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bize sataşıyorlar 
"Yeni Türkiye Anadolu sahra- Kazalar insanların 

larına dönüyormuş!,, hatasındandır 
Yapılan statistikler bu 

!Bıninı q.!icüşüın: 
~-.....--, .-=g ~ _--. -
Faş:st gazetesine 

cevab 
Yunanistan dostumuzdur. 
Hem de candan dostumuz, bu

na rağmen, Hestia gazetesinde, 

bizim aleyhimize şidd -Hi bir ma
kale çıkıyor. Diyorlar ki: 

- Biz Türkler için kanımızı 
dökemeğiz .• Türk • Yunan dost· 
luğu da ne deır.e!mıiş? .• Nidn hü
kfunet bizi böyle andlaş~alara 
aürükliyor? .•• 

Böyle bir yazı bizi gücendir · 
miyor. Aldın'} bile etmiyoruz .• 
Çün!tü, ~unu biliyoruz: Bu ses, 

bütün dünya ulusunun ve şimdi· 
ki Yunan lıükumetinin h:ıykırışı 
olmak şöyle dursun, belli başlı 
bir f ırkanm düşüncesini bile bi -
ze bildirmiyor. 

(Vi·NOl 
(Devamı üçüncüde) 

Bir italyan muharririnin memle
ketimiz hakkında yazdığı 

çirkin yazllara cevab 
.. Tahsilini ltalyan Üniversitesinde yapmıf bir Türk münevveri. 

dün idarehanemize geldi. ismi Sadi Abaç olan bu gence, Romadaki 

dostları, gene o şehirde çıkan Lavoro Fas ricta gazetesinin nüshalan· 
nı göndermiıler. 

Bu gazete, bir ayclan beri, "Kemalist Türkiyenin bazı ka • 

neticeyi veriyor 
iN~ GfÇMtk 

tSTiMI 

oaNlMÇURDl 
.VANLI ' VOl. 
TAKIP lTM l 

Otomobil kazalarını yapanların 

Bugünkü dünyanın n:.kil va· 
aıtası otomobil ve tay1•aredir. 
Yirminci asrın ilk 35 senesinde 

D) t<KATSl'f.\ 
L 1 K 'IE 
EHLİYET .S l2&.İK 

)'üzde de,.ecelerine bakını% .... ' 
bu iki nakil vasıtasının tekamÜ• 
lü, bugünkü aerodinamik kafa. 
mn en açık bir ,aheseridir. 

(Devamı 14 üncO de)' 
rakterleri,, ve "Yeni 'i 1\ ':iye A -
nadolu sahralarına dönüyor!,, 
başlığiyle makale serileri yaz • 
maktadır. Aleyhimizde, en akla 
gelmedik saç.malan sıralamakta
dır. · 

----------------------~~----~--------------------~----------------------~------

Romadaki genç Türkler, mek· 
tublarında şöyle diyorlar: 

"Diz. bu herzeleri yazan mu • 
harrir Guiseppe Lombrassayı zi
yaret ednrek bu ne~r:yatın a' ·, -
sını kesmesini söyledik, fakat 
dinletemedi ı:.,, 

(Devamı 14 üncü de) 

Harbe mi hazırlanıyor? 

\~~ \· ~\~\\ 
Lav as 

EvYela 'l'ilüle81ro 
sonra da Musolinl 

ile görüşlü 

Irak Dışişleribakanı 
Dün bir muharririmize Türl<iyenin Alman askerleri bir geçit eınacrnda ••• 

usunclay Express,, gazt'tesinin 
yazdıama göre, Fransız Hariciye 
nazırı M. Lava) St Moritz de bu· 
lunan Romanya Har:ciye Nazırı 

Day Titüleskoya telefon etmiş, 
arkasından lta~ya Başvekili Sin
yor Mussolini ile ayni surette ko· 
nuşmuştur. Bay Titülesko. ltalya 

ile Fransanm yapacağı konuş • 
malarda Romanyayı da tatmin 
edecek bir ihtilaf temini üzerin • 
de konuşmuştur. Ve Fr:ınsanın 
bu husustaki düşiinüşü ımlatıl • 
dıktan sonra, M. Laval, Rusyroya 
ltalya Başvekiline telgraf ede • 
rek ayni plana muvafakatini el• 
de etmiştir. 

kendilerine yakmhğın_dan Almanyamn yalnız bir mem~eket 
bahsettı ten aldığı mal ihtiyacından fazla 

General Nuri Said 

Irak Dı, işleri Bakanı Gene • 
ral Nuri Said dün muharririmizi 
Perapalaı otelinde kabul ederek 
Irak meseleleri hakkında sordu • 

Sefir Bay Naci Şevket •• 

ğu suallere a§ağıdaki cevapları 
vennİ§tir: 

- Ankarayı ziyaretinizin se· 
bebi nedir? ,(Devamı 14 üncü de), 

B:1 yıl Almanyanın kendi ik • 1 km gördüö:.i bir harbe haurlanı · 
tısadı bakımından dünya Ö· yor. 

konomik durumuna tesir eden Almanya bu yıl bilhassa faz. 

1 

mühim bir İ§e giri~tiği görülü - la miktarda pamuk, tiftik yapa · 
yor. Bugün artık kati olarak in - ğı ve buğday satın aldı. Bu mu · 
kişaf etmiş olan bu vaziyetin ver- ahedelerden bir kısmının yalnız 
diği kanaat tek ve müşteıektir: bir memleketten alınanının Al · 
Almanya uzun yıllar yetecek manyanın bu yd ihtiya.cmdan 
doklar yapıyor. çok fazla olduğu muhakkak gö · 

Al k rülmektedir. Almanva şimdi de 
. malnya st~ :apyYor. Her mühim miktarda tütün almakta· 

nev1 ma zemenın ıaşe madde. 

lerinin, sanayi maddelerinin ve 
sairenin biiyük stoklarım yapı · 

yoı. Öyle ki, Almanyanın mese. 
la bu yıl aldığı yapak ve tiftik 

i~tiyacmdan çok fazladır. Bu da 
•u neticeyi veriyor: Almanya 
muhtemel olıuı, belki de çok Y&l • 

(Devamr 14 üncü de) 

1 
r ............ H .. A.·a··e:··R············ 
1 

lstanbulda en çok satılan 
gazetedir. ilanlarını · "HAi BER,, e verenler kir ederler. 

.._. ............................ -......... _..._. ....... .. 

Fransız Hariciye Nazırınm, 
bugün Romaya hareket edeceği 

bildiriliyor. 
Önce iki tarafı alakadar eden 

ve iki millet arasındaki güçlük • 
lerin tanzimi ile meşğul olacak • 
ları yazılmaktadır . 

Bundan sonra, Fransa, ltalya, 
küçük itilaf. Almanya ve Maca
ristan arasında bir itilaf ~ide et- 1 

mele suretiyle Avusturyanın is., 

tiklalini temin işi gelecektir. 
lsviçrevle ya'lılan telefon mu

haheresi bu yolda izah edilmek-
tedir. • 
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Dünya 
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1 Ankara Telef onu 1 
Türk şeker Buhrandan hergün 

biraz daha 
uzaklaşıyor .. - fabrikaları 

Arnavutlu kKralına bomba sıreıdenıdareedn-Vaşington, 2 (A.A.) M. 
Hull, 1934 yılı içinde ticaret and
latmaların:da mühim terakkiler 

olduğunu söylemi§ ve 1935 yılı • 
nın başlangıcında Amerikanın 

-----~------------ mek üzere bJrleşlyor 

Dış ticareti ve bilhassa cenubi A· 
merika ile olan ticarette · inkişaf 

Sefaret bu ha- Amerika milletler cemi-
beri tekzib t. . k . ? 

olacağı tahmininde bulunmuş · 
tur. 

ediyor ye ıne gırece mı . 
Londra, 2 (A.A.) - "Taymis,; 

gazetesi dünya iktısadiyatını 

gözden geçirirken biten yılın İn

giltere, Domiyonlar ve f sterlin 
blokundaki memleketler için ti -

caret bakımından bir kalkınış 
gösterdiğini yazmaktadır. 

Paris, 2 (A.A.) - Havas ajan
sı bildiriyor: Tirandan gelen ya
rı resmi tebliğlere rağmen gazete
ler, Korfudan gelen ve Arnavud
lukta bir takım karışıklıklar çık
mış olduğuna dair haberler ver -
mektedir. Buna nazaran, Kralın 
sarayının civarında bomba!ar 
patlamış ve mühim hasarlara se
beb olmuştur. 

Ruzvelt'in bu işe ne diyeceği 
henüz malum değil! 

Vaşinğton, 2 (A.A.) - Ayan- · diğini söylemiştir. 

Bu gazete ayni kalkının bu yıl 
da devamını ümid ediyor. 

Kralın asilere verdiği affı ka
bul etmiycn asiler reisi Muhan-em 
Baraahi Aktı!rİs lşkodra civarın -
da esir edilmiştir. Krnl, bu affı 
asilel"in ıilah1armı hırakmahrı 

dan demokrat ldaho Pope, Havas Hükfunet mahafili, M. Ruzvel
ajansı muhabirine beyanatta bu· tin bö){le bir dileğe müzaharet e
lunarak Amerikanın uluslar arası deceğini zannetmemektedirler .. 
derneğine girmesine milletin mu- ÇünküM. Ruzvelti her §eyden ev
halefet etmediğini ve bunun için j vel dahili siyaıa düşündürmekte· 
kongreye bir takrir vermek iste - dir. 

Bay Laval'in 
seyahati 

Paris, 2 (A.A.) - Reuter mu· 
ha birinden: 

M. L • val'in bu akşam veya 
yarın Romaya gitmesi oldukça 
muhtemeldir. Bunun için dakika· 
dan dakikaya bir karar alınma • 

sı beklenmektedir. 

tartiyle vermişti. 

Tekzib 
Londra, (A.A.) - Arnavutluk kra· 

lınm bomba ile yaralandığı hakkında· 

Ruzvelt eski muhariblere 
aksilik çıkarı yor 

Vaşington, 2 (A.A.) - Cum -
ki haberin doğru olmadığını Londra· hur reisi Bay Ruzve]t muharip • 
daki Arnavutluk maslahatgüzarı bil· 
dirmektedir. lerin ~tinde bulunan bonoların 

Londradaki Arnavutluk mahafi1i hemen ödenmes'ne karşı vaziyet 
bu şayianın Arnavutluğun dahili in- almıştır. Teksastaki Amerikan 
kişafı için Holanda ve lsviçre ban-
kalarından yapm:ığa ~alıştığı bir mil- Lejiyonları kumandanı bay Fer • 

yon lngiliz liralık istikrazın men'ine 
matuf olduğunu bildirmektedirler. 

mara gönderdiğ\ me"kt:mta eski 

Habeşistan 

muhariplerin !!imdi bonolarının 
bedelini almağa ihtiy.:çları olma
dığım, çünkü kendilerin· n terci -
hen hükumetten yardım görmek
te "Olduklarını bildirmiştir. 

Eski muhariplerin mümessilleri 
buna karşı şiddetle protesto et -
rnekte d ir ler. 

Ruslar 

Londra, 2 (A.A.) - Havasa
jansının aldığı haberlere göre, 
İngiltere hükumeti, Fransız - ı. 
talyan konutmaiarındaki büyük 
güçlükler ortadan kaldırılamadı -
ğı takdirde Paris ve Romada 
dostça müd:ıhalede bulunmağa 

mütemayil olduğundan ve bu güç
lükler ha~ka bir devlet tarafın -
dan geliyorsa o devlet nezdinde 
de teteböüste l>uluna~ağından İn
giltere Dışarı işleri Bakanı Sir 
Saymen Pariste kalacağı bir kaç 
gün içinde bu mesele hakkında 

Fransız bakanları ile uzun uzadı
ya görüşecektir. 

İstikraza karşılık ol:ırak Arnavut
luğun tesis etmek tasavvurunda ol
duğu tütün inhisarı karşılık gösteri
lecektir. ltalya aleyhine3 ün- Uzaktan resim nakle

ctt bir nota verdi den tertibat yaptı ar 
Cenevre, 2 (A.A.) - Habe-

-0--

Ortaköyde yakala
nan afyon kaçakçıları 

Atatürk · 
Yeni yılı kutlulıyan

ları tebrik etti 
Ankara, 2 (A.A.) - Riyaseti 

cumhur umumi katibliğinden: 
Reisicümhur Atatürk. yeni yı

lı kutlulayanlara teşekkür ve eniyi 
dileklerinin Anadolu Ajansına 

iletilmesini emir buyurmuşlar -
dır. 

Sovyet - ltalya ticaret 

§İstan hükumeti hu aon bir ay i
çinde dün uluslar· ktirumuna 
üçüncü notasını vermiştir. Bu no
tada hudud hadisesi hakkındaki 

ltalyan iddialarım reddetmekte 

ve tecavüz mesuliyetinin Habeş
lere aid olduğu anlaşıldtğı tak-

dirde habeşistanın tarziye 
ccği bildirilmektedir. 

--0-

vere-

Rusyada vesika 
• 

usulil kalktı 
Moskova, 2 (A.A.) - Deyli 

Telgraf muhabir!nden: Altı ıene-
an la ş m aJa rı d b · b'k d'l k ı 

AA) Y 
. b. en erı tat ı e .ı me te ü an ve-

Roma 2 ( . . - enı ır 'k 1 k k ı·· d.. k ld l ' d·ı· sı a ı e me usu u un a ırı • 
ticaret anlatması akte ı ınceye . .. . 
kadar Sovyet _ İtalyan ticaret mıştır. Fıatlar derhal yukselınış -

anb.şmaları müddetlerinin uzalı - ı tir .. Beyaz ekmeğin kHosu iki rub-

lacağı bildirilmiştir. ledır. 

Moskovat 2 (A.A.) - Posta 
ve telgraf fenni t~tkikler enstitü-
sü uzakıiiesaf el ere resim nakleaen 
bir cihaz vücuda getirmiştir. Ge
rek telle, gerek telsizle işliyen 
bu makine hem büyük mikyasta 
resimleri nakletmekte, hem de e

ğer adi telgrafların çekilmesinde 
kullanılırsa hunların dört kerre 
daha çabuk çekilmes~ni ve çekil -
me keyfiyetinde yalmşlık olma • 
masmı temin etmektedir. 

-<>--

Bfr Japon neferi, casus 
Sen Petersburg, 2 (A.A.) -

(Amerika) - Burada limanın ve 

harb gemHerinin resimlerini alan 
Matsuma adında bir Japon yaka
lanmıştır. Bu adam Japon bahri
yesi ihtiyat efradından olduğunu 
aöyJemiştir. 

Üç gün evvel sabaha karşı Or· 
taköy iskelesi önünde gümrük 
muhafaza teşkilatı memurlarının 
ateşi neticesinde yakalanan afyon 
kaçakçıları gümrük ihtisas mah
kemesine verilmişlerdir. Mahke
meye verilenler lsma;l, llyas, Ke· 
mal, Köse Hüseyin, Mustafa ve 
diğer ismiyle Şe1-kettir. Bunlardan 
Kemalin bundan evvel de gene 
afyon kaç1kçılığından dokuz ay· 
Irk mahl~fım;yeti olduğu tespit e
dilmiştir. 

Bu kaç~kı;rlnrın bugün gümrük 
sekizinci iht·sas mahkemesinde 
muha1rereelerine başlanması muh· 
temeldir. 

r Sabah f(azeleleri 
~-,,_d-iq_o_r_la_r_?_l 

-0-

Antakyada şapka 
inkılabı 

/(URUN - Asım Us bugünkü ya- dan elde edildiijini t·e bundan dolayı 
zısına "/talyada olan değişiklikler,, buğdayın hiç bir zaman kıymetini 
serlavhasını ko9muştur. ka:1betmiyeceğini idditf ediyor. Ve 

lJlusolininin müstemlekôt nezareti- bilhassa şimdiki bufjdayımızın ancak 
ni de eline aldığını ve müstemlekat bire altı verdiğini ralbuki bu nisbcti 

Antakya - Dundan bir müddet ev· · 
nazırı General Bonoy'u Afrika miıs- lıi<; olmazsa bire o:ı beşe çıkarmaklı

vel bir yubaz camide nı.iz verirken 
temlekeleri umumi ı·aliliğine ta;in ğımızın mümkün olduğunu söylüyor. 

"şapka giyen Türkler gavurdur.,, di-
ettiğini söylüyor ve diyor ki: MiLLiYET - Ahmet Şükrü Es· ye bir takım sözler söylemi~ ,.e cami-

dekileri genç Tlirklere hücum ettir- "ıl!usolininin bu lzattı hnreketi /· mer bunünl•Ü yazısında Fransa ile 
miş ve neticede bunlardan beşi yara- talyada hemlmdut olmıyan ltalyan ltal,ia arasında cereyan eden görüş
lanmıştı. Ilu hadise üzerine bi.ifün müstemlekelerini hemhudut yapmalc, mele;dcn bahsetmektedir. 
Antal\yahlar şapka giymeği kararla~- bunun .i~in de Habeşistanı işgal et- Ahmet Şük1·ü Et:mere r1öre bu gö-
tırmışlar ve bu kararlarım tnthik mek Mzımdır.,. rüşmelerin en mühim noktası Avus-

k.i 1 1 d · Bundan başka son za!Imnlarda mev ı ne rnymuş ar ır. turya meselesidir. ltalya Romanyanın 

K tb Fransa ile ltal!la ara.<nnda şimendifer 
U l ••• n keşfi için bu misakı imzalamasını istemenıesi-

ihtilcifını da meı-zuubalıs etmekte ve 
Dunedin, 2 (A.A.) _ Byrd ltalyanlann Fransadan Cibuti _ nin sebebi, Romanyayı, Yugoslavya 

1--tu k ·f h ' · · b ·ı ı ıt t · Çckoslavakya ile birlikte teşkil ettik· 
'Kil P eşı ey etı, yem ir mace- ı A,.,is-ıb,... ~a .·~.rw•::dı er . '"' ·nı Ra rn 

- d leri kiirül; itilcütan ayırmaktır. raya hazırlanıyor. Buz1arm va- alrwıf..: ısterl1mrıl l/azmalda ır. 

1 

t y N d. ZAlll AN - Zaman imz~lı yazı öl-
ziyeti müsaid olduğu takdirde cttfl.!HUR-YET - unus a ı 
.,B f En 1 d K l' "Türk buqdarıım ilkönee n;rin, sonra çünün ehemmiyetinden ve güçlüğün-

ear 0 
• g• a~ " vapuru . ra j da nasrl 1mru••acrıi}•:: ? .. ,:erlat'hf'.str-le den bahsetmektedir. Bu münasebetle 

Edvard arazısının şarfonda b:r ke- i ya-rNfr ııa· .. dn Ti"rN,,:-in. dalıa dor/- bardak ve kadelılere işaret korımasın-
'f h ' ' . B fl seya atın~ geçece.rdır. u se- rrıcu lmcmforın belli başlı mdasmın j dan balısederck bu kararın çol; yanlış 

yahat, Valparezoda bitecektir. ekmek olduğunu, fJunun da buğday- ve gayrikabili tatbik olduğunu söy-

lüyor ve ölçüler müdüriı·etinin bunu 
evvelce düşünmüş olması lô.zımgeldi
ğini iltke ediyor . 
AKŞAM - "Almanyada neler o

luyor?., başlıklı ı:e üçyıldız imzalı ya· 

zı, Bitlerin kapitalizmi diriltmek yo· 
lunda yaptığ: • ?n çalışmalardan ve 

hücum taburlarını lağvetmek, ve nu· 
fuzunu lzüklimetln resmt ordusuna i.•· 
tinat ettirmek istemesinden bahset- , 
mektedir. 

Netice iki sual üzerinde kalıyor: 
1 - Acaba Nasyonal Sosyalist 

oartilıinin bir parçası olan bu bölllk· 
ler ko1a11crı dağılmağa boyun eğecek· 
ler midir? 

2 - En gÜ"lü narrmunı kar•bettik· 
ten sonra sır!?nın kendisine gelece;:ini 

rmrti anlama•ra-"•l;. huna karşı dur
m"l• fı:tami1•ecek m~? 

Sil V POSTA - ! /-i rııldrz imzalı 11a· . -
zı 19.35 yılına (lirerken ahralin çok 
k!'ı':"?k ı•e kon:r::.rz o! iı•tw rı 11ö ··U~·e· 
rek bu mlm bir barış yılı olmasını te
menni ediyor. 

Ankara, 3 (Telefonla) - Al· 
pullu, u,ak, Eskişeh:r ve ' Turhal 
şeker fabrikalarının bir arada ve 
anonim bir ıirket halinde çalıtma 
ları kararla,tırılmııtır. (Türk te
ker) :smini alması muhtemel olan 
bu şirketin kurulmnsı e$asları Ü • 

zerinde bir anlatma yapılmıttrr. 
Bu suretle şeker f abrikalarmm 
idare masrafları azalacak ve fab
rikalar arasında anlata.mamazlrlC 
olmadan Türıkiyeye yetitecek te
ker bir elden ıatıfa çıkarılacak • 
tır. Nizamnamesi hazırlanan tir• 
ketin ba,hca gayelerinden bir:si • 
ni şeker fiyatlarını indirmek teı • 
k:l etmektedir. 

Birleşecek fabrikalardan Alpul 
lu sermayesinin krsmı mühimmi 
İş Bankasına ait olan Trakya t~ 
ker ş:rketinin, Uşak fabrikaıı Su
mer Bankın, Eskİ§ehir fabTikaıı 

lş Bankasının, Turhal Ziraat ve it, 
Bankalarının rnalrdır. 

Iran Hariciye Nazırı 
geliyor 

Ankara, 3 (Telefonla) - lra.n 
Hariciye Nazırı Kazrmi Han bu 
akşam lstanbula hareket edecek • 
tir. 

G~len muhac·rıer 4jo§ahyor 
Ankara, 3 (Tele fonla) - iç:,. 

leri Bakanı Şükrü Kaya verdiği 

bir beyanatta geçen Hazirandan 
bugüne kadar memleketimize ge
len muhacir adedinin 25,000 k' ti 
olduğunu söylemiştir. Halbuki ge 
çen sene bütün 12 ay zarfrndn ge
len muhacır adedi ancak 15,000 
di. 

Soy adlara 
Anlca•a, 2 (T$>f~F.nnla) - ~~y 

adı nizamnames'.nin tatbiki ıçın 
Dahiliye Vekaleti vilayetlere e -
mir göndermişfr. Soy adlarını 

kaydettirmek için herkes nüfus i · 
dareleri tarafından verilen beyan 
nameleri dolduracaktll'. 

ıran 
Hariciye nazırı 
şerefine ziyafet 

Ankara, 2 (A.A.) - lran Dı. 
şarı işleri Bakanı Bay Kaz'mi ıe
refine dün Anadolu Kulübünde 
Dışarı İşleri Bakanı Bay Tevfik 
Rüştü Aras tarafından bir öğle 
yemeği verilmiş ve yemekte içeri 
İşleri ve Ökonomi Bakanları bay 
Şükrü Kaya ve bay Celil Bayar, 
Riyaseticumhur Genel Katibi bay 
Hasan Rıza, İran Büyük Elçisi 
ve Dışarı işleri Bakanlığı ve Elçi
lik ileri gelenlerile bay Kaziminin 
refakatindeki zevat bulunmut • 
lardır. 

Aktam da Ba,bakan ismet 1 • 
nönü tarafından kö§klerinde bir 
ziyafet verilmit ve yemekte Dıta
rı, Adi' ye, içeri ve Ökonomi Ba • 
kanları bay Tevfik Rüştü Araı, 
bay Saro.çoğlu, Bay Şükrü Kaya, 
bay Celal Bayar ve lran Büyük 
elçisi ve Dıtarı İ§leri .bakanlığı" ve 
elçilik ileri gelenleri bulunmuı • 
tur. 
~ 

Silahları tahdit prensibi 
Nevyork, 2 (A.A.) - Nevyork 

Herald gazetesi silahların tahdidi 
prensibinin Japonya tarafından 
öldürücü bir darbe yed,;ğini yaza· 
rak arttı!< bu prensibin bundan 
böyle yaşamasına imkan olmadı • 
ğıru söylemektedir. 



8 lldncl\bun ı~s 

.2lıf!!m q.ö.tüşiim: 
.,_,,,. ~ .-. __.: ... -
Faşist gazetesine 

cevab 
(Baş taralı 1 incide) 

Yunanelinde Faşistlik kurma· 
ğa yeltenip te bunu baıaramıyan 
üç be§ k?~i, böyle bir gazete çı • 
kanyorlar. Geliıi güzel istedikle
rini yazıyorlar. Yazarlar a ..• 

Netekim, iıte, bütün öbür Yu· 
nan gazeteleri, Hestia'ya kızdı; 
köpürdü: 

- Sen kim oluyorsun? Kim er 

larak bunlan söyliyorsun? Yu -
nanlılar senin arkandan gel.mi • 
Yor? - dediler .•• 

• • 
Celgelelim, Sovyet dostumuz 

da, her hangi bir gazete, bize 
karşı tuba da Hestia'nın ağziyle 
böyle yazılar yazsa gücenırız, 
gocunuruz! Çünkü oradaki hal 
bambaşkadır Yunanistanda, li . 
beral manada bir basın (matbu
at) hüniyeti olmasına ra!hnen 

b , 

Sovyet dostlarnnızm bütün ga • 
zetelerj hükumetçe çıkarılır. De
mek kı. neşriyat orada, ferdleri 
değil, Sovyetlerin ta kendilerini 
temsil eder. \ 

• • • • • • • 
Biz, lt::ılyadaki vaziyetin Yu • 

nanistandakine değil, Sovyetler
dekine benzediğini sanıyoruz. 
İ§, hakikaten de böyledir. 

Bugünltü saynn1zm birinci sa
Ytf~ında bir me::;eleden bahse • 
diyoruz: Ba,hğında "F.aşist,, ke-

limesi de geçen bir gazete. tut • 
DlUf, ulu orta. bizim aleyhimize 
alıyor, veriyor ..• Hem de ne aiır 
ıözhr! .• 

Bunu, bütün faşistliğin neşri • 
yatı saymamağa imkan yoktur. 

Türlciyede bütün matbuat Fır
ka matbuatı değildir. 

Bunun isbatını kendi misa • 
timle ileri sürebilirim: Ben, 
kimseye sorub danışmadan ta -
mamiyle hcausi bir prensi; ola _ 
r~k gündelik bir gazete neşret • 
tım, gene de edebiHrim. Bunda, 

hükfunetin fikriyle hatta ekseri
yetin düşüncesiyle hiç alakası ol
mıyan yazılar yazdım. Mesela, 
Türkiyeyi ziyarete gelen muhte -
rem Bolşevik reislerine acık mek
tuplar ne§rettim: "TUrk dili 
parçalanıyor! Maarif eiya3eti • 
niz yanlı,tır ! Y oldnş Bubnof, bi· 
ze maddi hediyeler getireceğini
ze bu manevi hediyeyi temin e -
din!,, dedim. 

Benim bu neviden samimi dü· 
fÜncelerimden Türk • Sovyet 
dostluğuna halel gelmedi. Gele • 
mezdi de... Esasen, benim de is • 
tediğim bu kıymetli dostluğun 
bir lulına bile zarar getinnek de
ğildi. Dostça tenkitti. 

La]<in, söylediğim gibi, ltal -
yada çıkan bir faıist gazetesinin 
mevkii başkadır... O, Türklüğe 
ıataşmca İş başkalaşır ..• Şapka -
sının üstüne, ba~mdan büyük bir 
ltalyankari tüy dikmiş olur. 

ltalyan gazetecileı-i bizim bu
nu böyle telakki ettiğimizi bilmi
yorlarsa öğrenmelidirler. Sözle -
rinde çekili düzenli olmalıdırlar. 

Bunu, kendilerine hatırlat • 
mak ilk vnzifedir. 

Üniversite rektörü 
Üniversite Rektörü Cemil dün 

aktam Ankaraya gitmiştir. 
Bay Cemil Ankarada Kültür 

Bakanlr;t ile Üniversitenin yeni 
bütçesi et::-afında temasta bulu • 
~~alt ve üç gün sonra §elırimize 

?0 ecektir. 

Bayrama 
Yeni adliye 

sarayı 

J 

iki gün kaldı 
Esnaf 

Allşverişten 

lPJs sUkUnanan 
değirmenler 

'lle uar,~~f.J~~ 
.. ..... ıwı :-.-~ 

Gar:b relior"aıı 
ve ş:ımp~yonları 
Re/.:or derdemez insanın aMına /.e

men Amerikanın gelmeme:;i kabil ı.ıi· 

dir? Vakıa ötedenberi eski düncada 
da rekorlar yok değildi. Fakat rcf.or 
rekoru şü,?lıesiz yeni dün.r;adadır. 1-l • 
şariıda anlatacaiiımız rekorlar s-or 
re!:nrforı deqil fakat Ameri.':,..da < f ·e 
edilmiş ve ileri sürülmüş garib rcf,.ur
lardır. 

Dn memnun .. 
n arsa ilzertnde Belediyeye yaptıkları 

tetkikler yapıldı Ismarlama elbiselere itiraz haklı çıkmadı 
<> 

Ort~hk s~J- Urm"' r;,!·or:ı 

Adliye binasının vilayet bina· artık rağbet yok! 
ıı ile eski defterdarlık binası a • Bu yıl bayramın hemen ay ha-
rasındaki arsaya yaprlacağı ma • tından sonraya rastgelişi bir iki 
lfundur. günden beri çarfıyı pazarı tıklım 

Belediye mühendisleri ile ad· tıklım dolduruyor. Bu halden en 
ziyade memnun olan esnaftır. liye mimarları dün binanın yapı-
BiJhassa Mahmutp3.şa esnafı ..• 

lacğı sahada tetkikler yapmıı • Çünkü gariptir ki lstanbul halkı 
lardır. Binanın yapılacagı" saha • b h ) ki h ayram azır ı arını emen da-
nın etrafı gözden geçirilmiı, ka· İma Mahmutpaşa ve kapalı çar
pıların bulunacağı cihetlerdeki §tdııki dük!tanlardan yapmakta-
sokaklar ölçülmüştür. • dır. Son iki gündür Mahmutpa-

--o-- şadan ve kapalı çarşıda kalaba. 

Fa kir çocuklara hktan geçilememektedir. 
bayramlık Dün yaptığımız bir tetkike ve 

temaslara göre bu bayram en 
Fakir talebelere ven"lecek k "b h lb" J d• ço rag et azır e ıse ere ~r. 

bayramlık elbiseler Hayil" cemi .. Hazır ayakkabıcıların yapbğ1 a-
yetleri tarafından önümüzdeki lıt veriş de bunun arkasından 
Cumartesi gününden itibaren da· gelmektedir. Söylenildiğine göre 
ğıtılmaya bqlanacakbr. ısmarlama elbise ve ayaJ,kabı 

--o- yaptıranlar artık azalmıştır. Bay. 

Fransızca tarih ram münasbetiyle en çok satılan 

k §eylerin başında mendil, çorap 
o utan mekteb ve gömlek gibi ufak tefek şeyler 
Notru dam Dösyon mektebin- Havayici zaruriye ıatmryan 

de Fransızça tarih okutulduğu d""kk• ı k u an ar a \'amlan saat 19 da 
hakkmr;!a Kültür müdürlüğünce kapanıyordu. Belediye Daimt En. 
yapılan tahkikat bitirilmiş, ev • cümeninin verdiği karar üzerine 
lerde hususi olarak okuyan iki bayram gününe kadar bu gibi 
talebenin işimleriyle tahkikatm dükkanlar akşam ıaat yirmiye 

1 

neticesi Kültür Bakanlığına hil • kadar açık bulunmaktadırlar. 
dirilmittir. Havalar soğuduğundan odun 

--o-

Sirkelere sn karış
tırıyorlarmış 

Şehirde satılan sirkelere yarı· 
dan fazla ıu karııtmldığı son gün 
lerde alman nümunelerden mey· 
dana çıkımı§tır. Seyyar eaıtcılar ve 
bazr dükkancılar haldcında zabıt 

tutulmuş, sattıkları sirkeler müsa· 
dere o!unmu§tur. Son bir hafta 
zarfında yirmiye yakm alınan nü· 

munclerden on sekizi bozuk çık

mıştrr. Sirkeye ıu l:arıttıranlar
dn.n beıer I:ra para ceazsı alınmıt 
trr. 

--0-

Beşlktaşla Galatasa
ray yarın karşılaşıyor 

Beşikta;Ia Galatasaray ara -
sınclaki tild maçını futbol heyeti 
tehir etmişti. Haber aldığımıza 
göre iki klüp bu vaziyet üzerin~ 
görüşerek hususi bir maç y;ap • 
marrı kararlagtırnıı§lardır. 

Reşmi bir baskı olmıyacak o· 

lan bu maç yarın saat 14,30 da 
Be§iktaı sahasında yapılacaktır. 

-0--

Trahzon ihtisas müddei
umumisi Cem 1 

Trabzon ihtisas müddeiumu. 
miliğinetayin olunan Bursa müd-

deiumumisi Bay Cemil, Bursa.dan 
lstanbula gelmittir. Birlı:aç güne 
kadar buradan Trabzona doğru 
yola çıkacak ve yeni vazifesine 
baş'layacaktır. 

ve kömürcülerin de yüzü diğer 
esnaf gibi gülmektedir. Hele za
man, zaman kar serpmesi, Oskii
da.r Boğaziçi sırllarmada görü
len beyaz karların manzarası 
kömürcülerin memnuniyetini art
tırmaktadır. 

Ticaret 
odası 

Ticaret Unvanlarını 
yeni kanuna göre 

tescil edecek 
Ticaret Odası yeni Soyadları 

kanununun tatbikine geçilmesiy
le beraber ticaret mücssese1rimiz
de ekseriya ticaret ünvam yerine 
geçen soyadlarının dcği~tirilme
sine J>a~lamıştır. Bu meyanda 
şimdiye kadar soyadı almamıı 
ve yalnız kendisi ismini ticaret 
ünvanI olarak kullananların yeni 
alacakları ~oy:ıdları tetcil edile
cektir. 

Şimdiye kad:ır bir "zade,, lik
le a3ıl isme, baii!a.nan aile foi:n
lerinin yeni eııa.slar dahilinde de
ği~tirilrnesi icap etmekted~r. ·Bun 
dan sonra e!ki ~~kilde olan soy • 
adları J.mllnntlnrnıyacağı cihntle 
bunfo.r bir firm:ı içinde istir.:ıal 
edi!c!'lliycce!{tİr. 

Haliç sahilindeki bazı değir
menlerin denizden ve kuyular • 
dan aldıkları sularla buğday YI· 
kadıkları anlaşılınca denizden 
su alma tertibatı ve kuyular be
lediyece mühürlenmişti. Hak • 
larmda zabıt tutulan bu gibi de
ğirmenler belediyeye ayrı ayrı 

itirazlar serdetmiç.lerdir. 
Bunlardan bir kısmı oiimune 

alındıktan sonra kir.:"73haneye 
gidinceye kadar bir hafta geçti· 
ğini, bu müddet zarfında sula
rın fena 1acıtığını iddia etmekte· 
dirler. Bir kısmı da mühi.1rlen
me tertibatının açılmasını iste • 
me1c:tedirler. 

Bunlar, denizden alchlclan su
larla buğdayları değil, değ1rmen 
lerin içini yıkaclı~:larını, alınan 
nümuneye tesadüfen deniz su -
yunun karışmıı olduğunu ıöyle
miş!erdir. 

l!elediye bu iddbl~n tetkik 
etmektedir. Buğdayların deniz· 
den alınan pis sularla yıkand1ğ1 
kimyahane raporu ile sabit ol • 
duğundan bu değirmenluden 

elli liraya kadar ceza ahnacak 
ve rnühiir?enme tertibatının mü· 
hürleri kaldırılmıyacaktır. . 

l\lüretl~ lerln 
toplantısı 

ilk Tedrisat miifettişl~ri Kül· 
tür müdürü Cay Ali H3ydarm 
reisliği altında bir toplaub yap
mı~lardır. T op!antıda mekteple • 
rin vaziyeti ve hocalnnn ça.lıı • 
maları tetkik olunmuştur. 

§ Samsun Kültür müdürü 
Mehmed Ali şehrimiz ilk tedri • 
sat müfettişliğine tayin edilmif, 
dün tehrimize gelmi~tir. 

-o-

(skenderiye'ye vapur 
seferleri 

Deniz yolları idaresi hkende
riyeye sefer yapan vapurların 
Port Saide kaclar gitmesine ka· 
rar vermiş, ve Port Saide bir kaç 
sefer yapılmı, fakat bir müddet 
evvel Port Said seferi kaldırıl • 

mıştı. Deniz yolları idaresi sefer 
yapan vapur!arı tamir ettirmek 
için on beş günde yaptı:-mayı 

kararlaştırmış!:ır. 

Bununla beraber heniiz k"ti 
bir karar verilmemi!, keyfiyet lk
tısat Vekil etine yazılmış trr. 

-0-

A tlna ünlversitell
lerinden yetmişi 
şehrimize geliyor 
Atina Üniversitcı:i talebele -

rinden yetmiş ki!ilik bir knfile 
sömestr tatilini geçirmek iizere 
~ehrimize gelecektir. 

Talebe Birliai taraf1nd:ın bu 
talebelere yatacak yer ve ağırla
mak için bir program hazırlan -
mı~hr. 

Jbrahim Tali 
Trakya umumi müfettİ§İ Bay 

İbrahim Tali dün sabahki trenle 
Ankara.dan ıehrlmize gelmiftir. 

Ticaret Odası bu ıek.ilde bir 
ticaret ünvanı te~cilinden olduk
ça mühim bir para almaktadır. 
Bu şeldlde lstanbuldaki hemen 
bütün firmaların yeniden tetcili 
lazım geldiğinden bundan odaya 
yeni ve mühim bir gelir kapısı 
a;ıldığı görülüyor. Yalnız, alaka- i-,-e-k_H_n_d_e_t_e_lakl-~ ,-d-e-d~i~lm-es-i'-:'l_az_ı_m_ 
darlnr bunun yeniden tescil mu- geldiği için yeniden hiç bir µcret 
amelesi değil, kanun dolayuııyle almamıyaca~ım ileri ıürmekte
ilnvanı ticareti tebdil veya tadil dirler. 

Bundan iki sene ev,·eJ yapılan •y
nelmilel hizmet~i1er şampi)·onlur~ u:-ı • 
.ıa ertalık süpürme ve temizleme re· 
korunu Edna Asselin kazanmı<-tır. 

Hep biliriz ki orta hk g{ipürmek h<'r.t 
miihim hrm de milhim oTmıyan bfr iş· 
tir. nazıtarı iyi ortnhk. süpürür. fa
kat hunun id!l bir lmr saat ı:ıarfe c'rr; 
bazıları da çabuk süpürür amma iyi 
temjzliyemez. 

Sam'lyon Ed.,:ı Ac::c::elin. ilci metre 
"'enic;Ji;;·inde ,.e 7 metre u1unln;;·t•n ı'a 

Mr knriıforu :ı.~ ~:ıniYe.:ıe sf"i:r:r.ır~ 

hö:r1ece, insnnr tıayret'E"re diic;i:r<'n 
hir ~ilratle nvf'i derecer!e "avret ··e· 
ren bir temizlik re'·oru tesis etmişt~r. 

<> 
tc'uvv•t•ı t1f'4' rttlro·n ........... ~---...... ~----

Vebraska lıükılmeti içince Ora 
şehrinde oturan Mister ('eymis Ago· 
ra, Amerikanın en kuvvetli sesine ı-·a· 
hiptir. Mister Agora bağırdığı zaman 
on kilometre öteden sesini duyurmak 
tadır. Eunun l-;in. esasen on kilomet· 
re muhite ~'lhip olmıynn Ora ~ehdn• 
de, l\fü:ıter A~ora te,efon lrnllarm"~ 
PentE're~ini a"lD şö;.-le bir sec;Jen<lf· 
mi. i"te<li;:.i nrk:ıf1n<>;rna r.ıer~M•TH ~n· 
lat:t JıiHr. Bn uc::iil. ht'c;"c:i ,...:·,,t. ·~-e· 
ter i"İ" flT"ti'< <l!>~ilse de, iktisat La
kımmdan fayda '",.1". 

~ 

Br'«; r'koru 
Briç şampi) onası Amerika da ('f:t• 

çinatti şehrinde iki aile arasında ) a· 
pılmıştır • 

Maç 192.f senesinde başlamış ,.e 
daha ge~enlerde bitmiştir. Maç Lin· 
kuist aiJesi ile LJ ailesi arasmda ya • 
pılıyordo ve oyunculardan üçü mt:ş· 
tere!<en bir milyon puan kazanmad:k· 
ça devam edecekti ve maçı kaybec'en, 
kazanana bir ziyafet ~ekecekti. 1\1:-ç 
tamam on sene sürmüş l\fa.dnm Li 
1.003,718 puan ile kazanmıştır. l\fö~·-ö 
Corc TJ'nin 991.!'i!l~ puvanı vardı. Eu 
uzun m:ı~ ec;naı:ırııda hir tek ht. ,•jre 

olmuc:ıtur. O ela ihtiyar Mös,..ö J i'r:rt 
briç m:>sıısr, haşrnda ölümt;diir. O ö· 
Jür olmez, yerine hemen o~Ju ge~ır.fşı 
,.e ma~a <l<'vam edilmiştir. Böyle U 
ailesi efradı hem reislerini hem de zi· 
yafeti kaybetmişlerdir. 

-0---

Şild maç[arı 
Tfh·r edirdi, bu h&fta 
f çUncU kUme oynu · Ol' 

Futbol heyetinin aşağıya lr~y. 
duğumuz tebliijinden anla;ıldı • 
ğı gibi bu hafta yapılması icr.~ 
eden tild maçl::ırı, lik müsahd:::ı· 
}arının sonuna tehir edilmfrtir. 

Yalnız Beşiktaş Şeref eb-T., .. 
da üçilncü küme cıaçlo.rma ele .. · 
vam edilece!:tir. . 

TEBL!G 
lstanbul Futbol kurumu baş • 

kanlığından: 

4 - 1 ~35 Cuma günü yapı • 
lacak mıntaka lik me.çlnt'ı: 

1 - Beşikta.~ a~anında ~ Alan 
gözi:üsü Halid Galib E=cü. 

S:ıat 10,30 da Bahırköy • Cr "' 
taköy. Haker.ıi: Adnan. 

Saat 12,15 te Donampnr - 1-!a• 
liç. Hake~: Halid Galib Ezaü .• 

2 - ikinci bölümün ';k tnl"ı;9 
ları fiki:ıtürde yr.:'ılı günlerde 
mar'ara ı.. .... 'ıyac~l:tır. 

3 - ~:!~ ::!ac;larınm çrVTe!c 
ıon, yarım ıon ve son ovt•nl?.n • 
nm yapılması, mmtaka birincU:k' 
maçlarından sonraya bırakılmıt-

· -- - -- -
lır. 
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Yazan: /(adircctn KAFLI rfo 45 t Fakat zarfların yaptığı i, ve 

yardwı bununla kalınu. 

is babasını kurtarmak 
herşeyi göze almıştı 

Zarflar, bir filin tam veya gay 
ri muayyen bir surette bir fiilin 
kaç kere yapıldığını anlatırlar. 

Mesela: 

- Yemin e:lircruz. Yap.sın A~ 
i Reis!. .. 

- Y24aıın!.. 
Sa.h11dc!d hafi:, kdc e!-;:i a.sk.?r· 

Je., hattıl I·kmza Bey bu r.:ıan:za
ra kar!taıncla cqır.uşlardı. 

-Ya~!... 
Sesleri göklere yükaeHy<>ı·du. 
Ge~i demirini aldı. 
Düğ-üne gider gibi ~en ve mes -

ut ~-ola çıktı. 
&I hol erzak ve barut almışlar

dı. Herşey yerinde idi. Yalnız 
topları ekalkti. Güvertede onların 
ko11a.cakları yerler de hazrrd1. Bu 
eksiği de tamamlayınca artık Ali 
Reisi hiç bir kuvvet yolundan çe -
viremezdi. 

ııra ile üç kişi vardı. Bil"iai :mık 
gibi ince uzun bir del 'kanlı idi. 
Kılıcının sapma dayanmış, hepsi· 
nin ba~mın üstünden denize göz 
gezdiriyordu. 

(1) George once found a apar
row nest here. 

Corc bir defa burada bir serçe 
yuvuı buldu. 

Bu cümledeki once fiilin ta.ata
mam kaç kere yapıldığını göste -
rıyor. 

(2) Jill seldom makes that mis
Dediği zaman fU cevabı almıt· 

take. 
tı: 

:V akfle Ali Reis ona: 
-Adm ne? .. 

J:ı nadiren o yanlışı yapıyor. 
- Deli Mehmet... Bu cümledeki seldom yani na -
Son günlerde Inebahtrya gel-

. B b D 
1
. Sül . . diren fiilin gayri muayyen bir su· 

dmıtb··: la ası . e ~ Vaktie~l n 1

0smın rette ne kadar yapıldığını anlatan 
e ır corsan ım ~· e ruç b" ft 
. . d b 1 S ır zar ır. 

reısm yanın a u unmuş. onra y h fl f '"l" d . a ut zar ar :ı ın ne erece, 
lspanyol!ara es!r olmuş. Ondan . .., 

h al B 
.. ne kemıyette, yapıldıgmı anlatrr. 

sonra ıaını amamış. unun u • ı M' 1' 
zerine Deli Mehmet Aydından (l )ısya ı: 't 

.. .. k . nl ou are qu: e wrong. 
çıkarak butun orsan 1 ma armı y . ( ·1 h ta d" 

.., w anı sen tamaımı e a e 1-

J4 

Yazan: 
ı : Aka QUndUz rto 60 

- Benim cici te"!.:"rim! N:çin 
önc.e sen hm·aya gelmedin? Eğer 

sen gelmiş olaydn bugün Omihro 
ölmiyecekti. 

- Miyavı! M'yav! 

- Hakkın var. Doğru söylü -
yorsun. Bilseydin gelmez miydin? 
Sen insanları sac!ece tırmalarsın. 

O da kuyruğuna basanları. Yoksa 
insanları öldürmezsin. 

- Miyav! M'yav! 
- Anlıyorum. Bir kedinin ya • 

şaımaandan ne çıkar? diyorsun. 
Bu da doğru. Ortalık geı;e karıştı. 
Gene umumi harp olacak diyor • 
lar. Devletler hani harıl haz!rla • 
myorlarmış. 

- Miyav! Miyav 1 

Bütün gece gidecekler ve ertesi 
gün sahah el"kendon Zantaıım 

garp sahilinde karaya cturmu! o -
Jan Vene:Jik kalycnunun yanına 
varacaklardı. Onu ilk gördükle • 
rinclen ber! fırtına filan çıkmamı~ 
tı. Bü.sbütfüı denize gömülmesi 
beklenemezdr. Ba,k• bir Venedik 
ge.misin;n gelerek toplarını söküp 
götüreceğini zannetmiyordu. Çün 
kü aradan o kadar zaman geçme
m!§ti. Onun!a beraber olan ve tay· 
fafo.rile kaptanlarını alıp götüren 
gemiler de onun toplarını söküp 
götürmek isterlerdi. Fa.kat re.eve.ut 
to;:>ların ağırlığına göre yapılan 

tekneler!nj böyle sefer halintle 
iken daha ziyade doldurmayı doğ 
nı bulma.mı! olacaklan~ı. 

dola§maga, babasır.ı aramaga bat 
la.mi§. 

- Keşke uzaual<:.r. Evet, hak
kın var. Senin iizer"nde yapılan 

denemeler uygun çıktı. Son dene
meler de uygun çrkarsa artık in • 
sanlar kurtuldu demek. Ama o 

yorsun)· güne kado.r bcr..:ışmaktan çekine-
(2) Robert scarcely knew whe· bilecekler mi? Bilinmez. Azıcık 

leventler hep bzr ağızdan l>ir 
ko~san şarkısı söylüyorlardı. 

Bu ses, Lepant körfezinin dört 
'bucağına dalga dalga y;:ıyılryor, 
denizin enginlerine aç.ıhn bil' ka -
sırga mn gürültüsünü andırıyor • 
au.. 

Ali Reis ondan bunları dinle -
dileten ~onra: 

- lk!mizin de talii birıniş ... 
Ben de babamı arayacağım! .. .ln· 
şallah seninkini <!e buluruz ..•• 

Dem itti. 
Deli Mehmedin yanında kırk 

yaflal'ncla yüzünde boydan boya 
bir yara izi görülen, Mustafa ia • 
m1nde bir adam duruyordu. O da 
Piyale Patanm yanında bulunmµf 
ve Hamza Beyle beraber lnebahb 
ya arelmi, ... Elinde Malta !övalye· 
lerine mahsus uzun, düz Ye iki ta· 
rafı keskin, ağır b~r kıh~ tutuyor
du. iri gövdesinin üstünde, hey· 
betli bir görünüşü, keskin bakış • 
ları vardı. Hemen hemen h ~ç ko -
nu~muyordu. Sorulan ~eylere çok 
kısa cevaplar veriyordu. Yavuz o· 
nun r-~ yama::l bir levent ol&uğu • 
nu söylemeseydi, kimse ~r ıey 

bi1miyecekti. 

Yavuz diyı:n·du ki: 
Ali Re?~ kı!; kamarada ayakta - Baksana, kıh~m aapı boğa -

'duruyor, arkasında kalen lr.ebah-.. .. . . . . zına kadar geliyor ... Şövolyeler o· 
tıyı, onunde g•ttıkçe gemsbycn "k· il ku}J · l F- ,_ t A . . .. . . • nu r : e e anır ar. A.Ka yr 
chıı !zı gozden ıesırıyordu. M . f t k 11 ı f'f b. h . u:- a, e e e, Ul ı u ançer 

Ilır zamanlar buradan, babuı· g'bi kullanır. Onunla on be§ yir -
n :I. ~nciı·e TUrukluğu Ven•dik ı mi kiıiy hakladığını gözümle gör
gemi:; · nde, e:sir olnrak aynmrnşb. di.im. 
O kara günlerin acısı \tak!t vakit 
içine çöküyor, kalbini sızlatıyor· 
du. Fakat artık kurtulmuştu. lıte 
altında tamamiyle kend! malı olan 
genç bir gemi ve etrafında hepsi 
birer aslan gibi leTenller 'f'ardı. 

Ayni yoldan, ayni açr!t denize 
doğru açıhy-ordu. Gemisine kanat 
takmak, hir hamlede Venedik'in 
tepesine inmek iıliyordu. 

Sağında Kara Yusuf, solunda 
küçük Hüseyin duruyordu. Karn 
Yusufun yanında palabıyıkb le
vent vardı. Bunun adı Yavuzdu. 
Piyale pqo.nın yanmcl:l \UUJ1 ıe· 
neler bulunmuı, sonra Haınza 
Beyle beraber lnebahtıya gelmiş· 
ti. Fakat geldiğine cıa hi~ defa 
Pİtman olmuttu. 

Ali Reis onun yamııda.orta boy 
lu tıknaz, çepçevre ı'yah sakallı, 
kalın enseli bir adam gördü. O· 
nun da adı T osundu. Yavuzun a:r
kadaılarmdandı. Deniz savaşla -
nnda bir pala vurutu ile bir İnsa
m belinin orta yer'nden ikiye böl
düğünü söylerlerdi. Kulağmın ar
Clmda büyük b:r yara izi vardı Ye 

'- .,;ı.d• L.tmı biraz eğri tutu
yordl{, 

Bunını iç.in ona ear: boyun di • 
(Orla.rdı. . 

, Küçük Hüseyinin yanında da 

Soma bundan daha mi\him bir 
şeyden 'bahseder gibi gözlerini a
çarak ilave ediyordu: 

- Yara açmakta olduğu kadar 
yarayı N.r~a ela ustadır ha! ... 
B'z'm aıeminin doktorluğunu ya
pardı. Verd · ği ilaçlar bire bir ge • 
lirdi. Hoş, hele yaraya yaptığı i · 
laçların başlrca&ı kız~ın demirle 
da§la.maktır ya... - , 

Hepsi de, bir heykel gabi se!siz 
duran, ne g:özler'nde, ne de yü
zünde hiç bir kımıldanıı gorun
miyen bu adama merakla baktı

lar. 

Deli Mehmet söze lr.arı~u: 
- Öy}e iee gözümüzü dört a · 

çalım da yaralnnmıyalım !.. 
- Evet, evet!.. 

- Ba;ka çare yok. .. 
Gülüştüler. 

Diğeı· leventler de gürbüz, gözü 
pek delikanlılardı. Fakat Kara 
Yusuf ve küçük Hüseyinie, son 
clefa g"miye alınanlar ara~daki 
bu aftı ki~i, Ali Reis·n kumanda 
heyeti s:ı.yılırdı. Şimdiden vaz"fe· 
leri bölünmüttü. 

L:mondan nl-·o·şlar ve uç ta • 
raf~aH bı;n:r.u dönmek ~:t:cı·c idi· 
ler. 

,(Devamı var) 

re he was gaing. daha bekleseler ..• 
Yani (Robert nereye gittiğini 

hemen hemen bilmiyordu.) 
Yahut zarflar bir fiilin ne de -

rece muhakkak veya gayri 
hakkak olduğunu gösterir. 

Mesela: 
(1) Pehaps your mothe 

let you come. 

mu-

will 

Yani "ihtimal k! annen senin 
gelmene müsaade eder. 

(2) Is hali not go, whatewıer 

you ıay. 

Yani, sen ne denen de, gelini· 
yece~im! 

Yes (evet), No (hayır) da hu 
çe~it zarflardan sayılırlar. Haki • 
katte ise bunların her biri bir cüm 
lenin yerini tutar. 

Görülüyor ki sıfat isim iç:n ne 
ise, zarf ta fiil için odur. Yalnız 
zarfların vaz"fesi daha büyüktür. 
Çünkü yalnız fö.Uere yardım et· 
melde kalmazlar. Bundan başka 
zarflara da. sıfatlara da, edatla
ra da, atıfelere de, yardım eder. 

Mesela: 
(1) Mary play the violin extre· 

mely wcll. 
Yani (~eri, kemanı son derece 

iyi çalar.) 
Bu cümledeki well (:yi) zarf-

tır. 

Son derece mi.nasındaki ex • 
tremely kelimesi de zarftır ve 
well :::arfma yardım etmeketdir. 

(2) 1 am sure you will be bery 
bravo. 

Yani "eminim, çok cesur olacak 
smız.,, 

Bıu cümledeki brave (cesur) 
sıfattır. Very (çok) ona yardım 
eden bir zarftır. 

(3) Where we got home me 
found. Toby, our c!og, sitting just 
outside the front gate. 

Yani (eve gittiğim' z zaman kö· 
peğimiz T ob · yi tam evin kapısnm 
d§ında oturuyor bulduk). 

Bu cümledek just (tam) zarfı 
outs ·de ( dı§) preposition temeli .. 
ne yardnn ediyor. 

(4) Now tell me exactly how 
it happened. 

Yani (gimdi anlat bana, tasta
mam nasıl oldu.) 

Bu cümeledeki How (nasıl) a· 
tıfedir. Ebactly (tastamam) ona 
yardım eden bir :zarftır. 

Hatta zarflar hütün bir cümle· 
y! ~M·sif veya tadil edecek derece 
de iş görürler: 

Un fortdnt ately l haven't got 

- Miyav! Miyav! 
- Hakkın var. Diplomatlar ha· 

bire evrensel banştan konuşuyor
lar. Kaç gez gördük, öğrend:k ki 
diplomatlar barı§tan konuıtular 

mı? Harbe hazırlanıyorlar demek 
tir. Hazırlanıfı saman altından 
yürütüp sajlamak için banıı dil
lerine dolarlar. ı,te gene her yer 
hazırlanıyor. 

- Miyav! ıyav?__.__~_ 

içeriden profesörün seai: 
- Omega! Omeıa! Tekir ıai • 

yavlayıp duruyor. Karmaç, gör· 
müyor musun? Akşam ciğerini 

ver! 

Omeaa bu sözlere ta!&l'dt. Pro
fesör her~eyi bildiği halde kedice 
b:lıniyordu ! Kedinin dediklerini 
anlamıyordu! 

Ertes! gün son deneme yapıla· 
caktr. Tersine kapanmıf kavaDoZ· 
}ardaki ölü hayvanlar atılmıttr. 

Yalnız tekir kalmıştı. 

Omorfo it kılığına girdi. iğne 
hazırlandı. Profesör kendi eli ile 
kediye kedi. kolerasmın mikrop • 
lannı atıladr. Tekiri kavanoza 
koydular. Hastalık en çok on da· 
kika sonra bilgeler"ni gösterecek· 
ti. Üçü de bekliyorlardı. On üçün· 
cü dakikada kedi birdenbire sar • 
srldı. Kalktı, yıkıldı, yarım daki -
ka öylece kaldı. Sonra b'rdenbire 
doğruldu ve camı tmnalamağa 

ba,ladı. Kedinin haıtahğa tutul • 
matı ile geçiıtirmeşİ bir oldu. 

Profesör Zcuı'u bir daha ku
cakladı. Bu sefer Zeuıdan tonra 
Omeiayı da kucakladı. O kadar 
sevinç !çindeydi. 

- Oldu bu İ§ çocuklar! 
Kediyi üç gün kavan~z içinde 

~eslediler. Ve bulaşmasın diye bil' 
teri Ant" kolrin tiringa ettiler. 

Profesör arlık karar verdi. İşin 
iç yüıünü ull!alar arası tıp akade
misine bildire .. ekti. Bu iş! doktor 
Zeus'a verd:. Tutturdı.,ğu notla • 
'rm dıfına çıkma.dan, işi genel bir 
bakışla anlakcaktı: 

.. rMltMettttfllMtflHqfll"''flt"ntlff"'Ul"41HtP1tt4tt ~ tlı&J MttM+fl llHfUNllttJıltt'lf9ılttılHttffll,_ 

any money. 
Yani (manlesef hiç 

yok.) 
p=ı.ram 

Bu cibıle<led:i unfortun atcly 
(maalesef) bütün bir cümleyi 
tavsif ediyor. 

Fakat zarfları:a :simler ve z • 
mirlerte h·~ i,leri yoktur. Bu işi 

11fatlara bırakırlar. 
· - '(Devamı var) 

Alman ba ?!~ a dı.e ç ev rm ı 
ı)ev'et V?S?sınc~ ko u ıırlur 

Her ~ey ha.%ırlandıls:t.ı.ı:ı :;cnrıııo 
Zeus Cenevrede toplanz.n u'uJlar 
arası tıp akademişini iki snat tc• 
lefonla aradı. B?r karşılık alaın<\ • 
yınca telefon merkez"ne $0l'd~ı. 

Merkez kısaca cevap verd!: 
- Bu ı:abah akademi dağıldı. 

Umumi harp ilan edildiği için bü· · 
tün akademiler memleketlerine 
dağıldılar. lsviçrede de u-mU!ni 

seferberlik ilan edildiği için bun .. 
dan artık konuşamayız. 

Telefon kapandı. Zeus ·dona 
kaldı. Çeneleri takırdıyor, yüzü 
renkten renge giriyordu. 

Profesör korku içinde sordu: 
- Nen var? Ne oldun? 
- Hiç.. insanlık bir uçuruma 

yuvarlanıyor. 

- Ne gibi? Ha, ne gib!? ! 
- Biz burada insanlık i-:in Qğ• 

raşrrken b!r kaç !aat önce mumr 
harb ilan editm=ş! 

Profesör de dona kaldı. 
Omega güderisini omuzundan 

düşürdü ve yerden aJın:a.ih unuttu. 
Düşünmenin sıras1 değildi. 

Zeus: 
- Ben eve gidiyorlpD. Kapalı 

zarfımı açacağım. de:l!. 
Profesör dalgın dalgın: 
- Haydi git. Çabuk gel. dedi. 

Zeus gitti. Omegaya dönüp: 
- Bizim zarflar nerede? <liye 

sordu. Şişko dolaptan çıkarıp u • 
zattı. Proefsör önce kendi zarfını 
açtı: 

(Zeus enstitüsü ağ1r yaralılar 

hasta evine çevrilecek. Bütün kü· 
rekleu- bodrumdaki 3 .~. 6, 11 uu
maralı depolardadır. Her lô.bor~
tuvnrda iki asistan, bir muavin 
h:r yardımcı kalacak. Profescr 
Esoes Zeuı ağır yara11 ~ahıtu 1..-~ 

hekimliğini alacak.) 

Omegamn kapalı · zaı·fmdaki 
yazı kısa idi: 

(Profesörün yardımcılığında 

kalacak). 
- Omega! dcd: . Profesör, ha

di iş başımı! 
Koridora !:ıktılar. ve on dakika 

sonra herkes i!başı etti. Dört t;aat 
sonra btitün enstitü bir hasta e-,i 
ol':lluştu. Kalan kalmıf, g:decck .. 
ler pusatlanıp gibnişlerdi. 

Bütün şehire profe~ör E.soeı'in 
zehirli gazdan korunma ı:aatilJ,erl 
dağrtıldıkt~n başka prenç·p labo
ratuvarı yalnız bu pastilleri yet;ş
tirmek için gerek olan düıenini 
aldı. 

Zew akıamn doğru geldi: 
- Otomob :limi 1!!.Skerlik ~ube • 

ı;ne ver4lim. 
- Zarfında ne çıktı? 
Prof eıörün sesi çatlak ve tit • 

rekti. 
- On birinci hücum or:luau • 

nun meı·kez haıta evin!n ikinci 
ba~ hekim muav\nliğine eidyo • 
rum. Heme.ıı ~·mdi b!r hasta evi 
tayyares: Alanda beni bekliyo~. 

Profesör bol elektrik ışığı al • 
tında güzel kız! süzdü. Gözler~nin 
önüne büyük Zeus geldi. Elli eni 
be§ yd önce onu da trpkı hu kılık 
ta ve y,aralı yattığı karyolanın ya• 
nı b~mdıı görmüştü . 

Omorfo profesöre sarılma~{ j,, 

tedi. 
- Du:r ! Bet daki~ a sot:r-n ! Ac; 

göğsünü! Zeus hiç. bir ıey •orır..a• 
dan göğsünü actı. 

- On:egn! Ta.kımlan getir! 
Profesör E .. oe, kediyi !ki kes 
canlandıran forn:ıiilü Omorfonun 
göğsüne şırınga etti. 

:<Devamı var). 
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lstanbulda bir 
fÜphem olmıyan maafiyet layi
hası lastik edildikten ıonra, çı
kacak kolaylık yüzünden bu va
purlardan kim bilir daha ne ka
dar çok gelecek, ve bahsetmek 
istediğim kazanç fırsatı ne ka-

l dar daha çoğalacak l 
• • • 

Evet bir Tranı Anlantik'in 
geldiğini tasarlıyahm. 

Bunun içerisinde 500 )fişi var. 
1 Bir gece önce gelmişse, da ha ak. 

tamken, bir çoğu, yemeğini de 
dııarda yemek üzere kafiley
le kendilerini dışarı atıyorlar. 

Gündüz 2elmişse, gene o gü
nün akıammda süslenip püsle
nip, beşer onar grup halinde, 
dünyanın bu ucunda, gene dün 
yanın bu parçasına has kendine 
görelikle karşılaşmak üzett ade
ta küçük bir maceraya atıyorlar 

1 kendilerini .•• 
Bu insanlar, bu hazırlığa kat

lanmışken, keselerinde de bir 
miktar, hu bayalat için para &• 

yırmıt ve harcamağa hazır bu· 
lunmaktadırlar. 

Nt- yazık ki hu insanlardan 
-;oğu, kendilerini tam bir fark 
memleketinde sanarak, burada, 
oııform ağztyle söyliyelim (Or· 
yantal) ıeyler görmek iıteı ler. 

• • 
Halbuki biz, bugünkü Tiirkiye 

böyle bir temayülde değili-z. Her 
kesi OLMADICIMIZ, BL'LUN
MADICIMIZ BiR SAHADA 
ECLENDIRECEK, ALDATA
CAK DEGILIZ! 

Fakat buna karşılık ne olu. 
yor? Biz, kendimizden "Oryan· 
tal,, bir fey beklene~İyE"Ceğine 
ve bunun n•an:\sız bir istek ola

cağına, pek a!a inanr.ıış d~uğu
muz için, bu yeri tabiatiyle bot 
bırakmışızdır. 

Burada, ecnebilere - bAşa ! 
yerli malı diye fıkır fıkır göbek 
atbramayız... Burada haykırrp 
bağırıp, anla§ılmıyan ve kendi 

başına da ne olduğu pek kestiri· 
lemiyen bir takım "teganni,, ler 
de bulunmak suretiyle ecnebi 
seyyahların "parası boş yere git-

mesin!,, zihniyetine de kapılmak 
olamaz.. Şu halde ne yapılacak
tır? Bu adamlar geliyor. 

Bu küçük ve fani vakit geçir· 
me için bir para, bir miktar pa

' ra, bir hayli para daima hazır· 
lanmış duruyor. 

Pek ala nasıl hareket edece-
ğiz? 

Şurada, eli kalem tutan, ıah
i DQ itlerini bilen, kaf uı iıliyen, 

seyyah grupu 
ıazdan sözden anlıya.n, tetkilatJ 
baıarabilir bütün Türk it ve san
at erbabını bir dütünceye çağrı
yorum. 

Gelen ecnebi seyyaha, bura
da, yanht bir fikirle aradığını 
pek tabii surette veremediğimiz, 
vermediğimiz, vermiyeceğimiz İ· 
çin bot durmryalmı ... 

Şehir tiyatroları sahnelerinde 
denenmi9 olan, daha iyi dütünül 
müı ve becerehileceğimize de 
hüsnü niyetim bulunan tem!'ille
rin bir yeni çeıidini yapalmı. 

Burada, buraya haa bir fey 
görmek istiyen seyyah, parası ya 
bota gidip istediğini almadan 
eıefle dönmek, yahut hazırlamıı 
bulunduğu parayı qıemleke~imiz 
de hiç harcamadan ayrılmak 
mecburiyetinde kalmasın! 

• • • 
Bizde Oryantal dans yoksa; 

bizde sünepe, uyuşuk, plvar~ 
halhallı tark hayatı yoksa, olma• 
dığını gösterelim... Olmadığın
dan bahseden bir varlığı; güzel, 
ıeyredilebilecek, anla,ıltklr su
rette teşhir edelim ... Ve tiunu İs· 
teyen adam bile bile, gönlü ıeve 
seve görerek, hem iyi vakit geçi· 
rerek bir ıeyin artık tarihe ka· 
nşmıt olduğunu bilsin .• 

"Eskiden böyleydi, timdi 
BÖYLEDiR !,, mefhumu altında 
büyük ve hiç te soğuk olmJ.o 
yan bir revü hazırlamak, hunu, 
her ıeyyahm koıarak geleceği, 
zaten tanınmış ve uygun bir yer 
bulunan mesela Gardenbar' da 
bu kı! hemen denemeğe kalk· 
mak, sanmnı, itin en basit tekli· 
dir. 

Haydi Şehir tiyatrosu ve ona 
önayak olanlar, bu ite siz b~la· 
ym! 

Hikmet MUnlr 

Ihsan Yavuz 
Kadın ve er kell 

terzi•I 
BliUin ~ıl< lar heı 

orada giyin rler 
Her keseye ve 
arzuya uygun el• 
biıenizi ancak 
orada yaptıra• 
bilirsin;z. 
lstaobul Yeni-

postabıne kar
şaıında Foto Nut 
yıoında Letafet 
hanında. 
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Avrupa da, bir yılda, 600 
casus yakalandı 

Bir kurşun kalemi ağırlığında 
bomba taşıyan casuslar! 

Son aylarda Nevgork'da Riçard V. 
Roven isminde bir mulıarrir taro.f ın -
dan "CCl8uslar ve gelecek savaş,, adlı 
bir kitab yazılmıştır. 

Amerikada büyük bir alaka uyan -
dıra:n. bu kitab hakkında Amerikalı 
miinakkidlerden !tlordava.nt Hol şu 
yazıyı yazmıştır: 

"İster para kazanmak için, isterse 
yurdseverlik gayretile olsun casus -
luk eden bir çok kimseler vardır ki 
düşman tarafının faaliyetini gizlice 
anlayabilmek i~in her türlü fedakar
lıklardan çekinmezler. Önümüzde bir 
savaş ~ılrncak olursa o zaman bu es -
rarlı adam larm faaliyeti eskl1erln· 
den daha müdhiş olacağı şüphesizdir. 
Du kadınlarla erkeklerin önümüzde -
ki herhangi bir savaşta yüklenecekle
ri vazife ve mes'ullyeti büyük savaş
takinden pek fazla olacaktır. 

Bu mevzu iizerinde büyük bir sa -
lAhiyet sahibi olan Riçard Roven, yaz 
dığı bu kitabta tek bir yıl içinde ca _ 
sustuk yaptığı için yakalanan, muha· 
keme ve mahkOm edilenlerin Avrupa
da 600 kişiyi bulduğunu yazıyor. 

Kitabta bu adamların işlerini yU _ 
rütebilmek için ne gibi çarelere baş 
vurdukları, kimsenin şüphesini davet 
etnıiyecek surette ne gibi silahlar kul 
landıklan anlatılıyor. 

Muharrir diyor ki: 
"1919 yılının ilkbaharında Ameri· 

ka kimyagerlerinden Prof, Levis, Le· 
vist denilen bir nevi zehirli madde 
keşfetmişti ki bundan üç damlanın 
deri üzerine damlaması bir insan öl -
dürmeğe kati gellyordlL 

içinde bu maddeden bulunan bir 
bo-k patladı#i zaman 600, 800 met -
re içindeki bir infilak sahasındaki a -

Casualar konaerva kutularının 
kapaklarının i~ yüzüne İfaretler 

koyarak mektupla ·mı§larJır. 

damları öldürmeğe kafi geliyordu. 
Gene bu kitabta iddia edildiğine 

göre. 1918 senesinde merkezt Awupa 
d«!vlctleri mağlılp olmasalardı, gizli 
ajanlar vasıtaslle Fransa ve ltalyada 
bir takım s:ıri hastalıkların mikrob • 
1arı aşılanaca!= ve büyük bir f eliket 
vukua. gelecekti. 

O zamanda içinde kolera mikrobu 
bulunan mürekkebli kalemler düşman 
memltkete sevkedilmeğe hazırlan • 
mıştı. O zaman böyle şeyler yapıla -
bildiğine göre gelecek harplerde daha 
miidhiş1eri yapılması da gene bu ki
tabta mimkün görülmektedir. 

Bundan başka bir kurşun kalemi 
nğrrhğında oornbalar da yapılmıştır. 

Büyük savaştaki casuslarla muka· 
yese edilecek olursa eski savaşlarda
ki casuslar centiJmen adamlar sayı -
labilirler. ~imdikilerin işledikled ci
nayetler sayısızdır. 

Bu kitahta, büyük savaşta çalışmış 
kadınlr, erkekli bir cok casusların hi· 
kil.yelerf. gö~ter<likl~ri yüksek cesa • 
l'et V'e cür'et ele anlatılmaktadır. 
, lJ1fYilk 8a~ta. casusları f dare e -
'en] · f • e•ı" bunla· kendilerine ne kadar 

lath bhmct etmi~ olurlars.ı. olsun· 
at" bi ' • r kabahai işledikleri, sadakat -

ten uzaklaştıkları takdirde şeflerin 

onları ortadan kaldırmaktan çekinme 
dikleri çok görülmüştür. Hele bu u -
sul para kazanmak için casusluk eden 
Jer için daha ziyade tatbik olunmuş -
tur. 

Para için casusluk edenler, ne ka
dar kurnaz ve usta olurlarsa olsun -
lar, bunların sırf yurd sevgisi yüzün
den casusluk eden Alis Dübua, Leoni 
Yan Hut gibi fedak!rlık göstermedik 
leri muhakkaktır. 

Ccmııların bir poata pulunun ar· 
ka&ına bile ıilre yazdıkları 

olmuıtur! 

Kitabta, Almanlar tarafından ca -
sus olarak kullanılan sarışın Lehli 
kadın, Maria Sorel'in heyecanlı bikA
yesl gayet güzel yazılmıştır. Bu ka -
dm, savaştan önce de Almanya hesa
bına casusluk yapmakta idi. Du ka -
dm, ilerliyen Almanların karşısmda 
çabuk bir ricat yapmak mecburiyetin 
<le bulunan bir Ru$ zabiti tarafından 
hi~ bir muhakeme yapılmaksızın asd
m!ştır. 

Kitabın muharriri son savaşta ca -
susların haber ve emir göndermek 
için baş vurdukları mahirane usuller 
den de bahsetmektedir • 

Bunlardan bir tanesi yapıştırılmış 
olan posta pullarının altına yazı yaz· 
maldır. Bir casus, mektub pullarının 
altına 1600 hart yazmtfa muvaffak 
olmuştur. Bu htinerf Pol Berqard is· 
mfnde bir harita mütehassısı göster -
miş ve pulu AJis Dübua'ya göndermiş 
tir. 

Bazı casuslar da içinde su ve balık 
bulunan tenekeleri göndermek sure -
tile muayyen bazı şahısların haı-e'~t
leri hakkında birbirlerine haber sal -
mışlardır. 

Bir posta pulu kolleksiyonunun ar
zu edilen şekilde tanzimi suretile de 
bir filonun gemJleri hakkında isteni _ 
len haberler gönderilmiştir. 

Bu kitabta yazıldığına göre bir ca· 
sus, bir köpek meraklısı gibi yaptığı 

Bir kelebeğin incecik kanatları 
üzerine §İlre yazılabileceği ca
mılard an b"§ka kimin aklına 

gelir? 

bir kelebek kolleksiyonunda kelebe -
ğin kanadJnrı üzerine istediği işaret
leri ve hatta. haritaları resmetmiştir. 

Bir başka casus da büyük savaşta 
konserve kutularının üst kapağının 

altına istediği al:imetleri yapmış ve 
öylece göndermiştir. 

Bu kitabta, geJecek savaşlarda her 
halde bu faaliyetin. eskisinden daha 
ziyade arta.cait iddia olunuyor. 

HAUJ::R - Akşam Postası 

Eskişehir artık bir "Sıtma 
şehri,, değildir! 

Bir memurun 
köylüler 

hatası - Gece hayatı - Mektepler -
okumak ihtiyacında .. - Bekar 
talebeler pansiyonu 

Eskitehir, 30 (Hususi) - Es -
k:tehire tayin edilen bir hük\imet 
memuru: "Orada artma çoktur. 
Çocukk•. ım var .. Gidemem!,, di -
yerek i:ıtifa etmiş. Bu haberi Es· · 
kişehirde h~yretle karşıladık ve o 
memura, anlayıp dinlemeden is· -
tikbalini ayaklar altına aldığı için 
doğrusu çok acıdık. On, on beş 
sene evvel bu endite belki varit 
olab1lirdi. Fakat, bugün Eskiıe
hirde sıtma vak'aaı yoktur. Etraf· 
taki köylere gelince: (Sari hasta
lıklarla ve sıtma ile mücadele he
yeti) dört bet seneden beri hum -
malı bir faaliyetle çalışmaktadır. 
Daha iki sene önce civarda açılan 
(Kör Hasan) ve (Kumarcı) ka -
nalları bataklıkların kurumasına 
ve sıtmanın kökünden kurutulma-
sına yardım etmiştir. Bu kanalla
rı, mücadele heyeti, köylünün yar 
dnnile açmağa muvaffak olmuş -
tur. Bugün (Eakişehirde sıtma var 
dır!) demek, memleketi yakın -
dan tanmıamak ve yıllardanberi 
sarf ed 'len emekleri görmemek de 

mek olur ki, bunr. haki.kati inkar 
derler. 

Belediyemiz şehir ortasından 
geçen (Po1·1uk) dereıinin etrafını 
b;Je temizletmit ve ıehire fay dair 
bir tekle sokmuştur. Elektr!k fab
rikası, değirmenler Porsuktan is • 
tifade ederler. 

Eakltehlrde gece hayat. 

Eıkiıehird e Kör 

Eskif ehird e 

mızda bet gün evvelki (Kurun) 
ğa.zetesi vard!. Uzattık. Çocuklar 
gazeteyi ellerine alır almaz: 

- Bu gazete yeni çıkmıt olma· 
h. 

Hasan Kanalı •• 

işlerle zaman zaman meşgul ol
muşlardı. Biraz da zenginlerimiz 
yardım etseler, belediye yeni ge • 
lir kaynakları bulsa da fU işleri 

bir an evvel başarsa, Esldşehirin 
kenar mahalleleri karruıhktan ve 

Kıt gelince memurları saran en 
dite, gece hayatının olmamasıdır. 
Aktaırıı günet batınca tehirde ha· 
yat IÖner. Porsuk oteli ve caddeıi 
üstündeki bir kaç kahvehanede 
görülen kalabalık, memur \re zabi 
t•n k.esafetinden batka bir fey de 
ğildir. Akşam olunca herkes evle
rine çekilir. Sokakları korkunç bir 
sessizlik kaplar. itte bizi sıkan -
ııtma değil - bu sessizlikt'.r. Ne 
zaman bir temsil heyeti gelec~k 
diye herkes gözünü lstanbula çe
virir. Allah razı olaun Raş·t Riza 
ve arkadaşlarından. Senede bir i
ki defa şehrimize gelir beş on tem 
ıil ver:r ve bizim bir senelik ti . 
yatro ihtiyacnnzı bir kas gün için 

de tahnine çalışır. Hindistandaki 
f~kirler bir hapla altı ay tok du _ 

rurlarmıf. Biz Eskitehirl'ler rle 
tıpkı Hindistan fakirleri gibiyiz .. 
Bir kaç temsi] ile bed"i zevkl~ri • 
miz laakal altı ay müddetle tat _ 
min ediliyor! 

Diyerek sayfaların çevirmeğe 

batladlar. 

, "'.murdan kurtulmuş clurdu. 
l 

MEKTEPLER 

Çocuklara (Vak't) gazetesinin 
adını değiştirdiğin! söyledik. 

Görüyorsunuz ya!.. On yaşında 
ki köylü çocuğunun zekası, lstan
bulda çıkan yen: bir gazeteyi ve -
yahut adını değiştirdişini kolayca 

sezebiliyor. Sonra (köylü neden 
okumuyor?) diyoruz. Köylüyü o
kutmak iç· n gazete ve ucuz kitap 

gönderen bir te~lcilatımız yok$a, 
bu kabahat köylünün müdür? 

Geçen yıl içişleri Bakanımızla 
Kültür Bakanlığı birleşerek köy

lere gazete ve ucuz k:tap gönder- ı 
menin yolunu arıyacaktr. 

Bu =ş kurcalan::a memle1,;:ete ne 
büyük hizmet edilmiş olur. 

C::sklştah1rde yol 
Maarif heyet· miz de geceli gün 

düzlü çalı~maktaclr. tik mekteple- Şehrimizin dertlerinden biri 
rin sayısı gittikçe artmaktadır. de, şeh'r icindeki yolların çnk bo
Halkta ve bilhassa köylerde oku_ zuk olmasıdır. Kış geldiği zaman 
ma hevesi uynnmıştır. Köy mek - dağ eteklerinde oturan esnaf ve 
teplerimize tasavvur ed'lemiye - memurlarm iı;]erinin baı;ına ~,k 
cek bir rağbet vardır. Köylü ço - çamurlu yolla.rdan gecm;si ve ak-
cu w " ...] 1 k " . gu ar:am 0 ma ,, , zengın ol - ,amları ka::-e.nhkta evlerine döner 
mak,, için okr.'T!aktan ha,ka çare ken fenersiz yollardan yürümesi 
olmadığını anlamıştır. insana usanç veriyor. Belediye iki 

Dün Kör Hasan kar.alına yakın ucunu bir araya getirip te halkı 
bir köyden geçiyorduk Araba • çamurdan ve karanlktan kurtar -
mızın yolunu ke~:::n :k! köylü ço - n:ığa teşebbüs etmiyor. Vali İsmail 
cullu bizden 11a.zete sordu. Yam - 1 Hakkı ve beledivr. reiai Kamil bu 

Bek:ir talebe pans'yonu 
Bekir ta!ebe pans'yonunun 

mevcut bekar talebeye kafi gel -
mediğ'nden şikayet edilmektedir. 
Vilayet:.miz Kültür çev · rgenının 
bu i§le yakından mcşf;t!l ofm<lsmı 
ve yatal:ların arttırılmasını mu -
allimler de lüzumlu görmektedir. 

Eski~chirde yeni b'r (Amatör
ler Birliği temsil heyet!) nin ku • 
rulma~ı dü§ünülüyoı·. Bu kurum 
canlanırsa, Eskşeh'.r şenlenecek • 

tir. 

Çorum hap:shanesinden 
kaçanlar 

Geçen sene Çorum hapiahane
sinden kaçan Mcmo, Çello, Allo 
ve Misto isminc!e dört şakin!n 

Amasycmn A 1ş.ndnğı orır.anında 
gizlend:~deri haber almmış, ken 
dilerinin yakalanması için yüzba

şı Fuadın kumandası altında biı 

müfreze gönderilmiştir. 

Müfreze şakileri sarmış, ve 
çarpı~ma başlamıştır. Yüzbaşı 

Fuad bir ki.ır~un isabetiyle yana· 

ğmdan yaralanmııtır. Çarpı!ma 

neticesinde Memo ve Çello öldü • 
rülmüştür. Üç jandarmamız ya• 
ralanmıştır. Y a.rahlar Amasya 
haatane11İn"" crP.tiri1mis1~rclU.. 
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Küçüklere mekteplerde resim 

KUçük çocuklar güzel manzaralardan 
Janır. Çocuklara yukardaki usulü 
mualllm için kolay, hem de çocuk için 

_ f 6 _ flntn önllne atmıı ve somurtkan bir - 18 - , ı 

A 1 dı çehre ile: 
n ama sanma - Kürdü anlamadı sanma, demiş, Parasız sinema 

Kürdün biri bir gün methini duy • bu seferki çorba iyi pişmemiş! Cemal bir hafta tatil gününü boş 
duğu bir işkembeci dükkanına gitmiş Ankara - Tuna caddesi geçirmek istemedL Sinemalardan bi-
ve kırk paraya kıyarak bir tas çorba AYSEL rine gitti. 
içmiş. Çıkarken de •'verdiğim para _ 17 _ F k t bi d bir k bil k 
helal olsun" diye iltifatta bulunmuş. a a ce n e urll§ e yo -
Bundan beş altı sene sonra köyün- Babasını susturdu tlı. 
den bir iş için lstanbula gelmiş: ge • Cavit Bey oğlunu sigara Jçerken Kfşeye sokuldu. 
çen sefer köye giderken içtiği çorba- yakaladı: 
run tadı damağında kaldığından bir - Sen, dedi. bu yaşta sigara içme· - Dühullye kaç kuruş Mama.zen 
daha içmeden köye gidememiş. Altı ye başladın amma, zarannı kendin - Otuz. 
sene evvel çorba içtiği dükklnı bul· görürsün t - Sinemanıza hergiin otuz kuruş t 
muş. içeriye girerek bir çorba iste- - Nasd zarar baba t vererek girsem, bana günde bir kuruş 
miş. Fakat adam hayretle "burada - Bundan sonra büyümez, kUçO - tenzila.t yapmaz mısımz? 
öyle şey bu1unmaz., demiş. Kürt 18 • IUrsiin... insanın ağzından duman çık- Patron söze karıştı: 
rar edince şakayr seven kunduracı: tıkça kilçülür-

çocuk duşondo: - Hatınn için yapanzr. Ayda bJr 
.. Peki şimdi verirlm,, diyerek çırağını gön parasız glrmlş olursun ı 
yo1Jamış ve yüz dirhem ekmek aldır· - inanmam baba, npurlann ba-
mış. Deri ıslattığı suyun içine bir kaç calarmı görmüyor musun? Gecelf Cemal kesilen bileti alarak yürtl-
par~a deri doğramış. Sonra bunu gündüzUI duman çıkanyorlar amma, dft: 
ekmekle beraber kürdün önüne götür hiç küçüldükleri yok r - o halde o parasız gün, bugün ol-
milş. Kürt bunu kemali afiyetle içtik· Küçük Mu.tala P(lfa: sunl 
ten sonra çıkarken parayı kundura· MITAT AKIN Berlln: KEMAL TUNÇEL 

1~l_l _____ H_o_ş_B~i~r_A_İ_ı~ş_V~e_r_iş ___ ~f_jı 
Doğru mu, yalan mı? B!lmem.. 
Bana bir arkadaşım anlattı. 

Çok hoıuma gitti. Ben de size an
latayım: 

- Köylünün biri kasabaya ilk 
defa gelmif. Pazar iç:nden geçi· 
yormuı, çarşının iki tarafında kü· 
leler ve tablalar içinde kırmızı 
yemitler görmüt ve manava aor• 
muı: 

- Bunlar nedir? 
-Kiraz .• 

Köylü (acaba mud ıey bu? 1) 
diye almak iıtemiı: 

- Bana da bir okka tart! 
Demiı. 
Manav kirazı ilk defa gören bu 

köylü ile alay etmeğe batlam11: 
-Tartayım ama dayı .• iki çe

tidi var. Biri kurtıuz 15 öteki kurt 
lu 20. Hangitinden vereyim? 

Köylü aülerek~ 
- Kurtludan ver, kurtludan.. 
Diye bağırmıf. 

Yukardaki harflerden lstanôulun 

blr semtini &ulunuz,, 
Doğru bulanlar- 1" clye şi ki 

dan birinciye ıık B · k 1 
ve değerli bir kol ı ır O 

1 
saati, ikinciye bü - sa ah 
yilk bir kutu IJeker· -------· 

- Aman dayı.. Hem o daha 
pahalı, hem de kurtlu. Onu ne di
ye alıyorsun. Gel, tana ucuzun
dan tartayım. 

Köylü tekrar gülerek cevap 
vermiı: 

-Sen eaeflenme oğul! Etin ok· 
kası yetmi9e •• Para verip alamam. 
Ama timdi 18.11& 20 kurut vererek 
kurtlu kirazdan alınam, hem et, 
hem Kiraz yenıı, o urum. Bu kar 

ve tutum yılında fena mı?! • ~ 

\ 

-

öğretmek için en kolay usul budur. 
ziyade böyle baelt resimlerden hoş· 

tatbik ederek resim öğretmek hem 
eğlenceli olur. 

leme ve ayrıca 150 okuyucumuza da 1 1 - Baba! Bu kitapta 
çok değerli bahisler var

muhtelli hediyeler veriyoruz. 

2 - Hakkın var, oğ

lum I Her biri. milyon 
değer-

BUme~ milddeti 15 (lilndilr. 

' l 

t ' 

,,, 
3 - Dabaağım ! P ti 

şimdilik o mnro"'' ,, 
mahsuben lir lira 1et 
misin?l 
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1. ~EMA 

t.t1~rlin Baker yem yapıığı Zuzu 

/ilminde. 

ilk defa 
. filim görenler 

Herhalde hepiniz ilk defa 
film denilen hadiseyi gördüğü

nüz zaman bir heyecan duydu-

nuz,. bir şeyler hissettiniz. Fakat 
çoğunuz bu hissi, unutmuısunuz-

dur · Bir Amerikalı gazeteci ilk 
defa film görenlerin duygularını 
tespit etmi~. bakmız. 

b. B.ir Amerikalı çiftçi, ilk defa 
ır f ılm görünce ıunlan aormuı: 
- Bunlar sahi mi oluyor, J'Ok

sa mahsus mu yapılmıt? 
Bir Ne:vyorklu adam ise filinin 

neticesini beklememit: 
- Başım döndü, duvaralar ü

zerinde yürüyenler var. 

Diyerek çıkıiııt • 
Romanyada köylüler, film 

hatlar baılamaz korkudan kaç
mağa başlamıtlar. Bir Danimar
kalı köylü ise korkudan çıldll'· 
mış. 

Pariıte, meşhur fiir Kokto, 
kapıcısının çocuğunu sinemaya 
götürmü§. ilk defa film gören ço
cuk sormuı: 

- Bunlar ölüler değil mi? 
Ne tuhaf de~il mi? 

ÇoKtanaır lümlerme Jıaaret tlalw1.1$Umz. na.raı &1e LoreL. 

Sahiden şoför 
olmuş 

Fernan Gravey (Patron ben 
olsaydım) filminde bir ıoför ro
lü oynamaktadır. 

Her sabah, stüdyoda ıoför kı
yafetine girdikten sonra olomobi 
line biner, ve o gün film nerede 
çevrilecekse, oraya, otomobilini 
kendi kullanarak giderdi. 

Bir gün gene böyle giderken, 
yolda, lastiği patalamış bir oto
mobil sahibi onu durdurur. 

- Dur, der, şu lastiği tamir 
et, sana iyi bir bah§İf var. 

Gravey, hiç bozmadan tamir 
eder ve fakat bahıişi alma • 
dan çeker, gjr1 ~1", 

Son zamanlarda Samuel Gold-
• ,. .... 

vrn ın yaptıgı revü lilmlerinJe-
ki ligüranlardan birisi ve güzel 

bir dekor 

Aysel, Bataklı 
Damın Kızı 
Ertuğrul Duhsinin geçen yazdan 

batlıyarak çevirdiği ve senaryosu 
~asan Ce~il tarafından adapte e
dılen bu fılm b'tmişlir. Yapılı§ 
tarzı ve mevzuu ile şimdiye kadar 
meml 1 f · d . ~.te ım·z e se:>li olarak cev • 
rılen fılmlerc'!en başka o!an b~ fl-
min Bayramda gösterilece'.fni ha
b~r aldık. Ertuğı·ul Muhsin, bu fil
m nde güzel resim!er almağa ve 
S".\hne!er terfp etrne~e muvnffak 
olmuş•ur. Herha1~1e Aysal'' b w 

., w• • - ın ecre· 
~1 e-:.~1ın.' ~~r~~diyor •z ~·e muhak 
··ak otel·· Türh·e •·· ı·· f"'-1 d ~::r .. oz u .un er en 
daha iyid~r. 

Amerikada ıöhret kazanan bir Franaız yıldızı: Ketti Gallian. 

Çarli Çaplim 
ÇarH Çaplin, stüdyosunun et• 

rafını adeta meraklılara b:r kale 
~ibi tahkim etmiı bir halde, yeni 
filmini yapmaktadır. Çarli ile en 
yakrn bir kaç iş arkadaşından baş· 
ka kimse, filmin mevzuunu bilm:.
yor. Vakıa sinema gazeteleri ve 
aleminde mevzu hakkında bir çok 
şeyler söyleniyorsa da bunlarm 
hiç b:riainin asıl ve esası yoktur. 
Sır, iyi muhafaza ed:lmektedir. 

Niçin Çarli bu kadar sıkı ted
birler atmış? Gayet basit. Çarli, 
bir filmi ancak bir senede yapar, 
bitirir. Çünkü, en küçük resmine 
kadar, her fey'n mükemmel olma• 
sına son derece dikkat eder. Bu 
itibarla, ıeneryodaki buluşların ı gider. 
ne olduğunu ve mevzu etrafa ya· Bu şerait altında, büyük sanat• 
yıhrsa, kopyeciler, hemen bu mev· karın b:n bir emek sarfederek elde 
zuu ve buluştan aşırıp kendilerine ettiği buluşlarını ve mevzuunu 
mal ederler ve mükemmel oluşuna kıskanç bir tekilde koruması ko
ehem.miyet vermedikleri kin on layca anlaşılıyor. Malfun olan bir 
bet, yirmi günde mantar gibi ye- ıey varsa, o da, filmde Çarli ile be 
lişdirdikleri bir sürü filmlerle asıl raber Polet Gvc!dar'm oynıyacağı, 
mevzuu mahvederler, Çarli'nin ça- ve filmde hemen hemen söz na• 
_htmaları, yorgunlukları da boşuna mına bir ıey bulunmıyacağıdır. 

Amerikalıların yeni yıldızı Belli Förncs~ 
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1 T:;ırihten Meraklı Bahisler C 
____ ar ne vakit 

o mıya başladı 
Berb rlerin ve usturaclların • • 

pırı 

Her insanın aklına ıöyle bir 
ıual gelebilir: 

-insanlar lraı olmağa ne va· 
kit başladılar 7 llk berber acaba 
kimdir? 

nın saçındaki kuvvet efsanesi de 
gösteriyor ki ıaç kuvvetli ıayılı
yordu. 

Şimdi ilk berber dükkanları a
caba nasıldı? .. Diye bir sual ak -
lınıza gelebilir. Bu husustaki ma
lumat da ıudur: 

tik berber dükkanları tahtı-

Evliya Çelebi diyor ki: Ade • 
min yer yiizünde hakim oluşundan 
Hazreti lbrahi.me kadar ge
çen kurunda insanlar rtaşın ne ol-
duğunu bilmezlerdi. revanlar üzerinde idi. DükkS.nlar, 

ıık l 
. H . Ih bu tahtlar üzerinde süslenir, bin 

traş o an ınsan, azretı - b' · ·ı· 
h

. ı al ö .1. O , ır renk camlar, etrafa dızı ır ıa-
ra ım o ar <: g sterı ıyor. nun j · · 1 w "b "ki k · · 1 l" d" · d H . rı pınnçten egen ve ı rı er, ıy-
ıçm s am ının e tra§, azreh tl' 1 .. ·· .. k 

1 

me ı ustura ar, goze gorunece 
Jbrahimin sünneti olarak kabu: c- l k d B b J t ht . . yer ere onur u. er er er, a ıre 

~ıl;yo~d l!k :r~e~~- de Selman vanm etrafında durur bellerine 
a < 0 ugu ay e 1 ıyor. ibrişimden pe§temallar takarlar· 
- Hazreti lbrahimin nasıl traı dı. Yalnız, bu berberler: 

olduğu hakkındaki malumat şu· _ Buyurun beyim, buyunm .. 
dur: diye bağırırlar mıydı acaba? Bel-

Hazreti Ibrahim, Kabeyi kur- ki .. 
mak emrini alırken: • 

aris nasıl bombardıman 
edilmişti? 

'-· - - ,, 

....... 

- Mine pazarında saçlarını da 

Parisi 120 kilometreden bombardıman eden "Serta,, lardan birinin bulundu§u yer •• 

1918 yılı 21 Martında Alman ma11 lazım geldiğini ve hakikatin ri gelir gelmez, Bertayı kullanan• 
taarruzu İngiliz cephesini yar- ahaliden gizlendiğini itai ediyor· ların sevinci son dereceyi bulmuı, 
mıştı. Paris endite içindeydi. lardr. ıampanya ıu gibi akmııtr. Berlin· 

Berberlerde usturanın mühim Klemanso efkarı teskin edici be- • Fransız umumi karargahında- de sokaklar, evler donanmıf, mek 
yanalla bulunuyor, halkın heye- ki topçu mütehassıslar habere bir tepler bir gün tatil etmiı .. Bütün 
canını yntıştırmağa uğraııyordu. türlü inanmak istemiyorlardı. On- Almanya Alman tekniğinin bu 

yol.. 

Emrini almı~tı. Fakat 0 1 ken. 
disi ile bcr.ıber oğclları lsmail ile 
lshakı da t.ra~ eltirmitti. lşte, ilk 
tarş bu tarihte başlamıştır. Tabii 
bu bat traşıdır. Fakat bu trat o 
kuruna kadar saç sakal içinde ka-
rışmış başka hatlara misal ola • 
anadı. Gene herkes saçlarını uza . 
l!yor, sakailnrını parmaklarile ta
rıyordu. Hazreti lbrahim, ilk adı
mı atarak traş usulünü meydana 
koyduğu için, berberlerin piri sa
yılıyor. Fakat hu pir, bütün in -
sanlara traş olma hissini aşıhya • 
rnadı. Muhammedin bile kırk ya • 
şma kadar yani peygamber olun
caya kadar traş olmadığı kayde • 
diliyor. Yalnız tarihin verdiği ve· 
sikalar arasında Hazreti İbrahim-
den sonra ikinci bir pir meydana 
çıluyor ve asıl pir sıfatı da buna 
veriliyor. O d:ı Selman Pak'dır. 

Pegambcr Mekkeyi fethettiği va

k 't, islim dinini kabul edenler a
rasında bulunurkn, orada hazır 

bulunan Selman Pak' e başını tra-

~etmesini emretmiş, Selman Pak 
ele peygamberin başını traş etmiş, 
Hazreti Ali de, bu ilk berberin be-
lini bağlıyarak kendisine pirlik 
vermiııı. Bu iki malumata göre ber
berlerimizin birinci piri Hazreti 
İbrahim, ikinci piri Selman Pak -
dir. 

Bütün bu bilgiler gösteriyor ki 
Arabistanda traşolmak adeta di • 

ni bir iş olarak başlamıştır. Haz· 
reti Ömer kurununda İslam di • 
nini kabul edenler traş oluyorlar • 
dı. Fakat traş olmamakta ısrar e
denler de vardı: Hatta bu yüz • 
den bir hadise çıkmı§, Cebelülha
me isminde biri, Arabistanı bırak
mağa mecbur kalmıştı. Bu adam, 
saçlarını kesmez, kadın gibi saç
larını uzatarak dolaşırdı. Bir gün, 
traş olma yüzünden bir arapla 
l:avga etti. Sonunda Arabın gfü::ü
nü çıkardı. Bu haber Hazreti Ö • 
mere gittiği vakit Hazreti Ömer 
~u emri vermi§J,i: 

- Bir göze b'r göz .. 
Cebelülhame bunu duyunca A

fabistanı bıraktı. Antakyada Kral 

mevkii vardır. Berberler, iyi ustu
raları ile şöhret alırlarmıf. Ustu· 
racılarm piri Aptullah isminde 
biridir. Usturacılar, araba teker
leği gibi çarklarda usturalarını bi
lerlermiş. 

Eski berberlein aynı zamanda 
usta birer sünnetçi olduklarını 

herkes bilir. Bunun hangi sebeple 
onlara verildiği bilinmiyor. Yal -
nız bilinen nokta, sünnetçilerin 
piri Mehmet bini Talha bini Ah • 
(1\ıJlahrn belini Selman Pak bağ • 
lamış, yani sünnetçilik pirliğini 

Abdullaha Selman Pak vermiştir. 
Bu <: dam lslam dinini kabul etmit 
olanları sünnet edermiş. Sünnetçi 
pirinin karısı Rabia da Arabis • 
tanda kadınları sünnet edermiı. 
Bundan 300 yıl önce yazılmış bir 
kitap, kızların sünnetinden hah • 
sedcrken geceleri büyük ıenlikler 
yapıldığını anlatmaktadır. 

Arabistanda kadınların sün • 
net edilmeleri, Hazreti lbrahimin 

1 karısı Hacer kızarak lehmi za· 
id'ini kestikten sonra başlamış ve 
bundan sonra moda olarak kal • 
mış oldıığu kaydedilmektedir. Fa
kat bu usul Arabistandan dıl}arı 
çıkamamıştır. Bu sünnetin kadın· 
larda doğurmayı kolaylaştırdığı 
söylenmektedir. 

Bugünkü berberler artık sün • 
netten el çekmişlerdir. Onlar, me
deni insanları yalnız traş etmekle 
meşguldür. Burada benim tarih 
bilgimle halledemediğim bir me · 
sele var: Fazla konuşanlara niçin 
trascı diyorlar? 

N. A.Okan 

v ~ rt i KiTAPLAR 
lvan Turı:-enief 

in 
Me§hur eseri 

iLKBAHAR SELLERi 
Çeviren : 

Sami zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka alıp o· 
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını· 
za tavsiye edilecek güzel bir 
eserdir. 

Fiatı 75 kuruı 
Her kitapçıda vardır. 
Tevzi yeri: 

V AKIT Matbaası. Ankara 
caddesi. 

23 Mart sabahı herkes işine lar böyle bir topun inta edilemiye- miailıiz muvaff akiyetini teait et. 
gücüne giderken Parise gülleler ceği hakkında bahıe giriımeğe ha- mitti. Bu ıahiden teait edilecek 
düşmeğe başlamıştı. Evvela gene zırdılar. bir topçuluk hadisesiydi! 
tayyare hücumu var sanıldı. Fa- Artık kimi toptur, kimi hayal- Fakat Bertacıları hayrete düt~ 
kat bu seferki infilaklar tayyare dir, böyle top olamz diye münaka- ren hadise Parisin bombardmıa • 
bombalarının patlayışını andırmı- ıa ederken tayyareciler görünmi- nmdan 30 aaat sonra Bertalarm 
yordu. yen tayyare filolarının bombordr- bulunduğu mahallin Fransız top• 

Saat 7,20 den ta 12,45 e kadar manı sanarak bu görünmez filola- çuau tarafından taranması olmuı. 
her on bet dakikada bir, muntaza- n aramağa koyulmuşlardı. tu. Halbuki her türlii gizlenme 
man Parise gülleler düşüyordu. Bir taraftan da esirler sorguya tertibatı alınmıştı. 15 günde Fran· 
Şehrin muhtelif cihetlerinden a - çekiliyorlardı. Bunlardan, Alman sızlar Alman toplarının civarına 
cıklı haberler geliyor, ötede ıekiz ların uzun menzilli toplar naklet - (5000) gülle savurdular. Toplan 
kişinin yaralandığı, beride bilmem mek için gizli demiryolu inta et · tahrip edemediler ama, 7 nefer öl· 
kaç kifinin öldüğü rivayet edili • tiklerini söyliyenler olduğu halde dürdüler ve 13 nefer yaraladılar. 
yor, asabiyet artıyordu. kimse sözlerine ehemmiyet vermi - Fransız ileri hareketinde Al • 

Bu sırada birden fabrikaların yordu. manlar Berta1arı yerlerinden sö • 
düdükleri ötmeğe başlıyor, tram • Fakat şaşkınlık zamanı geçer küp götiirdüler, bir daha onlar • 
vaylar, otobüsler duruyor, dük- geçmez Fransızlar ketif hareket • dan bahsedilmedi. lnıalan hak• 
kanlar kapanıyor, mekteplerden lerine koyuluyor ve nihayet top - kındaki sır da elan bakidir. 
çocuklar bo§alıyor, herkes kaçıp ların mevziini kaşfediyorlardı. Bertalar 44 gün ateı etmiılerdi. 
saklanacak bir delik arıyordu. Almanlar toplara "Paris topu,, 230 mermi atmıflar, bunlardan 

Bombardıman hakkında ga • adını vermişlerdi. Fransızlal' top- 179 u Pariıe, 141 i Paris cival'ma 
zeteler havadis neşredememiıler • ları inıa eden Krup'un kızının is- düşmüştü. 
di ... Sansörden hiç bir haber sız • mini verdiler: Berta.. Bu mennilerin mecmuu sikletl 
mıyordu. Krup fo.brikaamın mühendis· (41.000) kiloydu. Bombardıman, 

ILfaiye ve polis memurları da • leri topu meydana getirmek için 112 ıi erkek, 132 si kadın ve 10 u 
vulla sokaklarda dolafıp düdük iki yıl uğratmıılardı. Birbirinden çocuk olmak üzere 252 kitinin ca· 
çalıyor, Paris çapkınları da alay· 800 ila 900 metre ara ile Almanlar nına kıymıf, 254 Ü erkek 337 ıi ka· 
la davulun pefİne takılıp gürül · Mon - Jua' da üç Berta tabiye et- dm ve 37 si çocuk olmak üzere 
tüyü çoğaltıyorlardı. mitlerdi. 628 kişiyi yaralamııtt. Bombar • 

Saat 11 de neşredilen beylik Pariıin Notr Dam kilisesinden, Jımanın korkusundan Parisi hıra· 
tebliğ Parisin tayyareler tarafın • bunlar sıra ile 120, 119,900 ve 119 kıp kaçanların yekunu (600.000)' 
dan bombardıman edildiğini bil • kilometre uzaktaydılar. Bu üç top kişiydi. 
diriyordu. Halbuki şehir saatler - 23 Marttan itibaren ateş etmeğe 1910 da lllusbation mecmuu~ 
denberi muntazaman borbardı • başlamı,. Bir dördüncüsü de 27 n·n Esscn'e gönderdiği Lui Fore1t 
man edilmifti. Tebliğden sonra Mayıs 1918 de Parise 110 kilomet- adında bir muharrir ameleden bi· 
da Paris ve civarına gülle dü§mek- re mesafeden faaliyete geçmitti. rini kandırarak Almanlann 200 
te devam ediyordu. Havada tay- Toplar dikkatle gizlenmişler - kilometre uzağa mermi atacak top 
ya~eden eser yoktu ... Bu infilaklar di. Topları nakletmek için inşa lar intası için çalıştıklarmı haber 
neydi? edilen demiryolları ağaçlarla ör • almış, h.kat bu yazı Franıada in· 
Klcıuanso yaralı1arı ziyaret e- tülmüş, topları kullananlarla cep · tişar eU iği vakit bu cihet taye

derken bir mermi parçasını mua- haneler için yer altın<la elektrikli dill"lişti. Gazete idareıi böyle 
· yene etmiş ve ilk defa olarak bu derin menfezler in§a edilmitti. bir haber neşrederek gülünç ol• 
mermilerin top . mermisi olduğunu Topların cidarı tel örgüleriyle ka- maktan kurtulmuştu! 
ileri sürmüştü. patılmış, oralara girip çıkmak ya· Zaman Lui F orest'in tahkikatı-

Derken saat 15 te intişar ~den sak edilmişti. Ateşi görülüp yer- nın doğruluğunu meydana çıkar· 
bir resmi tebliğ Parisin uzun çap - leri bulunmasın diye Bertalar ge- mıt. 8 yıl ıonra Bertalar Parisi 
1ı 42 santimetrelik toplarla bom - ce ateş etmezler, seslerinden anla- dövmiye başlamııtt. 
bardıman edildiğni ilan ediyordu. şıLmaması için onlara telefonla 

Bu tebliğ neşredilir edilmez Pa- merbut olan P.di toplarla birlikte 
ris neşesini kaybetmişti. Bazı siv· hep birden ateş ederlerdi. 

Dr. Hafız Cemal 
Dahiliye mütehaaaıaı 

Cumadan başka günlerde saat 
(2,20 den 6 ya) kadar. İstanbul 
Divanyolu No. 118. 

tik insa:.ar:n &:ça çok .değer \ 
verdikleri rnuhakkakırt. Dalilla • 

ri akıllılar harp cephesinin en ya- 23 Martta, Bertaların ilk ateş 
kın noktasının Paristen 100 kilo- ettiği günü Kayzer bizzat topların 
metre uzakta olduğuna göre bu baıında hazır bulunmuş ve "Pari
mermilerin top mermisi olamıya- sin bombardımanı ahaliyi heyeca
cağını, eğer hakikaten top mermi- na düşürmesi itibariyle siyasi ve 
si ise cephenin yarıldığını düş- askeri deferli bir tecrübedir,, de. 

istanbul g manın en aşağı Parisin 30 kilo- mişti. 
1 metre ötesine kadar ilerlemit ol- Güllelerin Pariıe düştüğü habe-

Muayenehane ve ev telefonu: 
22398. Yazlık ikametgah telefo
nu: Kandilli 38, Beylerbeyi 48. 
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H,~FTALIK 

Radyo Prograaı 
~---------------------------'' Yazması benden~ 

6 ikinci Kanun Pazar 
.ts .... ,~•lh;L -ı Kazan kaynıyor 
l8 çay llallU \Otel Tok&Wymdan D&k:D). 

19 Jtı.wı.&atut lSellm Hu'rı 1'an:wı.) J.8.ao 
B&be.cler, 19,40 ı&avliya&ı ptar or&eatruı. 
(Zekeriya ve &rk&d&tlıın.J 20.10 Bayan Nl· 
met V&1114 tA.Yaııo ue tıll'Wu.e flU'lLJ 20.40 
ôrkeatra pf4Juan, 21,16 Son haberler, bora&. 
cu ve tango orkeatruı ile blrllkte. 

228 .Khz. BD.IUC.l!:Ş, 16' m. , 

Um 8ırn Tarcall) 11 Dana pl&Jdan. 11,ao 
Haberler. 19,40 0mer Baha tan.ımdaD pl· 

)'&DO reıak&Uyle f&l'lulal', 20 HafU mu.lld 
plWarı. 21,115 Son haberler. 21,30 Radyo 
orkestram. 22 Radyo caa ve ıan.o orkea
truı. 

na ID& B'Dıml:ı,. 18& ._, , 
18 - D Pl&k ve b&berıer. ıa Rad1o 

orkutruı. 19 Haberler. 11,US Oda IDU• 

ıdklat. 20 Korıferau. 20.20 PWı. 20,,15 f f 
21,06 Keman koneert. 21.33 Romen tarla· 
lan. 22 Konterau. Z2;16 Be.lOD orkutra
& 

Bu ıenenin birinci devre lik 
maçlan, tam bir intizam ve 
randmanla bitti. ikinci devre 
maçlan da önümüzdeki hafta 
bqlıyacak. 

Balkan kupasında 
Romen-Bulgar maçı 

nasıl oldu? 12 Kilise korosu. 13 Radyo orkestrur, b&
berler, kontera.ııa, H .PlAk, 18 orkutra, ba • 
berler, 19,15 Orkestra, 20.20 Plak, 20,,6 Kon· 
ferana, 22.10 Radyo orkestraaı, haberler, 
orkeat.raııııı dev&mL 

M3 Klız. BUDAPEŞTE, 6liO m. 
18,0:S çay C&Zie 19.10 .14&sallar, 19.'3 Pi· 

Jano (Lllly Herz.) 21 Spor, :u.ıo Budape;;te 
konııer orkeatraııı. 22.ao Haberler, 22.50 DUo 
armonik. 23.20 çingene mua11Wd. ı Haberler, 

1.10 Vlyaııada.D na.kil. 
SU Khz. BERLIN, l5'r m. 
18,30 Asker m&l'fları, 19.IO Sentonlk or • 

kestra, 20.16 HamburgtaD nakil, 21 Karl§ık 
nC§rlyat., 23 Haberler, 23.16 Saar neırtyatı, 

' Gece konseri. 
950 Kbz. BBESIA11, 111 m. 
18 Eak1 Sa.ar marıtan, 19.30 Senfonik 

konser, 20.15 .. Dle Sa&rkaııt.ate., l81mll must
Jd11 skeç. 21 Berllnden, 23 Haberler, 23,16 
Net'cll saa.r nqrt.yatı. 1 Gece konseri. 

19.15 Seııtonik konser, 20.30 Konteramı, 
tı Bir operet tem811l, 23 Ha.fit mualld. 

:!:?3 Kbz. VARŞOVA, 1M6 m. 
18 muatk111 Noel akeçt, konferane veaalre, 

1().2:1 Piyano konsert, aktUaııte, 21 Ak§am 
kon'!Crl, spor, 23 Rek!t.m koll8eri, 23,25 Pllk, 
24,0~ Dam. 

7 ikinct Klnun Pazarteal 
lS'fANBVL-ı 
18 F ran.sızcadenı, 18.80 Dıı.m mwıUNDe 

llaflt musiki plAklan, 19.30 Haberler, 19,,0 
lolo parçalar (Pl&k Ue), 20 Yurdumuzu bl· 
lelim (SeliJD Sırn Tercan), 20,80 Got.ama 
eaz. 21.16 Son haborler, 21,t O Bayan Bed -
11yenln l,)Uraktyle radyo caz ve tanao orıuı.
truı. 

111 IDıs. BClmq, 118' m. • 
13 • 115 PWl .. baberlerl 11 ~ 

orkestruı. 19 Haberler, 18.lli Rad;yo orııu
trur,20 Konfer&Dllt 20,20 Smema yıldJzlan· 
mn plaktan, konferans, 21,05 Harpa - FUlt 
musikisi, 21,35 Koro konaert, 22 Haberler, 
22.20 Balalayka orkestram, 23,215 Kahveha· 
ne~ 

IU Khz. Btl'DAPEŞTZ, G:sO mo 
18.30 Salon orkestrası, 19 Den, 19.80 

Orkeatraıım devamı. 20 Sözler, 20,•o Opera· 
da verilecek FUharmonik konııertn nakli, 
'U,50 Haberler, 21 çtng-ene orkestram. 

141 Khz. BEKLiN, 151 m. 
18.30 Pllk, 19.015 Spor, 19.30 PSyano De 

p.rkılar, 20 Sözler, 20.20 Norveç danalan. 
20.40 AktUallte haberler, 21.10 Eğlenceli mu· 
lllki, 23 Haberler, 23,20 Yaylı eazl&r konaerl. 

ISO Kha. BllESLAtJ, aıe m. 
17 F1lbarmoıılk kon.ııer, Sözler, 1T Ba • 

bet-ter ve l8!re, 20 .Uker mwdklml, 20.4S 
(Sa.ar Uzertnde çan ııealerl) Ldmll negrlyat, 
Zl Aktüalite, 21,10 (Halall, dle Jagde lst 

&us,, mullldU akeç, 22 Av mwdklıd. 23 Ha
'berter, 23,30 Dana mwıikı.L 

na Khs. VARŞOV A. 1"5 m. 
18 Piyano - keman kameri, 118zler, 

Pllk, 18,M Mz'er, 19.lli Opera plt.klan. 
IÖZ!er. 20 Koro konaert, .azler, 21 Ha!U mu· 
elkt (Şarkılı), Haberler, 22 Senfonik komıer, 
22 43 Konfer&1111, 23 Reld&m luJD.lerl. 23,115 
Da.na. 

8 ikinci Klnun Sall 
ISTANBUL --ı 
11 Almanca der&. 18.30 Dana pllk:Jan, 

19.30 1:1.atoerıer, 19.'4> Bayan Rlta Mahmud 
taraf.lk'&n pıya.no refakatıy1e prkılar, 20,10 
nyatro m~ıdldsl pllklan, 20.40 Stüdyo ha • 
tlt muatıd orkeetra.11· 21.20 Son haberler, 
21.so rtallyo orkestra& 22 Radyo caa n 
tango orkelU'UL 

Pi KJaa. il~ 18' ... • 
11 - 15 Pli.il ve haberler, 18 PWr, lt 

Piyano cam. 19.111 H&berler,19.85 Pl&k, 20 
Konferaııa ve a.tre. 20.~ konferau, 21,05 
ıt&dyO orkutrul. 22 Konferamı, 22,16 Sen • 
tonl1c konııer, 23 Haberler. 

MI llbL BODAPICŞTll, UO m. 
18 Ojera orkestruı. 19 Den, 19,30 çlmbel 

IJetly1e kouer,20 SlSzler, 20.•ıı ŞarkJlı oda 
:muatklsl, 21,10 Tiyatro, :2.•0 Haberler. 

IU Khs. BERLIN, 15'7 m. 
18,30 Piyano musikisi, 19,015 Alman dantı· 

tan, 19.30 Sea'l ftlmlerden ve opcreUerden, 
20,30 Sözler, 20,40 Haberler, 21,15 Stutt:art· 
tan nakil, 22 Senfonik konııer (Moz11rt), 23 

Haberler, 23,20 Keman konaerl, (Mozart), 

24 Pllk. 
• NO Khs. aıtı:SLA11, 118 m. 

M5 Khz. Btı'DAPl!:Ş'nl, ut m. 
18,36 Kahvehane kouerL 19 Den. 19 

30 Koıuıerın devamı. 19,66 MHeDer, 20,aÖ 
Budabefte Operumd&n D&kll (()ptıra Wmal• 
11. 24,15 Pl&k. - Haberler. 

su KJaa. Bl:ıu.tN, 151 m. 
l.8,40 Spor bahlalerL - Kadm a.atl. 

19,?io Ev mu.atıms ve Şarkılar. 20,40 GD· 
nün yeııJUklerL 21,10 Stuttprattaa. 21,U 
Gençlere. 22,10 Atk f&l'kılan .,.. vahıla.r. 
23 Haberler. 23,30 l'rımkturttan d&u. 

930 IDıs. BRESLA11, 111 m. 
19 Trio piyano konııert. - &&der. 20 

Orkestra koıuıerL 20,40 Haberler. 21,10 
Sar ne§l1yatr. 21,48 Milli Dll§rlyaL 22,15 
Dana mustıWıL 23 Haberler. 23,30 Dua 
mu.slklıd. 

:US Klas. VARŞOVA. 11U m. 
18 Piyano • Keman Jcomert. l8,21J Dl 

yalot. 18,SIS Pllk - Spor. 19,15 Şarıklar. 
19,45 Ökoııomtk b&hla'er. 20 llaftt muBlld. 

Aktüalite - He.tıt muatJd. Mzler. 21 Pllk. 
Haberler. 22 Cbopln konaert. 22,30 Kon· 
ferana. 22,40 Şarkıl&l', 23 Rek1bı - Dana 
pllklan ve mustklal. 

10 lk'ncl Klnun Perfembe 
lSTANBUL-ı 
ı7,so 1nkıı&p denlert C1'nıventtecıen 

naklen Cümhuriyet Halk l'ırk&a Geiıeı ki.· 
tlbl Peker ta.re.fnıd&n). 18,30 Almanca 
ders. 19 Dam mustldal (pl&k), 19,30 Ha· 
herler. 19,40 !han Cel&leddln tanımdan 
piyano refakatıyte p.rkıtar. 20 Hant mu
llkl pllkları. 20,30 Stfldyo Ç1Dgae ork ... 
tna. 11,18 lloa baberl•. 11,IO RaQo °"'° 
kestruı. 22 Radyo cu .,.. tanıo orku
truı. 

22S KM.. B'OKU:~. 194 m. , 
ıa - 115 m&k •• haberler. 18 8&1on 

"rkeatruı. 19 Haberler. - Salon orkea
truı. 20 Konferans. 20,30 Bnkrq opera· 
1111\dan aalon orkeatram. 20 Konferam. JO 
SO BUkl'e§ operumdan nakli. 

34.5 Khs. BUDAPEŞTZ, 1150 111. 

18,33 çay cazı. 19 Der&. 19,SO PWt -
konferans. 21 Budape,te kouer orkeatre.
IL - Haberler. 22,150 Bechmamı alon 
kuartet takımı. 24 Haberler. 2f,20 dn • 
gene mu&lldal. 1,10 Son haberler. 

Mt Kllz. Bll:BLlN, U1 m. 
18 Senfonik kouer. 18,80 Piyano De 

rapsodller. 19,015 çocuk ne§ri~tl - ı,un • 
dan bundan. 20 Clu1aUan J'lndlngtn eııerle-

rtnderı piyano ile prkıl&r. 20,40 Haberler. 
21,10 Macar damı musUdıd. 23 Haberler. 
'!3,25 Arjantin damı muıdklal. M Londra· 
ı!azı Banry Hali CUL 

tso Khs. BRESLA11. 111 m. 
18,M Şarkdar. 19,26 (Stl..,aım). 20 

Ellencell koneer. 21 Haberler. 21,10 <Lot· 
.. an Bordl adlı denlscl koıuıert. 22 ftad. 
yo orkestraaL 23 Haberler. 23.25 Pı&k 

komert. 2'905 0rr kouert (Ruhl mualkt). 

ns Khz. VARı,OV A. 1841 .... 
19,15 Trio korıaerL - Söz'ler. 20 Şarkı

lar. 20,20 AktflaUt.e. 20,80 PlAk - Spor. 
21 Haflt mua11d. 21,43 Haberler. - saz. 
ler. 23 Rekl&mlı konaer. H,111 Dam. 

11 ikinci kAuun Cuma 
İSTANB11L -ı 
12,30 Pllk gollDdftz nepty&tı. JA Tok&t· 

hyan otellnden naklen eas. 19,80 çocuk 
blk&yelerL 20 Haberler. 20,10 Ha'V&)'&D 

gitar orkestruı. (SlNt •• ark&daf]an ta· 
nftndant. 20,,0 Bayan a'babat llOaO ta
rafmdan piyano refak&t!yte tarkılar. 21 
fllr. 21,115 Son haberler. 21,30 Radyo or
keırtran. 22 Radyo cu ft t&nco orkee
truı. 

121 Kils. B'OIDUl:IJ, iM m. 1 

13 - 115 P1lk ve haberler. ıa Radyo 
orkeetnm. - Haberler. 19,lS Radyo or. 
kestra.n. 20 Konteraııa. 20,20 PlA.k _ Kon
ferans. 21,10 Senfcm!k konser. 23 Ha
berler. 

M5 IDıs. BtmAPEı,TIJ, S10 m. 
18,315 Sa1on Ol'k.t-strut. 19,M Der&. 20,20 

Spor haberleri 20,315 Eııkt eaerlerden kan
~k p~~lar. 21,•15 Konferana. 22 20 Pı&k. 
22,40 Haberler. 23,•0 Opera orkeatruı. 
1,10 Son haberler. 

sn Khz. BEBLIN, mm. 

Geçen ıeneki lik maçlan da 
ayni intizamla Ye tam br diıiplin 
içinde ba,anlmıştL 

Senelerden beri batı bozuk 
giden hakem iti, en esaslı dert • 
lerimizdendir, geçen aene yapı • 
lan bir hamle ile ve futbol heyeti 
reisinin de ön ayak olduğu bu • 
gün kökünden düzelmit ve eski 
aakim tekilden kurtulmuf bulu • 
nuyor, ve hiç tüphe yok, lstanbu
lun futbol itleri, bir buçuk sene
dir saat gibi muntazam iıliyor 
f aa!i)et geçen senelere nazara~ 
en atalı iki miıli artmıı bulunu· 
yor. _... _ ·- l • 

- --"""" 
Geçen sene ve 1:iu ıene latan• 

~ul ıporculan çahıkan, eolinden 
ıı ıelen, itten anlar bir futbol 
heyeti ıeçmit bulunuyorl•r. 

Necmi Ataman'm reisliiinde
ki bu heyet, lstanbul ıporcular 
mektebi kendilerine karşı göı • 
terdikleri hak etmek için tam bir 
iman'\ yorulmadan çalııb ve 
çalıııyor. 

lıtanbuldakl ıpor itlerinin 
merkezi aildetini emuzlannda 
taşıyan bu heyet doiruluk ve di· 
ıiplin yolunda, kimseye boyun 
eğmiyeceğini, fU veya bu büyük 
klübüıt, tu veya bu kuvvetin o • 
yuncaiı olanyacağım da muhte • 
lif ıevilelerle iıbat etmit bulunu
yor. Ve bir kaç zamandl1', müte
madiyen kartılqbğı entellere 
çelik bir karakter aailambğı ile 
kartı k·,·vak, İstanbul futbol it· 
!erinin tam bir dürüst! içinde it• 
lemeaine çalıııyor. 

• • • 
Ozülerek diyoruz ki, ~futbol 

heyeti önümüzde devre ve za • 
man için, yenilikler, ha)'tl'b itler 
dütünüp hazırbyacafm~ ıon 
günlerde, ka11111na çıkan müt • 
küllerle mücadeleye ancak vakit 
bulabiliyormuf. 

Her gün yeni bir enğel, her 
giln yeni bir mütkül, lttanbul 
futbol itlerine hız vermek için 
fedakircaama çabtan bu heyeti, 
lüzumsuz itlerle uirqmağa mec· 
bur ediyormut-

Yazdc. .. 
• • • 

Şild maçlarına, F enerhahçe • 
nin hükmen mail6biyeti hakkm· 
da, futbol heyetinin ittifakla 
verdiği bir karar, federasyonla, 
mmtaka merkez ve futbol heye • 
ti arasında bir meıele olmuf •• 
Evraklar, kararlar gelmq ıitmit 
ve it merkezi umumiye kadar u· 
zanmıı ... 

19 Sshrammel nıusUdst, Sözler, 20 Ecne
M danstan, 21 Haberler, 21,115 Mt:ll neFfyat, 
22 Org konseri, 23 Haberler, 23,25 Sözler, 

23,33 DaıısmUBlklst. 

19,015 Sözler. 19,80 Ş&rlular. 20 Kik· 
roton konU§mal&n. 21 lılllU ne§riyat. 21 

Futbol heyetinin, disiplin yo· 
tunda, Feneri de diğer her han • 
gi bir klüp~n ayırt etmiyerek 
verdiği bir yerinde kararın der • 
hal kabul edilmesi gerekken, it 
bu kadar uzablmaya deier mi 
idi?! 

ns Kbz. VARŞOVA, JM.5 m. 
18 P1&k - Sözler. 18.315 Şarkılar -

Haberler. 23,20 Yayh llaZl&r konııert Diaiplin itlerinde rok titiz o • 
(Schubertl. 24 Gece mwıikbd. ~ 

ew Khz. BRESLAU, 11e m. lan ~erkezi umuminin bu mese • 
20 Bando muztkL 21 Mn'tnept)tat. ıs leyi de, geçen yıl Calataaaray 

Jla!ıerler. 23.30 DaJl8 muıUdaL Fener kavgaamı yapbfı gibi, 

iki gün evvel Romanya ve lerin lehinde oldu. · 
Bulgaristan takımlan karıılata • Nihayet hafyatmm D11'mfttnıa 
rak Balkan kupası maçlarının bir dakika kala Bulgar ıol açr 
dördüncüaünü oynadılar. fı Pançef tahsi bir gayretle Bul· 

Stad tamamiyle dolmuıtu. Ta- garların ilk golünü attı ve böyle" 
kmılar evvelki tekillerini muba • ce haftaym 3 • 1 Romenlerin le
faza ediyordu. Yugoslav hake • hine bitti. 
min idaresinde maç bqlftdL ikinci ha,taym başla" başla • 

ilk dakikalar iki tara ( m bir- maz Bulgarlar yeniden hücuma 
birini denemesiyle geçti. Her iki ' ıeçtiler. Ve Romen miidafaa.aı 
taraf ta büyük bir gayretle oyni· daha kendisini toplamadan 5 in
yor ve çok heyecanlı ve ıert de • ci dakikada ikinci gollerini attı
vam ediyordu. Fakat hiç bir ta • lar. Golü B••lf'lllr tı-J.:r..ımm IPI 

rafta tam bir hakimiyet tebarüz açı it Angelof kafa ile atmıştL 
eden bir ıiıtem görünmiyor. Vaziyet 3 · 2 olunca BulP.'arlar 

Oyunun on ikinci dakika.am • h:;cu,.,,Jannı ırlc1aştl1'cMar. De'r&t 
da Romanyalılar ıeri hir akın bilir ki, top ikinci haftaymda 
yaptılar. Sağ aÇtk Bindenin sı • Romen nısıf aahasmdan çrkmaelr. 
la bir tütünü Bulgar kalecisi So- Romen oyunculan tamamen ,a • 
vof ancak çelebildi. Top üç met· tırmışlardı. Artık oyunun hiç bir 
re kadar kalenin önüne düttü. zevki kalmamı,, manastz ve si • 
Derhal yetiıen Romanya ıol içi nirli bir itişme halini almıştı. Vo 
Bodol ııla bir tülle topu ağlara oyun da ayni şet.dide Bulgar ha· 
taktı. kimiyeti fakat Roı;ıen ealebe " 

Oyun yeniden başlar başla • ıiyle bitti. 
maz Bulgarlar hücuma ıeçtiler. Netice itibariyle Romerı'er 
Fakat talihsizlikten veya bece. Bulgarlan yenmek ve Yunanlı • 
ribizlikten bir ıey yap!lmryor • larla berabere kalmak auT"et:yte 
lardı. Top uzun bir müddet Ro- 3 puvan alarak Yunanlılarla bir' 
manya kalesinin etrafında dolat- tikle ön safa geçmiş bulunuyor • 
b. 30 uncu dakikada kaledn;n u· lar. Kendilerini Yugos1avlar 2 
mn bir vuruşiyle top tekrar Ro • puvanla ve Bulgaristal) da ııfo 
men muhacimlerinin ayaklarma puvanla takib ediyor. 
geçti. Romenler hiç durmadan Romanya, Yugoslavya İl• 
ıüratle ilerlediler. Ve Romen yaptıfı macı kazanır ve Yuna ' 
ıontraforu Çolak ofyaıd bir va· niıtan da Bulgarlarla Y3 P9 .r,.g, 
ziyette aldığı topu ikinci defa maçta mailup olur veya '1erahe 
olarak Bulgar ağlarına takb. re kalırsa pmpiyon olacakbr. 
Fakat hakem ofyasdi görmedi· Ayni tekilde Yunanlılrı" d• 
iinden bir gol aaydL Bulgarlan yenebilirler ve Ro 

35 iqci dakikada Romenler manya Yugoslavyl\lara yenilr 
gene ıantrafor Çolak ıayeıinde veya berabere kalına ıampiyoı 
üçüncü gollerini de çıkardılar. olacaklardır. 
Bu tekilde vaziyet 3 · O Romen • Ayni zamand" Yugoslavya dı 
_ ·-=•www=n=www•www• Romanyayı mağ16p eder ve Yu 
ri, Muılih gibi, prensip ıahibi, nanhtar ia B..ılgarlara ~ağlllı 
çelik kadar ıailam karakterli olurla .. ıa pmpiyon ol~raktır 
gençlerin, tetkil ettiği bugünkü Yugoslavy& Romanyayı yeıner 
futbol heye'"9 lstanbula bugüne fakat Yunanlılarla Bulgarlar be 
kadar gelmit ve gelecek heyetle- rabere ka111'Jarsa bu ıefer fllr"pİ 
rin hiç mübalajaaız iddia ediyo· )'onun anlatılabibn"si için Yu 
rum, en iyi ve en mükemmelidir. ıoılavlarla Yunanlılar yenideı 

Biz bu heyetten bu güne ka • çarpışacaklardır. 
dar yapbklan işlerin fevkinde Burada ıpor münekkitleriniı 
daha çok itler bekliyelim ve İatİ· iddialarına bakılıraa Yunanbl~1 

yelim.. Bulgarlan kolay kolay yenemı · 
Bu haklamızdır. yeceklerdir. Berabere kalmaları 
Onlar da bizden kuvv""t ve ce· ise kendileri için büyük bir tam 

aaret alarak, ma16m maksat ve olacaktır· 81•lgarlann k"nnma · 
• '--- I • • k muhtem~ldir. Buna ınu. gayeler pqınde çıwsrı an manıa· ıt ıse co . 

lara göğüı gersinler, bizim için kabil ROl"lanya • Yuf{oslavy~ ~a· 
ça'::sınlar, faydalı olıun1ar .. c~ ı çı da ..,,-ttııka Y1·~0!111"'-vya : ' • 

k · .. b l kapa· ne netice•enec•lct•r. Bu tskd1rde ne aynanıaga at ıyan ve · • 
blan kazanı, kulbuldan tutarak bu ıen-,nin B"lkll!n '""''P7Y""1J 

d 
• ..- • 1 ı ilk maçta mağlGp olan y,.pofla'9 

evırıveraın er... L 

Bz onlarm bizim için yaptık • t• 'mnmm olması çok muhteme&· 

lan iyi itleri bozmaktan uzak dir. • 
k 1 1 

BaUauı 09't11'•"\nwtl'1 •e.,.~11 
a a nn.. n l'- d . 
B~u boZl""ak istiyenl•r o • net;celerden .. ;ri d• r .. n:an ev 

lursa onlarla bir an tereddüd et. lrtleri arasında fnt"olun "~" !lı 
meden bo;tazlaıaalnn. Kaynatılan yuk'ln ayni ıa~viyede oldufunı 
kazanı el birliği ile devirt-lim.. belli etmesidir. 

Bilhaua onları, olur olmaz 
işler için kırmaktan. bu itten so Romen - Yogcslav 

maçı Bezter. 19,115 Pı&k. 1M15 Edebiyat. 20 
~rkt1u (Piyano retakatıvlel - Aktila11te. 
20.30 PlAk - Sözler. 22' Y.&k l1e blr ope· 
l'L 23,30 !tek1lm kameri. - Sözler 2•.~ n._ 

tıS Khz. VARŞOV A, 1145 m. ku l" b k 
18,115 Piyano orkestrası. (Braehma) vvet 1 ir ararla kökünden 

sıszıer. 19.1~ Caz ptAktan. <B. B. c. Hım- halledeceğini bekliyoruz. 

ğu~aktan cekine'im •• 
Çünkü b5yle bir VP"":;yetin so

nunda; onlara değil, bizlere ya· 
Balkan ku,.,a.arrM en rnrMnı 

kar"ı1a9man ot"'" ~"".,." v., • 
ıoslav ~·cr'rt t,.t.!'~tım ela i!;l 8 11''"~' "lnun Carfamba 

ls'r.uınm. -ı 
ıa J'r._ .... 1l,IO Jlm.Dutik (S.-

ry Han tatmnmm). 1us Mzter. 20 Pi· • • • 

2MO Pl!k - SlSzler. 21.115 Senfonik kon- ec laman nm b~mda 
yano retakatlyte prktlar. 20,20 Akttıallte. I N mi A , 

aer (l'll&rm<IDlk).. - Şllrler. - Reklam. bulunduiu Kemal, Nüzhet, Bu • 

zık olacı:.ktır ·
Bunu da unubnıyalmı .. gün içinde yazacaiı& 

luet Mu/Wltlin APAK.. 



;ez:;; 

yıltıeı gazla ya ... 
ı-a nan haydutlar 
Ze ~ı in Amerikallnın çocuğunu 

muvaffak olamadırar l\a~ır:mıya 

r 1 İkii.lçikanun 193.,; ' 
-- · --~ 

300 milyon dolar sahibi 
'' kral ,, ın muhakemesi 

Müflis Banker insül ticaret hayatında nasıl 
muvaffak olduğunu anlatıyor 

. Dir .kaç ay önce ıelırimizde de b~~ ~ ':Mı; '~l%WH'~~ ~~ · . ki Londranm sokaklarından bi• 
/.aç ui1n kalan meşhur Banker lnsul · '".!17-1, • ~ • d 1 • d wd w d .._ h · 
ceçenlerde Şil:a:Jo ticaret mahkem • rın e.u og ugu ev en 11~ aett1• 

ı:inde yapıl::uı muhakemesi nettcesı:. ~merikadaki .b~tün zenginler gi· 
de beract etti. 8imdl <lolandıncılık bı 0 da, beş ıılın haftalıkla it• 
•uçuyle yenidea -muha.kemo edUecek ba,lamıftı. Büyük bir neJriyat e• 
olan lnsül'ün bu ilk muhcıkemea.ine vinde katiplik ederek, geni!! acu· 
dair tQf8il<it ile müflis bankerin ha- nun ba:ıı taraflarını görmüttil• 

ı 
ucrtına ddr şa11anı dikkat nuılılmat Sonra soysal merdivenin basa• 
~ulunan b!r lJl!Zl'/t Pariste çıkan maklarını önce lngilterede, sonra 
193,,, mecmuasından dilimize cePirl- ..ı A 'k d k' · 1 l 

kUınctinin Dariyen ıehrinde otu
ra:ı büyük sanayicilerden Mr. 
Guz~v Vesth~yne anonim bir 
m~ktqp gö:ıt'!erilwiştir. Bu imza. 
uz me!(tupta kenriinden külliyetli 
p:ıro. i:;tenilmiş, aksi ta!.·dirde lrii
çük oğlanun kaçırılacağı bildiril
miştir. 

M-e!rt•JR, şöyle biti.yor: "Bu pa
rayı bir ht\fta içerisinde kırda 

tarif ettiğimiz yere bırakaeaksı.o 

nız. Parayı bırakır> o cival'da po
lisleri bekletmeniz, boıunailll'. 

Sakın l:iu çareye baş vurmayınız. 
Biz, polise BÖrürtmedcn parayı 

bıraktığmı:z yerden uçurmanın 

yolunu bilir ve buluruz. icap e
ders~, kuş biçimine girip para .. 
nın Ü!ti..ine konarız. EieT avcıla
rın bizi vurmak için ni,an aldık
larını sez'!rsek, görünmez oluruz. 
lngiliz edibi H.G. Velıin meşhur 
romanındaki "g"irünmiyen ~

dam,,ı!'.l bir hayal, bir ma~al ol
duğunu sanmayınız. Bu, ihtimal 
dün bir hayal, bir masaldı. La
kin, bugün bi'.r hakikat olmuıtur. 
Biz. bu vesile ile bunu da iıpat 
edebiliriz. Poliae haber verme-
den ~ayı ora~ b1rakmazsanız, 
görecekıini.z, neler olacak!., 

I3u im~ız tehdit me!rtubunu 

gcç~n me~hur t:eyyar~ci Lind
herg'in çocuğunu bir kaç s~ne ev- · 
vel nasıl kaçırıldığını ho.brla • 
m:ılds beraber, gürültüye kolay ı 
kolay papuç bıral:mıyacak ka
dar cesur ve iradeli bir adam ol
duğu için, i,i polise h~ber ve~ 
mekten çekinmemiJ. Bir kaç ~ivil 
polia memurunun, zengin adamm 
cvindo geceleri nöbet bekleı:qele~ 
ri kararl~tırılmış. Bu suretle bu 

·tün tedbirler alındıktan so~ra, 
arack.n bir hafta geçmiı. 

Bir baft.ı. geçer geç•.1ez, bir 
gece haydutlar eve damlamıslar. 
Parmakh~ı atlıy~ralt, pencere kı
rarak içeriye girmi§ler, glrer gir
mez de kurulan tuzağa düşmüş
ler. Nöbet bekliyen polislerin 
sıktıklart bayıliıcı gazlc kendile
rinden gcçernk, tek silah pntia
madan~ tek damla km alcmaden 
yere •~rilmiıler ! 

Bu muva;fakiy~~in r:ıimb d<? 
te3piti düşünüllllÜf, derhal mç 3-
neziyumla r~sim ç~:~:lmiştir. Yu
kardaki resimde, bnyı:tıq ~az 
tesirile baygın bir halde yerde ya 
tan haydutları ve ayakta duran 
sivil p-alisl~ri görüyorsunu~. Her 
zaman tcsbiti müc:ıkün olmıyan 
bir görünüı. ! 

yoruz! • aa· mera a a ı tıcaret ıane er• 
"Simdiye kad• h• bi t• . t de memurluk ederek çıkmağa bat 

. . r.ı.r ıç r ıcare 1 ' · · · 
mahkemesi, son haftalarda Şika- ladı. nsull dekı samıyıcı dd~nıırıı 
go ticaret mahkemesinin baktı!ı b~Ju~ anlıyan. me,hur mu~\d E· 
dava kadar mühim bir ökonomik ıhson du, Edison onu, kendı malı 
dava ile uğra~mamıştır, ıuclu1ara ohm elektrik müesseaelerindP.n 
ayrılan yerde, vaktiyle Şikago' hfrine müdür olarak gönderirken. 
nun taçsız kralı, Amerikanın babaca bir tavırla: - Sam, de· 
"elektrik ç.arı,, olan Samüel fn. mitti. Bu müesseseyi muvaffaki-
sül'le onun müdürleri ve ~kraba- yete götürünüz. Muvaffak olmaz· 
sından on altı kişi görülüyordu. sanız, muvaffakiyetsizliğiniz bile 

En p:nlak zamanlarında, in- (F Jto; Alı > parlak olıun. Yalnız bir teYler 
sül'ün husuei serveti 300 milyon lnsü.l fştanbul ' ı yapmağa çah§mız. 
dolo.rr buluycrdu. Bununla bera- T evkilhaneainde lnaull bUtün hayabnca E.di· 
her bu sayı lruıiil'ün ökononlik son'un bu nasihatini tutmuştur. 

miyesini büyük bir heyecana dü- o d · ''b' J d kudreti hakkında ar.cak bir fikir aıma ır şey er,, yapıyor u. 
türdü. lnıuH şirketlerinin hissele· l B ı k buk k ld' verebilir. Çünkü daha birkaç yıl aş angıçta ço ça yü te ı. 
:rine &ahip olan 350,000 kişi, çok Ed" • "d · · b k w önce lnsül bir "elektrik krallı<rt., ıson un ı aresını ona ıra tıgı 

s• mahir bir do'andırıcmm tuzağına be d 60" b' L~.. } mn mutlak ,cfiydi. Nevyork bor- şu az zaman a \.J, ır ~ yı 
dü~ediler, Amerikan refahının d 6000 · · ı '"' saaı iıe onun ~ennayeaini 2 mil· sonra a ışçı ça ıttımıaga 
üzerine kurulmuıı olduğu sistemin l..--1 d B l k ff k' yo::ı altın dolar, hatta is.lt"rin iyi • , u..-.., a ı. u par a muva a ıyete 
kurbanı oldular. Amerika ahali.si- d i ull Ş"k ' 'd gittiği zamanlarda 4 milyon do- ayanan ns • ı ago Y3 gı e-
nin bunu anlaması, Ruzveltin or· k d k" Ed' · k · · · d lar tahmin ediyordu. re or:ı a ı ıson şır etını ı a• 
taya koyduğu cs~r sayesinde müm reye ba1Jadı. Onun çah11ması sa• 

lnsull'ün auçlu olduğu i~lcr kün olmuştur. yesinde şehir canlanıyordu. Acu• 
nrasında öteki davalarda da gö- İhtimal Arnerik~ adliye:ıi, nun her yerinde mütehassıslar, 
rüldüğii gibi dolandıncıhk, sahte "tahtını,, bınbnak dış memle- hatta hükumetler bile lnsull'ün 
blançolar ve aldancı bir parlak· ketl~e kaçan el :?ktrik kralı:g_.ı, çalışrnalarınn neticelerini alkıt· 
hktan bahsedilmesine rağmen bu Ruzveltin ~ahsen aldığı vaziyet hyordu. 1926 ela, o zaman ba~ha· 
iş öt~ldlere hiç benzememekt'J- yüzünden bu kadar büyük bir a- kan olan Baldvin, lnsull'e lnail-
dir. Amerikadaki konsorsiyom if- manıızhkla kova'ıyordu. tereye dönerek oradaki bütün 
lnslarmın en mübirnlerindfm olan K" ··ı b' "k · · h elektrik kurumlannın müdürlilaü uçu < n yu gemısıne ap~e- • 
JnsµU Tröstünün iflası, yalnız ba· clilen eski milyoner üç haftalık nü yapmasını teklif etmişti. On
sit bir cez;ı vı:ılt'a~ı değildir. Sa- 1 b" 1 l k k' Am 'k sull'ün ke:ıdini müdafaa edt:-rhen ır yo.cu u yapara erı aya 
muel lnsull fyar Kroyger g;bi, v ken A ·ı dl' · d dayatbg.:ı en bü-ı.rük koz budur.) 

arır , mer; 'an a ıyesı e J 

t~ğuk knnlılıkla nahte beolgeler kendisi is~emediği halde zcrla Fakat o> kendisini şerefl~ndh·en 
y:ıp:m iki yüzlü bir ya~ayışı olan memleketine gönderilen bu adamı bn bl;lifi rc<ldedere~~. yani yurqu 
pi,Jrn!ojik bir muamma .değildir. karsılarııa.k için hazır1ıklar yapı- olnn Amzr"k:dn J.;;;ıl~~nı ve Şi
Çiinkü onun husuıt yaJayı,mda yordu. lnsull Amerika.ya varınca, kago aht\lisiyle Mid.l-Vest k<i?lü· 
old\lğu kadar iş adamı olarak ya· aleıade bir haydutmuş gibi r-olis· lerine ele~-trik cereyanı v"rıceği 
~ay::şrnda yaptığ! bütün şeyler <;e pa:-ma!.ı:: izleri ahn::!ı. Kendisin· tercih etmi~tir. 
n~rmaldir. den i:;toni~en 200,000 dolarlık ke· lnsull'ün bu sözleri, cHnleyici-

Müdclei umumiler lnsuH'ü ce· f aleti vcrmediiH için de hapis ha- ler üzerinde çok büyük bir tesir 
za.!andırmak için onun dosyasın- neye ,.,önderi•ldi. · yaptı. Dinleyiciler arasındaki in· 
da bir çok ara§brmalar yaptılar. Nihayet, 1934 yılının birinci suli'ün en azılı dü!manları bile bu 
Bi~ esas bulmuş olmak iç.in lnsülü tefrin ayı baılangıcında lnsull'ün büyük alicenaplığı duyunca yu· 
ken::li girke~lerinin zararına pek o davası bııc;b.dı. Ele-.ktrik kralmm rnu~adılar. Müddei umumi. lnmıl· 
kadar mühim olrr..ıyan spekühu- bu muazz~ davası jçin de Ame- , l'ün lehine dönen efkan um&mli· 
yonlar y pare.k k~ndi ~irketleri· ı-il,.~n ha,ydutlarınm krah olan Al ı yeyi kazanmak ve yaptığ1 spckü· 
·1in :zaraı,na. bir kaç yü?: bin dolar Krıron\m muhakeme edHdiği sa~ 13,t" f mahiyette n.ksiyon alım t-a" 
1tazanmakla itham ettiler. lnsul'l lon b:.\§ta.D atağı deği§tirilmitti. tımlarınm kendi kazancmdan 
gibi çok zengin bir adama atfedi- Bura~, lnsull'ün şirketlerine ait ) başk:ı. bir ülkü görmediğini upat 
len hu suç şüphesiz pek mühim 2,500 tane dosyanın konulması etmelc için boş yere son bir gayret 
değildi. Onun için, da-va başlama· için yedi metre yüksekliğinde bir yaplı. Fakat duygu, bütün öteki 
dan önce müddei umumiler plan· sıra raflar yapılmıştı. düşüncelerin üstüne çıktı, jüri ü· 

lan de~iştirip, lnsull'ün bü~ Mahkeme bir ay müddetle,lnsül- yeleri lnsull ile on altı suç ortağı· 
karlar dağıtmaP.ı vadederek. kon• l'ün suçunun hukuki tefe:rrüatiy- nı beract ettirdi. lnsull ba.tka ıuç· 
s~rsiyomunun iflas etmek üzere le uğraıtı. O zaman bütün bu o- kemelarde, do.ha az mühim suç· 
olduğu zamanlarda binlerce kü· lan biteni.-. istemeksizin kahra- lard~n dolayı muhakeme edile· 
<:ük serreaye sahiplerini kendisine manı olan yetmif beş yaımdaki cektir. Fakat hakkındaki batlıu. 
bir çok büyük paralar tevdi ~e- beyaz saçlı, ihtiyar adam ayağa hüküm verilmittir · 
~e ıevkettiğini söv!ediler ve ln· kalkarak, heyezandan ~;treyen Şikago adliye sarayında olup 
sull'ü sermaye sahiplerjnin bu yüz bir •esle ticaret hayatında nasıl bifanler tamamen bugün Ameri· 
elen 143 miılvon dolar kaybeb:riele-- yükae)diğini hakimlere anlatma- kadaki efki.rt umumiye değitme-
rinp sel?en olroakJa itham etliler. ğa batladı. sine benzer. Amerikada işler bir-

Hukuld bakımdan dostm t')lsuın lnsull'ün hakimlere ve Ameri- az düzelince, dünkü ihtilalciler 
........ .ra o'm3.sın, hu itham lnıull me- kan ulusuna yaptığı hu anlatış sakinl~şiveriyorlar, ve ıe.lerinİ 

'"fı.:;. t.t::ı;0aO;A.meril.:adc. 1eM:.s~~ &c,,zya.: ;;J g~'lızruı.q bir kadın.· 1 .. ~Je-;inin esasını ortaya koyuycr- dört saat şürmüıtür. kesiyorlar. Onlar artık ıeçmitte'" 
dır. Bir çiftlik aahibinin karısı olan bu kadm daha 34 yaşındayken j du. Bu da, tröstlerin çok büvük Bu, kendi kendine yetişen, bü- ki olan bitenleri unut.mağa karat 
büyük anne olnwı«ır. Çi.nkil henüz 14 YC!Şındcı bulunan km MrtJ.H. 1 k-ı?ıretinjn konsors1vom sahipleri· yüyen ve yükselen bir adamla, vermişlerdir. Onlara göre. Amtr 
ııtr:.!li~, evlcr.miş Ve bir t;ocuk dofjl!rmw1tur. Çocuk, erkektir. Resim· 

1 

n:n, J'lll.ra b~r~lrtire:Pleri fen"" va:ı;. onun etrafını saran hain ve mu- rikadaki büyük ifli.slar bir iki 
de büyük anneyi, anneyi ve çocuğu bir arada görüyor11unuz! 1 d b işin kaydı: değer 

0
,an fx!!Jka bir taralı, çocuğun babOJJının da, ço- yet ... ,.,üşürmüt elmasıydı. nsull' vaffakiyetine gıpte e en ir ce- haydudun eseri deii1, anlaşıhnı• 

euğun a.-ınesi gibi J4 y~ında bıflunmasulır. Kızla kendisi arasında / iiıı •flası mua.zu-rn bir dolandın· miyetin hiss\ peri masalına ben- yan bir takım kuvvetlerin mahpr 
y_akmlı!J fJ~~ olm~ .. bunun ilzcrine lıükünwt bundan altı au evı:el j rıhk'an ziyade, husust mahiyeti zer hikaye$iydi. lnsuU sözüne lüdür ki bunlar yüzünden ıle kiI?!' 
•vlenmelerine müsaade etmiş, altı ay şonm da çocuk doğmuştur. Bir· ı J.a:-r; ı-ok rreniı mikyas•PI. bir iş ol· çok uzak zamaıtlardan haşladı, se adalet önünde mes'ul tutula• 
a:: aceleye gclmi!J bir el'leni~! · duğu için Amerikan efkan umu- bahçevan olan dedelerinden, es· maz.,, 



26 karılı adam! 
u adamın kadınlar üzerinde 
fevkalade bir tesiri varmış .. 
Bundnn 1 !S ıün kaclar enel 

Amerikada Obyo hilkdmotine 
mensup Dayton ıehrindo miıline 
nedir tesadüf edilen aarip bir 
cı.k'a olmuftur. 

Ohll o hükumetinin kanununa 
n4zaran ayni samanda iki ~dm
la evlenen bir ttrkek bir seneden 
beı ıeneye kadar h.P"dilir. Ge
çcnleı'Cl~ Arthur Lot itminde bir 
komiıyoncu iki kadınla evlendi· 
iinden dolayı mahkemQ)'• Hvke
dilmiJ. 

Lot; kısa boylu, tıknaz, dökük 
saçlı, iri burunlu ve k•hn dudakh 
bir •dammıı. 

Reiı ınutad ıualleri ıordukıan 
ıonra asıl meaele~ ielmit: 

- Sen iki kadmla nikahlı o
larak ya§\Y'Ormu§sun. Ne clerıin? 

-Yanbf. 
- DemC!k çünnijpü inkar edi-

yorsun. fakat elimizde çok kat'i 
vesikalar var. Senin ki kadınla 
evli olduğunu ispat edecejiz. 
Buna ne dersin? 

- Gene yanlıt derim. Ben iki 
kadınla değil, tamam 26 kadınlı. 
evliyim. 

- Ne diyorsun? 
- Hakikat. 
-M~hkem~ ile alay mı ediyor-

ıun? 

-- kat'iy~n. Size hUikati .öy 
lüyorum. Benim tamam 26 tane 
nikahlı karan vtu. 

Lot berkeain hayreti T• flljlsm
lığı içinde cebinden bir defter çı
ka.rmıı ve evli olduilJnu iddia 
ettiği diğer 24 kadının isimlerini 
ve adreslerini söylemiıtir. Bittabi 
mahkeme de bunları tahit sıfa
tıyle çağınnaiı kararlqtımııt· 
tır. 

ikinci celae birinciden daha 
ıayanı dikkat olmuıtur. R~is ka
dınlara: 

-Bu adamı tanıyor musunuz? 
Diye sorduğu zaman bütün 

kadınlar: 

- Nasıl tanırram. Benim reı
nıcn nikahlı kocamdır. Cevabını 
vermi~lerdir. Mahkeme bu vazi
yet kar~ısında büsbütün şafırmlf, 
bu eınada Lot &yata kalkarak 
şu sözleri ıöylemi9tir: 

-Eu bir teY değildir reiı Bey! 
, Bana bu 26 kadından maada da

ha 404 tane talip TUdır. ispat 
~tmek için evimde büyük bir san 
dık vardır. Bunun setirilmesini 
fot ... rim. 

Lot mevkuf olduiu için jan
clarmalar tarif ettiti yerden tan• 

dığı getirmiıler. Sandık açıldığı 
zaman muntazaman uralanauı 
m~plarla a!ız alta dolu ol
duğu görülmütlür. 

Lot bu mektupları hey' eti ha-
l:imeye ptererek: 

- Bu gördüğünüa u.ndikta 
tam 12 bin tane •tk mektubu 
var. Du 12 bin mektubun hepsi 
bana ıelmiştir. Jçinclen 404 tane
si bana izdivaç teklif ediy01' ve 
her ne pahı.sına oluna olsun be
niır.l e evlenmek için ısrar edi
yor. Adalet namına ~unların o
kun .. p tctltik edilmesini ietiyo 

n un. 
B ırm tizerine mektuplardan 

la~i~hyin dört be~ tanesi alınarak 
c;,l unmuştur. Mektuplar, l~Y.et 
h -r:::ır ... :li bir lisnnla Lot'a yazıl
~I§ ask m" t~p arı olduğu tabak 
Lı · etmi: tir. 

- Emin olun ki bu sırf onla
nıı ıtran ile olmu§tur. Hepıiyle 
evlenmeden evvel uzun uzadıya 
konuıtum ve vaziyetimi açıkça 
söyledim, Kaç kadınla evli oldu
S:• Jmu da saklAmadım. Kanlarım 
biitüıı bunlara razı oldular. Bir
birleriyle tanıttılar ve benim üze
rimd"'' ·\ h\\klarını aralarında pay 
'1~tılar. 

Hatt• bana muhtelif vilayet
lerden, DlQmleltetlerden sahte hü
viyet varakaları da karı1arım te
min etmi§lerdir. Bu ıuretJe bütün 
nikiihlarım resmen tescil edilmi§
tir. 

Hikim bu cev2'ptan sonra ka
dınları isticvap etr.ıeğe başlarnıt 
oqlar da aıağı yııkarı §U sözleri 
şö.ylemi§lerdir: 

- Evet •. Lot'un benden evvel 
bir çok kadınlarla evli olduğunu 
biliyordum. Evlenmeden evvel 
Lot bana her fe__yi itiraf etti. Fa· 
kat bend;&ini o kadar çok sevi
yordµm ki bütün b"nlara rağmen 
kendisiyle evlenmeğe razı oldum. 
Ve ıahte evrakı bizzat ben tan· 
ziın eUi".'Tl. Kendi&ir.den çok mem 
nunum. Rica ederim onu serbeşt 
bırakınız! ona vereceğiniz cezayı 
bana veriniz ! 

Bu aözler ka~ısında heyeti 
hlkime büabütün puslayı f&!ır· 
mı§ ve hüküm vermek icin miba
zakereye ~ çekilmi§tir. .Saatlerce 
içeride durduktan sonra yerleri
ne dönmütler, ve reiı kararı oku
muıtur. 

Bu karara r,öre .A:nhur tof bir
den fazla kadınla ayni zamanda 
~vli olarak yaıadığı için beı aene 
hapse ve kadınlar da qk uğrun
da sahte vesikalar tanzim ettikle
rinden birer sene hapse mahklim 
olmuılnr. Fakat kadınların ceza
•ı tecil edilmiıtir. 

Bundan ba,ka Lot ilk defa 
evlendiği kadından maadalariy • 
le alakasını keteeek ve yalnız 
bjr kadınla evli kalacaktır. 

Hi?kümden sonra r:ı3!1keme 
salonu çok acıklı bir hale dön
mi~tüıı. 26 kadın bir<!en ağhy.1-
rak Lot'a kollarını açmışlnr VP 

!tP.ndisini çok sevdiklerini. haı:h~
tf"n çrkmcıya kadar onu düsune
ceklerini, kendiaine kat'iyyen i
hanet etmiyeceklerini ( !) yemin· 
ler!e temin etmitlerdir. 

Karılarla birlikte lcendisini tu
la.mayıp ajlıyan Lot ıüç bela 
jandarmalarla aalondan çıkacı! 
mıt ve hapishaneye sevkedilmi 
tir. 
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Yazan: 

Fakat ıörütler bir uydu
mu, derhal it bir br.r, lcartıtın
dt hi, bir Jmvvotin daya~ 
cağl bir karar tekli alır. Her kim 
Avrupanm lkibetini ittidlll et
mek iıterıe evveli Londraya ıit· 
mek ınecburiyetindedir. 

Hariciye nezaretinin A vnıpaı. 
ya kartı vaziyeti aurbk anane
lerle teıp ~ edilmi9, hatta Takia• 
lar tarafından mecburi bir tekil
de tespit edilmittir. 

Küçük adalanna çekilmit 45 
milyon lngiliz, ayni ırktan, a,...ıi 
kültüre sahip, ayni amat •e u
keri techizata malik 400 milyoa 

' A vn•palıdan küçiik bir denizle 
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olsun, Hopenzo1em, Hitler, Bur- dik ettirmek iıtedi. Fakat bu planı 
bonlar, NaJ>Qlyon ve Delkasse ol- lnglizler yutmadılal'. Çünkü fl'an 
sun, muhtelif re'•ler altında bu, aa et.rafa bir çok General sevket
hep böyle devam edip ıidiyor. m'tti. Londraya Veygıınd'ı Varşo 

İngiltere için yapılacak feY, Av- vaya Debeney'i göndemıişti ve 
rupah1an bu döğüfmelerinde ser- Pariste, yüksek Sovyet :ıabitleri i
best bırakmaktan, ve f41.Yet, iki ta ı le müzakerelere ıir" tilmitti. 
raftan birisi fazla kuvYellendi mi, Mösyö Bartu Hitlere karşı ya • 
donanma ve sermayesini, kuv,•et- 1 plan suikast muvaffak olmayıp 
lin:n rak~bne vermekten ibarettir. ta Londraya •ulhperveı projesini 

Oyunun yegane ıartı, Avrupada 
devamlı bir anla~ma, bir !birlik 
kurulmasına mani olmaktıT. BTi
yan'm Avıupa birliği fikri gibi. 

1904 .eneeinden 1919 ıenesine 
bar, yani bütün mesele ikinci 
Giyyomu mailap et111ek olduğu 

takdime gittiği zunan, Hariciy~ 
Nezareti ona §unları bildirdi: 

1 - lngiltere Garbt Lokamo • 
dan batka bir m:a.k imzalamaz. 

2 - Eğer SoTJet Rusya dünya 
sulhu için tepiki meaai etmek ia • 
tiyorsa evveli Milletler Cemiyeti
ne girmelidir. 

3 - Askeri anla,_1ar üzerine 
emniyet misaklan npmaktansa. 
Fransanmki de dahil olmak üze· 
re ıilahlan azalbna göriipeleri • 
ne tekrar baılamak d.ıı. müna • 
siptir. 

Bu ihtiyat kayıtlan altmda, ln
giltere hükUmetin:U, Franaa Ha • 
riciye Nezaretinin Avrupanm em-o 
niyeti iç:n müttefiksiz olarak ıi · 
ri§mit olduğu mücabodeyi teyit 
etmekten çekinmiyeceği de ilave 
edildi. Pek tabii, bu görüt kabul 
edildiği takd'rde, icra kuvveti ol
mıyacak olan zıman misakları, 

Milletler Cemiyeti do ıa aıa~Ü • 
nindeki Br'yand - Kellö~ JD1-Nel 

ile Vilıon muahedesinin yanları• 
na konulmaktan ba.Jka bir §eye 
yaramıyacakt. Bunun üzerine, 
Möıyö Bartu, Bayondaki nutkun· 
da tadc nı:sakı kabul edilmedik· 
çe 'silahlan bıra1ana meselesinin 
mevzuu babsolamıyacaimı ıöyli • 
yerek cevap ve-di. Böylece, Fran
sa ve İngiltere Huiciye Nezaret '). 
leri mücadeleye .g":riftiler. 

Yalnız, Jngilterede Hariciye 
Nezareti tek batına itleri idare et 
miyor. B'r de, yukarda anlattığı• 

mız giıbi "City,, var. 

FABRiKALARA HARB 
Geçenlerde mühim iki .İ! ada· 

mmın bir görüımekrmde bulun • 
dum. s:riıi İngiliz, birisi de Ame
rikalı idi. Amerikalı, frama ile 
Almanya arasında bil' harp oldu· 
ğu takd'rde lnailterenin naaıl bil' 
Yaziyet alacağını f iddetle merak 
ediyor ve öğrenmek istiyordu. Jn
giliz dedi ki: 

- lngilterenin Almanyaya kar
tı yapılacak bir harl>e İfl rak et • 
mesi mevzuu b~his değildir. lngil• 
tere · çin AJmanyadan gelecek ar
lık b'r tehl'lce yoktur. 

ikinci G"yyom :zamanında!..; AI-
Rusıa Çarı ile nı. P11ankar«= manl anın muazzam donanmuı 

B :ıı onra hakim sormuf: 
u kadu kadınla nasıl 

aynlmı§lardır. Eğer A\'l'Upahlo.r zaman franaanın sadık müttef ki artık mevcut dcuil<lir. 34000· ton 
birlefmiı olsalardı, hüyük Bri- olan ln:ilteıe, Verao.y muahed i- luk Rodney ve Nel50ll zırhhlnrımı 
lanya, Avrupanın mııtavuaıt bir nin erteıi ıünü, hemen b6r yerele z onar bin tonluk 4 CC? 1.."TUvazö
parçası, daha doğrusu lngilizle- ku~tli e karıı mağl~un hima- rü meydan okuyamaz. Möz nehri
re mahıuı bir tabirle, büyük Av- yeıini. alar~ aev~I : ve 'ı:tif - nin sağ oalı'lincleki Dövez hattı 
rupa ıemiainin bordaamU. bir li bir rol ~latı "hakem,, rolünü ü - saycs'nde Re1,.ik.ıya as~er gön
filika olurdu. Fwt bereket ver- zerine ald•. Lokarrio mitak nın tla dermc"'e de ihtiyacımız yoktur. 
sin ki, Avrupalılar tiddetli milli ıayeai batka hir ıey c!eğild"r, Zi - Frnn:;ızla Majino hattı himnye • 
rekabetlerle ayrı bululllllakta- ra, tn~kere bu misak mu.cibince s:nde, Alman tayyarelerin 'n Lon
dırlar. Üç dört asırdan beri. Ren hududunu A'ımanvaya karşı draya muhtemel bir hücumlarm
Fransa ile Almanya ıibi iki kuv- Fransa ile beraber oldu"'u gib' 1 dan evvel davranmak için bize bir 
vetli devlet etrafında partilere Fn.maya karp Almanya ile bera- hava karargahı tekliflerini de 
aynlıyorlar ve bu iki deYletten her de müdafaa edecektir. Fransa şüphesiz reddetmiyoruz. Fakat 

&addıfı r~ : ( VAKiTi MatllNAı her biri ötekinden korkuyor ve Hariciye NeZ11.reti, sark mi,. ılkım, bombardrımanlara kar§ı en iyi hi· " -'I birbirlerini hakimiyetleri altına Lokamo m· aaki gibi göstererek mayenin bitaraflık olduğuna ka • evlendin? 
almağa salıtıycw. HU.burs İD.flİ)tere Hariciye Nezaretine taa- niiz. (Devamı var) 
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azalar insanların 
hatasındandır 

01080• __ .,, "'Moto 
KAMYON. 

/:..azaya uğrayanlann ve ktı%t1 

(Baş tarafı 1 inci de) 
B:lhassa otomobilcilik fizik 

laboratuvarını olduğu kadar nı
lliyat laboratuvannı da meşgul 

etmeğe başlamıı ~ aırf bu işle 
~ğra§an ruhiyatçılar ve içtimai
yatçılar türemiştir. 

Dünyanın en büyük otomobil 
müeste•elerinde çalışan bu i· 
lir.ıler, ton zamanlarda otomo
bil üzerinde çok meraklı iatatis
\ildtt neşretmişlerdir. 

Bu istatistiklerden kaza bah
•İne dahil olanlannı alıyoruz: 

Yukarıdaki tekilde göreceği
niz gibi vukua gelen kazaların 
yüzde 28 i viraj hatalanndan 
vukua gelmektedir. Ondan son 
ra yüzde 24 ü öndeki nakil va
ııtasmı geçmek için yapılan ma
nevradan, yüzde 19 u çapraz 
yollarda tesadüften, yü7de 13 
ü fazla süratlen, yüzde 5 i dik
katsizlik ve aşktan, yüzde 4,7 si 
kafi derecede ışık olmadığından 
yüzde 3,8 i fazla ışıktan ve göz· 
lerin ka.rnaımasından, yüzde 2 

ltalyanlar bize 
(Baş taralı 1 incide) 

(ııvora Fasista'nın toplabl • 
ması ve Türkiyeye artık girme • 
ıinin önüne geçilmesi İçin, hü -
küm'!tin şiddetle dikkatini cel • 
bedr.riz. 

Bu faşist naşiri efkarmm yar 
'dığı bir çok satırlar, Türklüğü 
tahkir mahiyetinde olduğu için, 
•yoen tekrarlamıyoruz. 

Suiniyet, daha baştan beri 
müstekreh çehresini göstermek • 
tedir. Bakınız yazı nasıl b&!lı • 
yor: 

"Dünyanm her tarafmdaki 
Turizm acentelerinde renkli bü • 
yük afişler ıizi, Türkiye seyaha • 
tine davet eder. Bu afişlerde da· 
ima bir bosfor, bir ca· 
m1, bir de minare görülür. 
Kısa bir cümle bu toprağın zevk 
'Ye a.afasından bahseder. Halbu • 
ld Kemalist Türkiye kadar ecne
bilere fena muamele eden ve gi· 
dilmemesi iktiza eden memleket 
yoktur. 

"Ayağım Türkiye toprağına 

l:iasbğı andan beri ne bir eseri 
nezaket gördüm, ne de bana ki· 
bar ve nazik bir söz söylendi. 

Heryerde rastgelinen U· 

mumt misafirperverlik adetini 
hana da göstermesini is
temekte haklıyım zannederim . ., 

Muharrir, bizim aleyhimizde 
öteden beri sözler işitirmi' ama, 
inanmazmı~. Bu sefer, lstanbuln 
gelerek Boğaziçi kıyılarında o • 
tomobille nazeninane dolaşm~. 

Drada tenbel tenbel tütün içildi· 
Jini söylüyor! ! ! Bunu bahane e· 
:Wek a&ıza •W.ryacak fena 

OIOMOIU.. . 

yapan cua[;alann % ilneceleii.. 

r si sarhoşluktan ve yüzde 0,5 1 da 
1 hastalıktan husule gelmektedir. 

Bu rakamlar, insanların ka
rakterlerini ve zaaflarını ne ka. 
dar açık bir surette gösteriyor? 

Bundan maada diğer tekilde 
de kazaya uğrayan insanların 

mikdarını ve hangi hat:ılardan 
dolayı kazaya uğradıklarını gö
rüyorsunuz. 

Buradan anlıyacagrmız -gibi 
kazaya uğrayan adamların bin· 
de 337 si dikkatsizlik ve dal
gınlıktan, binde 324 ü ;ocukla· 
rm otomobil önünden kaçama -
masından ve eğlenmek isteme
ıinden, binde 72 si kör, sağır, 
veya topal gibi alil adamlann 
kaçamamasından ve binde 71 i 
de sarhoıluktan ileri gelmekte
dir. 

Aynı zamanda kaza yapan 
bin arabadan 673 ü binek oto
mobili, 66 ıı motörsiklet, SS i 

kamyon ve 11 i de otobüs ola
rak tesbit edilmiştir. 

gene sataşıyorlar 
sözler sıralıyor ••• Bizim, inkıli.b 
sayesinde bile, çalışkan bir hale 
gelemediğimizi yazıyor. "iyi ni
yetlerim, hakikat önünde hep 
boşa çıktı." diye ilave ediyor. 
Daha da ne yaveler ... 

insaf, yahu ... "Nazende Boı • 
for,, dan ayrılıp biraz ötelere de 
gitseydi .•• 

Şehir, demiryclu, fabrika, iç· 
timai inkılab namına on yılda 
Türkiyeye yapılanlan görmemek 
için, ancak fa1ist muh.ırrir gibi 
insanın suiniyet sahibi olması 

li.2mıdır. 
Bunlan alelade bir muharrir 

tarafından ıaçmalanımş yazılar 
halinde telakki etmiyerek bütün 
f aıizme mal ettiğimizi esefle söy· 
lemeğe mecburuz. Bunun da ıe • 
bebini, muharririmiz (Va • Nu) 
kendi sütununda anlatıyor. 

Guiseppe Lombrassa'nm mem
leketinde matbuat hürriyeti tyok • 
tur. Orada, ferd, düşüncelerini 
serbestçe söylemek ıaadetinden 
mahrumdur. Guisaeppe'nin eli 
kalemli, fakat ağzı gemlidir ... 
Ancak, direktif altında yszı ya • 
zabilir. Eğer, muharrir, b1r muci
ze kabilinden olarak, bu saçma • 
ları kendi nam ve h~sabına yaz· 
dı ise, bütün o galiz sözleri, bir 
tedib ıamarı gibi suratına şakla
tmz 

Y qk eğer, bir rejim, bir züm· 
re, bir miUet namına o çirkin dü· 
tüncel~ri ortay~ serdi ise, Sinyor 
cenaplan, muhayyer olan tahkir· 
leri direktif aldığı efendilerine 
•.JDOD iade edebilir._ --T- ' 

' 1 tldnclklnn 1935 · 

Gümüş madalya 
(Btıf tcualı 6 ıncııla) 

Harbamı hazırlanıyor? 
da geleceğ:ni hiosedince ıöze ka
n~tım: 

- Bu zahmeti bentm için yapı· 
yorsanız nafile .• Ben üstümü a • 
rabnam. 

(Baş taralı 1 incide) 

dır. Bu mübayaatın da Alman • 
yanın yeni yaptığı tütün atoku • 
nun çoğalması için yapıldığı id • 
dia edilmektedir. 

Zabit ıert bir ıesle sordu: Amma Hlller sulhten 
- Niç"n? bahsediyor! 

- Bundan dolayı ıize hesap Berlin, 2 (A.A.) _ Bay Hitler, 
vermeğe mecbur değilim. Elçiler heyetini kabul ett:ği ııra • 

Bir mmltı oldu. Herkes bana da §unlan söylemiştir 
dik, dik bakıyordu. Ben lakayt "- Barıı hakkında gerçek bir 
görünmeğe çal§ıyor, fakat gaze· güven olmadıkça her hangi bir 
teyi tutan eller~min asabiyetten sahada tedr'.ci ve feyizli bir inki -
titrediğini hissediyordum. Kahve· §af ümidinde bulunmak mümkün 
dekiler birer b'.rer ceplerini bo- değildir. Hiç bir ülke Almanya 
taltıyorlar ve aralaında duyama- kadar barışa derin bir ihtiyaç hia
madığım derecede yavaf bir ıeıle setmemektedir. 
bir şeyler konuşuyorlardı. Bu ko • Ben, tamamile müsterih bir 
nu,malann aleyhimde olduğunu halde bütün çalışmamı bayındır • 
anlıyor fakat ses çıkaramıyor- lık işlerine hasretmek ve diğer lü
dum. Herkesin benden şüphelen • kelerden Almanyaya kartı, ken • 
diğini biliyor ve onlara hak veri • disinin onlara karşı hissetmekte 
yordum. Diğer ta.raftan bu arat· olduğu biayet hislerini ta.leh et • 
tırmalann çok üstünkörü olduğu· mekteyirn. Almanyarun siyasası 
nu da görüyordum. Herkes gü • bu prensiplere istinad etmekte • 
müt madalianm bende olduğuna d" - ır • 
emindi. Ben, bugünkü güçlüklerden do-

Bu esnada otelin sahibi yanıma ğan kaygulann müşterek b:r hüa-
yaklattı: 1 nü niyetle ortadan kaldırılabile -

- Karakola, oradan da mah· ceği dü,üncesindeyiz. Ben uluı • 
kemeye g·tm.ek fena fey •• Ben bu far arasında dostane bir surette 
iti gürültüsüzce halletmek iste • halledilemiyecek hiç b'.r mesele • 
rim. Zira, bu ayni zamanda ote- nin mevcud olduğunu ıanmıyo • 
lin ıeref:dir. Madalyanın üstünüz nım . . 
de. ~ı~aıı. hakkıruzda ıyi .olmaz. J Alman ulusu, ve Alman hüka· 
lyııı mı? Sız ... onu b~na ~erın. Ben 1 meti, hukuk beraberliği esasına 
yerde buldugumu ıoylerım. j dayanan samimi bir çalışma be• 

Az daha bu teki' fi kabuf ede • . raberr ğine varmak için çalıtma -
cektim. Fakat bir an bir hırsız ol· 

1 

ya amadedirler. 
duğumu tamamen maauım oldu- Bay Hitler naıyonal sosya1iat 
ğum halde nasıl kabul edebi1ece • Fırkasına ne~rettiği yılbaşı be • 
ğimi dütündüm. Hayır, bunun im- yannamesinde de diyor ki: 
kanı yoktu. Ben h~aız değildim. "Bundan 12 ay evvel 1934 se
Ve gümü! ma~alyey) çal~~mıt • nesi için yeni Rayhm yııkılacağı 
lmı. Bunu kat ı ıur~lte bıhyor • l söyleniyordu. Halbuki Almanya 
dum. Fakat buna ragmen herkes ve Alman milleti ulusal diriliğin 
benim adi bir hırsız, bir serseri ol· bütün bölümler'nde eskiden fazla 
duiumu zannetmek mecburiye- . kuvvetlenmiştir. 
tinde .• Ne fena ıey? Alrumda ter- •• d • 
1 

• b" 'k . ... . • .. .. .. t • Geçen yaz fırka ıçın e temız· 
er·n ırı tıgını, yuzumun a eş gı- . lmı .. h 

b
• d ... h" d" d lık yapı· ştır. Bugun er zaman-
ı yan ıgmı ısae ıyor um. d · d ı · d · • an zıya e u us !ra esı sıyasasma 

Ben bunlan düşünürken her· sadıkım. 1935 yılı içinde ulusun 
kesin aranması bitmİ§tİ. iki zabit ve Rayhın büyük tensik eserine 
d'k adunl~rla y~ona y~laştılar . . devam edeceğiz.,, 
Ben de elımdekı gazeteyı atarak Bay Hitler Alman milletine 
ayağa kalktım. Herkeı yere bakı- 1 barq ve ün ve Sarın dönmesini 
yordu. dil:yerek sözlerini bitirmi§tir. 

- Maalesef sizcıen şüphelen • 
mek mecburiyetindeyiz. Ya üstü -
nüzü aramamıza müsaade edecek 
siniz, yahut ta pol:se haber vere • 

... 1 
cegız. { 

Hiç bir fey "düşünemiyordum. 
Gümüş madalyanın ceketimin 
ıağ cebinde olduğuna em~ndim. 

ilk elde meydana çıkması yüzde 
yüz muhakkaktı. Ne yapacağımı 
bir türlü düşünemiyordum. Gayri 
ihtiyari paranın sahibine: 

-Fakat ıiz üstünüzü aramadı
nız ded:m. 

lnglltere de ehemmi· 
yetil glirmlye 

başlamış deniliyor 
İngiltere Hariciye nazırının 

son zamanlarda Pariste ne iş gör
düğüne dair İngiliz ve Fransız 
gazetelerinde muhtelif yazılar 

ve mütalealar çıkmaktadır. 

ten konuımalar, tabiatiyle umu• 
mi mahiyette oldu ve bir anlaı • 
ma teklini almadı. 

Fransız matbuat.mm dediğj. 
ne bakılırsa, Sir con Siınonun kr 
sa ziyareti, İngiliz hük:Umetinin 
A vnıpa itlerine daha yakın au • 
rette alaka gösterdiğini anlat. 
makta ve Almanyanm sitihlan • 
masındaki tehlikeyi lngilterenin 
güttüğünden daha çok idare etti· 
ğini bildirmektedir. 

Fakat gene Fransız gazetele -
ri, silahları tahdid yolunda ko • 
nu§malara tekrar baılamak ta • 
raftan olan lngiltereyle bu nok • 
tada beraber olmadıklarmı yar 
maktadır. Bu nokta üzerinde 
Fransamn dütünüşü tudur: 

"Almanya Şarki Avrupa ve 
Danüb havzası üzedinde sulhper
ver bir tavır almadıkça ve biz 
bunun bir delilini göremediğimiz 
müddetçe silahsızlanma konuş • 
malan olamaz. Almanya bize bu 
teminatı, (Şark emniyet misakı) 
na girmek svretiyle verebilir.,, 

Iran dış işleri 
bakanı 

(B'l, tarafı ı lncideJ 

- 600 seneden beri beraber 
yaıadık. 

Her fırsatta muhterem ve a • 
ziz arkadaşları yakından gör • 
mek için Ankaraya geldim. lktt' 
sadi ve içtimai sahada faaliyet 
ve ilerleyişinizi yakından takib 
bizim için hem f aydab, hem do 
lezizdir. 

- Ankaraya bu sefer geliti - · 
niz Irak ve lran hudud meselesi· 
le alakası var mıdır? 

- Dediğim gibi bu bir dost 
ziy~etidir. Maamafih bu mese • 
ile hiç ali.kası yoktur diyemem. 

Biz lranla Irak arasında timdi • 
ye kadar tesbit edilmemiı olan 
hududun kati bir şekilde tesbit 
edilmesini istiyoruz. Bunun için 
bütün eski vesikalardan istifade 
edilecektir. 

Eğer esasta ittifak edilecek 
olursa teferrüab görüşmek ko • 
laylaşacaktır. 

Türkiyenin Irak - lran hudud 
meselesindeki hakemliğine ge -
lince bunu çok arzu ederdik. Fa· 
kat Türkiye hem Irak, hem de 1· 
ran ile dost olduğundan kendisi
ni nazik bir mevkide bırakmak 
istemedik. Esasen mesele Cemi • 
yeti Akvam konseyinde müzake· 
re edilirken Türkiye de aza aıfa· 
tiyle burada buh1nacak ve- Tür 
kiye mümessili ihtimal komeye 
riyaset edecektir. Bu suretle Tür'" 
kiye de hakemliğini yapmış ola • 

caktır. 

- Irak, lran, Türkiye arasm· 
da bir şark misakı akdi mevZUU" 
bahsolabilir mi? 

- lran için bir şey aöyliye • 
mem. Fakat dediğim gibi biz 
Türklerle 600 senedir beraber 

- Ben mi? Pek ala •• "diye gü· ı 
lümsedi. Ellerini evvela pantalon
lamın cebine soktu. Ceplerinden 
birin'n dibiyle bir beyaz mendil 
göründü. Tam bu esnada çapkın 
bir §angrrtı duyuldu. Gümü§ ma • 
dalya taş zemin üstünde parlıyor• 

tardır. yaşadik. Münasebetimiz d~ git· 

Konuşmalarm muhakkak far tikçe ilerliyecek ve inkifaf ede • 

dalı olduğu kanaati vardrr. Çün· cektir. 

lngiliz Hariciye Nazırı Sir 
con Simon, Pariste sekiz aaat 
kalmıt ve bunun dört saatini 
Fransız Başvekili M. Flanden ve 
Hariciye Vekili M. Lavalla ge • 
çirmİ§tİr. Kendisi terefine bir 
öğle yemeği verilmit ve sonra 
Fransız Başvekili, Hariciye na • 
zın ve bir çok Fransız erkiniyle 
Sir con Simon beraber kalmıt • 

du. 
1 O ande duyduğum sevinç ve fe· 
rahlığı ifade edecek kelime bula • 
mıyordum. Bunu ömrüm oldukça 
unutamıyacağnn. 

Zabit utancından kıpkırmızı 
olmuştu. Madalyayı yanlışlıkla 
pantalonunun cebine koyduğunu 
unutmuttu. Benden uzun uzadıya 
af d'ledi. Bu sırada hoca da söze 
kaıııştı. 

- Mademki madalye sizde de· 
ğildi. Neden üstünüzü aratıp ıui
andan kurtulmaduuz ı 

kü Sir con Simon meslek haya • - Musul petrollan ne vakit 
tmda, gerek M. Flandden, gerek- işletilmeğe başlanacaktır? 
se M. Lavalle Dış işlerini doğru· - Merasim ayni 12 sinde ya
dan doğruya konuşmağa pek az pılacak ve merasimde Irak Kra • 
imkan bulamilmişti. Bu sebep- b, Türkiye ve alakadar hükUınet 
--------------ı murahhasları hazır bulunacak • 

Artılc madalyanın bendeki eşi • 
ni göstermekte hiç b'r mahzur kal 
mamı§b. Gösterdim. Hepsi §aştı -
lar. Uzun uzadıya bana hak ve· 
ren sözlerini dinlemeden odama 
çıkbm. 

M. Sertojlu 

br. 
Cemiyeti Akvamda bundan 

ba§ka Asuri meselesi de gör.ütü • 
lecektir. lrakta halen kendi arzu
lariyle Cenubi Amerikaya gide • 
ceklerini zannettiğim 17 bin ka • , 
dar uurt vardır. -
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~s;ulrol necnti. Girip, nezle, baş ve diş ağrılarının kat'i ilacıdır. B~~:::~~ıda ~aım ~ecofit:.~.b:~7· 
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BAYRAM MONASEBETILE 
ÇiFT KOLLU ve ÇiFT YAKALI poplin 

GöMLEKLER yalnız 

N İ R S O Ne hediye seçelim diye düşünmeyiniz: s 

BESLER j Mağazasında Bulunur. 
Galata TUnel civarında Zülfaris sokaAında LAcivert han 

::::::::::::-.:::====== Bayramda Yalnız ı::::ım:::ıı:mmm:mr.::1111111 _ ) 

Hilaliahmer Gazetesi Çıkacaktır. ~ J Fabrikası tclze olarak çikolata ve bisküvitlerinin her \ 
Hilaliahmer Cemiyeti lstanbul Bürosundan: !i ! ·d· d k f • h d. ı·kl • · h l t ~ lliolarınızı HllAllahmer Gazetesine vermekle hem ticare ~- ~:i~:· ı= ÇeŞI in en UtU Ve antazl e l ye 1 eri Ol _azır a mlŞ IY • ~=-: 

haneniz için büyük bir faide temin etmiş ve hem de Hililiah· 
mere yardım etmiı olursunuz. il _ Fabrika, toplan ve perakende satış yerı: j 

:r i1Anlar1nız için fU adre•e müracaat ediniz: u l Bahçekapıda Istanbul ciheti tramvaylarının son istasyon karşısı ~ 
H Yeni Postane karşısında lli lAiiıhmer Satı ş Bürosu 1 clefon 226!'!' I' ... a ii An .ara caddesinde Illncılık Kollektif Şirketine ,, 2009.'i .i ~-....... ~--llllllUl'KMlıletı 1111ııımıııı11ııı1111lllllllll11n 11 n11llllllhll 1111 11111ttllllll111111111ııııııı111111111111U11tll11111111111tllllll1t111111t1!1lllllU111111111lllllllll1111111UlllllllU1111, 
1::ı::==---===-·=:::mn:::::aa444 ıaıııw.:::mr.:::::c::::n:::r.ı:::r.:::-.. • .................. !: ..-,ı••••••••••••••••••••••••••••••••••9' "·······-····· J!I 

' 

Devlet Demir yolları ilanları J 

~--------------------Sağlam Çuvallar içinde olmak şartiyle 
10/J/93S taribinJen itibaren perakende ta,ınacak maden 

k3mürlerinden ton ve kilometre başına '}, kurut &:cret alınacak· 
tır. (23) 

ABD 
Şapkası 

DUnyanın bet kit'aaında en fazla rağbet bulan 

ŞAPKADIR 

KAŞE 
IW' •"'WW"''*" 

NEOKALMiNA 
Grip • Nenal•Ji • Bıı •e ciı •irılırı - Artritizm . Romatirma 

F. T. 849 

i LAN 
lstanbul Ticaret ve Sanayi odasından· 1 

Ticaret ve ıanayi odaları kanun ve nizamnamea·ı ·b· ' mucı ınce 

her ticarethanenin senelik ücreti kaydiyesi ve kazanç vergisin 
den Oda hissesi ıeneba9ında pe9in verilmek İcab eder. 

Krem Bolsomin 
-Kanzük-
Y egane ciddi gü

zellik kremidir. T e-

Kanıot ötsoro~ 
~uru~u 

Bilcllmle ökıtırü'c, göğüı nez 
e~erile tııt Ye müzmin kasaba ı 
ıltihablumda, zalilreye ve ıatül· 
cenb ve boğmaca öksürük lerinde 
çok faideli bir ıuruptur. Göğüs 
leri zayıf olanlara da ayraca tav 
ıiye oJunur. Her eczanede bulunur . 

ninizin daimi taze 
liğini Krem Balsa
min ile koruyunuz. 

~l .................. ..w. ............................ . 
750 liraya 

satıhk hane 
Elyevm on lira kira getirir 

kargir bütün evsafı havi ve 
yazihane yapılmata elveriıli
dir. Galatada Fermeneciler Ha
cıfoti sokak numara 7. Konuş . 
mak iıtiyenlerin Galatada Şir . 
keti Hayriye üstünde köıede 
berber Avni beye müracaatları. 

(3613) 

1 

.:: ... ---···===-·=··-======:::::::::::: 
~~Dr.Kemal Osman~i 

Grip, 
Baş 
ve 
Diş 
Ağrı
ları 

z: il n [ Bevlıye Mütehassısı ] H 
ii Karıköy-Eksel siyor nıığAzası yının d:ı Ü 
n No 34 H 
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1
• Hcrgün 14 • 20 ye kadar TeH. 4 ı 235 ~f . " 
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iv l! n 1 KITAPLA71 
lvan Turıeniel 

ın 

Meıhur eaeri 

lLKBAHAR SELLER 
Çeviren : 

Sami zade Süreyya 

Bu kitabı mutlaka alıp o
kuyunuz. Bütün tanıdıklarını
za tavsiye edilecek pzel bir 
eserdir. 

Fiab 75 kuruı · 
Her kitapçıda vardır. 
Tevzi yeri: 

V AKIT Matbaası. Ankara 
caddesi. 

• • ıcın 
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1 Şekerci Hafız Mustafa 1 
0 ve Mahtu~u ~ ı· g Ticarethanes nden a ınız. 6 ' 30 ! . .. .. ·-· ... _.. . ..................... .-..... . 1 •• :ıu •• :.11ı::::u:::::::rm:::r.r.::r.ım:::::::::::.-•. :ımwaa ••• 1 .... :n: ............................. . 
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Büyük 
Sonradan cezaya ve icraya müracaate mahal kalmama 

için tahail mem~rlarımızm ilkmüracaatinde taleb olunacak m ------bUll•tan - Tayyare Piyangosu 
baliğin teaviyeıi tavıiye olunur. 
Uak semtte bulunanlann ve adret deiittirmit olanların tahsil 

clann ıe1meıini heklemiyerek Oda veznesine müracaatle ücret-
lerini vermeleri ilin olunur. (6536) 

YENIÇIKTI 

Cemiyetin Asılları 
Fiatı 100 kurut 

Tevzi yeri - V AKIT Matbaaıı 

18. ci 1 ertip 3. cü Çekiş 11. 2. ci kanun 1935 te 

Büyük ikramiye : 50.000 Liradır 
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Güzel ve Gürbüz çocuk 1 

: müsabakası ( 
: ........................................................... ····--············· ...........•. ·······-------. 

138 - Müzeyyen •• 
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KUPOf4 

366 
3·1·9~5 

misafirlerinize 

• 

Kahvesidir 
Fiyatı ~-==0 K u r u ş t u r. 

;;; Satış Yeri Yalnız: 
.·. . i lstanbul, Tahmis sokak, sahibi Olduğu 

~ kurukahveci hanı altında 
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ADAPAZARI 
I 

-.. 

Merkezi: Ankara 

Tamamı ödenmiş sermaye-si 

2.200.000 T ü r k L i r as ı 
TOrkiyenin her yerinde şube ve muhabirleri vardır. 

lstanbul şubesi: Tel. 22042 
Galata şubesi: Tel. 43201 


