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1200 KiŞi TEVKiF EDiLDi 
Pariste Komünistler Konkord 

~ 1 ·· ıı,.kiye ve 
.. 

Parlamentoculuk 
'h .. 
"llrk· 

<tırk ) 'Yede bugün bir tek bölün 
cru. a Vardır. O da, C.H.F. dır. An
ler •d Cltıa YaBamıza göre, başka bölün
ttıeaı e çıkabilir. Nitel.:im çıktı da sür-

• Olamadı d • z..1. 
Ş • agı Uff 

li' i11tdlki bu t k h .. l .. 1'·1·· 1• b' · cı~t 1 e o un u ""• ızı, 
'1lrn falya,, Sovyct Rusya, Hitlcrci 
tet Cllılla11a, -iç bakımından- ben

'1tcktea· 
'llolcı ır. Onlar "Parlamento 
lard." diyip, kökünd;n kesip atmış-

ır '1' .. 
letıint Ur/•iyedcki değişimin Önderi, 
t n, .A-tus l' . . u· l . ığ, ib o rnının, ıt cnn yap· 

g i 
llt%aış' -~~-liiınentoculuğu baltala-
bircız a' 01clilrnıemiştir. Her scçikte 
•cıuıav aha Çok bölünsüz (fırkasız) 
?'iirkı'y seçilmesine yol açmasıylc, 

Cdek' h 
~il 6• ' er kısım, her çeşit ada-
bQlliik";:-· IJalabacını (mümessilini) 
ltıe81111 uruıtauda bulundurmak iste 
c ,_ e, hele b-ı.. d "ks 

1 eıı; 11 .. • o un ışından yu · e e-
flil llrektc 
1 eğlni Clrıl 

11 oclmc sesleri dinlemek 
"•"lld atmış olnıasıyle "Türk u-an it. • 

l1ttrı1:- ' 111ad isterim! demesiyle 
<le ..... "enı " ' 
1 

Öil, ona oculuktan uzaklaşmaktan 
~"1Qkt Ocçen yıllardan çok yakın· 

~Ol... Q 0/d w 

11o ..... 'lt1Clfac ~ uuumuzu, ilerde daha da 
"· ayımızı bize bildirmiş olu· 

be ltilciJ cı -
'lze,. '· ltttlıadcı nür!Utülerine 
~ ""aVgaJ • "d" .. arla dolu bir kurultak, 
"flt lltıkseıt 
~ot: Parltün mck şöyle dursun, yıp-
l 11JlJi•·• • entoculuğun gerri pek '"l lqerı v > 
"ek 0ldflğun arsa ~a, aşırı kötülük· 
b1ı dille 0~ u, Parlamentoculuğa ör-
"ili osteru F 

lflt il llery;ız.. en ransız Jmrultağı 
~ oı11tad unc bu son yıl içinde an-
.., ı Tnı"> ,.i; • 

"flll rkflJentn 
~'~t 6Qılayıp • tek bölünlü kurultak-
1'Q,.1r!ı<llaı,acİ -Serbest namzetlerini, 
"fl entoc ,arını çoğalta çoğalta-
"- flit u uğu b · • ~~ llıesi Yal enımsemege doğ-
fll11e -~rl(,:;ız bizim için değil, 
'""<l ~rtn bil önto artık ölmüştür!.., 

,,,.QcakıC:: b~c~lc gôzönünde bu
ır ışdir. 

(Va-rtQ) 

Meydanına 
Yürüdüler 
ÜZERLER İNDE 

GAZLI 
PAÇAVRALAR, 
SİLAHLAR 
BULUNDU 

Kanlı hadisenin yıl 
dönümü nasıl geçti'? 

Paris, 7 (A.A) - Dün akşam, 
saat 22 ye doğru, çoğu komünist 
olan bir alay nümayi§Ci, trenler, 
otobüsler ve tramvaylarla, civar • 
dan Parise akın ederek, Konkord 
meydanına doğru yürüyü~ yapmış 

tardır. 

Sen Lazar istasyonunda ve Kon 
kord meydanı civarında 565 k:ı i 
tevkif olunmuştur. j 

Nümayifcilerin bir çoğunun Ü· 

.. ,erinde silah, lôbut ve benzinli 
paçavralar bulunmuştur. \ 

dlen mey an:tnın civarında, Geçen ıeneki kanlı hadiıeyi 
nümay'!ciler zabıtanın üzerine a

teıbit eden muhtelil Te•imler 
...;._--------.,--...,-----.ı le! etmitler, bir kişiyi yaralamıt· 

Tramvay 
basamakları 

örtü lilp .kapanır bir 
şekil hnluodu 

iki araba tecrübe 
edilecek 

Tramvay kazalarından, bilhas
sa yürüyen arabalara binmek ve -
ya inmek yüzünden vukua gelen 
ve ayda hazan yirmiyi geçen ka -
zaları önlemek iç·n tramvay ara
balarının basamaklarını örtecek 
veçhile yeni ve elveritli bir §ekil 
bulmuştur. 

Bu ıekil, ıimdiki yaylı ka • 
pıların aşağı uzatılarak gene açı -
lır kapanır olmak üzere basamak
ları tamamen örtmesi, fazla ola
rak kilitlenmesidir. 

Önümüzdeki ay başında bu su
retle hazrrlanan iki araba tecrübe 
için sefere çıkarılacak ve mak!a • 
da uygun olup olmadığı görüle • 
cektir. 

Tramvay tarife komisyonu önü
müzdeki hafta içinde toplanıp 

Marttan itibaren tatbik edilecek 
üç aylık ücret tarifesini tesbit e • 
decektir. • 

Bundan başka tünelin Galata 
ağzında yapılacak kagir binanm 
p!anlan ş"rketce hazırlanıp Nafia 
Şirketler Ba~müfettiıliğine gön -
derilmiştir. Vekaletin tasdikine 
arzedildikten sonra :nıaata başla
nacaktır. 

Muso ini ailesinde 
doğum yok! 

Roma, 7 (A.A.) - Mussolini 
ailesinde yakında bir doğum vu
kubulacağına dair olan rivayet • 
ler resmen tekzib ediliyor. 

(ardır. 

Elize saraymm yakmında, ba • 
zıları revolver ve hançer taııyan, 
40 kadar komünist tevkif edilmit 
tir. 

Saat 1,30 da mevkuflann sayı
n 1200 ü bulmuftur. "Vatansever 
geneler,, teık"latı, akşam üzeri bir 
yıldönümü toplantısı aktetmiıler-
dir. _ 

Bu geneler, toplantıda hazır 
bulunan eski Paris polis müdürü 
8. Chiappe'ı tiddetle alkışlamı§ • 
lardır. 

Müteakıben, ayni geneler, a • 
layla, zafer takma kadar gitt 'k· 

<Devamı 14 ncüde) 

...................................................... _ .... 
HABER 

lstanbulda en çok satılan 
gazetedir. ilanlarını ' "HA. 
BER,, e verenler kar ederler. .. _._ .................................................. . , ? 

Bugünden itibaren 
Herrıün 

1 
Sinema Romanımız 

Polis ha
fiyesi X: 9 

Tefrikasını sonuncu 
saylfamtzda takip 

ediniz 1 

2 

Borjiya 
Romanını da gene ya
r1mşar forma halinde 
hergün dercediyoruz. 

Keslb biriktirinfz. 

Seçim yarın 
General Refet' in namzetliğine 

Fırka müzaheret ediyor 

Fırka namzedi Dr. Nqel Omer. Müstakil namzed General Refet, 

Tebliğ 
Cümhuriyet Halk Fırkası U

mumi Reisliık Divanından teb -
liğ olunmuştur: 

Profesör Dr. Neş'et Ömer lr • 
ôe p Cümhuriyel H lk F1 kası· 

nm lstanbul saylav namzedi o. 
larak tesbit edilmiştir. ilan edil
mİ§ olan İstanbul namzed liste -
sindeki Yusuf Akçura Kars vila. 

CD • mı 14 ncüde) 

SEÇiM ALAYI ÇOK GOZEL VE 
PARLAK OLACAK 

Yeni Saylavların seçimi yarın 
yapılacaktır. Şehirde bu sabah • 
tan itibaren umumi bir hazırlık 
vardır. Her taraf erkenden bay
ı;aklarla donanmıştır. Fırka, be-

lediye, Halkevi, ve sair te§ek • 
küller tarafından yapılan alay 
hazırlıkları da tamamlanını§ - • 
br. 

<Devamı 14 ncüde) 

Karikatürist "R. Tatlısert,, karikatürlerini bundan sonra 
HABER' de çıkaracaktır .• 

Eserlerinden birini bugün neşrediyoruz! Gazetemiz bunu 
temin etmiı olmakla hem bir eksiğini tamamlamıı, heın sevile

ceğine emin bir kalem kazanmış oluyor .. 

Ressam Şevket Saylaıı olunca: 
- Bari götürüp Şevkete sat! .. 
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~4Contenjan 
Yeni kararname ve 

listenin altı aylık ol
ması ihtimali var 
Ankara, 6 (HABER) - Yeni 

kontenjan karama.meıi üzerinde -
ki haurhk devam etmektedir. 
Türkofiste müte§ekkil büro bu it
le me§guld\ir. Büroda gümrük • 
ten aza bulunmamakla beraber, 
Gümrük ve inhisarlar Bakanlığı 
bu husustaki fikirlerini, mütalea • 
larını ofise bildirmi§tİr. 20 Şubat
ta ilan edilecek bu kontenjan ka
rarnamesinin önümüzdeki hafta 
içinde Bakanlar heyetine verilece
ği tahmin ediliyor. Yeni konten -
janın alta aylık yahud bir yıllık 

olmaıı muhtemeldir. Şimdiye ka -
dar muhtelif ve birçok devletlerle 
yapılan takaı mukavele ve ticari 
anlatmalarda iki tarfın iktısadi ve 
ıiysi menfaatleri esuta karıılaı · 
tırılmıt ve bunun için çetidli kom• 
binezonlar bulunmuı olduğu için, 
yeni kontenjan eıaılarında geni§ 
ve mühim değitiklikler olmayaca· 
ğı tahmin edilebilir. Yalnız ken • 
dilerile henüz ikhıadi tt.kaı an • 
laımuı yapılmamıı bulunan bir • 
kaç devletle kontenjan münasebet 
leri bu yeni kararnamede huıusi 
kayrt1ar!a ~i-iıterHecPktir. 

ltalya, Arııavutluğun 
açığını kapattı 

Tirana, 6 (A.A.) - Stefani A • 
janıı muhabirinden: Arnavutluk 
hükumetinin resmi na.tiri efkarı 

Beaa gazetesinin yazdığına göre, 
fevkalade bütçe esası j.izerine ya
pılan taahhütler yüzünden olan 
masraf açığının bir \ısmını kapat
mak ün·re İtalyan hükumeti, Ar
navut 1 uk hükumetinin emrine üç 
milyuıı altın frank vermiştir. 

Gazete, Kral Zogonun, Bay 
Mussolir~iye bir minnettarlık tel • 
yazısı çekti~ini i]~ve etmektedir. 

Cenubi A merJkadakl 
harb 

Assomption, 7 (A.A) - Bir 
tebliğ, Paraguaylıların Tarrire 
kalesini İf gal elmiı olduklarını 

bildirmektedir. 

Belçika ve Sovyet 
Rusya . 

Brukıelles, 7 (A.A.) - Me. 
busan Meclisi Sosyalistlerin Sov
yet Rusya ile yeniden diplomasi 
münasebata giritmeye aid olan 
istizah takrirleri üzerine ileri sü
rülmüt olan itimad takririni 73 
muhalif ve 2 müstenkif reye 
kartı 83 reyle kabul etmi§tİr. 

Marmara adasında 
zarar görenlere 

yardım 
Zonguldak, 7 (A.A:) - Mar

mara adası f ela.ketzedelerine 
yardım olmak üzere orta mekteb 
talebeleri aralarında elli lira top
lamıtlardır. 

Açık hapishane 
mildilrlliklerl 

Ankara, 6 (HABER) - Açık 

bulunan hapishaneler müdürlük • 
lemie hakim ve müddeiumumiler
den kendiliklerinden ayrılanlar -
la, yaflarmdan dolayı hakimliğe 

tayin edilemyien hukuk mezunla

rının ve zabitlikten mütekaid bu
lunanlardan kanunt vasıflan haiz 
olan!arın tayin edilmeleri karar -
laıtı. Öğrendiğime gö~e Ankara, 
Gazi Anteb, Y ozgad, Ordu, Uıak, 
Ödemi§ hapishaneleri müdürlük • 

~~----lla.L.a&JlA....Jll.U.IJWIWAALGdlli 

HABER - Aliıam Poıb11 

Almanya, Londrada hava 
anlaşmasına girecek mi? 
Göring Londraya, Sir 1 Tramvay 

C B 1 d şirketi · 
on er İne gi i:forlar. TarHenln lndlrlleml-

. yeceğlni iddia ediyor 
Almanya bir emrivaki karşısında Ankara, 6 (HABER) - Eski 

b 
. . Adliye Bakanı, Bay Mahmud E • 

UIUndurulmak IStenmıyor ıad, Tramvay tirketinin Devlet 
· · Şuruında açtığı davada Bayın • 

Berlin 6 (A.A.) - "Daity Mail" onun böyle bir filoya malik bulun dırhk Bakanlığım müc!af a ede ~ 
muhabirinin zannettiiine göre, B. mamasıdır. cektir. Devlet Şurasınca davanın 
Görinrin, hava nazın ııfatile ve göriilmeıine önümüzdeki hafta i-
hava misakı projesini müzakere Kezalik, mmtıkavi andl8.!ma.- çinde batlanı1acaktır. Muhakeme 

ların, müstakbel anlaıs.manm huıu- k 1 kt etmek üzere yakmda Londraya % açı o ac ır. 
gitmeıi mutaıavverdir. lünde ne derecelerde amil olacağı Duyduğuma göre, tirket halk. 

Londra, 6 (A.A,) - Fr&JHa • 
lng~ltere müıterek tekliflerine kar 
t• Almanyanın verceii cevabın, 15 
günden evvel, alakadar devletlere 

tebliğ edilmiyeceji zannedi1iyor. 
Bu zan, lngilteremn Berlin sefiri 

tarafmdu gönderilen rapor mün
derecatından ileri ıelqıektedir. 

"Almanyanın hava 
fılosu yok ı,, 

Berlin, 6 (A.A.) - Havas A. 
jansı muhabirinin haber aldığına 

göre, Londra tebliğinin metni, Hit 

lerin baıkanlığı altında toplanan 
kabine erkanından bazıları tara • 

fmdan, bu vesikanın ihtiva eyle • 
diği birçok itamarın ~üivetini 
tayin ma sa ile tetkik olunmut • 

tur. Alman ııyasal mahafili gün • 
den güne daha az nikb!n ıöriinmck 

tedirler, lakin tebliğin, nefrinden 

önce biJdirilmit olması. keyfiyeti, 

Fransa ile lngilterenin Almanyayİ 

bir emri vaki kartısında butun

durmamak hususundaki niyetleri

ne açık bir delil olduğu teslim e -
difmektedir. 

Londrada ifade edilen çalışm~
yı birleıtirmek fikrine müıbet bir 
tarzda tercüman olacak müzake • 
ratın muhtemel cer~yan ıahaımı 

hazırlamak üzere uzun boylu dip
lomatik müzakerata lüzum hiııl 
olacaği tahmin e<liliyor. 

Hava andlaımuına kartı ıerde 
dilen başlıca itirazların biri, bu 

.ndl8.!maya Almanyanın da ittira
ki istenmekle onun bir "hava harb 

f iloıu" na m'alik bulunduğu zanne 
dilmesi ve halbuki Versay muahe • 
desinin koyduğu yaıak mucibince 

ve gene, premib itibarile mevzuu- tan f az1a alınan iki milyon lira -
bahsedilip fakat tavzih olunma - mn iadeıi hususunda Bayındırlık 
yan umumi tealihat mukavelesi da- Bakanlığınca yapılan yeni tebliga 
iresinde: Almanyanm hukuk müsa ta da cevab vennemittir. Şirket, 
vah ne auretle akkuk ettiril ece tarif enin indirilemiyeceğinde ıs • 
ği cayi ıqal görülmektedir. rar etmektedir. 

Tebliğdeki bazı formüUerin §il• 

mulüne dair, Alma.nyanın Pariı • 
ten ve Londradan yakmda iıtiza.h
ta bulunmuı niemQldÜr. 

"Ahtur Abendblatt" gazetesi, 
Ren nehri sağ sahilindeki elli ki -

lometrelik bir kısmın ve bütün sol 
sahilinin gayri askeri mahiyetinin 

ilguını iıtemekte, zira buraların 
aıkeri hiç bir ehemmiyeti haiz bu· 

lunmadığını, lakin ıeref kıYmeti 
Pllt:ıı ve ka3 \,""11hınt 1111' n11.a yLen 

mütevellid yabancı ipoteklere ta • 
hammülü olmıyan bir devletin hü
küınrani haklarına temas ettiğini 
eöylemektedir. 

Londra, 6 (A.A.) - İngiliz· 
Fransız tebliii hakkmGa müzake
relerde bulunmak üzere Dıpn it -

leri Bakam Bay Simonun Berline 
gidip gitmiyeceği hakkında bir ka 
rar ~imek için A1manyanm ve 
alakadar diğer devletlerin vercek
leri cevapların gelmesi beklen • 
mektedir. 

Bay Simonun Berline ıeyaha -
tı projesi Almanyanm teklifi üze
ri ıı.c ortaya çıkmı§ln'. Almanya, 

Bay Simon, Bay Hitlerle görilıtük
ten sonra bir hava mukavelesi ak-
dinin ve umumiyetle Avrupa me -
selelerinin ballhıin kolaylaıacağı

m İngiliz hüktlmetine bildirmiştir. 
Burada zannedildiğine göre Al -

manyanm kati cevabının gelmesi 
için daha on gün kadar geçecektir. 

Ereğli 
limanı 

Baylndlrllk Bakan
lığlyle gUrllşmeler 

başladı 
Ankara, 6 (HABER) - Bir 

müddettenberi Ankarada bulunan 
ve Eregli hattmm elektrikle itle -
tilmeıini ve Ereğli limanının ya • 
,.. .. 1 .... 8 ---- .J --' • -- '- - ,,, --
Dikers ıirketi mümessilleri Bayın
dırlık Bakanından sonra Maliye 
Bakanını da ziyaret etmitler ve gö 
riİflDÜtlerdir. Temularmdan çok 
memnun görünen mümessillerin re 
isleri bana dedi ki: • 

" - Ankarada kendilerile te • 
mas fırsatını elde edebildiğimiz 

hükUmet büyüklerinden çok iyi bir 
kabul gördük. Bu temaslar netice
sinde edindiğimiz kanaat şudur ki 
batında böyle dürüst görüılü iş 
ve ıiyaset adamlan bulunan TUrki 
ye, emniyetli it yapılacak bir Av
rupa memleketidir.,, 

Haber aldığıma göre, §irketin 
hükumete yaptığı teklifler müsaid 
kartılanmııtır. Mümessillerin bu -
radan Ereğliye giderek tetkikat 
yapmaları muhtemeldir. 

Hakimleri ayırma 
Ankara, 6 (HABER) - Adli • 

ye hakimleri ayırma encümeninin 
ay sonuna doğru toplanmaııı muh 
temeldir. 

f Sabah · ~azeteleri ne diqorlar?l 
" Londra görüşmeler.ine · karşı Varşova görüşmeleri,, 

KURUN - Aıım Us bugünkü baı • ı yolundan bCJfka yolun çıka.nuyacağı- ile av bahnneıile uörüımüıtür. Bu ıe· 
yazısını nıilıtakil namzedlere ayırmış nı söyledikten sonra yazıaını şöyle bl· kUde Almanya, Londra anlaşmasına 
tır. Bu münnaebctle müstakil saylav . tiriyor: karşı en beliğ cevabını ı.'ernıiştir. 
lığını koyan Nezihe Muhiddinin fikir· "Barıt i§inl yoluna koymak ~in ZAMAN - Zaman imzalı yazı yeni 
fori.,ı tenkid ediyor. ıavn~ı yasak etmekle başlamak gerek ı intilıahat dnlayısil': Türki11cnin de: 
Asım Uıa göre Cümhurlyet Halk olu1Jor demek. Savaş daha ağır karşı- mokrasl yolunda bır adım daha ilerı 

Fırkaşına dahil olan her Saylavın lıkların belirtllmesile yaJJak edilebi· atltğını !Jazmaktadır. Dünyanın lıer
Kurultayda yanlı§ ı·e doğru görme - lir.,, tarafında milletler demokrasiden u -
diği bir lfl tenkid etmesi milli vazife- MiLLiYET - Ahmed Şükrü Ett· zaklaştııdarı halde Türkiyenin yak • 
"d' Halk F k k dl ~- l laşnıasını büyük bir memnuniyetle 

ıı ır. ır asının en cua ann- mcr Londra anlaRmalarından bahse -• görüyor. 
dan baıka müstakil Saylav ıeçilmeıi den bir yan yazmıştır. Yazıya göre 1 için mii&aade ctmui sırf bu tenkidle- SO,V POSTA - " htikarın başı yok 
rf daha geniı bir sahaya sevketmek Almanya gerek Roma, gerek Londra kuyrukları rnrdır.,, serlcivhalı yazı 
irindir. konuınıalaramn kendiaine sorulma - ticari sahalarda yapılan ihtikarlar • 

dan. ve /ur bir fikri alınmadan yapıl· dan bahsetmektedir. Neticede bunun 
COMHURIYET - funus Nadi bu- masından dolayı gücenmiıtir. Sırf bu bir ba~ değil bir çok kuyrukları oldu

g11n yazmış oldlfiJU yazıya "GidlleC'ek aebehden dolayı bir taraf tan Londra ğıınu söylemekte ve bunların ezilmesi 
tek yol: BanJ& tutma birliği,, ıerUlır görüımelerl olurken bir taraftan da zamanının _gelmiş olduğunu ilave et • 
hafını ko t • Yunus Nadi b Gö · ehlatanda .V al PUıudakl mektedir. 

~-----

7 ŞUBAT 193a ~ 

ançuri 
hükümetl it 

Bir kısım Mongol tol" k 
rağının . kendisini.O ~ 
olduğu iddiasıod8 l' 

· o··..tef 
Moskova, 6 (A.A.) - "or. te 1 Ajansı bildiryor: Mongol h~~ 
t . h d d .. . d k' .... -sıiiO me ı, u u uzerın e ı ınu&-

fih arazinin hükümrani hukukU' 
nun hangi tarafa aid olduğu Jll~ 
lesini halletmek için Mançuri b~ 
kUmeti ile müzakerelerde bulllll 
maya muvafakat etmittir. ...J 

Moıkova, 6 (A.A.) - Molll"' 
cümhuriyeti bat ve Hariciye ~ 
nı Bay Gendun Tas Ajanııoıll 

lanbatordaki muhabirine fU be1" 
natta bulunmuıtur: ~ 

"Kalkinıum mıntakaımda 2 
tarihinde vuku bulan hadiıedl' 
ıonra birkaç gün ıüktlnetle •"' 
mitse de 31-1 ıabahı aaat Sele b; 
duda yakın Mongol toprağınddJ 
bet bekliyen bir Mongol hu 
müfrezesi 50 kadar aüvari r~f~ 
tind~ Mançuri tarafından gelJll""" 

te o!a.n aıker yüklü kamyoıil~ ~ 
mii~tür. Bunlar Kukirobo'yu il' .. 
etti}rten ıonra Mongol topral1'' 

da ilerlemeğe baılamı,lardır. ~ 
dökiilmeıinden kaçınan Mosır 
miifrezeıi biraz içeri rekil111İf ti 

T 1' 
bu ımretle mukabil taraftan d• 
leş açılmadığından muaade111e ~ 
mamııtır. Mançuri makamatıı fV 

ıuz hareketlerini izah için bu 1' 
takanın daima Mançuriye aid ~ 
lunmu§ olduğunu ve ecnebi ro#IJ 
leketleri inandırmak için de ~ 
gol cumhuriyeti hükUmetiyle ~ 
zakereye hazır olduklarını biJdit 

mitlerdir. Bu topraklann aıırl-' 
_._ w • •·•--o"•••'-•"·- - ·· ... J • 

tfoğundan emin bulunan hüka"' 

timiz bu müzakerelere baılaıtı-" 
na muvafakat etmitİir.1, 

Vergiler 
Akça bakanlığı ye~ 
tetkikler yaptırıY~ .\ 

Kamil Atatürkün Ulusa b J' ~ 
ben neırettiği son beyannaıJI I ~ 
bilhassa vergi ıslahatın• lif d 
vam edileceği vergileri, yurt d,- \ 

ların sıkıntıya maruz kallll'eJi. Ş 
verebilmelerini temin için t ·~ 
ler aranacağı kaydedilmekte 1 

• " d Akça Bakanlığının verS1 dıl 
!ahatı için tetkiklere bati• Jif tı 
Ankaradan bildirilınelct t, t 
Vergi bürosu bu işi idare e 
rnektedir. . 

Veni adliye müsteŞ~ b 
Ankara, 6 (HABER) - ~ ' 

lavlığa seçilen Adliye ınüıl 1. 
Bay Nazifin yerine teftit b~fl 
reisi Bay Ratidin yahud batd' e"f 
tişlerden Bay Esadın getiril 
söyleniyor. 

,.-ı 
Iran Dış işl~rl bıı1' tO 
Musollni ile gUrflŞ w 

Roma, 7 (A.A) - t.r~ O~f 
leri Bakanı, dün Muıohnı W İ 
dan kabul edilerek, kendiıile 
samimi surette görüşmü!tüt· I 

d"ll Diğer taraftan, nazır, u ıtJ,I 
hah da, Şattülarab hududıı 1'~ 
lesine dair, Irak Hariciye tJ'f'I 
General Nuri Said ile uzull 
ya konuşmuştur. ;", 

Öğleden sonra, hudud 111 pı", 1 

sinin uluslar kurumunda rf. ,, -'' ••• pr 
törlüğünü eden Baron A)oı ,1 
yanında, müzakerata de\'şııı 
mittir. 
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~erttm ~üiüu; 
adınların şapkası 

k Ve 

adın saylavlarımız 
Ru ··k 

1,l J( !u Kurultay Başkanı Gene 
te ,~ ~zıırı Özalp, dün gaz.elecile

oy e aöylemi.11.• 
-1\ T" 

d, kurultayda, kadın Saylavlar 
'er eki 'b' ~lr er gı ı, şapkalarını çı· 
&.taklardır 
Al • 

fiti Ü afrangalıklar içinde, başlıca 
ltun ç tey, fena halde sinirime do

UYordu R • • 
4 b· rı, kadınların yaşlı ve itibar 

ır ad l 
h~ k anı a el sıkışırken,-za-
İçl Cndilerini yüksel\ gördükleri 

ıı ola k ' tı... ta -, ayağa kalkmamala-

Öbilrü d 
'tt h' . e, cidden pek acayip 
Itr. ~ıınsiz olan son moda şapka-

, ~İy~ e •oka~~ dolaşmaları yetiş
fa.Ia tnı~ş gıbı, bir de, çaylarda 

n, bın • · d ~a.l a ıçın e ba~larını açma· 
arı. 

Vakt· l 
~ 1Y e, mask•.rataları yani 

r de~ n tarafları gayet kabarık a
lar \> Y'U.murta şeklinde ayakkabı· 
•~he &.rdl •. Bunun moda oluşuna 

P, n T K ı>a.l'tn ~ gı z ralının ayak baş 
ş1 ~il &.gında nasır çıkması imiş, o
_.ı lıı111 ° tarzda potin giyitini gören 
gv llr aYn· b" . 1 (t ~1 ı ıçım kundura ar yap 
,. )a.y,ı" Sonra, bu, bütün dünyaya 

trııı. 

liaı~ 
~ltrık a hepim"zin lcullandığmnz 
llhahı:~Ça, londra aoka.klarının 
tıka Yın bol au ile şakır şakır 
t~ıell:'11asından ileri geliyormuş. 
\a.)011~nden çıkan İngilizler, pan
tlıae .arının al tını kıvırıyorlar; 
• rıya k . 

~ıi'e•t ' a fama kadar, aynı va· 
\. • e u 
"\lıl'I'\.,, ~utuyorlarmı~. Hayd: ba-

~4-· n\l da bütün dünya tak-.. 
1 trkek 
l!l'den lllodaları naaıl lngiliz- . 
ta, k .. dçıkıyor, her yere yayılıyor-
• " ın ~ı Pa . nıodalarının da, kayna-
t rıstir O 
,,lııııun · radan gelen bir dos-
~~eriıte anlattığına göre, bir göz 
~'il ttı •arkan kadın şapkaları-
~· enıei b· k iı inı. • .r ocanın kıskanç· 

1 ••• 

8u ad 
t\i~t!lın· IUnın kansı, son derece 
l\.~t>at" Sinema artistleri,Miss 
~~ diJb a~, hatta Venüs bu yos-
ı;f k. erın l" 
d 1 'l~bi, bii .. e ıne su dökemezm · f .. 

1tıd, " tun Parisin gözü bu ka
'l' ... ~d ~ 1Yle k 8.nıda para var ••• Tabi-
'i~,..._ arısına. .. . b'l' 
"~an soz geç:re ı yor 

\it: ın da rnodelini kendi çiz-

, ....... 1\ 
deı-h arıcığ 1 ~ al tnod ıın · Sen ne giysen 
t~t\ iç·n h a oluyor .• -demiş.- (). 
t1ıu ö..: aydi bakalım şöyle bir 
~ ·•en .. t k ' , 
tılrtt&.t>kal'ı' ~ e ini açık bırakan 
~ Yırrı ... l\:ıy ... Açık tarafta ben 
b het et . Palı tarafa ise elalem 

't~~as1111~
1~~ Ancak l:öylelikle 

tıt· 1ll baRJ. na bakmadığına ve 
•ıı ) " •l\sına .. 0 &.bili . goz atmadığına e 

~ c~. rı.nı ..• 
'i~lt ı Orijin l b" 
~... 'rkekl . ~ ır bulut değil ... 
b~t • kldınlaerının koyu müteassıp 
'ii llıa.ğı ot drrnın tek gözünü ka-

... e en b . k 1\ erı eşf ebnişler-

tk. adın b . "l\'f • un 
dii· ... Ve tab ~çar naçar kabul 
~, k h\l diin 11

.: herkesin beğen
~~le.rı t:~.guzelini öteki Hav

""·1 k .. d'L1 ıd etnıi~ler 
~ rt\i • ., 1ıutat d · x ••• 
llft 1 tapkaı e 1Yor musunuz? 

.~ ), ' ttittı· arın ört··ı .. ,.. '('t\ b ırıink· u u tarafı sağ-
ıel ~d 6rJe olı soldadır ... Bazılarr-
~l' ~~ 1~1e.rın ku~ da, çok açık göz
:ıOT ~l ile, ~nl ocaJarıyle giderler-

' l'ah ara bak 
~\t at etr fi nııyarak, ra-

• 'lldtn-. a a nıeşgul olmak 
fel~ , 

,of biJt~dtrı;a~ h·.. •• • • • • 
'ı'f>~ 'l,.. • q ak 

tUıu ' ltıod ıın olan moda 
J~ t\c anın d ... ' 

erı aaçına ogurduğu en 
1 zevkten en uzak 

Kaçak balık 
avl~anlar 

Balıkhane gellrlnl 
çok azal l tı lar 

Son yıllarda, lııtanbul c:vann
da balık kaçakçılığının hayli ço

ğaldığı göze çarpmaktadır. Balık
hane defterleri bunu gösterdiği 

gibi balıklarım Balıkhanc:ye getİ· 
ren b.slıkç1la."ın yaptıklan şika-

yet !e bunu göstermektedir. Bo
ğazda ve Anadolu kıyı·lannda ba

lık tut:ın bahk~ılar bu balıklarını 
l"ahil.:I~ ~e y~lı!arda.ki müşterilere 

bl'llı\d.ane ret1mi ver:oeden satmak 
llllı:dar. Bu iş b11!ı\Lhane gelirine 
hayli tesir yaptnı,tır. 

Söylendiğine göre bu şekilde 
devlet hazinesini zarara sokarak 
kaçak balık satanlar balrklarını 

daha ziyade Bebekle Rumel 'hisa
n rasındaki sahile ve Boğazın 

muhtefü yerlerine, Samatye taraf 
larına çıkarmak imkanını bulmak 
tadır!ar Gümrük muhafaza teşki-

latı nıem\:'rlarının bununla müca
dele ~·r.ıek esas vazifeleri oldu
ğunda'\ bu ci~.~t tekrar kendileri· 
ne b]Jiı ilmişt;r. 

---o-. 

Gllmrilğe yeni memur 
alınacak 

Jstanbul Gümrüklerinde bir 
müddetten beri münhallere yeni
den memur alınmıyordu. Epeyce 

katiblik ve daktiloluk açıldığın· 

dan bu münhallere yen'deo me-
nı"ı ulaa••noo• lGhu.ı • ~r o\'S'O;!t; ... 

Alınacak yeni memurlar için ayın 
17 sinde bir imtihan yapılacaktrr. 

--o--

lnglltere ile t learet 
konuşmaları 

Ankarada bulunan İngiliz El
çisi Sir Persi Loren ve karısı dün 
fehrimize gelmişlerdir. 

Bir hafta önce durmuf olan 
Türk-lng"liz yeni ticaret anlaş-

ması konuşmalarının hemen bat
lıyacağına dair dün de bir ses çrk
mamışhr. İngilizlerin, Londradan 

beklenilen talimata göre hareket 
edecekleri anlafılıyor. 

Ayasofyada araş
tırmalar 

Şubatın birinci ·gününden be
ri muvakkaten halka açılmış o • 
lan Ayasofya müzesini gezenler 
günden güne artmaktadır. 

Binanın garb cephesinde ya
pılmakta olan yer araıtırmaları 
çok mühim neticeler vermekte • 
dir. Araştırma bilhassa Atriyum 
tabir edilen kısım üzerinde top· 
lanmaktadır. 

Burada üç metre derinliğinde 
bir çok büyük mermer direk ba,. 
lıklar bulunmuştur . 

MıwmnannmnR11Anaıaamıımman""nnmı,ııııı1111mıma ıiAIAIMRr 

tezahürlerden biri olan ş'mdiki 

§apkalar, elbette Kurultayımıza 

giremezdi. Kazım Özalp, bunları 
kapı dıtında bıraktırmakla çok i
sabet etmiştir. 

Biri sordu: 
- Öbür memleketlerde kadın 

saylavlar nasıl yapıyor acaba öy. 
leyse? 

- Nasıl yaparlarsa yapsınlar! .. 
Bu Ol\~t açık kad!n modasının kay 
nağı da Türkiye olsun... "Kadın 

örtüıüdür !,, diye eskiden ün alan 
Türkiye .•• 

(Va-no> 

Balkan 
ticaret 
konseyi 

TUccarlar arasında 
milhlm bir anket 

açıldı 
Türk Ofis, yakında Ankarada 

toplanacak ikinci Balkan .:caret 
konseyi için bütün ihracatçı ve 
idhalatçı tacirlerimize tamim ya· 
parak b'r anket açmıştır. Konse
yin bu def aki toplantısında her 
memleket diğer Balkan memle
ketlerine ihracatın artmasına en· 
gel olan tahditleri kaldırmayı 

konseye bildirecektir. 
Tacirler arasında yapılan an

kette fU sualler sorulmaktadır: 
Yunanistan, Romanya, Yugos. 

lavya ve Bulgar'standa ne gibi: 
A - ldhalat (kontenjan,lisans, 

sert"fika, tahdirli formaliteler) 
B - Döviz tahdit ve takyida -

tından 
2 - Yüksek gümrük resimle

rinclen 
D - Nakliyat tarifelerinden 

müteessir olmaktasınız?. 
Ticaret Odası, tacirlerin, bu 

suallere derhal cevap vermelerini 
bildirmi§tir. 

----0--

Talebe BlrlJğtnln 
çalışmaları 

Milli Türk Talebe Birliği yeni 
taşındığı Çarııkapıdaki merkezin 
de çalı,mağa başlamııtrr. Yeni yıl 
çalışması arasında büyük bir yerli 
..,. .. 11 ... 9~'t HHn\ ya(\ıl.ınaaına ka 
rar verilmiıtir. 

Kurban bayramında da büyük 
bir birlik gecesi yapılacaktrr. 

--o-

Yabancı dll dersleri 
Okullarda yabancı dil dersle

rinin talebeye daha kolay ve pra
tik bir surette öğret"lmesi için ye
ni- bir talimatname hazırlanmak· 
tadır. 

-o-

Tıbbiyeliler bayramı 
Tı·hbiyeliler bayramı için Tıb 

Talebe Cem"yeti tarafından bir 
proğram hazırlanmaktadır; yakın 

da netredilecektir. 
-0--

Fırtına ve yağmur 
Dün batlıyan fırtına gece yarısı 

birden bire karaye!e çevirmiştir. 
Fasılalı bir ıekilde yağmur yağı • 
yor. Hava soğumuş, sıcaklık dere
cesi ik'ye dütmüştür. Karayel fır
tınası devam ediyor. 

Yangın başlangıcı 

Dün akşam saat 20 de Kadıkö
yün de Rasim Pa~a mahallesi, Mis 
sokağında oturan Zümriyenin evi
nin baca kurumu tutuşmuşsa da 
sirayet ne meydan verilmeden t.Ö~ 
dürıihnüşt~r. 

Çocuk b1rakma 
ş·~li Etfal hastanesi kapısı Ö· 

nündeki kanapeler üzerine tahmi
nen 4 yaşında bir kız çocuğu ter • 
kedilmiş, Darülacezeye kaldırıl
mıştır. 

Dayak 

Dün gece Bakırköy belediyesi 
köpek öldürücü memuru Kazım 
pol' se müracaatle köpek öldürdü
ğünden muğber olan Tama tara. 
fından dövüldüğünü ve kaımdan 

General Kazım 
•• ozap 

Anadolu seyahatiiıe 
çıkıyor 

Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Kazım Ozalp dün akşamki eks
presle Ankaraya gitmiştir. 

General Kazım Özalp, oradan 
bir Anadolu yolculuğuna çıkacak 
ve Antalyaya kadar gidecektir. 

Tamamen hususi mahiyette o
lan yolculuğu ve Martta açılacak 
yeni büyük Kurultay ve Kadın 
Saylavlarrmız üzerine, General 
Kazım Özalp, dün şunları söyle· 

m · ıtir: 
0 Ankaraya gidişim, Cuma gü-

nü ikinci müntahib sıfatiyle, say
lav seçiminde rey vermek içind:r. 
Ayni gHn öğle üzeri yolculuğa çı
kacağnn. Önce lzmire uğrıyaca· 
ğım. 10 Şubatta orada bulunmak 
istiyorum. Bundan sonra sırasıyle 
Aydın, Denizli, Isparta, Burdur 
ve Antalyaya gideceğim .. Antalya 
dan sonra, gene ayni yoldan lzmi
re ve Bahkesire uğradıktan sonra 
Ankaraya döneceğim. Bu yolcu· 
luk ~5 Şubata kadar bitecektir. 

·•y clcu1uğt1m tamamen hususi 
mahiyettedir. f aköt bundan isti. 
fade ederek, uğradığım yerlerde 
halk ile temas ederek isteklerini, 
ihtiyaçlannı öğrenmeğe çalışaca· 
ğrm. Kendileriyle konuşacağım. 

Bir aaylavın, yalnız kendi seçim 
çevresinin değil, bütün yurdun 
istekler:ni gözden geçirmesi la

zmıd.r . 
"Büyük Kurultay. Martın birin· 

ci günü, en yaşlı saylavın başkan
lığı altında açılacaktır. 

Geçen devrede, Kurultayı Bay 
Abdülhak Hamid aç1mşh. Bu yıl 

da Kurultayda bulunursa, gene o 
veya ondan sonraki yaşlı saylav 
açacaktır. Yahut, heyeti umumiye, 
isterse, muvah.-kat bir başkan se
çer veya, Kurultayı eski ik:nci 
başkanlardan biri açar. 

"Kuultay açılınca, önce başkan, 
sonra başkanlık divanı seçilir. Fa. 
kat, başkan seçilmezden önce bir 
fırlca toplantısı yapılması ve bun· 
da b~kanlık divanı için namzet 
göster"lmesi muhtemeldir. 

"Başkanlık divanı seçildikten 
ttonra Cümhur Başkam seçili~. Ve 
reyler, üsul u;rere dokuz kişi ta
r&fmdan tasnif edilir. 

Büyüle Kurultay Başkanı Gene 
ral Kazım Özalp kadınlarımızın 
saylav seçilmesi dolayısıyle Ku
rultayda bulunacak kadın saylav· 
larımız 'çin bir kıyafet kaydı o!up 
olmadığına dair bir sorguya de
miştir ki: 

"Saylavlar için umumiyetle bir 
kıyafet kaydı yoktur. Tabii her 
saylavın, meclise medeni bir kıya. 
fetle gelmesi şarttır. An~ak kadın 
lar bir çok verlerde şap1calarını çı 
karmaktan \~tisna edi!.mişlerse 

de, Kurnlta.y salonunda şapkala
rını çık,,_ ...... ~.arı lazımdır. Erkek
le'!' arıuırdnlci bu istiımai vaziyet
lerini, Kurultay salonunda muha
faza etmeleri, kadınlar için bir 
fark gözetilmesi kabil olamıya

caktır. Kadın snylavlarımız dn er
kek saylavlara benzemelidirler .. ., 

General Özalp dün Beyoğlunda 
Süreyya fotoğrafhanesine giderek 
mulıt~ıif poz1arda fotoğraflarını 

çekf rmişlerdir. 

'ne oac, 'llego.tı 
--_.---------~--~---....___.... 

En hızlı torpido 
Fransızların yeni yaptıkları 

"T errible,, torpido muhribi tecrü
beleri esnasında harb gemilerine 
mahsus dünya sürat rekorunu kır
mıştır. Fransız gemisi son tecrübe 
leri esnasında saatte 45 yıl (82 
kilometre) sürat temin etmiştir ki 
bu bir torp~I sürati demektir. 

T errible 2569 ton hacmindedir 
138 milimetrelik topu ve ayrıca 

torpido kovanları vardır. Müret • 
tebatı 205 kişidir. 

~ 

Fr~nsayı dava eden adam 

Anibali isminde Pariısli bir a -
dam mahkemeye müracaat ede
rek Fransa hükumeti ve Paris be
lediyesi aleyhine bir dava açmış, 
900.000 frank zarar ve ziyan iste· 
miştir. 

Anibali, 6 Şubat hadisesinde 
sokaktan geçerken atılan kurşun
lardan yaralanmış ve bunun neti
cesinde sakat kalmıştır. Şimdi 6 
Şubat hadiselerinin hükumetin bir 
hatası yüzünden olduğunu iddia 
ederek sakatlığımn tazmin edil· 
mesini istemektedir. 

Müddei umumi bu talebi red
detmiş ve Anibalinin yoldan ge • 
çerken dikkatsizI:k yaptığını söy • 
!emiştir. -

~ 

Üç tarlhf mektub 

Son zamanlarda Sovyet tarill • 
cileri büyük tarihi kıymeti olan üç 
mektub elde etmişlerdir. Bu mek
tublar Çarlar aleyh'ne mücade e 
eden Kafkasyalı Şeyh Şamile aid
dir. Şeyh Şamil bu mektublan A -
rabca olarak yav.nıştır. Mektub • 
ların tarihi 1855 dir. Şeyh Şa\nil 

mektubİarında kendisine iltihak 
edecek olan mahkumlarm cezası· 
nı affedeceğ'ni söylemektedir. 

Her üç mektub Gorki müzesi -
ne ka · dırılmıştır. 

Şehir planı Jçin karar 
verilemedi 

İstanbul şehir planının kime 
yaptırılacağı hakkında karar 
vermek için bir zamandan beri 
çalışmakta olan jüri heyeti dün 
de İstanbul vali ve belediye reisi 
Muhittin Üstündağın reisliği al
tında toplanmıştır. 

Dünkü toplantıda Profesör 
Egli, Doktor Zeki, belediye ikti
sad müdürü Asım Süreyya, Sa -
dettin Ferid, Salah Cimcoz ıöz 
söylemişlerdir. Neticede, müza • 
kerenin zabıtları hazırlandık • 
tan sonra jürinin tekrar toptanlı· 
ya çağırılması. sonra rey top -
)anması kararlaşmışhr. 

---0---

Ça m l ı c a vollorına 
ağaç dik liyor 

Çamlıcayı güzelleştirme cemi· 
yeti son günlerde faaliyetini art • 
tırmı~hr. Çamhcaya giden yolla -
rın iki tarafına 1600 Akağaç, Bü
yükçamhca yamaclarına da 1000 
çam f danı dikilmesine baslanmıt 
tır. Dört sene içinde bütün Camlı
ca civarındaki ağaclıır çoğaltıla • 
caktır. · 

Halkevinin çay 
ziyafeti 

tnnnmmmnwnmnmmmnRJ111tmu11mmaın11ııt:ncııe11uııaıınm"11fJ11rınnmrn:llllTml! 

Halkevinden: Halkevi himaye
s;nde Şişli Gençler Birliği, yeni 
Saylavlanmızın seçim gününü kut 
lulamak iç"n 8 Şubat 1935 günü 
snat (18) de P"'lırk Oteli salonla
rında vereceği musikili çayı sayın 
Saylavlarnnı~rn da onurlamalan
nı ve adresleri belli olmndı"ın~an 
bu ilanımızı davetiye )'erine ka
bul etmelerini diler. 

yaralandığını iddia etmiş, Tama 
yakalanmı&tıT. 
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• ki nokta, virgül, noktalı virgül ve- t ı• 
Varsıdaki gemi yaklaşmak için saire nerelerde kı tllanılır? -Kızmamak Dllmkün mü? Bu de~i.n uğultuya diploJIJI 
~_, \ - Elbette. Yeni dünyada kız- vab verdı 

S>On gu··cu··nu·· harcıyordu Bunlaradairkat'ikaidelerkoy k k' Gö ı k. -Zara.r yok. Şı"mdı·ıik 

Direktekl nöbetci habel' verdi: 
- Reis!. .. Yaralı kadırga, tam 

üzerimize geliyor ..• 
Murad Reis oraya baktı: 

- Gele dursun!... Biz başkaıı· 
nı arıyoruz. O yana bakmayın! .•. 
Lazım değil ı ... 

Diye cevah verdi. 
Karşıdaki gemi, bir an evvel 

yakla~ak için son gücünü harcı • 
yor, yaralı bir adam gibi san.l.ci ıkı
nıyordu. 

Murad Reisin filosu da, akşam.
dan evvel yuvasına varmak isti -
yen kocaman birer açık deniz 
martiıi gibi sanki uçuyorlardı. 

- Mendil salhyorlar ... 

- işaret veriyorlar... Bağırı
yorlar .•• 

- Venedik tarafına. gittiğimiz 
için bizi belki Venedikli sandılar, 
yardım iıtiyecelder ! ... 

Uzaktaki gemi bir bayrak çek-
ti. 

Fakat güneş o ıırada uzak de
nizlerin arkasına gömülmüıtü. 

Bayrağın üstündeki itaretler bir 
türlü sezilemiyor, kara bir bez 
parçaımı andırıyordu. 

Gemide tela§ görülüyordu. 
Kürekleri, hiç umulmıyan bir 

hızla inip kalkıyordu. 
Uzun Hasan, o tarafa hiç bak

mıyan reise döndü: 
- Bunlar herhalde bizimle gl).; 

rütmek ıatiyorlar ... Belki de Ali 
Reisdir. Onun bir Cenova kadır. 
gasmı ele geçirdiğini söylemi§ler
di ya ..• 

Murad Reis dudak büktü: 
- Sözünü geri Al, kardeş!. .. A

li Reis düşmandan dayak yiyecek 
ve bu hale gelecek adam değiJdir. 
Hem de onun yolu ba~kadır. Her
halde sancak tarafımızdadır. 

- Lakin bizimle görüımek is • 
tediklerini anlatryorlar .. , Hiç d~ • 
ğilse bir şeyler sorarız, belki de 
Ali Reis' den bir haber alırız ... 

Bu s.öz!cr Murad Reisin de ak • 
1ına hoş göründü. Bir haber al
mak ... Ne zamandanberi böyle 
bir habere çok ihtiyacı vardı. 

Uzun Hasan sözüne devam et. 
ti: 

- Bunun için pek 0 kadar za • 
man da kaybedecek değiliz ... Çok 
çok yarım saatlik iş ..• 

Tam bu sırada yaralı geminin 
bordasında bir alev parladı. Bir 
dmnan bulutu göründü. Sonra bir 
gümbürtü, aJ,şamm alaca karan • 
lığında dalga dalga bütün ufukla
ra dağıldı. 

Eğer biraz daha gitseler, karan
ldc basacak, zaten gittikce geride 
kalan yaraJr kadırga, gözden sili
necekti. 

O da bunu anlanuş olmalı ki 
demindenberi verdiği işaretler}~ 
anlatamadığını top atarak sanki 
h~ykırmqtı. Fakat Murad Reis 
bır türlü vakit k~ybetmek istemi
yo:-du. 

• • 
Ali Reis bir kadın yüzünden 

gemide çıkan kargatalığa çok ü • 
zülmüştü. 

Deli Mehmede: 

- Güverteden ayrılma! .. Sana 
süveniyorum ! ... 

Demiş, yorgun ve bitkin bir hal
de kumanda kö~e cekilmisli. 

Kara Yusuf baygındı. Kenar • 
daki sedire uzanmıı, herşeyden 
haıbersiz hafif hafif soluk alıyor -
du. 

Boynunda, onu boğmak isti
yen ipin mor ç · zgisi hala görünü
yor, Ali Reis bu baba yoldaşı yi • 
ğit delikanlının ölmesi ihtimalini · 
b]e içi titriyerek düşünüyordu. 

Fakat Kara,, Yusuf bu hafifliği 
nasıl yapmıştı? Gemide yasayı 

korumak için en çok göz kulak O• 

lş.n o idi. Savaşta en öne atıhrdr. 
Ellerine o zamana kadar yüzlerce 
gene ve güzel kız geçtiği, levent -
lerden bazıları onlara sarkıntılık 
etmek isted.kleri halde, Kara Yu
sufun kılı bile oynamamıştı. 

Ali Reis, henüz yüreğinde a§kın 
sarhoş edici çılgın heyecanını tat
madığı için buna şaşıyordu. 

Halbuki şaşacak ne vardı? ... 

Aşk, neler yapamaz ve yaptır
mazdı? ... 

Gece, levent1erin ellerinden 
kurtararak küçük b · r sandalın i -
çinde denize bırakılan gene kız a
caba çok mu güzeldi? .. : 

Ali Reis bunu da düşünmüyor • 
du. 

Sadece Kara Yusufun ikide bir 
dudaklarının arasından bir adı 
mırıldandığını duyuyordu. Kula -
ğını o tarafa ana tırdı. 

Kara Yusuf sayıklıyordu: 
- Ste1... la! .. Stel .. la! .. 
Bu, geceki kızın adı olmalıydı. 
Ali Re;s kızdı: 
- Abdal! ... Şimdi bunun zama 

nı mı? .. Ne olduğu belirsiz bir kı~ 
zm uğruna, bütün gemicilik yasa
sını ayaklar altına almak !.. . Bü
tün yoldaşları bir tarafa atarak 
sevgiHs.ni düşünmek!... Ne fena 
şey! ••.. Kara Yusuf sahiden çıldır
mı§ olacak! ... 

Diye söylendi. 
Ba~ı fena hn <le e.rrrıyor, l:olla -

rı ve ayakları tutmuyordu. Oldu • 
ğu yerde mindere yaslandı, uzan
dı ve gözlerini yumdu. 

Dı,arda, belli başlı leventler 
güvertede elde silahla duruyorlar, 
ufkun her yanım sık sık gözden 
geçiriyorlardı. B:r akşam evvelki 
uğursuz sav~ta yaralananların a
rasında da ıayıklayanlar bulunu· 
yordu. 

Uelkenlerin tamiri, direk çu
buklarmın düzefti1ım.esi, dümen 
yerine, dümen işini görmek iç.in 
büyücek bir kürek takılması gibi 
itler henüz bitmişti. 

Cenuba doğru, yavaş yavaş gi
d :yorlardı. 

Saatler böyle geçti. 

İkindi oldu ve ufka yaklaşan 

gÜneşin sıcaklığı azaldı. Geminin 
gölgesi mavi denizin üstünde git
tikce uzayor, kararıyordu. 

B"rdenbire direğin ucundaki 
Sansar Osman ince sesile haykır • 
dı: 

- Ufukta bir gemi! ... 
tarafında ... 

lsltele 

Leventler o tarafa baktılar ... 
Sansar Osman devam ediyor -

du: 
- Bu bir kadırgadır. izimin hi

zasında, tam yolla şimale doğru 
gidiyor! .•• 

.( Devamı var ) 

mak imkansızdır. O halde bunları ma yo · ··ru üyor 1 sanator-
yanlıtsız kullanmanın yolu nedir? yumdan çıkalı bunca zaman oldu- belleyiniz, bu da yeter. 

guy halde sene tek tük eski dün- kanı belleyın· ı· 
Bunun yolu; iyi İngilizce ya • • z. 

zan muharrirlerden birkaçının e. yalığmu kalmıı. . - Nasıl belliyelim. 
Umwni harbin birinci ıafha.sı B d b·r ai1' 

serini okuyarak onlann bunları - en ne ersem 1 
1 

bitti. iki safha ar••ında geçecek tekrarlay n z H s·"ıı· nasıl kullandıklanm görmek ve .... 1 1 
• azır mı u-

öğrenmektir. Barrie, Conrad, Ste- zamanda da nip.nlanma bayramı di bakalım hep bir ağızdan: 
yapılacak. Yüz binlerce kız ve Kan' 

venson, Conan Doyle, Kipling gi- - • 
bi muharrirlerin yazılarmı okur· erkek ha va da çift çift ve kolkola - Kan! 

sanız bu yolda çok yardım görür
sünüz. 

Bu muharrirleri okuduktan 
sonra siz de onlan taklid eder, 
onların yaptıklarını yapmağa bat
larsmız. 

Biz, burada size bir ömek göa
termekle iktifa edeceğiz. 

Nakledeceğim parça bir ÇOCll· 

ğun Brighton' da tatilini nasıl ge
çirdiğini anlabyor, burada apoa
troflardan başka hiç bir ipret 
konmamıştır. Evvela bu parçayı 
birlikte okuyalım, sonra. da dura
rak işaretlerini birlikte koyalım: 

1 hada splendid holiday at 
Brighton l bathed in the sea every 
day and one day when it was very 
hot l went in three times we went 
to east hourne in a streamer cal
led the Devonia and we had seve
ral splendid rides in a cha.rabauc 
we went to Sewes Newhaven Wa
rthing Sittleh am Fton and Arun
del there are two piers at Brığh
ton the west pier and the palace 
pier and on eacb there iı a theat
-- --..1 Jl co~~u+ ha 11 t went to 
see R ose Marie on the weıt pier 

and doctor Syn on the palace pi-
er the air at Briğhton makes you 
feel awfully sleepy at firot themer 
ning after 1 got there l ılept till 
post nine o' clock and 1 ıhauldn't 
have woked up tben if Dad had'nt 

come in and said come on jack 
are yor goring to ıleep all day 
when 1 said is it time to get up 
Dad he roared wirth lavghing and 
shouted time ot get updaa he roa
red w "tl laugbinz md slrouted tine 
t get up l should think it İs it' s me
arl:r ten o'clock and if you don't 
hurry yov'll get no breakf ast so 
look sharp my lad. 

• • • 
Şu cümleyi birlikte parçalıya • 

lım ve her cümlenin ıonuna hir 
nokta koyalım: 

( 1) l had a splendid holiday at 
Brighton. 

(2) 1 hothed in the sea every 
day. (and). 

(3) One day when it wos urey 
hot 1 went in three times. 

(4) 'f.lve went to Eastbourne in 
a steamer called the Devonia. 
(and). 

(5) '\Ve had several splendid 
rides in a charabanc. 

dizildiler. insanlık ve sevgi mar- - Kan! Kan! 
fi okundu. Yüz binlerce çift mil-
yonlarca insanın ortasında güle, 
sevine nişanlandılar. 

- Düğünleri ne vakit? • 
- Ne düğünü. Nişanlandılar ya. 

Yeni dünyada sevgi ve beraberlik 
uzun merasim istemiyor. Nipn -
lanmak istemiyor. Nitanlanmak, 
insanlığa yeni yeni insanlar yetİf· 
tirmeğe yeter. 

Yüz binlerce nitanlı birbirine 
gül demetleri atank: birbirlerini 
kutlulamağa batladılaF. Güzel ses 
li borular öttü. Harbin ikinci saf
hası ba,lıyacaktı. 

Tam bu s:rrada nitanlılar ara • 
smaa bir karışıklık oldu. Beyaz 
tenli bir güzel kız avucunu sağ 
yanağına kapamış, şafkm §atkın 

bakmıyordu. 

- Ne var? Ne oldu? 
Diye soranlara tabii bir tavurla: 
- Bilmem, yanağıma bir gül 

çarpınca, avucum birdenbire ora.
ya kapandı. 

- indir elini de görelim. 
Kn ,.lini vıan .. ~hncla J1 intlh·di •. 

Baktılar. CördüKierinden bir ıey 
anlamadılar. Kızın yanağmda bir 
damla kan vardı. 

Tabiat bir küçük yanlı,hk et -
mişti. Dikenleri kalmıyan gülle -
rin bu kökün~in fU dalında bir di-

ken kalmıf. işte o diken nasılsa 
kızın yanağına batıb bir damla 
kan çıkarmıt· 

Bunu keıfeden profesör Esoes 
oldu. Herkes sormağa başladı: 

- Bu ne? Bu ne? 

Esoes, yeni insanlığa kanın ne 
olduğunu öğretmek istemedi. 

- Bir şey yok, dedi. Gülün u
saresi çıkını§, kızın yanağını süs 
lemiı. 

Fakat o sırada diplomat Tuzak 
yanağı yaralanan kızın nitanlısı· 
nı tuttu ve kulağına fısıldadı: 

- Buna (kan) derler. 

- Kan ne demektir? 

Diplomat kanın ne olduğunu an 
latmağa baıladı. Esoes mani ol -,, 
rnak için ilerlemek istediyse de 
muvaffak olamadı. Diplomat bir 

barb arabasırun üstüne çıkmı§ 

(kan) hakkında konferana veri -
yordu. 

-Kan! Kan! 

- Kan! Kan! Kan! 
- Kan! Kan! Kan! , 
Bir ses daha duyuldu. J<otl1~ 

yoncu baıka bir harb arab 
çıkmıt haykırıyordu: ııtf 

- Son eksalans ! Acıyı unu.t~ 
- Şimdilik kanı . belleS1 

acıyı kolay öğrenirler. 
Bir uğultu koptu: 

- Acı nedir? Acı nedir? ~ 
- Kanın çıktığı yerde dofl 

kindir. 

- Kin nedir? Kin nedir? ~ 
- Şu kızın yanağındaki 

damlasıdır. 

Omega bir sıçrayıfta dipl0~ 
tın ensesini yakaladı ve uıaı~ ~ 
sürükledi. Neye yarar ki bıı .e, 
de komisyoncu ortaya geçib il 
almı§tl. Kızın önüen geldi ~ 
kese: 

- Bu kırmızı damlaya b~ 
dedi. Buna ne derler? 

Uğultu dalgalandı: 
~ l('--f V - ı V~n1 

Ve kıza dönüh söyledi: ,/, 
- Yanağındaki kırmızı d ,· 

nm yerinde bir ıey duyuyor ~ 
aun? 

- ihtilal kansız olmaz! Harb ~---------....-
1tansız olmaz! insanlar kan dök 
meyince rahat edemezler. 

- Biz öyle ıeyler bilmeyiz. 
HABE~~· 

Akşam Posttl 
(6) vVe went to Lewes New. 

ha ven W orthing Littli hampton 
and Arundel. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ID AR E Evt pt'1 

lST ANBUL ANKARA c.,.\D ~ (7) There are two piers at Brig
hton the west pier and the palace 
pier. (and). 

(8) On each there is a theatre 
and a concert hali. 

(9) 1 went to see Rase Marie on 
the west Pier and doctor Syn on 
the palace Pier. 

(10) The air al Brighton makes 
you awfully ıleepy at firat. 1 
(1 l ) The morning after 1 got there 

1 
1 slept till post nine o'clock. (and). 

(12) l should'nt have woked 

up then if Dad had'nt come in and 
sa:d com on jack are you going 
to sleep ali day. 

(13) When 1 said is it time to 
get up Dad he roared with leug· 
hing and shovled time to get up. 

(14) l shuvld think it is. 
(15) it is nearly ten o'clock 

(and). 

( 16) lf you don't hurry you will 
get no hreakf ast. 

(17) So look sharp may lad 
(Devamı var) 
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Aşk Ve His Roma 

nakleden ( VA - ttO l 

~·-•· HABER'in tefrikası No. 10 czmmı 
Şimdi ise, İ§te altı sene geçmiş ı Gece il.~r.~iy~~du'. ~ebboy~arı~ 

ti. Jackson bu güzel aşkın böyle kokusu, butun otekı çıçelderınkı· 
yı:kılıpna .:ıüteesairdi. Altı sene· ne hakimdi. 

den beri bu damın altında atk kal Dı~arıki merd 'venden iki üç ha. 
mamıştı. Halbuki, Kamile, eskisi aa.mak ınmiş, inmei'.nişlerdi ki, iki 
gibi güzel, eskiıi gibi tazeydi. E- köpek birden, ranfarına fırladı. 
vinin içini çiçek g'bi tutuyor, hah Turgudur. parmaklarını yaladı'ar. 
çesine büyük bir zevkle bakıyor · Matmazel Jackson\ın da etekler:
du. Burası tam bir aık yuvasıydı. 'le aüri\ro ek yaltak!andılar. Son
Fakat içinde aşk yoktu. n , demiryolu ile katedilen yola 

Vahid gitmişti. Kamile, onu dnğru giderlerken, köpekler, on
kovmu,tu. Geri · geleceği ümid e- ]arın yanı sıra yürüdü. 

dildiyıe de, gelmemişti işte... Şayet çağrılmazlarsa, tren yo-

J ackson, daima: tundan öteye geçmelC; köpeklere 
- Gelecek aya kadar gelir •.• 

-diye düşünmüştü. 
Fakat, Vahid, gelmedi. 
"- Aşkm çağıran sesine mu

kavemet edemez!,, 
Hayret: Erkek mukavemet et-

mişti. 
Buna, kadın da dayanmrştı. 

Erkeği unutmuıtu. 

menedilmi~ti. Matmazel Jackson, 
onlan şimdi çağırmamıştı. Çünkü 

trenin geçip hayvanların ezilme
sin~en korkuyordu. Demir yolun--dan öte tarafa ne zaman geçse, 
Turgudun bileğini ınnsdo yakalar 

ki ~~ ai}~ şirndi Budape~tenin es
il\~ UYük 'Ve harab bir şatosunda 
fr, tur. lier gün birçolı almanca, 

nsııc 
litika . a gazeteler okuyarak po-
Ba.. ıle ıneşgul olurken kansı La 
te on Skerletz ev masrafım ida· 
lall~bnek İçin ş~tosunun büyük sa
't an~r~~dan birinde briç oynatır. 
der, 1 ır ne'Vi kumnrhnne idare e· 

'i l93JTü rk e or.I $0.30 f:lelmlk -.-
1 

•• . , • il 2~.15 rramvıy aı. rs 1 Genç kadın, kocumm aşk ille· 

I" . _ m 29. • ~ Rıhum t7 . .;o tinden fifa bulmuıtu. 
r:rtkrhıl>ıhllt 1 94,ı~ • Anadolo 1 47 8!'> 

ve korkak korkak etrafa. bakardı. 
Hatti, bu sefer, gece olduğu için, 
Turgudu kucağına aldı ve demir 
yolunun öte tara.f ına bJTaktı. 

Teşek k Ü r trıaol ıstlkruı 97.- • Anadolu il 47,85 Jackıom 
Sevg'li zevee ve valdemizin ö- ı1.1tıı A Mü. .oo Audoıo m 46, - "-Ah fU Kamlle ... -diyordu.· 

~ .. n .. a .. ııd .. • .. ' ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-;;;;;';;;;;oo__, • • "'ı-tıiiim~esii;sı;;;;;;;;;iii~ iiiiii1iıt•. 40iiioiii:[ Ne hoyrat bir neş' esi, ne anla§Il· 
lümü hasebiyle bizzat cenaze me- -~---------------

h ah maz bir tabiati var!., 

~f>~duraya girmek çok kolaydır. 
rasimine iştirak ve şifa en ve t • 

1 f d b ~mıııınnıııımnttıumııımııı111ıınıır----=nıwaııııı.wi111I Genç kadm mürebbiyesin:n ya-
riren beyanı taziyet fıt un a u· -_§ 2 5 } k 1 ısmarlama nmda bulundukça, mürebbiyeıini lunarak acılarımıza orta o an § § 

le a d w b' ottı uran uşaga :r peng 
~i Y\l~ kuruş kadar,, verildi mi si
&ar arı çıkararak Madam La 
d, ~~a tanıtır. Madam La Baron 

bilcümle akraba .. ve. do~tlar~za J liraya kostüm ;!H de ne§elendiriyordu. Lakin o evde 
ayrı ayTı teıekkur unkansızlıgm- 1. S d f' .. .____ yokken bu yalnrzbk, bu aşksız ev, 

. .. t kk .. l j on mo a sa ı yun ıuaw1.f· çekilir gibi değildi. Guruplar, o-
dan dolayı en samımı e~e ~brl~ ; lardan arzuya muvafık temi- 1 na, pek acı, pek ezici geliyordu. 

sı:ıı b . . 
ı \ıık k·' r1ç salonunu dolduran hır 

r~mizi muhterem gazetenızle ı a- tl 1 rak cak K 1 lık t 
· 1 na ı o a an o ay er· ' Hem okuyor, hem bu dütünce-
ğmı ric~EeylerizH. 1.1 J zihanesi yapar. lein tesiri alhnda kalıyordu. •~,,H ırnselere, bir aile dostu diye 

'l'I pfl .. s ... 
dllkc herletı ailesi bu §ekilde ol • 
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Böylelikle, y1rmi dört aaatlik 
bir hayat devresi, nihayete ermit 
bulunuyordu. 

Pencerenin dııına doğru bakın 
ca, ortalığı gecenin kapladığı an· 
laıılıyordu. Turgut, hala, orada 
durmuş, dışan endi§eyle bakıyor· 
du. 

llk yıldızın parlamağa başlama 
ıı, biran, onu meşgul etmişti. Son· 
ra, d:ğer yıldızlar doğmuftu. Tur
gut, onlara da balanağa başladı. 
Derken, ortalığı büyük bir hare· 
ketsi::dik kaplamıştı. lşte, çocuk
cağızın yüreğini üzen buydu. 

Küçük kayığında kürek çeken 
bu yavrucak, hazan kız çocuğu gİ· 
bi biçareydi. Y ardrma ihtiyacı o
lurdu. Fakat hazan da büyük a
dama benz'yordu. 

Matmazel Jnckson kitabını ka
padığı vakit, oğlan pencereden 
ayrd:h. Mürebbiyeainin yanına 

geldi. Ona sokuldu. Elini okşama. 
ğa baıladı. 

ihtiyar kız, onu göğsü üzerine 
çekti. Bastırdı. 

- Canım 11kılıyor, Matmazel! 
Anneme kaTŞıcı g'tsek ... 

Salondan çıktılar. Turgut, çok 
dikkatli bir çocuk olduğu için, 
çıkmadan evvel, elektriği ıöndür
dü. Büyük olan sofaya girmiş bu
lunuyordu. Buranın tavanı, evin 
da.mıydı. 

Sol tarafta, bir merd:ven, iki 
taraflı olan ikinci kata çıkıyordu. 
Bütün tahta aksam, metedendi. 
Kamile, ta,tan nefret ettiği için, 
sayfyeaini tahtadan yaptrrmıştı. 

Salonun kartıaında, bir came
kandan içeriye, gündüzün, günet 
ışığı ıızıyordu. Geceleyin de, evin 
iç;ndeki llmbalarm ziyası. bahçe
yi ayni camekAndan aydınlatıyor
du. 

Dqan çrktdar. 

Yanlarından bi.r takım otomo • 
bmer geçiyordu. Fenerleri, yolla.
" aydınl:ıbyordu ve düdükleri ku 
lakları tırmalayıcı feryatlar kopa
rıyordu. 

Jackson ile Turgut, yürüdüler. 
Oğlancık, mürebbiyesinden bir a• 
drm bile ayrılmıyor, uslu uslu gi
diyordu. Gündüzün h·ç bir ıeyden 
korkmazdı. Otomobiller, ona ga. 
yet tabii görünürdü. Lakin, gece.. 

leyin, projektörlerinin ziyadan bü 
yüyen gözler'.yle giderlerken, kor
kunçtular doğrusu ... Tur gut, ezil. 
mekten korkardı. 

Böyle, bir projektörün ışığınrla, 
duşe rnanız kalmış gibi aydmla
n:ırkcn, birdenb ·re, ayaklarının 

yerden kalktığını, vücudunurı ha. 
fiflediğini ve yukarı doğru kalk
hğını duydu. 

Pek korktu. Fakat bağırmadı. 
Zira, bağırmak ona yasak edilmif 
ti. 

Yüzünü öpüyorlardı. 

K:m öpüyor diye baktı ve ken
disini kucağına a!anm Ferid Ga-

; 

lip olduğunu anhyarak memnun 
oldu. Bu adamı severdi. 

Ayağı tekrar yere basar bas • 
maz, annesinin de orada bulundu
ğunu gördü ve yanına doğru koş
tu. 

Kô.mi1, 

- M tmazel ! -dedi.- Dostumuz 
bu akşam bizde yemek yiyecek. 
e·r §eyler var mı? Sakın kendisi
ni açhktan öldürmiyelim ! 

- Merak etmeyin ... Oldukça i
yi yiyeceklerimiz var. 

Ferid Galib, Matmazelin h'ç 
hoşuna g'tmezdi. 

Eskiden bu adamdan epeyce 
hotlanırdı. Ona fevkalade ikram
larda bulunurdu. Fakat, Vahidle 
alakası olan hiç bir insanı artrk 
sevmiyordu. Eski dostluğu, ı'mdi, 
istihfaf htıHııi almıştı. 

V .ıhH, F <??'İdi ölümJen kurtar· 
mışh. Ferid, bunu b'liyordu. Ka • 
milenin kocasına en yakm dost o

nun olması İcab ederdi Halbuld, 
o müthiş koğulma vak'asından 
sonra. Vahidm kurt..\rdığı adam, 
gr:m .. KamiJen·n d' ·du olmakta 
d_.,.arn etmiştı H<!..!buki Matma • 
~~· Jackson'a na7.:-ran, artık , o, 
ayağm1 bu eTe hile atmamalrydı. 
Nerede kalmış ki, KAmilenin mah 
remi C!rarı haline gelmek! ... 

(Devamı var, 
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(HAS~R'inl 
Hikayesi Kulaksızın kurnazhğı .. Çok Gezen Çok Bilir 
!kisi de ayni mahallenin çocuk

lariydi. Bir arada doğub büyü
müıler, mahalledeki ilk mektebi 
beraber bitirmişlerdi. Onlan bir 
arada oynarken görenler, içlerin
den "yarının güzel bir çifti,, diye 
gıbta ile anarlardı. Yalnız, bu 
küçük çifti birbirinden ayıran de
rin bir uçurum vardı. Necdetin 
babası yalnız mahallenin değil, 
tehrin en zenginlerinden sayıldığı 
halde, Etitekin babaıı kendi ha
linde bir mahalle bakkalıydı. 

Bir gün, umumi harb geldi, 
~ttı. Bu tirin memleket düşman 
istilasına uğradı. Bu arada Nec • 
detin babasının ekilmit tarlalan 
düıman tarafında kaldı, yurd ge
ri alınınca kalan tarlalar da ban
kalardan alınan harçları ancak ö
dedi. 
Oturdukları evi bile zor kurtar

'lılar. 

Buna karşılık Eıitekin babası, 
müteahhitlik işlerine karıtmıf, va 
gon muameleleri yapmıf. sayısız 
para ve hududsuz mülk sahibi ol
muıtu. Bu arada adı bile unutul-
mu~tu. Ona artık memlekette 
"Un Kralı,, diyorlardı. 

• • • 
lstanbulda tahsilini bitirib dö

nen Necdet, Yedi yıl evvel bırak· 
tığı memleketini bu halde buldu. 

iki eski arkadaıın karıılaıma
ları çok tuhaf olmuftu. 

Necdet, kürklü mantosu içinde 
bir ceylan gibi süzülen bu olgun 
genç kızın yedi yıl evvelki mekteb 
C\rkadafı olduğuna inanamıyordu. 
Refahın ve çağının verdiği kuv • 

vetle E~itek geliımif, ıerpilmit 
cih:p}p§J;l')ll ve bütün ıehir deli -
l:anlılarınm ~ aözünü arkasınClan 
sürükliyen bir afet olmuıtu. 

Artık bu iki eski kafadan her 
gün bir arada gezerken görenler 
yakında onların bir yuva kuracak
larına inanıyordu. 

Un Kralı, dökürcülüğe giden 
Necdetin babasını hiç de iyi kar
tılamamıştı. 

- Hele bir ailece görütelim, 
diye onu başından savdıktan son
ra kızını çağırmış: 

- Seni bir daha o züppe ile 
~onu.şurken görürsem evlatlıktan 
atarım. O mtelikıiz senin den· 

gin mi? 
Dıye bir iyi haılamııtı. 

• • • 
Kulaksız F aki deyib de geçme-

meh. Onun memlekette ünü var-
dı. Her baıı darda kalan ondan . 
ıt>lir akıl danııırdı. 1 

Un Kralının Necdete kızmı ver 
mediği kulağına çalmınce, kim • I 
seye danıtmadan ona bir düzen 
kurmayı dütündü. Doğru yazı • ı 
hanesine gitti. Kulaksızın bot 
yere gelmediğini bilen Un Kralı, 
ona isteksiz bir yer gösterdi. 1 

Kulaksız daha hatır sormadan 
töze girİ§tİ: 

- Bay, dedi, kızını Ahmed oğ
luna vermemitıin diye itittim. As
lı var mı? 

Un Kralı homurdandı: 1 

- Tabii, dedi, elin meteliksizi
ne ne diye kız vereceğim. Kızım 

onun deng! mi, gitsin ba~ka )er- ı 
den kısmetini arasın! 

Kulaksız hiç oralı olmadı: 1 
- Gene de sen bilirsin, dedi 

bu işin yarısı nasıl ol&a olmuftu. 

Şimdi Un Kralını bir tüphe aar· ' seyahat Not 1ar1 
mışb. Yarısı olmut bir it ne de· 
mekti. Yoksa kızla oğlan haber-

1 
sizce bir hatt mı karıştırmıştı. Oy. ~~ıııııııı:ı~ıııııuıD1111ıııı11111um'CıallJllllll:QıınJ11111111ııeı urmw _.w•w wm =ııııııııımmııı::ıııııım-

~~:~~;d;ıakaız bu kadar iarar Kırmızı derilinin intikaınl ~ 
Onun böyle biraz yumutadığı · 

nı ve düşündüğünü gören kulaksız Tren, beş bin metre yükseklik- si birbir'ne benzer gibi göriiP: , 
yeniden, fakat daha mülayim sö-, te bulunan And dağlanna çıktık- adamların içlerinde kadınlar 
ze başladı: ç.a, yolculuğun başında beyaz ke- olduğunu farketmeğe başlaııııtl" 

- Necdet uslu, akıllı, okumut ten elbiselerle oturan yolcular, se- Bir gün Smit miaafiri bulund\J~ 
bir genç. Senin de tek kızından petler'nden çıkardıkları renkli ör· kabile reis'nin evinde otururl<eo ı 
bqka kimsen yok, gel §U ite peki tülerle örtünüyorlardı. Hatta, bi- genç karısının güzel oldu~ıı 1 :.ıl 
de... rinci mevkide oturan yolcular bile farketmiıti. Ve kabile reisi it111 

böyle yapıyorlardı. gider ıitmez, miıaf'rperverlik l<~ ~ 
Beynini kemiren fÜpheyle kav- d fil" ıa 

Her istasyonda, yere diz çölC- idelerini unutarak genç ka 1 ı-, rulan Un Kralı birden yumutadı: 
mü• kırmızı derililer, önler·nde du üzerine atılmıtb. 

H ~ ~ 
- adi, tanrı ıonunu hayır et- ran yiyecekleri satab'lmek için - Peki kadın mukavemet 

ıin !.. müşteri bekliyorlardı. Fakat tren medi mi? ,.t1 
Un Kralının yazıhanesinden ok yükseldikçe, bunların sattıkları - Kırmızı derililer:n kadırıl 

gibi fırlıyan kulakıız soluğu Nec- ıeyierin nevileri değişiyordu. A- bir nevi köle ve cariye gibidirle~ 
d • b b d ld •ag-ı taraflarda muz gibi yem· 11.ler Sevmesini blimedikleri, se\fıııe etın a asının yanın a a ı, ona T 3' ol'' 
müjdeledi. satanlar, timdi, peynir, süt gibi onlara yasak edildiği için, fil ~ 

Düğün, demek yapıldı. iki sev
gili bat göz oldular. 

• • • 

şeyler satıyorlardı. Biraz daha vemet etmesini de bilmezler. ~ 
yükselince, müşterilere, yünlü ör- - Ey •. Sonra? 1 
tüler arzetmeğe ba§lanmıştı. - Sonrası .. Kadın mukaveıııe ., 

Trende az yolcu vardı. Bunla- etme~· şti. Ve hadise de bur•~' • tı 
Aradan günler geçmi9, fakat nn da bir kıımı papazlar, bir kıs· kapanabilirdi ama, Smit ile le• r ~~ 

Un Kralının beynini kemiren dü • mı tüccar kom· ıyonculan idi. Bu nı görenler olmuştu. Akıaınil•~ ~ <\ 

ğüm hala çözülmemitti. Bu dü - komisyoncuları dünyanın nereıin· kabile reisi evine döndüğü za~et 
gum_.. ü ancak kulaksız çözebilirdi. meseleyi ona anlattılar. Snıit, . 

de olursanız olunuz, ta.rumak çok 'tP' 
Onu bir gün yazıhanesine r.agır- - k 1 d Ç k ·ı şeyden bihaber, çoktan g'tJıJ' .. 

:r- 0 ay ır. ün ü geçı en manzara• Ortada sadece suçlu kadın kal1"" 
dı: 

- Aracılık ettin, kızı oğlana 

verdin, kızımdan da damadımdan 
da memnunum. Tanrı ikisini de 

bata kadar gönendirsin. Yalnız 

senden bir ıorgum var. Bana gel

diğin vakit bu işin yansı olmut 
bitmişti, dedi, içime tüphe saldın, 

bundan maksadm neydi, açıkça 
ıöyle ... 

Kulaksız, bir ucu va ile et1'i-

yalar tarafından kesilen kulakla-

rına kadar ağzını açarak güldü: 

- Bire bay, dedi, (istemek ve 
vermek) tam bir fiildir. Onlar kı-

lara bakmazlar, yerli halkla, on- p tf 
tı. Kabile reisi onu aldı, ve ıs 

ların sırtından para kazanmış ol· . 8' 
pauruna denilen yere götürdil· 

malarma rağmen konuşmazlar. 5oıt' 
yer, fahişelere mahsus yerdi. ~ 

Papazlar ise herkesle konutur· ra, reis kabilede ne kadar eri< 
lar. Nitekim birisi bana, "Mon- varsa çağwdı ve genç karısını _otr 
gol lekesi,, hakkında izahat ver- ların iştihaıına teslim etti. 
di. Bu papaza göre ırklan itibariy _Kadın ölmedi mi? 

le Orta Aayaya bağlı olan herkes - Kırmızı derililerin kadı~'~ 
sırtında, Şarkın damgası olan bir rma sevmek yasak edildiği ıÇ 

leke ile doğarlarmış. tehevi his onlar için hemen heı1l~ 
rca.,(l.ZJU '-- _::._ı._,.,_~ ......ıs. .. ~1: •• -- - .. •--•...a-•• ~ .. l .. IU•rı- ·---•A # 

bir yolcu: dece hasta olmakla kaldı ve otl~ 
_O halde, ded:, beyaz bir a- gibi bu felaket yer'nde buhıfl 

na v~ babadan doğan bir çocuğun hemıireleri onu tedavi ettiler• ~ 
- Peki Smit'ten nasıl i;ti1'' sırtında böyle bir lekenin olma-

ması lazım. lan halki ile karıııktır. lngilizler- alındı? d' 
zını istedikleri zaman bu fiilin _ Tabii, dedi papaz, eğer a- le Hintl:Ierin kan karışıklığı var· - lıte anlatacağım! Smit 

1 
ti' 

dır. Hem nihayet Yahudiler'n de m!ıtim. Meıe!enin meydana çı', yansı tamam .olmuıtu. Sen ver

meyince yarım kaldı. Sen de ve
rince fiil tamam oldu. 

naımınJ ve babasının kunında 1'f 
Ş ki ld v t ay n z Av g-ından haberi yoktu. Tekrar 0 -• bir damla Şarklı kanı yoksa.. ar 1 0 ugunu unu m 1 1 • _.dY 

rupanın hemen her yerinde Yahu- bileye mal salmağa gittiği z~·- J 
- Öyle ise Avrupada sırtında di vardır. onu yakaladılar ve bir direğe ~D' 

Mongol lekesi olan pek az çucuk Tren bir istasyona gelmitli, pa- ladılar. Sonra reiı, onun panl' ;· 
iki yaşına basan torununu ku- doğuyor. paz ile konuşan yolcu kalktı: nunu çözdürdü, ve suçu işJiyeıı j· 

cağından indirmiyeu Un Kralı - Hayrr. Çünkü Avrupalılarda _ismim Smit. Eğer Lina ıeh- zasının üzerine haç tekrnde Y'i~ 
timdi hala bunu dütünmekte ve tesalüb çok olmuttur. r'ne uğrar ve orada on bet gün ka lanmıı bir çomak baV.ladı. sıı:ı ,-
rasgelene: Almanlar Slavlar ile karıılat· lırsanız, gene görütelim: meseleyi anlamııtı. Korkusuı~i' 

- Şu kulaksız yaman adam.. l k k 1 Jd kt F k t r mışlardır. Slavların çoğu ise san Smit ile görütmeğe söz efere az a sm çı ıraca ı. a 8 ·~ 
Diye onu öğmektedir. ll · k k "S d d' l k c;irı51 kanlıdırlar. ş·mal memleketleri e erimızi ıı ıttı • ona: en, e ı, n a i' 
l•tanbul: 1 - 2 - 1935 l halki ise Eskimo'larla karıtıktır. Tren tekrar kalktığı zaman, mensup bir kadını telviı e.~:a-

Oğuzcan Holandalıların çoğu Malejya ada artık onun mevcudiyetini unut- Bundan sonra ıen'n olacak b&J~~ 

• • • 

~--~~--~~~~~~-~~-~----~--~---
m,:ftum bile. Fakat Linaya gelJ\. çocuklar güneş neslinden 013 ' ıı· 

1 
ğ '.m zaman s .. nidin kırmızı derili- Smit bu sözlerin manasını ıııı·ır 
ler tarafmc!~n kaldırıldığını öğ - mamıf, fakat korkudan bay:ılts1d' 
rendim. Hükfunet bir müfreze aı- tı. Ayıldığı zaman bir yol üst~~jl· 
ker göndermişti. Yalnız aradan uzanmrt etrafına polisler . ,,~·ıı" 
değil 15 gün, bir ay geçtiği halde mitti. Smit bir rüya gördillf~f' 
bir şey öğrenilemedi. Mesele de zannetm'şti. Fakat hayır, bu ~lef 
unutuldu gitti. Yalnız gazeteler, değildi. Sadece kırmızı derı 
bir karısı olduğunu, hatta karıaı- ona büyü yapmıılardı. . 
nm üç aylık gebe olduğunu yaz. - Peki büyü tuttu mu? Sıı'jl 

1 d ı • •b• I d f J' mış ar ı. - şın garı ı ora a ya· f'>" , 
Yolculuk, insanı oradan oraya kaçırıldığı zaman karısı gebe Jıl' 

d ~ıır 
sürükler. Ben de, Peru'adn Pana- Hadiseden altı ay sonra o,, ,.,)· 
ma'ya g'tmiştim. Orada, trende ğu çocuk kırmızı der·li bir ço5.,,;ı 
bana Mongol lekesinden bahse- tu. Buna herkes şaftı. Fakat t&I' 
den papaza rastladım. tatmadı. Demek büyü tulfl'_ı.ıtt,.Jr 

- Smit'ten haberin var mı? Bu hikayeyi, ben tahıi bır bİ' 
Diye sordu. Yoktu. Ve papaz kikatla tamamladım. Papaı•~ .. ı1 

. ı•· 
bana şu garip hikayey: anfattı: le yuttuğu bu büyü hikayesıJ1 isı'İ' 

Un Kralı köpürdü, fakat kulak· 
~ız dalma bin.mitti. 1 lngiliz berberlerinden biri, Marina •açlan ümiyle bir modayı ortaya 

- Canım bay, diyordu, yansı çıharmı~tır. Bu moda. lngiliz ıoıyeteıinclc revaç bulmuftur. Prenses 
o!muı bir ite soğuk su katmak Marincı'ninkine benziyen bu •a~ kıvrımları pek ho§a gitmektedir. 
doğru değil ••• 

- Smit yüzde yüz bir Ameri- lı ıu: Kabile reis:, Smit'teıı ııol' 
kalıydı. Sarışın bir de karısı var- kam almak için, bi# fırsatıl11 eıef 
dı. Sevifiyorlardı. Bundan üç ıe- lamı§, Smit'in karısına rııe~o"'. 
ne kadar evvel, işi dolayısıyle anlatım§. Smit'in karı5ı da, ~~~ 
kırmızı derililer·n kabileleri ile sının ihanet" ne karşı bir Jıa)(ibf' 
temasa girmişti. Smit onlara mal itlemif. Sonra, ne de o~sa ~D

1 

satıyordu. Baflangıçta, kırmızı olan kabile reisi j)e, .
11 

1" 
derililerin renkleri ve pislikleri cuğu Smit' e yutturmak içı 
yüzünden onlara ehemmiyet ver- had:seyi tertib etmişler~01,., miyen Smit yavaı yavq, bu heP.- • 



H,t\FTAlIK 

Radyo Progranlı 
ı1,aQ ~ka Şubat Pazar 

J 
~ lletrlyatı, 18,30 Ka.ılordu 

• lletrı 19
.30 Kanım konser. n Al -

~at, 28,05 İngDlzce Defrlyat. 
&?& ~ neortyat. 
ıa ... ,... v .ı\RŞov A, 18415 m. 

«._ 0 
kon1er1. ı.s,ı:s Sözler .. 18,66 O-

. it ohava1ar. 18.60 Sözler. 19.16 Pl&k, 

h ~tra. :U,45 Haberler. 22 I.Jt -

~ ıa.11 nan:.2,u Konferans. 28 Bek -

tı.ao ~· ''JO m. 
lB.ıo llA... llhıcaUd. l'J ~5 Çocuk proğra
S ~~ 18,ıo PIAk. 18,26 Sözler. 

k llaberıer. 20.10 PlAk. 20,80, 
la.ao 0~ %ı Radyo piyesi. H,15 
~ l.l::tP'l ca haberler. 
la A~ lG, 382 m. 
la~ SöGrltnının hlkAycl~ 18,20 Şarkı

'-.:" ıa.2;-ıer. 19 Almanya vo dllnya iko -
~ ,.._rı. zo Gecıt l'etml plAklan. ıo Balk 

~~ Sözler, 21 Haberler. 21,10 
~r. 

21 
(Berlln) tllın ııttidyosu.cna 

l>ıaııı Ski hnbcrlcrl, ıs liaberler. 
"3 l\Jı lntırılkJıL 
l&Ao ~BUDAPEŞTE, 650. m. 

ı.ı. Z!l' l9,05 Der.. 19.JO Tar~osta 
,, .ao Operadan naklen: Bluıtnln 

"- . .,, OP"raa 
h ..... ~rı rı ı. 22.SO Ha.herler, %3,25 Ha-
~rı r. • Zi,13 Çingene otkestrMr. 1,0~ 

11 ş b 
11, ~ 11 at Pazartesi 

._ tı,1~ :aıosxovA, 714 m. • 
ttı ılı-ı~lonlk konııer. ı:; Sö7lcr. 11,80 
• 21 \'e~ 19,so Kan,lk konser, prkı
t\ırıı.".ııc O]>el'fllarmdan parçalar. 
~ il a r:l'Şrlyat. 28.05 tnglllue. U,05 

tiyle ıarkdar, 22.M Ha.herler, S0,10 Piyano 
konseri, 2t Caz. 1,05 Haberler. ' 

14 Şubat Pertembe 
176 Kbz. MOSKOVA, 'IU. m. 
17,SO Söder, 18,SO Kmılon'Wşa gU&el 

9a11'atıara dair *izler ,ı,ııo :Roman parçalarL 
U Operalarcla.D aalıneler, %2 Almanca neert
yat. 28,05 Fra.nınu:a ne§rlyo.t. 2.&,05 llpan -
yolca netrlyat. 

8!8 b.hz. VARŞOVA, l!SU m. 
16,4.5 Şarkılar, aözler, 19,1:> Kuartet m~ • 

alJdııL Söaler, 20,20 Poplller konaer, llÖder. 
21 Solı.t koDSerl, 21,-tS Baberler, 22 Sollat 
koll8erlnln devamı, 22.45 Konferans, 28 Rek
IAmla.r, 23,15 Danı, 28,415 Almaaca konfe -
ran~. U,05 Danı pl~klan. 

Khz. PRAG, 410 m. 
11,M oeuk ko~aerl, 18,20 Piyano keman 

koıuerl. 18,40 l'IAk. 18,45 Ziraat. 18,55 Al -
manca nr.erlyat, 19,M Haberler (Almanca), 
20,10 PIAk 23,10 PIAk, 20,15 Rus~a denı,20,80 
Orkestra konseri, :U,15 Kuartet oda muslkJ' I 
21,40 Haberler, 2%. Plyeı, ıa Son haberler. 
28,15 Senfonik caz. 

lltız. LE1PZ1G, SH m. 
18,80 Asya ve dllnya (konfcramı). 19,10 

m.1k Aletlerlyle konsre, 20,23 Güzel aan'at -
lar ve tarih. ~0,45 Şiirler. 21. Haberler, 21,10 
Hafif musiki, 22,10 Sözler. ıs,10 HAberler, 
Spor. %8,SO Mqhnr korolann plAklan. 2' 
Yeni muılk.1 (Berllnden nakil). 

5'5 Kh~ BUDAPEŞTE, 530. m. 
, 18,35 l\lacar ııarkılan, 19,05 Ders, 19,3a 

lconser. 20,10 ~·o plyeııl.2 2Caz orkestrasr. 
(arlı Gaulo). H,10 Haberler. 2S,SO Opera 
orkeııtraaı t:ıratmdna konııer. · 

15 Şubat Cuma 
115 K.h&. MOSKOVA, 'JU. m. &ıa etrlyat. 

"-lg ~ \'AaşovA, 
1845 

m. 1'7,80 Sözler. 18,80 Ka.ılorduya mahsua 
"f -"113 18 program. 19,80 Beyaz Rus p.rkılanndan. 21 

·,-

~atı. 2~ 15° Konferans. 19,4.~ Çocuek ıcanıık kQnse,r. :?2 Çekçe ncı:triyat, 28,05 ln -
- ı llı>ııt llaııt nıucstld. 20.45 Sözler, :u glllzce ncırlyat, 2-1,05 Almanca nc,rlJat. 
°a&~'ttı ile, ;lllk konser. 21.45 Sözler. %2 828 Klız. VARŞOVA, 184G m. 

iti ban: Yat. 22.SO Spor. 28 lk'klAmlar. 18,13 PWı, Söıtler, 19,15 Orkestra, 19,45 

ltJıı. l>ftl\o Koofenıu, 20 H.atlf musiki, 20,20 Aktilal.lte, 
la. '470 m. 
."'il,i 20,SO Filmlerden pllklar, 20,41> Haberler. 
lt3. &fUeslk ıarkdar, tözler. 21,15 Vareova fllharmonlsl taratmdan sento-
~~ l'ttk 2UJ Almanca neerlyat, ha!N:rler. nlk korwer, 28,SO Şiirler. 23,4.0 ReklAmlar, 
~ Söııl'' 0.23 Kıını:tlk mucslkUl n~rlyta. 2.ı,o:ı Dan!. 
~ ~r. 21 F°llharmonlk takımın konseri. Khz.. PRAO, 470 m. 

'' tı.!ı:R,%5 Haberler. 28,SO Oaz muııl - BrUno radyo orkeatral'1, dcr.e, 18, Ku-
6',"; ha\alar. 
ıa llıı~ llt;o artet konııerl, JD Ziraat. 19,10 Amele neşri • 

l>ıyıllıo Al'EŞTE, MO. m. yatı, Almıuaca oeorıyat ,ıo,ıo Popüler Sırp 
it. 'ı'"~. 2o'hlrıığ1Jlc prtular. 11,50 Kan- ı:tarlalan, %0,SO Eııkl Pragm balo balo mu -
'\.t:i Sözı '10 Carlı Gwıclrlo ca& orkeatra- ıdklsl, 21,11> Org konseri, 21,s<ı Sözler, 22,0l 
' '- a....,.~r~ 21,~ '1'1~k konaerl, %%,33 \'lyolmael .lloDllCri, 21~ Sözler, %Z,SO Radyo 

l o- 8 
17 

.._ Qlkf'ıtraar, ~ \,•UIJ>t.-Uu Olk•"'•-·· llOZler, t• 16 l>IAK, ıM>Uor, :nı.,., 
' " 0ıt haberler. · ---- ..., .--1 · Busca lııllllfırter. 11~ ICbz 2 Şu ~at Sau Khz. LElPZtG, 882 m. 

tıq lı.ao Şa·r:IQ K OVA, 71' m. 18,20 Keman 110natlan. 19 IJaberlcıı:, tıöı:-
~ ~iıallet. ılı l<onser. 20,SO lrıınlı ealrlerln lcr,. 19,30 PMk. 20,SO Spor baliliılerl, 21 Da -
t~ı. "'"111\ııca be.t.eıenen caerlerclııe konacır. berler. %1,15 lJlusa.l netrlJat, 22 "Daa lelchte 

2t ,o;ı 'fı'eı nctrlyat. 28,05 Fraıwzca neıorı- GlUek,, adlı nefell ık~, :28,28 Haberlt>r, apor. 
4' ~--8 ~ elllenk~ nCfJrlyat. 28,40 Gece kon1erl. 
t..lf ~:a . .,-, Ork ''l\ıtşO\'A, 131.5 m. 6-13 Ktız. BUDAPEŞTE, aao. m. 
~.. .,, "'· l'atra .. M, 18,80 &lon orkestrasr, 19 St~noırraıı 
t.11 ..,~ .... , llöıJ • .Uuer,, 18 l\landolln or -
y ı't. r, ıa,11 :: •. '.'?.~e.r, lS,S;; Kcm:ın l<onaerl, dersi. 20,50 Söı:ler, 20,SO OperadAn verilecek 

~luı.~ ~ -~or komerl, ıe,u Edebi _ ternaW nakli. 23,80 Çlng"ene orkestrası. 2'&,10 
.. ~. ~8~Ulıteıır. 22 Sllezyıı. muslkl, 23 :Fransızca aylık haber icmali. 1105 Son habcr

j"'l.l. l'J>..ı\ ' 5 Dans, 24,05 Snlema orgu. · ler. 
L 6~ n G, 470 rn 
"· 11, raı1a1a • '-tı oa ~ v ruul o orkeatmaı, muhte -
'~ l&,ıo ~r.ler, pllk, 18,M Piyano kon
Sht, l4't1e, r. 19,20 Almanca mualkW 
~o 'l'lceat ' Z0,10 Şarkılar. ıo,u Ostrava 

it.~, ıı:~-~~er, 21,iG Jeremlnaa or-
' --ıı havalra. 2'.IO Haber._ 

''-~A l.tt.."Zto 9Q.,, • ~:oQQ l!aı1t ' -- ın. 
~ ~an, sözler. 19,10 Ecnebi 
'1..~• !1 lıabe ın tarkllarmdan. 19,50 
~· Spor ~ter, ıı,ıo Neaell neerlyat, ıs 

ltJıa: a' a,ıo Orkestra. 
~.la ıe.ao 8aı l1n"1>EŞTE, 5Jo. m. 
~ :~ k:'ft 0rkhtraaı. 19,46 Den. 
~ "'-er ork..._rt, 21 Sözler, 21,SO Buda
~ '- ltutıı~ 2U3 Haberler, :ZS,05 

), Z..ıo Çin ti, 28,150 Konferana (ln -
1 a il lene ork6-traaı. 

lta" yllbat C 
lt ı1,.. lıi )JoSK ar9amba 
-it 8itıe OVA, 71' m. 

'
•fi ~-~ k::u~.ao Kız.ııordu için netrlyat. 

·~ .. '""''· 22 Çek -41 ~l'l.rat 24 ~ neırtyat, 21,~ 
....._le ~_::_VA~ •65 Alınanca neorlyat. 
.. -, .-..~ VA, l&U m. 
~ . ıo . ıs.ı:s 
'ı' sla l>llJc 19 Kadın, 18,SG Şarkılar, • s· 20,a., kıl"5 ](on1e.rana, 20 Şarkı-
·"'--"'1111 tıa ~ ,_met nıualklal, .Uzler, ~ ~ lco r..,rlnden k .. .. , la llteranı oıuer, ..... ,ao 
.~ ılı ~ ' 12,'<) Şarkılar, 21 Bek-

~~~·•7~111. s l&~ "-Jı, 18 Çocu • 
~ ıa,10 Söı.ıer, 18 k tiyatrosu. 18.SO 
' >-, ~ ,30 l'lA.k, IÖzler, 19.05 
tı~ "1~9.33 11a.:'3rlyatı, 19,20 Almanca 
.,). ~ zı,o5 ;er Te ıaın, 20,13'AI -

' ll.dy0 lll'kılar (Piyano birli -
~ b~r•-r PIYeal. 21,15 Pllk 28 80 ..... ~.... . ' 

~ ~~ JcJa!G, 882 IQ, , 

ı1.. oio -=-- ol'e e SaPPerlot 
~ "'Oılı ra... 18.30 ,, adlı iki perde·-
~ "-aıa. 20.:r 11aberıe.r, 19 PIAk. 
°'ııı....'11 koııae auı Llnc:Jıenln ldaree.ln-
t~ ~ 21,43 ~ 21 Ilabcrıer, 21,16 U
" o..__ la.ıo el'deıı ro Por aohbetıert, 22.10 
~ lr..,.~berıer ın&ıttlk S - Dur Mil -

ta ~-..._.., ' 23.ıo PIAk Uo ıllrler. 
1 
•... 'ltt.":" lllJn.\Jlllıoo 
~ ~ k~ -,TE, 650. m. 
~-~ b.a llıııQ11J:rl, 19 .\mele saati, 

. ,, :h .~ ' Z0,10 Konferans. il 
-..._ 2%,ıo Piyano btrllğlyle 

16 Şubat Cumartesi 

175 Khz. MOSKOVA, 71' m. 
17.SO Sözler. 18,SO Kır.ılordu neorlyatr. 19,10 

Sözler, il Konservatuvardan nakli ,22 Al -
manca netrlyat, 2,,05 .Jı'ranıızca neırtyat, 

Spor haberleri. 2'.00 bveç neorlyatı. 
SiS KJız. V ARŞOVA, lM5 m. 
18 PopWer orkestra koMUL 11,SO Şarkl

ı~. 11,!50 Sözler, 19,115 l'lyano konseri. 
llonferana, 20,SO Piyano, vtyoloıuıel konseri, 
10,50 Spor, 21 \'lyanadan mıkll, fal'kı, danı 
ve poptlrl, 11,•a Haberlre. 22 Seotonlk kon -
ııer, l'flkMmlar, 21,15 Dana, tözler, dana. 

Khz. P.RAG, ''i'O m. 
18,66 Aüer bandOllU, IÖzler, 18,05 OOo 

konııer, IÖllre, 18,86, PJAk, llÖzlq, 18,M A -
mele netrlyatı, 19,05 Alınaııca notrfyat, ha -
herler, 20,U Ou, %0,60 Doktor ötlttlerl, 21,0.l 
Bratblav radyo orlcoatraaı, 9'lıtler, 2% Ope -
ret mııalldıl, 28 Haberler, ıs PIAk, 28,80 Ba
rır akpm muılklal. 

mıa. LBlPZlG, 882 m. 
19,20 Brcalavdan nakil, 19,30 Haftanın 

haber icmali, %0, Sözler. eQnel Yaf&llJ& ald. 
%1 Haberler. 21,10 Karnaval neorlyatı. 28 Ha
berler. '8,IO ~· mutlklıl. 

M5 Khz. BUDAP.EŞTJ:, 3!50. m. 
18,SO Opera orkestralı, 20 Sözler, 20,80 

AAk, 2J,80 Kantık netrlyat, %2.SO Haber -
l~r, 2%,60 Çingene muıılklıl, %8,05 Salon or -
kcatraaı. 2! 0az orke.traaı, 21.85 nicene 
mutrlkl•I, 1,05 Son aberler. 

Satıhk arsa 
KaragÜmrük Muhteıib isken

der mahallesi Eıki Alipaıa cad-

desi 15 ada, 48 harita, numaralı 
1188,5 metre mürabbaı arsa ile 
Edirnekapı caddesi Salmatomruk 

Kemaııkeı Muıtaf apafa mahalle
si Sarraf ıokağı 28 ada, ve 146 
harita numaralı, içinde duvar tat
lan aarnıç ve kuyu bulunan arsa
lar aabhktır. lıteklilerin idaremiz 

Beşiktaş-Vefa, Fener-ıst.......,. .... -...bul
spor ve Beykoz-Süleym niye 
Bu. hafta üç sahada yapllacak lik ~ıaçm~a 
yukardaki takımları karşı karşıya gorecegız 

Birhaftaltk bir iıti~ahatten ıon- halde pek büyük olmıyan bir ıayı ' 
ra, lik maçları yarm iene en hara· farkı ile galibiyete ulapcaktır. 

1 

3 - F en~rbahçe alanında alan 
gözcüsü Ali Rıdvan. 

retli bir devreıine giriyor. Sinirlenme kabiliyeti pek fazla A • Büyük alanda: 
Betiktat - Vefa ıaat 10,30 genç 

takımları, hakem H. G. Ezgü. 
Üç ıahada baıta Fener - İı· 

1 
olan bu iki takımdan d~ ~iriıi o -

tanhulıpor, Beıiktat - Vefa, Sü· yunun ıonuna !kadar ıınırlenmez 
leymaniye - Beykoz olmak üze • f e maç zevkini kaybetmezse, Be • 
re on futbol maçı ıeyredeceğiz. tiktaı - Vefa maçı, hakikaten 

Hilal - Eyüb saat 11,45 A. ta
kımları, hakem Nuri Boıut. 

Betiktq • Vefa ıaat 14 A. ta
kımları, hakem Subhi. 

Birinci kümeden, Taksimdeki güzel ve meraklı bir kartılaıma 
Beykoz - Süleymaniye karıılq • olabilir. 

Yan hakemleri Feri dun ve Ta· 
li.t. 

maıı, kümenin niıbeten zayıf ta • lKlNCl KÜMEDE 
kımları araıında yapılacağından 

diğer maçlara nazaran daha ehem 
miyebiz görünüyorsa da, hir ta • 
raftan di!ine göre bir rakib bula • 
cağından bu maçı mutlak kazan -
mak iıtiyecek. 

Beykozun, diğer taraftan da 
ıeçirdiği fırtınalardan aonra, bir
denbire kendini toplıyarak ıon 
defa lstanbulsporun karİıımda 
güzel bir oyun oynamaia muvaf· 
fak olmu9 gene ve yeni Süleyma
niye takımının ıarf edeceği ıayret 
ler dütünülüree, bu oyunun da 
kendine mahsus bir huauıiyeti, o
lacaimı ve iki taraf m zorlu bir 
maç yapa~aklarını tahmin güc de· 
ğildir. 

Beıiktaıtaki maç da Fenerbah
çenin karıısmda, lıtanbulıporu 
göreceğiz .. Likin en kuvvetli ta
ilr1wnl~l"1n_dan ole.n Een~rbahçe i
çin, aon maçlarda hiç de iyi oynı
yamıyan lstanbulıporu yenmek 
güc olmazdı, ancak öireniyoruz 
ki, lıtanbulıporlular bu maça bü
yük bir ehemmiyet vererek, dııar· 
da olan oyuncularını da ıetirmit • 
ler ve en kuvvetli bir tekilde tam 
kadro ile rakiblerinin kartuına 
çıkmak imkanını hazırlamıtlar • 
dır. 

lıte bunun için yarınki maç, 
tarafeynden birisinin, diğerini ko 
layca yenmeıile bitecek bir'kar11-
lapıiadan oldukca uzak kalacak, 
ve seyircilerin meraklı bir müıa • 
baka ıeyretmeleri mümkün ola
caktır. 

lkinci küme 'maçlarında da 
Takı imde Kaarmpafa ile Anadolu 
kartılatacaklardır. 

Kümenin en batmda ıiden kuv
vetli rakibi kartııında, ıanıız Ka
ıımpafa takımına, bu hafta için 
sinirlenmeden bir maç yapmala • 
rmı tavsiye ebnek lazımdır. Bunu 
yaparlarsa Kaaımpaıalılar ne bü
yük bir fayda göreceklerini der • 
hal anlıyacaklardır. 

Beıikta§ sahasmd~ d; Alt;;. 
du ile Beylerbeyini kartı karııya 

göreceğiz .• 

Son maçlarmda kendisini ol
dukca toplamı§ bulunan Altınor • 
dunun karııımda, cezalı olan bir 
kaç en iyi oyuncusundan mahrum 
bir halde çıkacak Beylerbeyi için 
mağlGbiyetten kuı tc lmak olduk -
ca. güc bir iı olacaktır. 

Günün belki de senenin en mü-
him ikinci küme karıılaımaıı da 
Kadıköyilnde Eyüb - Hilal ara -
11nda yapılacaktır. Kümelerinin 

batında ııelen bu iki kuvvetli takı
mın kartıla,maıı, ·bir çok merak -
lıları günlerden beri alakadar et
mektedir. 

Eyübün aon ıünlerde biraz za • 
yıf görünmesine mukabil, Hilal 
bu devre gittikce kuvvetlenmit 
ve tehlikeli bir hal almıthr. 

Onun için bu maçta takımların 
kuYvetleri araımda yakm bir te -
vazün ıörmek kabildir ki, bu da 
maçm hakikaten çok meraklı ola
caiını bir kere daha isbat etmele 
kifidir. 

l. M. A. 

B. - Küçük alanda: 
Beıiktat ·Vefa saat 12 8. takım
lan, hakem Ali Rıdvan. 

TecrUbesiz gUre,~iler ara· 
aında mUeabakalar 
lıtanbul mıntalıa.ı Gürcı Hc

yetinclen: 
22/ 2/1935 de tecrübesizler a

rasında bir müsabaka baılıyacak· 
ti!'. 

1 - 56 ve 61 kilolar 22/ 2/ 1935 
de Kumkapı idman yurdunda. 

66 ve 72 kilolar 1/3/1935 de 
Haliç idman yurdunda. 

79 ve 87 kilolar ve alır siklet 
8/ 3/ 1935 de Kasımpaıa klübün
de yapılacaktır. 

2 - Tartı 11 den 12 ye kadar
dır. 

Müsabaka tam ıaat birde bat· 
ltyacek ve tartıya 'Yetişemiyen4e'l"' 
müsabakaya giremiyft:ektm tib1 · 
bu huıuıta hiç bir mazeret de ka· 
bul edilmiyecektir. 

3 - T oleranı bir kilo olarak 
kabul edilmittir. 

4 - Hakem kararlanna kart• 
serdedilecek itirazlar katiyen ka
bul edilmiyecek ve hakeme kartı 
gelenler derhal diskalifiye edile • 
cek ve müteakib hiç bir müsaba • 
kaya kabul edilmiyecektir. 

5 - Heyet tarafından hakem 
olarak intibah edilenlerd~n maa • 
da kimıe hakemlik yapamıyacak -
br. 

Günün en mühim müıabakaıı 
da K•dıköyündeki Betiktat-Ve
f a maçıdır. . 

Son Galatasaray oyunundan Bu hafta r•pllacak futbol 
ma~lar1 

6- Klüblere aynca tebligat ya· 
pılmıyacağından müıabakalar i • 
çin alakadar klüblerin ıazetelerle 
vaki olacaka neıriyatı takib etme- , 
!eri lizımdır. 

aonra HalOk ve Muhteıem giıbi en 
iyi iki oyuncuıu cezalanan Vefa, 
bu· cezalara tebliğinden ıonra iti • 
raz etmiı ve bu yüzden cezalar 
henüz kat'iyyet kesbetmit olmadı
ğından sahaya tam kadrosu ile çı
kacaktır. 

Beıikta§m da, Ankaraya gitmit 
olduğu söylenen Hakkı ile Nuriyi 
getirterek bu maçta oynatacağına 
nazaran, yarın iki takımı da tam 
kadroları ile ıahada göreceğiz 
demektir. 

Kümen!n iki en enerjik takımı
nın bu •maçı, hiç f üphe yoktur ki 
çok zorlu bir çekiıme olacaktır. 

Vefanın müdafaası, Betiktatın 
da muhaci.mleri en ku•vetli taraf. 
ları olduğu hesablanıraa, oyunun 
en heyecanlı dakikalarım Vefa nı 
sıf ıahasmda seyretmek mümkün 
olacağını anlamak güc değildir. 

Takımların ve ·müdafaaların 
vaziyetlerine göre, bu maçta atı -
lacak gollerin pek de çok olacafı
nı zannetmiyoruz. 

lıtanbul mıntdaı Fuı6ol He· Diş tabibi BUnyaml n 
yetinden.: Nitanl&f - Vali konağı caddeıi 

8/2/1935 cuma ıünü yapıla- No. 24, Şirin apartman 1 inci dai-
c:ak resmilik maçlan: re. (3884) 

1 -Taksim alanında, alan ıöz
cüıli Muslih . Satılık iki bina . 
Kuımpaf& - Anadolu ıaat onda Galatada dört dükkanlı, on iki 

hakem Şazi Tezcan. odalı ve ayda 90 lira iratlı iki bi-
Silleymaniye • Beykoz ıaat 14, na acele aatılıktır. Rıhtımların 

45, hakem l. M. Apak. tevıi ve terakki etmek üzere ol • 
Yan hakemleri Abdullah ve Ta- duiuna göre fiat kelepirdir. 

lit Kemal. Galata, Topçular caddeıi Ka-
2 - Betiktat Şeref alanında a- raoilan ıokafında Kahveci Salim 

lan ıözcüaü Adnan Akı~ efendiye müracaaL (3896) 
Fenerbahçe - lstanbulıpor saat ..... _________ _ 

1 O Genç takımlar, hakem Zarif. 
F enerbahçe - lıtanbulspor ıaat 

11,15 8. takımları hakem H. lb • 
rahim. 

Albnordu - Beylerbeyi saat 13 
A. takımları, hakem Adil Giray. 

F enerbahçe • lıtanbulıpor aaat 
14,45 A. takımları, hakem Sadi 
Karsan. 

Esirgeme derneği
nin balosu 

Şubat1n 28 nde, Park Otel salon
larında Esirgeme Derneğinin balo
su verilecektir. Dühullye bir Jira. 
yemek iki liradır. Hem gayet güzel 
bir gece g~frecek, hern de bir ba
yır eemfyetln• yardım etmiş ola
caksınız • 

Yan hakemleri Zarif ve H. lb- •-----------



, 

1 BAYKUŞ 
Bu gördüğünüz 

kuşun yalnız göz • 
leri baykuşun göz
lerine benzemek • 
tedir. 

Dead Bird deni· 
len bu \•ahşi hay • 
vanın knnadları 

kısa olduğu ıçın 

.,.;.il.t"F'*t•' elli metreden faz • 
la uçmağa taham· 
mülü yoktur. 

Ekseriya Hindis· 
tan ormanların· 

da bulunur. Yırta. 
cı bir hayvandır. 

Yolcular yılan· 
dan ziyade bu kuş
tan korkarlar. Ga· 
gası ,.e pençeleri -
le fillerin sırtını 

6 Lile deşdiği n ko

"--'-""''"'--~--' 

ca hayvnnr kaçırt
tığı görülmüştür. 

Gırtlağı uzun, dişleri büyük ve ağır-
Jığl l5 - 20 ldlo nraı:ımdadır. 

ŞikAyetler: 

Dersler kontrol 
edilmiyor 

Ben iki çocuk babasıyım. 
' 

Çocuğumun ikisi de ilk mektebte .. 
Birisi ikinci, öteki de dördüncü sınıf· 
ta. iksi de çok zeki ve lıalızaları çok 
kuvvetlidir. Küçüğü okuduğu kilab· 
daki kelimelerin telaffuz alıengini 

ezberlemiş .• Birdenbire ne güzel oku
yor, dersiniz. Halbuki o bülbül gibi 
~akıyor. Kelimeleri heceliyerek değil, 
tanıyarak bile okumasını bilmiyor. o. 
tekine gelelim: Mektebine şikayet et· 
tim, çocuk tarilı ı;e coğrafya mevzu
larını sadece ezberliyerek Öğreniyor. 

Esasta bir şey bilmiyor, dedim. Çocu· 
ğu sınaya çekmişler .. "Aman efendim, 
nasıl bilmiyor?! Mükemmel okuyor!,, 
Evet, mükemmel okuyor .. Fakat, birin 
cisi gibi. IJülbill mü bülbül! Çok rica 
ederim, maarif idaresi biraz da bu iş
lerle meşgul olsun. Ben çocuklarımı 
mektebe kurbanlık koyun diye verme· 
dimi Dersler kontrol edilmiyor-

Şişli: Mütekaid binbaşı: blelımed Ali 

Fıkra Milsabakamıza Gelen Cevaplar 
-25 

RQ a 
Oğuz, meşhur bir dalgıcın oğ 

luydu. 

Bir gece herkesin yatmasını 
bek1edi. 

O gece babası erken uyumu§
tu. 

Oğuz, annesinin de uyuduğu
nu zannederek, yavaşca kalk. 
tı.."8abaıının dalaıc elb~i 
giyerek tekrar yattı. 

Annesi, oğlunun yaptıklarını 
yorganın altından ecyrediyor· 

du ..• Dayanamadı .. Sordu: 

- Oğlum, bu ne hal?! .• 

Oğuz cevab verdi: 

- Halimde ne var, anne? 
Dün gece rüyamda denize düş-

tüm .. Az kaldı boğuluyordum. 

Bu akşam da düşersem, boğul • 

maktan kurtulurum diye bunla
n giyili yatmağa mecbur o • 

duın! 

Gelenbevi: 392 Y. Mygan 

-------=--nıım----=:=c;:r;ıın:ı~------.... -----~ .............................................. .............................................. 

GELECEK PERŞEMBE 
c; Ü " Ü 

Sizin çin yeni ve çok eğlenceli 
bir m ... sa baka hazırla ık. 

Bekleyiniz! .. 
........................................................................................... 

Neşeli Çocuk 
.(Almanyada yapılan şen çocuklar müsabakasında birinciliği kazanmıştır.) 

Jspanyadn bir l<öytünün sirk'a sat· 
tığı tüylü bir at herkesin nazarı dik • 
katine çarpmaktadır. Bu atın başı, 
boynu ' 'e ayakları tıbkı bir deve yav
rusuna benzemektedir. Resimde atı 

çocuklar timar ederken görüyorsa· 
nuz. 

1 Bugünkü. bilmece 

Yukarda gördiiğünüz şu daire için
de 25 lıarf vardır. Burılardan, Türki· 
ye hududu içindeki vilayetlerden dört 
t'il<iyct adı bulunuz. Yalnız dikkat e· 
diniz ki, bulacağınız bu vilayetlerin 
hepsinde de üçer tane "A,, harfi bulu
nacaktır. 

I kinciye bir yazı 
takımı ve ayrıca 

150 okuyucumuza 
da delerli hediye-

.ea yeıerımıı 

ı inciye 

5 Lira 

1 

ler vereceğiz. •--lllİlll __ _. 
Bilmece müddeti 15 uündilr. 

HABER 
Çocuk Sayfası Kuponu 

7-2-1935 

Bükreşte bir 
konser 

Geçen hafta ve bu hafta içinde 
Bükreşte altı yaşında bir çocuk tek 
başına konser verdi. 

"Çilinka Konseri,, 

<Çilinka) Istanbuldan Bükreşe 

davet edilmiş bir çocuktur. Geçen 
yıl içinde lstanbulda da bir konser 
\·ermiş ve çok alkışlanmıştı. Çilin· 
ka lstanbulda doğmuş, büyümüş • 
tür. Kurtuluş Musiki dersa.ncsi mü
essisi Bayan Meline tarafından ye· 
tiştirilen ve Bükreşe de gene hoca· 
sı tarafından götürülen küçük mu· 
~ikişinas dün akşam trenle Bükre~· 
den lstanbula döneceği sırada sa • 
ray adamları kendisini ,.e hocasını 
trene binmekden · menetmişler \'e 
kral tarafından saraya davet edil· 
mişlerdir. 

Küçük Çilinka -Bükreşden te • 
lefonla bildirildiğine göre- dün 
gece sarayda Romanya Kral ve 
Kraliçesi huzuruncla piyano ile Şo· 
pen,Bethoven ve daha başka klfl· 
sik parçalar çalmış ve Kral ve Kra 
liçe tarafından da alkışlanmıştır. 

Berlinde çocuklar 
nasıl bakılıyor? 
Çok rica ederim, bu kiiçük yazımı 

(Şaka) sütununuzda yazınız. Gülüne 
bir fıkra diye belki dalıa fazla oku· 

Berlinde bütün millet çocuklarla 
meşgul. Çocuk balıçeleri, çocuk tiyat
roları, çocuk konsel'leri, çocuk sine • 
malar çocuk bakım eı:leri, çocuk pan
siyonları ... Ban{lisinden bahsedeyim? 

Burada çocuğun büyük kıymeti ı·ar. 
Bizde çocuğu adam yerine koymaz
lar .. Söz söyletmezler. Burada saçlı 
sakallı insanlar çocuklarla başbaşa 
kalı11or, saatlerce konuşu11orlar. Bu • 
radaki çocuklar sanki büyümiiş de 
küçülmüşler. Size yedi yaşında bir ço
cuk fabrikadan, tayyare motöründen, 
makineden bah~etmesini bilir. ilen on 
yaşındayım. Buraya geldiğim günden 
beri abdallaştım doğrusu. lleş yaşın· 
da bir çocuk bana ders veriyor. /Ju. 
nıın sebebini keşfettim: Büyiilı:ler, 
kiiçüklcrle çok meşgul oluyor. Kü • 
çiiklcr de, büyüklerin peşinden ayrıl· 
mıyorlar! Berlin: Kemal Tunçel , 

Portekizde ak· 

şam üstü akın e -
den bir nevi kuş • 
ları yüksek ağlar 

kurarak yakalar -
lar. 

Bu ağlan yük • 

seklere kurmak İ· 

çin merdh'en ye

rine resimde gör • 

düğünüz tarzda İ· 

ki ayak yaparak 

üstüne çıkıp yü
rürler ve bir ta • 
raftan öbür tarafa 

gerilen tellerin ü: , 
zerine bu suretle 
ağları gererler. 

Yüksekte görü
nen adamın aya • 

~ 

ğİmn altındaki S' rıklarm boyu 

metreden uzun dur. 

Fıkra Müsabakamıza Oeleo CevapJat 
-26-

Anlayış 
Bay Şadan çok anlayışlı bir di: 

adamdı. Leh demeden, leblebi
yi anJardı. Elli yaşından sonra 

- Şimdi rahat mısın? ••. fi 
- Hayır •• Biraz daha gıt"' 

gene bir kadınla evlendi. Evli - Bay Şadan b:rden o~ 
I:k hayatı onu hayli sersemlet • 
mişti. 

kayboldu.. r 
Sabahleyin karısı telefoJl ' 

line uyandı: Bir gece karı koca yatıyorlar
dı .. Kar1'81 rahatsızdı .. Gece ya- K. . . ? 

- ımsınız ••• ~ 

rısı: - Benim karrcığım ! ... 1'• 
- BirA7~.A•• it, R..o1'A~ ""~ ı.~ 1- .... _., __ ı. n • •df 

yuyamıyonım. ya kadar geldim •• Daha gı 

Diye bağırmıştı. yiın mi? ! 
Bay Şadan büzüldü.. Çekil- Şişli: Cavidan J{:ıtıl~ 

~ •i 
-·-------·-----,_------------~ ..... ··············································~··································· 

GELECEK PERŞEMBE 
c; u " Ü 

Güldürücü Fıkralar müsabakamızıJJ 
neticesini ve kazananların lsimleriJJl 

neşredeceğiz •• ... ·.-.-.. -.-.. -.-..... -.. -.-.. -.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.. -.-.. -.-.. ·-.-.. -.-.. -.. -.-.. -.-.. -.-.. -.. -.-.. -.-.. -.-.. -.-.. -.. -.-.. -.-.. ~ .. --· 

,. 

Düşünceli Çoc~f! 
(Almanyada yapılan düşünceli çocuk müsabakasında birinciligt k1I 

~ 



'CiNEM 
KAPLAN KADIN 

Mey 
Vest' 
• 
ın 

Asıl 

Resmi 
işte 

Budur 
····-----

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

kocaman Bir Yıldız 
MEY VEST 

~ ild sene içinde Amerikadal 
' 1ıldızı imal eden müeue
dıı_ ~Ya yeni bir yıldız çıkar
~ • &kat bu yıldız timdiye ka
a.. la ~1eıine ruladıimuz ve ima
~ Ço)c Çeken yıldızlara benze 
~Ordu. Bu yıldız, eski Yunan-: 
'teıı .. \arafından teıbit edilerek

1 

Bu yıldızın - Dübbü Ekbe • 

rin - bugün iki resmini koyuyo -1 
ruz. Birisi, ıiıman olanı, hakiki 

1 
reımidir. Otekiıi, zayıf olanı, rek-

ı 
limcılan tarafmdan fotojrafma ı 
retuı yapılarak düzeltilmit olanı
dır. Fotoğraf ve yüz, göz boya
ma oyunlarmın ne dereceye kadar 
mükemmellettirilmit olduğuna ' 

bundan iyi delil olur mu? 

ŞAKACI 

' .:~ .. heykeli ile, elle tutu~bi
' .. Ulnunesine aahib oldup
~ tüzellik ölçülerinin aleyhine 
~ enine boyuna, tiıman ve 
~ haıozlannda vaktile ııbık ------------
,~. Peruz mukallidi sesler ÇI· o 1 u r 

'1 ır l&ribedir. 

'-~t iamini tqıyan bu Şey 
il. '1.r yıldızı, Grete Garbo 
' • jea Ditrih' e tahıiı edilen i- Değ i 1 
'•.;rosaaranda büdçelerinden 
)\ tJt._ r1dreldinı büdçeaiyle orta- Margaret Salla ven Hollivudun i""l'I ı. en :nadcı artiıtlerinden biridir. 
'4ıt.a! 'P•laıa reı_ı.. • • • ö Geçen gün hem kendi reklamı, 

'il •e L _ . auanı neticesını g a-
d... aaerk-· b l hem de filmde giyeceği tuvaletle-
~ -, u muazzam yı -
~ ~ I>iibl>ü Ekberin _ film- rin yapıldığı terzihanenin reklam 

- en.eğe bqladı. lannı yapmak üzere bir fotoğraf~ 

'İ ~J'&zık ki bu bekleme devre- nı çıkarmak için kend"ıine bir 
'· Veat İçin en meıud bir hayli yalvarmak icab ettirmiıtir. 
~ ç:::tu ... ~ünkü ilk filmi ~ihayet artiıt razı olmuı ve giyi -
~ilde ' butün dünya gazete- ~ nerek, dudaklarmda en alıcı te
~~ ra~ ile Yazdmlan medhi- beuümü, fotoğrafcının kartııma 
SJ. ~ 811,: llliidhit bir fiyasko! geçib durmuf. Fakat fotoğrafcı, 
,,_~lleıaıa,.a . heyecan ve merak tam objektiften bakarak netini ya 
_L .. bit tiren herkes, oradan, paca~ sırada, ıırtüıtü dütüp ba
~ te1 IÖl'llriif gibi dudak 
llİtçolt ~orlardı. yılmaım mı? 
-...... 

4 
idınaeler: Bin mütkülitla ayıltılan fotoğ-

1ilıı....ıı )o(, diyor! d rafcı, bayılmasına aebeb olarak L:" ıa l'.r ı, bunu ıine-
~clı....._ ··•tereceklerine Yüksek artistin ayaklarını göıtermiı. 
~-=----- .~L --~ tfla -urıeler de "asker, Çünkü Margaret Sallaven'in 
~· 4i,_ ~· '-tıbozuk bet ku· ayaklan çıplaktı. Ve kendisine 

• lôateraeıer daha iyi o- ilkarpinlerini ıiydirmek te kabil 

olamamıfbr. 

KAPLAN 
Holl'vudda "doktor Moro'nun 

adası,, iıimli bir film çevrilecekti. 
Bu filmde kaplana benziyen bir 
kadmın rol almuı İcab ediyordu. 
Hollivuclda bu iıtenilen tekilde 
bir yıldız yoktu. Amerikada bir 
müsabaka açblar. Müıabakayı, 
Nevyorkta bir dit doktorunun ya
nında çalııan Katlin Burke ka • 
zandı. 

Katlin Burke'n~n yapacağı rol 
kolay değildi. Doktor Moro ismi • 
ni tafıyan dibi fakat ayni zaman
da deli bir doktor, vahıi ve hali 
b·r adada, bir kaplanı alıyor, onu 
bin bir fenni deiitikliklere tibi 
tutarak bir insan, bir kadın ıekli • 
ne koyuyordu. Fakat bu kadmm 
kaplan hiıler :ni muhafaza etmesi, 
onun iptidai yırhalığmı insan ıek 
line ıirmit olmuma rajmen ida • 

Vest' 
• 
ın 

Retuşlu 
Resmi 
de 
Bul 

me ettirmeıi lazımdı. itiraf etmek 
lazımdır ki, bu bir hayli güc rol -
d~n, lıtanbulda göıteril • 
mıı olan bu fihni görenler, rolün 
güclüğünü de takdir etmiılerdir. 

Katlin hayatmda hiç film çe • 
virmem · ıti. Bu filmi muvaffakı

Marten DitrUı, lıpanyol Kaprid 

fUmiluk Me11 Veıtin mılFJO!lak 
olmadığı tipi yarattı 

yetle oynaması lazımdı. Bu ıebeb tün stüdyo halJa, bu "ukali,, yı çe
ten ıtüdyoda büyük bir heyecan kememeğe bqladılar •• Katline, 
vardı. Herkes meraklaıµyor, neti- onu Nevyorka ıöndermaini tav• 
cenin ne olacağını keıtiremiyecek ıiye ettiler. Katlin ıu cevabı Ter
leri için büıbütün ıinirleniyorlar- di: 
dı. Koca atüdyoda yalnız sakin o- - O gidene, hen de ıiderim. 
lan Katlin idi. Çünkü, Nnyorkta Pek tabii film yanda bırakıla-
bulunan niMOlııı yanma ıelmit • mazcb. Razı oldular. Film bitti. 
ti. Jak ismini tqıyan bu bahtiyar Bir muvaffakıyet oldu. Ve herkes, 
fotoğrafcı idi. Katlin nip.nlıımı bu muvaffakıyetin Jalan yapbfı 
stüdyoya getirmif, herkese takdim tenkitler aayesinde olduğunu iti
etmiıti. Jak, ıtüdyoda film çekiHr raf etti. 
ken tenkitler yapmağa batlanut- Şimdi Katlin, Jak ile evlenmek 
tı. Batta rejiaör olmak üzere b6 - lı;in huırbklarla megaidllr. 
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ıvıuşler .eıuı veıeceKıerı ner ıkı 

liralık bir sipariş için B. M Ke
mahn l:lOO sayfahk ( Türkçe 
sözlük) armağan olarak veri
ı ecekt r . 

OKUV·UNUZ! 
Umumi Kütüphane Külliyatından 

VE 
Çocuk edebiyatı neşriyatından: 

1Y.lüşterıJerın verecek'!eri her ık• 
liralık bir sipariş için Bay M. 1 
Kemalin 1200 sayfalık ( Türkçe 
sözlük ) armağan olarak veri· 
lecektir . 

.. s .. -·-----------.-----· u :: 
•ii( Umumi Kütüphane: 
li N. 1 ;-- K.uçük Denizperiıi (Anderaen) 
li N. 2 - Laaua Çocuk (Alfonı Dode) 
IJ N .. 3- Dilenci (Gi dö Mopaaan) 

iİ. N. 4 - l\1uıtatil ıandık (Edgar Alan Po) 

"{r. 10 
,, 10 
,, 10 

Hususi Kitapla 
jj; N. 5 - Kıtla hayatı (Jorj Kuttölin) 
::i N. 6 - Divin (Alber Samen) 
·ı· 
=ı ı N. 7 - iki zavallı (Leon Frapye) 
!! :: N. 8 - Jorinda ile Jorindel (Grim Kardetler) resimli ,, 
ii j N. 9 - Helena Fon Sidov (Felikı Hollender) resimli ,, 
] : N. 10 - Meı'ut Prens (Oıkar Vayld) ,, 
Hl N. 11 • 12 - Arkadaşım (Makıim Gorki) ,, 
Ü N. 13 • 14 - Wilhelm Teli (Şiller) resimli ,, 
::.: N. 15 · 16 - foıanlığın batlangıçlan (Birinci kısım) re.imli Dr. ,, 
iHi N. 17 • 1 R - insanlığın başlangıçları (ikinci kııım) resimli Röne ,, 
ifü N. 19 -İnsanlığın batlangıçlan (Üçüncü kısmı) reıimli Vemo ,, 

,, 
" ,, 

ifü N. 20 - Mrinmaji "Hikaye,, (Rabindranat Tagore: 1923 Nobel mükl· ,, 

10 Arkadqım Büyük forma 
,, ,, 10\ Wilbelm Teli. 

10 lnıanlığm batlangıçlan 1 Kıamı ,, 
10 lnıanlığm bqlangıçları il ,, 
10 lnaanlığın bqlangıçlan ili ,, 
10 Mrinmaji 
10 Lengeran Veziri 
15 La Fontene'in ıeçilmit hikayeleri 
15 Gazinin "14,, iıikıli.bı 

,, •• ,, ,, 

20 Yüz ıene uyuyan adam 208 aayıfa 
20 'neanlığm batlangıçları "fevkalade ciltli 400 savıfa,, 
lO Fransızcadan - Türkçeye lugat ,. 
10 

mi fatım kazanmıthr.) 
mi N 21 - Lengeran Veziri ( Ahuntzade Mirza Feth ·• Ali) ,, 10 
mi N. 22 - Lt Fontenin aeçilmit hik"yeleri ,, 10 

Çocuk Hikayeleri 
m~ N. 23 24 - ık: taraflı cinayet (Edgar Alan Po) ,, 15 1. 1 - Altm Dağın Kralı 

2 - Kedi Kürklü Kız 
3- Su Kızı 

Ciltli ,, 
mı N. 25 - Güzelleten Türk Dili (Kur§unluzade Ra§it) ,, 10 N. 
i~g N. 26 - Hiyalia (Albert Samen) " 10 ~. 
iiH N. 27 - Kurtlar Mucizeıi (B. M. Kemal) n 10 N. 
!fü N. 28 - Altın kaz (Grim Kardealer) " 10 N. 
r·· 7 10 liil N. 29 - Yataıın hakikat (Muıtih Ferit) •• lO 
:m N. 30 - Kibritçi kız (Anderıen) " 

20 

4 - Elmas Gerdanlık 
5-Katibe 

,, 
,, 
,, 
,, 

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

NiK mi N. 31 • 32 - Lugat (Türkçeden Fransızcaya). •• 
m~ N. 33. 34- idi kız (Dostoyevsky) tt 

20 M h A "k p ı· H 
KARTER 

,, 
,, 
,, 
.. 

;Kr. 

,, 
" 
" ,, 
,, 
,, 
,, 

" ,, 
' 

n 37,S 

1S 
ıs ,, ı 

,, ıs 

,, . ıs 

=ım '1. 38-~9- Kaynana (Yazan Karmen Silva)' " 20 eş Ur men an 0 IS afiyesinin 
Hi Çocuk edehiyatı neşriyatınd.an bası1m!ş .bulunan kitaplar 40 ar Sayıfalık Kitaplan: 

em N. l - Kanada Çayırlarında (Morıs Famey) reıımlı ,, lO N. 1 -laabel Bentonun Son Kozu Cr. 5 N. 11 -Şahitler Sırasında ıcrJ 
m~ N. 2 - La F ontenin dalgınlıktan (Moriı F arney) reaimli " lO N. 2 ~ Vqingtonda Bir Cinayet ,, 5 N. 12 . 13 - Vesikaların Kayboluıu ,, 5 
i~:i N. 3 - 5iberya içlerinde (Şarl Güyon) resimli " ~~ .N. 3 -Bir Doktorun Cinayeti ,, 5 N. 14 -San Otjimcek ,, S 
~fü N. 4 - Oenizin dibinde (P. Demousson ve H. Peliyer) resimli " 

10 
N. 4 -Soyulan Hırsı7 ,, 5 N. 15 -Çalmmıı Çocuk ,, S 

~rn N. 5 - Harikulade bir çocuk (Moriı Farney) resimli ., " 
10 

N. 5 -Hafiye Köpek ,, 5 N. 16 -Telefonun Earan ,, S 
:rn N. 6 - Burun ağacı 1 ~(Grim kardetler)' reıimli " N. 6-13 Numaralı Lokomotif ,, 5 N. 17 -Bir Cinayet ustaaı ,, S 
rn Sahtekar çalılar arasında ,, N. 7 -Bir ölünün intikamı ,, 5 N. 18 -Poverti Leynin'in liayali ,, ~ 
ı: i iplikçi periler, Kedi kürklü kız " N. 8-Kırmızı Maakeli Haydutlar ,, 5 N. 19 - Caniler Kralı ,, ., 
·~~ N. 7 - Altın daim krah 

1 
., resimli " lO N_ .A-Sandık lcinde . S N--120- ~.-. .. :.cm.5b• btr ~nlı ,, ~ 

:i; Altın ıakallı dev, Kari Katz " 10 N. 10 ~ Felaketler ,, S N. 21 - Bir Kadına Saldmı ,, S 
ii N. 8 - Tunus masalları (Jorj Riget) resimli " • 

:.:i 1 a ra kari/erimize kolaylık olmak üzere posta pala veqa havale kabul olunur. fosta ü~reti bize aittir. 
;j; ş . 1 • •• U " k··ı·· h ne neşriyatı.: Reklam Matbaası. lstanbul: Ankara Caddesı No. 80 , 
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2 ve 20 komprimellk ambalajlarda 

bulunur. Ambalaj ve komprime

lerin üzerinde halisliğini tekeffül 

. e d c • EJ3 m a r k a .s ı n ı a ray ı n ı z. 

~-.~=-·, ..... ,. l .. ""'' ""' ~ ....... 

Dün ve Yarın Tercüme Külliyatının 25 inci kitabı 

Atinalılar Lasedemonyalılar ve 

" Cümhuriqet ,,leri 
Ksenofon - Haydar Rlfat 

Fiatı: 50 liunıı. Dağıtma yeri: Va IÜt .Mntbası - Ankara caddesi: İstanbul 

•nün ve Yann tercüme külliyatıru,parasıru taksitle vererek de elde cdcbilirainlı:. 

Betinci icra memurluğundan: 

Mahcuz ve paraay çevrilmes!ne 
karar verilen bir adet pırlanta iğ

ne, bir adet markiz yüzük, bir a· 

det ortası mavi tatlı yüzük, bir a
det kırmızı kenarlı yüzük, bir adet 
kalipralı yüzük, iki adet altın yü-

zük, bir adet smokin düğmeıi ve 

bir adet ta9 9ehribalin 11 ne mü
ıadif Pazarteıi günü saat 14 den 

itibaren Çarfuyikebirde Sandal 

bedeıteninde açık arttırma ile ta· 

tılacakto-. Almak iıtiyenlerin yev

mi ve vakti mezkUrda orada bu
lunmaları ilan olunur. (3909) 

lstanbul Belediyesi ııanıarı ::::J 
----------------·------------------~jd,ı' 

Boğaziçinde Çubukluda Bostan yanında Evkaftan hUJU11 ti 
ye müdevver Bezmi alem Valide Sultan vakfına aid olub tapu'!"# 

cili istenilen mekteb arsasının tap uda kaydı olmadığmd~n ıetl ~I 
tasarruf attan tahkiki için 26 - 2 - 935 gününe müsadif Sah 1ıi 
mahalline tapu memuru gönderileceğinden bu yerde tasarrufla ~f 
kası olanlar varsa vesaiki He birlikte mezkur günde mahallinde f'1 
memuruna veya bu müddet içinde Doğancılardaki tapu idaretİ~ı) 
meleri bildirilir. • ( 

N • 'J,6 
Beyoğlu istiklal caddesi 0 • 

LAL f, 
~~ ıı:ınm mınıu~ mmmı rnmınıına.. 

~ ıı· r~, 1 "flil li11llrtıi!' ıilllPll!j]mı1~l~llW.llTI11l \IM~mmı1 ~lilllllllifü!ll~~IJ~1'' VE"I CIKTI 1 ----------

111 A alra ı l!~ " ı- alatuık .. ~llllllqqıın ~ 

' dJ 
Eski MULENRUJ salonurı · 

BAYAN 

Y MEK ve TATLI KiTABI 

1 

Htrgün pi~c:cek yemeklerir• ve tatlıl:ınrı hstesin1 ve vapılışlannı 
"ılı kitııhda bulacak mır.. 

1 Satış yeri ; lstanbul Ankara caddesi No. 1 Si 

~ lnkllab· Kitabevi ··:.! 

ZA YI - Rehberi ittihadı Oı
mani mektebinin idadi !kinci aını· 
fını bitirdiğime dair 336 ıenesin

, de aldığım taıtiknameyi ko.ybet
tim. Hükmü yoktur. (3907) 

Sermed 

SAFiYE 
.ıı· 

Bu akşamdan itibaren het )<tiı'' 
· §&m konserlerine devam edece 

llıt 

~Ot 
ttr 
lıtr 
'1ıtı 
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Insan eti yiyenler 
Ölülerini midelerine gömen 
abanilerden pek az kalmıştır 
)'er altında .. ··ı·· 

llılğ gomu u para ara-
a çıknııı g·b· .. l . . k "e kar 1 ı, goz er1nız açı 

oldu_ anız türlü hayaletlerle dolu 

deni~I halde geminizi denizden 
-. ere ·· ··b 

hL. b" •uru nihayet bir gece 
~tı ır d " h Yer e kalıyorsunuz. 
•a ud b" l\)a ır adanın yanında ka 
\1 a~~uruyorsunuz. 
[) .. ıt gecedir. 

011 y d G an a çıt yok. 
de "ecleYi, o korkunç sessizlik için
. ,,anız k d" l 'fite ._ en ı so uk alıılarınızı reu; g •• 

'{ h eçırıyorıunuz. 

~or~ ud Yüreğiniz pek de, hiç 
~ta U~or, hatta parlak bir ma -

llar~e~~ekte olduğunuza ina • 
•unu g nun doğmasını bekliyor -

ı. 

Önce 
kend· • mavi, yeşil aydınlıklar 

ını .. 
&ittik gostererek, bu aydınlıklar 
Ly

0
t Çe ağarıyor, düzleşiyor, açı

Ve b" &ltnu k" ır de etrafınıza bakıyor-
&eçttı~ 1 geldiğiniz yer, akıldan 
· Yecek k d ··dh" • • f Cialar a ar mu '' ı.>u a 

Ç 
Yeridir ••• 

lltpt -)ıfa ıgınız adanın hemen kı-
l tında bi .. .. . k f l '10' &" r suru msan a a an, 
)\, ı:ı.Oıleri • • • • l b l ...,. g I nın ıçerıs1y e, aş arı • )on: en f ela.ketin tarihini söylü 

ltriyl~! ~ibi ve sıkılmış sryrık diş 
~o I aızc korkunç korkunç ha -

t a.r. 
A..ı .• 
~ A..Olede gene insan kaburga -

V Yak, el parmaklan ... 

't Ça.: daha ilerde, çadır gibi bir 

\er h~;?•tı altından meşin bir ke
?~r 1Yle bir insan bile süzülü-... 

Sit· 1 RÖrd·· u. 1 

Birdi •• 
Birkaç tane oldular. 
On, elli, yüz tane ... 
Sıçrayıb oynatarak ve çetrefil 

biçimde boyalar sürülmüş kalkan· 
ları, ucu püsküllü, uzun, çok uzun 
mızraklariyle koşa koşa size doğ
ru geliyorlar ... 

Artık ötesini yazmıyahm .. 

Kendinizi nasıl kurtardığınızı, 
eğer başınızdan böyle bir yolcu • 
luk f el ak eti geçmiş olsa ve ger -
çekten bin kurnazlıkla kurtula -
bilseniz, o heyecanla siz benden 
daha iyi yazarsınız. 

Fakat karşılaştığınız mahluk -
lar. insan eti yiyen yamyamlardı. 

Ve siz, yamyamların elinde ç;y 
veya pişmiş, iyi besli bir sabah 
kahvaltısı olmaktan kurtuldunuz. 

• • • • • • • • • 

Yamyamlık, bugün yeryüzünün 
çok az yerlerinde kaldı. Mesela 
Orta Afrika gibi bir yerde .... 

O da gizli yapılıyor ve çok sey· 
rek oluyor ... 

Fakat yamyamlık daha önceleri 
ve yakın denebilecek vakitlere 
kadar Afrikamn ortasında ve 
garbinde, Avusturalyada. Yeni Ze 
land'da, Yeni Kined'de, Cenubi A
merikanın dışındaki adalarda ve 
Somatra adasında, Meksikanın 

yerlileri arasında vardı ... 
insan etini bizim bir kuzuyu 

yediğimiz gibi ağızlarını şapırda
tarak yiyorlardı. 

Yalnız şunu dikkate almak ge-

rektir ki, herkes, her insanı yemi
yor ve öldürülmüı veya ölmüş in
san etleri gelişi güzel herkes tara
fından yenmiyordu. 

Kırmızı derililer arasında in • 
san eti yemek bir ihtiyaçb. 

Garbi Afrika.ta açlık netice • 
sinde yeniyordu. insan etleri a • 

çıktan açığa kıvırcık, dağlıç ve 
keçi etleri gibi parça parça veya 

bütün olarak pazarlarda satılır -
dı. 

Bazı kabileler arasında ise, ö • 
len akrabaları yiyecek olarak sat -
mak bir adetti. 

A vusturalyanın bazı yerlerinde, 
ölenleri gömmek yerine afiyetle 
yemek vardı. 

Yamyamlann MabuJeıi 

Hani bir söz vardır: 
Ve bu daha büyük ve saygılı 1 

bir iş olarak sayılıyordu. 
"Aslan yürekli adam,, derler. 
Yabaniler, cesaretlı olmak dü -

A vusturalya yamyam lan ara • 

sında öldükte;-sonra, günün bi • 

rinde tekrar dirilmelerini temin 

için, arkadaşlarını yiyenler de 

bulunuyordu. 

Şu halde yamyamlık şöyle üç 
sıraya konulabilir. 

Bir adet olmak üzere yamyam
lık •• 

Açlık yüzünden yamyamlık .•• 
Ve yamyamlığın bir büyü ola . 

rak sayılması ••• 

şüncesiyle bir aslanın yüreğini 

yemek istediklrie gibi, göğsünde 
bir aslan kadar cüret taşıyan in -
sanların yüreğini hatta kendisini 

YAZICI 

özene bezene yalayıb yutmaktay- --------·-----
dılar .... 

ihtiyar ve hasta olanların -
buhran zamanlannda olacak -
kendi yiyeceklerini çıkaramıya • 
cak ve bir iş göremiyecek halde 
bulundukları için öldürülüb yen 
diği de vakiydi. 

Gizli cesaret kuvvetini kendi • 
lerine geçirebilmek ıçın cessur 

sayılmış bir adamın ölüsünü yi -
yorlardı. 

Kirahk yah 
Çenge!köyünde Kuleli cadde. 

s'nde dört odalı kullanışlı müsta

kil bir yalı gayet ehven fiyatla 

Yamyamlığa büyü denen boş

luğa inanmış olarak kendisini ver

miş b111t1nanların vaziyeti hepsin· 

den tuhaftır. 

Sonra öldürdükleri adamın e - kiralıktır. Yaz ve kış oturmağa 

tinden bir parçacık olsun yemek müsaittir. Bahçesi ve kumpanya 

suretiyle, o adamın hayaletinin ~ vardır. Görmek istiyenlerin 

kendisini kovalamasının önüne ge ittisal'ndeki 79 numaralı haneye 
çehileceğine inanan yamyamlar müracaatları. (3820) 
da vardı. 

katle gözden geçiriyordu. .Nezi hali 
pek kısa oldu. 

Ev,·eUl şiddetli bir isparmoz gele • 
rek sar:::ııldı. Gözleri döndü \'e yıldı • 
rımla vurulmuş gihi birden bire yere 
kapanarak can ,·erdi. 

Garkonyo mırıldandı: 
- İ) i, iyi .. 'l'ıbkı düşündüğüm gibi.. 

tik önce dili tutuluyor. Şu takdirde 
nezi halinde iken ge,·ezelik etmesine 
lmk:in yok. Yalnız nezi hali çok ~a
buk geliyor. Halbuki ben zehir kana 
karıştıktan en az iki saat sonra tesir 
yapmıya başlıyacağım sanıyorum. 

Şu halde zehirin terkibini değiştir· 
mek lazım. 

Bundan sonra Garkonyo cesede 
son bir nazar daha attı. Ve zihnen 
bir şeyler hesablıyarak başını onune 
ei'miş bir halde ya\·aş yavaş uzaklaş

tı, gitti. 
~ . . 

Gandl Dükü Fran~uva Borjiyamn 
cenaze merasimi büyiik bir ihtişamla 
yapılmış, cenaze bütün Romada do· 
laştırıldıktan sonra tekrar Sen-Pi) er 
kili ·esine getirilmiş ve kendisi i~in 
hazırlanmış olan lahde gömülmüştü. 

Sezar Borjiya başta olmak üzcrt
alay Romayı dolaşırken halk araısın
da bir takım şiddetli münakaşalar, 
şikayetler duyuluyordu. Fakat Sezar 
bir şey düşünmekle meşgul olduğu 
için bu münaknşalan duymuyordu. 

- Hayret, tehdidler babamın dedi· 
ği gibi bana kar~ı yapılmıyor. füme 
Acaba? 

St>zar norjiyanın sağında Şövalye 
dö Uaga ·t.ın. biraz gerisinde Astore, 
daha :ukatla Rinuldo. Ricnzi ,.c yuz 
kadar S• n3ör bulunu) ordu 

s .. ıar arkaya doğru baktı. IlCi) le 
lamaıılarda Sen)Örler hemen kıhcln· 
rını ~ekerek etrnfını alırlar, hulk ara· 
sındn hcrhan1,,rf birisinin müdahalesi
ne imk:\n bırakmazlardı. Fakat bu se· 
Cer hiç birinde böyle bir hazırlanma 

görmedi. Hatta Senyörlerden bazıla -
nnın halk arasında bağırıp çağıran 

bir kaç kişiyle gizlice bakıştıl.larını 

bile sezdi. Yoksa bir ihanete mi kur
ban gidiyordu. 

Bunu diişilnünt'e Se:T.arın yüzü sap
sarı kesildi. Fakat derhal bu teli şı 
geçti. Hayır bu isyan kendisine karşı 
yapılmıyordu. Kulağına gaj·ct nçılt o
larak gelen sesler bunu hemen belli 
ediyordu. 

- KatiJ Frnnsızı öldürmeli! ... 
- Canm·ar Fransızı Tibcr nehrine 

atmalı!-

- Adaleti- Öldüreni öldürmeli! ... 
Sczar bu kinin Rngastann karşı ol· 

du~unu anlayınca İ);ce cmnİJ et ge
tirmişti. Çirkin çirkin gülerek ua. 
gastana sordu: 

- İşitiyor musunuz Şömlye? 
- lştiyorum, fakat anlamıyorum. 
- Neden anlamıyorsunuz? Temiz 

ltalyan<"a söylüyorlar. 

Rodrik Borjiya =Papa Aleluandr Vl 

Niha}et öyle bir an geldi ki sesler 
yükseldi, \'e sağdan soldan bağırma
lar duyulmağa başladı. Bu bir isyan 
başlangıcı sayılabilirdi. nu hal Scza
rın nazarı dikkatini celbettiğindcn 

düşündllğü şeyi zihninden ntarak ba
şını kaldırdı: 

- Hayır, bu lisan İtalyancanın ba· 
yağısıdır. 

- Her ne ise .. Romalılara ne ynp • 
tınız ki si:r.e böyle lıağ'lfıyorlar? Roma Vatikan 

Şöva1 
lan ........ Ye Fransadan bize kılıc kul • 

·••-:.ını ·· -ogretmek için mi gelmiş. 
Rag...,""ta k' 

~etdf: n ıbar bir tavırla cevap 

- 'l'ecrlibe llb.e ha etmek isterseniz 
llr.rıtı. 

emri· 

Astore gülerek ilhe etti: 
- Azizim Rinaldo. Biraz dikkatli 

davranmanız lazımdır. Çünkü Şöval· 
ye korkunç bir isim taşıyor. Kendisi~ 
ne uzun kılıçlı Şö,·alye diyorlarmış. 

Forma: S 

- O? .• Bizim Romalılar bugün pcl' 
cesaretli görünüyorlar. Başlarını kal
dırmağa, ve benim yüzüme hakmağa 
bile cesaret ediyorlar. 

Fakat derhal bu tehdidlerin, bu 
bağırmaların kendisine karşı yapıl -
madığını farkctti. Ve hayret etti: 

- Şeytan alsın kendiJerini". Hiç., 
nP yapal'af!'ım? Kudurmuşlar.. Dik
kat et Kapiten ! .. 

Ragastan cidden tehlikeli bir vazi· 
yette bulunuyordu. Halk gittikce cür
etini fazlalaştınyordu. Sezar tarafın
dan da hiç bir müdahale olmadığını 
gören halk nihayet yalnız sözle kal -
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Altın aram 
adamın me •o 

"Açhktan ölmek en korkunç ölümdür. Bir 
dilim ekmeğe bir milyon veririm .. ,, 

Avsuturalyada altın arıyan a
damın yabaniler gözü önünde aç
lıktan günlerce can çekiıerek na
ul öldüğü etraflıca yazılmamııtır. 

Bu genç bir Avrupalıdır. Kansı 
vardır. 

korkuncu, açlıktan ölmektir. Bir 
milyonluk altın bulmu§um, kaç pa

ra eder! Onu bir dilim ekmeğe ve-. . 
rırım •• 

dar parlatan, ve insan gözleri ka
rarsa, sönse de, bütün gönülleri 
kamçıhyarak, yanarak hiç bir za- &6....:ııı::iOi!lll~arıi..-=ııı..:.::ıı: • tiJe! 
man sönmiyen ıtıltısiyle nesilden! Yabaniler, ölen altın arayıcı11nın yüzüne bile bakmadan geçib gıt 
nesle kütleleri peşinden ıürükli - . 

b "b I d . b halınde çıkmağa hazırlandıklanJ ğe koyuldu. yen u u unmaz,, ma enı, u • . 
d kad bır sırada, yolu havadan takıb e- Yeri buldu. lıte, öldüğü yerde, parçalanmıt 

kağıd parçalan halinde bulunan 
mektubunu beraberce okuyalım: 

Seni tanrıya emanet ederim 
•evgilim ••• Artık., yaıayı§ımdan u· 
mudam kalmadı. Öleceğim. Fakat 
senden ve çocuklarımdan uzak öl
mek ne acı ... 

Fotoğrafını aldı. Birkaç 0~ 
genç a am, o zamana ar yafa· d . . . 
makta olduğu medeniyet acununa ~n .. tayyare partııı! ~yyarenı~ 
h b 'ld' k h b k duşub parçalanı:ıasıyle ııten gerı 

Seni tanrıya emanet ederim .. ,., 
emen ı ırme , a er verme kaldı. 

istiyordu. 

. oıı de ele geçirerek kolleksıY 

koydu... Fakat ertesi gün göı'l 
açtığı zaman develerinin s1"1~ 
nı ve korkunç surette yapaY 

kaldığını gördü. 

Yabaniler arasında, altın ara
ma ıevdasiyle, karısından ve ço
cuklarından uzak açaçına ölen bir itte dünyanın en berbad çölle
insanın karısına bıraktığı son mek rinden birinde altın bulan Hanri 

Fakat bu defa yol büsbütün ka
rı~tı. Kendini adamakıllı kaybet· 
ti. 

Yerde gidenler ise, umudları a
zaldığı için geri dönmek arzusuna 
kapıldılar. 

Laaseter, bu defa ne dedi bilir 
b b kı Saaseter'in yazdıg~ı son mektub tu a a nız: Yalancı manzaralar, ucu huca- misiniz? 

budur. 
"Sevgilim! Seninle ilk buluıtu- fı geimiyen ufuklar içinde kaldı, - Siz dönebilirsiniz! Fakat 

lumuz zamane hatırlar mmn? O B;.ından birkaç yıl önce, geniş gitti... ben gideceğim! 
omuzlu ve gözlerinde zorlu bir L t ,. b d ·· ·· ·· ·· uıman, şimdiki gibi bir korkuluk asse er ı u ara, eve surucuıu Kafiledeki arkadaşlardan yal . 
Parıltı yanan bir genç adam, A • b ı d Al k halinde değildim. O gün bugün u muş ve me em er ampına ge- m~ bir tanesi onunla gitmeğe yüz 
vusturalyanın Sidney §ehrinde A · · · 

düıtüğüm Felaket., duyduğum acı tırmıştı. gösterdi. 

Yürüdü ... 

Yıkıldı ..• 

Kalktı, gene yürüdü. 

Yabanilerle karpla~tı. 
8 

vusturalya işçileri birliği dairesi · 
'kimsenin bCZ§ından geçmemiftir. Orada Lasseter, günlerce bir Yanlarına birkaç deve alarak ne girmit ve ba§kamnı görmek İs· 
Sinekler ve karıncalar yüzümü yi- ruh hastalığı, saçma sapan sayık· ve diğer arkada~larla vedalaşarak 

teğini gösteriyordu. 
yorlar. Onlarr kovmağa bile me- lamalar içinde ya§adı. yola çıktılar. Nihyet bir gün, 
al . k Bu genç, birlik başkanına daha L t b" ld' k. c ım yo ... Kendine geldiği vakit, altını aase er ır yere ge ı ı, orayı 

önceki bir yolculuğundan bahse - k · · d 
Yabanilerin teveccühünü ka • bulmak isteği daha çok canlana- pe ıyı tanıyor u. 

derek, şimdi kaybettiği altınım 
zar.mak, kendime bir yardım elde rak Lassctere bir arkadat daha Burası, yıllarca önce gelib de 

Ona aldırmadılar, güldii]et· 

adamın felaketine gülebilıtıe~ 
bi acı bir hicvi becerebiliycrl 

demek .. Sonra gene onu te1' I 
na, ölümle boğazlaımak ve •011 

da serilmek üzere bıraktıfsr'·" 
tekrar bulmak üzere yardım edil · 1 h 

edebilmek için, onlara resimler katıldı .. Ve epey zaman ıonra bir- a tın sa ası olduğunu ke§fettiği 
meıini istiyordu. h ld k b Jd 

Vücudundan nrtakalanlır 1 
parça parça mektubu, birJcıÇ çizmeğe, gönüllerini eğlendirme . likte aramağa çıktılar. a e sonra ay ettiği yer o uğu-

Genİ§ ve korkunç çöllere on · d . ~· sonra, oraya sefere çıkan bır ie çall.§tım. Aldırmadılar bile... Bu defa da bulunamadı. Yan- nu seziyor u. 
dan önce bir kere daha çıkmı§h. 

"Bir gün gelib beni kurtaracak lış yere gelmi§ler. ikinci adam Haykırdı .. Sıçradı. O zaman yakut arama isteğindey 
le tarafından bulundu ... 

Altın arayıcı Hanri Lass~tel 
tarihi budur. 

İn•anlan bekledim. Fakat görülü- di. Fakat yakut ararken yolunu öldü. Arkadaıına, "sen develerden İ· 
yor ki yoktur. Birkaç gün üıtüşte kaybederek altına rasladı. Tekrar çıktıkları vakit talih e· kisini al, geriye dön, arkadaıları 
w içmekle varlığımı •Ürüyebil - nikonu yüzünü çevirmiş bulunu- bularak haber ver!,, ~ 
dim. 'Fakat. a,lık, Ja~aınılrnaz ıey. AL TIN! Yordu. Diye_.Çrlgınca~ö ledi. yJJ.f 

Ve sanıyorum ki, ölümlerin en insanlığın gözlerini kendisi ka · Daha ıremtazam bir kalabalık Ve kendisi, tek başrna iler Ieme-
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Bu sözler üzerine bütün salon kah 
kahadan çınladı. Rinaldo atıldı: 

- Muhterem Şövalye! Bu ismin ne 
dereceye kadar doğru olduğunu öğ

renmeği pek isterdim. 
Rngastan. cevap verdi : 

- Dunu öğrenmek sizin için çok 
güçtür. 

- Ya? Neden acaba? 
- Çünkü sizi mağlub ederek srka-

daşlarınızın yaıunda mahcub düşür 

mck istemem. 
- Kendimi mahcub düşürmek iste· 

miyorum desenize! 
- Ha),r, emin olunuz ki dostumu,z 

D:ıron Astoreye verdiğim del'5i size 
de \'ermek benim için çok eflenceli 
olur. 

Salonda çıt çıkmıyordu. Herk~ bu 
meydan okuyu~un sonunu bekliyor
du. Rııgastan tebes.cıümilnü kat'iyyen 
kaybetmeden ıı;özlerine devam etti: 

- Fakat çok teessüf ederim ki dün 
yemin etmiş bulundum. 

-Herhangi bir kimse Ue dö\·Uşe
rek mahcub olmamak için değil mi? 

- Hayır bunun için değil, çünkü 
Romalıları yenmenin çok kolay oldu
ğunu gördüm de.-

Etraftan tehdit mektublan yiiksel· 
dl. Fakat Ragastan bunlara hiç ehem
miyet vermeden devam etti: 

- Bu hale o kadar acıdım ki, Roma 
silahşorları için şimdi doyduğum his 
ynlnızca merhametten ibarettir. !Bun· 
dan sonra .• 

Rinaldo hiddetle sordu: 
- Peki bundan sonra ne olacak? 

- Ne olacak, Romada iki rakible 
birden karşılaşmadan düello etmeme
ğe karar verdim. İşitiyor musunuz 
Senyörler; Uzun kılıcım için ayni za. 
manda iki l."Ihc çekilmeden çarpışma· 
mağa and içtim. 

Bir anda etraftan: 
- Şeytanın boynuzu_ Meryem hak

kı için tepelemek lizrm_ Neler saç
ıaabyor- el.iye rüriiltiller duyuldu. 

Herkes Şövalyeye büyük bir hi<lcletle 
bakıyordu. Iran çanağına dönen göz -
lerini döndürerek üç Senyör birden 
kılıcını çekti. Rinaldo'nun kılıcı da bu 
arada idi. Ragnstnnın sesi ne:.e ile 
çınladı: 

- Mükemmel .. Ben iki tane iste
miştim, üç tane takdim edildi. Üçünü 
birden kabul ediyorum. 

Bunu söyler söylemez bir hamle· 
de uzun kılıcını çekti. Ve ortaya atıl
dı. Diğer Senyörler salonda büyük 
bir daire teşkil etmişlerdi. Uç Roma
lı asilzade bütün meharetleri ve kuv
vetlerile hücum ediyorlardı. Rngas -
tan da büyük bir ustalıkla bu üç kılı
ca karşı koyuyordu. 

Bir müddet bu şekilde karşısında • 
kileri denedikten sonra tekrar Ragns
tanın sesi duyuldu: 

- Senyörler! Bugünkü dersim ~ok 
basit olacaktır. Şimdi üç kılrcın ha
'ııda nasıl zarif münhaniler çizeceği
ni göreceksiniz. Dikkat, bu bir! 

Uç kılıcdan biri ıslık gibi bir ses 
çkararnk hnvnyn uçtu. Şövalyenin i . 
kinci defa ıscsi duyuldu: 

- Bu. iki! 
lk:fnci kılıc !Un:ı do'nun idi. 
Ilinaldo: 
- Kılıcım! Kılıcım! diye lı.ai:rırmn

ğa başladı. Ve kılıcını almak için et
rafı kuşatan halkayı yararak öbür 
tarafa geçdi. Fakat kılıc kullanılamı
yacak bir hale gelmişti. Saplandığı 
yerden ~karmağa uğraşırken karan • 
hk bir köşede gizlice etrafı ~eyrcden 
bir pnpas kendisine yaklaştı. l\fanto • 
sunttn altından çıkardığı bir kılıcı 
kendisine doğru uzattı: 

- lşte size asla bükiilemiyecck ve 
kınlamıyacak bir ı..,1ır. Romanın ye 
Roma asilzadelerinin namusunu kur
tarmak için şu edcbsiz herife tıir ham 
le edin. Kılıcın ucuyla dokunsanız ka
fi. 

Rina.ldo daha fazla dinlemedi. Pa
pasın elinden kıhcı ~ldı:ğı gibi ileri 

1'ft1UtTA 

fırladı. Ve Ragastana hücum etmek Sezar Senyörleri ayn ayrı selam • 
için tekrar ortaya atıldı. ladıktan sonra söze başladı: 

Bu esnada Ragaatan: - Dosthnm. Haydi atlannıza bi· 
- Bu da Uçl diyerek üçüncü kılıcı niniı. Katledilen zavallı kardeşimin 

da uçurmuşdu. 1 cenaze merasiminin çok mükemmel 
Şövalye Rinaldo'yu tekrar karşısın- \"e güze) olmasını istiyorum. Fakat 

da görünce gülümsedi: bir kaç gün sonra yeniden atlarımıza 
- Ah ah .. Anlaşılan bir dets size bineceğiz. Size sevincle haber 'ere • 

kafi gelmedi. Böyle ga)'l'et gösteril • yim ki bu seferki ata binişimir. bir cc· 
mesinl severim. Dikkat edin! Oo? E. naze merasimi için olmıyacak, bir 
linlzde yeni bir kılrc var. Halbuki ben harb için olacaktır. 
kılıcınıı.ın büküldüğünü, ve kullanıla- Etraftan sevine n takdir sesleri 
mıyacak hale geldiğini zannediyor • yükseldi. Se:ıar Borjiya devam etti: 
dum. -Evet Senyörler. Yakında hnı be 

Rinaldo hiç bir cevab vermiyordu. gideceğiz. Bunun için herkes şimdi • 
Bütün dikkatini sarfederek hiç olmaz den i)ice hazırlansın.. Haydi. Ynldt 
sa Ragastam azıcık yaralamak tati • geçirmeden cenaze merasimine gide • 
vordu. lim. Siz Şövalye dö Ragastan alay· 
• Şövalye tekrar söze ba~ladı: da benim sağımda bu!~nacaks_ınız. D~ 

_ Görüyorum ki dersi iyi anla· yuyor musunuz Senyorler ! Sıze en ı· 
madınız. Dikkat edin. tık önce bu vu- yi dostlarımdan Şövalye dö Ragasta • 
ruşlarla kıhcınm tepiyorum, Sonra m takdim ~derim:. v-
bu çift vurq,larla kılıcınızı kımddı • Bunu söyler so.ylemez şatonun ~ 
yamıyacak bir hale getiriyorum .. Gö _ lus~.na i~en m~rdıvenlere do,rru .? ue; 
rüyorsunuz değil mi? Sonra dikkat riidu. Bütün asılzadeler, \'e Sen)orl 
edin son ve kuvvetli bir vuruş.. Etti de kendisini takib etmeğe başladılar· 
dört! Bu arada Ragastana karşı bir ı;ok 

Ragastan bunu derdemez Rinaldo'
nun elindeki kılıc ikinci defa olarak 
ha"11ya fırladı. Boşlukta güzel bir 
ınünhaıtl çiıdikten sonra salonun ö
hür ucuna düşdü. Kılıc yere varır var 
ınaz uf ak bir sayha du}111du. Düşer -
ken oradan geçmekte olan bir hizmet 
cinin elini hafif ce sıyırmıştı. 

Bunu gören papas hemen hizmet • 
ciye dofl'u atıldı: 

- Bir şey değil. Kendini tut ve ar
kam sıra gel. Şimdi ilAcını yapanm 
hemen geçer. 

Hizmetti, papazı hem takib ediyor, 
hem de bu kadar telaş gösterdiğinden 
dolayı hayret ediyordu. Çünkü eJindc 
ki srynk çok ehemmiyetsizdi. 

Bu esnada salondaki Senyörler a
rasında bir kaynaşma oldu. Herkes 
~apkasını çıkardı. Sıraya girdi. Çünkü 
Sezar Borjfya odaya girmişti. 

eller uzandı. Bunlarm bir kısmı Se • 
zardan gördüğü iltifat, bir kısmı da 
biraz evvel kılıc kullanmakta göster· 
diji meharetten dolayı idi. 

• • • 
Bir hamlede Ragastan tarafrndıı.ıt 

kılıcı havaya uçurulan Rinaldo'ya :>e· 
ni bJr kıhc veren papaz Garkonyo, ~ 
linden hafif suretle yaralanmış olıııt 
hizmetcl ile salondan çıktıktan son~:ı. 
yirmi adım yürümemişlerdi ki hı~
metci birdenbire durdu. En·eli bır 
baş dönmesi hissetti. Sonra nıosınot 
kesildi. Dudaklarının kenarlarındr.ıt 
köpükler belirdi. Bir şeyler söyltın~k 
istedi. Fakat dili tutulduğundan bıt 
şey diyemedi. Ancak boğazından. h1

; 

rıltrya benzer bir ~es ~kh. Evvela d 
üstü düştü sonra yere yığıldı. 

e!!il -Garkonyo hizmetdye doğru ~ 
diJ'• miş, ölümün bütün safhalaruıı 
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-ARiHTEN MERAKL! BAHiSLER Silah satışı 

IIekimler piri -
Bolivya iJe Parguay'a 
ne zaoıan satılmış ' 

iki yıldan beri durmaksızın 
harp eden Paragvay ve Bolivya. Yıl önce eczacılaı· ya silah göndermemek hususunda 
m:Uetler cemiyetinde verilmiş bir 

kararın aleyhine hareket edenler 
olduğu üzerine İngiltere hükume-

lstanbulun eczahanelerinden 
~akit \'akit tikayetler yükselir .• 

ıdeınen bütün halkın ali.kadar 
o u"' b" gu ır mesele.. Bu arada 
Çok k" ku es ı runlardaki doktorlar "e 1 eczacı ar bahse değer ıanı • 
ttın. 

I Oç yüzyıl önce, eınaf alay • 
l\rında 1 • • • d" eczacı nrm geçımı ıu ı -
ı: Dü.kkanları tahtırevanlar ü

ıe · rıne konurdu. Buraya renk 

renk hap tişelerini dizerler, ec • 
:acılar etrafında yürürlerdi. Yol
an geçerlerken, rastladıkları 

ıayif kimselerin ellerinden tu -
~d r, nabızlarından muayene e • 

erlerdi. 

. Eski kitaplar, Eczacıların Pi
l'ı, lo~onan Hekim olduğunu ya
ııl .Jtlar. 

h Fakat bu tarif, bunların da • 
l a. çok doktor olduklarını gös • 
~rın_~edir. Çünkü bunlar, has-

gıbı görünenlerin nabızlarını 
l'lı~aYene ederlerdi. Bahsettiği • 

:~~ ~runda bunların yedi yüz 
u kanları, bin neferleri varmış. 
''E f nafı Macuncıyan,, ve "Esna-

1
1 Edhaını Edviye,, diye anlatı
&.tıl d ar, aha çok ec:r.-cılara ben· 
:e~tilebilir. Bunlardan birinci • 
erın u .. r •• d"kkA 1 b •• :r yuz u an arı ve ef • 
Yuı neferleri vardı. Pirleri Fiso
Ror itn:ı §. 

ler!'tuhammed kurunundaki Pir-
1 de Ubeyd Attar imit. 

J .Bunı a teıhir edilecek şey-
1 etıııj tahbrevanlar üzerine, alay
:;,,da halka gösterirlerdi. Aynca 
r lf s ıa\1atlar içinde darçın, dan 
ı~b~l, kakule, havlıcan, zencefil 

l 
1 §eyleri döver, gümüı hokka

a~ k J,. O}'ara.k, bunlan kullanan • 
~ta d ... 1 

agıtır ardı. 
"E , l snafı Edham Edviye,, diye 

d~ı anların sekiz dükkanları, on 
p?rt

1 
neferleri vardı. Bunların 

ır e. A ll rı. . bduısamed Zeyyad' dır. 
Ca elını Selman bağlamıf. Bu 

112'.f dah . d . 
~ : a zıya e yasemın ya • 
sı, mı k . . 
halk 1 ııbi feyler çıkararak 

B~· dağıtırlardı. 
bu l utün diğer esnaflar gibi 
tit:kar da alaya silahlı olarak it
dan ö eder, İstanbul ıokak.ların -

Yle geçerlerdi. 

l - Senin marifetin nedir? 
Zinnur fU cevabı vermiı: 
- Katibim, şairim, alim ve 

doktorum .. 

itte bundan sonra Zinnur, 
bütün hekimlerin Piri oluver • 

• 
Y elmi! seksen yıl önceki ecza

cılara gelince: Artık bunlar, bir 
kanunla idare edilir hale girmiş 
bulunuyorlardı. 

Diploması bulunmıyan hiç bir 
eczacı dükkan açamazdı. Müsa · 

ade almadan eczacı dükkanı 

açanların derhal dükkanları ka

patılır ve on mecidiyeden elli 
mecidiye altına kadar kendile • 
rinden ceza alınırdı. 

Dükkan nçmnğa müsaade al· 
mı~ olanlardan nizama uyğun • 

suz harekette bulunnanların ce
zaları da çok ağırdı. 

Bunların nizama uyğuns.uz 

bµtün eıyaları müsadere edildi

ği gibi bir mecidiye altından elli 
mecidiye altına kadar ceza alı • 

mr ve dükkanları üç aydan ziya· 

de olmamak üzere kapatılırdı. 
Nizama uyğunsuz hareketlerin 

derecelerine göre ruhsatnameleri 
tamamiyle alman eczacılar da O· 

lurdu. 

• • • 
Hiç bir eczacı, kabulnamesi 

yahud h'.er naıtgi ir eczacı dük

kanında şakutlik ' etiğine dair 
phadetname olmıyan kimseyi 
dükkanına kabul edemezdi. 

Bir eczacı fakirdi, bulunduğu 
dükkandan çıktıktan sonra, us-

tası razı olmadıkça, çıktığı dük
kanın bin zürradan yakın bir ye • 

rindeki dükkana gidib çalışa -
mazdı. 

N. A. O. 

tinin milletler cemiyeti nezdinde 
yaptığı protesto, timdi parlamen
toda görü~ülmektedir. 

Azadan Cons Morgan, mHletler 
cemiyetine böyle bir protesto ya
pılmıı olduğuna göre ne gibi bir 

netice elde edildiğini, İngiltere 
Har:ciye Nazırı Sircon Simondan 
soruyor. 

Bu mühim protesto, İngiltere 
Hariciye Nazırı tarafından kanu-

nuevvelin 19 unda milletler cemi
yeti Genel katibliğine verilmi§ti. 

Burada, Norveç hükçmetinin 
milletler cemiyeti genel kitibliği
ne bir ihbarı mevzubahıoluyor ve 
22.000 bombanın iki muharib 
memleketten bir '.ne gitmesine mü
saade edildiği yazılıyordu. 'Ancak 
bunlar, Norveç hükUnıetinin harp 1 
eden bu iki memlekete ıilah gön
dermemeğe söz vermesinden öne~ 
ısmarlamnı§ ve parası verilm:ş ol 
ması kaydiyle gönderilmi§ti. 

Sonra, Belçikanın Lyej tehrin
de harb silahlan yapan bir fabri
kadan 1667 aandrk harb mühim
matının "Ren,, isimli vapurla gön 

derilerek Arisa'ya çıkarıldığı ya
zılıyordu. Bunlar. pek ala anlatı- ı 
lıyordu ki, Bolivya hüktimetine l 
gitmekteydi. , 

Ayni zamanda öğrenilmitti ki, 
Ama.rant isimli vapur T etrinisa-

ninin 22 sinde gene ayni müeue
seden 1494 sandık mühimmat 

Monlevido'ya götürmütlür. Bunun 
da gönderildiği belli idi. 

. 

Amarant vapuru Antrep'ten 
T e~rinievvel 21 de ayrılmqtr. /1 

Bu protestonun verilmeainden 
iki gün sonra, lng:ltere hükUmeti 

milletler cemiyeti genel katibliği
ne bir daha göndermiı ve bunda 
da şöyle bildirmiıti: 

"Hükfunetimizin dikkat gözü 
----~----------------........... -····--··-········· ··:·:::::::::::::::::1i önüne getirildiğ' ne göre; Lyejde r ....... s·····a·····t··~·,··,··k· ev iil ki milli fabrika tarafından 2582 

.. ~~ sandık mühimmat lnamban vapu-
~ Bütün Boğaziçini Beykoza ka- H ru ile Kanunuevvelin 18 zinde 1 

fi dar görebilecek bir mevkide üç H Montevido'ya gönderilm"ıtir. An
~ katlı, beş oda,. bir mutf~, bir i~ I !aşılıyor ki, bunlar Paragvay hü: 
f: hamam elektrık ve su tesısatını ii kumetine gidecektir. Vapur An-

0 • • • fi. havi üç cephesi açık ahıab bir ii trepten Teşriniaaninin 17 ıinde 
ç ~: 1 .. Sthh ., .. z yıl önce, bugünkü .i bina acele satılıktır. ii kalkmıttır. 

l>a at Vekilliği yerine Hekim ; Adres: Beylerbeyi Fıstıklı ti l - - - - ---------
l'lıe~ :UY!"uktu. Yüzlerce bade - 1 yokuşunda Hacı Ömer Efen- ı : r:ııırııuuııııı9 Bayan ~ 
lcirdı ... ulunan Hekimbaıınm Te - disokak No: 5 (3906) :: \ 

~gı arpa.lığı idi. li====:m::m:::.::::::===:=====================~ı Mu·. z ey ye n 
ekinıle . p· 1 • z· . llıiı. [f rın ır erı, ınnun ı· 

ki ~eh sane ıudur: Mısır Meli • y enİ çıka O 
'"Ya M ~ede bir elçi göndererek 

•ır d" e llled Rum keferesi Mı. kitaplar ı T .. k 
e]jllı~Yartnı istila etti. Vilayetim r 1 Ven u r 
letinJ '~gidiyor. Lutfedip asker- Muvaffak Beyin "Yeni mek· Lo'canla ve Birahanesinde 
l'lıay e •sırımı fethet, ıenin hi- tebin ders va11talarından kum,, \ .. """" 1 

Eski LONDRA 

Dün ve Yarın Ki ap arı 
Dünyanın en çok tanınmış ve beğenılm ş eserlerı 

Yurdumuzun en saltıhıyetli bilginlerı elife 
güzel dilimjze çev1 İlmEktedır. 

Yirmi kitabı birden edınmtk ve ~ok de~erli b;r kü 
tUphaneye sahip olmak istiyorsanız 

Dün ve Yarın 1 ercüme KüJlıyatı 'na 

Abone ol unuz . 
Bu külliyata abone olma k için müracaat etmekte olan oku· 

yuculanmıza bir kolaylık olm ak üzere abone ıartlarmı yazıyoruz. 

Abone şartları: Onar kitaplık 1 inci serinin fiati 
"636'', ikinci ıerininki "504., kuru§tur. 

ödeme şartları: Birinci seri için "236", ikinci seri 
için "204,, kurut peşin alınır. Kalan kısımlar her ay bir lira ve
rilmek üzere takıite bağlanır. 

- Hangi seriye abone ot unanız olunuz, pefİn alınacak pa 
rayı gönderir göndermez on ki tabı birden alırsınız. Kitaplar taş 
radaki okuyucularımızın adlarına yollanır. Posta parası alın 

maz. -
Abonelerin - taksitleri gününde ödiyeceklerine dair -

memursa daire müdürüne imza ettirecekleri bir taahhüd mektu· 
bu röndermeleri lazımdır. Memur olmıyanlar bu mektubu bir 
esnaf veya tüccara imza ettirebilir. 

Bu çok değerli külliyata l!lbone olmakta acele ediniz. 

Müracaat yeri. Yakıt Matbaası - Ankara caddesi, - lstanbul 
~ , •• :. ' • • • 1 .. • • ••• •• • • •• : .... 

Tak.im Abide karııamda 

AY Salonunda 
çok büyük takdirlere mazhar olan 

MüUiR ftURf DDrn 
GORSES 

muvaffakiyetli seanslanna devam 
ediyor. Her cuma gündü:ı saat 

dörtten be§ buçuğa kada ~ 

Zengin Programla 

ÇAYLI MUSiKi 
Duhuliye Yoktur 

Tam bir Roman 5 kuruşa 
Zamanımızın en büyük zabıta vak'alarmı hikaye eden 

Kara Gölge 
Roman ıeriıinin ikinci aayıaı ımlii 

Sarı Saçlı Adam 
Nqrolunmuıtur. Batından sonuna kadar zevk, merak ve 

heyecan ile okunan bu romanlardan her on beş günde bir kitap 
çıkarılacaktır. 

Her kitap baılı başına bir romandır ve fiyab yalnız bet 
kuruttur. 

Kitapcılardan ve 1ıazet~ müvezzilerinden arayınız. 

Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk ı lstanbul Asliye Üçüncü Hukuk 
:nahkemeainden: mahkomesinden: 

Terekesine mahkem&.:e el ko
nulan ö1ü F eyzulJah oğlu Mehme-· 
de ait olarak: 

Beyoğlunda T epeba~mda Met

rutiyct caddesinde (35) No: lu 

kahvehanede mev~ut yeni ~e met 

Ahmedin Ka11mpa~ada Bed
:-ettin mahnllesincle Havuzarka.11 

sokak 1 numaralı evde oturm11.kta 

iken ~imd i ikametgahı meçhul 

Fatma aleyhine açtığı 934-- 2150 

habeet~ ~ltında beylik olayım,, adlı kitabı Devlet Matbaa11 ta- ~- te-gann ı etrnektedir ...mıl 
ını ft .. d merli masalar iskemleler aoba ve 

. Riind 00n ermiş. Bu haberi rafından basılmıştır. Dei?eri 40 l Beyoğlu Dördüncü Sulh Hukuk 

numaraya mukayyet bo~nnmııı da
vasının tahkikatı biterek evrak 

hevete verilmiş ve şahit dinlen~ 

mek üzerP mahkeme 2 - 3 935 

saat 10.30 a bırakılmış gıyabında 

~inn~re~ de Hekimlerin Piri kuruştur. Satıldığı yer V AKIT mahkemesind~n: saire ile yatak yorgan çamaşn 
İn "ern ~ıniş. Yanında da Melik- kütüphar.esidir. VAKlT yurdu. l Beyoğlunda Tepebatında Meş- g'bi eşya 9 - 2 - 935 Cumartesi 
bir k rnıı olduğu bir çatal kılıç, nun, Türkiyenin her tarafında rutiyet caddesinde (3S) No: lu saat 15 ele açık arttırma suretivlP 
-.&.trrı::•ı-, dört ICıptı cariye hediye bulunan bayileri vasıtasile de 1 kahvehane kiracısı ve mezkUr kah satrlacaktrr. fstekH olanların göa 

Pe~· tec!arik edtlebilir. vehanede oturmakta iken 3-1- terilen gün ve saatte mahallinclı> 
lta.tttı dga~~er. kılıcı Zülfükar, 935 tarihinde ölen İran tebaasın· hazır bulunmaları ilan olunur 
illi~. Ca; uldiil diye Aliye ver· dan Feyzullah oğlu Mehmedin te- (3914) 
re, bir· ~Yelerden birini Ebubel<i- ,_ ____________ .. .:· rekesine mahkemece el konmu~-

~air li~n;,~:eyr'e ~çünciisünü YENi ÇIKTI tur. Uan gününden baılo.mak üze-

vapılan muamelelere beş gün zar

fında itiraz etmekle beraber mah· 

keme günü gelmediğ' veya \•ekil 

gönrlermediği takdirde bir daha 

mahkemeye kabul edilmiyeceği i

lan olunur. (3910) 

tltn, al 
1 

U\ryayı da kendi ya - ve m'rasçıların üç ay içinde Bey- D k v J O · ZAYi - 1 - 337, 75 - 5897, 
~!İreı· ~· \1ennış, bunun Cem· yetin Asıl' arı 

1 
re alacaklı ve vereceklilerin bir ay rır üro'oııt = Oper"" ••• --., 

.... Lrnıı. Fiatı ıoo kurut .. 1 0 .. d'' .. 5 lh H kuk h ı o tor n.emo z san 
•Yt'411 og u or uncu u u me • •: . 15 - 6896 liman cüzdanlarımızı 

bl... -· lllnıned b tak · • Tevzi yeri - VAKiT Matbaası k · b l · .. l 1.'· J<aralrö,· Tırpçu •:ır cad•tr """'~ •onra z· u , sımı yap • liiıı _____________ I emesıne a§ vurma arı ılan o U· 1 :::::::::::: Telefoa tı2SS :=:::~, zayi ettik. Uan olunur. (3908) 
uınur a aormuı: nur. (3913) lsmail, Nivui. Ahmed. 
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Korsanların elinde 
73 lngiliz ve Amerikan 

mekteb çocuğu 
Nasıl basıldılar , hAdlse nasıl geçti ? 

Çin denizinde konanlarm 73 
çocuğu kaçırdıklannı Aanaj ha
beri olarak kısaca yazmıttık. ln
giliz gazeteleri bu huauata ıu 
tafsilatı veriyorlar: 

Y elmit üç lnıiliz ve Ameri • 
bn mekteb çocuğunun Çinli 
korsanlar taraf mdan bir gemi i · 
çinde bastırılıp alıkonduğu ha • 
ber verilmitti. Kendilerinden üç 
gün iz görünmemiıtir. lngiliz 
harb gemileri, ve deniz tayyare
leri son hızla denizleri arqlln • 
yorlar. Ve ıonra ıelen bir haber, 
çocukların aağ ve emniyette ol • 
duğunu bildiriyor. 

Geminin adı Tungçov'dur. 
4,104 tonluk bir gemidir. Oç 

gün konanlann elinde kalmııtır. 
Konanlann maksadı, 73 ço • 

cuk için fidyei necat istemekti. 
Maksatlannm, doğrudan doğru
ya bu olduğu anlatılıyor. Çünkü 
gemide fazla tüccar eı yası yok • 
tu ..• 

Gemideki çocuklardan biri 
vakayı ıöyle anlabyor: 

"Şankhaydan aynlır ayni • 
maz gemımızı bastırdılar •. Ve 
dehıetli korktuk. Muhafızlar a • 
tef etmeğe bqladılar. Oldürüle
ceğimizi ıaruyorduk... Yalnız 

muhafızlar yaralandılar ... ,, 

Oğrenildiiine ıöre, korsan • 
lar, gemiyi Şankhaydan, Konı 
Kong yakınlarına kadar ıötür • 
müıler ve aaatlerce barb ıemile
l'inin ve tayyarelerin kendileri • 
ni aramasından kurtularak itle
rinde devam elmitlerdir. 

Konı Konı yakmlannda ge
miden' iki kadın müdire ve bir 
miktar da qya ile birlikte kaç • 
mak mecburiyetinde kalmıılar • 
dır. 

Gemi, az ıonra bir lnıiliz 
muhribi ile bulU§mUftur. 

c 73 çocuk anne ve babaımm 
bu üç sün içinde çekmediği acı 
kalmamıttır. Limandan ayrıldık
lanndan bir müddet aonra, ıe • 
miden telsiz cevaplan ıelmeğe 
ba§lamııtır. 

Bu çocuklar, uzun tatil müd • 
detlerinden ıonra, Şefudaki 
mekteplerine dönmekte idiler. 

Once, Tungçov jemiıinin tel
sizi kınlmıt sanılıyordu. Fakat 
Şefuya gibnediği görülünce 
( Koraanlann gemiyi götürdüiü 
istikamet Şefunun tamamen ak • 
ıi istikametti) geminin ya kara. 
ya oturmuı olduğuna, yahud kor
sanlar tarafından yakalandığına 
hükmedildi. 

O civarlarda konanlarm çok
luğu dolayııiyle, geminin kor • 
aanlarca yakalanması ihtimali 
daha kuvvetli geliyordu. 

Geminin limandan ayrılma • 
aından bir zaman ıonra telsizin 
kesildiği görülünce, lngiliz do • 
nanması, Suf fok harp gemisini 
ve Henna adlı tayyare gemisini 
bütün tayyareleriyle göndenniı
lerdir. 

Çocukulann lngiliz ve Ame • 
nkah olan babalannm çoğu, 
Çindeki miıyönerlerdir. 

Korsanların elinde kalanlar • 
dan bir mekteb muallimi de va • 
aiyeti fU yolda anlabyor: 

"Konanlar geminin kuman • 
dasını ele almca, önce telsiz dai· 
resini kapattılar. 

\ 
Telsiz zabitini hapsettiler ve 

kendilerinden olmıyan bütün di

ğer adamları da geminin altına 

ve aalonlanna kapadılar. Ve ıe • 
miyi aksi iıtikamete doğru yol • 
landmnağa bqladılar .• Çocukla
ra da bir ıey yapmamıılardı. Ya-

tı büyük olan çocuklardan bir 
kıımı, (Korsan) adını duyar 

duymaz, kitaplarda okuduğu 

konan hikayelerinin heyecanına 

kapılarak gözleri parlamış ve 
heyecanlı bir bayat Yatadıklan • 
nı zannelmitse de, sonra vaziyet 
daha ciddileterek herkesi bir 
korku almııtı. 

Konanlar, takipten eni konu 
kurtulmak için ıeminin adını bi-

le deiittinniılerdi. Geminin adı 
Tao Maru oldu. 

Bu adamların hepıi, Şanıhay
dan yolcu ııfatiyle binmitti. Tam 

limandan aJTıldık, aonra bu • 
km verdiler •.• ,, 

lngiliz torpitoau, koraanlarm 
elinden kurtulan gemiyi Kong 
Kong'a kadar git.mittir. 

1200 kişi tevkif 
edildi 
(Btlf taTalı 1 inciJe) 

ten ve mechul askerin mezarına 
bal' demet Ç.içek bırald.ddaa .aoma. 
ıükunla dağdmıılardır. 

Poliı müdürü Konkord meyda
nma b1T&kılan çiçekleri ıeceliyin 

toplattırarak, 6 Şubat 1934 kur
hanlannm Perlqezdeki mezarla -
rına koydurlmuttur. 

Amerlkada altın 
esası meselesi 

Vaşington, 7 (A.A.) - Büyük 
divanm vereceği karar, altın e • 
ıasına muhalif olduğu takdirde, 

Bay Ruzvelt'in müstaceliyet ka
rarı vermek niyetinde olmadıiı 

kanaati, muhtelif salahiyettar 
mehaf:lde hakimdir. 

Müıtaceliyet uaulü mucibince, 
Reiıicümhur, yabancı dövizler i· 
le yapılacak muamelatı tanzim 

ve batti menedebileceii ıibi, 

doların da kıymetini düşürme • 

ğe, devlet Eondolan satın almak 

üzere 3 milyar dolarlık yeniden 
kağıt para çıkarmaya, banka 
muamelabm tabdid eylemeğe 

ve uluslar arası tediyatta altın 
kullanılmasmı yasak etmeğe ka
dirdir. 

Sar hakkında 
mUzakereler 

Bale, 7 (A.A.) - Sar müza
kereleri hakkında, lıviçre telgraf 

ajansı tarafından verilen izaha • 
ta göre, Sarın Almanyaya, ge • 

rek malt ve gerek ökonomik ba

kımlardan rücuu 18-2 tarihinde 
vuku bulacaktır. 

idarenin, heyeti mecmuasiyle 

1 Martta teslim edilebilmeıi için 

gereken hazırlıklara hararetle 
devam edilmektedir. 

HABER - Utun PolfNt 

Seçim aJayı 
( Baı tarata 1 ıncide) 

Yann, Türk ulusu en yüksek 
aoıyal ve siyasal hakkım kulla • 
nacaktır. Yarın ilk defa olarak 
Türk kadını saylav seçiminde 
ikinci müntebib ııfatiyle reyini 
atAcaktır. 

Hazırlnnan programa 8'Öre, 
yarın a~al sekiz.le bayrak ve çi
çeklerle ıüslenmit bir kamyonla 
- rey sandığı - belediyeden a
lınarak Taksim meydanına götü
rülecektir. Heyetler ve halk se • 

kiz buçukta Takıfmde toplan • 
mı! olacak, sandık ta ayni saatte 
ıelmit bulunacaktır. Sandık Tak
sime varınca heyetler ve halk 
tarafından büyük tezahürlerle 

karıılanacak, Şehir meclisi aza
sından Nakiye ve Refik Ahmed 
tarafından befer dakika süren 
birer nutuk söylenecektir. Bun • 
dan ıonra istiklal marşı çalına
cak, bu ıırada abideye tehir na
mına bir çelenk konacaktrr. Sa -
at dokuzda ıandık Oniveraite 
aalonuna getirilmek üzere yola 
çıkanlacaktır. Alay ıu tertipte 
hareket edecektir: 

Batta yürüyüf halind~ !ehir 
bandoıu olacak, arkada rey 
kamyonu bulunacaktır. Bunu 
belediye reisinin otomobili, fır • 

ka reiıi ve arkanı otomobilleri, 
Üniversite rektör ve dekanlan 

otomobilleri, teftit heyeti oto • 
mobilleri Ticaret odası ve ticari 

tefekkürler otomobilleri, Oni • 
verıite talebeleri otomobilleri i • 
lerliyecektir. 

Alay tramvay yolunu takib 
ederek iatikliJ caddesi, T epeba
u. Siıhane yoku~, Karaköy, 
Köprü, Eminönü Bahçekapı, An
kara caddesi yolu ile Fırka mer· 
kezi önüne çıkacak, Beyazıtta 

Üniversite salonuna gidecektir. 

Beyazıtta Cümhuriyet mey • 
danında toplanmıt olan halk a • 
layın gelişini büyük tezahürler
le kartıhyacaktır. 

Taka im meydanında, fırka bi
nası önünde, Cümhuriyet mey • 
danında bandolar bulunacaktır. 

Saat dokuzdan itibaren tram
vay münakalatı duracaktır. Ala
yın fevkalade olacağı muhak • 
kaktır. Şimdiden 600 otomobil 
kiralanmıttır. 

Yarın ıece Halkevi tarafm • 
dan yeni aaylavlar şerefine Pe
rapalasta bir balo verileceği gibi, 
Şitli gençler birliği tarafından 

da Park Otelde bir çay verile • 
cektir. 

Bundan batka fırka ieşkili.t 
kademeleri tarafından da müsa
mereler tertib olunmuıtur. 

Seçim tef tit heyetine müra • 
eaal ederek müstakilen namzet
liğini koyanlar günden güne ar
tıyor. Dün de komisyoncu Nec • 
mi Güneı, Samatyada Ermeni 
mektebi müdürü ve eski Darül • 
f ünun hocalarından Keıork, te • 
ıiaatı el...:ttrikiye tirketinde müs
tahdem Sadun, General doktor 
Şükrünün yeğeni Kadı oğlu aile
ıinden muallim Suzan, mürettip
ler cemiyeti reisi Cemal dönmez 
müstakil namzetliklerini koy • 
mıqlardır. 

ikinci mUntehlpler 
çağrılıyor 

lstanbal intihabı mebuıan tel
tiı heyetinden: 

Büyük Millet Meclisi betinci 
intihap devresi lstanbul !aylav -
)arının seçimi 8 ıubat 1935 cuma 
günü yapılacağından ikinci mün
tehiplerin qağıda gösterilen ııra 

Londra için bir 
maarif planı 
S mllyoo lira 

harcanacak 
İngiltereden ıon gelen haberle

re göre, Londra tehri için üç yıllık 
bir maarif planı hazırlanmıtbr. 

Bu planın yerine getirilmesi için 
3,000,000 lngiliz lirası harcana· 
ca.ktır. 

Londranın maarif ıervisinde 
hayli eksiklikler görülmüttür. 

ilk mekteplerin okutucu ve ba
kıcı kadrosunu genişleteceklerdir. 

Mektep binalarınm vaziyeti 
değittirilecek, mekteplere ııcak 
su temin edilecek bu günkünden 
daha iyi sıhhi tartlar hazırlana
caktır. 

Londrada 40 tane kadar mek
tebe yeniden biçim verilecektir. 

Açık hava ve bakım mekteple
rinin sayısı çoğaltılacak ve bugün 
kü orta mekteplerde çocuk bakı
mı ıınıflarrrun f azlalatbrılmasma 
giriti 1 ecektir. 

Mekteplerde çocukJarm ditle
rine bakı!maıı iti, her çocuğa tet
mil edilecek kadar geniıletilecek
tir. 

· Teknik müeueselerinin ilerle
mesi ve vasıtalarının çoğaltılmaıı 
dütünülmüttür. Gece mektepleri
ne de bir üstünlük getirmek iate
niyor. 

ilk orta ve bunun öteıi olan 
mekteplerde tecrübi itlere fazla 
ehemmiyet vermek kararlqmıt
tır. 

Londra şehrinin üç yıllık maa
rif proğramının tatbikine, timdiki 
halde en kötü mekteplerden Ye 
lahb-weıntlerdıckl mekteplefiRll 
giritilcektir. 

Terbiyede sinemadan da fazla 
iıtif ad eye karar verilmiıtir .. 

Yabancı liaanlan, konutulan 
.memleketlerde öğrenmek üzere 
müsabaka imtihanlan açılacaktır. 

38 - 1935 Londra maarif pla
nını o ıehrin timdiye kadarki ma
arif hayatında mühim bir dönüm 
noktası saymaktadırlar. 

Ihsan Yavuz 
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Tebliğ 
( Btlf taTatı 1 ,nciJı) 

yeti Fırka namzed listeıine ~ 
lolunmuttur. Karı Jiıtesiod ki' 
eski saylav Faik Bermek To 
vilayeti namzed listesinde ~ 

• __ _Ji" 
bırakılan yere Fırka~ 
larak konmuıtur. 

• • • 
Cümhuriyet Halk frrirl" 

Genel Katipliğinden teblii 0 ' 

lunmu9tur: '111 
Mütekaid General Refet 

fırkamızm lıtanbul' da bot bl,' 
raktığı müstakil aaylavlık İ9' 
namzetliğini koyduğunu öi"" 
dik. Fırkamızdan ayrılık fikİ'~ 
leri tarihimizde belgeli olaO 
zatın Mecliste aradığımı~ .., ~ 
beıt münabıa için bir süJ• 0 dl 
cağmı umarız. Bu nıak•• 
Cümhuriyet Halk Fırkası UıoO' 
mi Reislik Divanı Fırkandl ~' 
tanbul ikinci müntehipletİllİ' 
mütekaid General Refet'• 
vermelerini iltizam eder. 

Ademi tecavüı 
misakı 

Japon gazeteleri 
glllere-Japonya s~ 
!aşmasını tekzib 

ediyor 
Londradaki Japon, Aııı~ 

lnıiltere arasmdaki ihzari d ;!,. 
konutmalarının durmaıındaO "'~J 
ra, lngiltere ve Japonyanın k' 
aralarında anlatmak üzere ol 
larına dair rivayetleri Japoll 
butı tiddetle tekzib ederek d 
ki: 

" Deniz konu,malarmm 
maJmdan sonra, TöKyöaa C1\i 
len, bir Okyanua miıakınlll ~ 
kanlan etrafında tetkikat !;. 
maktır. Bu misak bir -dedi' I' 
cavüz- miıakı olacaktır ve 
giltere, Amerika, Japonya, Çil 
&rbi Okyanusta araziıi oaı.o 
ğer memleketlerin de, bu dJ• 

girmeıi ileri ıürülebilir •.• ,, 
Bu misakı lngiliz Haricİ11, • 

zm Sircon Simonun teklif e 
ıöylenmekteyıe de, lngiliz 
mehafilinde tekzip oluıınuJıı-

~ Kadın ve erkek -----------
terzial V ahudl aleyhtarJ,r 

SOtDn sıklar hep b I d 
•rada giyin rler aş a 1 ' 

Pariıten lngiliz aazete~I fer keseye ve • 
bildirildiğine göre, Sar ~ arzuya uygun el· b r 

t>iı~nizi ancak mından ıonra Straburı _ı,J 
orada yaphra· diğer Alıas şehirlerinde, Y ~ 
bil•rıiniz. aleyhtarı hareketler baıl&Jlll~ 
lstanbul Yeni· Bundan üç gece önce, 1-·ıfl"' 

postahane kar· ce duvar, limba direğj ve~' 
tıstnda Foto Nur ıa Yahudi dükki.nlarının I ~ ~ 
yanında Letatet kanları üzerine bir çok yas• ~' 
hanında. ğıtlar yapıfbrılmıfbr. Bu lıi~ 

ile Beyazıtta lıtanbul üniversite
si konferans salonunda bulunma
ları ilin olunur. 

Saat: 10-11 Eminönü kazası • 
nın ikinci müntehipleri. 

Saat 11-12 Fatih kazaıının i · 
kinci müntehipleri 

Saat 12-13 Adalar ve Bakır • 
köy kazalarının ikinci müntehip
leri 

Saat: 13-14 Sarıyer ve Bey • 
koz kazalarının ikinci müntehip. 
leri 

Saat 1~·15 Osküdar ve Kadı. 
köy kazalarının ikinci münte • 
bipleri 

Saat 15-16 Beyoğlu kazaımın 
ikinci müntehipleri 

Saat: 16-17 Betiktaf kaza11 • 
nm ikinci müntehipleri. 

larda, "Hristiyanlar, yaln•~_:,Lt 
tiyanlardan alıt verit edlP""" 
tözü görülmekteydi. 

Herkeı "Bu propagand•!'.,,. 
manya yaptmyor,, kan_.tiı" 
lemekteymİf... ,J1 

Yapıfbrılan bu kağıtl•:~ 
tında esrarengiz bir ku:"' b';!_ 
İfareti vardır. Bu ipretıll• • il' 
binaların da üzerine bOY 
çizildiği görülmüttür. • ~Jıl"' 

Sar reyiimmdan beri· d'#... 
Loren havaliıinde Alaı•ll eti.., 
celerini andınr bazı harelr 1dof' 
vakit vakit aeziimekt• 0 

yazılıyor. 
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Saba~h=la~r ...... --=~~~-~=M====A===z=-= lçiniz. Sart:ığmızın nlzımıdır. HAZ1~1SIZLIGI, MlOE. YANMALAR!~ giderir. 
MiDE ve BARSAKLARI boşa!ım:ık suretile KABIZUGI, AGIZDAKJ TATSIZ-

aç kar LiGi ve KOKUYU izale eder. Hiç bir uzva zarar vermez ve alıştırmaz. FAZLA 

b' n 1 na YEMEKTEN ve iÇMEKTE~ sonra mide ~·e vücudunuzda hisse ttiği niz ağnlığı 

15 

ır kahve kaşıgv 1 M Ey v A Tuz u derhal hıfıfletir. MAZOrt ismi vemıırkasınn çok dikkıc edilmelidir. DEPOSU 

~--~~_:..~~~~~~_:_~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-1a_zo_n_v_c_no_tt-on __ ec_za_d_ep_o_su_. _Ba_hç-ek_a_pı,_ı_ş_Ba_nk_as_ı_ar_ka_~'_"d_a_N~'o_ı_2 __ ~~ 

''Y aşamanın zevki kalmadı!.,, 
Qen~llk ·hazlnelerlni israf ederek vakitsiz kuvvetten 

dUtenler, böyle söylerler .. 

Fakat: · 

OınıtstzUğe kapı1makiçln sebebyok ÇllnkU 

SEKSüLin -
Çıktı, kutusu 200 kuruştur. 

BEŞlR KEMAL • MAHMUD CEVAD ECZANESi, Sirkeci ~" 
~ nın ııımııın:ımuıııımıınnıımınıııınıııııımııııınnııııııııınınınııım s. 6 91 ınınııııııııll!llıınnıııııııııınmııuım 

Ademi .iktidara 
karşı 

rnıobin 
.T a b 1 e t 1 e r i · 

bkekıerde tenasüli zafiyeti ve 
eı gevşekliğini tedavi eder. 

Eczanelerde bulunur. 

Fiyatı 150 kuruştur. 
'''"••ııı uı ı 11ııı .... 1ııııı1 11 11ııuıı111111ıııııı ı 1ııııııılll'"ıııı11111 11ımıı111111•ıııı11111ııııııııı 11ııııı · auaıuıııımmııınnııı 

~ eçet;·ı·~·;· , : ....... """'""""'"' ......... """": ......................... .. 
Müs ahzarlar 1 'Parfümö i Ö 

}{ A R A K .. b1"°------~...-.~-..----~-~ 
31 ~~~~~~~~ Konzo nsoro~ 
gı 1 y' d . e u r u h u 
' 'ı egane oi di gü.. il U 
)~ı zellk kremidir. T e-

ECZANESİ 
lstanb 

Hüseyin Hüsnü 
uı - Karaköy caddesi "o. 5, Tel. 41252 
"' 

nıııııu 
-llıııııılllll l ııı •tllfl 

il ullllllli111Jtımırtılü:iııııııııuııillüıııııı.'llili~inllllllfllllİlliltıl1111llİİlltiııuııııımııtııııllJll11llll!ııı 

·~Eo 
~"lı> 

KAŞE 

ALMiNA 

ninizin daimi taze
liğini Krem· Balsa
minile koruyunuz. 

.. fte"ralji ·Baş ve diş a§relare • Artrltlzm ·Romatizma HABER 
F.· T. 849 r\kşa.m Posta ı ---

iDARE · EVt 
IST ANBUL ANKARA CADDESi ~·=-···· _ _ --,..__ 

·····=::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::.-:~::::::::::::::::::::n re1vaı Adrest ı ISTA..l\'DUL llABEH 

Biletimle öksürük, göğüı nez 
ı elerile hat ve müzmin kasaba\ 
ıltibabl randa, zalilrcye ve ntlil· 
ccnb ve boğmaca 6ksürükleriode 
çok faideli bir şuruptur. Göğüs 
leri zayıf olanlara da ayrıca ta•· 
ıiye olunur. Her eczanede bulunur. 

Büyük 

Tayyare Piyangosu 
18. ci 1 erlip 4. cü Çekiş 11. Şubat 1935 dedir. 

Büyük ikramiye·: 25.000 Liradır 
~ D k A ii Telefon 'F~ı ıaın1 idare: 'Z4P"0 

!!~()l'taok~~r Aşh'!1fet sım j! r·Aeö~E .. ~A~T~~~: .. 
..... ~ oy ı a ur u~:"if l'Urkl7eı 1%0 ~ 86(1 lt30 K,.. 

Ayrıca 10.000, 4.000, 3.000 liralık ikramiye
ler ve 20,000 liralık mükafat vardı,.. 

'f Ec.oebh 150 140 MO ıeın 
ls tJay ' :; 

ı ~otlf lttrıbuıu Yolu, Muallim Naci cad. No 115: Si ILA" TARiFESi 
~~~tı hnıznç:~ gtUz~l yerinde geniş bir park ortasında her türlU asri H n;=/~ ::ı:!~' 

i '\' ara aç k emız, fiyatları çok ehven n kadın erkek her türlü :: ............................................... . 
• lltak ı· 

1 
hastahane ii Snhibi ve Neşriyat Müdürü: ! lıt bo~urn •Yatları iki lir.adan iti baren i!I 

: ~ \'e kad : HASAN RASiM US 
• hı-.. t nrneı·ı 1 ın ameliyatlnnyle apandisit, fıtık, basur ve buna E. Hıı8ıJaı"'ı .._

1 1 
<VAKrrı Matbaam 

. ">Ur Ye er · · h •• ı; " " gönder·ı · ıçın ususi, fiyatlar, arzu edene fiyat listesi ve U llm:KDıaaıl::mla:.:J.-mc!IS:.mmm:ı:ır.. 
;::~ 1 ır. Telefon: ( 42221) S! ·--·:::::::····-.. :ı ....... :::::--·············· ..................................................... ,,, ,,......: .. 

Günün Foto -rafları 
Muhtelif gaıetelerde çıkan g ünüu hadisc l erıne ait fo. 

ı ograflarla ıpor me cmualarmda gördüğüntız spor hare· 
lcetlcrinc ait f 0 1ogrnflar valnıı tstanbulda V AKIT 
kütüpha nesinde sn tıl maktadır 

~ ........................................................... ---·-·- ·--
Q~ÇekQpıda .~Dli~ necoti~e Taze Biri~ci Morino Holı~ laiının Kiloluk şişeleri 60 kuruştur. 



Türk matbuatında bir yenilik olarak sayılacak bu roman birinci defa "HABER,, de çıkıyor. Bu roma

nı bir sinema •eyreder gibi takib edecek heyecandan heyecana düfe ceksini.z 

-y·a·ı·n·iz .. ··Resi·mie·r:-d et1 
ibaret Heyecanlı ve 
Büyük Polis Romaf11 

............................. ·-················-·-····· ............ ,.. ............................ .. ...... ·------····-.. ·····························-·-································································· .. ----..-··············--····· ...... --.. ----····-·····-· ... ·········--·-······· .. -... ·······-·······-· ... ···-· .. ···········-··················-
YA! OfMEI( PA"~S 
POLİS HA,·ıyfSİNe rELE ~ 
FON ETTİ: GÖ~ECE:~~flV 
Kl 6ALD1 HİC BİR '-• 
ŞEYDEN KOfO\P1 


