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Bir Düştü Mongol Şehri 
---------------------------------------------·-----

LONDRA GORDŞMELERi YARIN 1 Japonlar 
f Bir Mongol 
!şehrini zaptettiler 

i Hsinking, 30 (A.A.) - Man-
1 • • k d b • ı • 1 çukuo ordusu genel karargahı, ıyı arş ana } ır ••ı. Mongol kuvvetlerinin Mançu-1 

Almanya, Pariste 
Çocuk müsabaka
sında derece al nlar· 
Dün matbaamıza ge~ci~e cara 

mükafatlarını aldılaı 
kuo topraklarından çıkmadık-

'• Fakat Fransanın isteklerinden 1 1arım v~ !ht~ıa._nı mıntakada 
kuvvetlennı gıttıkçe arttırmak-

a s gar İSİ n İ olsun kabul ederse .. ta olduklarını bildirmektedi~ •• 
Tokyo, 31 (A.A.) - Salahı-

Sir Cor&;Klcal: 

Londra, 30 (A.A..) - lngilte
~~· 
:--2Paris büyük e!çiıi Bay Corc 

~TORKCE 
Kabalığın Ja 
yeri vardır/ 

~ 7'ranu:ayda gidiyordum. l ' atmamn 
<ınında, ayakta durmaktaydım. 

6• lıu sırada, bir duraktan, iki ka.drn 
~~dl. Ellerinde paketler olduğunu 

Oorcrek, llanımdald delikanlı, kapıyı 
Oçıp içeri girmelerine gardım r.ttt. 

11 . ~u. soysal/ıkla (medenilikle) Ui· 
tı~' olan her adanun gapcreağı bir ir 

Kadınlar, genç adama bakıp: 
l Mersi Mösyö/ -demesin nu1 

fte. delikanlı o vakit kızdı: 
li';- Kendi yurdumda gol ortasında 
•l: CllZ3ı:ca bir tokal. atmanız için ben 
~ 116 kötülük işledim? -dedi. 

oirdi~dınla~, kızardı; bozardı,• sıl..-ıya 
[)• ne dıycccğinl beceremedi. 

1ııış t elikanlı, belki bir kabalık gap

tadı:· li'alcat, daha önce, ince bir ua· 

1 ııt. olduğunu göıtermedl miydi? 

110,,!_te, bq biçim kabalıklan boyuna 
lara ~az fu tatlı&u Fransızcasıru ağız
dan 1_

1 cu:zalarıru bütün yurtdaşlar-
~terız. 

';:::--..... (VA-NQ) 1 .... __ 

il aoov·ıi~l Sonraki Şehir 1 
1 l>U i Y~ıc~Yanın en parlak mizah 

1 

St arından olan Kanadalı 
Ço~p:;;ı Leacok~un yazdığı bu 

enceli ve meraklı şaka 
Ya'=lsını b .. 

1 da ok ' ugun 16 ncı sayfamız. 
uyunı 

1 
Nakleden: 

. HiKMET MONIR 

~-- : -··--·----· .......... . 

Prcnıcs Marina ile beraber 

yettar mahafilde mevcııd kana-ı ı· 
ate göre, Mançukuo ile Mongo
listan arasında çıkan. hudud ih
tilafına ne Japonya, ne de Sov · 
yet Rusya karışmıyacaktır. Ja. 

1 pon mahafili bu ihtilafın iki a-. 
i lakadar taraf arasında doğru-
dan doğruya halledilmesi lazım 
geldiği mütaleaıındadır. 
Hsinking • Mançukuo, 31 (A. 

A.) -Japon ve Mançukuo kuv
vetleri Boer gölü civarında 
Mongol kuvvetlerine taarruz et
mişler ve Kilakargol ırmağının 

• §İmalinde bulunan küçük Kal
i kamizo fehrini İ§gal etmiıler
! dir. 

1 Sinking • Mançukuo, 30 (A. 
İ A.) - Resmen bildirildiğine 
i göre, Japonlar ile Çinliler ara
! aında sulh müzakereleri 2 Şu-
t batta Jeholda Tatan ıehrinde İ 
• ba•lıyacaktır. 
: :!' 1 ····-···· ........................... _.. .. ...._,_._ .. 

Mü•abakamı:...ın erkekler kıamı bi rinciıi elli lircısını aldığına dair 
makbuz imzalarken 

Sabah ıaat on .• Üç gün evvel 
yaphğımız "Gürbüz çocuk müsa
bakası,, nı kazanan mini miniler
den birinci, ikinci ve üçüncü olan
lar matbaamızda hazır bulunu
yorlar. Yalnız kızlardan birinci
liği kazanan Aybeküm ortada yok. 

Biraz sonra rahatsız olduğu içiıl 

gelemiyeceği haber verildi. 
Küçükler gayet neşeli. Hemen 

müsabaka gününden birbirlerini 
tanıdılar. Konuşmağa, gülüb eğ
lenmeğe başladılar. 

<Devamı 14 ncüde) 

~~::-m.ı.~;:::d;.,a:~~:1= Ç ukolatacılardan bir milyona 
bit etmek üzere Bay Flanden ve ___ S_ u_ lar k . ı·steniyor 
Bay Laval ile temaıa geçmittir. ya }Il vergı 

Görüşmelerin yalnı:z iki gün ıü d b 
receği dütünülürıe, zemini hazır- Yeniden yüksel- On kişilik bir heyet Ankara a unu 
~::'a~caii::~:,~~·ıan ,.,,.ıı.r, meb~~e~a::;,~~~;d- ver~emek ilçin !'"B"üi"g·--a·riSla~·ıl· 

Fransız bakanlan, Londraya ŞlyOr ar ı 
Edirne, 30 (Hususi)-Dün ge- ugra E.da SU.lkast mi yarın geleceklerdir. Görüşmeler 

ce Meriç ve Tunca yeniden tatma- lstanbulda on çukolata fabrika- i 1 
cuma ve kıamen de cumartesi gü ğa batlamı§ ve Edirnenin bazı ma 11 sahibi birkaç gündenberi An- E Belgrad, 31 (Telefonla,I 
nü yapılacaktır. halleleri yeniden ıu altında kal- karada bulunuyorlar. Böyle on i saat 14) - Bulgaristanda 

Bay Laval, Parise cumartesi ak <Devamı 14 ncüde) fabrika sahibinin Ankaraya gid: l ~ gizli tutulan bir takını suİ·: 
tamı dönmeği dütünüyor. -------------------- tini, ıöz birliği edilerek ıaklanmı kasdlar ve cümhuriyetçi Veı.ı 

<Devamı 14 ncüde) ........ ·-·····---··--·-·-··· .. ···--.. olmasına rağmen duyduk: çefle tanınmıf bazı kral ta-
l! Almanyada milli ıoıyalizmin h k 

Dahili istihlak kanununun 12 n· 1 raftarlarmın vurulduğu a · 1 yılclönümü dolayı.ile Hitler ci maddesi mucibince teker, petrol kında bütün Balkan devetle-! bir beyanname çıkarmı§, Gö- kta 

1 ve mü•tekabndan dahilde yapılan rinde rivayetler dolaşma ·ı ring bir makale yazmııhr. :r • 
maddeler muamele verqisinden dır. Yaptığım soruşturmalar·i 

L.~:~:.:.~.~~~::a .. ~~~:.~.~:: .... J muaf dır. Çukolata ve bisküiciler da B~lgar ?1ahafi_1i bu. riva-:

1 de 930 senesinde tatbika konan yetlerı tekzıb etınıtlerdır. 
bu kanun üzerine kendilerinin i- ----·-······-.. ·····-·· .. ·--....... 
mal ettikleri çukolata ve bisküiler
den muamele vergiıi alınmaması- ıstanbul 
nı ileri ıürmüşlerdir. Bu iddia Buglln Garple alAka-
Maliye Vekil~tince, sonra Devl~t SIDI kesmiş bir 
Şiirasmca tetkık olunmuf, çukola-
ta ve bisküiciler muamele vergi- haldedir 
ıinden istisna edilmittir. Çuko
lita ve bisküiciler dört ıenedenbe
ri muamele vergisi vermiyorlardı. 

<Devamı 14 ncüde) 

, •• KARAGOZ •ı' 
lı Türkiyenin en eski gazetesi o
~ lan KARAGÖZ pek yakında 

1 baıtanbaşa yenileşmiş olarak 
1 Türkiyenin en nefis ve en canlı 
~ gazetesi olarak çıkacaktır. 
5 

.lllDIIJllllJlllDJllllJııııııııııııır. WHltiilliidillllll1ililiDiilllW. 

Dört gündenberl 
ne bir mektub, ne 

bir gazete 
gelmiyor 

Dört gün var ki Avrupa posta
ları lstanbula gelmiyor. Tra:kya 
ımrımızın içinde ve dışında bir 
haftadır görülen, büyükçe bir kıt 
ve su baskını, Avrupa treninin 
gelmesine mani olunca bütün Tür. 

<Devamı 14 ncüde) 

İLAVEMiZi iSTEViNiZ 
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Ruzvelt 
Ayan mecllslnlj,e mü

him bir hezimete 
uğradı 

Vaşingto~ 30 (A.A.) - Birle
tik Amerikanın La Haye divanı
na girmesi meseleıi üç haftadır 

münakaşa ediliyor. Üçte iki ekse
riyetin temin edilmemesi auretile 
tekl ~fin reddedilişi, muhaliflerin 
şiddetli neıriyat ve propaganda
larına rağmen reylerin üçte iki-

. den f azlaıınm temin edileceğin

den f üphe etmiyen ekseriyeti çok 
şaşırbnıştır. 

Bu karar, bütün Amerika hü
kUmetlerinin alınmasını iı;tedikle
ri bir tedbiri kabul ettirmek için 
Bay Ruzvelt'in gayretlerini balta
lamağa muvaffak olan "tecerrüt
Çüler" i~in mühim bir kazançtır. 

Ayanın kararı, bundan baıka, 
bazı mahafilde Amerikarur. U
luslar Kurumuna girmeai için be
liren harekete de uzun müddet i
çin bir nihayet vermittir. 

Borah ile Conıon, La Haye a
dalet divanına girdiği takdirde 
.Amerikanın Avrupa devletlerinin 
kavgalanna &ürüklenec.eğini, on -
)arın oyuncağı olacağını ve böyle
ce Uluıle.r araıı alanmdaki hakkı 
hiyarmı kaybedeceğini durmadan 
tekrar etmişlerdir. 

Reyler verildikten sonra, de -
mokrat ekseriyeti reisi, ayandan 
Robenson, bu kararın Amerkanın 
La Haye divanına girmesi mese
lesi ile gayri muayyen bir devre· 
ye nihayet verdiğini söylemiştir. 

Bay Robenaon, müessir ve son 
bir beyanatta bulunarak, divana 
girilmesi aleyhhıde yapılan pro
pagandayı ve ayanın tesir altında 
bulunmnaı için çalıııldığıru ifıa 
etmi§tir. 

Fakat ayan, muhalefetin iste
diği yola çoktan sevkedilmiştir. 

Küçük sanatlar 
ve lngiltere 

HABEP - Aktam Postası 

Almanya, Rusyadan arazi 
mi kazanmak istiyor ? 

Sovyet kongre
sinde Almanya
ya bir hücum 

On iki ada halkı 
tazyik altında •• 

Moskova, 31 (A.A.) - Molo-At• d 1 h b I •t I 
tofun raporu üzerine Sovyet kon- lna an ge en a er er 1 8 yan• 
gereıinde müzakereler yapılırken 1 k k t v • • t • 
birçok murabhu ıöz aımıı ve eı- arın ÇO Si iŞ ıgını gos erıyor 
de edilen muvaffakiyllerin ancak 
fırkayı idare edenlerin ve dahi 
reiı Stalinin sayesinde haııl ola -
bildiğini ıöylemiılerdir. 

Bay Kodatski, harici ıiyasete 

temaı ederek alkıılar arasında de
miıtir ki: 

''Sovyet Ruıyaya doğru arazi 
kazanmak temayüllerini gösteren 
Hitlerin kitabı Sovyet iıçilerince 
malfundur. 8inaenaleyh bu itıÇi -
lerin Almanyanın Sovyet Rusya -
ya kar,ı hattı hareketi meıeleıin -
de daha ziyade vuzuh istemek 
haklarıdır.,, Bay Kodatski uzak 
ıark hududlarının takviyesi lüzu -
munu da ehemmiyetle kaydetmiı 
tir. 

Ukranya halk komiıerleri rei -
ı; Liubçenko da demiıtir ki: 

"Ukranyanın merkezi Kiyef e 
nakledilebilmitıe, bu ancak Sov
yet Rusyanın ve onun ileri postası 
olan Ukranya Sovyet cümhuriye
tinin kuvvetli bulunmalarından 

dolayı kabil olabilmİ§tİr. Alman 

Atina, 30 - ltalyanlar Kalim- Bunları bir İtalyan harb gemisi ge
noı adaamda örfi idareyi ;tiddetle lirmi~tir. 
tatbike devam ediyorlar. Adadaki lıtanköy ve Karpatoı adaların-
ltalyan muhafız kıtaatı, her gün de da vaziyet Kalimnoıtan farklı 
ıönderilen yeni yeni kuvvetlerle deiildir. ltalyanlar, lıtanköy hal-

takviye edilmektedir. İtalyan dev· kmın ayaklanmasından korktuk -
riye~ri adanın ıokaklarında aün- ları cihetle her rün oraya aıker 
ıülü, silahlı 7e çelik miğferli do- f gönderiyorlar. 
Iaııyorlar. Evlerde ıilah ve mü- lıtanköy adaaıoın merkezile 
bimmat araıtırıyorlar. · köyleri ara.tında irtibat ve müna· 

Ortod k k·ı· . kib kale kesilmiıtir. 
o s ı ısesı ta ve tttz- S kakl d d . l h lla 

yik altındadır. Kalimnoı adaıın- 0

1 
arkta ekvrıykue :~~'- ~. 

kontro etme e ve or UDILA ıçın 
da artık ayinler yapılmıyor. Rum §Üphe;i olmayanları bile tevkif et-
kiliaeleri, tazyikler ve takipler dur mektedirler. 

duğu Leryüz metrepolidi Kalinı- lıtanköJ adaıında yerleımit o
nos adasından çıkıp gittiği, ıür- lan Yunan tabu.ama artık ikamet 
güne rönderilen Rum papazları tezkerelerinin tecdit edilmiyece -
avdet ettiği ve on iki ada kilisesi ği tebliğ edilmittir. 
Rum patrikhaneıine bailı kaldığı Bunlar, ikamet müddetleri hit· 
takdirde tekrar kapılarını açacak mezden evvel latanköyden çıkıp 
lardır. gideceklerdir. 

Evvelki gün Kalimnos adasına 
çok mikdari:la !inUhimmat, fiıek, 
mitralyaz, tabanca ..çıkarılmııtır. 

f a§İıtlerinin istila planlannda Uk- -------------

Karpatoı adaıına gelince, ora 
metrepolidi de Radoa ve Kalimnoı 
metrepolitleri gil>i patriklianıeClen 
ayrılmak istediği cihetle, ol halkm 
f iddetli dütmanlığma uğramakta
dır. 

ranyaya hususi bir yer ayrılmıştır. ~·········-····· .. --· .. ••••••••••• .. ••••• .. •• .... .__.• 
Fakat bugün Ukranya sanayileş- Ankarada 
mİ§tir ... ~ovyet hududuna t~avüz Bakanlar 
teJebbusunde bulunacak mustev • 
lilerin vay haline.,, Toplanarak T. Ara-

A vam kamarasında Almanya ökonomt sın izahatını . 
Dış işleri Bakanı bakanı vazifesin- dinlediler 1 

Karpatos metrepolidinin ayin 
yaptığı kiliselere artık halk ayağı
m basmıyor ve kendisi kuvvetli 
1--• -~uhaf aza altında sokaklardan 

~e, evlerin ve dükkanlarm 
.:ırı yüzüne karsı kapatılıyor. 

izahat verdi den ayrıldı Ankara, 30• (A.A.J - Ba • 1 Italyan gençleri 
Londra, 30 (A.A.) _ Avam Berlin, 31 (A.A.) - Bay Hit· kanlar Heyeti bugün Baıbakan 

kamarasında bir saylav, Türk hü- ler bugün ökonomi bakanı Bay j ismet lnönünün btı§kanlığında 1 ve askerlik 
Şimiti kabul etmi• ve bir müddet- 1 toplanarak muhtelif itler ine • Roma, 30 (A.A) - Şubattan kumetinin harbten evelki zamana :r ı 
tenberi basta bulunan mumailey- 1 rinde görüımelerde ·bulunmuı 1 itibaren fft!iat genelik teşkili.tına aid Amerikan metalibatını yerine 

getirmekte olduğunu ileri ıürerek 
lngiliz hükfunetinin harb eanasın- 1 
da mallarının müsaderesinden do 
layı İngiliz tebaasının yaptığı me
talibat hakkında Türkiye nezdin-

hin ricası üzerine kendisini vazi- İ ve bu itlere ait kararlar vermİ§- : daha bariz bir askeri mahiyet ve
fesinden affetmiıtir. Bay Hitler j tir. Bu toplantıda ayni zaman· 1 ren kanunlar neırolunacktIT. Fır· 
yaptığı hizmetlerden dolayı teşek- 1 da, Dıtiıleri bakanı Bay Rüı- İİ ka umum katibi 18 ili 21 yaımda 
kürde bulunmu9tur. Alman ban- İ dü Araaın, seyahati hakkında bulunan ve mikdan bir milyona 
kası müdürü Dr. Şaht ökonomi ha- \ ıJerdiği izahat dinlenilmiftir. ı baliğ olan genelerin batına 17 bin 
kanhğına tayin edilmittir. .._ ........ - .... ·--·-.. ·--·--....... gene zabit tayin ebnİ§tir. 

de teıebbüste bulunub bulunmı- -~-----------------------------------------
yacağını dı§ bakan Bay Simondan 
ıormuıtur. 

Bay Simon cevaben demiıtir 

ki: 
"Benim bildiğim harbten evve

le aia metalibat halledilmif ve son 
tak~it de geçenlerde tesviye edil
miıtir. Diğer metalibat ise Lozan 

muahedesine tabidir.,, 
Saylav, harbten evvelki me • 

talibabn mevzuu bahsolduğunu 
söylemesi üzerine Bay Simon ken
disine tafsilat verildiii takdirde 
hunları tetkik edeceğini aöylemiı, 
fakat harbten evvelki lnıiliz me
talibatmın hal ve tesviye edilmiı 
?lduğunu tekrarlamııtrr. 

Bay Simon diğer bir suale ce
vaben de demiıtir ki: 

"Bazı ticaretlerin yapılmasını 
Türk tebaasından başkasına me
neden Türk kanunları ahkamın

dan lngiliz tebaaımı muaf tutma· 
ya imkan hasıl olamamııtır. Bu 
mesele dikkatle tetkik olunmak
tadır.,, 

r Sabah ~azefeleri ne diqorlar? ] 
"Yeni dil çahşmalarının hedefi nedir?,, 

KURUN - Sadri Ertem bugünkü 
ycızuında bazı emperyalist devletle
rin başka devletleri kendUerine alet 
ederek döğüştürmelerindcn bahsedi -
yor. Son Jlançuku - ılfongol çarpış· 

masını da buna benzetiyor ve böyle 
hUkumctleri iki bok•örün boks eldi -
venlerlne benzetiyor. lllaçta eldiven -
ler zedeleni!J-Or, fakat yumruklar sağ 
lanı kalıyor. 

CUMHURiYET - Son Roma an
la~ması karşısında Balkan ve Küçlik 
itila! devletlerinin vaziyetlerini teı • 
rlh eden Yunus Nadi. Balkan ve J(ü
çük itila! devletlerinin blrbirlerUe 
lıcr noktada ve iyice anlaşmıJ olduk
larını, ve bu anlaşmanın sulh yolıın -
da odluğunu kaydeltlkten ıonra ya -
:ıyı şöyle bitiriyor: 

"Cenevrede andlaıma konıeyinin 
hep barı{' adına derin ve uzak 11ören 
konuşmalarile çok iyi iı gördüğünü 
belirtirken iıte böylece andlaşma ül-

ke ve ulualanm gerçek ve gllrekten 
blr •eogt gijzi.inlln genel bakıtı11la ku· 
caklamıf olduk. 

MiLLiYET - BugiJnkil baf11azı11ı 
lbrahbn Necml DUmen yaznııttır. 
Mevzu dU değlflml akıpnda genl a -
dımlardır. Yazı11a göre dU d(>ğtfiml 

ılmdt Uç naa IJzertne çalıımaktadır. 

l - DUimlzde kullanılan 11abancı 
dUden gel~ •Özler, gene yabancı ve 
Ueri bir dUln •özlerile karııltJftırıla • 
rak, kuru ldkırdı11a değU, anlama kar
f'lıkltt aranmaktadır. 

ı - B6ykllkle belli edllen anlam • 
ların Mr birine, tarama dergisinde 
bulunan, yalıud agnca dllıünillen tlJr 
lll karıı ıklıklar içinden en uyarı ıe -
rUnıektedir. 

3 - SeçUen karşılığın yerinde oldu
lu iyice alllaşılmak tçln bu karıılığın 
anlatacağı anlama yakın dflf!ünccler
ı. urıleri de göz önllne aluunakta
dır. 

ZAMAN - Zaman imzalı gazı "Ne
reye gidi11orlar?" .erl&Jhalı 11azuın -
da Roma anltJfm.cuına lngUterenln de 
i§tlrak ettiğini ıö11ledlkten ıonru in -
gilterenln Avrupa ıi11aaetine karıı na
ııl hareket etmekte olduğunu uzun U· 

zatlıga 11azıgor. Neticede on beı unc
denberi değtfml11en lngUiz ılyaaeti· 

nln gene değifmediğinl 11an11or. 
AKŞAM - Alman11anın Tilrkl11e11e 

para gönderUmeılM mllıaade etme -
meıinl ılddetle tenkit edl11or. Ve Al
man11ada emldkl olup burada l/Oflllan 
lann oradan para getlrtemedlklerini 
Udve ederek mukabelei bUmt.U ya
pılma.tını tavsiye ediyor. 

SON POSTJi - lkl vıldız imzalı 
11fU1 lzmlrdekl dokuma fabrikaları
nın pamuk liyalları yükselmesi üze -
rine işlerini tatU etmişken iktisat 
Vekaletinin emriyle tekrar çalıımağa 
bafladıklannı memnuniyetle kayde • 
dlgor. Bu ıuretle bir çok ifcinin lf 
bulduklarını 11azı11or. 

Hitler 
Milli sosyalizmin yıl
döniimUnde bir be
yanname çıkardı. 
Bertin, 30 (A.A) - Alman :I' 

tihbarat bürosundan: 
B. Hitler, milli &01yaliatlerin ik

tidar mevikine ıeçmelerinin ikİll" 
ci yd dönümü münaıebetile bir be 
yanname neıretmittir. Bunda B· 
Hitler diyor ki: 

"- Milli sosyalizm iktidar rııtıf 
kiini ele alalı iki yıl oluyor. y.p• 
yan tahidleri ile relecek nesiller' 
için umumi harb nasıl kat'i bir 
dönüm noktası olmuı1&, milli IO': 
yalizmin it baıına geçiti de •f111 

kıymette tarihi bir hadiae olarak 
kalacaktır. 

Milli ıosyalizm, Alman milletİ" 
ne kendi kendine inan imaııllll 
vermiştir. 

Bu onun bft!lıca meziyetidir. 
Yeniden inta planı için dört ,r 

ne iatemiftir. 
Fakat proıramm dörtte &Kil 

yarıdan ekıtk zamanda yapıld•· 
Beni iktidar mevkiine çafa-ı' 
Hindenburı'un yuı ytbiindeıı bd 
yıl danumü bir bayram oı.,.11 
kutlulanmıyor. 

Eıki nizamı mahvetmedik, fa ' 
kat bizim telakkimiz eıkiıine ı• ' 
lib ıeldi.,, 

Berlin, 30 (A.A) - Alman ir 
tihbarat büroıundan: 

Milli - Soıyaliıt rejiminin iktİ 
dar mevkiine ıelit inin ikinci yıl 
~ümü münaaebetile, B. Garilll• 
"Volkiter Böbahter,, ıueteeiud• 
yazmıı olduğu 1'ir makalede di
yor ki: 

"idare batında olan berket, fJJ 
rer tarafından uyandırılan halkı' 
bizlmle beraber ve her Alman'"" 
fırkaya dahil olıU:Jl olmasın, id1' 
eden bütün fedaklrldtlan yapıO'· 
ğa hazır olduğu için muvaffak ,
labildiğimizi bilir. 

Bu iki sene için, vazif enı~ 
Hitlerin dört aenelik planı muet' 

hince yeni devletin eıasmı kut ' 
mak için eski rejimin hatalarııs' 
tamir :'t uğratmak oldu. , 

Almanyanın birleftirilmeıi it' 
yakında ikmal edilecektir. 

Sar' da yapılan ıorak, Alma01.' 
run yeniden inşası için bize )it 

misal oldu. 
Hitler, hali vilayetler dejil, f•• 

kat müreffeh mmtakalar ya,.t ' 
mak için bize ana hatları öir-' ' 
ti.,, I 

Moskovada 
Hakem heyetimiz sıı; 
mlmlyetle karşı1aod 

Ankara, 30 (A.A.) - lrall f,f• 
gan hududundan avdet etlll~ 
olan hakem heyeti reiıi c~.; 
F ahrettin ıerefine Mosko~0 • 

büyük elçimiz Vaaif Çınar t-1' 
fından bir ziyafet verilmit ~ 
hariciye komiser muavini B. !:r. 
tinaki, B. Karahan, erkiDJ G' 
biye reiıi General Pukerof, fi, 
neral Budyonni, General Laıar' 
General Kaeker, hariciye er~ 
Af ıan aefiri ve lran maalatı-l 
zarı hazır bulunmuılardır. ,dtJf" 

Yemekten sonra Türk o -·~ 
ile Kızıl ordunun kardetli~~!r.a
fine ve her iki taraftan Atal"'-d,11 
ve Stalin'in ıihhatlerine ~ l" 

f •• 
kaldrrdmı' ve kardeı A gaJI tat' 
ran hükumetlerinin aaad~tJer b' 
içilmiştir. General F ah retti il .,d,
gün General V aroıilof taraf 1 

kabul edilecektir. 



HABER - n... Potlul. 

3Jeffı,; n;;,.·· •• 
~ ~UŞIUff,: "· - _.__. 
lllıanlık ilerledi •• .,, : . 
ı.ı,. Seııeıerden beri, ekaeriya. ka-

::;; ~-:= ::=::::-.::.: işsizliğin artması, kadınların 
lı.ru P çıkarlar... ş·klyetçi • 

-.a.~~~rimiz~yükıek çalışması yüzünden mı oluyor ........ enıu anlatır... Yahut, 
~ ID &.tünü JUllU'Uklıyan be
' bir bedi· yatçı tiyatronun 
~rekabetiyle ula mabYola
~ ispata ajrafır... Ote 
...,._.:razı yazan bir arbdq, 

Uluslararası Kadınlar Birliği kongresi için 
gelen murahhasın mühim sözleri 

.._ y ah UJuılararuı K•dmlar Birliii ve ıörenekli kadmm bütün er • ı lar, erkekler kadar iyi tqkilitlan 
..;.. • u! Cellog miukı haqi koqreainin, 49 memleket kadm demlerini kendinde toplamıt o• dmlmq delildir. Kadmların çoju, 

1111r.aı.nmlfb? Ben, bu mümeaillerinin ittirakiyle, önü • lan bir batb feminist... bu makinizmanm en zayıflan ol-
tırJ.rı •ırada, belki de fU aa- müzdeki Niaanm 18 inde tehri • Ulualaruı Kadm Birlili Bat- duldan için, erkeklerden önce itle-

"Ce Jazııaaktayım: mizde toplanacafmı yazmıf, bu kanı, birinci ıorpm olan "Genel rinden çıkarıldılar ve açıkta bıra· 
~llÇ kız, sözlerinden yqlar konsre hazırlıklariyle uirafmak 6ir balnmdan Jinya Wım oai- kıldılar ••• Bununla beraber itıiz-
S..c1· · kapıyı açtı ••• içeri ,Udi... üzere ut.ulararuı kadm birliti bi- yeti,, üzerine töyle bir cenb ver lik meaeleai hallolunmadı. Kadm 
"-tiı •li erkelin bir hıraız ve bir• rinci ve ikinci batlcanlannm lıtan· di: Jann itten çıkanlmuı iıtihlikin 

Beolmadıiıaı anlamıfb ... ,. bula geldiklerini yazmıttık. - Almanya a1r1 tutulacak o • azalmasma aebep olur... Sonra, 
•e 1-~ ~&fkuı ola, bu sürültü Biri lnıiliz. öteki HoUandab luna kadmm vaziyetinde her yer erkekler bir teY üzerinde daha 
~ ırbırine uymıyan tözler. ha olan her iki batkanla da dün Park de bir ilerleyiı var. Almanyada yanhf dütünüyorlar: Erkekler, 
"1a. F~lıtmuma mani olur- otelinde ıörüttük. Her ikiıi de bellibatb pıikolojik bir -vaziyet, kadınlan kendilerine zorlu bir ra 
ttba 1-ıJ benim :çin, bilikiı, bil- dünyada, kadmlann ıenel bir ba- kadmlann bayatmda akli tesir kip aaymaktadırlar- Erkl"kler. ka 
iti~ ar, IDeyzg bulma ve daha kundan vaziyeti, kadmlann it • yaptı. Kadmlar, kazandddan dmlann çalıtriıa ücretlerini, ken-

li.111*& 'ftaileai oluyor. ıizliie aebeb oldutu, bdmlarm hakkı muvakkat bir zaman için dilerinkilere niıbetle daha az yap 
'111 &!~lan bir kelime. rilzıl· d kal • 1 ·ı · feda ettiler ... Diler taraftan, ka- mqlardır. Erkeklerin ticaret bir • -ııaııııe dilfDıüt bir tohum ta· ev e ıp ev ıt en e mı ufratma 
~~babı topraf cı- ÜfÜ "b" 11 lbmıgeldili, busünkii ideal dınlarla meaai birlilinin ehemmi lilderi, kadmlarm tetkilitlanna 
::'"nlİllı. • a Uf 11 

!, kadm ve konırede ıörüsOlecek 7eti keatirilen birçok memleket· kuvvet veneler, onlann da ücret-
~ lll ıçine ıiriyor •e orada meaeleler üzerine çok milhim ve terde, kadmlar, terbiyevi, içtimai lerini kendilerininki Ue bir yapaa 
:-- fil:zlendiriyor. aydmlabcı .azler aBylediler. yqayııta biiyük pa7 almıı bulu • mz, kadmlann ucuz fiyata çaht-

tl, ..... ~ sazete idarehanele- Ulualararaaı kadınlar birliii nuyorlar. Hiç bir memleket on• malan, erkekler içja bir tehlike 
li\>id· -~ afbasmın moatralıtı birinci Bqkanı • ., lngilia olan laraız yapamaz... olmaktan çıkar. td-.:: ~uraya biz de temeuül Bayan Korbet Efbi çok uyanık, ''Kadınların eYe dinmesi fıkri- - Kon~enin TürlıiyJe ya· 
leıtriıı bır aibı albaylık aaç buk· ince diltünütlü -ve gütmekte ol. ne gelince, dilelimiz tudur: Er- pdmaaı i~ haaıui 6ir ae6e6 oar 
~en, ertea: ıün bir lnıiliz duldan davanm inceliklerini çok keklerin kazancı bir aile ıeçindi· nu? 
'-1 l6ıı lllJQ putkundan, dahl er- iyi bellemit açık konututlu bir recek kadar olmalıdır. Bununla - Elbette ... Türkiye Cümhurl-
~ .bir imi& kaideainden balı- feminiıttir. beraber, kadım da eanayide yeya ·etinin ve Onlü Re:ıiniz Atatürkün 
,. iınkin ve ceaaretini ken- ikinci baıkan ve amca birli • her baqi mealek 10lunda callf- Garpte Ye bütün dünyada uyan-

.~e buluyoruz. iin hant komiıyonu ba.tkanı maya aerbeat bırakmalıdır. Biz clırclıtı allbdtr bizi buraya çe • 
L~i,; .:.~md· e·,:.. : __ :_lf• E- olan Hollandalı Bayan Rou Ma- iatiyoraz ki kadınlar hGr bir iman ken. ... Türk lradmmm, Türkiye 
.... --llellia...., u .. ,.. ... U11.ıD nua İle, uyanıklık Ye çaJn,k kea • olarak, kendi itlerini kendileri aeç Cümhuriyet ,.,jimi altında ılirdü 
hı.,ı'-1 resimleri Yardı. E' Jer, tirmeden yana herhangi okumut mek haklarını a1mıt balUD111Dlar. iü İnkifafa tutkunuz •• 
...,_ l~e kadar eaya s&aül- Kadınlann an'anevt surette evde ------------
"' -.lfttte .. peritan nw""'· ~ •beb .. lüsmmma Arkadaşını UldUreo 
~?~r!ar. takdir ediyorm. Fakat çabpnak- delikanlı mahktlm 

t.\ı &~ .. !lblm memleket- ta da Hrbeet olmahdırlar. oldu 
~ teJaıik iptidailii ·ne atfederek - Bup,ı Wliin fliinyatlalti lı. 
-ırı~91lecek sibi oldum. Sonra, Bulgariatandan ıelen muhacir- sislifin aebeplerintlen biri Je h-
L~ F ı ·nd L-- leri kandırarak muvazaa ıuretile 

Bir içki &lemi dönOtünde ar • 
kadqı Noban öldürmekten auç • 

-
Bir lirete bir 

otomobil 
Bir Fransız gazetesi yazıyorı 

"Marepl Balbo aon zamanlar
da bir otomobil ıergiıini geziyor
du. T ethir edilen arabalar içinde 
bir taneıi çok hoıuna gitti. Bu o
tomobili yapan fabrikacı: 

- Çok beiendinizse bu otomo
bili ıize hediye edeyim, dedi. 

Mareıal: 

- 6en, vaziyetim icabı bayle 
bir hediye kabul edemem, cevabı
nı verdi. 

Onun üzerine fabrikacı, sava· 
biri kurtarmak üzere arabayı bir 
liret mukabilinde ıatacaimı Ma
reıala ıöyledi. 

Bunun üzerine Maretal cebleri· 
ni kanttırdı ve iki liretlik bir kai
me buldu. Fabrikacmm da üze-
rinde akai gibi bir liret yoktu ve 
paranm üıtünü veremiyordu. O. 
nun üzerine Maretal: . 

- Zaran yok canım, dedi, l1d 
lirete iki otomobil verin, olaun bit
ıin l .. ,, 

• Bir aya91 parm•!ltı aranıyor• 

Güzellettirme ameliyatlanna1ıı 
her hanıi bir aebebten dola11 ..,. 
katlanan veya doğuıtan kuaurl11 
olan imanlara yaptıkları hizmet.. 
ler MJlaızdır. 

F ranaada bir kaza neltceslnd• 
ayafmın küçük parmafl aakatla• 
mb keailen ıenç Ye silzel bir ka
dın, bu kusuruna düzelttirmek i
çin çok büyük fedaklrlıkJar yap
mak niyetindedir. Ameliyat kola7 
iae de, buna lazım olan ayak PaJ'o 

majını bulmak ıüçtür; çünkü ini 
parmafın canlı bir adamın ayafm. 
dan alınması llznndır. Cenç ka• 
dm, çok para vadetmit, fakat bö,.. 
le bir ite yanqacak bir bdm ve
ya bir erkeie raslayamarnıttır. ~ l'&Dlız ıazete en e ~ Jmlartlır, tleniyor1 

~• ıördUiüm fototraflar ıeldi: Türk·yeyye kaçak teker aokmak- - lpizlik, aanayi aahasmda Ye 
L.ı · .Jllıehri •· •mıt··· Paria, aular tan ıu..Ju Salihattin Rif at ve ar-

lu Lutfik adlı genç dün atırceza -----------

""-ııt-. _, "a' diler mealek yollarında, birçok 
.:-·· kadqlan hakkındaki doaye aeki- memleketlerde kadmlara da teair 

lil n:ı, yalmz tehirlerde de- zinci ibtiau mahkemeai ietintak etmiftir. Sanayi itlerinde kadm • 
~ ~anın can alacak iatihaal bikimlitine verilmitti. l>Olyanın ----------·--
'-~erinde de ayni hal. Bir yıl, tetkiki bitmit ve karanıameai ya- Alt• n 
'._, au buıycr; &teki yıl, bG- zılmıttır. Yabıda aekizinci ihti- k k 1 v 

a '-'aklık... ... müddei umum:liline verilerek aça cı ıgı 
~ · IUaun üzer:ne, boynumuzu bü- --'ul d 
...,_._ı ~ arın urupnalarma batlana· Şekerci A vram hapse 

...... Tabit caktır. ==----- mabktlm oldu a· lfetler ••• diyoruz. --
~-~-bire eaki Mıaırlılan ha- M kl 1 d 11 l I Tüıki:yeden Yunan"atana altm 

._.. NiJ•· fazt ı e ep er e Ru8 er • kaçırmaktan auçlu ıarülenlerin 
.... ~ ID a ıe en IUJU- Jeeek Dllmler m--L-'-emeleri dun.. --I..!-!--! ihti"· •lcl. .. ~ine aoktuklan bir uııaa 11a&a.lllQ 

li --~ rmek ve ektik ıeldi- Kültür Bakanlıiı tarafmdan bü 1&1 mahkemeıinde bitirilm'.ftir. 
...,_ ~lalara bopltmak n- tün okullara ve Kültür müdürlük- Dinkü durapnada, auçlularm 

8- almıtlar... lerine bir tamim yollanarak okut- vek~lleri m&dafaalanm yapmıt-
ııL ~~ odada aıün•b• e- )arda talebenin seviyeaile uygun lar, bundan aonra muhakemenin 
...._ , .. _. b" · s- olmıyan filmlerin ıa.terilmeai karan bildirilmittir. 

....... 1 
·-oaan ın: 

L ..... _, ---L eclilmi.+ı.. Galatada teken:ilik yapan Av-'Wlt et. --.uık , ilerledi... -diye ,,._ ,. .... 
._ ....... ispata ujrqıyorda. Çocuklara ıötterilmek üzere ramm nasıl ve nereden topladıiı 
._.. te.&clüb- terbi•evt fı"lmler -ptmlması du". bilinmi:yen 600 altım Yananiatana llhı..._- ~ •un pr:pliii ile dü- 1 ı- .-1.:b 

-~ .... • tünülmektedir. ıöndermeie tefÇu üa ettiii kanu-
8lr • 1tlettim: nen aabit ıörülmüt ve kendisinin ,1, :.:ı1eci "inaanl~i~ ile: ------------ te-vkif tarih~nden itibaren ıekiz 

IQ ..._. clının hal ve btikbal:- larmm da ekmek parasını aaila· &J müddetle hapıine, kaçırmaia 
~ dt: altına almasıyle ö!çü- ma bailamıt··· tetebbüs ettiği albnlann Kambiyo 
.n:_''lllca, ~•ftı da, bu ıöz o- Ben ki, - Elim ayafım tutu- müdürlüiünce teapit edilen deie
'tltta pek mülayim ıö- yor, çalıtma kabiliyetim var - ri olan 5776 lira para cezası ver-
.._ '-t OQ 'bin deiil ihtiyarbiımdan, ıelecek ae- meaine, bundan bqka altmlarm 
_;"'lll, he, yıl evvelki . Mııırlı nemden emin delilim ••• Yminci müaadereaine karar verilm.ftir. 
0~ ~ on.~ır evvelki ecdat aınn kurulut tarzı, milyonerlerin Altmlann Yunaniatana kaçmlma
~"'1ııııı hal Ye iatikbali- nğullan ,Syle dunun, kendileri- ama .....ta olmakııuı ııuçlu Ete 

e, bizim içinde bulun- ne bile "oh,, dedirtmiyor: Bir ea- npuru ikinci kaptanı Bay Hüaa
tlaad._ d:.1İnninci asır cmıiye- ham dütüfü ..• Bir rak:p ... Bir buh- mettin ile aarraf Nauın, letemad 
d...~llaa ili diifüniiyorlar- ran ••• tamamdır 1 Ye Yorginin ıuçlu olmadıklan an-
~ ae.i lai_r ~mal 'lenet ve Gel de "imanlık ilerledi ••• ,, de! lqıldıjmdan bunlar beraet etmit-
1:!' -....._ Jeaı neaıller ve neail- Arkadqıma cevap verecek- lerdir. 
~·•. &zınıt. Herif, kendi tim .•. ·Fakat, kulaklarmı tıkamıu Okunan bu karan ın·m Bay 
~-,._, lltilrbaıini temin ettikten kim bilir ne okuyor... Abf a!ikadarlara kıaaca anlat-
~~ ..._ 9alaf diye bir uaul çı- (VI • NO) mıt -ve bir hafta içinde temy:zi ka -......_hl-:_ 

·.-_, ledi ıöbek oiul bil oldujana söylemiftir. 

mahkemeainde cı bet yıl ajır hap 
ae mahk6m olmUf, ancak on aekiz 
yqmı daha bitirmediii ıözetile
rek cezuı alb yıl hapse indirilmit
tir. Mahk6m, bundan batka, öle-
nin variıi olan Sultanaya bet yüz 

lira tazminat verecek, otuz ıekiz 
lira mahkeme murafmı ödiyecek-
tir. 

o 

HAmld gOntl 
Her yıl Botaziçi liaeai - eaki 

Feyziiti - tarafmdu büyük f&İ· 
rimiz Abdülhak Hi.mid için ya· 
pılagelmekte olan ihtifal bu aene 

de 5 Şubatta yapılacakb. Fakat 
ıerek mekteblerde aalgm halinde 
bulunan gribden, ve gerek imtihan 
talimatnameainin deiitmninden 
ihtifal bir hafta t ıeri bırakılarak 
12 Şubat Sah günü yapılacaktır. 

lhtifalde büyük tairin 83 ya
tmda yazdıiı en yeni eaeri olan 
"Hakan,, piyesi temail edilecek, 
ve Himid hakkında konferanslar 
verilecektir. 

Bu piyeıin mevzuu iılimlıktan 
evvel Türklerin hayabna aiddir. 

Farmakoloğlar 
kongresi 

Türk Farmakoloğlar Birliği ya-
rm aaat on dörtte Halkevinde se

nelik kongreaini yapacaktır. Kon. 
ırenin hayli münakatalı olacağı 

söyleniyor. 

Gayri mDbadlllerln 
işle 1 'f'e Ziraat 

Bankası 
Gayri mübadiller:n itlerine ı.. 

kacak olan komiıyon dün ilk toP.
lantnmı yapmııtır. 

Komiıyon, Gayri milbadiller 
itlerinin Ziraat Bankaımdan ko
miıyona dewedilmeaini ıiirüf

müttür. 
Böylece haftada iki defa top. 

lanwlacaktır, önümüzdeki CUID&J'I 
teai günü ikinci toplantı yapıı.. 
caktır • 

o 
Sergi ve panaylrlar ' 

komitesi 
Dıt aerıi -ve panayırlara ıir-. 

me ulusal komiteai dün toplana
rak aon günlerde yapılan aerıi Ye 
panayıra ittirakimiz tekliflerini 
gözden ıeçirmittir. 

UIUm 
Çok eaki matbaacılardan "0.. 

manbey matbauı,, aahibi Bay, 
Saim llkbuaıı dün ıece ölmüt
tür. 

Cenazeai yarın aaat on buçukta; 
Şitlide Oımanbeyde, Oımanbq 
aokatında 10 numaralı evindell 
kaldmlarak Sultanabmed camiin
de namazı kılmdıktan ıonra s.ı. 
tan Mahmud türbesindeki aile 
kabrine ıömülecektir. 

Bay Saim llkbasan temia ve na
muslu olarak çalıımıf, deierli bil' 
adamdL Ölümü bir kayıbdır. Ai
leainin ac11ma ortak olurm. 
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1 Yazan: M. Gaıur 

1 -93-
Şeyh Ebussaid damadına karşı .y:.:ts~e:~;. ·.,::1:!.. ta:1~1lte': 

sevgi duymıya başhyordu ::-;.e~~':~d~~ :,ı:k0:!; 
' - Git, belki de oradadır; kim
aeye aezdirmeden ait!. •• 

Diyordu. 
Fakat kahya tek bqma dönü-

yordu. 
Hatta bu hal o dereceye var-

mqtı ki iti yakmdan biJeııler: 
- Şeyh Ebu Said aapıttı. 
Diyorlardı. 
Cezayire gelen her ıemi, Habi

beyi ıetirmiyordu ama, bunlardan 
huılan Şahin Reiae dair haber -
lerle yüklü oluyordu. 

Onun akınları, ele ıeçirdiii 
heaabaız mallar, lnebabtı halkı
nm cotkunlulu dillere deıtan ol· 
mutlu. 

Arasıra Şeyh Ebu Saidin aklı-
na törle dütünceler ıeliyordu: 

-Kqki inad etmeseydim ve .••• 
Sonra Şahin Reiıin dört yana 

,ayılan terefinden bir pay ala • 
madiiı ve bununla avünemediii 
için üzülüyordu. 

Pitmanlık ve inadm ortaıı7.da 
bocalayıh duruyordu. 

Bir yıl böyle geçti ve ona fU ha
beri getirdiler: 

- ~in ReUin bir oilu oldu 
ve aclmı Ali koydu. 

O anda Şeyh Ebuaaidin yüzünü 
bir ıtık yaladı; ne o~? ••• 

Birdenbire niçin bö1le deiit • 
ti? ... 

Tam bir yıldanberi hiç aıülm 
y- ft • ......,...., ond•• -...ı 
de zaten her zaman katları çatık 
ve yüzü uık olan bu adam birden-
b• .. • • ' ıre sevınmıtti ••.• 

- Bir tonıD.'.. Hem de otlan ••• 
Adı da Ali. Ne iyi ... Bir torun .... 

Di,e mırıldandı. 
Pek ıenç old11iu ıırada ve do 

duktan aonra ölen kendi oğlunu 
habrladı Onun da dı Aliydi. 

Ondan aonra hep oğlan iıtemİf, 
fakat Allah, yalnız bir tane kız 
vermifti. 
Şeyh Ebu-.icl, kanmıyan ~ 

aevıiainin, bütün canbhjiyle Y• 
niden bq kaldırdıimı hiısediyor· 
du. 

Fakat keodini çabuk toparlaclı. 
Etrafmdakilere, onun hayatını ya 
kından bilenlere kartı yufka ,U. 
reldi ıariinmekten korkuyordu. 

Sanki bu, onun IODIU2 inad Te 
prunıyla beraber, terefinin de 
matbra edilmeal demekti. 

Torununu bir an evvel görmek 
ihti~mı, içinde boldu ve eaki
ai ıibi aeaaiz yapmap bqladı. 

Aradan yıllar ıeçti ve ona fU 
haberi getirdiler: 

- Şahin Reiıin bir km olmuı 
ve adım Ane koymu!lar ..• Habi
beye benzediiini aöylüyorlar ••• 

Şimdi torun iki olmuttu. Pek 
hOt olan inadının üatüne. ııcacık 
Ye ikinci bir torun sev,Ui dofmut, 
ıüneı altında kalan bus ıihi fa -
Yaf yavq erimeğe bqluııttı. 

Birkaç yıl böyle seçti. 
Bu sefer Şahin Reiı de haberler 

ıHnderiyordıi: 

- Ne de olsa kayııatamdır. Se. 
verim. Vaktile yaptıimı aaypız 
bit, sanmm ki afknnıa bqııla.
llUfbr. Her halde artık itin böyle 
~dan Htilıil üzüntü çeJmai • 
yor. Hal»ibe çok meaudclur. Her 
zaman liabumdan haberler ah -
yor, onımla ı8rütmek ve bulut • 

faydalıdır. Herhalde filnde tiç defa 
mak iıtiyor. Eıki kavgayı unu • süt e.ığmalıiilr. Süt. sairnadan evvel 
talım, olan oldu, bundan sonra e.Uerini )1kamab ve memeyi silmeli • 
banplım. Ozülmeıinler diye to·ı <Hr. Kuyrqğu kunıldıyamıyacak hale 
runlarma ondan bahsetmiyorum koymalı iki çapraat memeyi ayni za

, manda ve ayni kuvvetle safmabdır. 
fakat artık yeler!... Süt indine saya bol gıda vermell-

Son zamanlarda Şeyh Ebusaid dir. Bunun ipa 8111l't pdaJar vardır 
de artık iyiden iyiye dolmufbı. Bü- pancar da taveiyeye deier. 
tün yllını ve inadmı hiryana at- Hayvapa kokusu süte sinecek •· 
maktan baf ka çare göremiyordu. rımsak, zencefre gibi otlar kitur gibi 

ilA~lar, sUtil nıilshil haline sokacak 
Bunun için Şahin Reise ıu ha· şalgam yaprafı, ispirto fabrlkaaı kits-

heri yolladı: peleri vermemelidir. Altı yü~ kiloluk 
- Yaptığı akınlar her yanda bir inete pnde altmıı litre IU içirnıe 

imrenilerek söyleniyor. Bunlardan ildir. 
ben de pay abyonım. Kızmım ra- Süt için beslenen ineie verilecek 

gıdalara bir ikl milal: 
bat olduluna sevindim, zaten ben 1 - Pancar 15 kilo, yonca dört ki • 
de onunla çatıftmııa bu uf\ırda i- Jo, kıtık bir kilo, sanıan bir kilo. 
di. Demek ki benim dütündüifun 2 - Kuru ot yedi kilo, pancar ylr
qibi olmadı amma, gene de iyi ol- mi bq kilo, ayıkl81U1Uf Amerikan frs
du. Ben de onlan özledim, gemi- tıi turt.o (hamur 1 lll 2 kilo, saman 3 

kilo. 
sine bir aıün kızımla tonmlamm 3 - Taze ot 30 kilo, aman altı ki • 
da alım ve buraya ıehin !... lo, çavdar unu 2 kilo ayıklanınış Ame 

Fakat itte tam bu haberin gel- rikan !ıstıfl hanıuru bir buçuk kilo 
tfiti günlerde Valeryonun ujurıuz ineklerin ~yıra sevki hem daha mas
bukmı yapılmıf, bunu duyan Şeyh rafiı olur henı ha'yvamn fazla •iit 
Ebuaaid beyninden vunılm ''ermeınesine hizmet eder. 

Uf& KAS•BLIK HA YV ANJ.AR - Ka-
benzemitli. Yıllarca kapandığı sablık olarak beslenen hayvan ya iki 
zindandan tam gUneı ve havaya iki b~çuk_yaşıodan itibaren yahud e
çıktığı ııracla yeniden ve daha i~ hizmette kullamlanlardan olursa 
kQrkunç derinliklere yuvarlaıqaı~ i)ef )'1lflllda besiye çekilir. Çayırda 

,,- beslemek ahırda beslemekten daha 
lı. tuarnafludur. 

:::Çdam..bir ha!de ,afiaola çalı· Ahırda besi daha pahalıdır ve h1z. 
yor, odumda, aaloıilarc:la yeri te- mette veya .Utü almmak için kulla • 
perek dolqıyor, tıbkı vaktile Şa. nılınış olan ha;yvanlara tatbik olunur. 
bin Reiae kafa tuttuiu zamanlar- Bu ~bl hayvanlara verilecek cıda 
ela olcluiu ıibi lazımbktan her ntimunelerl: 

_ıı -..._~ -} ı.-X...4t*11d19' ~ ... ~ 
yam tltretiyonıu. patateş J6 kilo, kıtık 4 kilo, kolza ha· 

Bütün cimriliğine ratınen ke • muru iki kilo üç yüz gram. 
ıenin ağzını açtı. Cezayirdeki 2 - Pancar kırk kilo, yulaf samanı 
Türk leventlerine bol paralar a • altı kilo, keten hamuru iki kilo. 
tladı. Onlan yer yer ltalya aa • 3 - Şeker f abrlkam Köspesl 45 ki-

lo, kuru ot yedi kilo, saman bet kilo, 
hillerine, Venedik laydanna ka • kabuğu çıkanhnq Amerikan fıstıiı 
dar akınlara 1röndermek için ça • hamuru iki buçuk kilo. 
ıştı. 'tt· Hayvan aemlılenildiği sırada, hay· 

Tütk leventleri zaten köpür . van sildetinin üçte biri kadar artma
lıdır. Semizleme derecesi cildin yumu 

mütlerdi. Bütün yaz denizlerde şak ve ince oldufu yerlerde yaf top • 
çalkanan gemilerini çarçabuk ka- larmlll bulunması ile anlaşılır. En iyi 
lafat ederek yeniden ~dmağa ha- kasabbk bayvanlarnam göğsü ıenif, 
zırlandılar. Şahin Reisin öcünü arknsı enli, balan kısa, iskeletleri 
her Jl&Jde alacaklardı. Cezayir az inldpfb olur. 

Baskül bulwımaz ve bir ökilztin a. 
beylerbeyisi bu uiurda ıeceli gün- flrlıtı tahmin edilmek lstelline Kete-
düzlü çalqmaia bqlamqb. le USUiü kullaDJbr: 

Cezayirc!e büyük bir ıef er ha • Bir terft ınetre. ile omuzlar ve dir-
zırbiı vardı. sek arkasından göğlfin çevreSI ölçü • 

Fakat aıiaızın ikinci Selimin lilr. Sonra omu bqmdan bad arka· 
ama kadar boy ölçülür. 

fermam oraya da yetitti. Hayvamn sDdetl =- aötUs çevreal x 
Ceu.yir beylerbeyi ııynlmıt kı · vücud uzunlqfu X 87,5 dur. 

lıcım yeniden kmma aürmekten DöL ALMAK - Döl alnıak için 
bafka ne yapabilirdi 7 ... hayvanın iki yaşını bulmam: beklenil· 

melidir. lJd ,.aıına gellnre her üç hal 
Bjrçok da küfür... tada bir boğaya çekileblllr. Gebelik 
itte o kadar... müddeti dokuz aydır. 
Şeyh Ebuaid, mümkün olsa Hayvan dofurmadan bir a;y evvel 

kendi emrindeki çöl atblarım de- süt l8jmum kesmelidir. H&J"'Dlla sıh
nbden V enedik üzerine sürecek, hJ ve bol pda vermeli, boıuk otlan 
kızını, torunlanru ve damadını vermemeli, flzerl don tutnıuı ııdaJ~ 

çok sofuk sa, ftrmemell yavru dtlftir 
kurtarmağa çabpcaktı. meeinln veya nıldenba bozulmuuu nıu 

Yalnız bir ~re kalmıttı: db olacak pclalarclaa l&kınmalıdır. • 
Esirleri para vererek aatm al • Matıaka lbım olmadıkça lliç verme-

meli ve baytara mUracaat etmemeli
dir. mü! .... 

3eyh Ebuaaid hemen Venedije 
bir elçi ıönderdi ve oııa, esirleri 
nn.rmak için yüz bin, iki yüz 
bin düka altınına kadar verebile· 
cefini ıöyledi. 

V enediğin bezirgan devlet a • 
damlan, elçiyi iyi kahul ettiler. 
Onu ağırladılar. Şeyh Ebuaaidin 
kızı ile tonınlarmm da eairler a -
rumda olduklarmı anlayınca bir 
denbire tatırdılar, gözlerinde bir 
feytanlık ve hainlik yıldırımı par -
ladı. 

tfayvan dofuracajı sırada büyük 
ihtimam ghtermeJidir. ilk cücltikte 
baytara milracaat 1&rttrr. 

Ktiçtik dananın hemen teneff tia et
mesine dikkat edilmelidir. Lüzumu 
halinde boğuuıcla birikmesi muhte
mel olan pıhtılan temizlemelidir. A -
nasma bırakmalı yalasın; memeden 
çıkacak ilk ştittl ona fçlnneıtdlr. Ga
bek yuuı 82rbae blru tenttlr diyot 
stlrmelidir. Anasının vücuduna la· 
mania olmalı üzerine bir ka~ örtil 
örtmelidir. Sonra yüz ıram bi rim 
yahud bir kilo beyu prab l~ell
dJr. Eter cloflµ-pıa mO§ktllltla olar • 

,(Devamı var) sa muzadı taaffUn enjebl)'&n yapılır. 

1 
Yazan: 1 Al~a ve bqka dale 1 

çevırme Devlet ya· no. 88 
Aka ~~~~- anınca koruıudur. ____ ..-.---. 

Prençip ıevincinden zıplıyordu. ne tehirler kurulmat. rılJlllll' 
Demek insanlar artık topa, 'buu· Sen de ıelir miain 7 _ • _ıJfl 
tu, gülleyi, zırhlıyı bilmiyorlardı! Eski Ayuofyanm ~ 
Onlar yeni tarihin en derinlerinde yerdeki iıtaayona ıittiler ,. 
metafiziklerinde kalmıttı ! yeraltı trenine bindiler. 

Profesör ne olduklanm anlata· Vezü Yanar dağının eski~ 
mıyacaimı anlayınca: nağmdaki müzikholde~ 

- Mümkün olsa da bunları ye- kanıı Omikrop teaadüf _.., 
ni dünya müzesine kaldınak. Bir küçük havuzun bqmcla flll'• 

- Neden mümkün olmasm? mutlar ıekiz lmynıklu altdl llf 
O sırada diplomat biriıinin ku· natlı, Yetil, küçük babkJan _,,., 

laima yaklqıh fwldadı: diyorlardı. 
- Bunlar çok iyi teflerdir. ln· Bir küçük, ıüzel bebek~· 

aanbtın daha çok iİerlem.-ine ya- man bir erkek aalanm nrtJD&.J!: 
rar. mit, havuzun suyu üstünde Oflll' 

- Öyle amma profesör aksini ııyordu. 
aöylüyor. - Bu bebek senin mi ()alildff 

- Sb ona bakmayınız. O insan Be • ı ba. - nımpi 
1ıx- daha çok ilerlemesini iıtemi- 1 ..... - Neden ıaliba diyorlUll ~, 
yen bir alçaktır! _ Çünkü benimmit ıibi tp• 

- Alçak ne demek? 
- lmaniyetsiz, fena demek. yorum. 
- O ne demek? - Ya fU kartıki bebe. ~ 
Ortağı öbür kulaiına eğildi: - O da benim galiba. ()1111 
- Ben ıize bunları ucuza ma· öyle seviyorum. 

lederim. - Ana aüdü veriyorsan, -" • 
- Ucuz ne demek? mıyor muaun? 
- Az paraya demek iatiyorum. - Birbirlerine o kadar ço~ ~ 
- Para nedir? ziyorlar ki, tanımak b.'biJ_ ~;. 
- ()nu ıize aonra öğretirim. Bütün dünya çocuk1anm ........ 

Yalım fU profesörle yanındaki min çoculu sayıyorum. fi 
delikanlıyı uzaJdqtmıuz. Oç arkadat em Amen~__., 

Diplomat aqze karıtb. bakır buçaktaki dolann a~ 
- Bir fırka teıkil edelim. Siya- nün yirmi bet binillCi pclBsll""" 

ıl bir fırka. lktidan ele alalım. bayramına ulqtılar. 
Ben ıize bepaini öğretirim. Görü- Dönüıleri havadan ola7 
nüz daha ne çak ilerliyeceiiz. Büyük Okyanoa hin ki 
Komiıyoncu ili.ve elti: üstünde haber aldılar: Gök 
- itin batı parada. fabrikalannm Alt • Acun ( ~ 
Bunlardan hiç bir ıey anlama • bt kürre) ifçileri Oat • Aoııt ~ 

~.1.1-- v• orofeM>rün ıddiflılahı - --11 d~) it Oninmtel~ 
hoı geldiği için hemen bir liava - talebeleri ıerefine bir aun'I ~ 
nakliye maçonaaı getirdiler. Ge • ıponı hazırlamıı. Sporlar ver, 
len hava aefineai elektronlu tel • müsabakaları Çiçekbuc.im ~' 
lerini takınca Bove zırbhıını tak- tasında ve babya doinı obua r 
tı, havaya kaldmb müzeye götür· )erde yapılacaktır. .,, 
dü. Birkaç dakika sonra çukurlar· Profesör, Prençipe bakarak"' 
da bir ıey)er kalmamıtb·. ledi: 

iki ortak prof eaöre fena halde ---- Gördün mü iıleri? ~~ 
içerlediler. Yavqça k'onuıtular: senin iıtediğinden milyoll~Jll"'. 

- Bunlar bütün _.Uf.. ündükl" e • ~ daha çok bafkalqıb süzell t 
rimizi altüıl edeceJder. Bir diplo • Prençip sevinçle arkadat--
mui yolu buluh bunlan yeni dün· lini ııktı: 
yadan qırmab. E ki d da L-··-• .... ~ - ı · ünya ~ ,,.. 

Komisyoncu gülüıD9edi: , · 
- Parayı öğretelim. Bir kere o

nu öğrendiler mi öleıi kolay. 
- KukanÇlığı unutuyonunuz. 
Onlar konUfll dursunlar, güsel 

Zeua profeaCSrün koluna ıirere1': 
- Kocacılnn ! dedi. Balar bu -

caia ıideceiimizi unuttun. Bizi 
bekJiyorlar. 

- Hangi bakır bucak? 
- Hlli. alıpmadm mı 1 Bizim 

dünyamızda onun adına Amerika 
derlerdi. 

- Gerçek, dedi. Hemen gide • 
lim. 

- Fakat ben tl'enorar1yon'1a 
ıitmek istiyorum. 

- Şu yeraltmdan si den le mi? 
- Evet. Yan yolda zelzele mm 

takalMmı da ıörmüt oluruz. Ve 
yeralb yıkmtılanndan olan zel • 
zeleye kar'ı ne gibi ıeyler yapıl -
dıimı ıörürüz. 

- Mühim ıey değil. Yeraltı 
botluklanndaki )-ıkmll kupkla • 
nna henüz anlıyamadığım cere -
J'&nlı teller uzatıyorlar. Botluk • 
lar yıkılamadan eriyor ve yeryü • 
zünde zelzele hiuedilmiyor. 

- Yanar dağlann eski kaynak· 
larmdan da ıeçeceğiz. 

- Bak, bu ,arülmele defer. 
S8yledikl,rine göre volkanların 

kaynaklan aöndürülmüf, yerleri • 

m&llllfız. ..JI 
- Sunl kıt ıporlannm ~ 

caiı mmtakayı biliyor musuO ; 
- Yeni dünyanın adı ~, 

dit özü deiİfmİf, ne bilaJiıll~ 
- Benim töyle kuvvetle~ 

nime ıöre bu Çiçekbucak ~ 
yer 'bizim eski Afrika Sa~~ 
birinden batka bir yer defil. "
ca Sahrayı çiçek bahçesi ... ;; 
dürmüıler. Müsabakalar cı. f 
Atlaa dailarmm cenubuoct-
pılacak. ,il 

Arabada yol arkadqbll 
1 

bir yeni dünyalı kısaca ~ ~ 
- Böyle yaz sünlerind• ıtl 

sporlan çok eğlenceli olur• J 
yıl yapılır. Gök itleri fa~· 
rmm iıçileri kar makinelefPP ~ 
letirler. lıtenilen kaimi~ .,
yaidınlır ve herkes ka~~ 
zakları ile gelib iıtediklert 
apor yapıp eğlenirler. ~) 

(DevaJll/ 

----
iş arıyorulll tfl_ 

Buharla ve elektrikle 'tlJfl 
makine ve motörlerde ~--r 
ıazı elektrik ve terkoz ~
lerinde çabımak üzer• it;:;/, 
ram. Adresim Babı&li Ca 941 0t' 
yokuıu Nur matbaan No.o""" 
nip •• 
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~ ı· r Kad 1 n Asfalt yoldan a;;.. vazgeçmişler! 
A k V H • R Gazetenizde Marmara - Ha-
Ş e ıs omanı liç asfalt yolundan bahsedilirken 

nakleden: ( VI • rtO) 

HABER'in tefrikası No. S 
Ge~en tefrikalann hülasası. ı gin olma imif ... Onlara memleket· 

kamile ism · d ki .. !erinde Kele§zadeler derlermİf ... 
Zel kad ın e genç ve gu. Fakat ticaretlianenin ismini, ba-

lı m, sayfiyedeki zengin ve 
~ k baaı, Hasan pafa zadeler diye koy 

oınŞUsu Dürdanenin evinde 

l3Çaeyd~?ır. Dostluk ettiği Ramiz muf ... Şimdi de, Vahide ekseriya, 
l'i il b böyle derler ••• Fakat, o, bu iımi, 

Bu e iraz bahçeye çıkıyorlar. 
ı:u sırada, briç oynıyanlar, konu- ruhan benimıiyerek değil, ıülüm
,. Yor. ıiyerek kabullenmittir. Bu genç, 

bot bir adamdır. Kamile, evlen-
A~at p rt • d h tta 1 meden evvel, ona, ıon derece itık 

tecrübesi ed eDv~~ d e ayaı· olmuftu. O da, aervetinden büyük 
var ı. ur aneye ge ın- b" kı 

te, OYUn k .. f .. ır ımını elden çıkarmıt bulu-

1 Edimekapı ile Eyüp aruma da 
aaf alt yapılacağı yazılmıtb• 

Aman, ıize çok yalvanrnn, 
gazetenizin köıesine ıunu da ya
zın ki: 

Biz asfalttan maafalttan vaz
geçtik, bizi timdilik Edimekapı 
ile Eyüp arasındaki o dünyada eti 
emaali olmıyan ve bir kere dalınca 
içinden çıkılmıyan bataklr.ktan 
b:raz olıun kurtaramlar, oraya 
timdilik yarmı yamalak bir Arna
vut kaldırımı bozuntusu dötetse
ler bize yeter de artar bile! 

Ayni yolun yolcularından: 
Cemal Muıtafa V eni ile oynkark en ortagıdpro esor nuyordu. Maamafih, lav içrede ev-

~ ço onuşuyor u. I d"I O l I "'amile d _] ..... k en ı er... aıra arıla, ben de 1- ı----

8
--

0
.....,_R __ 

5 
__ A ___ _ 

V ışarı çuu.ı tan aonra, . d .d. 
eygj artık D·· d . d" 1 • vıçre e l un. 

}'ordu B 'k ur anedyı ,, . .11~ em.ı- Dürdane, sonra, yaptığı ıeya-
1"' • ezı oyunun a u u,, ro- h l b-1...· • • O 
Unij oynad ... d b . at er amııne geçtı... , nereye 
nı· ıgı aıra a aşını çevır- .t ._.. k" 

ış tarar d ~ b 1_ d gı memı!i'.ı ı ... 

i :raya ogru aKJyor u. E ah.b . k" 1 d 
arar d ğ k' f. 1 v s eıı, eı ı nazır ar an 

1 :raya o ru es ı ıe ır e a- b. . . ka d D \>ukat ta h 1 . . l d ırının rıııy ı. oğnısu, koca· 
z...~ aş arını çevırıyor ar ı. d ..... k On 
"'fUnile il R . B d . . sına ebne ıgını oymamııtı. -
l e amız e rıyı nazar- d aka k 
atıyle lak' d" 1 .:ı an y yı ııyırma a.rzusuyle, 

ı p e ıyor ar.ar. , ki b. h _ '-d ki ge . h.l . . 1 eı nazır, ır ıeya at mera.JD ır 
Q' nç, ışte, aa 1 e ınmış er- k t s·· d . . d d" 

ı. çı arımt ı. oz e lf peıın ey ı. 

lhr 
1 

Kah lzm :re, kah Marsilyaya, kah 
aaattııı~ar ar - Ah! - Şu genç Parise, kah Almanyaya giderdi. 

1 Hiz11.arınd2 yıldız işareti olanlar Uzer 
erinde SO l de mua.mcle ~örenler· 

1 dlr. Ra amlar t apıınış tlıtl2nnı ~stcrir 

1 ttukut (Sat. l 
• Londrı ôJ8, • \'1~101 ~.. -
* NeTyort 126 - * MııJrtı 18, -
• Pıris 169. - * Berllo 48.. -l • Mllloo 218,- • Varşovı 14. -
• Brfltsel 118, - • 8adıpeşte t6. -
*Atına 24, - • BDtreş iT, -
• C'tDCYll 816, · - • Beigrıt 54, -

• ~otya 24, - * Tokehamı "·-* Amıterdım 8~- * Aluıı 945, -
• Prac 100. - •Mecidiye ft.-
• C:tn\11oım sg,. -· • BllDhot t40, -

ıca.:.:ıe kıskanıyorlardı ki... Hakikatte iae, ticaretten ziyade, 
idi B ue, onunla pek sıkı fıkı karısından uzak bulunmak gayre- IJ:=============::::==;;;~==:=::;ı 
deİ·k Undan mağrur gibi görünen tindeydi. Çekler (kap. aa. 18) 

1 anlın k ' ı· b. hal. "'ardı. m pe neşe 1 ır 1 Fakat, dolaşa do1ata, bu faal 
I<am·ı . adam, bir inme ile hareketsiz bir 

tu 1 1 enın batında fapka yok- hale gelmitti. Bir •ezlonann üze-
. tlerneı· b. Jb' · · · B ~ •-lini • •. ır e ıse g.ymıflı. e rinde ;ünlerini geçirip duruyor-

Nefret ettiği kanama aon gün
lerde muhtaç olmuıtu. 

Da. tna~ı hır kordela ııkıyordu. du. 
tij r elbısesi içinde göğsünün bü
lc n §ekli ortadaydı. Esasen Kami
b· 0 kadar canlrydı ki, ne çeşit el-
ııe "'İY•c .. d b- .. . gil .'O 0 

, vucu unun utun çız-
d erı bütün lavrnnlan belli olur

Q, 

Veysi, dü§ünce1i: 

Dürdane bunları anlattı. 
Pertev: 

• Loodrı cıı1.- •Stok.hım i.141S 
• r.;cvyort 0.78975 • Vlyau 4.1814 

• Paslı 11.0:i • Mıdrlt 1.6060 
• Mllho 9.2914 • Berll• r,9766 
• Brllfuel 3.40i'i • Varşoyı 4,90-
+ .Atına u. ı:n • Badap•st• 4.B ~ıe 

• Cnenı 2.4'! • • Blltreı 79.085 
• Sotya 67,856'1 * Otlgraı U.0715 
• Amıtcrdam 1.17.19 • Yotohaını t.7755 
• Pra« 18.08l'7 • MostoTı ı~ı -

ESHAM 
• ı, llıııka.s ı 10.1:; l ramv&y l'ı.~o 

Anıdolo 25. • Çimento u. 11.4~ 

Reji 2.20 Oııyoo oeı. -.-· 
SJr. Hayriye IMO Sı~ Od. -.-

Merkez Rıııhsı 64,2:1 Rılyı -.-
( J, sııomı -.oo Şark m. ecu -.-
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Her parçası ayrı bir heyecanla okunacak macera 
kıskandık. kuvvet, aık ve seyahat romam 

ASLANLI HÜKÜMDAR 

SÜLEYMANIN OGLU 
Tefrika no.150 

Murad adeta, hiç bir tehlike at· 
latmamıp. beru:!yordu. 

Yavuz içeriye girer girmez Mu
radıın keıkin bakıt larıyJe kartı· 

laftı. Konuımuyordu. Yalnız, bü
tün hatlarını kaf uma nakşeder 
gibi dikkatle bakıyor, onu, baştan 
qağıya ıüzüyordu. 

Az. sonra yavat bir ıele: 
- Sen Yavuz musun? diye sor-

du. 
- Evet Yavuzum. 
- Bana bunu naaıl ispat ede-

bil:rsin? 
- Hatıralarını karıftıT ve sor. 

Umarım ki aklımda kalanları bile 
ıeni ikna edebilecektir. 

- Pek ali •• 
Murad, bunu söylerken Yavu-

za daha çok yaklqtı. 
- Sizi dinliyorum. 
Bunu Yavuz ıöylemitti. Murad: 
- Sana bir tek teY soracağım! 

Hatti sormak da değil de vücu• 
dunda bir ıeye bakacağmı. Bana 
cevap vermek zahmetinde bile bu 
lunmıyacakam. 

Yavuz: 
-, Anladmı, dedi. Aslanımın 

küçükken kalçamda, bıraktığı ızı 
görmek iatiyonun değil mi. 

-Eveti. 
Murad, "evet!,, dediği zaman

da kollarım açarak Yavuzu ku
cakladı ve yavq, hıçkırıklı bir 
ıeale ilave etti: 

- Artık görmeie bile lüzum 
yok. Sen Yavuzaun .. Bna ne mut
lu .. Bilsen ne kadar ıevinçliyi.m. 

-Ben de ıenin gibiym. Ben de 
heyecanlıyım •• 

Bu candan ıarı1ma belki on da· 

i;:·;~·~ ... , 
: 1 ! Rıza ı 
i Şekıp 1 
: ................ . 

Yavuz bu ıözil ile Muradın 

geçirdiği kırize işaret etmek :ste
mitti. Murad bunun çok çabuk far 
kına vardı: 

- Hayır dedi. Bu illet benim 
on seneden beri yakamı bırakmı
yor. Öldürdüğü de yok .. En ç.ok 
en çok bet saat beni hırpalıyor, 
bu çok heyecana kapıldığım za· 
manJarda oluyor. 

- H :ç bir doktora göstermedin 
mi? 

- Gösterdim fakat hiç kimse 
teşhis koyamadı. 

Söze Merzuka karııtı: 
- A111camın da ıizinkine ya

kın bir hastalığı vardı. Zamanla 
geçirdi. 

Murad, bu dakikaya kadar Mer. 
zukayla hiç alakadar olmamışh. 

Onun tatlı sesi kulaklarında çın· 
layınca döndü: 

- Öyle mi? diye ıorduktan 
sonra yeniden Yavuza baktı. 
Muradın bu bakışındak• mana

yı anlamamak pek saf difük olur
du. Yavuz: 

- Ağabey, dedi. Sana tanıthr
mıya vakit olmadı. Karım Merzu
ka! dedi. 

- Ya .. Çok memnun oldum. 
Yengemiz ne kadar da güzel.. 

Merzuka Muradın bu iltifatın • 
dan memnun olmuşti.ı. 

- Teşekkür ederim. 
(Devamı ''"r ) e .• ;-- K'lı~, efcndic0 iim,- diye 

~ •ahibesine ıordu.- Ki.mile Ha
ltı kinıd· ., ,, tr. 

- Amt.n, efendim, son günle· 
rini 1;2in yanmızda geçirmit ol
mak ıaadettir ! -dedi.- Hem bura 
ıı, çok mükemmel bir yer •.• Eviniz 
öyle harikulade ki ... 

Eaki ıefir, buranın her kö§esi
ni ziyaret etmİ§tİ. 

P.omontl U,Qll reıeron -.-
IJ===-=============lll kikadan fazla ıürdü. Fransızca dersleri 

Halkevi Beyoğlu kısmından: 
ve • 

de· .. {~1• bu civarda ohıranlardan 
ci..,aı dı, Tatilden iat'f~de ederek 
tj 'fllta gehniıti. Yirmi seneden be 
tn,·8.fadığı ve adeta kansı gibi me 
hetti~e •oktuğu metreıiyle bera
de 1

' Profesör, çapkm erkekler-
n •.~Yılırdı. 
))llrdane " · 'd'' • na , aen1 gı ı .,, manas~ 

• Pa- ... · ~agını salladı• 
- J.f • 

ltiai 'b ':}~ hele! -dedi ... Gene eı 
niı, 11 1•ıni2; hiç değipemitıi-

))·· d 
dr, kur ane koltuia ıırtmı yaıla-

lltrıazca gülüınsiyerek: 
.._ l<&nı·1 V ı e ... -diye mmldandı. 

)tıin~ '<>nra, genç kadınm biki
l'ctJi ~~attı. Evveli en ehemmi

no~lad ...._ l<o an batladı: 
'<iedi ... 1( C:.ından ayn yqıyor ... 
ho\'atd Ocaaı ıizden bile daha 
hu>'iik ~· erkeklerdendir. Eskiden 
l'r, kııl ır ıerveti vardı. Bu para
l:tıelc nı arın kadmların botuna git.. 
bı\lt, Şi~dıyle bol bol aavur· 
•etti... tııdı, servet!nin vii7de sek· 
);' '"1 Yeıtn' " -&.lcat, 1§ bitirmiı bulunuyor. 
bıllf: ., errt

1
elinde de muvaffak ol

•' ~•ı arın '-~•di>'or, , .l(adınların hoıuna 

VeYıi: 
....... Va.Y\t . 
t>u d ay? -dedi. 

r ane· 
....... b • 

d' oenj b 
.·~· " 1::.1 unu §ahsan pek bil'•l' ,,. o~lllr A •:tol'\un · ncak kulaktan i-

ı::,,_. sah0

i
0

he • ......_ ıc~ . sı, daha da anlattı: 
llel "Cltnıl • ~ ıt, Clftı enın kocası Vahid, 
' ' n Pek .. l b" ~·ti>. tlıitn guze r erkektir ... 
.:_r. Iien asıyle bir erkek timsali-
1\i_ • , ona . d. 
h bıtJe ·ı 1 ız ıvacmdan evvel, 
Q~ ı ehi lik a_ dt.ıı d ~ le rastlamıttım. 
~. _ fl on aene evveldi. 

• -n-ıt an 1Ciİf1De ve zen • 

- Burası adeta bir §alo ... Avru 
pnda şato dedikleri de bundan 
farklı dcğ"ldir. Hatta, bu, ekseri· 
sinden daha. güzeldir. 

Bundan sonra, aile §eceresi ba. 
hisine geçildi. 

M:safirler, Kamilenin de, Dür
daneye koca tarafından uzaktan 
akraba olduğunu öğrendiler. 

Avukat: 
- Ayni ailenin b!r iki ferdini 

daha hatırlıyorum. Halide ve Ha
diye ... 

Dürdane, yerinden 11çradı: 
-Aman... Allahaıkına ... On

lardan bana bahsetmeyin... Aile
nin tereEini bir paralık ediyorlar .. 
Barlarda numara yaparlar ..• 

-Ya ... -diye Veysi hayret etti.
Ne ismiyle ... Herhalde Fifi, K:ki 
falan teklinde birer müstear kul
lanıyorlardır. 

- Açmayın o taraflan. •. 
Gene bahiıi kocaıına çevirdi. 

(Devamı var) 

Musiki aleminde 
Orkestra ile toplu bir halde çal· 

gı çalmak istiyen bütün amatör
ler, halk arasında musiki sanati· 
nin yayılması maksadıyle teıek
kül ebnekte olan orkestraya işti
rake davet edilmektedirler. 

San'at gayesiyle yapılan bu te
§ekkü!le bütün musiki ıeverlerin 
ittirak edeceklerine ve bu fırsat
tan istifade edeceklerine §Üphe 
yoktur. Böylece senfon·k repertu
vardan ıeçilmit eserler müteba.a
sıs ve üstad muall'mlerin idare
sitlde hazırlanmıı olacaktır. 

Kaydedilmek için, Cuma gün-

istikrazlar tahviller 
'19J3Tlrk Bor.I 50.7:1 Elıttrtt 

• JJ 28.7~ Tramvay 
• • .. N m 19.~S Rıhtım 

lstltrhı0ahll1 1 ~.u • Ar.adolu I 
lrgul lstlkruı 91.- • Acıdolu 11 
1928 A Mü. -,00 A111dcılu m 
Rıfdı•. -.00 • l\!llnıt~ll \ 

-.-
ıps 

17.~0 

48-
48,-
46,
~3~ 

][ RADYO~][ 
Bugün 

tSTANBlJL ı 
18 ,t.lmanOA den, 13,80 Dalı9 muaDd.11. 

plAk Ue, ı ... so Dıı.bcrler, 19,tO (Neıtlr eana • 
aında l.IAD etJO.ecıektb'.) :o ZJra:tt •ek.Uett ....,. 
mma konferans. 20,30 8tUdyo ıdpa ork.eıl -
t?UL 11.15 Soıı habe.rler, boreüar, ıı,ao 
Studyo orkeatrası, U 6ttıet,o Tanıo ve cu 
ork,...traıan • 

2%5 Khz. VAB.IJOVA, lSlıl m. 
1B Rad,yo temıilll, lB,30 S&&Jer, lt,ıa l'l

yana mualk181. plAk, sörler, 20 Koro kflmerl, 
ıtıszlcr, %0,!0 sısullz earkılar, U,06 llaf'H or· 
keetra maliktsJ, tl,'6 Ba~rler " Uıil"e, 21 
PopWer ııcntonlk orkestra, H,'6 KoJlferaaa, 
reklAru, U,05 clanS. 

M5 Khz. BUDAPEŞTg, NO m. 
18,3:5 PlAk, 19,10 Ders, 19,40 Opera once.

trıw. 21 Sötler, 21~ llaberler, ZIScala dl 
Hl!Aııodan naklen Me.aeagaıtlllbı Nwon ope -
ruı, 10,0:S Son haberler. 

Hl KJız. BERUN, 137 m. 
18,SO OTkestra tarafmclan dans pe.roalan, 

19,0:5 Çocuk neerlyatı, 19.SO Ekonomik ut -
rlyat, 10,40 S5tler, %0 Flut - Piyano Ue ktlçUk 
konser. 20,40 Spor. %1 Bıı.berlu, %~10 Daıls 
muslld11l, %1 Haberler, ıa,ıo lıltbıllatal .por 
LfthJ~erl. 

lkiıinin de göz kapaklan ıılan-
mııtı, Murad dolu göz kapakları 
araıından kayıp giren ıııkla par
lıyan gözlerini Yavuzdan ayırma
dan mırdda.nıyordu: 

- Ah kardeşim .. Bilsen ne ka· 
dar sevinçliyim .. Bilsen ne kadar 
sevinçliyim. 

Senelerden beri, b'rbirinden 
ayn düten iki karde§İn bu karıı
lqmuı cidden ıörülmeğe değer 

bir manzaraydı. 
Bir ua ne Yavuz, ne de Murad 

bir tek kelime bile ıöyliyemiyecek 
bw bale gelmişlerdi. Sükutu ihti
yar Haıima bozdu: 

- Murad, İfle Yavuz.. Artık 
muradına erdin sayılır. Bulduğun 
kağıdın aılı varmıy mıf.. Ben sa
na: "Senin kardeıin olmaaı ihti
mali var dememit miydim. 

- Evet Hatima .. Hak:kati söy
lemek li.zrm geline bu sevincimi 
ve bu Muradımı ben sana borçlu
yum. 

- Haklısın ağabey, dedi.. Ha
§İma beni tanrmamıt ve bana kal
kıp gelmemİJ olsaydı buluşmamı

za imkan yoktu. Senin Ha,ima ile 
tanııman da bu heyecanlı günü
müzün ba§langıcı olmuş. Fakat 
az kaldı bu sevinçli günü bir ma
tem havası kaplıyacaktı. 

Evimizde Pazartesi ve Perşem
be günleri aaat 18,30 da olmak Ü· 

zere Fransrzca dersleri verilmeğe 
başlanmıştır; istiyenlerin ev çe
virgenliğ:ne hat vurmaları. 

--0--

Kayıp aranıyor 
Üç sene evvel Darülaczeden 

yatı mektebine tahsile gönderil
mi§ bir çocuğum. Nufuı kağıdım
da (Süleymaniye Atik Alipaşa 

Büyük bahçe ıokak No: 24. Ba
bam Mehmed Hayri, Annem F at
ma) yazılı. Bütün araş~ırmaları• 
ma rağmen hayatlanndan bir ha
ber alamadım. Bilen vana aşağıı. 
daki adresime bildirmesini insan
lık namına dilerim. 

Yıldız yatı mektebinde 
226 Mehmed 

.Kiralık yalı 
Çe~elk<iyünde Kuleli caddesinde 

dört odalı kuHanı~h müstakil lıir 

yalı gayet ehven fiatle kiralıktır. 

Yaz ve kı~ otunnnğa müsaittir. 
nalıçcsi ve kumpanya ıuyu var<lır . 
Görmek istiyenlerin ittisaliııdeki 79 
numaralı haneye müracaatları . 

(3820) 

ZA Yl - Galata gümrüiünün 
9909 numara 9 - 1 -934 tarihli 
beyannamesine ait 31162 depozİ· 
to makbuzunu zayi ettik. Yenisini 
çıkaracağınızdan eakiıinin hükmü 
olmadığını ilan ederiz. 

Fmdıklı Enniı konterve 
fabrikası (3856) 

p••ınmııımınmı•ıfü~ lltnııı~mm 1 ummınırııw ın lliilllır u 

ili Allranga ,.e al:mıı k l 
WWWW&SdtDrntllUWl1'1'*fttmmiU!ll'lllllflfUU~t~ 

leri saat 11 den 13 e, Pazar günle
ri 17 den 18,5 a kadar Beyojlun· 
da Bursa sokağında 40 numarada 
muı~ki aanatkarlar cemiyetine l 
müracaat edilmelidir. 

YEMEK ve TATLI KiTABI 
Hergün pişecek yemeklerin ve tıtlıbnn hsıuiaı ft yapılışlann1 

bo kitıbda bulacaksnua. 1 
Sıoı yori ; :ot .:::;~:d:~::e::ı ~ 
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HABER.in 
Hikayesi Zenginliğimin başlangıcı Çok Gezen 

milyonları var. lyilik yapmakla s eya h a Bir ahbabım anlattı: . . . . . . . . 
Bili:yonunuz ki, azizim. ben, 

halivakti yerinde bir adamım ... 
Mesleğim de eczacılıktır ... Bugün 
bir iki mağazam ve bir de müstah
zerat yapan imalathanem vardır. 

da töhret kazanmıtlır. 
- Siz beni dinleyin .•• Bir kere 

Çok Bilir 

Notları 
tecrübe edin. Gıım111ıııııııııımı111ıtııııııımnı111ım1ııımııı~ımmııimıııı:ırıııııııııııilİllllliıııİl'İlllllıııııııııımııaıımıııııımı11ıııııııııııımııuıı--. • 

~~~b~rt,~::~k.ndimi Bali adalarında eski bir 
Piyasadaki bir dit macununun, 

iki üç cins }.remlerin, trat bıçakla
nnın ve dudak boyalarının, ko
lonyaların sahibi benim ... 

E, tabii, bunlar, sermayeye bağ· 
lı ıeylerdir ... Ben ise, fakir bir ai
lenin evladı idim ... Sultan Hamid 
zamanında isyan ettik... Sürgüne 
gönderildik ... Oradan da bir kola
yını bularak, Mısıra kapağı attım. 
Bir eczahaneye kalfa oldum. 

Üç bet yıl, dişimden, tırna -
ğımdan para arttırdım. Hatta aç 
yattığım geceler bile oldu. Fakat, 
gayem, müstakil bir müessese sa
hibi haline gelebilmekti. 

Nihayet, gayeme ulaıtım. Ger
çi, acı bir suretle: 

Bir gün, patron, bana: 
- ilaçlardan birçokJan çalın· 

mı, ... Hele müshil haplarında ek
siklik var! dedi. 

Benden şüpheleniyordu. 
isyan ettim ... Polis ahb patron

la beraber evimde taharriyata gi· 
riştirdim... Sonra, bankadaki pa
ramı ne suretle biriktirdiğimi de 
isbat ederek namusumla ayrıldım. 
Ten ha bir mahallede mini mini 
bir dükkan tutarak işe ba,ladım. 

Ekmek paramı güçlükle çıkan. 
yordum. Hiç bir dostum yoktu. 
Yalnız ilk çalıştığım eczahanenin 
müıterilerinden olan bir Hacı bey 
le görüşüyordum. O, daima dük
kanıma geliyor: 

- Sana iftira ettiler ... Ben, bu
nu yakından biliyorum... Sen na
muslu bir insansın... Haydi, çalış 
zengin olacaksın .. Görürsün ... di
yordu. 

V c 'kendinin nasıl zenginleıtiği. 
ne dair hikayeler anlabyordu. 

Hacıbey, filhakika pek zengin
di. Mısırın belli başlı milyonerle
rinden sayılıyorlardı. 

Pamuk feddafilan, apartman • 
lar, hanlar, hamamlar, hiç bir §e

yi eksik değildi .. Hatta, bana ser
mayemi tamamlamak için biraz 
da borç para vermek dostluğunu 
gösterdi. 

Faiz teklif ettim: 
- Haramdır! Kabul edemem! 

dedi. 
Almadı ... 
Borcumu, bir sene çalışmadan 

sonra, kendisine memnuniyetle i 
ade ettim. 

Canciğer dost olmuştuk. Hemen 
her gün dükkanıma uğruyordu. 

Fakat, aksiliğe bakın: Her gün 
de, tezgahımın üzerinden bir fey
ler eksiliyordu. Bu eksilen şeyler, 
gerçi, birer beşer kuruşluk haplar, 
falandı ... Lakin ne de olsa, beni 
gene sarsıyordu. 

- Bu ne memleket! diye kızı. 
yordum. Hırsızlar, bütün eczaha· 
nelere mi dadanır? 

O kadar göz kulak oluyordum. 
Her müşterime ve çıraklarıma mu 
Jrayyet oluyordum. La.kin hiç bir 
netice elde edemedim, gitti. 1 

Nihayet günün birinde, bizim 
oğlanlardan biri dedi ki: 

- Bizim Hacıbey hırsız! 
- Sus! O nasıl söz? 
- VaUahi hırsız.. Birkaç kere 

işte ıu delikten gözetledim... Siz 

alamadım. Fakat, çırağımı o gün 
ıavdım. Zira, Hacıbey namına Ön 
dan utanıyordum. 

Bir de delikten bakınca ne g8-
reyim: Eczahanenin içinde ve mah 
sustan tezgah üzerinde brrakbiım 
müshil hapları karşısmda kalınca, 
ak sakallı Hacıbey ne yapsın? •• 
Gözleri bir acaib parladı. ince, ka
did ellerini uzattı... Parmaklan 
titriyordu ve mor damarlan tiı • 
mişti. 

Kutulardan birini usulla alarak, 
cebine indirdi. 

Ah, gençlik ... Ah, tecrübesizlik. 
Ah, asabiyet. •• 

Kendimi tutamadım .. Fena hal
de kızdım. Saklandığım yerden 
fırlıyarak: 

- Ak sakalından utanmıyor 
musun, be herif? .. diye haykırdım. 
Hayatımı ne güçlükle kazandığı
mı biliyorsun ve sen milyonenin ... 
Benim beş kurutluk malımı çalı • 
yorsun ha? .•• Tuh sana .•• Senin gi
bi hacılar yere baum ..• 

Perişan bir hale n~adı. 
Titredi ... Sendel~di... Elini kal

bı fizerine bastırarak yere yuvar
landı. 

Evvela 
- Sahtekar! diye bağırdım. 
Fakat sonra itin ciddilettiğini 

anlıyarak, Hacıbeyi kanepeye ya· 
tırdım ..• lmdad çağırdım. IJiç ver- ı 
dim ve evine yolladım. 

Ertesi güne kadar hiddetim ha.' 
la geçmemişti. Fakat: 1 

- 01Uyor .•. Seni g8rmek lut 
yor! diye haber yolladılar. 

- Yüzünü feytanlar görsün. 
- Yok, yok... Vicdans12lık et-

me. Gel... 
Yumuıayıb gittim. 
Manzarası karşısında merhame

te gelmemenin imkanı yoktu. Yal
nız kalmamızı istedi ve: 

- Beni affet ... diye inledi. Ben 
de bir illet var ... itte oğlum, aç ıu 
dolabı .•• 
Açtım ... 
iki yığın müshil hapı... Baıka 

eczalar ••• 
- Şu yığın öteki eczahanenin. 

sağdaki de senindir .. : Hiç birine 
dokunmadım ... Seninkileri al.. 0-
tekileri de sahibine ver ... Ben, mel. 
un illetimle ölüyorum. 

Hakikaten de o gece, ruhunu 
teslim ebnif .•• 

Bir ay sonra vasiyetnamesi a
çıldı ve bana dört bin altın miras 
bıraktığını hayretle gördük ..• 

Servetimin baılangıcı bu para
dır... Hala ihtiyara rahmet oku-
rum ..• 

Ne garib illet, değil mi? 
rtal<tede": Hat;ce SUreyva 

HABER 
Akşam Postası 
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içeri gidince, hap kutusunu alıb ncan-t tlAntllnnın uun ıue 

b 
""'4mJ ııanıar ıo Lunı,ıur 

ce ine attı. ı • ......................................... ._. 
- lmkam yok. Günaha giriyor- Sahihı ve Nt'srivat Müdürü: 

sun ••• O, öyle adam ki, benden fa- HASAN RASiM US 

iz bile almadı. Hem, kendisininı .. -•8311-•.•o.•tı-r•"•''-' V•A•K•ı•T•)-M.••.tıaam _ _. 

~ . . cenaze merasımı 
Jenler bir araya toplanmıf· I~ 
sekiz genç kız ayağa kalkıYo~ 
yaVQ§ yava§ oynamağa ba§lı 
lar. 

Orkeatranın temposu atıl~; 
dare ediyor, onlar da ıarkı '° 't' 
yerek, yüzlerce yıl evvelinde';.; 
len bir an' aneye uyarak, f.at. j.t 
/eriyle zaman zaman ıehı;etı, ı' 
lirası, arzuyu, kini ve deliliği t ff 
sil ediyorlar. 8Jtün bunlar ~~ı 
.ime başlangıçtır. Büyük reıl /ıİ 
li iki ay oluyor ve cesedi, k0 'f 
ağaçlarla her gün mütemaJı 
tüt.ülenmektedir. 

Bugün, hocalar, yakılma ~ 
nün geldiğini ıöylemiflerdir '11 ~ 
ıtld yakılacak. Şarkılar, nı"' J 
büyük reiıin dört karısının lztJI 
iıtekleriyle ölüme gidiılerine ~ 
kat edecek, onların leryaJl 
bcutıracaktır. ~' 

Cuedin yakılacağı meYJ /ıl' 
odunlar hazırdır. Kurbanlar J' 
ıilmııtır. Cuet mercuimle I 
riliyor. , , 

Bu, bir mumya haline gelffİf 
tir. Ceıedin peıinden, dört~ 
dullann kurbanı olan ve " ~ 
denilen kendilerini /eda etnıJ ,, . . _...,, 
anesını yapacaklar. C ewraı""'~, 
lerliyorlar. Odunlara ate§ .~ 

~~~....-. ....... ~~~-......:lir. verilmez, dördii de sol~ 
/ıtri ~tına birer. Jıançcr cı~ 
lar. Y ~Vcıf yaocq •• Çünkü,, 'I 

/ kanlan ile kendi alcnlanna bil / 
rinde pudra, dudaklarında kımıı · ret yapmak lazım. Sonra, ~ 
zı ve ayaklarında çorap, ayakka • cudlannı leda edifin, öteki J" i 
bı yok.Belki elli sene bonra y\iksek dahi mükGlatına ve ıaade~'!' j 
ökçe giyecekler, dudaklarını bo- an evvel kavuımak üz.ere mr.ı-' 

Bali aJcm yerlileri dan.ıediyorlar 

Kötü bir gemi üzerinde Bali a l 
duma yakla9ıyorduk. 

Bali adasını Javadan ayıran bo
ğazı garbtan esen ıiddetli bir rüz
gar yüzünden cenubi şarki ve ti· 
mali şarki tarafından geçtik. 

Singapurdan bu ihtiyar yük ge-1 
misine Baliye gelmeküzere binmit 
tim. Batka vapur da yoktu. Ge
mi, önüne gelen yere uğradı. Her 
taraftan yük alacağını umuyordu. 
Nihayet Baliye gelebildik. 

Seyahat, çok ıeyahat eden in
sanlar için "yeni,, denilen hadise 
yoktur. Bununla beraber adada
ki kabileler ve yerli kadınlar sa
tinet nevialetleriyle gene de güzel 
görünmüştü. Bu kadınlar, film
lerde gördüğümüz Pc linezya ada-

1 

lanndaki kadınlar gibi yarı çıplak 
olsalar, muhakkak ki daha güzel 
olurlardı. Fakat ne çare! Moda 
buralara kadar burnunu sokmt·ı- 1 

tu. 
Adada müdhit sivri sinek var. 

Fakat buranın havasındaki berrak 
lık bunları unuttunıyor. Pislik, • 

yıyacaklar, &rımbilir? ruhlannı teJim ediyorlar. y 
Bali adasının hertuafınJa Hini Şimdi merasim ı&tmiıtir· fl/ 

tesiri görülüyor. Halk uysal. Ka • kJar ve danalar gene bC1Jlıyo~ 
dere boyun eğmiş. Fakat şimdi tarafta içiliyor. Ve birtd ';J. 
eski zamandakinden daha ''me • çiltler, birbirlerini kucaklıY ·~ 
denileımiş,,. Çünkü eskiden öyle ormana.. Y ahud da kulübelet' 
adetleri varmıt ki, mesela... dönüyorlar. JI 

Durunuz, size büyük bir reis Ve harikulacle gece, altırı ,..J ~ 
öldüğü zaman yapılan ~erasimi lariyle, yanan cesedin, Sutti y 
anlatayım: mıı dört dul kadının ve geriJI 

Güneı batmak üzeredir Uzak- lanlann Ü.Zerlerine ~öküyor• cıJ 
tan bir musiki yükseliyor. Danse· YOL 

kadınların fena giyiniıleri . güne -
şin her renge azami kudretini ve · 
rdiren ışığı altında siliniyor. El -
li kilometre kadar uzunluğunda 

ve kırk kilometre geııişHkte olan 
Bali adasında bir buçuk milyona 
yakın nüfus var. Bu küçük toprak 
parçasında, dağlar, yanar ve sön-
müş dağlar da var. ,-------------------------~ 

Karaya çıkar çıkmaz insan bu- Bu hafta çıkacak olan 
ranın sihirine kapılıyor. Her taraf ı '' s p t d 
yeşillik. Yollarda, başlarının ü- por OS ası'' n a .... 
zerlerinde sepetlerini taşıvan genç Jv .. 
kızlar var. Yürürken, ka!çaian 1 Profes6r lsrnaıı Hakkının gUreş aıeyb .~ 
genis tüvalet1eri altında rahat ve deki makalesine. güreş federasyonu re ı· 
çevik hareket ediyor.. cevab veriyor. Muhakkak okuyurıtJ 

Hepsi neıeli, sevimli ... Yüzle -



*~:;~~tileı 
Guraba hastanesi ve 

deri seririyah 
~ haıcı Ye ıuöleci aıb.- ·ı - Ma•d, bari faydasaru ıarü • 
~ tolunun tifayerl (da • 1or mu111n 7 
~ _,gıı b!) Cerrahpqa -Ne ıöylüyorsun be kardetlik, 
~ el&. Biaden bqr alnJan, ıörmez olur IBU1\llD hiç? Şimdi 
~ 'tla~' diti .. slryan, )m • tamir •aY~~inde aeçmeie yiiz tut· 
~ n hemen eoluiu dofna-- tu. 

alil Ona da· 

7 

~~-ha.ta oklh da - Geçmit olıun! 
~ ~ ~ orada yat • Dedikten iOIW& oranm .ıci .,.. .ııı Hakimler .. 

4 
_ Biribirine ballanan Javacılar 

~'na hemen yak pbidir. mekdarlanndan ve bizim eski ı il •• 
~ iraaan Canim bq. dostlardan ditci Bay Arif Fahri Dava arın yı arca surme a. ~ ) Rt;.tu de biaden, ara- ile buluflum. lıini ltitirmit oldulu • 
-- d&ıt oraya dGtenlere imdi. için eı.ki aiırrlarnm eski yaz i-

llQ U. •l ile tardır; onlara tatlı lemlerimiai •e ıenç J&tmcla ka,: • d • '-' • t k H b • t d ' 
~tiller 1\iaün iki btlı11111 bettiiimiz butanenin kltibl Ha~ ıgı e yer, a eşıs an ır e 
~ · lea de ıimdiye b.dar nallalu anarüc Wr mticlclıet dert· 
Wf\h ~ feJl•r için bir iki sez lettik. Soilr& k.ıaditine bir itimia 

""' ··"H» a., ıtiltdünUn ıco. düıtüğü için rontıen müü.haNJ.. Davacllar, iddialarını isbat edemezlerse, arala-! 
li..ı)-::-lilini (mitafirperverli • Bay Şükrü ile laıiıftık. lıinm bak· 
"'- "111 

Lol vörmüt isem de be - ~le uatuı olckılu kadar kendisi- rında uyu su ncıya kadar bi rbi rle rine zenci rlen i rler 
~ıq.."'-~em daha berideki ne ıelen hutalara kartı .,lr •I· 

iL. •tqt&nesidir! lrhr (hekim) nezaket" tefkati- 1 d 
kt ....... •ılaldıkca ben oraya 4r.o- nin ton aerecesini llateren bu anı 1 ar. 
~ ~~*-e ol1UD, kendime ol· zat ile ıöriiiürken JUlDDIU Ba1 0 .. fdu .. ru .. lenı•n 
~ ----.ıtlQ Loımn.n hekimini Civ&d Kerim ••idi. Tıb faküheai 

--da aranmı deri teririyatmm iN cleierli Ye akrabası tarafın· 
~ aiin sene elimdeltl b • çôk sicak kanlı doçenti ile ele he • 

, d"- '"için oraya damladım ve men orecıkda allbab olduk. dan yapılır 
~ lcapıdan ıirerken bütün o Deri seririyatı dedim de aklıma B 1 t ti b l k 
~) :~rdli uııılarım .Cht.tırala. ıeldi. Şimdi Y~nibahçedeki G\IN· r es 8 ( ,~'mı, yo -
di liiıaı iter Lirer depretti ... Heyıl- ba baetaneaiade bulwa fakült.. 88 bir katır mı? 
(,ı.•r ~,, bir vakitler, adına nin deri ve rihl'ftl hatlahklar ... Habefiıtanda ıuçlulann muha-
~I.,. ~i) denilen bu ririyatı rerçekden 16rillecek bir kemeaine Da117& derler. Danya 
"~er )ı&llaneıinin yollarmı ben yerdir. JUDD en 6konomik Ve en kestir· 
~1 ~ll'llUJ, az mı tepmİt- Eskid• hemen clmle bpıımm me bir uaul olmaktan bqb dün· 
~ 9akitler rahmetli Hacı yanrbafmcla halunan profetlr o • JUllll en natGk milleti •yılan Ha-
1'..~ clıaha taldı, ıinMli Samtun duı it. __ ,..._,..., eonra li- betlllerln de belendiklerl bir eğ-

'
~~.· ... · · .__ -•- '-'-•- ~ - bora---- 'IL_I _,ı__ · Jı-..a ı----..1ı·r. Hele ecnebilerden Dan· 

1 
L. •ıln ıç naRalDU&J'I uatası .. ,...,,._, - em ~• ve .... a ....u 

~ Ali Rıd•an oman hat • • koygflan hep .,...,._ ptirilerek yayı 16renler ve bllenler onu bir 
~ •; 1"agun C&faloflunda yemaen ~ olaD lıiU llbora· ttilü unutamaılar. 
~ helrimJik J&pan doktorla. tanr, dnilftUlr iri koca·haetane- Habetlatanda muhakemeler, 
'1...._ ~ Bay Kamareddin nin ıimdi en ,Uael bir lmlımclır. 1Mydanlarcla, bahçelerde, dere 
ıf. -~ i1e onun en ı3t- Hele profetlr Hultal S.hcetln o • ve 101 lrenarlatmda, kralm •ra
ll~ • 11Jerlerinden idi. Hutue • daaı ile llboratianr, uİ9taa oda • Jmda nllwd rUıelinen yerde 
!'fi lllhdl iç1ı..talıklar poliklinifi lan, eonra huta kcmatlan man. yapılır. Ve en bqlrca \'&1fr halk 
t.._ ~ •e aom .. an sok lnsanlt- zahl. itibari!. pek emaalıia bir tarafmdan yapılmaııdır. 
~· !;t 1Üluek )ilreldilifini rlr yerdedir. Herkea, her vakit hlkim olarak 
"-~ "iUID dejerJi doktor Fat- Al~ pütenleri.nin önü ,a. eeçllebilir. Meeell sobkt& ıider· 
'-çır, _.r be lıenüz o vakitler ak. aün alabildill kadar bakla, enri· ken blrl arkanızdan batmr: 
' 1Cblü 8&1 Kemalib ya • nar tarlalUı, IMJY& bo*lan~ut ile - Gel bu iıe bir hükUm ver. 
ı~'lilıiıaijti. ,...,..U det• .... olan ba oda Siz istediiiniz kadar itlniz ol· 
~ )• dalıaca Wtım, ıene o .. hYUflar, hani hahar ve 1U clujl&Du tö7leyin; biç tanıma· 
~~· "" ucak bnlı Bahtı • ıüaleri &.Mta 11,Ya tebdili &çift bl- dıfınız, ldmaeler sizi kral namına 
•• id· :doktcwlarctan) çoju ora. çilmiı birer kaftan olacaldır. Bu medeni vazifenizi yapmafa da .. 
' ~- ~e ilk kutıma çıkan ciheti profu6r HulGai Bibcete -.et ederler•• artık "'1 daYete ica ·· 
~'ilci~ laefenininia? Bizim f&ir liyledifim laman, süldv: bet ıizin için bir borç olur. lıini · 
~~ 1.-~~ çdcmum mı? Arka. - ~n dedi, M1le :reıillik yer- si, rücünilzü bırakır, bir kum yı .. 
•Le ~ entariıi, hasta hırkuı leti 1nenin, iıtenen yazın ıel, imı yahud bir çimenlik üzerine 
~d Ptıtın da dolatan zavallı Ha- fU enainar tuluma bir •ndalye oturur, davacılarla phiclleri din 
~~ hç~ilc hur&da aorl11 l»lr une ile bir ..... koJduraJhll, otar, ya- lemel• bqlaramız. 
""1 ~İt, timdi operaıtı&r Bay zılanm ora.la yu ! Habetliler o kadar çok aöyleJi· 
~ -ıa ko~a iyilepae Bwanm aıiltanluı da pek can cidirler ki, haklarmı 1nüdafaa et· 

-..... c._.l~ormu,... çocitklar ••• Hele doldor Bay Ah· mek için avukat tutmazlar. Kendi 
biti~ ?~n! med ile Ba1 Fahri denilen •i hakkını herkes kendisi müdafaa 

~-~~dıaıyle ayakta bir iki rene ftl' ld İnlaDI iN.inen can \'e eder. Bayle uluorta mahkeme tal· 

~~~da ~!1nc~~~ :tfir•kden kUUJyorlar. laklarında balledilemiyen davalar 
ııı....._:-t..,._ "' ~ aıea.u Sıtur Plmitba ılu Gureba uıl re11DI Danyaya Yerilir. 
~dan KapallÇ&l'fıcla haitaneai deri eeririptmm Hd er- Bu reamt mahkeme ya pazar 
"'-..... T elriraarayb Bay N.. lcek hutabaıc.ıemı ela tanıt&J.1111: aıeydanmda, yahud tacirlerin dilk 
,, Va1 H • Ba7 Santil, Ba1 Zi;ra. •• Bazı k&ıılanntla kurulur. Bir tanfta 
~el ~i, ten ne an,or- ha.tala.,. bil demerlalımdan J& • dawl aurna çalarak çeqiler oy· 
'~ prlan en ~ enJtılcıti,onJ~ bl- narken öbilr taraEta Şanıma deni· 
~ aki m.dntb le Mltata ~ .,._claa ıa1et len hırkuma bUrilnm6f, ihtiyar 

'4nt -... ıeleA.leril tuitahlctı ,.,_ W ild tltfWH >.,. bir blldm iakemleye kurulur, ,... 
(~ 1 Mioli ~lb ttİliN&ll Mfl ora- nma lld J&rdrmcrıını alır ve ba· 
• a. weat.ttiilı) IWi • ~iti tal.,a, Pite ,._, adeta an hunlara daftCılarin ~tjkleri 

,,...._ ..._.., alltb Wnr ıarm • ..._ •liıbıat- Ud Jdtl de lltlbak eder. Hlldmin 
~' Qa~'*' l&rclır. · · Ud polb ıaemuriyle yalnıa hUkUm 
,~lff , k~ BtiiaW11em161clMtllilerWı ....._.....___._...__..._ __ 

1 ıı..i .... çMiı 11!..!'" biılilıı' Mııti 'lrlıllfle .... .... ....... .. •• ..inci-. ........ 
....... ~.-:~Allah • IMV, tiem Wdm d~an mlttim? Şimdi, ..kiıl ılhl m uk 
~ a.lip ha 1 Haftada ~ ıtm a~ laaaa.,..,,ıa entan1 haatal.._ plmaifol'l&lllt kutun bakma, u-

t oe-. tamir ettiriıo- j'ill •1 ~. ŞerafeclcUDin il • tık benden IODIUZ olarak ayrıla-
'~ .,_atuarmda da ilrmilfHlm, Hey · calc tek T• enim.iz bir cana kal· 
~ ~ '-iir ecliJor? Pli Gur.ba laaiitınui laey, •Mti-o dı da onun için bu,ünlerde eana 
~I telr ffuJG.ı ~ le kaç candan MYıilfJi, IOlllU ay pek 7olum düpnüyor ! 

ılllktaa lmltarmlık ilin amba ı- • , Oanan CCnal Kar.sua 

Sokalt. ortaırncla ka rulan bir mahkeme 

verdiii de ıörülmilftilr. Polisler, 
pyed davacılar arasında kavıa 
çıkacak olursa, müdahale etmek 
için bulundurulur. 

Muhakeme baılayınca artık 
davacılar bUlhUI kesilirler. Etme· 
dikleri yemin, ıetirmedikleri mi· 
sal kalmaz. Derken birbirlerin· 
den uzaldqırlar ve kota kota yak· 
lqarak elleriyle bir ayaklannı 
kaldırıb, birbirlerine taylemedik
lerini koymazlar! 

H&kim ıea çıkarmadan dinler. 
Ettaftan toplanan halk kah bu ta 
rafa, klh o tarafa hak verir, gü· 
rültü patırdı eder, birini tasdik e

der, öbürünil tenkid ... 
KürUltü fazlalatınca hakim bir 

hikmet savurur: 
- Teker teker konuıulurıa her 

keı ititir. Herkeı birden konutur-
1& kimse itihiiez ! 

Buna rafmen İf hazan azar, it· 
te o vakit polisler ite karıtarak, 
adaletten önce halka bir iki sopa 
teni ederler ve ıürültüyü yatıttı· 
mlar. 

Habeşiıtanda küfretmek, adam 
yaralamaktan daha mühimdir ve 
cezası da daha ağırdır. Fakat ba
sı olur ki, davacıların ikiıi de va
kayı ne iıbat edebilirler, ne de 
itiraf ederler. O vakit h&kim i · 
kiıini de hırkalarımn ucundan 
birbirine ballıyarak ıon defa o • 
l&rak dofruyu saylemelerini ih • 
tar eder. Bu da kir etmeue her i .. 
ldal de hUktmete, tl iıbat ve iti • 
raf .dinciye kadar bir desti bal, 
yahud bir katır bedeline mU•vi 
para rehni vermete mahkGm edi • 
lirler. Bu rehni vermektente itiraf 
etmeli tercih edenler çok ı&rül • 
milftilr. 

Hlldm, hUkmil Yerirken, ,U • 
rültU k•ilfr, h.a. eli• U.til el . 

ker, hlkimi dinler ve adaletinden 
dolayı hikime tefekkür eder. 

Para cezasına çarpılan kimse 
hemen hemen daima parayı ve -
receii adamla pazarlığa airitir, 
etraftan da yalvarırlar. Derken 
alacaklı, bir büyüklük gösterir 
ve cezanın Uçte birini bağıtlar. 

Herkes alk19lar, fakat pazarlık de 
vam eder. 

Alacaklı, alacalının üçte biri
ni de hakime, yardımcılarına bı
rakır. Geriye kalan üçte biri için 
daha uzun uzun pazarlık yapılır. 

Sonunda uyutulur, barıııhr ve 
dost olurlar. Uyuıamazlarıa u • 
yuıuncıya kadar zincirlerle birbir
lerine bailanır. 

Hakimler devletten maat al • 
madıkları için her bahaneden iı • 
tif ade ederek muhakeme yapmak 
için can atarlar. 

Cürmü meıhud halinde yaka • 
lanan hırsızları hakim derhal lpo
potam deriıinden kamçılarla döv· 
dürür. Vuran adam, her vurutun· 
da kamçıların sayıaını bağırır ve 
umumiyetle dördilncü, betinci ıa
yıda döfülenin sırtından kanlar 
akmaia baılar. Kamçılanma bi
tince yaralar, kovalarla su getiri· 
lerek, yıkanır ve eler ıuçlu terbi
yeli bir kimse iıe yediji dayağa 
rafmen diz üıtü ıelerek sürüne sü· 
rüne hakimin karııaına ıelir, te
fekkür eder. 

Cinayet itlerine ıaray mahke • 
meai bakar. Bu mahkemenin rei • 
si bizzat kraldır. idam cezalarını 
vermek hakkı yalnız bu mahkeme
ye mahsuıdür. idam edilecek a
damı, aldürdillü kimıenin yakın 
akrahaıı, öldürür. Katil ne ıuret· 
le aldümıüfle, kendiıi de o auret
•• ölthlıe mahldbn olur. 



Kavlcill bulıı,, ~·ıma... de.u:deı ın<le 

bulunur. En ziyade göze çarpan hu
ıwdyetf. başıdır. Kaplan balığının 

denl7.de yalnrı başını görenler, viJcu • 
dunun da baş gibi büyük bir mahlQk 
olduğunu sanırlar. Halbuki vücudu 
yarım metre boyunda bile değildir. 

Dişleri ve gözleri büyüktür. 

1 Faydah Bilgiler 

Çocuk ellşlerı 
sergisi 

1 

Nevyorkta her sene böyle bir 
sergi açılır. HükUnıet te bu ıerri • 
ye tetvik mahiyetinde yardımlar 

yapar. Sergide bütün mekteb ço • 
cuklarnın elitleri lethir edilir. 

Bu elitleri araaında iptidai ıı
.oıf talebelerinin yaptıklan kağıt 

ve mukavva oyuncaklardan, kız 
liıe ve aan'at mekteblerinin itle • 

dik!eri yaıtık, peçete, maıa örtü
sü, elb:se vesair değerli itlere ka • 
dar hepsi göz önüne serilir. 

Bizim de mekteblerimizde ayn 
ayrı açılan çocuk elitleri sergisi
nin ayrıca bir araya getir :Jere.k 
büyük bir sergi halinde açılması 
muhakkak ki çok fay dalı bir te-
9ebbüs olacaktır. 

TerbiyeJl çocuk 
Terbiyeli çocuk nelere dikkat et

meli? 
1 - Blrlal konuşurken lôkırdı11a 

karı~maz, 

2 - Biri6inln odaşına kapıyı 
vurmadan girmez, 

3 - Birintn yanlışına a4nnı açıp 
gülmez, 

1 - Bir ihtiyar ayakta dururken, 
ona derhal yerini ı·erir, 

6 - Bir yemeği ıevmeıe bile on· 
dan ıtkô.get etTMz, 

- 6 Kendl.aine aid olmıgan eıga
ya el uzatmaz, 

1 - Kapıyı kaparken hızlı rek· 
mez, 

8 - Yemek gerken gilrültll yap · 
9 - Yapamıyacağı ıeul yapmağa 

kalkmaz, 
10 - ı· ol da 11/Jbek sesle konuı . 

maz, 
11 - Kendl&lne ald olmıyan mek 

tubu okumaz, 
12 - Annesinden vıe babasından 

şikayet etmez, 
13 - Bir toplantıda birinin ku

lağına lakırdı söylemez, 

Fıkra müsabakamı
za gelen cevaplar 

-23-

Blr silrpUrlz 
Cevadın babası Almanyadan 

gelirken, son ıistem bir radyo 
makinesi get:nnitti. 

O gece Cevadm babası mi
aafirlerini eve davet etti: 

- Bu kadar hassas bir ma
kine ömrünüzde ilk defa dinli -
yeceluin · z ! T ıbkı bir insan ko -
nUfur gibi ••• 

Radyoda lıtanbulu dinliyor
lardı.. 

Birden, ince bir ses ititildi: 
- Bonıuvar Bayanlar .. Bay

lar! Bu gece ıize çok gülüne b:r 
surpriz hazırladım ••• 

Baba11 fataladı. 
Müzik arasından yükselen 

bu ıes parazit olamazdı. Maki • 
nenin yanına sokuldu. İtle tam 
bu ıırada radyonun büyük ka • 
pakları açılmıftı. Misafirler, bu 
zeki çocuğun makinenin alt d~ 
labında saklandığını hayretle 
gördüler ve bu ıurprizden çok 
memnun kaldılar. 

İzmir: H:cran Niyazi 

Mekteplerde: 

Sinema 
Bir kaç okuyucumuzdan ayni 

mealde mektublar almaktayız: 

"Çocuklarımız sinema görmek is

tiyorlar. Nereye götürelim? Ço
cuiun lıN anu.ww tatmia etmek 
icab eder mi, etmez mi?,, 

Kültür Çevirgenliğinin bu itle 
meşgul olduğunu ve çocuklar için 
bir sinema mahalli göstereceğini 

haber aldık. 

Küçük çocuklar umumi sine · 
malara gitmesi elbette doğru de • 
ğildir. Fakat, onlam sinema arzu-

larını tatmin etmek, küçüklere 
faydalı filmler göstermek şüphe
siz ki ahlak ve terbiye bakımın

dan laznndrr. 

Bilmece 

Yukardalcl parralan o ıuretk ü
kesip yapııtırını:ı ki, (HABER) gaze
tesinin baı harfi meydana gelsin. 

Doğru yapıştı • 
ranlardan birin • 
ciye bir kol ıaaıt, 

ikinciye bir el çan
tOBı, üçüncüye bir 

1 inciye ıık 
bir 

Kol Saati ..._ ____ _,,, 
albüm ve ayrıca 150 ukuyucumuza da 

ayn ayn tTWhtelil hediyeler vereceği 

Bilmece müddeti 15 gilndlJr. 

Şen yemek 

Londrada bir terbiye mütahauısı, 
bir evde üç dört çocuk vana, bun
ları büyüklerin sofrasına almıya • 
rak, ayrı bir masada kendi kendi· 
lerine yemek yemelerini tavsiye e 
diyor 

, ,, 
Fıkra milsabakamı

za gelen cevaplar 
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Ahmedin babuı tercümandı. 

Bir gün seyyahlarla birlikte 

giderken, Ahmed de babasmm 
yanına takıldı. 

ltalyan seyyahlan ilk defa 
latanbula geliyorlardı. 

Bunlardan biriıi Abmedin 

f>abasma minareleri göstererek 
sordu: 

- Bu fabrika bacalarmm te
peleri neden ıivri ve kül&hlı
dır 7 

Tercüman tatırdı. 
Ahmed, seyyahm bu 

görütüne gülmekten 
menedemedi. 

Lifa kanttı: 

yanlıı 

kendini 

- Baba.. Seyyalia ıoraana, I· 
talyadaki kiliselerin kuleleri bi
zim minarelerimizden daha az 

Bursa: Meli.bat Tunc 

Cevaplar 
• lzmirde Seniha Taner- Mek· 

tubunuzu henüz almadık. Okuya
lım ••• Muvafıksa netrederiz. 

• Ankarada Selim Naci - He
diyenizi poata ile a&aderdik. 

• "J ratizoDda t~ K&Clri -
Bahsettiğiniz listede adınızı ıöre
medik. 

• Buraada Nüzhet Ali - Sor -
duğunuz kitabın hangi mubarri -
rin eseri olduiunu yazmamıııı-

bahn fiıumu i!K """e gc~eil ıılll"' 
1ı gemilerden birinin resınini ~ 
neşrediyoruz. Bu geminin diirt bS 
ve altı direği vardı. Direklerde ,ff 
yelkenleri bulunurdu. Daha 80 
geminin yelkenleri de kaldırıl~ 
vapur yalnız buharla hareket ' 
tir. 

Açık havad8 ~ 
çocuk gezıntllB 

Almanyada açık havada ~ 
gezint!lerine çok ehemmiyet f 

rilmektedir. Mekteblerde ~·'r 
lerde göze çarpan san beııjjli 1 
cuklarm -yalnız gıduızl~tJI 
ğil- havasızlıktan da ıtbb';.t' 
bozulduğu son defa yapılaJI 
tiıtiklerle sabit olmuttur. ; 

Sabahtan ak§&Dla kadar "; 
tebde dört duvar a.rumda ~ 
kalan çocuklarımız evlerine ~· 
ce de tekrar kapalı odala,. r · 
rek temiz hava almaktan 
J..Ahyurlar. 

Çocuklarımızı, açık ba~J 
z!ntiler yasmıak ıuretile k~i 
yı dü_tünen okutucularmull 
tür Çevirıenliğinden yardllll' 
riz. 

nız? ... ----·-----~ Sıhhatlı çocul' / 
HABER 

Çocuk Sayfası Kuponu 
31-1-1935 

Sıhhatli ~uk nelere ~ 
nıell1 

1- Her glln yol y11ramelf, 

Z - Bol günef görmeli, 
3 - Temiz hava almalı, 

ol Yangına Körükle Gidilmez o 4 - Menba ıuyu içmeli, . ~ 
6 - V aletinde yatıp kcılkll" 

1 - Azgın hayvan mr dediniz? Hiç 
de değil. Atlar, çok sevimli mahlük
lardır-

2 - Onun eğerini çıkarmak, deveye 
hendek atlatmaktan daha a::üctür. 

3 - Çok yanılıyorsunuz, Bay am· 
ca! Yangına körükle gidilmez. Hele 
şöyle bir okşayıverin. işte, derhal sa· 
kinleşti- Gördünüz mil? l 

6 - A:ı N ıık yemeli, ıJ 
1- Ne,elt lnaanlarla diJI# 

mus, ~.al 
8 - Yaramazlığı terblgd" 

receılne vardırmamalı, ,JI 
I - Haatalanınca derhal 

ra göstermell, . .) 

10 - Zekdıım lnklıal ,-
oyunlara alııtırmalı, ~ 

11 - Sokakta başıbof tJolll'" 

1 - .u ... """••.::>••.uı .. u ..... ..... .:': • ... ~ .... , __ , ... ···- 'l • ·:o .. ... ·:·"···..,.• .. ~-· . . • .. _ _,.., ... 7 •••• ........, • .,,1 ı....c .. ..:_, c Lt!•C.' t:>ıvu j oc:;ıı.ıcı gut.ll \ 1.) <Ul<h•J. .,,, ÇO\;UA h.on· ı tanıtuan bU ÇOCUK. bu) Uii ı01:1;ı'' 
rl başlamıştır. Geçen hafta kuçuk ço- tır. 2 - Amerıkada ılk mektcplcrm l ' 'c eleldrık mevceleri hakkında tzahat ~ri verilmiştir. Orkestra şefi Davtd hl. arkadaşlannı şayanı ~;...' 
cuklar arasında yapılan bir mUsaba · son sınıflarında talebeye ameli fen \erdiği görülü~ur. 3 - lkincikanunun ı~mtnde on iki yaşlannda blr çocuk - meharet ve mu\'afiakıYette 
k&U. .reşimde ıö.rdilğünüz alta l&§Ul· duslerl verilmektedir. Resimde bir _ tur. !istikbalin musiki llltadı} dl,ye m.iftir,. 
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Tarihten Sovyet 
evvelki zamanlara 

ait bir sinema 
Sinemasının on 

beşinci yıldönümü 
1_ Geçen gün Rodos adasında çı·ı 
1tan "S lA • ı· . Bu .. e .. am,, gazetesı e ıme geçtı. 
b. ' kuçuk boyda, dört ıayıf alık 

lr ga• t G • .. .. .. ... e e.. azetenın uçuncu ta· 
Yıfasınd .. l b" ·ı· .... a ıoy e ır ı an gozume 
satı>tı. Aynen koyuyorum: 

'Yalnız Tilrk hanım
larına mahsus 

''B t ugün öğleJ en •onra •aat üç-
e MQndrakiJe (FQJyo ErJi) nJe 

Slr/ T iirk hanımlanna malımı ola
'Qk gayet güzel rJe eğlenceli ve 
•eali (V h · h l ) lil · ·· 
1 

• a ıı ayrJan ar mı gos 
..,.ılecektir. Mqhur komilf Dok-
~or Oak) ın ıon Jerece güldürücü 
omedileri bilhaHa görülmeğe fa 
~"~~ 1 

Duhuliye: Büyükler için bir bu· 
f k lrank, çocuklcu için bir 
TQ11k.,, 1 

ıı· b ku anın aı tarafını beraber o-
Yalıın: "Yalnız Türk hanımla

~na ınahıuı,, diyor. Bu cümle bi· 
21

' birdenbire f&fırtıyor, değil mi? 

1'·:- Bu da ne demek? Yalnız 
urk hanımlarına mahsus, ne de-

~ek? 1 

8. Ve ıonra düıünüyoruz. Evet .. 
l ır Zaınanlar vapurlarda, tramvay 

ha.tlda da böyle levhalar vardı. Lev 

S
a ar ne iıe, perdeler de vardı. 
Onr f l a ıyatro ve sinemalar erkek-
ere 'Ye kadınlara olarak ayn ayrı 

0
Ynuyordu. Hatta, ben pek kü -

1 ç"kk bu en hatırlarım .• Annem ile ba-
anı, beraber sokağa çıkacak ol

•alar b• ' annemle kızkardetim ayrı 
ır arabaya binerler ve önden gi· 

derler b b . ~ , . en, abamla ayrı bır ara-
Ya b1ner, onlan takib ederdik. 

Sa.nıc· b" b" • · b • · . ı ır ınmıze ya ancı ınn-
!tı gibi. 1 

8'"t•• u un bu yaıayıf tarzı, timdi 
aynin· b 
l?ı 1 ana, tarihten evvelki za · 

ana aidmiı gibi geliyor. j 
t Fakat görüyorum ki, bu tarih
h~~ "e'Yvelki zamanları bugün bile 

a Yatıyanlar var. 
fa. 

Nala_şa 
tekrar 

Ram bora 
evleniyor 

Nataşa Rambora da kim? diye 

aoracaksınız. Hakkınız var. Bu 

kadının meıhur oluıu sadece Va· 

lintinonun yegane zevcesi olmak

tan ibarettir. 

Bu kadın aıil bir lıpanyol ile 

evlenmiıtir. J<uı Rejiıöri.i Y uc Keuı~ 

Fakat Pola Negrl 
unutmadı 

Buna karıılık, Vali.ntinonun 
sayısız niıanlılarından olan Pola 
Negri Vali.ntinoyu unutmamı§, ve 
onun Amerikada, ölmüt olduğu 

evi satın almı~tır. Pola Negri di • 
yor ki: 

- Eğer ölmemit olsaydı, evle • 
necek ve bu evde yqıyacaktık. 

\ 

l 

-ıŞarl Buayenin karın Pat Pater•on hendi eliyle yapmıf olduğu bir\
abajurla 

!ren Dan "Haya
tım aaıııı. feda,, fil· 
mı Ue eski zaman 

modaamm da bugün
kü bir kadını güzel· 
leşUrebileccginl ıs • 
bat etU. Onu bir kac; 
filmde daha buna 
benzer tuıılctlerle gö
receğiz. Halbuld t . 
ren L>an tamamen bu 
günün kadınıdır ve 
Nevyorklu bir dl' 
doktoru ııe evlenmesi 
merasimi çok a:ır1 ol· 
muotur. 

Morin O'Sallivan ile Robert Yangtay;yare modelleri tetkik ediyorlar. 

Vlrjinya Brua Con 
Gllbet'ln dördüncü 

karısı oldu. Fakat o 

da GllbcrU mes'ud e • 
demedi ayrıldılar. Ev· 
lendiğl zaman sine • 
ma hayatına veda et-

i mtıı olan Vlrjlnya şlm· 
dl tekrar sinemaya 
dllnmUııtttr. Gllbcrt· 

1 

ten bir kIZJ vardır. Ay ı 
nlmış olmalarma rn~ 
men, Madam Con CU-

bcrt adını taşımakta 

da devam ediyor. 

Sovyet sinemacılığı, on betin
ci yıldönümünü, Sovyetler elinin 
en büyüklerinin nutuklariyle kut
luladı • 

Sovyetler, bir sinema haftası 
yaptılar, on be§ sene içinde yap
tıkları filmlerin en iyilerini gös
terdiler, konferanslar verildi, en 
tanınmıt rejisörler duygularını 

anlattılar. 
Bu arada, cümnuriyetin onun .. 

cu yıldönümü münasebetiyle Tür
kiyeye gelmit olan ve "Ankara, 
Türkiyenin kalbidir,, filmini çe
viren Yutkieviç Y oldat da Lenin
grad' da iki konferans verdi. 

Sovyet sinemacılığının on be • 
şinci yıldönümü münasebetiyle, 
dünyanın tanınmı§ muharrir ve 
rejisörleri bu arada Andre Jid, 
Viktor Margrit, Pol Gell, Ervin 
Piskator takdirlerini ve düıünce
lerini bildirmiılerdir. 

Türkiyede, biz, pek az Sovyet 
filmi gördük. Halbuki bunlardan 
en iyilerini rie yazık ki göreme
dik. 

Bunlar "Potemkin, Ata, ve Top. 
rak,, filmleridir. Bu filmler he· 
men hemen dünyanın her tara
fında gösterilmiş ve büyük mu
vaff akiyetler kazanmışlardır. 

POLA NEGRl 
ALMANYA YA DÖNDÜ 

.Pola Negri ilk filmlerini Al • 
manyada yapmış ve şöhretini o • 
rada kazanmııtı. 

Son zamanlarda, Pola Negriyi, 
hiç bir şirket film çevirmek için 
istemiyordu. Diğer taraftan, bü · 
tün iyi artistler de Almanyadan 
kaçıb gittikleri veya kovulduk -
ları için, Almanyada iyi artist 
kalmamış gibiydi. 

Pola Negri bunu fırsat bilmiş, 
ve film çevirmek üzere Alman . 
yaya gelmiştir. 

13 Rakamı 
Klodet Kolber bir Eyliil ayının 

- hangi seneed doğduğunu söy • 
}emiyoruz - on üçüncü günü 
doğmuştur. 

Güzel artist, "Yıldız,, ünvanım 
on üçüncü filminde kazanmıştrr. 



G "" yag-ziantepte 
yaptı • r epı zarar 

Kilis kazasında otuzdan fazla 
ev yıklldı 

~a2ıiHi\üıe na•ke"• oan~eSM 

Gaziantep, (Hususi) - Buse· be menaubları ayın bazı günlerin
ne kış şehrimizde pek erken batla- de milli eserleri temsil ettikten 
mış ve bir aydan fazla devam e- baıka ıalondan iıtifade edilerek 
den fasılasız yağmurlar bet on e- umumi eğlence ve toplanblar da 
vi yıktıktan batka otuzdan faz. yapılmaktadır. 

la duvarın çöküp bazı hadiseler Muıiki ıubeai: Ulu Önderimiz 
doffıırmasını mucib olmuştur. Bu Atatürk'ün irptları üzerine faa • 
meyanda bir çocuk ölmüı ve üç liyetini alafranga üzerinde teksif 
kişi yaralanmıştır. eden bu ıube, yeni muıikinin zev · 

Y ai:'l'Dur mülhakatta da ayni kini aıılamak maksadiyle birçok 
tiddet ve sürekle yağdığı için bir halk geceleri tertip et.mit ve kon· 
çok zararlar yapmı§tır. Kiliı ka • serler vermekte bulunmuıtur. 
zasıncla otuzdan fazla ev yıltılmıı, Şubece iıteklilere, açılan kun
birçok ev duvarları göçmüttür. da, piyano ve keman deraleri ve
Diğcr ltaza ve nahiyelerde de ufak rilmektedir. 
tefek cırızalar olmu§tur. Köycülük ve kütüphane: Bu ıu· 

Y nğmurun çifçiye büyük fay • be vilayet merkezine bağlı olan 
dası dcJ:-.ınmuıtur. Çiftçi on yıl • on köyü nümune köyü tutarak o
danberi ffil:z yağmurlarından mah ralarda büyük yenilikler yapmıt· 
rumdu. Bu sene yüzü gülmüştür. tır. Bu köylerde birer mekteb 

Üç rı :\n önce kara çeviren ha- yaptırdmıı, yollar düzeltilmiı, u· 
valar "A!lıtııJtır. mumt heli. ve 11.innlar açılmıf, ev 

C"' "?~ !~ vi Cj3h$1 or ler badanalattırılmıftır. 
ş _!.:::::i::: Hnlkevi §Ubeleri ça • Günden güne zenginletmekte 

lışrr.~:nnna faaliyetle devam et. bulunan kütüphaneye rağbet Eaz. 
mc!ı::~:lir. ladır. 

Durmncfan çahıan edebiyat şu l~timai yardım: Bu ıul>enin de 
besi, şimdiye kadar beş büyük ve çahımaları memnuniyet verecek 
ilmi e!:cr çıkarmııtır. Dil üzerin- kertededir. Bunlar içeriıinde: Li
de p~k çalıımıt ve tarama dergi- seye devam için komıu vilayet ve 
ıine birçok türkçe kelimeler bul- kazalardan gelmit kırka yakın ta· 
muştur. Ba~ktm Bay Ömer Asım lebenin iaıelerini temin et.mit ol
Ak:ıoyun yazdığı (Antep dilinin maıı bilha11a yazılmağa değer. 
tetkikleri) T. D. T. cemiyetince Dil ıube6i: Franıızca ve inai~ 
beğenilmiştir. lizce kurslarından timdiye kadar 

Bc~inci yılını bitiren Ga:zian • birçok yurddaşlar çıkmıt ve yeni· 
tep ~azctesi bu tubenin kültür den açılan kurılara birçok kimıe~ 
neşriyabnı idare etmel.~edir. ler devam etmekte bulunmuttur. 

T cmsil ıubesi, çahtmasmı bil· 1 Evin öteki kolları da çalııma· 
1 

har.sn oyun anhnesi bitirildikten larım ilerletmekte ve ülkülerinin 
sonra göstermiştir. 500 kitiyi a- tahakkuku için hiç bir fedakarlık· 
lııcak gcnitlikte bir salonu bulu- tan çekinmemektedirler. 
mı::ı bu sahne, iyi yapılmııtır. Şu· A. Enver 

1YJ9 danı Macar iıyanında komıinuı hükumetinin k1ltür bakan
lığını yapmıı olan Matya• Rakoıi Budape§tede muhakeme ediliyor. 
KenJiıini TeımimizJa muhakeme eına&ında iki jandarma ara&ında 

• görüyornınuz. 

lkincikanun 193~ 

Mahmudiye kalyonu nasıl 
deni:Ze indirilmişti? 

Sabah erkenden lıtanbul top 
ıealeriyle uyandı. Camilerden çı
kan halkın temiz elbiıeler ıiymiı 
olmalan, traı olmuı bulunma1arı 
bugünün fevkalade bir giln oldu
ğunu hemen belli ediyordu. 

Köıebaılannda, dükkan önle· 
rinde toplanan kümelerde §Öyle 
konuıuluyordu: 

- Acaba meraıim saat kaçta o 
lacak? 

- Öğleden ıonra olacaiını duy 
dum, fakat aaatini bilmiyorum. 

- Meraıimi mi ıoruyorıunuz? 
- Evet .• Bulunmak iıtiyorum 

da .. 
- Müneccim baıı lieaab etmiı, 

en münuib vaktin ikindiye doğ • 
ru dokuz karıı boyunda bir miz • 
raiın on dört kanı gölıe ıaldıiı 
an olduiunu teıbit etmiıler. 

• • • • • • • • • 
- Çok büyükmüt diyorlar. 
- Evet, evet .. 
- Şimdiye kadar bu kadar bü-

yüğü yaprlmamıf. 

- Evet, öyle zahir.. Ben de 
duydum. 

• • • 
- Acaba böyle bir zamanda 

kalyonun bu kadar çabuk yapıl • 
ma11 neyi ıöıterir? 

- Kimbilir? Devletin Moıkof
la araıı iyi detil diyorlar. 

- Yanl bir muharebeye ituet? 
-Belki de ... . . . . . . . . .. 
- Şimdiye kadar yapılan kal· 

yonların en büyülü imiı. 
- Evet .• Ben eakiden terıane. 

de çalıımıtbm. Bizim katyonlan 
bilirim? Geçenlerde kayıkla o • 
radan ıeçefken baktım. Hakika • 
ten nazar defmeıin pek büyiik 
bir ıey! 

- Uç aml:Wlı diyorlar •• 
- Doiru, üç ambarhdır. 
- Ben bir ıey duydum. Sözde 

kalyona ilk önce "Cedidiye,, iımi 
konulmaaı takarrür etmiıken pa~ 
diıah Mahmud Adil iki ay evvel 
tersaneye ıelib kalyonu ıömıüı, 
pek beğenmiı. Bunun Uzerine ia
mine izafe edilerek "Mahmudiye,, 
konulmasını f emıan buyumıuı ! 

• • • • • • • • • • 
Haliç, kayıktan dolmuıtu. De

nebilir ki lstanbulun dört bir ya· 
mnı çeviren kıyıklarda ne kadar 
kayık, çifte, yelkenli ..... varsa hep
si tersanenin önüne yığılmııtı. 

Bir tarafta da ilmiye ıınıfı de
nilen mollilar, hocalar beyaz sa· 
rıklariyle hep bir arada toplan • 
mıı, zaman, zaman tekbir aetiri • 
yorlardı. Müstakbel imam, müez • 
zin, hatiblerin ıeai bütün lıtanbu · 
lu derin bir uğultu içinde titreti • 
yordu. 

Kocaman bir babia benziyen 
Uç ambarlı Mahmudiye kalyonu, 
yapılan bu meraıimden sanki 
memnun oluyormuf gibi yeni bo
yanan pırıl pırıl gövdesiyle kı· 
zaklarınm üıtüne yanıelib yatmıt
tı. 

Denizci efradı, aeminin, ka • 
yarak denize ineceği kızaklan 
yaklamakta devam ediyorlardı. 

Vakit ikindiye yaklaııyordu. 
Meydanın bir kenarına tam do

kuz karı§ boyunda bir mızrak di
kilmiıti. iri yarı dört bostancı • 

nm muhafaza ettiği mızralın ya · 
nında bq müneccim çırağı olan 
biri cüce, öbürü ıayet uzun boy · 
lu, biri titman, öbürü gayet zayıf 
iki kiti ara sıra yere diz çöküyor • 
lar ve mızrağın gölgesini karıt -
lıyorlardı. Kendilerinden elli a -
drm ötede duran halk ara sıra 

kendilerine ıoruyordu: 
-Ne kadar oldu? 
- On bir karıı iki parmak! 
• • • • • • 

- On iki karıı 1 . . . . . . .. 
- en iki karıı, bir parmak 1 
• • • • • • • • • • 

- On iki karıt altı parmak 1 
Birdenbire bir kaynaıma oldu. 

Paditahı "T ersanei Amire,, ye ge
tiren on alb çifte büyük kayık U· 

zaktan görünmüıü. Arkadan aad
rbamr, difer pataları ve Umera
yi getiren kayıklar da kendiıini 
takib ediyordu. 

Nihayet kayık •ahile yanaıtı. 
Sultan Mahmud, arkadan ıadra • 
zam, vezirler, müneccimbqı, kal • 
yonu yaptıran ıenç mühendiı in • 
diler. 
Müneccim};qınm bir iıareti U -

zerine )'&maldan bir ağızdan ce · 
vab verdiler: 

- On uÇ karıf, on buçuk par • 
maki 
Müneccimbqı padiıaha dofru 

döndil: 
- Gemiye binmek zamanı ıel

dl. 
Bunun üzerine padipll, münec

cimbaıı, ıadrizam, vezirler ve en 
ıonra da ıenç mühendiı kalyona 
bindiler. 

Müneccim muavinleri tekrar 
baiırddar: 

- Bir parmak kaldı t.. 
-Tamam .•....• 
- Vakit tamam! 
Kalyonu tutan halatlar birden

bire ıevıedi. Tekbirler aökleri in
letti. Koca kalyon ıanki denize 
girmekten korkuyormuı gibi evve. 
il acı acı ııcırdadı ve denize doğ
nı ilerlemeie baıladı. 

Kalyon, ilerledi, ilerledi, ilerle
di. Keıkin bir aeıle denizi yardı. 
Gömülmeie baıladı. G8müldü, 
gömüldti. Sonra daha hafı düzel
meden birdenbire yavaıladı. Ve 
bir kaç kere yeniden kuvvetli kuv
vetli gıcırdadıktan sonra birden
bire durdu. 

Bu vaziyet karıısında tekbir . 
ler birdenbire durdu. Herkes de -
nizin ortasında kurulmut koca bir 
kötk ıibi kalan koca kalyona ha · 
kıyordu. Herkesin beti benzi a" . 
nuıb. Paditah büyük bir hiddet 
ve korku ile gözlerini müneccim -
baııya çevirdi. 

- Bu nedir? Ne deni il kalyon 
yolda dumıu§tur? 

Müneccim batı kekeliyordu: 
- Bir dakika sultanım, bir da

kika l diyerek koynundan bir kü· 
çük kitab çıkardı. Süratle aayıfa-j 
ları karııtırıyordu. 

Nihayet bir sayıf ada durdu. j 
Gözlüfünü taktıktan sonra sivri 
külahlı kafaımı birkaç kere salla
dı: 

- Vaziyet pek nazik sultanım. 
Tamam, tamam.. Şimdi buldum. 
6u an ihbrakı utarette hamil var. 

- Ne demektir hu? AnltY•111' 
yo•um. 
cudiyeti çok tehlikeli ve feııad~~k 

- Anladık be adam! Ne ol-" 
onu söyle, yoksa kelleni uçurtıl' 
rum! 1 

- Aman hiddet buyurnıatl" 
Öyle nazik bir andayız ki kati~ 
külür. lhtın.kı utaretteki baJP' , 
neuzubillab derhal inzimamı bıdl 
dan dolayı geriye rucu eder. V•" 

- Devam et! Ve? 
- Ve Zuhalle Merih yek~il~ 

rinin kart ısında üçer derecelik . 
zaviye teceybi kadar inhiraf edet, 
ler. Bundan büyük felaket d• 0 

lamaz. 
- Semavatı bırak be ad-; 

dünyadan bahset, burada ne ol':. 
- Çok fena, çok fena •.. ilk 

Jiıe olmak üzere kadınlar er~ 
erkekler kadın olur. 

Sultan Mahmud gürledi: 
-Ben demi? 
- Evet! Maaleıef .••• 
- Peki, timdi ne yapacafı' 1 
- Evveli gemiyi terkle ;.,.t! 

avdet. Sonra kalyonu bala~ 
eıki yerine çekmek ve oldui" t' 
bi yakmak lazımdır. 
Yarım •aat .anra padiph, ,_t 

rizam, vezirler, müneccimler, il" 
ıemiyi terketmi1ti. Saraya dar 
uzaklaıırlarken ahali, aralarıJI 
kalyonun denize inmemesini 1'I' 
baıka ıebeblere atEediyordu. 

- Geçen ıene Kaptam oıtf 
hır zavallı muumu öldilrd~ 
sonra derilze atmıfbr, diye bir~ 
va yet çıkmamıt mıydı? Etradd , 
biri ıöyledi. Cesedi tam kalf' , 
nun durduğu yere atmıı. Halı-. 
ki bu adam evliya imiı. Kalt'"' 
onun üstünden ıeçmemek içiıı d.J 
DlU§• · 

- Ben, zaten onun duraca~ 
evvelden kestimıiıtim. ilk bat' : 
ket ettiği zaman ne acı acı fi • 
cırdamıttı o? 

- Peki, timdi ne olacak? , 
- Kızaklarm yolunu detiftb' 

meklizım. ~ 
Paditah, ıenç ve mUteıebblt _J4f 

kirli mühendiae kalyonu ıer;, 
çekmek ve yakmak için emir . 
mitti. Genç milhendiı her 11•;. 
dar kendisini kandırmak, bu ..ı· 
ma laflara ehemmiyet vernı_... 
ni rica etmek iıtemitae de ko~ 
iu için ıea çıkarmamıt b. . , 

Herkea ıittikten ıonra -~ 
vinleriyle terıanede yalnız kJ~ 
Kalyonu halatlarla batla~"', 

ıonra ıoyunub denlt.e ıirdi.:, _ ~, 
yet iyi yüzmek bili1ordu. ~1,t 
nun ön tarafına aeldi. ~· 
dalarak kızakları muayene dıl 
Kızaklar aylarca evvel yapıl ti 
için tamamen midye bafladllf,, 
kalyon kayamadan durmuttıl-~ 
rıu ıördükten ıonra oradaki • 1'. 
lara ;9aret etti. Btr çofu •~ 
du. Bütün gece utraıtıktsll 1" • 
)uzaklan temizlediler. Ve ,.cıııl" 
hın ilk 191kları deni2e 'VU'f-Ji 
:zaman ıenç mühendis k.ı~ 
muvaf fakiyetle kaydırarak dfll ~ 
int:irmiıti: Halk erteıi ıuııU __ 1_, 
fP\th. Ve Sultan Mahmud '1P' ;t 
cı münecclmlnl kovarak ıeoÇ f1 
hendise mükafat olmak useff 
kese altın verdi. ,,.1,Jf 

Murad SER10" 
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Suvarl at.ıru m•bmuzhyarak Der· 
JedL Arkaarndaa aıulmdeler, bir toz 
bulutu bırakarak gözden uzaklaştı
lar. Allılaruı en önUııdekl Sezar, ken· 
dJ kendine: 

- Bu qk beni yakıyor. Ah Prlm
J't.r. dJye aöylenlyorda. 

Gene ayni a.bahdı. Romadan Od 
•ı kadar medfede, Iı'loransa yolun 
da ıenç bir atlı Romaya doğru iler
liyurd u. Yirmi dört yqlannda kadar 
tahmin edilebilen bu ıencln elbisele • 
J1 eski ve yırtıktı. Çizmelerinin de bir 
kaç yerinden yamala olduğu görülü
)'ardo. Bununla beraber dik başında, 
&çık alnında tam mlnasıyle bir mert· 
lik okunuyordu. Uzun boylu, kıvrık 
ince bıyıklı ve mağrur tavırlı bir de
likanlıydı. 

Genç suvarf atrm okşadı: 
-Haydi Kapiten, tırısa geç.. Çabuk 

Ridelim. Belki yol üstünde karnımızı 
doyurabilecek ve biraz dinlenebilecek 
bir yere tesadüf ederiz. 

Beygir hemen kulaklarını dikti ve 
tırısa kalktı. 

Daha henüz on dakika geçmemiş
ti. Genç suvari karşıdan kendisine 
doğru iki beygirin birbirini kovalıya· 
?ak geldiğini gördü. Biraz sonra ön

dekinde bir kadın olduğunu uçan be
Yaz bir etekten, arkadakinde de bir 
Papas bulunduğunu siyah cübbeden 
anladL 

Beyaz elbiseli kadın kendisine yak· 
laşır yaklaşmaz: 

- Aman, dedi. Kim olursanız olu
nuz beni kurtarınız.. 

- Emredersniz. Fakat kimden? 
.• Radın, artık iyice yaklaşan papazı 

Rosterdi: 
- Şu adamın elinden .. 

- Papazın mı? 
- O mu papaz.. Şeytanın şeytanı 

o •• Yalvarırim size kendisine söyle
Yln de peşimi bıraksın. 

Bu esnada papaz önlerine gelmiŞ"' 

ti. Genç ıuvartyl hiç görmemezllj'e 
gelerek kadına yaklaştı: 

- Bakın sonra pişman olacaksınız 
ama iş l~ten geçmiş bulunacak.. dedL 

Genç suvari bir hamlede papazın 

UnUne atıldı: 
- Sesini kes diyorum sana papa7' .. 

Yoksa şu krhçla konuşursun. 
- Vay beni, bir rahibi tehdit edi

yorsun ha? 
- Bir kadını sen, nasıl tehdit ettin 

ise öyle.. Sana buradan çekil git diyo· 
rom. Yoksa seni öyle bir yere sere· 
rim ki bir daha ömründe kimseyi teh
dit edemezsin. 

Genç suvari ayni zamanda kılıcı 

çekmiş ve papazın üstüne yürümüş• 

tU. 
Papaz tşfn sarpa sardığını anlamış

tı. Başka bir şey söylemedi. Dişlerini 
hiddetle gıcırdatarak Romaya doğru 
dört nala uzaklaştı. 

Genç suvari bir mUddet papaım 

uzaklaşmasını seyrettikten sonra ka
dının yanına döndü. O zaman on se
kiz yaşlannda kadar tahmin edilen 
bu kadının fevkalade denecek bir gü· 
zellikte olduğunu gördü. lri siyah göz 
lerinde hem cüret, hem de yumuşak
lık okunuyordu. 

Genç kadın da suvaıiye doğru iler· 
ledi. Güzel ve insana şiddetle tesir e
den bir sese le: 

- Beni ilelebed minnettar bıraktı· 
nız. Çok teşekkür ederim. Yalnız siz 
kimsiniz, dedi, beni kurtaran kahra· 
manı tanımak isterim. 

Genç su,~ri hürmetle eğildL 
- Şövalye dö Raga.qtan. 
- Demek bir Frantilz? 
- Evet .. HattA Parisli bir Franıqn. 

Hem rica ederim sizin gibi kibar bir 
kadının şerefini korkak bir papaza 
karşı değil, kuvvetli ve ciddi bir düş· 
mana karşı korusaydım kendimi bah
tiyar sayardım. Yalnız anlıyabilir 
miyim acaba bu papaz ne için .. 

Genç kadın delikanlının sözün& 
kesti: 
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- .Mesele ~u .• ~abahleyin atla gez· 

meğe çıkmı~tım. ihtiyatsızlık edip 
şehirden biraz uzaklaşmışım. Birden 
bire önüme bu papaz çıktı. Yanıma 

yaklaşarak bazı münasebetsiz 
şeyler söylemeğe başladı. Kaçmak 
istedim. Peşime düştü ve kovaladı. 
işte vak•a bundan ibaret. 

- Kendisini tanıyor musunuz? 
Genç kız tereddüt etti, sonra: 
- Evet, dedi. tanıyorum. Beni fe

lakete. sürüklemek lstiyen biri .. 
- Neden dolayı?. 

- Bu papaz elinde büyük kuv-
vetler olan bir adamın aletidir. Biraz 
evvel papazı kendinize ciddi bir düş· 
man saymadığınızı söylüyordunuz, 
halbuki o, bundan sonra sizin en müt 
hiş ve en tehlikeli bir düşmanınız o· 
lacaktır. Ona tesadüf etmekten çeki· 
nin ve ondan kaçın. Kendinizi koru· 
mak için size ismini de söylüyorum: 
Kendisine Don Garkonyo derler. 

• - Benim için bu kadar gösterdiği
niz endişeye teşekkür ederim. Lakin 
emin olun, dünyada hiç bir şeyden 
korkum yoktur. 

- Sizden aynlmadan bir şey daha 
rica edeceğim. 

- Emredin. 
- Şimdi buradan, ne tarafa gide-

ceftmi anlamağa, kim olduğumu öğ· 
tenmeğe çalışmamanızı istiyeceğim. 

- Bu ne merhametsizlik .. Olünciye 
kadar kalbimden silemiyeceğf m bir 
kadının kJm olduğunu öğrenmeme ne
den izin vermiyorsunuz? 

- lsmlni mümkün değil söytiye
mem. Bir çok ve mühim sebeplerden 
dolayı saklamağa mecburum. Yalnız 
size llkabımı söyli) ebilirim. Bana ha· 
zı kereler Primver derler. 

Güzel suvari bunu söyler söylemez 
atını mahmuzladı. Genç delikanlıyı 

sel4mladıktan sonra dört nala kalka· 
rak gözden kayboldu. 

Delikanlı uzun müddet arkasından 
baktı. Sonra kendi kendine: 

- PrimH!r, l'rimver, dedi. Ne ka
dar güzel bim. 1''akat şüphe )Ok ki 
kendi.:si kadar değil. Llikin bunları 

düsünmekle ne mana \'ar?. Nnsıl olsa :.. 
bir saat sonra beni unutacak değil 
mi?. Hem de benim gibi Uomadn bü
yük bir Sin)orun hizmetine girmek 
için giden, bir serseri bundan ne ü
mid edebilir? lla) di Kapiten sen gc· 
ne tırısa kaile .• Biran evvel Rf'•lıa) 9 

\'aralım. 

-2-

RAGASTAN 

Sezar Borjiya ve yanında bulunan 
asılzadeler Floransa yolu üzerinde 
iki saatten beri il erli) orlardı. Papa· 
nın oğlu Sezar, kırları uzun uzun göz 
den geçiriyor ve meçhul bir şahsa 

karşı küfürler sa\'Uruyordu. Birden 
bire: 

- l::jte geliyor. diye haykırdı. Ye 
atını uzaktan kendilerine doğru yol 
alan bir suvad) e çevirdi. 

- Sen misin Garkoniyo. 
- En!t Monsinyor 
- Ne haber bakalım7 
- Hem iyi, hem fena 
- Anlamadım. 

- Şimdi izah ederim ef endlm. Dos-
tum Mak3·a\'el dün bana, sal.ne, bil· 
yükler için en büyük fazilettir. diyor
du. 

- Geveze adam, sen benim kırba· 
cımdnn korkmu)or musun? Ne saç
malıyorsun? Sorduğum şeye cernp 
ver. Kızı gördiın mü? 

- Gördüm Monsinyor. 
Bor jiyanın benzi a tt1: 

- \'a? Gördün öyle mi? 
- E,·et .. Hatta kendisiyle konuş-

tum bile. 
- Aferin Garkoniyo .. Bu hizmetine 

m ukal.ıil babama sÖ) li,> eceğim "Sen t-
1\lari - Minör,. Manastırının temet
tuunu sana \'erdireceğim. 

- Aliccnaplığrnıza müteşekkirim 
monsinyor. 

' 
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v.1.uaos 

lt01Ufl'.( 

- Demek kendisiyle konUJtun öy· 
le mi? 

- Evet. Konqtum. 
-Ne dedi? 
- Baberlıı fena ciheti burası. 
- Kabul etmiyor mu? 
- Kaçıyor- Gizleniyor .. Uldn ha· 

I& çıkacağız. 
- Asıl ismini öğrenebildhı ınl 7 
- Bayır .. Yalnız anlıyablldiğiıQ d· 

het şimdilik elde edilemiyecek gibi gö 
rün.mesidir. 

- Peki sonra ne oldu? Peşini takip 
etmedin mi? 

- Emriniz üzere takib ettim. Ken· 
dislıU ikna etmefe çab§trm. Fakat bir 
denblre D.rkmtlş dişi bir geyik gibi a· 
tıyle ftrla11P gitti. 

- Kaçır dm deınek öyle mi? Hay 
menhus papaz. 

- Hayır, daha kaçamadı- Çü~ü a· 
tımla peşi sıra kendisini taldp ettim. 
Fakat önUmUze genç bir haydut çık· 
tr. Kılıcmı çekip üzerime yiirUdCL Kuş 
ta bu esnada uçta gitti 

- Hv cehennemin dibine gidesin. 
Peki bu haydut nerede? Yoksa onu 
da mı gözden kaçırdın korkak herif? 

- Hayır Monsinyor. Uıaktan mü· 
temadiyen takip ettiın. Şimdi, bu an
da, kendisi yirmi dakika ileride Furş 
denen han lokantasında yemek yiyor. 

Bu sözler üzerine Papanın otla 
Sezar, atını mahmuzladı: 

- Haydi bakalnn yola I 
Yıldıron gibi dört nala l'itmekte 

olan kafile biraz sonra papazın tarif 
ettiği han lokantasının önüne 'f'&rdr. 
Şönlye dö Ragastan lokantanm hah· 
çe ~ihi yerinde otunnuı yemek yiyor
du. Papaz uzaktan kendisini Sezara 
gösterdi: 

- lşte o adam. 
Sonra da kendi kendisi ne söylen· 

dl: 
- Fransız cehennemi boyladı. 

Ragastan bir sürO. atlmm Jeldiği· 
nl görünce tdeti veçhile kendılerini 

selamladı. Sonra tekrar yemeiifil ye4 

mcğe koyulclu. Fakat kaşla göz arası 
ka.fileniıı içinde papazı görmüş tanı

mıştı. Bunun için ihtiyatla biraz ev
vel gevşettiği kılıç kayrşnu düzeltti. 

Atlılar iyice yaklaştıkları zaman 
genç Şövalye Papanın oğlu Sezan da 
tamdı. ve: 

- Seıar Borjiya cenapları da bu
rada. Aldanmıyorsam tesadüf mü
kemmel. Benim için hayırlı olacak 
sanırım. 

Bu esnada atWar Şövalyenin önün· 
de durdular. ~zar Borjiya alaylı 

bir sesle asılzadelerden birine döndü: 
- Ş11 saray bahçesinde yemek yi .. 

yen asılıade ile boy ölçüşebilir misin 
.Astore? 

Ragastan biranda kendisiyle alay 
edildiğini anladı: 

- Zannedersem bel!ya. çatacağız: .. 
Talih iyi çıkmadı. Sözlerini aklından 
geçirdi. 

Sezarın Astore diye hitap ettiği 

asılzade bir kaç adım ilerledi. Dev 
gibi iri yan, kalın enseli, kan çanağı 
gibi kıpkırmızı gözlü olan bu adam 
Romada kahraman katil sanıyle Mı· 
lırdı. Şimdiye kadar on beş ki§iyle 
düeUo etmiş. ve on beşini de yere ser
mişti. 

Astore Fransm yukandan aşağıya 
bir süzdü: 

- Süsü ve kıyafeti pek yerinde o· 
tan bu delikanlıya hizmetçilerimin 
~zmelerini tamir eden eskicinin adre. 
sini vermek isterdim. Belki tamir et· 
tirmek için bir de terzi tarif etmek 
fena olma~ 

Bütiin sinyorlar kahkahalarla gti· 
Iüyorlardı. Kahraman katil bu sefer 
6övalyeye hitap etti: 

- Hey delikanlı.. Sana bir iylik 
yapmak lstiyoruın. 

Genç Şövalye bu hitap ti.7.erine a· 
ynğa kalktı ve kenfuine doğru iler
ledi: 

- Ne gibi iylikte bulunacaksınız? 

Vatikan 

-1-

PRİMVER 

Roma t Medeniyetin eski payıtahtı 
olan bu şehir, büyük bir keder içinde 
tıyuyord.o. 

Gizli ve derin bir korka, herkesin 
iliklerine kadar işlemişti. Roma sosu 
yor, Roma yalvarıyor, Roma boğulu· 
yordu. 

:BUyilk hatip Çiçeron•un ateşli nu
tuklar söylediği Forum meydanında 
~imdi bir takım korkunç sesler duya· 
luyordu. 

Bir zamanlar hürriyet için Graküs· 
lerin çarpıştığı yerlerde, şimdi, Rod
rik Borjiya istibdadmı şahlandm· 

yordu. 
Rodrik Borjiya o asrın şehirler 

~biri Rom:t'Yl idare eden fiç müthiş 
~slyetfn birlydL 

Otekilerden biri, kendblnden daha ı 
gaddar ve zalim olan oğlu, diğeri ken 

disinden daha hileklr ve haris olan 
lazıycb. 

Oğluna Sezar, ve kızına Lfıkres a· 
dı veriliyordu. 

~ .. 
1501 senesi Mayısındayn;. Roma

nın Vatikan Sarayı civarında Sent -
Anj şatosunun kap181 önünde büyük 
bir kalabalık var. Halk bir tarafa bi· 
rikmiş, elli altmış genç atlı asılzade
ye hayret ve merakla bakıyordu. 

Şatonun kapısı birdenbire açıldı. 
Herkes şapkasmı çıkararak sustu. 
Kapıdan baştan ayağa kadar l!ıiyah 
kadifelere bürünmüş esmer çehreli 
bir adam, gayet dinç ve ~e,ik bir ata 
binmiş olduğu halde göründü. 

Halk, gayet alçak bf r sesle: 
- Papanın oğlu... Sinyor Ser.ar 

Borjyia .. Sözlerini mmldandı. 
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' Ra 10 Programı 
v>.tt 3 Şubat Pazar 
•n Ş.ov.A. ı~ 

~ - oana m. 
er, 20 ~U31kJ.Bl. l'Ş,:SO Koıı.!erıına. 19 

Oflıet;b-a ko DlUS!kı, ~er. 21 Scıı.foulk 
IQı. 22,4~ Sô nsen, ııözler. 22 Lembergten na -
' Zler, Reklr.mıar, 23,80 Dau mu-

113 loaı 

h:oro konson. 22 KOD!erans. 22.20 Sen!onik 
radyo orkeştrası, 23,23 (C1n!I) gaz1Jıoaunda.n 

mus1k1 nakil. 
151' K.h&. STU'l'TAGRAT, 623 m. 
19,l:S Sözler, 20 Orkestra. 21 Haberler. 

21,10 (Etn ehnna.rer K.autmann) adlı Skeç. 
22.16 Aakerl mı.zık.ıı.. 23 Haberler. 21,80 Dans. 
1 - 8 Gece kon.seri. ll.1~ ':!IOSKOVA, 1714 m. 

to lil~ l<auıozıar içtn yenl 11arıaıar ve ko • 6 Şubat Carşamba 
Baz Ve • l!I Sözler. 18,80 Kwlordu içlıı V ARŞOVA, 1345 m. 
' ~· lı>,ao K8.r1Qık konser, 22 Al • 18 .AJ<ordeon orkestrası t:e halk da.nalan. 
tıı.e.ııca. Oll.terana. 23,0:S hıgWzce. 24,05 Al· l8,83 Şa.rkılaf, ıpor. 19.15 l•IQ.k. komcraı:ı.L 

832 · 20 Şarkılar. 20,20 SBzlcr, 20,30 Pltüc, sözler 
l7 ~ MOSKOVA (St&lin) 861 m.. 22 ~apın.:n eserlerinden konser, 22,30 .Kon

l'e kr~ eatrıı, ta.""ntmdan ve.lalar (!!Ut solo !crans, 22,40 Polonya §&rkllıı.rı, 23 Rekla.m· 
ltoı.a 0Pe ). 18.20 Bir opera tema1U (ltos • ı::ı.r. ZS,15 Dam mwıiklsl. 24,05 Dans plf1k • 
'er. 1'aaıtıt!an nakll. ) 22.30 K&nLUit kon· lan. 

4.13 - 1'715 Khz, !fOSKOVA, 111' m. 
lSJ~ nUDAPEŞTE, MO m. 16,30 PopWer Rua §tı.I'kıl&.n (Koro heyeUI 

'1e.c..r ,. Sa.ıon Orkeııt.raaı, 19.,20 Sözler. 19.50 Poptı:cr İtalyan §&rkılan ve operıılar, 20,0:; 
orı- ~nrltı!ıın l "C3trası · 21 Konferans, 21,SS Opera ngfüzco nc:rfyat. 24.,0:5 Almıınca. 
2t.l') cııa;. 22.40 Uab~rlor. 23 Dıuı.s ınızıka. 88Z Kh2 Iili.ı.. MOS!~(i\'A (Set.Alin) 861 m.. 
' 

1
.Y Cat.ildıio cıw. 1. Çingene orkerı- 17 ::Mozartın (F'Jg'llros Hoch%c1t) opera· 

7gj ~ smm rad,)-o lt;lıı.:ı.dapte edilı:nişL 19.30 Senfo· 
2:> Tuıı l.ıtlPztG, 382 m. ı:ıik konaer. 22 Dana muaikial ve karışık kon· 

fip r ha.be at hikAyeler. 20,80 .J.ktOııUte. 20,.CO tıcr. 
lı tltlJ.,r :eni. 21 Dmıs musiklıd, 22,30 Yay- M5 Khz. BUDAPEŞTE, li50 m. 
lııaçı h:ı.be onscn. 23 Haberler. 23,20 Hokey 18,30 Gltnr koru;eıi, 19. Ders, 19.30 Plfık. 

82ıı rterı. 25,35 Dans. 20,SO Stüdyo ,PlyesJ, 22,10 Haberler, 22.30 
12 :ı· llOJUU!:Ş, E6t m. mınıaıı konseri, 2S,l:J Hava haberi 23,15 

la~ Sözı ao korosu, 12,30 Rııdyo orkestrası. ?ıı!landics cab bımdosu. 24,10 Çlgcne orkea • 
lt,~ l!e. er, 13,as PopUlcr Rcimen muslktst. ıra.ar. l,05Soır lıa.bcrler. 
~U ~llcrler. 14.40 Orekstra. 17.30 Sözier. 78J Kbz. LEll>ZIG, $82 m. 
lta:te. ~le.rt, 18 Jan l!arko orke&nw, 19 18,10 Org musikisi (Bach). - Sözler, 10 t' 20 rlerı, Orkcstr&mıı dCVQJlll. 20 Kon- Şarkı gllttcllyenler ve bunlıırın §Urlcrl, 19,40 
' ~20 Pltık, 21 Tlya.tro. 22,45 Ben.tonik IJllzcl san'atlar • ve tarih, 20 Yeni oarkılar 
' ha .30 Xo:ıter:uuı, 22,45 Ro.dyo orkos - (Operetlerden). 21 Haberler, 21,85 Genç ne-
~7~rlcr, 23.40 Neşeli pUıJtlar. mı, 22 Nc;f eli musiki ve saire, 23,10 Haber • 

19 80 
8T'trrrcORT, ~2S m. ler. 23,30 Şarkılı gece lc(JJ18('ri. 

ıtlttıı.) 20 Ne§'ell kabara ııe:ıriyatı. (Mu • 18 • ltl Gündliz pllkne,riyatx,18 Neı'ell 
~l (Şe~O '.Partcn ldrchnderı klıi operan orkestra muctkisi. 19 Sözler, 10,15 Orkestra
~ bir b ile kemancı oyunu) adlı P:agant. nm devamı, 20 Kon!erans, 20,20 İspanyol mu-
14.~1, ııllndı. 22.80 Le.!p::lgden nakil, 23 Bildsi, p!Aklan. 21,05 Piyaııo ııolo. 21,3.5 Şar
~rt. ;; 23·20 Parteııklrtchcndcn epor ha • kı, solo. 22,1~ Radyo ıralan orkestrası, 23 

,u:S nazıa. l - 8 Gece koruıcrl. Ha~rler, 23,25 Konserlıı devam. 

"An~ Şub-.t Pazartesi 6i4 Khz. STUTTGAR'r, 623 m. 

18 0 
/OVA, 1345 m. 19,15 Konterana. 19.30 El annon1ğ mu • 

krlcıı • ..: ltııtra. l8,U Sözler, 18~ İtalyan B1k1a1, 20 Sözler. 20,30 Gtlzcl eserlerden par
lQ,i:; ';:' • flözler. 19•15 Oda mwıilds1 kuarteti. çtı.Iar, 21 Haberler, 21,15 Sözler (Ulusal neıı
e~:- V.,,. ..t.:k ne.;'"'?'!ya.tı:, 20 Aı;kerl llC§rlyat, riyat). 21,•5 Radyo orkestram. 2a Haberler. 
2li:i ~ t:alre. 21 Şarlalı piyano k~ 23, 80 Dana. 1 - 3 Gix:e muııikis1. 
l:ltJıılcıöı.onte.raıı., 23 Rekla.mlar. ~,ı& Daaa 7 Şubat Perşembe 

lll) .kı._ VARŞOVA, 1845 m. 
17,:ı~ llOSKOVA, lTH m. 19,15 Dana muaUWd. 19,45: Edebiyat. 20: 

ıa,30 Slb~ozıe:. 18.30 Ku:ılordu lçbı edebiyat. Pllk. 20.20: Aktll&llte. 20,80: Sözler. 21: 
~. 211Jralı, koikozlar lçlı:ı nc~yat. 19,55 IOa.ııüt balıt muslklel. 21.45: Jiaberler. 22: 
~~ ne:ı Kuartet konaert (Şarkılı), 22 Al· V&llevskinln eserlerinden mürekkep konser. 
' 11l1yat. 23,05 1ngWzce. 24,05 Ka • - S!Szler. -ReklAmlar. 23.115: Dana mwd-
~2 ~ kia1 - Sözler. - Dana plAklan. 
17 Oda, l\hz. ııtOSKOVA (St&liD) Hl m... 1115 Hhz, llOSKOVA, 11U. m. 
~ ~ ıı:ıuııikısi. l8.20 :Moak.ova opera.sııı· lT.80: Sözler. ıs.ao: Ku:ılorduy& aôz n 
"'<.ı, 2• JlUyUk dalgalı Moekovad&D n&· prlJJar. 19,30: KolkOZl&r lçtn k.iı.n§ık kon

ser. 21: l31r aaaWk dilö ko.naer. 22: Alman· 
&f.5 ltb ca. ne§riyat. 23.0:S: Fran.sı:zca kon!eran.s. 
lS ~ r.. BtmAPEşm 550 m. 2Ml5: İspanyolca. 

del'l, l.n 2~cno orkestrası 18,1515 Almanca 83.2 ıau:. M o s K O V A, (Stalln) 881 m. 
~ 2(),o~ li" PıyanQ bir~igtyle carkılar, 20 Söz· ı7: 1taıya.n muslkisn& a.nır baJıisler.18,20: 
~ 'at1tlfrı lUıar:nıo;m konser (Viyolonsel J:Ur opora tem!illnl k&nU. 22,30: Da.na mwd
~ ~O aab Eıırtco Halnardinin f§Uraldyle.). kim. ve }uı.n:ık konaer. 22: BUytık 1.sta.syon-
i 1:; aaı llı'ler, 23,10 Çingene orkestra.sı, d&D nıı.kll. 

'18li 11°:1 tn\ts1kia1. 1,05 Sı:m haberler. 
nııı. ., .,,._ 5'5 Jilı&. BUDAPEŞl'E, 550 m. 

"- 18,20 .,.__ ~UG, 88! m. " • 
...:rı "'-'V nıusıkiai 18,3.., Erkek korosu. 19,115: Ders. 19,-.0. 
~ ıır. l0.20 • 18.65 Ökonomlk h& • Kuartet konaeri. 20,40: Sözler. 21,ıo: Sen!o
)ı.~ 21 llabtlAn. 20,10 Sözler, 20,30 Bcrlin· n1k kon.er. 23,10: Haberler. 23,30: Çingene 
ıı..""Uı ~"'e rtcır. 21,10 Orkestra (Beetlı,p • k .__ 2 • "'" ,.. __ 1 0" So ha"·"'I 
~~ •• rtnd ) or e8w-<WU. ,,....,: ~ , v: n ~ er. 

: · 2;),40 n ~n. Skeç. 23.10 Haberler, 785 Khz. LElPZtG, 18% m. 
"~ kı._ a.ııs ve hatl.t musiki. l ..... <z. nnı 18: F.ekt yu.cancaııaaıl öldU. 18,20: Piyano 

~~ • l.15 a tnEş, 3ıu m. konseri. 18,60: ôkononıJ. 19: Ulus:ıl nc§rlyat. 
~ ~ 1~d~ PltLk n~yatJ, l8 Radyo .::o: şen mwılld. 21: Haberler. 21,10: "GllnC§· 
~'· ~~ re' ifa.berter. 101115 Orkestraıı:n U cemıbJ u:ı &ı&rltiliı.rmdıuı. 22: ''l4İGNON" 
~ ~t!Cr) Qlı:Cerazıs, ~0,20 ruk (Taum • 828 Khz. lltlKREŞ, 36' m. 
fl•.O:ı l«et~ 20,4ıı Konfcrtı.?!a. 21 Sözler, 13 z 115 GUndllz pl~k ne:rtyatı. 18: Radyo 
~::~~ Oda kuarteti. 21;35 Baritmı Mlon OTkcstruı. - Sl:lzlcr. 10,15: Orltestra-
ı..'1:ı Orı....._ - ~a taratmdan oarkllar. ~-• 
~er. ~~lralte.hbtrugı koro koll!lerf, 23 Ha • nm dev&IDI. 20: K ...... erans. 20,85: Bllkrq o-

.. ., perns~da verilecek tem.sili nıı!<U. 
ll't( lrL. ve konııert. 

-..ı,. r;7' Khz. STU'"i'TGART, 623 m. 
~.:: ~!'l'tnTAGBAT, Dl m. 19: Denı, aazter. 9.30: ICa~.k znus!k.I. 
~ 1 ~ ' 19~0 ~dyo ork~. 20,45: Aa\w"lllt ne~rlyau. 21: Haberler. 21,15: 
~ <~achU:r ~rtajL 21 Haberler, Jıadyo orkc:ıtrMI. 22: YClli maaaL 22,30: Şar
~ ' 22,ıtı l:> 1.Uıd Lerche) adlı ınuaUctli ıcııı ekeç. 23: Haberler. 23,20: \'A§lngtondan 

<te.,,&ıtı. 1 il.la, 2,. Haberler. 23,80 Dan • naklen hA:ltanm yen111klert (almanra) 23,30: 
• 8 Gece··-" _,ıı.eerf. "Dans neue Licd" adlı oarkılı skeç. 24: Dana. 

1~.\ltşov .. Şubat Sa11 - gece lconMrl. 
'tt.~~ ıa,:s m. 8 Şubat Cuma 
~( la ~er ?ıa'l:n, AÖZ!cr. 18,8.5 Koro hey· V ARŞOV A, 1343 m. 

~ · ıa.~ l!api.!hane muııatızıarı • ~ 18,115: Trio gitar kon.aort. 18.M: SOzler. -
8o ~.20 • 20 BcethoftJlin so:ıatl& -~ .\kt Haberler. 19,15: Piyano - viyolonsal ııolı.et 
ltı-. ~ 21 f3ent Uaut.e. 20,80 Şarkılar, lco:ıscrl. 19,46: Konierıuuı. 20: Ş&rlular. (Sop
~ '.rııruu 0 llfJE. orkeatr& kowıerı, haber- r.aıı Hennn.rt) 20,20: AktUnlfte. 20,30: PIA.k. 

l 
arıı.. __ - tnıuilkt koru:en. rck.lAm. 23,15 20 • ., Sö 1 2 ı 'l'• "~ .,,. , ... ..,: ı er. 1,15: Se.n!oı+ k ko:ıser. 23,30: 

" kı._ • ....... us Klmtera.na. 
17 .~~ }f Şllrlcr. 23,40: Rcklfımlıı.r. 24: Sör.ler. 24,05: 
(~ S<izı OS!(ov A, 171' m. Dans. 
~ l\u,.._ ~r.C::. 19,3i) Blzctnin eserlerinden 
>'l~~ ;-uclan radyo ltlıı adapta.syon. 1'7:S Khz, MOSKOVA, 1'7H m. 

Sa" el'Utı:e. ~YUt. 23,05 Frarumca. 2-i,OS 17,30: Sö.z!er. 18,30: Şarkılarl& Kızılordu 
,; :ı,-,_ • t!e Çarlık ordusunu tas\1r. 19,30: Kolko.zlıı.rn 
la-~ l\b 

t.ı.,~<ı,20 l.{" .. ~cllOSKOVA (Stalln) 361 m.. opera mu.siklsJ parçaları ve ısen!onik J.:•n.eer. 
~~ lltıuı:;'2 va opcrasmd:ın verilecek 21: "I'4terin& ve lsmnll" adlı plyeS1n radyo 

ıı.~~l'll'at. -30 Dana muelld81. 2• tepan- adnptasyon\L 22: ÇokQ<l konferans. 23,C5: tn 
it.." gtllzee, 24,05: Almnnca. 

ı. l'l b~ ll'(,'l> 
"'q', ~1 .. ~ ıxı Al>Eşm, 550 m. 832 Kbz. ?ıı!l O S K O V A, (StaUn) 361 m. 
~t~O ()Per~ 19 Ork~trıı.,10.M Söz. 17: W>nter. 18,20: Bir opera temııilint na-

Ot-lte~ na.kil. (MANON). 2i kil. 22,20: Dana parçala.rt ve karışık kon.eer. 
i'&a 1• 2'1,20 Pllk, 1,05 Haber • 643 Khz. BUDAPEŞTE, 650 nı. 

Ş 19.l!Q ltıı, .. lJtı l8: Kllrinet. 18,80: D~rs. 19: Spor. 19,115: 
'Q.~ • .., Occıt l'Zıa, 88% m. Kuintet muıdldst. - Sözler. 20,tO: Operet-

1 t~I :ıı~~ ı:r.Ul",ilnn, ::0,10 PlAk, !erden na.kil. 23,20: <;~ene orkestraaL 1,0~: 
"': 1>b.._ ~l::~rı" · ~.::o 0

Sö%1er. :o,:w .A.ktll- Son ho.bcrler. 
e~' 2a 11 r. 21,10 (Jo1lnan vem Parla) 785 Km. LElPZlG, saz ın. 

la ta.~ tlt~rler. 23,20 Gece konseri. 18,20: Piyano munlkiBL 18,50: S6zler. 19,20: 
~ 1'_\~lll CU:ı~Uz. ~. Sr..ı m. ?l*U kouer. 20,40: S!lzlcr. 21: Haberler. 
~ ~· :ı,ol3" llllık kotıMri, 18 Pllk. 21.115 Ulwı&l neariyaL 22:Drı elçU!ğe dair. 23 

"lt'Utı;,i9 P1Ak, 20 Konferans. 20,21) Haberler Te apor. 23,20: D&DB muslldlıl. 
~lular. 21 soııer, zı,o!. m HU. BVam::ş, iM m. 

HABEft - Alcpm Poıfan 

Yazması benden 

Ya serden 
ya yarden! .. 

Geçen Cuma oynanan Galatasa
ray • Vefa maçı, yürekler acısı bir 
itle bitti .• 

Galatasarayın üç oyur.cusu sa
hadan hastaneye gitti. 

Dost, düşman, bu işe, herkes 
acıdı. 

Galatasaraylı doğmu·,. Galata
saraylı ölecek olan bir klübçü olan 
ben, klübümün uğradığı felakete 
herkesten fazla üzüldüm •• 

Seneler var, sinirlerimi bu ka
dar harab eden bir hndise hatırla
mıyorum ..• Bir haftadır dcğnı dü
rüst uyku uyuyamıyorum. Hala 
kendime gelemedim. 

Büyük Galatasaraylı Nihadm, 
11enelerce maddi, manevt en tid
detli fırtınalara göğüs gerdikten 
sonra, böyle bir maçta sakatlanıp 
sahadan çıkarken, gözleri 
sulanarak lbrahime: (Ben bittim 
İbrahim, takını sana emanet. Şe
refinizi mu haf aza ediniz, göre
yim çocuklar sizi) dediğini duy
duğum zaman bir çocuk gibi hün
gür hüngür ağlamamak için ken
dimi zor tuttum •• 

Y cdi ki~ilik Galatasaray takı. 
mının gösterdiği kahramanlığı 

ölünciye kadar unutmamın imka
nı olmıyacak. 

Fakat akıam maçtan dönUnce 
bütün bunlar, beni vicdanımı, hak 
knnı müdafaa etmekten menet
medi ve etmiyecek ... 

• • • 
Bu iıte Galatasaray, bir taraf· 

tan bir felakete uğramıf, bir taraf -
tan da bir kahramanlık, ve kartı 
takımdan bir kitinin bile burnunu 
kanatmıyarak eski v~ ~erefli ma
zisine yakııacak bir sportmenlik 
destanı kazanmıfhr. 

1 Bayan 
Başkan 

lnegöl idman yurdu bir toplan
b yaparak reisliğine bir bayan seç-

mıt··· 

1925 senesi baharında Galata
saray klübünde kızlar için bir at
letizm teıkilatı kurmuştum 

Mektebli kızların nasıl bir ce
saretle bu ite atılabildiklerine o 
zaman için hayret etmemek kabil 
değildir .• 

Kadıköy sahasında yapacağı · 
mı:z ilk müsabaka için ne kadar 
uğraımıt ve her birini Ü nyon ldüb 
sahasına götürünciye kadar akla 
karayı aeçmi~tim !.. 

Klübte bana mutlak surette söz 
verenlerin daha vapurda işten 

çaydıklarmı, fotoğraf objektifin -
den kaçbklarını, hele sahayı dol
duran kalabalığı görünce hu itten 
nasıl cayıverdiklerini düşündükçe 

o mü§kül vaziyet hala beni titre
tiyor •• 

Bugün lnegöl idman yurdu -
nun batına getirilen Bayan Vahi -
de, itte o günün kahramanların 
dan, eski bir atlettir. 

Ben o zaman Bayan Vahidenin 
arkadaılan arasındaki cesaretini. 
yanılardaki enet"jisini hakikaten 
sezmittim .• 

Bir müddet atletik sporlarla uğ
ratan Bayan Vahide sonraları işi 
denizciliğe dökerek uzun müddet 
de kürek yarıtlan yapb .. 

Spor hareketlerinin esası olan 
atletizm ile ite başlamış bulunan 
Bayan Vahidenin başına geçtiği 
klübte ilk it olarak atletik sporla
ra yer verecektir ki bu gözlerimi
zi o tarafa doğru çevirmeğe mec· 
bur kaldık. 

Onun muvaffakiyetini görmek. 
kendisinden ziyade bizim için 
zevk olacaktır. 

O. Be.im KOŞALAY 
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üçüncü küme maç
Jarı var 

Bu hafta şild hattasma tesa· 
düf etmesinden ve şild maçlarının 
da likin sonuna bırakılmasından 

dolayı üç stadda birinci v«> ikinci 
kümesinni resmi müsabakası yok-
!ur. 

Yalnız Şeref sa.hasında üçün· 
cü küme maçlarına devam edile
cektir. 

Heyet tebliği şudur: 
İstanbul mıntakası futbol heyetin • 

den : 
1 - 2 - 1935 Cuma günü yapıla • 

cak lik maçlan: 
Beıiktaş Şeref alanmda - Alan 

gözcüsü Kemal Üçer. 

Doğanspor - Sümcrspor saat da 
hakem Nuri Bosut, Haliç - Feneryıl

maz saat 11,45 te hakem Adnan, Ka· 
ragümrük - Ortaköy saat 12,30 da 

hakem Sadi Karsan .• 

Beykoz - GUneş 
Cuma günü Taksim sahasında 

saat (3) de Güneş takımiyle Bey
koz birinci takımları hususi bir 
maç yapacaldardır. 

Geçen haftaki mağlubiyetinden 
sonra, Beykozluların takımda ba
zı değişiklikler yaptıkJa,., ve bu 
hafta kuvvetli bir kadro ile saha
ya çıkacakları söylenmektedir. 

Cezalar 
Futfol heyetinin, Galatasaray• 

Vefa maçı hakkında bazı cezalar 
vermesi tahakkuk etmiştir. 

Cezalar. evvclisi gün vazdığı· 
mız ~ekildedir. Ancak hakeme 
verilen ceza müebbed boykot 
değil, yalnız bu mevsim için bir 
maç idare etmemektir. 

Esasen vaziyetten çok mütees· 
sir olan hakem Ahmed Adem de, 
daha ceza verilmeden evvel, Fut· 
bol Heyetine müracaatla bir za· 
man için hnkemlik yapamıyacağı
nı bildirmiş bulunuyordu. 

Bir taraftan bu kadar büyük bir ·••• ... ••••-•••••••••••• •••••••••••••••• •••. , .. •••••••••• ••••••••••• ••••••• •••••••• •••• 
İf gören ve dostun, dütmanın tak-
dirini kazanan, müdafaaya hiç 
bir ihtiyacı olmıyan benim klü -
biim vardı .. 

• • • 
Öbür tarafta, üç kazaya da kas

ten sebeb olmadıklarına bütün 

13 • l:S C:Uııdll.z plA.k lle§rly&tL 18: Radyo 
orkestra.ar. 19: Haberler. 19,15: Radyo orkaa
truı. 20: Konferana. 20,20: Pl!k. 20,CiO: Kon
ferans. 21,10: Btıkret fllharmonis1n1ıı ııento
nlk konseri. 22: Kon!era.na. ::2.15: Konaertn 
devamı. 23: Haberler. 

~f Khz. STUTTGART, IS23 m. 
l!l,30: "14aedel ltomm, dle Gelgen slngen" 

lafmll karı§ık musiki eserL 21: Haberler. 21,-
15: ınu.sa.ı neıırtyat. 22: Radyo piyesi.. 23: lla· 
berler. 23,SO: Dan& l -3 Gece konııerl. 

9 Şubat Cumarte•I 
V ARŞOV A. 13415 m. 

19,15: PaderevakiDlıı eae.rlcrfndcm p.rkı· 
piyano. 19,45: Reportt&j. 20: Çocuk ıarkıJan. 
- Pl~lt. 20,50: Haberler. apor, 21: Kanıa.
vaı mwıik1ıd, 21,•5: S<lzler. 22: Sen!Ol11k ~ 
kestra konseri. 21,4:5: OrkeatrL - ReklA.m· 
lar. 23,1~: Dans musikisi.. - B!Szler. ı: Lon· 
dtadan Hanry Hall B.B.C. dana orkeııtram. 

175 KJız, MOSKO\'A. 1714 m. 
18.SO: Kwlordu 1ç1D "uzwı Bertha,, adlı 

tem.sıı. - Orkestra koneen. 19,30: Kolko.zta
ra (Flcrte) adlı tiyatro. 20,30: Sözler. 23: 
05: 1'"'nın&Ze& neşriyat:. 24,015: İlveççıe neori· 
yıı.t. 

832 Kh.z. M'. O S K O V A. ( St&llıı) SGl m.. 
li: Kan§ılc konser. 18,20: M06kova opern· 

smda '"Orilee<ık temsill no.l:ll. 22,SO: Dans ve 
luı.nşık mustki. 24: İspanyolca ııe§rlyat. -Su 
allere ce\'aplar. 

M6 mız. BUDAPEŞTE, 660 m. 
lS,80: Bud:ı.pı'.şte konser orkeııt.ra.m. lP,45: 

Haberler. 20,20: Piyano blrltğlle ıarkılar. 20, 
tO: Skeç. 22,30: Haberler. 22,50: Macar gece
aL 24: Aylıl~ haberler (&lmaııca). 24,UJ: Caz. 
1,05: Son haberler. 

783 J{hz. LElPZfG, 38% m. 
19,10: Kan,,ık konser. 20,80: Flztk. 21: Ha

berler. 21,10: "PolCDblit" adlı operet. 23,1.5: 
Haberler. ııpor. 23, :Ol5Bilytık komer. 

vicdanımla kani olduğum bir ki ; 
Vefa ve bu işlere sebeb olmak i 
çin kalbinde en uf ak bir kasd ta 

tmıadığına kendi \ kadar inandı 
ğım namuslu ve kıymetli bir ha -
kem ... .... 

Batka bir tarafta da, bu işi fır
sat bulub, Vefa klübüne ve hake· 
me olan kuyruk acılarını çıkarmak 
için, sureti haktan görünüh patrr
dı eden, etrafı telata veren, maçı 

göremiyen1 fakat üç kitinin yara
lanmasiyle gözleri kararanları ko 
)ayca bu İfte bir kasd olduğuna i· 

nandmıcek ve ne olursa olsun bir 
birimize hücum etmenin zevkine 
uyan batka azizleri bile kendi 
yoluna katan bir neşriyat serisi .. 

Öyle bir neşriyat ki, frraatı ga
nimet bilib, hakemleri, klüblerin
den seçtiğine nezaran bu işte hiç 
bir günahı olmıyan futbol heyeti
ne ve teşkilatına bile hücum edi
yor. 

Belki böyle bir patırch da bl\n· 
lan devirib, yerine kendi adam
larım getirmek fırsatım bulurum, 
diye! .. 

lıte ben, bütün bunları hisset
tikten sonra, bu yolda yapyalnız 
kalsam da hakkı müdafaa etmeye 
karar verdim. Ve ediyorutn da ... 

.!$ of • 

Cuma günü bir facia oldu. Tıb· 
kı bir otomobil kazasın<ta Uç ki
tinin yaralanması gibi bir kaza 

'\cıası ... 

Senelerdenberi yalnız hasımla
riyle değil, kötü talihiyle de mü-

eadele eden Galatasaray, bu se
fer feleğin acı bir darbesini daha 
yedi .•. İşte o kadar .. 

Kasden olmadığı resmen de ta
hakkuk eden bir işi. bu kadar u

zatmak değer mjydi işin tuhafı, 
patırdıyı edenlerin, asıl felakete 

uğramış Galatasaray değil de, 
bambaşka insanlar olmasıdır. 

• • • 
lki ciddi gazete başmakı:ıle 

yazdılar .. Hemen bütün ga2eteler 
bir haftı:ıdrr birinci sayıfalarında 
süt n siıtun yazılar yazıycrlar. 
"Böyle spor olmazmış, bu nasıl İ~· 
miş,, diyorlar .. 

Galiba bu zatlar sporun futbol 
oyununun ne oldu(;'Unu hiç bilmi· 
yarlar.. ' 

Bütün dünyada, h tsız hesab • 
sız spor kazaları oluyor.. Yara • 
lanan ve hatta ölenlerin. sayısı 

korku ..,ç bn rakam teşkil «>der .. 

Ve hır statistik tutulsa en az 
kaza ohın bizim memleket olduğu
nu sevinçle görürüz .. 

Ya serden, ya yardan vazgeç -
meli diye bir darbımesel vardır. 

Biz de, ya bu futbolden vazgeçme
liyiz, yahud da, lmsden olmadık
tan sonra, ara sıra böyle kazalara 
ka~lanmahyız, diyorum. 

izzet Muhiddin APAK 
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Gürbüz çocuk 
müsabakamız 

(Baf taralı 1 ıncide) 

X almz erkeklerden üçüncülüğü 
bzanan Nurhan kağıd kalemi e
line almıt resim yapıyor. Küçüğün 
yaptığı resimler, yatından umul • 
mıyacak derecede güzel. Sordum: 

Londra 
görüşmeleri 

(Baf taralı 1 incüle) 

Bay Flandenin hafta tatilini, 
ıahsi İngiliz doatlarile ıayfiye • 
de geçirmesi muhtemeldir. 

Bu sabahki lngiliz matbuatma 
göre, lngiliz bakanlarının batlı· 

RABE1' - 'J.qun Poıh• - . -

--En büyük 
Tayyare 
Genıisi 

Amerika A mlralı bu 
gemi hakkında 
izahat veriyor 

Irak- lran ihtilafı .Ankar?da ~ 
iki dev·lellıı murah- lnglltere ile rn 
hasları Romada ko- zakere durdlJ b 
nuşmıya başladılar 

lnglltereye verııe• 
müsaadeler geri JJl1 

alınacak? 
Londra, 30 (A.A.) -

- Kaç yaıındasın? 
- Beş .• 

ca maksatları, Cenevrede 1932 
de yapılan anlaıma)'l (canlandır 

Londradaki deniz konuımala· 
nna Amerikan mürahhaaı olarak 
g'ren Amiral Standley, dünyanın 
en büyük, en çabuk tayyare gemi
leri olan Lexington Saragota'dan 
Saragota üzerinde, dikkate değer 
bir nutuk söylemiştir. 

Irak ve Iran hükumetleri bun
dan bir müddet evvel aralarında
ki hudud iht:llfların~ kat'i b~r 
ıurette halledilmesi için Milletler 
Cemiyetine müracaat et.mitlerdi. 
Milletler Cem:yeti bu itin iki dev• 
lf!t araıında doğrudan doğruya 
halledilmesini la niye etmif ve 
hakem olmak üzere ltalyan mu
rahhası Baron Aloiziyi tayin et
mişti. 

ajanı- bildiriyor: 
''Yeni Türk- lngiliz 

- Büyüyünce ne olacaksm? 
- Büyüdüğüm zaman söylerim. 
Kızlardan ikinciliği kazanan 

Selma da çok şirin bir kız. Sordu
ium suallere akıllıca §U cevabları 
verdi: 

- Altı yaımdayım. Gelecek se

ne mektebe gideceğim. Büyüdü
ğüm zaman dişçi olacağım. 

- Neden dişçi olmak istiyor

aun? 
inci gibi diılerini göstererek 

güldü: 
- Annemin dişlerini yapaca • 

ğım. 

Kızlardan üçüncülüğü kazanan 
Neylan da çok akıllı bir kız. On 
betinçi mektebe bu sene devam et
meğe başlamıf. Mükemmel su
rette okumak yazmak biliyor. E
line bir Haber gazetesi almıt çıtır 
çıtır okuyor. 

Erkeklerden ikinciliği kazanan 
Cahid çok zeki ve ıevimli bir ço· 
cuk. Büyüdüğü zaman ne olacak
sın diye sorduğum zaman, biraz 
düşündü: 

- Mühendis olacağım, dedi. 
Cahid ikinci sınıf tadır ve ıını

fmda hesabtan birincidir. 

Birinciliği kazanan Cüneyt, 
ancak bet yaşında. Kendi&ine ne 
sorulsa cevab vermiyor. Yalnız ze
ki gözlerini çevirerek gülüyor. 

Dikkat ettim, gürbüz çocuklar 
lti:yatlarnu hep müabet taraftan 

görüyorlar. Hepsi müsbet bir iş 
pef inde.. Hiç biri bir zamanlar 
yapılan güzellik müsabakalann -
daki genç kızlar gibi konuşmuyor. 
Hiç biri sinema artisti olmak he -
vesini gütmüyor. 

Bugünün gürbüz çocuklarının 
böyle müsbet kafalı olmalarından 
ne kadar iftihar duyulsa azdır. 

Bir ikisine sordum. Böyle gür • 
büz; sıhhatli olmalarının sebebini 
kısa cümlelerle şöyle anlattılar: 

- Annem bana çok iyi bakar. 
Ben de annemin her ıözünü dinle
rim.Yemek yemem diye ağlamam. 
Sabahları ve akşamları yüzümü ve 
dişlerimi iyice yıkarım. 

Küçükler o kadar güzel ki mü
sabakada bulunmıyan bir kimse 
hangisinin birinci, hangisinin i • 
kinci, ve hangisinin üçüncü oldu • 
ğunu imkanı yok kestiremez. 

O kadar birbirlerine et ve bir • 
birlerinden güzel.. Halbuki mü -
ıabakaya iştirak edenler arasın -
dan bunlar da büyük müşkülatla 
ıeçilmit• Bir ıehirde bu kadar 
çok güzel ve gürbüz çocuk bulun
ması, Türk kadınlığının bu ıaha
da da çok ilerlemiş olduklarına 

'delildir. Bugünün kadım arhk 
çocuğunu bir Şarklı gibi de • 
ğil, bir Garblı gibi yetiştiriyor. 

Sonra nazarı dikkatimi celbe
den bir nokta da küçüklerin hep
sinin zeki ve akıllı olmasıdır. Hiç 
birinde zekasız ve manasız bir 
ıüzellik yok. Hepsi birbirinden 
zeki ve akıllı. 

Küçükler matbaamızda bir sa
at kadar kaldılar. Vadettiğimiz 
hediyelerini aldıktan sonra güle, 
oynıya bize veda ederek gittiler. 

Bugünün küçük, yarının büyük 
ressamı Nurhana ıordum: 

- Bize mektub yazmayı unut-

mak) tır. Bu anlaşma, bir emni • 
yet rejimi içinde hukuk müsava
tının tesiıi için yapılmıştır . O ta • 
rihtenberi, politika vaziyetinde 
çok inkişaflar olmuf ve Almanya 
om uluslar kurumuna ancak hu • 

kuk müsavatı verildikten ıonra 

dönmekteki ısran ile Fransız hü 
kumetinin tam bir emniyet siste 

mi kunılmadan Almanyamn ulus 
lar kunımuna dönmesini ;,temesi 
yüzünden bir çıkmaza girilmiı • 
tir. 

Gazetelere göre, lngilterenin 
noktai nazarı, bu meselelerin bi
ribirlerine bağlı olduğu, hepsinin 
beraber ve kabil olursa avni za • 
manda halli İcab ettiği merkezin· 
dedir. 

Dün, Fransa parlamentosun • 
da bir suale cevab veren Bay La
val, Fransa hükumetinin "goist 
bir niyeti olmadığını, sadece bü 
tün ulualar için müsavi bir emni· 
yet olmasını istediğ:ni bildirmit • 
tir. 

"Timeı,, in Paris muhabirine 
göre, hu beyanat, silahlan bırak
ma aahaımda, Fransız metalibi • 
nin asgar~ıini kabul ettiği takdir
de Almanyanın Pariste hüsnü ni· 
yetle kartılanacağını, Alman hü • 
kumetine bildirmek için yapılmıt· 
tır. 

Londra. ziyaretinden bahseden 
Bay Laval, bunu .. Fransız ve in· 
giliz hükumetlerin ~n, Avrupa po
litikası etrafında yapmak istedik
leri tabii ve pyanı arzu teşriki 

mesaiden bir kısmı,, olarak tarif 
etmiştir. 

Almanya ve Şark misakı 
Londra, 31 (A.A) - Fransız 

Başbakanı ile Dışbakanınm Lon • 
dra::la yapacaklan konuşmalar 

hakkında Reuter Ajansının aldı

ğı malumata göre, Almanyanın 

şark misakma iştiraki lüzumunda 
daha şimdiden İngiltere ile Fran· 
sa anlaımıt bulunmaktadırlar. 

Fransa açıkca anlatmı§trr ki, eğer 
Almanya ile Leh=stan bu misaka 
girmezlerse, Fransa Sovyet Rusya 

ve Çekoslovakya ile tedafüi bir 
ittifak yapacaktır. Halbuki böyle 
bir ittifakı İngiltere pek bir taraf· 
lı bulmaktadır. B·naenaleyh lngil 
terenin şark miaakı lehinde ola
rak terazide bütün ağırlığıyle ba
sacağı beklenilmektedir. 

Keza Fransız nazırlarının Ver
aay muahedes · ndeki askeri hüküm 
lerin bir taraflı olarak feshi aley· 
hinde Romada tanz:m olunan 
Fransız - ltalyan beyannameıi • 
nin tasvibi hususunda da Londra· 
da m\;:aid bir hava bulmaları çok 
muhtemeldir. 

mıyacaksın değil mi? 

içinden zeka ve akıl fıfkıran 
gözlerini gözlerime dikti: 

- Daha yazmak bilmiyorum. 
Biraz büyüyeyim de o zaman ya
zarım. 

• • • 
Gürbüz ve güzel çocuk müaa

bakamıza girib de hediye alacak 
miniminiler önümüzdeki Perıem· 
be günü idaremize müracaat ede
rek hediyelerlni alabilirler. 

Bu iki tayyare gemisi de, 33,000 
ton büyüklüğündedir. Güvertenin 
üzeri tayyareler için bir ini, yeri 
olduğu gibi, yukarısında da hava
yı kontröl aletleri ve altında han
gar, petrol istasyonu, radyo, kon
tröl daireleri ve 2500 kişi alacak 
()aireler vardır • Amiral, pek 
mühim uçuş meselelerini, deniz 
vasıtalar:yle düzayak götürebil • 
mek için en uygun örnek olarak 
bu tayyare gemilerini ileri ıür
dükten sonra, Saragota üzerinde, 
demiştir ki: 1 ~ 

"Hava istasyonunu, büyük ve 
küçük toplarla korumalıyız. Ge
mimiz üzerinde tayyareler ve top. 
larla deniz muharebeleri yapabil· 
mek için müh'mmat vardır. Hele 
bir düşününüz. Bu büyüklükte bir 
hava istasyonu karada kurmak is
terseniz, ne kadar büyük yere ve 
ne kadar binaya ihtiyacınız ola
caktır. Ve bu istasyonda çalııabil· 
mek :çin ne kadar adam ve vası

talar la:aımdır. Bununla beraber, 
icap edince, bu tayyare istasyonu
nu Nevyorktan Sanfransiskoya 
nakletmenin imkanı yoktur ... ,t 

lngiliz gazeteleri bu sözlere 
işaretle, kendilerin·n en büyük 
tayyare IFmileriıü..4yıyOT :ve. b~ 
yüklüklerlni gQiıtterjyorlar. 

En büyük lngiliz tayyare gemi
si Eagle' dir. 22,600 tondur. 

SULAR 
(Baştaralı 1 lncl de) 

mııtır. ihtiyat tedbirler alınmak 
üzere vali, belediye reisi, ve polis 
müdürünün nezareti altında bir 
çok evle:- ve mahalleler bo§albl
mııtır. 

Suların daha fazla yükselme • 
sinden korkuluyor. 

Edirne, 30 (A.A.) - Bugün 
ıaat 16 da tekrar yükselmeğe bat· 
lıyan sular eon dakikada yükse
liş istidadım kaybetmiş ve biraz 
dunı gibi olmuştur. Karaağaç ile 
Edime arasındaki münakalat dur
durulmuıtur. Evvelki akşamkin
den 44 santim noksan olan son 
baskın gene eski mahalleleri isti
la etmiştir. Her ihtimale karşı ted
birler alınmıttır. 

Kaza ile ölüm 
Pangaltıda oturan amele Arif, 

Kandillide telefon binasının sa -
çaklarını yaparken 9 metre; yük -
ıeklikten düşerek ağIT ıurette ya 
ralanmış, ve kaldırıldığı Zeyneb 
Kamil iıastanesinde ölmüıtür. 
Esrar Cjıktı 

Dün Araba iskelesinde Tufa • 
nın kahvesinde yapılan araıtır -
malarda Ekremin üzerinde bir 
miktar esrar çıktığından yakalan
mııtır. 

._. ..... " .. H .. A .. B .. E·R·--1 
lstanbulda en çok satılan İ 

gazetedir. ilanlarını • "HA- 'i 
BER,, e verenler kar ederler. i _ ........................................................ .. 

Baron Alo!zi ayni zamanda 
Sar ve Habe§İstan i§lerile de uğ • 
r&§tığından konu§malarm Roma • 
da yapılmasını istemit, Iranla 1 • 
rak murahhasları da bu teklifi ka· 
bul ederek Romaya gitmişlerdi. 

Dün gelen ilk telgraf konuşma
ların artık başlamıı olduğunu göı 

teri yor. 
Roma, 30 (A.A) - lran ve Irak 

Dı~bakanları bugün ş· gi aarayın

da müzakerelere başlamıılardır. 
Meselenin raportörlüğüne uluslar 
kurumu meclisince tayin edilmit 
olan Bay Aloizi de bu müzakere
lerde hazıT bulunmuş~. 

Vaktiyle Şattülarabta çizilmit 
olan Türk - lran hududu gerek 
İran gerek Osmanlı İmparatorlu
ğı tarafından mucibi memnuniyet 
görülmemiıti. Osmanlı imparator 
luğu sukut edip de Irak hükumeti 
teşekkül edince, hudud olarak Şat 
tülarabın ıol ıahilini iıtem"ıtir. 

Halbuki bu taleb nehir hududla
rını nehrin ortasından geçen hat 
olarak tesbit eden hukuku düvele 
muhaliftir. 

ISTANBUL 
( Ba~ tarafı 1 incide) 

kiyenin de dünya ile muvaıalası 
keeikfft-=Tam ~tiı•• ~mılür,•1.
tanbul postahanesi medeni dünya
dan ne bir mektup, ne bir gazete 
alabilmiştir. Her gün beyhude ye
re posta idaresinin bir tedbir ala • 
rak Avrupa postasını getirebilece
ğini ümid edenler o gün de gene 
postanın gelmediğini görmekte • 
dirler. 

Avrupa treninin gelmemeıine 

rağmen aktarma suretiyle yolcu -
ların gelebilmeıi, ayni tekliden 
istifade edilerek postanın da ge
tirilebileceğini, pekala meydana 
koymaktadır. Eğer bu tedbirler 
alınmamışsa §İmdiye kadar el'an 
Avrupa postasının gelmemesini 
bu işin iyi idare edilememiş olma
sında aramak lazım geleceği ka • 
naatindeyiz .. 

lstanbul postahanesi ıınırda o -
lup bitenlerden bihaber belki bu 
akşam, belki yarın diyerek Avru • 
pa postasının gelmesini beklemek· 
tedir. 

Bu sabah,, İstanbul postahane -
sinden Avrupa postasına dair ha
ber istedik, aldığımız cevab §U ol
du: 
"- Belki bu akşam ... ,, 
Bize kalırsa posta umumi mü • 

dürlüğü daha ilk günde yolcular· 
la beraber postayı getirtebilecek 
b;r terlbir almalıydı. .... ·-···-----· .. -._.._, __ 

kat ticaret mukavelesinin akdi 
susunda yapdmakta olan Dl·· 

reler inkrtaa uğramııtır. Türk 
kômeti, bazı ln.giliz maUarın
bilhassa yünlü ve pamukl 
yaptığı kontejan tavizatını JS 
battan itibaren geri atmak te 
dinde bulunmuıtur. 

lngilterenin Ankara büyük 
çisi Londraya te·lgraf çekerek 
mat istemittir. 

Müzakerelerin yakmda t 
baı!ayacağı ümid ed\lmektedit• 

Çukolatacılar 
• .ı,J 

(Bcq taralı 1 ınCl"J 

F aliat l>undan on bet gün ~. li' 
Maliye V eki.leli varidat uı~d~; 
ğünden İstanbul varidat nıud;
ğüne gelen bir emirde kaO ,, 
on ikinci maddesinin yanlıt}~ll 
edildiği, çukolata ve biskiı•:,, 
den bundan sonra muamele f 

1 
ıi alınması icabettiği gibi d~ 
nedir verilmemit olan mu~ 

. vergilerinin de derhal tah. ~ 
ettirilerek tahsil olunması bıl 
mittir. ~ 

Bu emir bütün çukolaıacıl# 
bisküi yapanlara bildirilmit, 

senelik defterlerınin tetkiki~" f,t 
lanmıştır. itte on kiıilik bil' 
yetin J\nkaraya gitmesinia 

budu~ ' 
Heyet ıon verilen emrin ~I 

olduğunu, kendilerinden dötl si 
nelik muamele vergiıi alındıi1 I 
dirde müeaaeselerinin kap•ıı' 
ğını bildirmeye gitmiılerdir:. ~ 

Çukolatacılardan biri dııll 
muharririmize demiştir ki: ~ 

- Dört ıenelik muamele ~t 
ıi birdenbire istendi. Bu. her Ji1' 
essese batma 50, 70, 100 biJl 
tutmaktadır. ~ 

Dört ıene evvel kanun Ç ~ 

kanunun on ikinci maddesin~"~" 
zim de istifade edebilect'~ 
söyledik. Madde aarih oldıJ , 

dan kanunun bu maddsind~~ 
tif ade ettik. Muamele ver~ 
vermediğimizi heıab eder~~ Ji t 
latalara zam yapmadık. Şıtı' ~ 
ıe dört senelik vergi isteniyor• f 
müıterilerden almadık ki, b:,, 
raları verelim. Bundan .~ 

madde sarihtir. Ankarafll ~ 
heyetin dilekleri Maliye V~ t 
tindeki tetkik bürosunca te ""'t 
dilecektir. Dileklerimizin~ 
dileceğini ümid ediyoru~ 

çıkan I ı 
.-ı-- kita~;. 

Muvaffak Beyin ''Y eııı ~ 
tebin derı vasıtalarmdaı> lf 
adlı kitabı Devlet Matb~ ' 
rafından baıılmııtır. Dei:~ 
kuruıtur. Satıldığı yer 'V Jt 
kütüphaneıidir. VAKİT ~p 
nun, Türkiyenin her tar~t 4' 
bulunan bayileri vasıta•• e 
tedarik edilebilir. 
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MAZON içtoiz. S.tlığınızın olzımıdır. HAZI\1SIZLlGI, MIOE YANMALARIN giderfr
MIDE Ye BARSAKLARI boşa!tm:ık suretJle KABIZL!Gt, AGIZDAIO TATSIZ
LIGI ve KOKUYU izale eder. Hiç bir uzva zarar nrmeı ve alıştırmaz. FAZLA 
YEMEKTEN ve iÇMEKTEN sonra mide ve vilcudunuzJa hissettiğiniz ağırlığı 
derhal hafifletir. MAZOl't i.smi ve markasına çok dJltt.t edilmelidir. DEPOSU 

Mazon n Uotton ecza deposu. Bahçekapı, lş Bankası arkasında No 12 
•hve kaşığı MEYVA 

TAKSIM ABiDE KARŞISINDA 

Y eıi bir ıekilde taali• eclUen 

AV 
SALONUNDA 

MÜ NIR 
.~UREDDIN 

G tir a e •' l 

Uuakşamdan itibaren 
dlnllyecekılnlz. 

11 

Yaşamamn zevki kalmadı!. ,, 
'-"~1k haaınel•lnl laraf •d•r•k vakltal• kuvv•U.n 

el Utenler, b8JI• ••ııerler .. 
Fakat: 

lllltaızuğe kapılmak için sebebyok ÇtlnkU 

SEKs·· L. .._ u ın -
Sirkeci 

YE(NI ÇIKTI----
•• DON •• YARIN ,, klUli1abiaaia 24 DDcG etiri 

Pro/. Dr. Saplıi Nuri 

Günün iktısadi işleri 
'I l>a Fiyatı 60 Karaı 

lit•ı J•ri - VAKi r Matb1111 - Ankara cıtldui lıtanbul 
•• D ' l liı Ye Yırı• ,. lercDme kllliyatı içi• ıbHe yualdıjıaı 

t , , UNUTMAYINIZ 
• ~ · Et t d 
1~~~1 Befinci İcra Meınur- verilmittir. lfb\l ihtarname tan• 

binden itibaren bir ay zarfında 

-· '- '- ka daire1e ınUracaatla iN bapta dos-
~Pt&n: Galatada Kala· ya zalnt Yankaamm tetkik •e bir 
~ C- 'teJ& lttanbulda ye- diyeceğiniz var1& hlldlnneniz iç-
'~ Dıotaril Waibl: ra ,.. iflb kanunu 103 ODcU mad· 

\iti ,~da l11111ail İbrahim ve- dealnin emrettili claftt T&rah11o· 

,._.. ~ildavercll Vahan ta· nm teblili muamma kaim ol· 
'-- No: lu bııuna tev- mak ilsere illa olırimt. (3811) 
~ ........__•ereli _ hlkimlil1ne 
"-,~e müvekkili· 
,,_ 'İaiade alac&i• olan 

~"' ~ leinini İitifuı SllD• 
.,, ... do.,. 1&nan 932 - 2S89 

~ IDUcibince Gayret 

~"-. ~~ciz ve para>:& çe•· .S ie ~ 'hrildiii iddia e

• ..._ tt. d~ mMiii h&kimH· 
~ ~011enbı yenilenmesine 
~~~ ~ devamına karar 

~ ~ ~ Ye ifl&a kanunun 
'ıa r..a..; te~ -in~ tnfiken de 
~~ ıat ıcruma karar 

~'• ı.~İın olunan da•et 
i.....~ tına mübafir tarafm· 

~ ~ llıaetnthtta sefere çıkt .. 
~~-.._.de oldutunus malim ..:It 1 ~lı olmakla melllkGr 
~ ...... ~\o~ b" ..._.. ıı. •anım ır ay 

ACELE SATIUK pty ANO 

Alawayanm ea iyi marblarm • 
dm s pedallc reni BlY Piyano •cele 
11trlıktır. 

BeyoiJu Aynalı çlfllle Emin ç.. 
mi İbrahim Sokak No. 9 a blflncaat 

(i$818) 

Beyoflu DördüncU Sulh Hukuk 
mahkemesinden: 

Olu Ali lCuli'1• ait olarak: 
1) Galatada P .......... zar 

caddesinde (101) Noı lu düldc:in· 
da ancud rakı, tUtüla, fü'ab •• 
&Ü&tİJ• .. , ... &Çile uttmDa IU• 

reti1le S - 1 - 935 Salı •at i 4 
de .atılacaktır: 

llt6Jdi olanlarm awmı- sün 
•• ta&tü mahAlllodı huti' llulun
malah U&ıa olunur. (3870) 

TUZU 

Kreı Bılsnıiı 
.....:.Kanzak-
Y egine ciddi gü

ze ilk kremidir. T e-
ninizin daimi taze
liğini Krem Balsa
minile koruyunuz. 

Kının lksoro~ 
nru~u 

BUcllmle &kıDrllk, ı&iil• ner 
Jelerile hat •• mlı•in kaaabal 
iltibıblınnda, utDraye •• utDl· 
ceab Ye bojmıca &kıOrOklerinde 
çok f aideli bir ıaruptur. G8j'Qı 
leri ıayıf olanları da aynca tav· 
1111 olunur. Her eczanede bulunur. 

Bfl)'Oflu. dördüncü ıulh hulculc \ • 
malthemainden: 

nıur nıı.uı: n w •...-"lııaı m :cmz~mftllllllaııııull( 
~ebrımııı n co güııa e okuyucusu 

Galatada arapcamiinde Perıenbe 
pa11rmda (89) D: lu ka11p hanmm 
(12) n: Iu odaımda ıakin ve ay nı 
mahalde perıembepoan caddeıiDde 
{101) Dı lu dükklııda ttlUlncUIUk 
etmekte iken 7 /1/935 de ölen İran 
tabumdaıı Ali Kuli niD terekeeine 
mahkemece el konmuıtur: 

İllıı g(hıUnden itibaren a1acaklı 
ve vereceklilerin bir ay •e ıniraıcı· 
Jarm Oç ay icinde Beyoğlu dardUnctı 
ıulli hukuk mahkemesine bat ''llr· 
malan ilin olunur. (3870) 

iBER. 

Bayan MÜZEYYEN 
Eski 

Yeni 

LONDRA 
•• 

TURK 
Lokanta •• birıbıneainde her ıkıam 
taıaani etmektedir. Tel. 40227 1 

- UFUAWM ZUFW,,,,._. ... ~I 

Vakitsiz ihtiyarlık 
Erkeklerde vakitsiz ihtiyarlığa karşı 

Hornıobin 
Tabletleri 

Uzviyeti tenblh eder, sinirleri kuvvetlen
dirir ve vakitsiz ihtiyarlığın Unilne geçer. 

lstanbul'da fiyatı 150 kuruş 
Eczanelerde bulunur. 

..... ıı11111w1111111111aı11111•u1e11•m ıı ttı""" mmn:smmm 

Doktor Ahmet Asım 1 
Ortaköy Şifa Yurdu~ 

· Tramvay yolu, Muallim Naci cad. Na 116: g 
Iıtanbulun en ,uzeı yerinde ceniş bir park ortuında her tilrlU url E 

Bakırköy Sulh hôkimliğin.den: 
Bar. SWoyman ile Bay Mehmed 

ıll Ahmed fahri ve Umer fırukun ıa· 
yian mowamf olduklnı beyuııda 
Mimar kemalettin mahallesinin ha· 
ıinedar ıokağmda 12 numaralı 11 • 
bıkan hane elyevm Uç daireye mun• 
kasim 6500 lira kiymeti muhammi· 

• konforu haiz çok temiz, fiyatları çok ehven ve kadın erkek her tUrlU Si 

n~li ma baçe bir hah apartmanm 
birinci dairesi bir taılık üç oda bir 

hastalara açık hastahane. § 
Yatak flyatlan Ud liradan iti haren ;ı 

Doğum ve kadın ameliyatlanyle apandlalt, fıtık, basur n buna i~ 
~nzer ameltyeler için huıuıt, fiyatlar, arıu edene fiyat Hıteal Ye ~ 
bro,iir gönderilir. Telefon: (42221) n 

:nn:mnı::sn:ıı::m::nıı::mm::::::::::::::nnr.:::nmn1111aınıma1111--•zs•ss---= . . . . 

KAŞE 

kiler bir hamam bir mutbak bir ıp· N E 
deathne ikinci dılreai bir ıof a bet 
oda bir kiler bir hamam bir apdett· OKALMiNA 
hane bir mutbak bir balkon tlçtlnell 

daireıi bir tofa bet oda bir hamam Grip • l'tevralJI • Bat ve dit a~rllar1 • Artrltlzm • Romatizma 
bir mutlak bir kiler bir hell bir bal· 

koa Ye Wçata araıı ile mtııtemUıb 
ıalre ve kuyuyu havi olup iıalei 
ıuruu amın.maa parayı çevrilmeti· 
ne karar verilmiı 'Ye 4/3/ 935 pı • 
lll'teti gfluU ıaat on betten oD altıya 
bdar ıleal arttırmuı icra kılmıca· 
gmdan talih olanlarm kıymeti mu· 
hammene.bıhı yGıde yetmit be§ini 
huldup takdire ihalei katineei 
iera kdmacaiı n alui takdirde 20/ 

F. T. 848 

Buyuk 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 7 ertip 4. eli Çekiş 71. Şubat 1935 dedir. 

3/ 935 ça11ambı gUnU ayın ıaate İ· s·· .. k Ik . 25 000 L. d 
kinci arttrrmaaı icra blmacajmdan uyu ramıye : . ıra ır 

~ula malumat almak iı~eyenlerin dı· Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikrami e-
ırede aıılı §ırtnameai ıle 935 - 30 • Y 
dosya numarasile murıcaat eyleme· /er oe 20,000 lıralık mükafat vardı.,.. 
leri ilan olunur. (3868) . . ' .. ' ~ -.... tebqlne karar 

hkt,pıda ~ili~ necltt~e Taze Birinci MoriDI Balık Yılıııı Kiloluk şişeleri 60 kuruştur. 
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