 
"t ,._.ilin '•- rıne benzer ise de ter
i. •. '°"lllt ... arncn b 
~ tt... . lte,\IR aşka olduj!;unu 
,...._.,.,hıt gö .~zın ismine dıt-

L rtilcn ıu·zu ·· · 
111 m uzerınc 

'talanına lltn ederim 

c:~OZiN sahibi 
LERaun 

'7 

H E R k E S i N B E G E N D 1 G 1 VE H E R K E S 1 N ARADIGI 

MUHTIRALI 
TAKViMi RAGIP 

1935 vı·ıına 12 Yaşına Girdi 
Geçen yıllarda olduQu gibi bu yıl da en özenli ve en doQru takvim 
ve heyet bllgllerlnden başka herkese gereaı olan genel bllgllerı de 

içinde bulundurur. Ay başlangıçları ve sayıll ulusal gQnl~r 
ıstanbul rasathanesinden alınmıştır~ 

Ciltli Fiatı 35, Ecza Fiatı 25 Kuruştur. 

. 

iaıkı 
H•lia •e hakiki tabletleri 

sıhhatinizi aopktan Ye bDtOn 
ainlardan k.orur. 

Kanaat Kütüphanesi 

Erkek ve kadmJara 

8içk~e~~~~ütai 
Mm. PAPAZY~ 

Haftanın dört gün(l kadın
lanı, 2 ıünü erkeklere, aünde 
ki ve dikit dersi tedria edilir 
üçer saat, F aniz uıuliyle biç
ve 3 ayda maarifçe muaaddak 
diploma verir. Feriköy Tepe. 
üstü 116 No. Papazyan apartı- ' 
manı. 

• ECZANESi 
Hüseyin Hüsnü 

latanbul - Karaklly aıddeml ıto. S, T~~.':..~-;J 

Bu hafta çıkacak olan 

"Spor Postası,, nda 
Profesör Ismall Hakkının gllreş aleyhin· 
deki makaleslne, gllref federasyonu reisi 
cevab veriyor. · Muhakkak okuyunuz. 



lllalannızdaa fayda bekliyOl'8UUS 

HABER'i 
Tercih etmeniz lazımdır. 1 

Parlat•~ bir çocuk gazeteıl, kaaı tertip etmlftlr. Çocuklar büyük 

on Ue 011 beı araaındald kız çocuklar bir ıalonda toplanarak muayyen ye

araaında iyi yemek plflrmek müıabcr meklen ayn ayrı piflrmlfler, hakem 

hey'etl bu yemeklerin tadına bakarak 
birinci ile ikinci ve üçüncü gelenleri 
seçmiş tir. Resmimiz, küçükleri, ye· 
meklerini hazırlarken gösteriyor. 

Lind bergin çocuğunu kaçırmaktan suçlu Alman marangozu il ı 
man'ın muhakemesi bitmek üzeredir. Bu muhakemede, ınıçl~ ~ 
vukatı o kadar çok aöz •Öylemek mecburiyetinde kalmııtır Jıi, 1 
aralık •en kuılmak tehlikesi bQf gÖ•termiıtir. Avukat Reilly 1 jl 

--------------------------------------:===~ mandan beri her gün muhakemeden sonra bir doktora giddVJ 

1 O ESNAF VE iŞCi o ı ~zuıailciç 0Rklırmalrlat1esuikmlmcuaıehlikeoinekarpko~ 

Kutucular esnafı marangozlar1
0

k soY
1 

ADLARI 
0
-1 

uyucu arınıızın s 
4 cemiyetinden· şik.Ayetci" adlarını neşrediyort1; 

Kutucular J iyi it yapan ve para kazanan es- Savaşkurt - Harbiye son sınıf top Nayman - İstanbul Adllyt 
çal'Jısmda tez- naf vardır. ~ularından A. A\•ni Samatye. zım yazganlanndan Bay tsmaJl....J 

N • b Akın - Niyazi Elaziz. Göndür - Sultanahmed 1'-' gahçı un, Esnaf Cemiyeti, aldığı u pa- mahallesı· Kurbag·aıı hamalll ti' 
Birön - Kemalettin Trabzon. Kadri, Meh • ralar mukabilinde, hepmizin No: 3 ZiyL ~ 

h Ertütk - Deniz inşaat fabrikasın-med, diğer Me • dertleriyle meıguv l olmak mecbu· i k k Akalın - Mı0lliyet gazetesi "J 
dan müteka t Ali, arısı Basene, ız- 111 r. 

med ve Muata- riyetinde olsa gerektir. Halbuki lan Halide, Müzeyyen. ca nüshası Latürki Başmüretti~ 
fa Efendiler di· bu cemiyet bizim semtimize iki Taşkt>nd _ Kasımpaşa Küçükpi- Hulô.si ve refikası Hocapaşa ,il 
yorlar ki: yıldan beri uğramamııtır. Bunun yale mektep sokak No. 5 Ekspres mat şubesi tahsil katibi Bayan 

Kutucular yardım faaliyeti neresinde? baasında lsmail Cenani, biraderi: Ba- llulQsi. __/ 
çarıısmda bu· Şimdi karakoldan geliyo- kırköy Nuri paşa tapa fabrikasında Yeni nefrlyat 
iunan bütün es- ruz. Cemiyet, bizim ayda ver- Nuri Mustafa tornacı Mehmud. · 
nafın tikiyetle- meği taahhüt ettiğimiz onar ku • Tipi - Asker tekaütlerinden Bay Mehmet 

ri tudur: bıt tanzim ettirmit ve kefaletle Osman Tahir ve oğullan: Kemal Ta-
iki yıl önce kutucular, tezgih- serbest bıraktırmııtır. hir, ~uri Tahir, Ratip Tahir Tipi soy 

adını almışlardır. Çılar, ve sandıkçılarm itlerine B h l · ·-... h n • • 
u a cemıyeb. a gı nızam- Berkay - Eskişehir Rasat Müdürü 

bakacakları vadiyle Marangoz • namesinin hangi maddesinin binbaşı Hakkı, kardeşi: Bahriye bin-
lar cemiyeti tarafından hepimiz· hakkıdır? başısı Münir, oğul1an: ismet, Necrlet, 
den 225 kurut almdı. Bu paralar Nedret, Niyir. 
mukabilinde bir kısmımıza cüz • 
dan verdiler, bir takım esnaftan 
da birer lira toplamıtlar. Biz bu-· 
na itiraz ederek "Neden onlar -
dan bu kadar almıyor da, bizden 
daha fazla almıyor.,, dedik. 

Onların fakir esnaf oldukta -
nndan bahsettiler. Halbuki bu 
adamlar içerisinde bizden çok , 

Mehmet Kadri 

ruıu, yukardaki saydığımız ıe -
beplere bakarak vermediğimiz 
için bizleri karakola vermiı, za· 

5 Kuruşa tam bir Roman 

Bir kaç saat hoş vakit geçirmek için 

Kara OOlge 
Romanlarını okuyunuz. Son zamanın en büyük zabıta vaka

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

Her kitap tam bir romandır ve liah yalmz 5 lnıruıtur • . 

Birinci kitap: BirMühim Cinayet Nqrolunmuıtur. 

ikinci kitap: Sarı Saçlı Adam 1 Şubatta nqrolunacaktır 

K6tüphanelerden. müvezzilerden ve tütüncülerden arayınız. 

Geçen sene Ç&J'!ımızda yangın 
çıktı. Bir çok dükkan yandı. Dük-

kanları yanan esnaf sokakta kal
dı. 

Buna rağmen 'cemiyetin on 
para yardımını bile görmedik. E
linden it çıkarabilecek cemiyete 

canımız kurban. Fakat böylesine 
kim para verir? 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve erkek 

terzisi 
Bütiln ,ıklar hep 

orada giyinirler 
Her keseye ve 
arzuya uygun el
bisenizi aocak 
orada yaphra· 
bilirsiniz. 
lstanbul Yeni

postahane k~r· 
ş111nda Foto Nur 
yanında Letafet 
hanında. 

Teksoy - Jlorhor (addesi Molla 
Hüsrev sokak No: 2 de Salih, lsmai1, 
Mehmed, Ihsan, Sabri, Nureddin, Hü
samettin, Hulfisi. 

Duyar - Bakırköy Emrazı akliye 
\'C asabiye hastahanesi klinik şefi 
Prof Rüştü Rece~ kızları ite Balıke
sir kolordu baş eczacısı kaymakam 
HulW;i Recep, ailesi, çocukları. 

Hollvut ,J 
Holivut'un 7 numaralı 

güzel resimlerle çıkmJtır. ____ __/ 

AV 
SALONUND.ı\ 

MÜNİR 
NUREDDİ~ 

G il r ses'' .,,.,, 
31-1-35 perşe ,,

gtlnUnden ıttbıt 
dinllyecekslniZ• / 


