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Museviler Ve Türk Harsı 
Arapların Arasında 

• 
Yine işler Karışacak Gibi 

Hicaz Ve Yemen Veliahtları Ordularile Karşı Karııyadırlar 

Kahire, (Huaual) - Son gUn· 

lerde Yemen ve Hicaz hakkında 
heyecanla haberler gelmektedir. 
Burada çıkan Elbilağ gazetesinin 
yazdığına göre, İtalyan vapurları 

son bir kaç gDn içinde Yemenin 
iskelesi olan Hildeyde limanına 

birçok harp malzemesi çıkarmıya 
başlamışlardır. iki gün evvel yine 
bUylik bir ltalyan vapuru HUdey· 

Deniz Faciasının Tafsilatı 

Morrokastl Vapurunda 
200 Kişi Kavıp, 60 Tane Ölü Var 
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Ürperteccktir: 

Nevyork, 9 (A.A.) - Kazaya 
uğrayan Morrokastl vapurunun 
birinci seyir zn bili Vorms, san
dallnrı sancak tarafından denize 
indirmiye mecbur kaldığını, çUnkli 
rüzgar, alevleri iskele cihetine 
Bevkettiğinden, buradan kimsenin 
İfliyemediğini söylemiş ve şunları 
ilave etmiştir: 

«-Bir mUddet denizin üzerine 
baktığım halde kimseyi görme· 
clinı. Gemi bir cehennem keıil· 
lllltti. Bir baıtan 6bUr baıa 

yanıyordu. Biraz evvel, ıon 
mUrettebat ta denize atlamıı ol· 
duklarmdnn, güvertede kimsenin 
kalmadığım gördüm. Ben de bir 
sandala binip gemiden ayrılma· 
dan e\'vel, tekrar lçerde kalan 
var mı diye baktım, yoktu. » 

Mürettebattan altı ldşi, yangı· 

nm yıldırımdan ileri geldiğini ve 
geminin ktitliphanesindun çıktığım 
söylemektedirler. 

İngiliz bandıralı Monark Of 
Bermuda vapurunun süvarisi kendi 
5endal!arile (65) kişi kurtarmıştır. 

Lukenbak vapuru da (22) kiti 
kurtarmııtır. 

Son dakikada tesbit olundu· 
ğuna göre, Morrokaatl vapuru 
mürettebat ve yolcularından 
henliz (200) kişi kadarı meydan· 
da ,oktur. (558) kitiden (365) l 

& Deva•• 9 uncu 1ayfada ) 

deye yanaşmıı, iki harp tayyar•· 
sile ( 15) piyade tankı çıkarmıı hr. 

Şu birkaç gtın içinde harp 
teçhizatı dolu Uç ltalyan vapuru 
daha HUdeydeye gelecektir. Bu 
vaziyet, Arap cezireainde harp 
ateıinin tekrar parhyacağına kuv· 
vetll bir delil sayılıyor. 

Yemen veliahtanın kumanda 
ettiği ordu henUı Sa'de 
den çekllmiı değildir. Bu ordunun 
karııımda da Hicaz veliabb prenı 
F eysahn kumandaaında Hicaı or· 
du!ıu vardır. 

Bu vaziyet karşısmda yakın 

bir zamanda Arap çöllerinde ye· 
niden, bu ıefer daha şiddetli bir 
harp baıhyacağı endişeıl hilkllm 
alirmektedir. 

Diğer taraftan Japonya da son 
zamanlarda Arabistan vaziyetile 
ııkı sıkıyo alakadar oJmıya baş· 
lamıştır. Geçenlerde İslamiyeti 
resmt dinler arasında tamyan 
Japon lmperatoru, şimdi de Hi
caza .......... ~ •eiir aönder
mek kararını vermittir. Bu karar 
mucibince Japonyayı Arabistanda 
Şeyh Sakkaf isminde bir mUılU· 
man temsil edecek ve yakmda 
Hicaza gelecektir. - l#-

Yeni Bir Anket 
Hazırlıyoruz I 

"Sore Po.ta,, 6ütii11 olcagucula
rurnı 6iiıtlerc• dt1rl11 bir Merale 
lçl111l• tclcip •tlecelclerl v• çolc 
l.tlfad• 6Ör•c•klerl bir ankd .\a· 
•ırlam•lcl•dır. Birkaç RÜn• kadar 
ıteırııtmlg• 6aılıgacağız. 

····························································-
İı Fena! 

İngiliz Tacirleri Alman
yaya Mal Satmıyacaklar 

Londra, 8 (A.A,) - İplik tüc· 
carları, ticaret odaaı aıaaı, iplik· 
ciler federasyonu ve iptidai mad• 
deler ihracatçıları cemiyeti mU· 
me11illerl ticaret nezaretinde top· 
lanarak Almanyanın lngillz tüc
carlarına olan borç bakayaımın 
tediyesi meselesini tetkik etmişler 
ve müttefikan aşağıdaki kararı 
vermişlerdir :, «Bu tarihten itiba-
ren ve borç bakayaıının tasfiyesi 
meselesi hallediliııciye kadar Al· 
manyaya ne doğrud~n doğruya, 
ne de bllvaaıta katıyen hiç bir 
satısta bulunulmıyacaktır. ~ 

İspanvada 
Kabine Yeni Buhranın 
Eıiğinde Bulunuyor 
Madrld, 8 (A.A.) - Radikal 

yani hükumet mahafllinde kabine 
buhranına muhakkak nazarile 
bakılmaktadır • Reisicumhurun 
yeni kabineyi teşkile M. LörrUyU 
memur edeceği zannediliyor. Bu 
takdirde mumaileyh muhaliflere 
Uç neıaret verecektir. 

Bu Zamanda Böyle Şey Olur Mu ? 
------·- ---- -

Sahiplerinin Başına F e-
liketler Gelen Bir Ev! 

-- -----
Bu Bina Maçkadadır Ve Sahipleri Hep 

Hayret Verici Şekilde Ölmüşlerdir 

Fennin harikalar yarattığı bir 
devirdeyiz. Hergün hepimizi hay· 
retlere dUıUren yeni yeni keıif· 
ler yapılıyor. Fakat buna rağ· 
men gariptir ki bazı kimaeler, 

Musevi er 

hail, " Utur· auz it 11 Tekinsiz it gibi 
kUflU teUikkllere inanıyorlar. Tesa• 
dUfler bazı garip hldiıelere ıebep 
olurlar. Bazı kimseler, hiç dUşlln• 

( Devamı 8 inci BByfada ) -
Arasında 

Türkçe Konuşmak Türk Kültürile 
Bir Hamle Yaşamak için Yeni 

Bugün Musevi takvimi 5695 inci yılına. giriyor. Bu münasebetle Balat 'l'ilrk 
Külliir ve Yardım Cemiyeti, Muııevilerin türkçe konuşmaları hakkında bir 
beyanname kaleme almıotu. Beyannamct.le Musevilerin mutlak ıurette tUrkoe 
konuşmaları lazımıeldiğini, çUnkU Türk oldukları ve buglln Türk camiası 
arasında '!'ürk olarak Yatadıkları kaydedildikten ıonra deniliyor ki: 

"TUrk Yatandaıının Türkçe vazife baıma ıeçmeliyiz. Bize 
konuıması ıaruretini bildikten ve bu işte dUıen baıit vazifeyi 
kabul ettikten ıonra hepimiz ( Devamı 9 uncu 1ayfada ) 

Bir 
• 

Gemide isyan 
Oropos Yunan Gemisine Kırmızı 

Çektiler Komünist Bayrağını 

Atına, (Hasusi) - Oropoa ismindeki Yunan tnccar gemlai, Holandanın 
Rotardam limao1ndan hareket ederek deniıe açıldı~ı zaman tayfalardan yirmi 
kiti bolınlklik ilin ederek isyan tezahiiratında bulunmuılardır. fakat vapu• 
Pire limanına reldlfl zaman bunlar yakalanarak lıyan çıkarmak ıuçlle mah· 
kemeye verllmltlerdlr. RHlm, ıuçlular Uman karakolu•• •atOrölOrken ahD

mıttır. - A. Y. 
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ikmal 
imtihanları 
Ve Halk 

İkmal imtiJıaolarına ait olmak 
üzere Falih Hıfkı Beyin kale
minden çıkmış bir yazı neıret
tik. Dir hayli esaslı mUtalô.alan 
ihtiva ediyordu. Daha evvel, 

. bu imtihanların fena giden nis
betini de kaydetmiştik. Bu ya
zıların efkarı umumiyedo bırak
tığı tesirler şunlar olmuştur: 

İlyas Bey (Divanyolu Akın ticaret· 
hanesi) - Bu ıene ıınıftan dönen Ya 
J&hut ikmale kalan talebenin hayli 
dedikoduıu oJdu. Bilmem lıtanbulda 
ıöylenir mi? Anadoluda yaııyan bir 
darbı meseJ Yar: Kabahat paylaııla
mıyınca ı iğde de var, ağırtakta da 
yar, denir. Bu imtihan itlerinde de 
kabahat bir umur kürk oldu. Ne 
bocalar Ostl..-rine alıyorlar, ne de ta
lebe •• Falih Rıfkı Bey çok nciz bir 
•urette ifade etmiıtir: 

Biz iatatislik bllrolarına rakam de· 
sriJ, memlekete liyakatli adam yetiı
tirmek niyetindeyiz. Şahadetnameyl 
ellne alınca devlet blltçulne bir ola• 
cak yarı münevyer bir çok inun kilt
leıl yerine bilMI ye faydalı mahdut 
intan yetiıtirmek elbette daha hayır
lıdır. BugllnkO okuma Ye okutma 
•lıtemlnln bozukluğu anlatıldı. He
men çaruine bat vurmalıdır. 

lf 
Mehmet Arif Bey (Gcdikpıı.ıa 8) -

Umumiyetle talebemiz çalıımıyor. 
Blrçold.rı lltlmaala, tarafla eline bir 
pbadetname almaaını dOtllnüyor. 
Bunlar için a-aye damgalı bir kiğıthr. 
Bana kalıa ben tabadetname uıulOnO 
btlıbBtOn kaldınnm. Her itte diplo
mayı detll bllglyi Ye ılyı hakim 
lnlanm. En yOkaek mimurundan en 
kilçiltlne kadar mOaabaka imtihanı 

açarım. Bu mllaabakayı kazananı me· 
murlyete, it• Meçirlrlm. Şahadetname 
IJ1akatl detil, ancak bir talebenin 
muiyyen bir mtlddetl m6ktep ııraları 

OsUlnde geçirdifinl göster ir. Falih 
Rıfkı Beyin makalesini eaki bir tabir 
ile okadar atyarını mani efradını 

cami buldum ki haatalığ1mmn bu 
ıeklldekl teıblıl kadar bir hazakat 
taaaYYur edemem. Talebemiz çaht· 
mıyor. Fakat imtihanlarda en az 
mH'ullyet te talebenlndlr. Tedria 
ılıtemlmizi bir hale koymalıyız. 

• 
Faik Bey (Beykoz Çnyır caddeıi) 

- Çahtkan Ye deterll talebemizi in
kh etmeyelim. irfan itinde kemiyet
ten ziyade keyfiyete ehemmiyet ve
rllmelidlr. Pek acı olta da ıöyliyeylm. 
Bir Maliye amiri bir aenelik tecrllbe
din ıonra anlahyor Ye: Eski idadi 
mezunları Dariilfilnunlularımn:dan da
ha çok bilgili ve muvaffakiyetlldfr. 

Onun için Hkl idadi mezunlarını 

tercih ediyoruz diyordu. Bizde bir 
mektepli hanım misafirdi. İkmale 
knlmıı. Bir aylık ömrllnü ağuatos ba
ceğl gibi çayırlarda lStmekle geçirdi. 
Niçin çalıımıyoraun dedim. Ben der· 
ıiml imtihan kapısında bile yaparım. 
dedi. Kapıda yapılan denle aınıf ge• 
çen talebeden ne beklenir? Talebe 
çahımıyor, hocalar da çahıtırmasını 

bilmiyorlar. Diyeceğim. Dert anlaııldı. 
Tedavi edilmelidir. 

Çok Eski Bir Sahtekirlık 
Yolsuz Bir Gümrük Muamelesi Etra
fında Yeniden Tahkikat Yapılıyor 
Gümrüklerde mlitareke senelerinde yapılan bir 

beya~name aahtekarlığı tahkikatı, gümrUk teftiş 
heyetınce yeniden derinleıtirilmiştir. 

iki komsiyoncu tarafından gümrük beyanname
leri ve konşimentolar llzerinde tahrifat ıuretile 
gümrük idaresini ehemmiyetli miktarda zarara 
soktuğu iddia edilen bu aahtekiirlık hadisesi suçlu
larından birisi ölmUıtur. Diğeri de elyevm hariçte 

bulunmaktadır. Öğrendiğimize göre; bu eaki hidi .. 
senin yeniden tetkikini icap ettiren cihet, sahte
karlık meselesinde alakaları olduğu noktasından 

Bir ihbar 
Ölen Bir Kadına Mirasçı 
Uydurulduğu iddia Edildi 

Dfin polise ve mUddeiumumt
liğe mühim bir ihbar yapılmışbr. 
İhbarın mahiyeti ıudur: Kadıkö
yünde Modada oturan bir hanım 
geçen ıene varissiz olarak vefat 
etmiştir. Bu hanımın it Bankasın
da (2500) lira kadar parası var· 
mıı. Komisyonculukla iıtigal eden 
bir zat, tedarik ettiği bir başka 
hanımı varis göstererek mahke
meden veraset hücceti aldırmış, 
sonra bankadan o parayı çekerek 
aralarında taksim etmiılerdir. Po
lis ikinci ıube müdürlüğü tah
kikat yapmaktadır. 

Bir Altın 
Hırsızlığı 

Evvelki alin Beyoğlunda Ziba 
•okağında tuhaf bir hırsıdık 
hidiııesi olmuıtur. 

Büyük Zibada oturan Madam 
Eftalya iıminde bir kadının evine 
e~velki gOn pek eski ahbabı olan 
Madam Hrlaantl isminde bir ka· 
dın gelmiıtir. iki kadın bir mOd
det konuşmuılar, sonra misafir 
evden ayrılmııtır. Biraz sonra 
sokağa çıkmak isteyen Madam 
Ehalya beıibirlik altınlarının 
yerinde yeller esmekte olduğunu 
görünce karakola gitmiş ve Ma
dam Harisantiden fUphesi oldu-
iuııu s6ylemiıtir. Madam Hari· 
aantl yakalanmışbr. * Yeni ıehirde oturan Mari· 
ka isminde bir kadın ev ıahlH 
Horokinanın küpelerini çaldığın
dan tutulmuştur. * Musa isminde biri Şehza
deba9ında fırıncı Abbas eFendinin 
duvara aııh olan ceketini kapıp 

kaçnrkerı yakalanmıştır. 

Hapishanelerde Tetkik 
Hapisaneler umum mudürü 

Atıf Bey lstaobula gelmiştır. Bu
rada hapiaaneler işile meşgul 
olacaktır. 

zan altına alınan 8 kadar memurun hali vazife 
görmekte olmaları noktasıdır. Tahkikat, yeni 
cepheden henUz tamamlanmamıştır. Neticede icap 
ederse bu memurlara işten el cektirilecektir. 

Kasımpaşa 
Cinayeti 

Osman Çavuı iddiaları 
Tamamile Reddediyor 
Kasımpaşada metresi Nazmiye 

Hanımı öldürdüğü ve dlişeme 
albna gömdüğü lddiasile lnebo
luda yakalanarak getirilen Rizeli 
Osman Çavuı halckındnki tahki· 
kat devam etmektedir. Osman 
Çavuş cUrmllnU inkirda devnm 
etmekte ve Nazmiye Hanımın 
metresi olmadığını, dört senelik 
evli bulunduklarını ıöylemekte ve 
fU iddiada bulunmaktadır: 

"- Onu başkaları öldUrmUı
tUr. Ben kendi&inl çok aeverdim. 
Hiç öldürür mUyUm.,, 

Müddeiumumilik Oıman Ça
vuıun bavulunda çıkan Nazmiye 
Hanıma ait kanlı çorap, veıika 
ve diğar eşya ile cesedin Uzerinde 
ve odada bulunan çuval ve odun 
parçalan tızerindeki kanların insan 
kanı olup olmadığmı tetkik ettir-
mek Uzero tıbbı adli mliesıesesine 
göndermiştir. Tıbbı adli müessesesi 
bu eıya Uıerindeki karıların insan 
kanı olduğunu teabit etmiş ve 
raporunu müddeiumumiliğe g8n· 
dermiştir. 

Bir Cinayetin 
Yeni Suçla/arı 
Adliyeye Verildi 

Yirmi giln evvel Vefada bir 
kahvede bir cinayet lılendl, Etli 
lıminde birisi saldırma ile öldü· 
rüldU. Polis yaptıi• ilk tahkikat 
neticesinde EtüyU öldürenin Musa 
isminde birisi olduğunu teıbit 
etti ve Musa hakkında tevkif kap 
rarı almdı. Fakat tahkikat derin
leştirilince EtUye knma saplıyan
larm ŞUkrü ile yüzü kesik Kimil 
olduğu anlaşılmış dlin ikisi de 
yakalanarak müddeiumumiliğe ve· 
rilmiştir. Üçüncü müstentik bu 
iki suçlu hakkında bir karar 
verecektir. 

Adliye Harçları 
Bazı Zorluklara Sebep 
Olduğu İleri Sürülüyor 

Yeni çıkan Adliye harç tali· 
matnamcsinin davaıı olanlara bir 
çok külfetler tahmil ettiği 
ileri sürlUmüştUr. Belediyenin de 
muhtelif . mahkemelerde' birçok 
davaları vardır. Belediye tarafın· 
dan ıubelere gönderilen mühim 
bir tamimde muhakemat mUdUr
lüğU ivleri için çok masraf edil
memesini temin için bazı tavıi· 
yelerde bulunulmaktadır. Bu me
yanda lüzumsuz davalara sebebi· 
yet verilmemesi de taırlh olun .. 
maktadır. BUtUn ıubeler, mahke· 
melere ait itleri de ıilritle intaç 
edeceklerdir. 

24 Saatin 
Hadiseleri 

Dün öğle Uzeri köprll Uı:erinde 
bir hadiae olmuı, sOratle köprO
den geçmekte olan bir tramvayın 
altında Sadi isminde 10 yaşında 
bir çocuk kalmış, fakat hafif su• 
rette yaralanmıı, ancak muhakkak 
bir ölümden kurtulmuıtur. 

'f- Şişlide bir evde hizmet· 
çilik eden Aliye Hanım isminde 
bir kadın Şişlide tramvaya atla
mak isterken düşerek ağır su
rette yaralanmıştır . 

lf- Sultanabmette oturan Bekir 
isminde birinin 6 yaşındaki oğlu 
Burhan Ahırkapıda denize düt
mUı ise de kurtarılmııtır. 

Limanda Bir Çarpışma 
Dün sabah limanda bir çar

pııma hAdiıeıi olmuıtur: 
Şirketi Hayriyenin 65 No lı 

Sarayburnu vapuru 9,5 postaaını 
yapmak üzere Boğaıiçi iskelesin· 
den kalktığı sırada, Kadıköyün· 
den köprüye gelen Akayın Göz· 
tepe vapuruna bindirmiıUr. Bu 
mt\sadecıede her iki vapurun da 
ön kısımları kıamen hasara uğra• 
mıştır. Çarpışma bir haylı gilrill· 
tlUü olmuş, yolcular bOyUk bir 
heyecan ve teliı geçirmiılerdir. 

Gliniin Tarihi 

Halice Kimse 
Sahip Çıkmıyor I 

Halicin dolmakta olduğunu yal''" 
mııtık. HaJlç ıirketl lazımgelen ma· 
kamlara mliracRat etmekleberaber, 
buraamın kimin tarafından temlzleoe• 
ceti mllhim bir muele teokil etmek• 
tedir. Belediye Halicin temizlenm• 
itinin kendiılne ait olmadığına söylil• 
JOr. 

Belediye reiı munlni HAmit Bey 
dOn bir muharrirlmlze demittir ki: 

" - Halice akan Kağıthane de• 
resinin ağzı temizJtniyor. Bura11 te• 
mlzlenince, derenin önünde koku 
yapan pislikler toplanamıyacak, •ular 
daha kolaylıkla Halice dökülecektir. 
Kuvvetli ıu cereyanı buradaki pislik
leri denize alıp götürecektir. Bunun 
için Babr;ycden bir tarak dubaıı 

getirtildi. Fakat dubanın çalııhğı ıa· 

man içindeki masrafını Belediye 
verocektir. Bu husuıta hesap yapı· 
lacaktır. 3-4 bin lira kadar bir maa· 
raf olacağını tahmin ediyorum. BO
tfin Halicin temizlenmesi çok ma .. 
rafa ihtiyaç göıterir. Şirketin iddiası 

srfbl hakikaten beş iskele, vapur 
yanaıamıyacak kadar sığıleımıı ola
bilir. Fakat bOtün Halici temizli· 
mek için Belediyenin kudreti yoktur. 
Halicin temb:Jenmesl itinin hukukan 
kime alt o1duğunu da bilmiyoruz. 

Maamaflh Haliçten kim istifade edlyoraı 
onun temizlemeıl lbımdır. Şimdi 

buradan Haliç Şirketi istifade etmek· 
tedlr. Şirket, Halicin hakikaten dol
mıya baolamaaı Qzerlne bize bir mO· 
racaatta bulunmamııtır •• 

Sabahlamak istediler 
Beyoğ)undakl tiltOncüJer beledi

yeye mllracaat ederek kendilerine 
Hbaha kadar açık bulunmak mll.a· 
adeıl nrilmeılnl iıtemitlerdlr. Daimi 
encümen bu mGracaatı kabul etme
miıtir. 

Boğularak ÖlmUt 
Adalar açıtında evvelki gtıo 

bulunan ceHdln, lzmitll 3S yatında 
Ratit isminde bir bahkçıya alt 
olduğu, denize düıerek botulmak 
auretlle öldüğQ anlıııılmııtır. 

Ramide llkmektep 
Raminin yanındaki kOçilk köyde, 

köylllnüo yardımı ile bir ilkm~ktep 
binası yapılmıya baılanmıştır. Burada 
ttırlnievvelde tedriıata baılanacoktır. 

Halkevlnde Toplantı 
Halkevl dil, edebiyat ve tarih ıu· 

beti dDn ıaat 17 de bir umumi he• 
yet toplantı11 yapmııhr. Bu toplantı· 
da aza dileklerini söylemişlerdir. 

Daimi EncUmende 
Belediye Daimi Encümeni 932 H· 

nHI kat'i hesap raporunu tetkik• 
baılamııtır. Bu rapor yeni Şehir Mec• 
Uıtnln ilk içtima devrealne 1et11tlrl· 
lecektlr. 

Parlamentolar 
Kon/ errı.nsı 

Şehrimizde toplanacak beynelmHel 
parJlmentolar kongreıine lttiralı 
edecek 300 azanın burada bulunduk· 
ları müddet içinde, umumi nakıl 
ya11tııJanndan meccanen lıtifad• 
etmeleri hakkında tirkeUer nezdinde 
yapılan teıebbilı mOıbet neticeler 
vermiıtir. 
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-
bir atlet - Sen benim aley- ı 

himde ı :" ıöy!Uyorıun amma Ha
uıa Bey ••• 

ıhd bilirim... zannettin?. 
... Ben de sana cevap veıme- 1 ... Senden korkuyorum ... Hele 

açarsam .• 
ıöylo bir aizımı 1 H~snıı Bey - Blırn<ln Rğzıııı AO:<l t.• 

gınıı dc.ı um, yarıv ) Ci'İndo ayakh~rıo• 
eçsaya ı.. daha iyi ederdin !. 
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erı 

Son Spor 
Dedikoduları 
Münasebetile 

l\Resimli Makale-
.... • 

~------ -- -----~--- r a Hadiseler Ve Gülergüzlülük a 

_l 
Zagrep yolculuğunun acı neti· 

cesinden ilham alarak spor işle
rinin baştan başa ıslah edilmesini, 
8Porcularm yeni bir teşkiiat içine 
•lınmaeım ve çalıştırılmalarını, 
diğer taraftan sporun gerilemesine 
•ebep olanların meydana çıkarıl
tnaaını istedik. Bu isteğimizin 

•ebeplerini sayarken huliisa olarak 
dedik ki: 

Spor bugün, beynelmilel te
masları kolayJaştıran pratik bir 
Propaganda vasıtasıdır. Bundan 
Renlı mikyasta istifade etmek 
lçin Tnrkiyede sporun kuvvetlen· 
tnesi lazımdır. Bugünkü te,kilat 
nıaalesef bizde sporu geriletıniı
tir. Girdiğimiz birçok beynelmilel 
tnUsabakalarda mağlübiyetlere uğ
tadık. Bu yUzden de maksadın 
tamamen aksi hasıl oluyor. 

Bizim bu iıteğimizde, esefle 
8ÖylUyoruz, demagoji göreler, mU· 
balağa ve mugaUita bulanlar var· 
ltıış. Olabilir. Fakat biz ortada 
•ile tutuJan bir hakikat knrıısında 
•öıe giriıtik. Fakat asıl demagoji, 
bu hakikati örtmek için baıkaları 
tarafından yapılmaktadır. 

Diyorlar ki: 
Son Zagrek seyahati, siyast 

bir icap ııeticesl ihtiyar edilmiş
tir. Esasen yola çıkılmadan çok 
e~vel orada yenileceğimizi söyle
dik. Fakat gidilmek hususunda 
ısrar gösterildi. 

Biz de diyoruz ki: 
. Sporcularımızın Zagrepte ye

nıleceklerini biz de biliyorduk. 
Fak~t buna rağmen oraya gidil· 
nıesıne taraftardık. ÇUnkU Balkan 
devletleri era•ında her sahada 
yapılan dostluk temasları arasın-
da spor karşılaşmalarının da 
büyük bir hisseıi ve faydası var· 
clır. Ancak Zagrepteki ağır mağ· 
lubiyet ıon bir ders olmalı. Ma· 
Ziye alt hatıralarımızı da yoklaya-
tak memlekette sporun her gün 
geçtikçe biraz daha gerilemeıinin 
Önllne geçmeli ve ilerlemesini 
tenıfn etmeliyiz. Yoksa, Zağrep'e 
Yenileceğinlzi bildiğiniz halde 
~İçin gittiniz, diye kimseye kaba· 
at bulmuş değiliz. 

.. Son Posta ,, sporun hem 
kuvvet ve sıhhat temin eden, 
hern de milli şerefi, milli hayu
teti yUkselten bir vasıta olduğu 

anaatinde bulunduğu içindir ki 
k~or itlerinin, tam manasile hü

urnet murakabesi altına girme-
~ni istiyor. Maarif ve Sıhhat 
1 
ekiletleri bu murakabe vazife· 

• ni üzerine alacak en mühim iki 
tnakarndır. Bu hususta bir teşkilat 
~~. selihiyet nizamnamesi yapıla· 
ılı~. Spor kulüplerinin çalışma 

tekıllerini tesbit eden bir kanun 

dd~ çok faydalı olabilir. Nihayet 
ıger rnede -

işi . .t nı rnernleketlerin spor 
erme aı rney:ıu t d .. 

olarak almak ı:uı a ornek 
suretle açılacak ~kU:ıdllr. Bu 

• v Yenı yolda yli· 
tUnmege başlandıkça eld d'I 

k k k .. e e ı e• 
ce azancın ço conıert ı 
~ . . o aca-
gına mutlak kanaahrnız vardır. 

Zağrepte Niçin 
Yenildik 

tfkarıumumiye Tenvir 
Edilecek 

1 . Ankara, 9 - idman cemiyet· 
trı ittifakı Zağrep yenilmeleri 

' 1ltafında tetkikat yapmaktadır. 
t Efkarı umumiyenin bu hususta 
• 'tı~iri şarkta tetkik seya
t -lınde bulunan Reis Aziz Beyin 
~detinden sonra kabil olacaklar. 

1 

Bugünkü ik ısat ilminin babası olan Adam Smit ha
yattan bahsederken ıunları söyler: " Hayat, hadi1elerin 
biribirinl kovalamaaından ibarettir. Her hldiae, hayat ve 
varlık işaretidir. ,, 

Hayat ve hadise... Blribirinden ayrılamıyan ve biri 
ötekini doğuran iki mefhumdur. Fakat hadiseleri güler 
yUzle kartılamak zaruretini de unutmıyalım. Koca bir ge
minin mahvedici heybeti karıısında muhakkak bir ölüme 

giden adamın güleryüzlülilkile, muhakkak bir ölümden 

kurtulanların korku saçan hüviyetleri araaındaki tezadı 
ibretle aeyrediniz ve kendi kendinize tekrarlaymız: Hidi
aeleri • rengi ve tekit naııl olursa olsun · güler yüzle 
karşılamak liizımdır. Vaktile lngilizlerln ıoğukknnlılığı, teh· 
ilkeye lrartı mütebeasim davranıoları bütün dünyanın 
gıpta ettiği bir meziyetti. 

• 
SON TELGRAF HABEWL.ERI 

Ordumuzun izmire Girişi 
eyecanla Temsil Edildi 

lzmir, IO (Hususi) - Şehri
mizin kurtuluş bayramı dün, 
dünkü telgrafımda kısaca bildir
diğim gibi çok parlak oldu. lzmir 
bu suretle en büyük günlerinden 
birini yatadı. 

Merasim iki kısım Uzerine ter
tip edilmişti. Sabahleyin erken· 
den Büyük Gazinin fzmiri ilk 
gördüğü Kemal Pata yolundaki 
Belkahve mevkiine gidilerek 
Halkevi namına irat edilen bir 
hitabe ile merasime başlanıldı. 

Sonra Halkapınara gidilerek iz
mire giren süvarilerimizden tehit 

olanların mübarek meıhedi ziyaret 
ve bu sırada da bir hitabe Irat 
olundu. 

Bu nutka, merasimde hazır 
bulunan bir sUvari müfrezemizin 
kumandanı gönUlleri heyecana 
getiren çok atefli bir hitabe 
ile cevap verdi, ıonra Bur· 
nova ıırtlarından ordumuzun 
lzmire girişini hatırlatmak üzere 
bataryalar ateı ettiler ve mUtea· 
ki ben kahraman ordumuzun 
lzmiri alışanı temsil için askerle
rimiz üç koldan ~ehire girdiler. 

Bütün bu merasim çok heye· 
~~~~~~~~~- -

A. Cevdet Beyin 
Kütüphanesi 

--İktısat Vekilinin 
Tetkikleri 

Elaziz 9 (A.A.) - Merhum 
Abdullah Cevdet Beyin refikası 
Fatma Abdullah Cevdet Hanım 
zevcine ait kütüphaneyi Elaziz 
şehrine teberru etmiştir. Kütüp· 
hane gönderilecek bir memur 
vasıtasiylo buraya getirilecektir. 

Son Çarın 900 Sandık Altını 
İngiltere Kıralımn küçUk oğlu 

Prens Jorj ile Yunan Prensesle· 
rinden Marina'nın nişanlanmaları 
birtakım şayialara yol açmıştır. 

Yeni bir şayiaya göre, son 
Rus Çarının hakiki mirascısı 
prensesin ailesi imiş ve 900 sandık I 
altın bu aileye teslim ediJecekmiş. 

lktııat Vekili Celil Bey dUn 
yüksek iktııat ve ticaret mekte• 
bini ziyaret ederek mektebin 
vaziyetini tetkik etmiştir. Tica
ret mekteplerinin ıslahı takarrür 
etmiıtir. Mektebin küçük ticaret 
kısmı ile lise haline ifrağ edilen 
kısmının programlarında yapıla· 
cak tadilat ehemmiyetli addedil
mektedir. 

DUn Ankaraya hareket eden 
Celal Bey Çarşamba günU Ankara 
den lzmire hareket edecek, orada 
incir ve Uz.Um vaziyetini telkik 
ederek tedbirler aldıktan •onra 

iSTER İNAN /STER 
ediliyormuı. 

canlı oldu, bütün lzmir halkı Ye 
civar köy, kasaba ve şehirlerden 

gelen halk tarafından sevinçle alkıt 
landı. Sonra Kadifekaleden bir top ı 
atıldı ve kıtla önündeki suvari 
müfrezesi tarafından hUkiirnet ve 1 

kııla binalarına merasimle bayrak 
çekildi. 

Müteakiben mera1lm, ~proğram 
mucibince akşama kadar devam 
etti. Huli1& İzmir dün kahraman 
orduya ve büyük Gaziye minnet 
ve şükran hislerini bir defa daha 
tekrar etmek suretlle çok bahti-
yar oldu. 

Ayasofya 
Müze Olacak 

Ayaaofyanm müze haline ge
tirilmesi hakkındaki tasavvurlar 
karar halini almııbr. Öğrendi· 
ğimize göre Maarif Vekili 
Abidin Bey ıehrimizde bulun
duğu mUddet zarfında bizzat 
bu mesele ile de meıgul olmuş 
ve tetkikatta bulunmuştur. 

Ayaaofya, Osmanlı ve Bizans 
eserlerinin bir müzesi olacaktır. 
Diğer taraftan Sultan Ahmet 
camiinin de umumi kütüpane ha
line getirilmesi keyfiyeti henilz 
tasavvur halindedir. 

··~;~~p-~iii;;~ir~;ı;i~J;·bi·;··;~;:~'i;;;i·· 
yapacaktır. 

iNANMA! 
Kayseri gençleri arasında dağcılık ıporlarına karıı 

iyi bir alaka ba,lnmış. Gençler Erciyeı dağının sarp 
ve knrh yamaçlarında yürüyüıler yapıyorlarmıı. Şüp
heıiz ki dağcılık çok güzel ve ayna zamanda çok 
faydalı bir spordur, insanı tabiatin aineıinde yaıatır. 
Fakat bu münasebetle dağın yolıuzluğundan bahudile
rek yürüyüf için güzel bir yol yapılması temenni 

Bizim bildiğimiz dağcılık ıporu tehlikeli, sarp ve 
dik kayalar arasında geçer. Dag- ıporcuları ipler, 

iNAN 

kancalar, çengelli ayakkaplarla mücehhezdir. Dümdüz 
aafalt yollarda düj'ün evine gider gibi dağ sporu 
yapılamıyacağana göre, eğer yapılmıt1a, bu temenninin 
yerinde olduQ-una ı 

I INANMAI 

Müstakbel Muharebe 

Nasıl Olacak ? 

11---------~ E. -
Artık anlaşıldı: M. Musolini ace• 

leci bir adamdır. Bir işe karar 
verdi mi sürüncemeye dOımesine 
dayanamaz. 

Bilirsiniz, dün 
üzerine çıkmıştı: 

bir tnnkın 

- ltalya yarının değil bugli· 
nün muharebesine hazırlanmalıdır, 
demişti. 

Mösyö (Musolini) sadece bir 
devlet adamı değildir, ayni 
zamanda mükemmel bir fctimai· 
yatçı, mükemmel bir hocadır da. 
Bu sıfatla araııra bakışı memle
ketinin sınırlarını aşar, dünyanın 

öbür taraflarına bakar, müşterek 
dertleri üz.erinde durur. 

Bilirsiniz, bu müşterek dert· 
lerden biri sarı ırkın çoğalma~ 

sına mukabil beyaz ırkın 

azalmasıdır. Mösyö Musolini bu 
münasebetle dün de hocalığmı 

takınmıştı, bir lngiliz gazetesinde 
Fransızlara nasihat veriyordu: 

- " Fansa için uzak değil, 
yakın Ani bir tehlike vardır, ila· 
cını bulmak için geçirilecek bir 
dakikası bile yoktur ,, diyordu. 

Bu nasihati celbeden hadise 
geçenlerde neşredilen bir istatis
tiktir. Doğru mudur, yanlış mı bil
mem, fakat bir bilgiç geçenlerde 
durup hesap etmiş: 

· - " Eğer Fransız çiftlerinin 
çocuk yapmamak iıtemeleri son 
18 sene zarfmda olduğu derecede 
devam ederae önllmUzdeki 1 O y ıl 
içinde bu memlekette doğacak 
çocukların ıayııı ( 550,000 ) i geç· 
miyecek. Ölenlerin sayıaı ise bun· 
dan çok oJduğuna g6r• Fransa 
devleti parasız, adamsız ve mUda· 
fansız kalacak ,, demişti. M. Mu
solininin dayandığı hesap budur. 
Ve kimbilir belki de doğrudur. 
Amma aksi de ileriye ıUrülebilir. 
Mesela: 

- Aç ağızların ve faydasız 

kolların bukader çok olduğu bir 
asırda, Fransız nüfusunun eksilmesi 
değil, İtalyan nUfusuoun çoğalması 
korkulacak ıeydir, denilebilir. Be
reket versin ltalyanlarm bütün 
dünyaca müsellem olan ırki me• 
ziyetlerl bu korku karşısında yU· 
rcğimize su serpecek mahiyette
dir. KanaatkArdırlar, azla besle· 
nip otururlar, musiki ve hitabet 
olduktan sonra üst tarafının pek 
araştırmazlar. 

Maamafih laterseniz madalya• 
nın yl\z tarafını daha iyidir, ters 
tarafını pek araıtırmıyahm, yalnız 
Mösyö (Musollni) nin cümlesinde 
bir kelime gözüme çarptı, o da 
Fransanın "adamsız. ve müdafaa· 
sız kalacağı endişealdir. Bu iki 
kelime bana Italyanın milli tari
hinden bir safhayı hatırlattı. 

" iki ordu karşılaşmıı, fakat 
döğüşüp kmşmaktansa, kavgayı 
her iki taraftan ıeçilecek Uçer 
muharibe bırakmayı muvafık bul· 
muş, hangi tarafın muharıplerl 
yenilirse o taraf mağlubiyeti ka· 
bul edecektir. Bir taraf Ho
ras kardeşleri seçmiş, öbUr 
tarafta Küryas kardeşleri. Ve 
ihtilaf ta Horasların Küryasları 
yenmesiJe halledilmiş.,, 

Fakat sakın müstakbel muha• 
rebede Fransa ile Almanyanan 
talihlerini iyi seçilmiı üçer ıampl· 
yona tevdi etmelerini tavsiye ede
ceğimi sanmayınız, mümkün olma• 
dığmı bilirim. Çünkü bu Uçer 
şampiyonun muhakkak top tllfek 
tacirlerile bankerlerden mürekkep 

( Uevamı 8 inol sayfada ) 



1 Ziraat Bilgisi (") 
1 

Silivri Yoğurdu 
!Vasıl Yapılır? 

-1-
lbrahim Sadık Beye: 
Silivri yoğurdu ile, Edirne 

peyniri de Türk topraklarında 
Türk bilgiıinden doğmuş olan ve 
bugün tamamen millileşmif bulu
nan iki ıUt azığıdır. Buglln her 
tarafta amlaa bu milli yiyecekle· 
rlmiz kendilerine benzeyen birçok 
memleketlerin yoğurt ve peynir· 
!erinden her itibarla yükı~k ev· 
safa erişmit bulunmaktadır. Çünkü 
Trakyanın feyizli meralamıdan 
akan koyun sütlerine Türk usta· 
larmın bilgisi dökülOnce bu ke· 
malin doğması kadar tabii birıey 
olamaz. 

Silivri yoğurdu diğer yo-
ğurtların hepıinden farkJı evsafa 
maliktir. Açık sarımtırak renkli, 
göz göz ve kalın kaymaklı, kıvamı 
koyu, keıillnce su salıvermez olup 
kendine mahsus hoş bir lezzet ve 
kokusu vardır. Yerleşmiş olan 
aıule göre beı kiloluk karavana· 
lar içinde yapılır. Ve bu ıekilde 
ticarete çıkanlır. Bu yoğurt mnn
hasıran koyun sütünden yapılır. 
Fakat bazı yerlerde dörtte bir 
nisbetinde inek sütU karıştırıldığı 
da vardır. Her halde sfitüo nefa
seti birinci şarttır. Onun için yo
ğurt yapılacak sütler evvela mua· 
yeno edilerek kesafetleri düşük 
olanlar, ekşiliği fazla bulunanlar 
ayırt edilir. Süt güğümlerinin son 
derece temiz olması, kalaylı bulun· 
ması, koyunları sağarken temizliğe 
ıon derece dikkat edilmeai bu 
isteği temin eder. 

Aksi halde sütler hem kesilir, 
hem kalaysız kaplarda bakırlaşa-
rak zehirlenirler. Sütler muayene· 
den sonra ıüzülerek kazana konur. 
Kazanlann ayrıca bir ıu kazanı 
içinde bulunması pek iyidir. Ter· 
cihan gürgen ve kocayemiti gibi 
uzun alevli odunlarla ocak yakı· 
)arak ıUttln kaynatılmasına baş· 
lanır. Bu esnada uzun ıaph bir 
pala ile mütemadiyen karıştırma
nın bUyUk ehemmiyeti vardır. Bu 
işe 1,S.2 ıaat kadar devam edi
lince sUtnn kokusu, koyulaşması 
değitir. Kazana vurulunca tok tok 
bir ses gelmiye ve sütte fazlaca 
köpük hasıl olmıya hatlar. O 
zaman ıUtUn piıtiği anlaşılarak 
lfe nihayet verilir. 

Bu sırada kaynar aodalı su
larla yıkanmış olan karavanalar 
yoğurthenin kenarındaki alçak 
ocakta ııralanmış bulunmalıdır. 
Kazandan tekrar güğümlere dol· 
duracağımız aıcak sütü mümkün 
mertebe fazla köpürterek bu ka· 
ravanalara dökmelidir. Bunun için 
sütü yüksekten dökmek maksadı 
temin eder. Karavanalar dolunca 
altındaki ocaklara kor haline gel· 
miş olan ateşten bir miktar ser
pilerek tekrar ısıtılır ki bu işe 
(kaymak pişirme) denir. Çünkll 
bu esnada sütün yağ zerreleri 
yukarı çıkarak kalın bir kaymak 
bağlar. Ekseriya 45 dakika sonra 
kaymak tutunca ateşler çekillr 
yoğurthanenin pencere ve kapıları 
açılarak sütlerin maya derecesine 
kadar soğumaları temin edilir. 
Sütler arasıra bir termometro ile 
muayene adilerek 45 derece~ e 
dU4tüğü görülünce mayalanmasına 
baılanır. 

Maya için bir glln evvelki 
yoğurt yarı yarıya ıu ile karıştı· 
rılarak busuai bir şırıngaya dol· 
durulur. Ve kat'iyyon kaymak 
bozulmadan her karavanaya 
15-20 santimetre mikibı maya 
taranga edilir. Artık yoğurdun 
uyku zamanı gelmiştir. Hemen 
evveli bir kat tülbent ıonra bir 
kaç çuvalla örtülerek halile bet 
saat kadar bırakılır. Bu mliddetin 
hitamında yine alir'atle örtüleri 
alarak yoğutların çabucak soğu .. 
masına çalışmalıdır. Eğer yoğurt
hanenin pencere ve kapılan bu 
istenilen cereyana müsaitse tabii 
bu iş'er yolunda gider. Aksi halde 
'lfO ....... rft .. ..,..,,. ... :., r ... _. ..... _...ı.!-j t.,-"7·_, .., 

• EKET 
Çorumda Belediye ihtiyaçları 

Tazyikli Su Tevziatının Islahı, Yeni Bir Zahire Pazarı 
Tesisi Ve Helalar Yapılması Düşünülüyor 

Çorum ( Hususi ) - Burada 
belediye faaliyeti son sene içinde 
düzgün ve salim bir mecraya gir· 
miş bulunuyor. Belediye reisi 
Baha Beyin yaptığı itlerden ziya· 
de ya)Jacağı 4ler çoktur ve 
muaisi muvaffak bir çığır üze
rinde ilerlemektedir. 

Bu arada on üç sene evvel 
kurulan "elektrik tesisatının tehrin 
ihtiyacını kartıhyacak bir ıekle 
ifrağı ve 1931 senesinde belediye 
reiıi Mühip Ruhi Beyin başladığı 
ve Şevket Beyin başardığı tazyikli 
ıu tevziatının ıslahı da düşünül

mektedir. Bu işler için iktiza eden 
para belediye bankasından istik· 
raz edilmiştir. 

Viliyet nafıa baımUhendlıU· 
ğine yaptırılan ıehir haritası 
belediye meclisinde kabul edil
memiştir. 

Harita işi VekAletçe tetkik 
edilmekte ve bir karara bağlanmak 
Uzeredir. 

Her yerde ayni mtlşkUIAt içinde 
ilerliyen bu işler için Vekaletin 
hususi tedbirler alması, şehir 
mlitehasa!slarımızı muhtelif mın· 

Kozlusporlular 
Galip 

Kozlu (Huıusi) - Zonguldak 
İşçi GU:cll He Kozluıpor kulübtl 
takımları arasında Kozlu ubasın• 
da yapılan maç çok heyocanh 
olmuş, maç 4-1 Kozlusporluların 
galibiyetile neticelenmiştir. ............. .__ ................ _ ........................... . 
edemezseniz iyi bir yoiurt yap· 
manıza lmkin bulunmaz. BfitUn 
bu işlerden sonra yoğurtun sevki 
m eseleai gelir ki deniz yolu ile 
gönderilecek ise 8-10 karavanayı 
Uat liste sıralayıp yollamak mUm· 
kündür. Karayolile gönderilecekse 
daha fada itina ve dikkat icap 
edeceği şüphesizdir. 

Nefis bir yoğurtta bulunan 
husuai bakteriler, barsaklarımızda
ki kötü bakterilerin zararlı faaliye
tine meydan vermediklerinden 
yoğurt ııhhate çok faydalıdır. 
Onun için dcğilmidir ki yoğurt 
yiyen çok yaıar derler. 

Çiftçi 
Afyonda Ali, Arifiyede Ccliilettin 

be~ !ere: mektuplarıat!ı aldım cevap 
veıeceğim.. Ç 

t•) Zlrnat huauııundakl mUtkUllnlnhl 
ıorunuz. Son Poıta'mn (çiftçi) ıl 
1.lse cevap verecektir. 

1 

Çoramda •aat kulesi 
takaf arda belediyer hesabına 
çalıştırılması çok faydalı olacak
tır. Aksi takdirde yapı ve yollar 
kanununun verdiği mühlet içinde 
ıehir haritalarının ikmali mümkün 

l 

ı 
olmıyacaktır; ayni zamanda tehir 
miltehassıaı tedarikine imkin bul• 
mıyan kasabalarımızın biribiriden 
çok farklı birer programla mak· 
BBttan uzaklaıacaklarına filphe 
edilemez. 

Çorumun ıirin ve ihtiyaca 
tekabUI eden mesireleri eksik 
değildir. Bunlardan birisi de şeh· 
rin en gUzel bir yerinde te'sis 
edilen «Çorum parkı)) dır biraz 
daha ihtimama muhtaç olan bu 
park Gazi Hz. nin bir heykeliJe 
de aüslenmittir; değeri yllksel· 
tilmiştlr. . 

Şehrin gösterilecek en güzel 
yeri Saathane meydanıdır ve en 
iyi dinlenme yerleri de buradadır. 

Bu itibarla yeni bir zahire 
pazarı tesis ederek meydanda 
yapılan zahire alım satımının 
menedilmesi doğru olacaktır. Bu 
kabil olursa ıehrin biraz daha 
tozdan kurtulması ve belediyenin 
işgaliye resimlerinin artması im
kan dahiline girer. Şehirde taz· 
yikll ıu bulunduğuna göre ücretli 
veya ücretsiz helalar vücuda ge
tirilmesi de ıehrin mühim bir ihti· 
yacını karıılıyacaktır. 

Balıkesirde Sünnet Düğünü 

Balılce.ird• Hlmag•l Et/alin glgdirdlgl 11• •tirtnet •ttlrdlğl çocıı'/clar 
Balıkesir (Hususi) - Himayel Etfal cemiyeti 6 Eylfıl mektebinde 

ıehir ve köy çocuklarından 100 yavruyu sünnet ettirmiş, aynca bir 
bu kadar yavru da giydirilmiş, dört gün dört gece yedirilmiı, 
içirilmİi ve eğlendirilmittir. Sünnet çocuklarına vali, kolordu kumanda
nı, Himayei Etfal vebelediye tarafından ayrı ayrı hediyel~r verilmiştir. 

Cinayetle lttiham Bir Katil OldürUldU 
Adapazan (Hususi) - lstiklAl Adapazarı (Huıusi) - Soy• 

mahallesinde oturan tahsildar gunculuk, hırsızlık, ırza geçmek, 
Kamil Efendi müddeiumumilik adam öldürmek ve saire gibi 
tarafından zevcesi Şevkiye H. mı suçlardan maznun olan ve hali 
öldürmekle ittiham edilerek mu- firarda bulunan Trabzonlu Hasan 
hakeme edilmek üzere ağır ceza oğlu Kara Mustafa meçhül bir 
mahkemesine sevkedilmittir. şahıs tarafından 6ldürlilmUıtllr. 

Memlekette Zafer Bayramı 

l - TOKAl'TA 
Kolo·du kumanda· 
nı Hüseyin Abdul· 
hh Pa a nutuk 
ıöylemckte iken. 

2 - ZARADA 
A•kcrt ve mUlki 
erklin resmigeçidi 
ıeyred.crlerken. 

-;ı - 'J'f"Fn:F ••u· 

ammer Recep Bey 
nutkunu ı8ylerken. 

4 - TiREDE ge
çi! reıml Hyredl
ıb-\tn. 

&-TiREDE Za• 
bit Hklll Nlya.r.I 
lSey &•tkumaa • 
danhk meydan mu• 
barebHlal anlatır• 

ken ılSrlhaektedlr • 

Tarihi Fıkra 

Göz 
Boyama 

Göz boyamak bazı memleket• 
lerde, pek iyl başarılan İıjlerden• 
dlr. Bazı kimıeler, başaramadık
ları iş için sık !.ık bu göz boyama 
usulilne müracaat eder. 

Aynı usulUn eski tarihte çok 
gOiünç örnekleri vardır. Bunlardan 
biri Boynu iğri Mehmet Paıa adlı 
Sadrazamın 1656 yılında lıtanbul 
kale duvarlarını boyatmaaıdır. 
Oyıl Venedik donanması Çanak• 
kale boğazı önünde mllhfm hare• 
ketler yapıyordu. Bozca adayı, 
lmrozu almıştı, Osmanh donan
masını kımıldamaz bir hale ıok· 
muştu. Görlinlişe bakılırıa onun, 
Venedik donanmasının Istanbul 
önüne gelmesi de mümkün gibi 
idi. Iıte böyle bir vaziyette 
Boynu fğri Mehmet Paıamn 
dütllne düşüne, taşına taşına 
bulduğu tedbir, göz boyamadan 
ibaret kaldı. Koca vezir, fayet 
Ye f &yet Venedik donanması 
lstanbula gelirse tehrfn mUdafaa 
tertibatını tam gllrüp te ürksün 
diye köhne duvarları badana 
ettirmişti. Fakat maksat, Vene
diklileri korkutmak değildi, latan• 
bulluların gözünü boyaınakti. 

Şimdi muhterem Akay idaresi 
de köprüdeki Kadıköy • Haydar
paşa iskelesine konulan parmak· 
hkları boyatıyor, o geçit, yolcu• 
lar için yaz ve kış bir cendere 
olduktan sonra parmaklıkları bo• 
yamaktan ne çLkar !. 

Bunu Akay idaresi de bilir. 
Fakat bize düşen Boynu eğri 
Mehmet paıalara rahmet oku· 
maldır! •• - M. T. 

Denizlide Maarif Hareketleri 
Denizli, 9 (A. A.) - Bu sene 

ilkmekteplerle liseye talebe mU
racaab her yıldan çoktur. Ilkmek• 
teplerde sınıf mevcutlan nizami 
mikdan geçtiği halde gelen talebeJ 
geri çevrilmemektedir. Bu sen• 
mektep olmıyao dokuz köyde 
yeniden mektep açılacaktır. 

Kayseride Srnaklar 
Kayseri, 9- (A. A.) - Bit 

haftadanberl ıimdlye kadar gö• 
rnlmemlş gayri tabii bun altıcı 
ııcaklar devam etmektedir. Ha• 
riret gölgede 38dir. 

Muşun Bingöl Dağlarına 
Kar Yağdı 

Muş ( Hususi ) - Yirmi beş 
dakika süren bir fırtına olmuı ve 
sürekli bir ıurette de yağmur 
yağmıştır. Tam bu sırada şehrin 
ılmaUne tesadüf eden ve ( 3260) 
metre lrtif aında bulunan Bingöl 
dağlarına kar yağmııtır. Maamafit 
yağan kar yerde fazla kalmamı{' 
ve yanm saat sonra erimiştir. 

Fırtınanın devamı esnasında bir• 
çok kimıeler hafif bir sarsınb 
duyduklarını aöylemekte ve bunull 
bir hareketiarz olduğunu ileri 
ıllrmekteclirler. 

Somanın Kurtuluş GUnU 
Soma (Huausi) - 13 eylul 

Somanın kurtuluş gUnüdUr. Soma"' 
lılar kurtuluş günlerini kutlulama• 
için timdlden bUyUk hazırlıkları 
baılamıılardır. 

Kös Ormanında Yangın 
Osmancık (Hususi) - Kasa"' 

baya 6 aaat mesafede ki KB• 
ormanında yangın çıkmıı, aöndil"' 
rülmesi için faaliyete geçihnif• 
Çorumdan da kuvvet getirilmiştir• 
Yangınin bu ormanda ikamet 
eden ve pek vahşi tabiatli olaJI 
dağ adamı tarafından çıkarıldıjı 
ıamlmaktadır. 



( Siga•11t A~~mi ) . 

Milletler 
BABiGI TILIR&rLAB 

Cemiyetini Almanyanın 
ihya Teşebbü•leri lktısat 

Avrupa siyaseti, Sovyet Ruıyanın 
lllilletler cemiyetine glrmeaile yeni bir 
d6aemocl dnha arkada bırakmıt o1u
)or. Bu dönemecin arkada kalınası 

llıiUetler cemiyetinin faal bir hale gel
llıeıl demektir. Evvela Japonya, onu 
lakib.en de Almanyanın Cenevreden 
C•kilmesi, bu cemiyeti sl>nilk bir hale 
ittirmişti. Sovyet Ruıyamn bu teşek
ltm haricinde bulunmaaı ve ona kartı 
dıı.i a hasım vaziyet alması, iki lrn•· 
•etU azanın çekilmesinden ıonrıı bilı· 
bUtü tesir yapar bir hale gelmişti. 
lialbuki bu cemiyet içinde vaziyeti 
kuvvetli ol nlardnn biri fnglltere, 
diğeri Fransadır. Bu iki bilyilk devle
tin tehdide müracaat etmeden sulh 
)'oli e yapacak pek çok itleri vardır. 
Bu işler mllletler eemlyetlnde mevzuu
brıhı olunca, orada hab bulundukları 
•kıeriyet yolu ile bunlan dalma kendi 
lehlerine hal etmeıinl pek iyi blllrler. 
kiHetler cemiyetinin ıönU4Q, bu nok
tadan lugiltere ile Fransayı memnun 
•tmemiftlr. Takip ettfj'i ıiyaaet Sov
tet Ruıyanın Aleyhine mGteveccih bu· 
bınan lnılltere dahi, 11rf bu 1ebeple 
F'ranunın teıebbOaOoe mani o!mama
ltlıt, So•yet Ruayanın mllletlH cemi• 
)etine girmesine mGzııheret dej'Hıt 

bile aClkQt etmlttir. Franaanan bu te
lebbOıQ yapmakla aOnndiji ıaye 
tudurı 

150 mllyonhak bir kütle ile Ctnev· 
'•yl takviye etmek, Almaayanın nO
fuıuna karfl bir muvazene vOcude 
ltltlrmek. • 

Her an bir Japon tecavDıDnden 
C•ldnen Sovyet Ruıya için de, Fran• 
;:n n bu teıebbüaD kıymetli bir fırsath. 

u arada yilka&lebUecek itirazlar, 
rer Yer yapılan siyasi milracaatlarla 
alderllmlt oldu. Sovyet Ruıyanın I&· 
aett .. --8 

1 
..... ıne ntır gelebilecek ıöıler 

1 
y enın•llleal için de alrlt forma• 

lf te~ •on derece baıttleıtlrlldl. 
u mOnnıebetle Rumen baricl1e 

nazın iL T .... ..__ .......... 
ıözler son d6rece ehemmiyttlldlr. 

'Kendilerine ait aebeplerle Sov-
Jet Ruıyanın milletler comiyetlne 
2irmul aleyhinde bazı dtvletlerln 
re1 nrm~lerl muhtemeldir. Mil· 
letler cemiyeti misakının m•tru 
.. rtlan dahlUnde bu ı'irit~ mani 
01nıadıklarl mllddet~• bu rayler hak
kıııda be7anı mlltalea etmeyiz. Bu 
~rlıe mani olacak ıurette Mlllet-

r cemiyetinde mevki aahlbl olH ..... 

Planı 
Berlin, 8 (A. A.) - Yeni Alman 

iktisat plim batlıca d8rt direktifi 
ihtiva etmektedir. 

1 - Alm nyaya ithalat milsaadul 
ancak elde bulun n döviz mıktarınıa 
mü aade11i nisbetinde verilecektir. 

2 - Yerli iptidai maddeler e11a111• 
nın genifletilmeaine çalıtılacalrlir. 
Ta ki Almanya bu huıu11ta iıtlklllinl 
elde ebin. 

3 - Alman ihracatı bonoların 
hazinece geriye satın elınmuı ıure• 
tile teovlk edilecektir. 

4 - Almanya için zaruri olan 
iptidai maddeler çıkaran memleket
lerle taku uıuHlne mQıtenlt itlliflu 
yapılacak ve Alman mamulatı ile 
mübadele olunacaktır. Yeni plln 
mucibince bntnn Alman lktiaadlyatı 

flddetll bir kontrola tabi olacaktır. 

Amerikan Grevi 
Grevin Sahası Gittikçe 

Büyüyor 
V aıinaton, 9 (A.A.) - GrevcUerhı 

elebaıııı M. Gorman, tuhafiye, iıleme 
ve kadife lıçllcrinln d~, menıucat 
amelHloe mQz.aharet g8ıtermek içi• 
yarın l'feH lttirak edeceklerini b!l
dlrmlttir. 

Bizans İlimleri 
Beynelmilel Kongre Sof. 
yada Müzakereye Başladı 

Sofya, 9 (Hwıuıi) - Beynel• 
milel Bizans tetkikat kongrul 
Üniversitede açılmııtır. L...ı kon
greye muhtelif memleketlere 
mensup 230 murahhRs Alim ve 
profesör iıtirak etmektedir. Kon
gre mesaisi · 'l Eylüle kadar 
de•am edecektir. ~ 
hll' töfa 111tddm llmt mnml• 
Uzerinde konferaslar vereceklerdir. ..•...•............................ ._ .................... . 
bir devletin bu teıebbilsQ reddettJ.c. 
mesl ve "Hayır,, demesi bGyOk bir 
me1uli7et almaıı demek olur. Bu 
mesullyet o kadar blyGlc olacakbr ld, 
b8yle bir hldiae, ıırf bu ylıdea 
•uku bulmayacaktır.,. 

FranH n KGçOk ltillf namına 
Romanya hariciye nuın pek aarlh 
konuımuyor mu? - Süreyya 

Aşk 
lençlerlndlr 
No.12 

10. 9. 934 
r111 mes'ut etmek için calııacak 

U•vetim var. 
- Ondan 1Uphe etmem Reşit. 

Fakat senin bakılacak bir annen 
•e kardeıin var. Onlan düıün
llıeye mecbursun. Eğer babam 
•ağ olaaydı bunları mllnakaıa 
e~meye lilzum yoktu. O bizim gibi 
~ırk ç ailenin babası olabilirdi, 

attA dediğim gibi bu çiftlik da· 
~':"•aıımıı olsaydık ... 
çıkan bu .::::...•diyor, önlerine 
ten baıka yıkıp devirmek· 
yordu. çare ollaadıtım möylU· 

Daha bir ıaat ...... Hasibe 
lianımın o aykırı •uameleıini 
a&rOp heyecanlanan l•oç kız 
Yeniden ıinlrlendl. G6zlerinla 6nl
lle ihtiyar kadının akal, ha,._ 
daima atıımıya hazır çehreli a••di 
•e lrklldL Bu kadının hakaretleri 
~de olan bOtOn sevgiıine rat
lben kalbine ipe gibi ıaplanı
)ordu. 

BugtınkU tartlara göre onların 
'~•nmelerf mOthlı bir mUcadele:t: baılangıcı olacakb. Haıibe 
de nım her fırsatta onu da, Retf dl 
11_ .. kırıp geçirecek, belki bir lfln 
.... kanlıyı da yaplltına plf maıı 
•clecektl. 

Bu ihtimal değil hatta mu• 

Burhan C.hlt 

hakkaktı. 

ihtiyar kadın bir taraftan TOr
kAnın yetiıtiğinl, evlenmek çağa
na geldiğini gördllkçe dnıtUklerl 
mahrumiyetlere isyan edecek ve 
hıncını onlardan alacaktı. 

Reşidin yetmiı lirayı geçmiyen 
aylığı, kend"ıinin ancak dilğün 
masrafına yetiıebilecek mevcut 
parası Hasibe Hanımın hlllyala
rını stıptırllp götllrdilkten baıka 
acı bir mahrumiyet faslının batla
ma1ına da yardım edecekti. 

Buuın bu ihtimalleri, dllttln
dOklerlne ve hiuettJklerlne kata· 
rak Reşide anlattı. 

Delikanlı onun ailk6netle an
lattıtı bu makul dilfllncelerl 
reddedemiyordu. Genç kız haklı 
idJ.. ilk aevgl heyecanları ıeç
tikten aonra tabii hayat ba .. 
byacakb. Leyi& bu devirleri ne 
a1lzel anlabyordu. Belliydi ki ıenç 
kıs bu davayı etrafile dtlflnm&t
ttl. Herıeyl aert, kat'ı hamlelerle 
keaip atmak iatiyen, luralanlnca 
mahmuzlanna takırdatan ve b611· 
ğllne kumanda verir aibl g6zleri 
alev saçarak konuıan delikanb 
bunalmııtı. 

Nihayet sabıraulık, karanızbk 
içinde istimdat eder gibi ellerini 
ona uutarak haykırdı : 

• .... •-

1 Harpte Tayyareler 
Paris Üstündeki Muazzam Manevranın 

Dehset Verici Tesirleri 

mldafaa lmklaı olup olmadıflaa yuelerl de allk•elmltferdlr. Bun r 
....... ~ ...... taa ·- ..... , ...... A,eA ................ tc ... 

anlamak için yapılan n geçende tek aabbb ._ k&natlannın uçlan be-
~ahcctt• tmlı han mannruı tama· yas olanlardır. 

mile bltmlt n neticeler alınmıttır. Maazara tamamen hakikidir. 

Bu manevraya 500 tayyare lttlrak &lllhaızlenma Konferanaı 
etmlttlr. RHim, ıayet mahir blr ret- CeneYre, 9 (A. A.) - M. Hender-
aam tayyareci tarahndan bombar- •on, Franaıı • ltalyao l'ör6tmelerine 

dıman tayyareleri Parla han fatu- lnklpf vermek makaadile alllh•ı&laa• 
yonu Burje Gıerlne aeldilderl n ma konferan11 bGroıunu ilk Teırlnde 
bombalarını bıraktaklan saman alan· toplanta1a çajuma?ı taun·urundadll'. 

ısa mr sem LE 

- Peki, sen ıayle ne olacak, 
1ııe olacağız Leyli. 

Genç k z telAşaız, heyecanını 
zaptetmiye çalışarak verdljt 
kararı a6y]edi: 

- Bek iyeceğiı .. Eğer aen ı&z 
verebilirsen. 

- Neyi? 
- Hayah .. Te1&dftfferl,. 
Reşit kuVTetli ve sert bir ha· 

reketle baımı kaldırdı. Gözleri 
bOyümliştlt. 

Kumanda verir gibi: 
- Evet, dedi. Söz veriyorum. 
Vahşi, korkunç bir sükut baş· 

ladı. 
Bu ıUkfıtta a z:ı ve heyecan 

dolu gönül erin meçhul ve tehfi· 
keli ufuklara doğru aktıklarını 
ifade eden acı, ağır bir mana 
vardı. Sanki hareket, neşe ve 
aık için kaynaıan bu ruhların 
Uıerine pasla demirden kalın bir 
kilit wrulmuştu. 

Sanki aakin havada limandan 
çakmak için beyaz yelkenleri aç· 
mağa hazır anan minimini bir 
ıanc:IAI, genç.. tecrübesiz sevdalı· 
lar taııyan bir aşk ıandab aza-ıa 
dalgalar ve kapkara bulutların 
korl<unç dlılerlle karşılaşıp a-eri 
d&nmnşto. 

Fakat genç ruhların en aa• 
mimi dostu olan ümit Ye hayal 
nihayet onların da imdadına 
Y•tifti. 

Leyla aöderf eng~lerl 
delerek o tat ı ümidi arar gibi 
dilfUnüyor, hırala, tiddetle yürU· 
yen bayatın tabii maniaların• 
apmıyacağını anlıyan Reşit sinirli 
fakat kad re ve nizama itaate 

raZl bir tevekkfille dalgın, öntıne 
bakıyordu. 

tık defa Leyli verdikleri bü
yük karann ağırbğmdan silkindJ 
gözlerini Reıide çevirdi: 

- Refit. 
G6z fÖH sceldiler. 
Delikanlı her zaman saf, ber

rak sevginin 1~ıklannı seyrettiği 
bu g~derde teaelli, Umit arar gibi 
baktı, bakb. 

Leylinan s·yah kadifeye ben· 
:ıiyen göz bebeklerinde albn gibi 
yıldızlar parlıyordu. 

Ve genç kızın yeşil yapraklara 
damlıyan bir su gibi ıerin ve 
yumu k sesini işitti: 

- Ben omrilnnin ilk ~e ıon 
qi olarak seni bildim Reıit. Bu 
ben·m için bir imandır. Ona da
ima sadık kalacaiım. 

Reı"t gerilen sinirlerinin blitlln 
kuvvetile atıldı: 

- Ben de, ben de öyle! 
Yine bir sllk6t bqladı. 
Fakat bu sefer ümidin verdiii 

ceıaretle kuvvetlenmiılerdi. 
Yavq yavq, ideta ilk likır· 

dıya baılayan çocuklar gibi açıl· 
maya, konuımaya batladılar. 

Verdikleri kararm netlceıt ıu 
oldu. 

Leyllnıo davaları netlcelenin· 
ceye kadar blrlbirlerine yalnız 
kendi aralannda niıanh olarak 
bakacaklar. Hasibe Hanım Reşldl 
evlendirmek iaterae Reıft buna 
rau olmayacak. 

Ve iki aile araaında hayal· 
yet meHlelerini korumak için 
kendi izdivaçlarından hiç bahıetml· 
yecekler. 

( G
1

ö~ül lılt?r,_l ) 
Yuvayı 
Tehdit Eden 
Bir Tehlike .. 

Ne zaman içkiden babaedilse 
çocukluğumda oturduğumuz eemt• 
te bize komıuluk eden bir aileyi 
hahrlanm. Bu hAtıra kulağımda 
el'ao canlı olarak kalan bir aay· 
ha teklindedir. Bu sayha, akşam 
olup ta karanlık ç.öktnml\ biti§ik 
evden muttarit fasılalarla yük e
lir, onu bir çocuk hıçkırığı, bir 
kadın feryadı takip ederdi. O za· 
man Allah rahmet eyleıin annemı 

- Mustafa Efendi yine içti, 
der, babam da hiçbir fey söyle
meden bqlDI sallardı. 

Bu Muıtafa Efendiyi sabahlan 
evinden çıkarken glSrlirdllm, fena 
bir adam da deği eli. Karısını ve 
çocujımu, bilha•a çocuiunu çok 
HYer, akpmlan eYine mutlaka 
bir çıkın yemifle d6nerdl. Bazaa 
oyuncak tapdığını da g6r6rdDm. 
Fakat itte bir defa ağ'mıa o zık
kımı koyda mu kendl.ml kaybe
der, hine çıkana tokat ıavu
nırdu. 

Maatafa Efendlata ün11na lıom
tularımı&ın hepıl de acıyorlardı. içle• 
rlnden ba YHiyttl dlbeltmiye leteb
bGı edenler oldu. Fakat bu mldahale 
adamla karııınm gündilzkG ıeçlnme
lerlnl bozma tehlikesi göıterdl. Pek 
iyi hatırımda, o zaman babam bu 
hayırhah adamları buldu, mldahale
dın nııeçmelerlal rica •tti. Onun 
kanaatince ı 

- Muıtafa Efendinin sıhhati bu 
içmeye dnamdan onu •rıeç alıkoya
caktı, • saman da hldlH kalmıya• 
cakb. Hakikaten tahmini çıktı Ye 

zamanında baolayan bir kum sancıaa 
adamı içmekten nzıeçlrttl. 

Bu sabrlan, kocaAnın içklnndea 
tlklyetçl olan blr kadın okuyaeum 
içla ~-yorum. Fakat maaleHf kea
df•fae kocaaıaa bu lııu,111ndaa vazl'e
çlrtecek tedbiri göeteremlyecafirn. 
Y alnıa ılmdl laabrladım. Bir :ıamaa 
evvel Avrupa a-azetelerinde içkinin 
içine kabfhrıldıtı ıaman ayyaıa tik· 
aintl nrecek bir lliçtau bahıedildlti
ni okumuıtum, ~yle bir lliç ki içki
nin rengini ve lezzetini bozmaz, içen
den ridl olarak içldıtnln içine koc 
nulabllir. Adı maaleMf habnmda& 
9akb, umaederlm doktorlardan lJtren• 
mek mümkOndür. 

H.ANIMTEYZB 

Bu mftbim kararlan vermek 
onlan Adeta mfib·m mut
klllerkı yanımı halletmif kadar 
f wahlattı. Hiç olmazsa timdi 
yDrOyecekleri yolu g8rllyorlardı. 

Retlt: 
- Ben sana güvenirim Leyli 

dedi. Verdiğin s5ze hUrmet ede
cek•in. Hayahmızı kurmak 
için bddiyeceğiz. Ve ben her 
ıekle katlanacağım. 

Leyli ona vaziyetlerini kııaca 
anlattı: 

- Babamın miras itleri kar· 
makanşık bir halde.. Bunlano 
bepmi bittiği ve kazanı dığı tak .. 
dlrde bizi ve her iki aileyi ol· 
dukça sevindirecek bir fey eli· 
mize geçecek. Fakat bugUnldl 
vaziyette herşey bir ih imalden 
ibarettir. Sana evvelce ıöyle
diğim gibi avukatlara para , .. 
tiftirmek için her fedakir ıj'ı y~· 
pıyoruı. Şimdiki halde a~nem~ 
birçok elmaaları bunu temın edı· 
yor. Fakat icap ederıe benim de 
çalışmam lazım. 

- Bunu arzu eder misin 
Leyla? 

- Arzu değil, zaruret. An-
nemi sıkıntıya dtitlirmemek için 
bunu yapmıya mecburum. 

Retft elinde olmıyan kudret-
dzlitin verdiği ııtırapla içini 
çekti. 

Daha birkaç gUn evvel annem 
ona da anlatmışb ki arbk eve 
bakmak ve masrafa yardım et• 
mek zamanı ~elmiftlr. Ve Türki
nı da do,namek ıazımdır. 

( Arkası var ) 



Küçücük 
Yıldızlar 
Arasında 

Buglln bu ıayf ayı, beyaz pe~ 
denin en kllçllk yıldızlarının re
ıimlerile doldurduk. Kllçlik yıl· 
dızların ıinema ileminde şöhretler 
çok buyuk ve mühimdir. Ôyl• 
filmler yapılıyor ki en ağır ro 
bu ktıçftcUk yıldızların çelimıi: 
omuzlan üzerine yftklenlyor. Ktı 
çük yıldız ıeçJmfnde en zfyad4 
zeki nazarı dikkate alınmaktadır 
Burada gördllğtınüz kllçük artiıt· 

lerin hepıi ıeytan gibi zekidirler 
Kendilerine rejiıörler tarafmdaı 
yapılan tembih. ve ihtarları bllyli~ 
yıldızlardan daha eyi kavradıklar: 
çok görUlmUıtür. 

Meseli burada rcımlnl gör· 
diiğünüz Ceki Kuper çok cingöz 
bir kilçük yıldızdır. Stlldyo bari· 
cinde ele avuca ıığmıyacak kadar 
yaramaz olan bu cici çocuk StUd· 
yoya girdiği zaman ve hele film 
çevrilirken çok ağırbaılı kesilir. 
Rejisörleri hiç kı.z:darmaz. Küçük 
Ceki ayna zamanda diğer kllçllk 
yıldızlar arasında en çok para 
kazanandır. Bankada bir hayli 
parası vardır. Daha timdlden 
Şirley Temple•ye göz koymuıtur. 
Büyüdüğü zaman bununla evle· 
neceğini söylemektedir. 

Ceki'nin yanında gördüğünüz 
küçük Karazu Kolllnı ta çok 
zeki bir kızdır. Kendiıine verilen 
rolleri mükemmel bir ıurette ba
ıarmaktadır. 

Bu bUyUk resmin yukan kıı· 
mında deniz mayolarlle plAjda 
safa ıüren kUçllkler de birer 
yıldızdır. Burada eğlendiklerini 
zannetmeyiniz. Bu resim, onların 
hep birlikte çevirdikleri e(lencell 
bir komedinin cazip bir 1ahne· 
ıidir. 

Sevdiği Rol 
Fransız erkek yıldızları aruın

da avukat rolü yapmak hususunda 
Şarl Buvayyeyi en ön 1&fta göı· 
teriyorlar. Halbuki Buvayve ıeven 
erkek rolU yapmak buıuıunda 
birinciliği almıştır. Kendlıi avukat 
rolUnU iyi başardığı hakkındaki 
iddiaları kabul etmemlı; bilAkia 
avukatlığı biç ıevmediiini ıöy)e
miıtlr. 

Çok Zengin 
Bir Kolleksiqon 
Dorotea Vik Bütün Yıldız-
Jarın Reıimlerini Topladı 

Güzel yıldızlardan Dorotea· 
Vik ıinema yıldızlarının kartpoı~ 
tallarından mUrekkep çok zengin 
bir kollekıiyona maliktir. BugUno· 
kadar dünyanın her tarafında be· 
yaz perdede rol alan erkek ve 
kadınların bütün reaimleri kendi· 
ılnde vardır. Hatta geçenlerde 
ıehrimizdeki bUyUk kırtasiyeciler· 
den birine Dorotea Vikten bir 
mektup gelmiştir. Bu mektupta 
gUı.el yıldız diyor ki: 

" - f ıittimki TUrkler de bir· 
kaç senedenberi güzel filimler çe· 
viriyorlarmıf. Buna çok aevindim. 
benim Türklere karıı derin bir 
muhabbetim vardır. Sizden, Türk 
yıldızlarının muhtelif pozlarda 
resimlerini istiyorum.,. 

Yapılan bir hesaba göre bu 
güzel kadın, bugüne kadar ka· 
zandığı paranın dörtte birini ar· 
tiıt reıimleri toplamak uğrunda 
harcamıştır. 

Yeni Bir Filim 
Danyel Dariyönün çevirdiği 

Dede fılml Paris ıinemalarında 
ııösterilmeye başlanmıştır. Bu filim 
bugllne kadar çevrilen filimlerden 
ayn ~larak birtakım lıusuıiyetlerl 
ihtiva etmektedir. 

Holivutta 
Bir Kıskançlık 
Klodet Kolber Müthiı Bir 

Dedikoduya Uğradı 
Hollvutta eşsiz yıldız olarak 

ıöhret alan Klodet Kolber'ln 
çevirmiı olduğu ' 1 Kleopatra ,, 
filmi beyaz perdede gösterilmek 
Uıeredir. Fakat bu yüzden mllthlı 
bir dedikodu fırbnaıı kopmuıtur. 
Bir kııım yıldızlar filmin provaıını 
gördükten ıonra iOzel Klodet'ln 
hiç muvaffak olamadıimı, ..... n 
bu yıldızın tuihl roller çevirmek 
kabiliyetinde olmadıtını ı6y)emft
lerdir. Bu fikirde olanların eka .. 
riıl kadın yaldızlardır. 

Fakat diğer taraftan erkek 
yıldızların bir çoiu da Klodet 
Kolber'in tam manaıUe muvaffals 
olduğunu, yüzlerce aene •~Yel 
kanlı aık maceraları yaıamıı 
olan ıiddetJi imparatoriçeyi beyaı 
perdede blltUn huıuıiyetlerile 
birlikte yaıattıiım ıöylemekte· 
dlrler. 

· Klodete gelince; hakkında 
çıkan dedikodular gUzel yıldızı 
çok mUtee11ir etmiş ve bu mQ· 
naaebetle demlıtir ki: 

0 
- Meılektaılarımın beni 

kıskandıklarına ıUphe yoktur. 
Bence çevirdiğim filmin muvaffak 
olup olmadıiı balkın rağbet d .. 
nceıile belli olacaktır . ., 

Beyaz Perdeden on 
Postaya Yeni Haberler 

~------------ -~-Greta Garbo İçin Yeniden Birçok 
Atddı Rivayetler Ortaya --------

Yeni yıldızlardan Helen Mek 
yeniden imzaladığı bir mukavele
ye, hizmetçi rolU oynamamak için 
bir madde koydurmuıtur. Bu mU
nasebetle fU garip hikayeyi arıla· 
tıyorlar: · 

Helen Mek daha kilçilk yatta 
ailesinin fakirliği yüzünden bir 
milyarderin evine hizmetçi olarak 
airmiıtfr. On altı yaıma gelinciye 
kadar bu evde hizmetçilik yap
mııtar. 16 yaıında bu evden 
ayralan gtlzel Helen, ekmek paraaı 
kazanmak için muhtelif itler 
görmüştür. 

Şimdi l1e güzelliği sayesinde 
bir yıldız olmuı, haylı para kaza· 
narak zenginlemiıtir. Hayatta ilk 
yaptığı vazife olan hizmetçilik 
onu ruban çok yıprattırmıı ola· 
cak ki arbk hizmetçilik yapmak 
ona sinema perdesinde bile ağır 
gelmektedir. 

lf.. " Buse ve güzellik ,, fil· 
minde aldığı rolU buyuk bir mu· 
vaffakiyetle baıaran maruf artist 
Jenevyev Toben habrasını yazmıya 
başlamııtar. Çünkü yakında beyaz 
perdeyi terkederek muharrirlik 
yapmaya baılıyacaktır. ilk eserinin 
kendi hatıralarından mürekkep 
olma•ını tercih etmlıtir. 

Jf GOzel yıldız Mae Vestin 
ıon eseri olan " 1900 yılının 
gUzeli,, lıimli filmine, Amerikanın 

en maruf cazbant kıralı Duka 
Ellington altmış kitilik caz takı· 
mile iştirak etmiştir. Bu filmin 
ıarkıları Ye kıvrak dans havalan 
çok glizeldir. 

Jf Gari Kuper ile dilber yıl· 
dız Kar ol Lom bard " Benim 
olunuz " Filmini bltirmltlerdir. 
Bu film modern sinema teknikinln 
btitUn huıuıiyetlerini ihtiva 
etmektedir. 

'1- lsveçll eırarengiz yıldla 
Greta Garbonun ismi Amerika 
gazetelerinde yine ıık ı\k tekrar 
ediliyor. Bu yUkıek töhretll isim 
etrafında yine bazı rivayetler 
dolaımaktadır. Bir iddiaya göre, 
Greta Garbo fena halde Atılı 
olmuştur. Çıldıraaıya sevmektedir. 
Fakat 1evdiği delikanh, kendlsile 
hiç alikadar olmadığı için Garbo 
çok mustariptir. 

- Fakat Greta Garbo kimi 
ıeviyor? 

itte bu ıuale cevap vermek 
bugUn için mümkün değUdJr. 

Ortaya birçok lslmer atılıyor. 
Bir milyarderin oğJundan, bir 
artistten, bir de ıoförden 
bahsediliyor. Fakat kat'ı olarak, 
aarbo ıu adamı 1eviyor, demek 
mlimktın o)am,yor. •& arada di-

nen dedikodu fırıldaklaranın da 
aayııı yoktur. 

Solll•n ••r• il•: 
Diki Mar, G•61 
Tlrlı•, Ro6•r K•••n, 
$iri•• r .... ,,,. v• 

Pol.t Blern••r 
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Ç ·· pbacak Hi iye Temizlik -1 h ap ÇEvuşlar Sega~ t 

lki Ahbap Çavuşlar Ba\ ulları, çantalarile Ve trene bl ıdiler. Çöpbacak otomobiliııi Aklına bir ıey geldi - Ü) le ya, dedi. Hem 

gittiler, iş bürosundan iki beraber gayet şık bir kı· Evet şaıtınız mı? o iki temizleyordu. Hortumla Otomobili çiçekler araaı· otomobil temizlenir, hem 
çiçekler sulanır. Fakat çi-

bilet aldılar. Yuk bileti .. yafetle iıta1yona ieldiler. yük bilelinl kendileri için BU sıkıyor, . tozları kaldı· na itti ve yıne sula mı ya çeklerin eziHp berbat ol-
almışlardı. rıyordu. başladı. duğunun farkmdaaınız yal. 

······;:i;~~~ ... ,;;;;;··i(;,·~~~~~~;ı:·········;:~~ ... e;·~~·············..._. ....................... i~tif········ ..... ii~~;,~~i;~··i(·ci~~ş~;;~;~ .. ··~ 
Afacan bir Eve palabı- ~ 

~ 

glln oynarken yıklı bir fabrika· \ ""-
gözünün birini tör gelmişti. \ 

d J • t• - Gel baka· ze e emış ı. 
lım çocuğum!. 

Sana bir fey so· 
GgözU bağlı 

ılnemaya gitti: 
- Bana ya· 

bilet verir rım 

misiniz? 
- Naııl ya

rım bilet?. 

racağım. 

- ... 
- Sardalye 

nasal lıtif edilir? 
Afacan der

hal cevap verdi: 

- Ah 1 Okyanostakl adalar daha tatlı lmi9! 

- Görmüyor 
musunuz ? Sine· 
mayı tek gözle 
ıeyredıceğim ! 

- Akşam üst· 
leri insanların 
tramvaylarda iı
tlf edildiği gibi!. 

Timsah - Pöh 1.. Senin üzerindeki ne, hiç., 
Turna kuıu tüyü .. Bak, bize 1.. Bizim elbiselerimiz 
hep timaah derisinden 1 .• 

- Evet, orada bUtnn kemikler sebzeden imiş! .. 

~[-----~-~---------------------____________ M_A_S_A_L_c_ıK _________ ~ı 

Çobanın Kavalı 
FIKRACIKLAR 

Çooook eskiden Anadolu ova· 
laranda genç ve gUıel bir çoban 
Yatardı. Bu çoban111 kavalı oka
dar gUzel farkılar çalar, her tarafı 
okadar mest ederdi ki, hayvan
lardan bUtUn lnaanlara kadar bu 
çobanı her keı ıeverdl. Çoban 
derdi ki: 

- Benim kavalım ıUrUlerime 
okadar hakimdir ki, ben ne ister· 
sem yapbrırıml.. 

Hakikaten çoban sabahları 
gUn doğmadan ağıla çıkar, kava• 
hnı çalmıya baılar, baılamaz ıü· 
rUler baygın bir halde dağ yolunu 
tutardı. Bir koyun uzaklara gl· 
dince çoban kavalım öfler, koyun 
koşakoşa geri gelirdi. Onları en 
korkunç uçurumlardan atlatır, en 
nıUthiş suları göz kırpmadan ge
çirtirdi ve bunu da ancak kava
lının ıayeslnde yapardı. 

Bir gün çoban: u Ben koyun
larıma her şeyi yaptırmml ,, der· 
L:en köyde, köylUlerle bir iddiaya 
tutuıtu: 

,. 
• 

ğim. Kavalımı Uflem~ye başlayınca 
göreceksiniz ki, hiçbiri eafüp te 
su içmeyecek! .• 

- Şu balıklardan bir tane 
tutmama müsaade eder miıin ? 
Parasını petin vereyim ! 

Salgın 

Çoban dediğini yaptı, kuzular, 
koyunlar lkl glin iki gece tuı; 
yediler. Ve bir aabah a-ıUe götU
rUnce, çoban kavalını çalmıya 

baıladı. Koyunlar ıuya atılmak 
ist\?'<>rlar, fakat kaval mütemadi
yen yanık yanık şeyler çalıyordu. 
Nihayet .aaatlarca gölnn kenarında 
bUtün ıilrU içleri susuzluktan ya· 
narak kavalın lıtediğinl yaphlar, 
ıu içmediler, sallandılar. Köylüler 
acıdı: 

Bahsı kazandın gUzel ço· 
ban.. Bırak artık zavallıları!. de
diler. 

Keşif 
Afacanların evi önünde bir 

•okak feneri vardı. Bu fenerin 
Ustü açıktı. Birgün hanımteyze 

pencerede otururken bu fenerden 
dehşetli hararet çıktığını gördll. 
Ertesi akşam yemeği bir tavaya 
koydu ve hava gazinin Uzerine 
oturttu. Yemek mükemmel pİjİ· 
yordu konu komıu ıaştılar. Ha
nımteyze diyordu ki: 

- Artık evdeki hava ğazinl 
kaldıracağım. Ayda on lira tasar· 
ruf ederim. 

Minik Alinin ihtiyar annesi 
fena bir hastalığa yakalanmıştı. 

Yataklara serilmiıtl, fakat tuhafı 
ıu ki, onu ziyarete gelen bütün 
mahallenin kadınJarı da yataklara 
ıerilmlı, ayni hastalığa yakalan· 
mıılardı. 

Bir ıabah doktor geldi, Minik 
Ali kapıyı açtı. 

- Buyrun doktor amca. 
- Büyük annen yatıyor mu? 
- Yatıyor. 
- Ağır mı? 
- Ağır hasta .. 
Doktor merdivenleri yürürken 

Minik Ali 11eılendi: 
- Doktor amca.. · BUyUk 

Aptal Beygirin Hikayeleri 

annemin tedavisi için para almı~ 
yacakınn değil mi ? 

- Neden? 
- BUtUn mahalleye bu salgın 

haatahğı o •ııJadı da •• 

Dertli 
Cingözün dehşetli canı 111kılı• 

yordu. Babasından fena halde bir 
tekdir işitmiş, evdeki koca kUpU 
kırdığı için de annneıi hafifçe 
Uıtünil okşamışh. ! 

Yol da kUsklln küskün yUrUyor• 
du. Minik Aliye rast geldi. Koe 
nuımıya batladılar. 

- Naaalıın? 
-Ahi 

Hastamı11n 1 
Of!. 
Annen mi döğdü ? 
Üf ı. 
Y okıa para mı vermediler. 
Öf ı. 

- Baban mı ıövdU? 
- Uf!. 
- Allahaıımarladık. 
- GUlegUle .. 
Afacan Minik Aliden ayrılıı 

ayrılmaz derin bir nefes aldı: 
- Ben dedi. SUrUlerime iki · ·ı· k k l d l l u· Oh d dl 1 bi k Aptal beygirin ıahibi onu lıayvan haııtaoeıine Ketirmişti.. Fakat aptRI bcygır ı uç 0 u arın an ıuy anuııştı . .oır - , e • nsan r ar a• 

aUn yalnız tuz yedireceğim ve Zavallı haeta idi .• Nihayet baytar kaşları çatık geldi ve güriiltü, bir kalabalık .. Se olııyor, ne var, demeden aptal daıına derdini yanarsa içi rahat• 
onları bir göl kenarına götUrece- aptal beygiri haııtaneye ıoktu. beygir ortaya çıktı. Baytarı altına almtf, tepelemişti. hyor. 
~ ...................................................................................................................................................................... . 

Afacan Sana yardıma geleyim mi Fatma 
bacı? 

Atçı - Hayır, lıtemez oğlum, timdi çok mer 
aulüm 1 •• 

Nasll 
Bir gün Afacan, Cingöz 

Arap, Minik Ali Madağa 
ı•zmige çıkmı,l111dı. Tam 
Zincirllkagu11a gakı11 uzakttrn 
bir otomobil göründü. Müthiş 
bir •ür'atl• geliyordu. Geldi, 
g•ldl, teldi, 11ilıa1et "Küüütl,, 
dige bir ağaca çarpıp durdu. 

Otomobilin salaibl, "Pat/,, 
dlg• golun ortasına düştü .. 
Sallandı; ognaıtı "" gözlerini 
açtı. Afacan merakla /coşarak 
adamın yanın• gakla,tı: 

- S•n •gi bir ıo/örmüş
sün amm~-ı, Efe11di amca. Ycı 
golun il•tünd• alaç olmasagdl 
otomobili naııl durduracak-

. tın? .• 

Kötürüm 
Siz de bilirsiniz. lstanbul 

sokaklarında ı•z•n bir di/11nci 
vardır. Zavallının ayakları 
ta yukardan k.silmlştir. Dört 
tekerlekli bir araba il• •l l•· 
rlni sopa ıllli kul !anarak 

ıezer. Bir ılln Afacan bu 
adama sordu: 

- Ba hal• nasıl geldin? .. 
- Bttn anadan dolma kö-

ti1rümüm. D/Jngaga bögle 
geldim. 

Afacan şaştı: 
Tek•rlt1klerl•, araba 

ile berab•r mi doldun ? .. 
Aman 11arabbi, olur ı•g d•· 
ıu ı .. 

Bir kilo &Ut verir miıin ? 
Süt tartı ile verilmez, 6lçU ile verilir. 

- O halde bir metro ı11t ver 1 •• 



Barik llllD Roman 

TOMBUL MiRASYEDi 
No: 28 Yazan: Sermet Muhtar 10 - 9 - 9S4 

Muhzır, Kadı'nın Sağ Eli idi •• 
Bir, iki yUz kuruıluk niklb 

clavas, 40, 50 kuruıluk nafaka 
fdavaaı, tahtı haclre aJınan müflisi 
ma'tuhtan veya dikili ağacı bu· J 
lunmayan beı paraaız mefkuttan 
talep gibi latey mesabeainde 
mevat ise, bunlarla meıgul olmak 
dAkika za)l etmek abea. 

Şayet okkalıca bir veraset ve 
tahr'rit reke, malla mUlkJO bir 
gayrireşid'n lsbatırüştO, varidatı 
oluk aibl akan bir tevliyete la
tibkak kabi inden yağlı ballı 
nesnelerse gözler dört açalmııken 
ıekiz açılacak. 

Talia, divanbaneyl, ağır ezgi, 
fııtıkt mekam, bir iki dolaştıktan 
aonra yavaı yavaı, en iÖZ kes· 
tfrdiil kimselerin yanına ıoku
lacak. 

Afinalık açmata bahane mi 
rok?. Cıiaruına atq istemek ..• 
ÔA"le veya ikindinin okunup okun• 
madığına ıormak... DaYa Ue en 
alikadarlıjı ıörllleni, bir eald 
ahpaba, daha eyl.t bir hac arka· 
daşına benzetmek. Talia eleneli, 
ıayet lillball, omuzuna wracak; 
mDtkDlllnD ıoracak. Bazı dertlinin 
dili tutulursa da çoiunun atzı 
darmu, boyna itler. Hele mah
keme c:IJyanhaoeıinde, Kadıkapı· 
aında olanların. 

Binaenaleyh, haueiln dünden 
tqne olacağı Aıiklr. Açacak 
çeneyi, baılıyacak derdi derunu 
dökmeye. 

Muhzır, gizil bir lfaretle r .. 
fakatindekileri Avcluacak; ikinci 
bir qaretten aonra, etrafm aazan 
dildratial celbetmemek lçla, kendi 
6nden, öteki yirmi adım peıindıo 
havluyu aıacaldar; kuytu bir 
kenara çekUecelLler; bq bata 
kalacaklar. 
Malım efeacli mabatablDln mllf

klllnl blylk bir ehemmiyet ve 
can kulaif le dinllyecelr. Dinler
ken etvar ve lfml' zuata fevka· 
ilde dikkat ıerektir. 

Evveli pek ciddiyet; ıitıide 
müliylmlik; daha ıonra ıamiml

ret ve mllteb.aam bir çehre. 
Milvacehedekinin bal alacak 

aralığına kanaat kani oldu mu, it 
tamam; açacak ağzı: 

- Otaz idi.ur 1enec:IJr mub
aınm. Bu mahkemenin d6rt du
yan içinde ıaç, akal atanttım, 
ka danan çqldinl ı&rdtım. Geliele
lim ıimdiki nAibllffer'lmb efendi 
laazretleri ayarında ne bir hlkim 
geldi, ne ben gördüm, ne de itit
tim. Hukuku lbadı gözetmek, ada· 
leti korumak, ihkakı hak etmek 
buıuslarmda llfek veli fllphe 
EbiiuiludU zamandır. Hiç ha) ıf· 
lanma, ke}fine, rahatına bak bi
rader. Hakkı nlhaktan 6yle ııppa
dak tefrik eder ki ıen de Pi• ka· 
lırsan. 

Bu beton kapı yapıhr yapı'9 
maz, ıesl yavaılatarak bir lRirt· 
ratcık: 

- lllhi aziz birader, tuhafııa. 
Bu alb tiatftne gele.t dDoyada 
tuzu kuru olu kaç kiticik var. ki? •. 
Hepimiz bir tDrln ... 

Setiai claba yavaılatacak; he
yecan._ titretecek; ellerile de 
ı&st rip tarif edecek: 

- Şu içerideki koıkoca kadı 
yok mu, oaua lıuallnl bile bana 
aor iki glSzOm. lçtiti zeWr, slycliil 
kefen. Sebebf atiklr. Za..a. adam 
kesirUlaile; lstanbulda Oç kana, 
Allah bajıtlum ıekiz evllda, 
-'okuz on tane de nur topu ıibi 

na var. Eldeki, avuçtakiDI 

Aıma11 kırm•aı11ı11 11raba /11brlka•ı, aolda d•mı aöriil•11 61na11ı11 
blttıilU.d• idi 

aöndermekten biçare adamcaju 
fevkalade mUzayakada; hemen 
hemen nanpareye arzı ihtiyaçta. 

Halbuki firavun kadı o zaman
lar mücerret. Vakıa dört bet kere 
lanet halkasını boynuna geçir
mlpe de o binlerde beklr. Çoluk 
olmadığl gibi çocuk ta yok. 

Muhzır efendi bu sırada kula· 
ja eğilecek ve •al daha yavq
latacak: 

- LAkırdı aramızda, gırtlağına 
kadar da borç içinde. HattA tcı 
arka 10kakta, çqmenln karpsın· 
da mahiye iki aıtına kiraladıiı 
hanesinin altı aydır kirasını bile 
veremedi. Zavallıcığı 1abahlara 
kadar uyku tutmuyor. İşi taata, 
ibadete dökmese oynatıp ıidi
verecek. (Verilemiyen kira bedeli, 
muhatabın kelli felWltine aön, 
bir Mıneye, iki ••neye kadar 
çıkanlmak caizdir.) 

Ve başını kaşıyıp bir of 1 
çektikten sonra ilave edecek: 

- Bizde bir odala kulDbeml· 
zin Dç aylığmı aıkıya aıtık ya, 
o da baıka bahiı. 

O canada bir az ,Onaha da 
girecek: 

- Cenabı Hakkıa itine d• 
akıl ermiyor. Bayle namazla 
oruçla · ömür geçiren, enat ve 

Bir Facia 
iki Çocuk Kireç Oca

tında Boğuldular 

.. 

ezklrla geceyi glladOze katan, 
veliyullah mertebesindeki bir zati 
ili kadir, bu muzayakaya Ye ı,. 
kenceye dOçar olaun, doğrul\ı 
zihnim almıyor veuellml 

Muhatap, ahmaka zeydOn dejil a, 
dilin altındaki baklayı derhal 
çakacak. Çakmazsa 6kOzdUr; 
öktıze de üvendire ilzam. 

Bu aefer, üvendire Ue dlrtOtlv 
gibi kafaya dnrtftşliyecek baklayı 
ayanbeyan çıkaracak. 

Sahibi mulahat iti çaktı diye
lim. Fakat onun mevkiide gUç. 
Kime versin, nasıl versin, ne kulp 
bulıun? Kadı Efendinin birikmit 
kira bedeli diye gökten düıer 
iİbl liralar sarkıtılmaz ya .. 

it bu kıvama ielince Muzır 
Ef. hemen atılacak, yllreğe au 
serpecek: 

- Oraaa kolay beWrader. 
Gümrükten mal kaçırmıyoruz; 
aceleal yok. Sen ikimize de bir 
haber edecekain ya, ne zaman 
olN edenin. 

1 

Taliamn roll buraya kadardı; 
alt tarafını bataracall Arava 
kadl idi. 

Zira keyfiyeti bftıbfttthı mahzı
nn görüıllne Ye tellkklaine bırak
mak olmazdı. 

( Arkaaı var) 

Spor 1 
Su Sporlar1 Haftaeı 

lıstaabul .u aporları kulQbQ rela
lltfaden: 

16 EylQl 1934 Pazar -6al batJ a
mak ve yalaı:ı kuJlp azalarına mah
ltU olmak Gzere bir apor laaftuı 

tertip edilmlftlr. 

Batan faal aıanm lttlrakl •e itti
r ak etmlyenlerle bOtOn azamı:ı muh
terem ailelerinin huzurlarlle aahala
rıaı:ıa ı•reflead rmelerl rica oluaur, 

MOaabaka gUn, aaat ve yerleri 
aıatıya ya:ıılmıttırı 16 Eyi Ol 934 Pazar 
aaat 10 kDrek Moda, 16 EylDJ 1934 
Pazar saat 14 yüzme Moda, 21 Eyllll 
1934 Cuma aaat 9 atletizm Fene,... 
bahçe St., 21 Eylill 1934 Cuma •aat 
ıs 1•llıtaa Moda. 

lttirak edecekleria kayıt için •I· 
ıabaka ~alerlDden aibayet iki illa 

' evnl kulObe milracaatlan rica oluau. 

T.vld/ •ılll•rt Hi••gi• Ef. 

BakırkByünde cuma aiinti bir 
facia olmuı, iki çocuk o civarda 
Hüseyin Ağa isminde blriıinln 
kireç ocağında oynarlarken top· 

rak çökmU.ş ve çocuklar kuyuya 
düşmüılerdir. Biraz ıonra çıkarı

lan çocuklar iki aaat kadar ya
ıamıılar, ıonra 6lmütlerdir. 

Hu.eyin Ef. Adliyeye Yerilmit. 
Sultaaahmet Birinci Sulh Ceza 
mahkemeıi tarafından hakkında 
tevkif karan verilmlftir. 

......... ---. ....... -·······························-
Alenl TepkkOr - Uzun za

maadaııberi fekmelde olduğum apan
diait haatabiunı, yaptılı mülaia bir 
ameliyaUa tedaviye munfiak olan 
Elhis aılı::eri haatahall .. i opeıaiörl 
Yüıbatı V eyıi Beye va hutahanıde 
yattığım müddetoe kıymetli J&rclımla. 
rmı eeirgemeyeo Hemıire Seher Ha
nımla diğer arkadatlanoa alenen te
tekkür ederim. 

E.l&sla' .. Mu.lafa otlu •ıua.t ...... 
.... ......--9" .......... tt""e ~ - ~ 

EMNiYET MESl!Ll!SI 
Tekuyt prezervatifleri ( kaput ) 

tazyiki haft ile birer birer mua• 
yene edilmfttlr. (2398) 

Bu Zamanda Bögle Şeg Olur Mu ? 
---~~~--..-.._.._~~~~~ 

Sahiplerinin Başına F e-
liketler Gelen Bir Ev! 

( Baıtarafı l inci uyfada ) 
meden hemen "Uğurauzluk" dam
ıaaıaı vurmıya kalkıtırlar. itte 
kafaları bu k6tll telakkilerden 
kurtulamıyan bazı kimseler Maç
kada çok güzel bir ev için 
•Uğunuz" "Tekinıiz,, ta birlerini 
kullanıyorlar. Bu ev, Maçka cad
deıinde, asri, güzel babçeal 
olan çok şirin ve pırıl pırıl 
bir evdir. Fakat etrafında tny
ler Urpertlci hikAyeler söyle· 
nlyor.. Bu evin ilk sahibi esra
rengiz bir surette ölmut, verese 
evi satılığa çıkarmıı, kimse al
mamlfo Nihayet ecnebi olduklan 
için böyle rivayetlere aldırmıyan 

Macarlar bu binayı satın almışlar. 
Onlann da her biri ayn ayn 
f.uketlvler 61mUıler, eY lkiacl 
defa aabhia çıkarılmlf, yine talip 
'ıkmalDJftu. Bu ıefer de ; 

- Hiç biyle aaçma ıer olur 
•u ? •. 

Dl1e evi bir Türk mDhendlal 
almıı, uvallı mlihendiı te har 
retler Yerecek bir ıeklld• 61-
mUştUr. 

ilk Kurban .. 
Hayret Yerecek bir teıadtıl 

halinde c:IJzllen bu vak'alar, ha
kikaten insana dehıet verecek 
bir ıeJdlde cereyan etmlftlr ı 

Macarlar, hinayı ıatm ahp 
Macar aefarethanetl ittihu et• 
mişlerdL Bir ·müddet ıeçmeden 
ıefaret kAtiplerlnden blriıl bu 
binada kanlı bir ıekilde 61-
müıtUr. Bu fel&ketl daha 
~ bir fellk.t takip 
.tmlftlr. 

Macar sefaretinin lcAtlplerl 
kadın mlsafirlerile bir gUn Kın .. 
hadadan modaya kayıkla ıeç~ 
ken an•un bir fırtına patlamıı, 
Andal dnrilmit. tefaret heyeti 
denize cl6ktllm0f, her biri dalıa
lann aruında uzun mllddet çır
pına çırpma, biblrlerinl kurtar· 
mak için tliyler tırpertlci ıeldlde 
biribirlerine yalvararak, feryatlar 
içinde Ye mecalleri ke1ile kelile 
birer birer bojıılarak klmilen 
ilmlltlerdlr. 

Bu feci kazayı o zaman ıaze• 
teler çok elim tahilltile yumıılar, 
Ye blltlbı l.tanbal vak'a tafsilitım 
kurtulan kayıkçmm ağzından dla
liyerek umumi btlytlk bir teesıllr 
içinde kalmıtb. Kayıkçı hAdiıeyl 
anlatırken diyordu ki: 

- Macarlardan eağ kalan ıon 
genç kız devrilmit kayığa tırnak
larlDI ıeçirmif, çırpınıp duruyordu. 
Nihayet kuvveti keıildi, elleri 
aandalı tutamıyordu. Bana tiırkçe 
olarak ciğerler yırtıcı bir halde 
yalvarmaya bafladı: (Kurtar beni! 
kurtar benli) kızı uçlarından 
kavrayıp bir mnddet ıu tızerinde 
tuttum. Genç loz kendini kaybet
mlı, titriyor, lnle1lp ajbyordu. 
Nihayet benim de mecalim ke
ılldl. Saçlan •limden kurtuldu 
•• deniz, ıenç kızı bir hamlede 
yuttu, dalıalar aruanda kay• 
t.oldu. 

MUhendl• ••vket Beyin 
Batına Gelell 

Bu mtıthlı hldlaelerdea 10nra 
Macu 1efaretl binayı hemen ... 
bbğa çıkarmıftır. Fakat uz• 
mtıddet mtıfterl çıkmamlfb. 

Nihayet bir Musevi va11tulle 
eYl, yol inpat mDbenc:IJalerlnden 
ŞeYket Bey abn almıtbr• 

Şevket B. demlryollan lnpa• 
bmızda tan11111Ut. rlbek. ıa,. 
metli I* ıatb, Blyle ıarip pyla-

lara biç ehemmiyet Yermeden 
binayı almıştır. 

Bir mtıddet sonra mDhendlı 
aileaile bir Avrupa 1eyahatine 
çıkmııtır. Viyanadan geçtikleri ıı• 

rada orada eakl ahbaplarından bir 
doktora teaadllf etmişler, doktor 
kendilerine 16yle bir teklifte 
bulunmuıtur: 

- Yahu! bir daha bu fırsat 
ele geçer mi? Dünyanın her tara• 
fından buraya tedaviye geliyorlar. 
Hazır yolunuz dilımüşken kendi
nizi meşhur prof eaörlere bir 
muayene ettirin ... 

MObendiı, doktorun bu teklifini 
muvafık bulmuı ve mf Vlyanada 
böyle bir fırıattan istifade etmlt 
olmak için kendialnl muayene 
ettirmiıtir. 

Fakat muayene neticellnde 
profeıörler dehfetJI bir haber 
Yermiılerdir. Mlihenc:IJıe: 

- Daha bir haftabk 6mrlinll 
Yari 

Demlflercllr. 

Ulureuzluk Bathror 
Zavalh mtıhendil dehptll bir 

hayret içinde kalmqbr. Profu6,.. 
ler lae b&diıeyl p ıuretle lzab 
•tmlflerdlrı 

- Kaaınızdald kırmızı ldlrre-
ler •• (Lak01lt) lu bitmlttlrf 
Eter ıağlam bir adamın kanı 
Eerkedilmeue ölftm muhakkaktır. 

Zavallı adamcağız derhal kan 
verilmelhıl talep etmlı, adameağr.· 
za llç defe kan zerkedilmif. Istan
bula d8nmnıler, fakat Şevket Bey 
en tanmmıı doktorlanmmn py
ratlwlw nl • kwlalaaararak 
vefat etmlotlr. 

* itte ba prip •• feYblld• 
&lllm teıadOflerl bu bina etra&r 
da teldmizlik, ujaramlak ıfbl biç 
Jeriacle olmayan .. ylalann dla
meıine 1ebep olmqtar. HalbaJd 
bu uarda, bilhuıa Maçka ıibl 
latanbulwı Ylbek bir ıemtinde 
bu teadllfİeri uprauzluk, telda
liallk tibl ıeylere atfetmek •• 
kadar manaıızdır. Bu aaırda bar 
le Yelılmlen dDfmek, her balde 
ıarip " ~irkin bir .. ydir. 

tK 

Sözün Kısası 

Müstakbel Muharebe 

Nasıl Olacak ? 
._ _________ A. E. -

( 8q tarafl S 'Gacl ..,tda ) 
olmalan llzım. Halbuki bu efea
dilerin dövUımeyl değil, horoz 
dö•Dttllriir gibi inaanları dövüı
ttlrmeyi sevdikleri malum. Hayır, 
bunu tanlye etmiyorum, fakat 
bana iyi• geliyor ki müıtakbel 
muharebe yine 6 kip araaında 
cereyan edecektir. Bwılana OçO 
Alman ldmyakerl, iç& de Fruaız 
lllmlclir. Geriye kalan alfuı için, 
stmllmeyi beklemeden bqka 
yapdacak py yoktur. Yalnaz lıba 
fena noktaaa ba neticeden ıonra 
artık topa, tofete, mltralylı ve 
•u ma1keline ltizum kalmıyacr 
tıdır. 

Btıttın bunlar dojru, amma 
bir meaele daha var: Klmyaket 
efendilerill maçından IODra ortada 
d6votecek kim1e kalmıyacapa• 
nazaran fazla Yeya eklik nlfuıtd 
bangiıi daha iyidir, bir tlrll 
karar veremiyorum. 

Fouıardierden kıtDML 
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Nasıl Doldıı ? .• 
Na•ıl Yaıadı ? .• 

Na$ıl Ôlda? 

Türkçe Konuşmak Türk 
Yaşamak için Yeni Bir 

Kültürile 
Hamle 

: ~Ziya ~ekir «============================' 
l<aradenizdeOsmanlıFilosununUydur-
nıa Muzafferi yetinden Bahsediliyordu •• 

- Bu tüccarlar, harbiye neza• 
retinin ruhuna bulw ediyorlar. 
Htıkiimeti bir an evvel harbe 
ıllrüklemiye uğratıyorlar. 

lf 
GOnler ılikunetle geçiyor; kur• 

l>an bayramı yaklaııyordu ..• Harp 
lehinde ltitilen ı6zler Babıillye 
"•dar akaetmiı, •ükell heyetine 
•peyce mUhim bir telif vermiştL 
O gtlnlerde devletin mühim itleri, 
Sadrazam ve Hariciye Nazırı 
S.it Halim Paıanın riyaaetl altında 
Talat, Halil, Cavit Beylerle Enver 
•e Cemal Paşalardan mllrekkep 
busual hir (Vnkell Encümeni) nde 
istişare olunuyor; buradaki karar, 
diğer vükelaya tasdik ettiriliyor
du. Yukarıdaki dedikodular 
ınevzubahs olduğu &irada filonun 
tekrar Karadenize çıkmıya hazır· 
landığı da haber almıyordu. Bu 
lllesele hakkında Enver Paşadan 
izahat talep edilmişti. Fakar En• 
Ter Paşa, kat'i bir lisan ile: 

- işte, geçen defa filo gitti, 
geldi. Bir vak'a zuhur etti mi? .. 
Bu sefer de gider, gelir... Bunda 
telif edecek ne var?.. Hem, hü
küınetin rızaaı hilafına kasten 
harbi istilzam edecek bir hare
kette bulunmıyacağına dair, Ami· 
ral Şoaon bana yemin etti. Müs
terih olunuz. Hiç birşey olmaz. 
Maksat, filo mürettebatını deniz· 
dliğe alıttarmak.-

Cevabını vermiftf ... Fakat bu 
cevabın ne dereceyekadar doğru 
olduğu, [ 16 Teırinievvel 330 ) 
arife gUnn tahakkuk etmiştL 

Yavuz zırhlı11ını ilk ziyaret habrasu 
1 - Bahrig11 nazırı Cemal paıa, 2 - Erkanılıarblgel ama•lge lld•cl 

reisi damat miralag Hafız Hakkı Beg, 3 - Amiral ,Şu•o11 paıa 

ıayan olan sahne, Dolmabahçe 
camilnde cereyan ediyordu. Da· 
ha ortalık ağarmıya başlarken 
asker bandolarının muzika seılerl 
ortalığı hazin nağmelerle ıarsıyor; 
muhtelif alaylar ve taburlar, Dol
mabahçe meydanında selamlık 
tertibatı alıyordu. 

Camideki (Dairei Hümayun) un 
vükelaya mahsus odasında, nazır
lardan Talat, Cavit, Halil Beylerle 
Çürüksulu Mahmut Paıa, Tica• 
ret Nazırı SüleymaneılbUıtanl, 

posta nazın Oskan Efendiler 
Enver ve Camal Paşalar, Yaveri 
ekrem sıfatile selamlığa lttirak 
eden aabık Harbiye Nazırı ve Baı· 

Çok Korkunç 
Bir Rekor 
Teşebbüsü 

kumandan Vekili İzzet Paıa 
toplanmışlardı. Herkesin ıimesın
da bir endişe ve huzün vardı. 
Henüz mahiyeti anlaşılamıyan 
Karadeniz vak'ası hakkında bara· 
retli bir muhnvere cereyan et
mekte idi. Artık merasimin baş
lamaaına pek az bir zaman kal
mıştı. Fakat bu meraılmde ispatı 
y(lcut etmesi lazım olan bir ıat 
noksandı. O da, Sadrazamdı. 

Sadrazam Prenı Salt Halim 
Paıa, gelmemişti. Meselenin içyU
ıünU bilmeyenler, evveli Sadraza
mı, merasime iştirak edemeyecek 
derecede basta zannetmişlerdi. 

(Arkası var) 

Gümrüklerde 
Yeni 
Teşkilat 

( Baıtarifı 1 inci 1ayfada ) 
Yeciz bir etimle ile lf ade edelim: 
«Türkçe konupcağızJ» 

Buglln Ttırk vatanında, men· 
ıubiye tile iftihar duyduğ
umuz Ttırk cemiyetinde bayat 
hakkına sahip olan her Türk 
Yatandqın bu yazifeyi 1erine 
ıetirmek ıuretile vatana temin 
edeceği menfaat çok btıytıkttır. 

Binaenaleyh, çocuklarımıza 
Tllrk dilini, ana liaanı olarak 
lstimalde erkeklerden ziyade 
kadınlanmızın ve bilbaua atide 
evlenecek ve aile ocağı teıkll 
edecek genç luzlanmwa bu 
huıuıta oynıyacağı rol ne kadar 
bUyUk ve ne kadar mnhimdir. 

Türk vatandaıı olmak için ne 
gibi ıerait lAıım olduğunu bizim 
kadar aiz de biliyoraunuz. Tilrk 
terbiye ve haraile bUytıyen, Türk 
muhitinde yaıayan herkeı aldığı 
terbiyenin neticeai olarak bir kim· 
ıeye Türküm dediği zaman haki· 
kt bir TUrk vatandaıı olduğuna 
inanmamız lazımgelir. Türk kili· 
tUrünü, Türk mefkiireaini benim
oemeliyiz ki Türküm derneğe ve 
Türk millet ve camiasına dahil 
otmağa hakkımız olsun. 

Artık hepimizin kalbinde, vic· 
danında zaten yer tutmuı olan 
bu düsturu hep elbirliğile kuvve
den fiile çıkarmıya gayret edelim 
ve bu suretle sevimli memleketin 
koparılmaz, ayrılmaz bir zerreal 
bir uzvu olduğumuzu ispat edelim. 

Türkleri, Türkiyede yerleıU· 
ğimizdenberi kalbimizin içinde 
ruhumuzun blitün tiddetile sevdik 
ve daima canımızdan fazla seve
cetfz. Cumhuriyet htlk6metfmlzla 
arzu ettiği ve Teıkilih Es&1iye 
kanununun telkin etmek istediği 
gaye ıudur: Türk toprağında ya• 
ıayan her vatandaşın ayni dil, 
ayni kUltur, ayni mefkureyi 

taıımasıdır. TOrk kültOrUnUn 
gllzelliklerinl 6~rene öğrene her 
birimizin kalplerimizde ne bllyük 
iftihar hislerinin lnkiıaf edeceğini 
görmekle bahtiyar olacaiımıza 
katiyen tilpbe etmeyiniz. 

Biliyoraunuz ki, birleımekte, 
beraber çalıımakta ve iç, içe kay· 
naımakta lisanın çok bllyllk tesiri 
vardır. ÇünkO, genç, kuvvetli bir 
cumhuriyetin rahat, mesut toprak· 
lannda hür yafıyoruz, tilrkçeyi 
de okada severek, okadar benim· 
ıiyerek konuımalıyız ki, herhangi 
bir Tllrkten far kımız olmamalıdır. 

TOrk COmburiyetinin on bir 
aene içinde yapbğı bnytık inkı
laplar içinde harf inkılabı ve dil 
inkılaba en baıta gelir. Tnrk 
Jiaanı öz kaynaklarından doğduğu 
gibi bugtln 18flaştınlmıı temizlen
miıtir. Arbk tertemiz bir TDrkçe 
meydana gelmiştir. BugOn Türk 
dilini, Türk yazısım öğrenmek çok 
kolaylaımıştır. Bu kolaylığı bize 
veren, her zaman olduğu gibi 
memleketi kurtaran, BüyUk Rei• 
aimiz Gazi Mustafa Kemal Haz· 
retleridir. 

Aziz Cümhuriyet topraklarında 
yaşarken hiç ~Uphe yol< ki, he
pimiz seve ıeve daima Tilrkço 
konuşacağız, sizden söz istiyoruz. 
Biz Tiirküz, Türkiyede yaşıyoruz, 
Ttirkiyede kazanıyoruz, TUrkçe 
konuıacağız. Mektep bir, mahke
me bir örf ve Adet bir, zarar vo 
menfaat bir olan bu sevimli mem-' .. 
lekette lisan neden bir olmasın. 

Birliğimizin maksadını tekrar 
ediyoruz: Cumhuriyet prenıiple· 
rine aadık ve vefakar olmak, 
l>lltan varhk ve vicdanımızla ba 
yurdun varlığına bağlanmak ve 
Türk klilti.\rllne yetişmek hepimiz 
için bir ıereftir. 

Haydi vatandaılarl hepiniz bu 
mukaddes vazifeye koşunuz.» Ertesi günU bayram olduğu 

için İıtanbulun muhtelif semtle
rinde ikindiye doğru arife topları 
atılırken, kulaktan kulağa akse
den bir havadis ; bomba tarraka· 
ıile patlamııtı. Henilz meselenin 
tekil ve mahiyetini kimıe bllmi• 
Jor, aadece ağızdan ağıza: 

Londra, 8 (A. A.) - Tayya· 
reci Kopham 21 Eylôlde Londra' 
dan Hindistana 48 saatte kat'i
yen yere inmeksizin uçmağa te
ıebbüs edecektir. Mumaileyh bu 
huıusta demiştir ki: 

Glimrllklerde yapılacak yen\ 
teşkilata ait kanun Jayıbasmın 
tanzlnıl işi epey ilerlemiıtir. Bu 
buıuata mUtehnt1Sısların verdikleri 

Deniz Faciasının Tafsilatı 

- Karadenizde harp baılamıı. 
Filomuz Rusları perişan etmif .• 
Üç Ruı :zırhlısını batırmıı. ikisini 
de teslim almış.. Yüzlerce Rus 
bahriyelisini de e.slr almıf .. 

Sözleri dolaşıyordu.. Bu hava
dis büyüye büyüye bir çığ teşkil 
etmiş.. Osmanlı filosunun lehine 
tefıir edilen zafer, balkın avam 
kısmına büyük bir coşkunluk ver• 
ın:şti. 

Şu anda lstanbulda neıeslne 
payan tasavvur edilmiyen iki 
ıUmre vardı. Biri, herıeyi zahiri 
te~Ue kabul eden avamdı. Di
tAenl de Aı...k anlardı. O gece bütün 

man oloıııs d id f I'kl . ın e eta za er 
ıen 1 erı yapalıyordu. Şarapların 
Te şampanyalal'ln b··b .1 t . .. arı e sermeı 
olanlar, hep hır •iızdan (di vaht 
am rayn) şarkısını aalnyorlar 
Ve sonra ellerini (Kayzer Vilhlm}İn 
resmine doğru uzatarak: 

- Hurraaa .•. 
Diye bağrıyorJardı... Fakat 

diğer bir zUmre daha vardı ki 
bunlar da birer köşeye çekilmişler; 

İdı ekber eyledi. 
Biz, matem eyledik. 

Diye hüniUr hüngür ağhyorlar .. 
lbemleketi bu büyilk feliikete 
•ürükleyenlere kari•• lanetler 
Jaadırıyorlardı. 

* Bayram aabahı, en dikkate 

" - Böyle bir uçuş lAzımdır 
ve filen de kabildir. Havalanır· 
ken fazla benzin alacağım. 

Ta ki geceden evvel Maltaya 
varabileyim. Malta adaıını:ı tıze· 
rinde bir tayyareden benzin 
alarak lskenderiyeye ıafaktan 
evvel varacağım. Ve geceleyin 
de Basrada olacağım. Burada 
üçüncll defa olarak havada ben
zin aldıktan sonra Karaıiye gi· 
deceğim. Bu suretle iki gilnde 
fasılasız bir uçuşla İngiltereden 
Hindistana gitmiı olacağım.,, 

Firdevslnin YıldönUmU 
Meşhur İran ıairi Firdevst'nin 

1000 inci yıldöntimü milnaaebetile 
Tahranda yapılacak büyUk mera
aime İetanbul Üniversitesi namına 
i~tirak edecek olan Edebiyat fa· 
kültesi dekanı KöprülU ıade 
Fuat Bey önümUzdeki Pazar gilnll 
hareket edecektir. 

Yeni Sis OlldUğU 
Tahlisiye umum mlldllrlOğD 

tarafından Kerempe mevkiine 
konulacağını haber verdiğimiz 
yeni sis düdUğUnün bOtQn teaisab 
tamaınlanmış ve geçen hafta 
içerisinde provaları yapılmıthr. 

Bu sis düdüğü, ışıldakl1 ve 
ıisi 8 mil mesafeden işitilebilecek 
kuvvettedir. Yakında lılemeğe 
bqhyacakbr. 

ve evvelce hazır anmıt olan pro• 
jelerdcan istifade edilmektedir. 

Aldığımız malumata göre; 
gümrüklerde bütçe tasarrufu 
noktasından da bazı değiımeler 
olacaktır. 

Bir Döviz Kaçakçısı 
Polis, aarraf Menhayim lımin

de bir zati, mUsaadesiz döviz 
ahp satarken cürmllmeşhut hAlin
de yakalayarak' dlln Milddeiu• 
mumiliğe vermiştir. Birinci mlla· 
tantik Ramazan Bey tahkikat 
yapmaktadır. ........ ......-lf"'..... . • ..-....-.~ .... , __ _ 

Yeni Neırırat ı 

( Baştarafı 1 inci sayfada ) 
kurtulmuştur. Bunlardan pek azı 
yaralı veyahut yanıktan mUtees
ıirdir, fakat birçokları, geçirdik· 
Ieri mühit heyecandan ıonra 
bitkin haldedirler. 

Muhtelif gemiler, (40) kadar 
6lil topladıkları gibi, denizin dal
gaları da kenara (20) kadar ceset 
atmııtır. 

Yangın ıönmüı gibi olduğun· 
dan, Morrokaıtl gemisi yedeğe 
alınarak sahile çekilmiştir. 

Geminin yanmış kısımlarında, 
kaçıp kurtulamayan birçok kim
selerin cesetleri bulunduğu ıUp-

Salon mecmuası - İlk eay111 ı besizdir. Morrokastl'in bazı san• 
bugün çıktı. Üç renkli iki kapak .,8 dallan da, gemi ilo birlikte yan-
içindc Venüs korsanları adlı heyaoanh mıştır. 
bir roman, bir piyes, kadın, sinema ve Facianın BllAnçoau 
mizah sayfaları, öldükten ıonraki ha• 
yat ve ruh resimleri, salon oyunların• Nevyork, 9 (A. A.) - Morro-
dan pokere ait yazılar vardır. kastl faciası hakkındaki resmi 

işçi sınıfı lhtillll-Lenfnin çok tebliğ, (425) kişinin kurtarıldığını, 
ehemmiyetli bir eseridir. Haydar Hıfat (60) kişinin ölü, (7 3) kişinin de 
Bey tnra.fıııdan terciime edilmiştir. 60 kaybolduğunu bildirmektedir. 
kuruş fintle her kitapçıda satılmaktadır. 

-·- -.. · · ... · · ___ .,_ ·--- -- «Siti Of Savanna» vapuru, 60 

r - KV I M - ' kadar kazazede ile Nevyork lima-
- TA - nına gelmistir. Bunlardan biri, 

Ola PAZARTESi Hım Morrakostldeki bir kamara biz· 
30 10 EylOI 934 128 metçisinin, l 1 yaşındaki bir 

Arabi RuoıJ çocuğun kendi yerine alınması 
29 Cem .... ı J353 28 • A§'uıtoa ·usa iç.in israr ederek, nasıl knhra-

Vakit 1 Esan1 Vea"tt Vakit Eaanl VaH 
,.._.~ ~ ---.: ==- ---
Gl••ı 11 05 5 34 Akııım 12 - 18 29 
Öjle l\ 41 l:l il 1 Yataı 1 14 :lO 04 

lklatll 8 17 Hi 47 ~ lıaıaı. g 22 ı ~ 

mnnca öldüğünil hikaye etmiştir. 

KurtarılAn insanların çoğu, 

çırçıplak ve a§.dece bir battaniye
ye sarılıdırlar. Yaralılar hemen 
haataneye ıevkedilmiılerdir. 

Morrokastle imdada koşan 
gemi keptanlarındanbirl, kurtu
lanların denizde çırpınmakta ol
dukları noktada Uç tane köpek 
balığı gördüğünü söylemektedir. 

Dorls ismindeki balıkçı gemisi 
bir kadınla ( 7 ) erkek kurtar
m•şsa da, hepsi de karaya çık· 
modan evvel ölmüşlerdir. 

Mürettebatın nnlattıklanna gi> 
re, bir kadın gemiye alındığı 
zaman, kucağında çocuğunu ıım• 
sıkı tutmakta imiş. Lakin yav· 
rucağın ölü olduğunu farkeder 

etmez, zavallı kadm, onu denize 
bırakıvermiı ve kendi de bayılı• 
mıştır. Biraz sonra, talihsiz ana, 
ayılmadan ölmüştür. 
~ ............................. ... 

SOD Posta 
iLAN FiA TLARI 

ı - Gınele11ln eıaı gazııilıs 
6ir sütunun ikl Hlırı bir 
( aanlim) .,,gılır. 

z- Say/asın• göre bir santl• 
•İn ilan /iatı ıunlardır: 

aayfa eayfa sayfa sayfa Uiger Soa 
1 2 3 "' S yerler sayfa 

400 2so 200 1oo eo - ao 
Krş. Krş. Krş. Krş. Krş. Krt-

3 - 'Bir ,an timde oa•ad 
0

(8) lcelime ocrdır. 
4 - ince ,,. k•lın 11azılar 

tul•e•ltlort ger• ıörı 
..,.,,,.,. öl,üliir. 
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l\llücadelenin Sonu •• 

Şövalye ile Antuvan, iki Taraftan Uğradıkları Hü
cumdan Ne Yapacaklarını Şaşırmış Vaziyette İdiler .. 

lıeri, A ntuvan !.. 
Diye bağırdıktan sonra, oda 

kapısınm önüne gerilmişti. Fakat 
tam o anda arkadan, koridorun 

1 

öteki ucundandan birçok ayak 
ses1erile küfürler biribirine karış· 
mış; şövalye ile Antuvan, iki hü
cum cephesi arasında ııkışmıt 
kalmışh. 

Şövalye metanetini hiç boz· 
mamış: 

- Dayan. Antuvan.. Sen, bu 
taraftan.. Ben de o taraf tan .•. 

Diye bağırdıktan sonra bir 
oda kapısına dayanmış, ıiddetle 
hücum edenleri karşılamıya hazır· 
lanmıştı.. Bütlin bu gürllltiiler 
arasında Fransa emniyeti umumi· 
ye müdUrU Monkların gUr ıeai 
yi.ikseliyor: 

- Hükumet ve kanun namına 
emrediyorum. Teslim olunuz ... 
Eğer bu mukavemette devam 
ederseniz, hakkınızdaki ceza çok 
ağır olacaktır. 

- Sözleri iıitiliyordu. Bu 
ıözlere, şövalyenin ağır ve tannan 
ıadası mukabele ediyordu: 

- TeRlim olmak mı?. Size •• 
sizin gibi hainlere öyle mi ? .. 
Asla f.. 

İki çelik blribirine şiddetle 
çarpmıı, etrafa kı vılcımlar saçıl· 
mıftı. V... yere bir asker yu• 
\'arlanmışb. Monklar, boğuk bir 
ıeele haykırıyor: 

- ileri, korkaklar.. İleri ah
maklar.. TepeJeyin şu şerseriyi ... 
Kim onu yakalarsa, çavuş olacak, 
Beş yüz frank ta mükafat ... 

' Kudurmut bir kurt sUrüıll 
sıibi hep bir ağızdan haykıran, 
küfürler yağdıran askerlerin kılıç• 
(arı, havada keakin ıslıklar çala
rak aavruluyor .. Şövalyenin kıhcı
na çarpan bu kıhçlar, ya kırıhp 

parçalanıyor, veyahut: 
- Tnıınnnn ... 
Djye uzun bir ses çıkardıktan 

ıonra bir göşeye fırlıyordu. 

Şövalye, arkasını kapıya ve 

ıol yumruğunu kalçasına dayamıı, 

dimdik duruyor; yalnız hllcum 
dalgası kendisine yaklaştığı zaman 
bir adım ileri atıyor; kılıcını şid· 

detti bir hareketle karşısındaki 
kütleye çarpıyor.. her çarpışında 
acı bir feryat kopuyor, bir cncut 
yere yuvarlanıyordu. 

Bu mücadele, şiddetle devam 
ediyor, yaralıların feryat ve ini1ti· 
leri, tüyleri örpertiyordu. Şövalye1 
ıüyttk bir soğuk kanlılıkla olduğu 

, erde duruyor; bu dar koridorda 
endisine ancak birer ikifer soku· 

Jabilen muhacimleri, birer dar· 
bede yere seriyor.. kolaylıkla 

teslim olacağa benzemiyordu. 
Monklarm aert sesi, yine iti"' 

tHmişti: 

- Bütün azizler hakkı için 
yemin ediyorum; hepinizi eıarım. 
~ep birden hticum ... 

Bu tehdit, orada bulunan 
ıkerleri bir kütle halinde hare

.. ete mecbur etmişti. Biri birinin 

..,muzuna dayanan muhacimler, 
uz ın kılıçlarını uzatarak şiddetli 
bir dalga halinde, şövalyeye 
doğru ilerlemişlerdi. Şövalye, 
bacaklarını germiş, bu hUcumu da 
defetmeye hazırlanmıştı. Fakat 
o ande arkasındaki kapı birden· 
bire açılmış; uzanan eller tarafm· 
dan kılıcı derhal kavranmış .. 
1 ~ullsr1 da ıımsıkı yakalanmııtı. 

Bu haraket, zeki Monklarm 
bir manevrası idi. Şövalyeyi 
cepheden mağlup edemiycceğini 
anlayan emniyeti umnmiye mi.i
diirU, beş on askeri merdivenler 
vasıtasile o odanın penceresinden 
içeri atlatmış ve Sövalyeyi bu 
sure~le yakalatmıştı. 

Ünden ve arkadan yapılan bu 
hücuma Şövalye dayanamamıf, 
kendisini zaptetmeye uğraşanJarJa 
yere yuvarlanmıştı. Şimdi, yerdo 
de gırtlak gırtlağa bir mücadele 
başlamıştı. Fakat bir tek adamın 
yirmi kiş iye mukavemeti imkan 
haricinde olduğu için nihayet şö
valye bitap kalmış, elleri ve ayak· 
ları ıımınkı bağlanmıştı. 

Antuvan daha hAIA kapının 
önünde kahramanca mücadelede 
devam ediyordu. Lakin tövalyeyi 
mağlup eden askerler, onun elini 
ayağım bağladıktan sonra artık 
serbet kalmı~lar, Antuvana arka· 
dan hücuma başlamışlardı. Haya· 
ta bir bardak şarap kadar ehem• 
miyet vermiyen bu koca serseri, 
arkasını duvara dayamış, son mü
cadele kuvvetini de sarfederek 
mukavemete devam etmiye hazır· 
lanmııtı. Fakat, ıağ omzuna ye· 
diği şiddetli bir darbe, kolonu 
birdenbire sarsmış.. ıstırabının 
şiddetinden gevıeyen parmaklan 
arasından kılıcı fırlamıf. O zaman 
ellerini göğalinün üstüne kavuı
turarak: 

- Hay şeytanın süt be süt evlat
ları. Beyendiniz mi ıu yapdığmız 

işi? .. Haydi bakalım, teslim oluyo
rum. Sanki beni teslim alıp ta ne 
yapacaksınız?.. Asacak mısınız? .. 
Ona da eyvallah ... Dünyaya öteki 
geliıte, size oynayacağım oyunu 
ben bilirim: koca kir atalar ... 

Diye bağırmış.. ve sonra, kıı· 
kıvrak bağlanmış olan şövalyeyi 
srörUnce gözlerinden iki damla 
yaf dökillerek: 

- Zavalh tövalyem ... 

Diye mmldaomııtı. 
Gürültü, epeyce uzadığı için 

lckantanın önünde halk toplan• 
mııh. 

Monklar emir verdi: 
- Sokaktaki halkı dağıtan. 

Meydanda hiç kimse kalmasın. 

Askerler derhal dışarı hrla• 
mıılar.. Uzun kılıçlarını birer kır· 
baç gibi savurarak halkı dağıt

mışlardı. Köşebaşında beldiyen 
her tarafı meşin örttilerle kapalı 

bir araba, kapının önUne getiril
miş.. Şövalye ile Antuvan, asker· 
ler tarafınd~n kaldırılarak araba
ya nakledilmişti. 

Şuraya buraya saklanan, pen· 
cerelerin kapalı perdeleri arasın· 
dan bakan halkın mütecessis na· 
zarları arabaya çevrilmişti. Erafı 

yalın kıhçh askerler tarafından iha-

ta edilmiş olan araba yavaş yavaş 
Bastil zındanlarına doğru ilerliyor, 
Paris Emniyet müdürü Kont dö 
Monklar da uzaktan ~rabayı takip 
ediyordu. 

Araba uzaklaşır uzaklaşmaz, 
oradaki kapılardan birinin boşlu
ğuna anklanan bir adam birden-

bire aıçramıı, dar ıoka~larm içine 
dalarak koımaya başlamııtı. Bu 
adam; vak' ayı başından ıonuna 

kadar sUkiinetle ıeyreden (Laaart)b. 
(Arkası •ar > 

Sevdiği 
Adam 

Hayatta tek bir erkek 
ıevebildim, o da öldü!.. 

- Kim?. 
- Babam! .. 
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Dtlnga llctual Haherl•rl l 
1 -ı 

Türkiye - Alman 
Ticaretinin 
inkişafı için 

Almanyada çıkan (Der Deu .. 

Bir Alman tsche Volkswirt) 
mecmuası ( Yeni 

mecmuası Almanya ve hariç) 
fa9dalı neı· ismindeki yeni ve 
rigal yaptı hususi bir neşri· 

yet serisine başlamıştır. Bu ıeriye 
ait ilk nilıha "Almanya ve Tn .... 
kiye,, ticari yaklaşmasını arttır· 

mağa tahsis edilmiştir. Alman 
refikimizin gösterdiği bu alaka
kadan mütehassis olmamak kabil 
değildir. Esasen bu mecmuamn 
ilk satırları da bu yerinde terci· 
hin sebebini pek güzel anlatıyor : 

11Almanya ile gerek eski ge• 
rekse yeni Türkiye arasındaki 
siyast ve iktisadi mllnasebetler, 
uzun zamanlardanberi, Almanya• 
nm diğer memleketlerle olan mü· 
nasebetleri meyanında en dostane 
ve sıkı olanlarıdır . ., 

Bu güzel düşünce mahsulü ola· 
rak hazırlanan fevkalade nUıha 
Türkçe ve Almanca slltunları 

havi olarak neşrolunmuıtur. 
Memleketimiz ekonomisi için 

esaslı elan malumatın toplanııında 
Almanyadaki Türk ticaret oda· 
aının bUyllk yard;mı olmuttur. 
Memleketimiz harici ticareti için 
mühim bir reklam olan bu yazı
ların tanzimini Uzerlerine alanlar 
tılerlnde muvaffak olmuılardır. 

Almanya ve Türkiye CUm· 
huriyetleri büyüklerinin resim ve 
teşvik yazıları ile başlayan IBy· 
fal arı birçok faydalı ve Haalı 
malümatı havi makaleler takip 
etmektedir. Bu makaleleri harici 
ticaretimizi yakından tanıyan mü
tehas111larımız ve Almanyanın 
Türkiye işlerinde ihtisas kazan• 
mıf iktısatçılara yazmıılardır. 

Cümhuriyet Merkez Bankeaı 
Umum Müdürü Salahaddin, Türk 
Of isi İkinci Reiıi Dr. Medet, 
Habip Edip, Mühendis MUmtaı 
Fazıl, Başmühendis AH Rıza, O,.. 
man çiftliği Umum Müdürü Tah· 
sin Beylerin ihtisasları dahilinde 
Memleket iktısadiyatmm muhtelif 
safhalarını Alman muhtemel ah .. 
cılarının gözleri önüne koymuı
lardır. 

Üzfim, fındık, halı gibi birçok 
maddelerimizle, memleketimizin 
madenleri, sanayii, ecnebilerin 
sermayeleri ile görebilecekleri 
işler hakkında değerli yazılarla 
dolu olan Der Doyçe Volksvirt 
mecmuasının bu sayısının Türkiye 
Almanya ticari mtinasebatının 
inkişafında çok f aydah olacağı 
1Uphesizdir. Bu işe önayak 
olan Almanya Türk Ticaret odası 
da bu faydalı teşebbüıile övüne• 
bilit. 

A. 

AY E 
1 

t ' 

' Bİ 
j Ba Sltanda Bergin 
L------------ Tercüme eden: Hatice Hatip ---

KAD JN KISKANCLIGI .,. 

Prenses Jülyana fon Kasselin Pa· 
riste Perlaşezdeki mezarı üç kath 
bir binadan belki daha yüksek
dir. 

Ölüyü tanıyan!ar, onun küçücük 
nahif cesedini taşıyan hafif tabutu 
koymak için neden kabirden zi· 
yade kaleye benziyen böyle bir 
m~zar inşa edildiğine hep hayret 
ederlerdi. 

Prenses Jülyana, zevci Hans 
Ludvig Fon Kasselin esrarengiz 
ölümünden tam bir sene sonra 
1920 de vefat etmişti. 

Bu Alman prensi neden Pa
riste akamet ediyordu? .. Neden 
Kozmopoliten palas otelinin bir 
odasında Avusturyalı Hana Feliker 
tarafından iki rovelver kurşunlle 
öldürülmüştü?. 

Uzun bir Adliye tahkikatına 
rağmen bunun sebebi anlaşıla• 
mamışb. 

Yalnız bu hadisede müsbet 
olan şey, Hans F elikerin yirmi 
sene hidematı şakkaya mahku· 
miyeti idi. 

Prensesin te bu felAketten son
ra çok yaşamamıı günden gilno 
solmuı ve bir aene sonra vefat 
etmişti. 

Prenses 1913 senesinde her• 
kese ilin suretile ayrıldığı bu 
haıin ve sert kocası için gösterdiği 
yeis asarı herkesin hayretine 
sebep olmuştu. 

* Perlaıezdekl mezan daima 
çiçekli idi. Ve daima bu çiçek
leri Prensesin nedimesi bulunmuı 
olan madam Dö Padebon getirirdi. 

Yine bu sabah kucağında iki 
saksıyle mezara yaklaştığı zaman 
orada bir adam görmUştü. Kab· 
rin kapısı önünde diz çökmüştü, 
listünde rengi solmuş bir caket 
vardı. 

Uıamıı saçları ensesinden 
göztikilyordu. Ve galiba hıçkıra• 
yordu. Esaletmeabın nedimesi onu 
görllnce seslendi: 

- Hey adam... Burada ne 
yapıyorsunuz? 

Onun ani bir sıçırayııla kal· 
karken titirediğini görerek daha 
milliyim bir sesle ilave etti: 

- Affedenlniz, sizi tanımı· 
yorumda. 

Zair müstehı:t bir eda ilet 
- Acaba Perlaşez mezaristanı 

sizin malikineniz midir, yoksa bir 
doıt mezarında dua etmek için 
huıusi bir müsaade mi lizım 1 

- Nasıl.. Siz prenseı hazret· 
lerinin doıtu mu idiniz? 

- Prensesin muhibbeal Ye 
sırdaşı olan Madam dö Paderbon 
bunu herkesten iyi bilirler. 

- Nasıl beni de mi tanıyorsu• 
nuz? Fakat ıiz kimıiniz? 

Yabancı, birkaç dakika tered· 
dnt etti. Sonra kendisine emnl· 
yet.iz bir nazarla bakan kadına 
yaklaşarak kulağına bir isim 
fısıldadı. 

Madam dö Paderbon heye• 
canla sarararak: 

- Kont Duvelt mi dedi blr 
gecede knmarda kaybettiği serve· 
tini tekrar yE"rine getirmek için 
Arjantine giden kont Duvelt hal .• 

- Bu söyledikleriniz Duveldin 
ani gaybubetine bir sebep göa· 
terilmek için tarafımdnn uydurul
muı bir masaldır. Fakat her 
halde Julyana size bu hususta 
!Azım gelen izahatı vermiştir. 
Julyana sizin muhibbenizdl. 

- Hayır ... Bana katiyen bun· 
dan bahsetmedi. Esasen bir mu• 
havere esnasında ne zaman ismi· 
nlz geçse likırdıyı değlıtirirdi. 

- Aman yarabbi bu müm• 
kiln mü? ... Size Kont Duveldin 
Hanı F eliker namını lıtiare etti· 
ğlnl ifıa etmediae de hiç olmazsa 
bu biçarenin sebebi mahkumiyeti 
olan cinayetle alakası olmadığını 
da ıöylemedl mi? .•. 

- Hayır, ılzi temin ederim 
ki bana bir kelimo bile s6yle• 

medi. Genç adam elile yüzünü 
kapamış hınçkırıyordu. Şimdi onu 
muhatabı isticvaba başlamıştı: 

- Peki amma siz nasıl olu
yor da burada bulunuyorsunuz 
orada ... 

- Orada, diye ıözünll keıti, 
GUyanda yoUarda tat kıracak, 
ormanlarda ağaç kesecek yerde 
na sıl oluyor da burada bulunu· 
nuyorum, değil mi?.. kuvvetli bir 
aşk ve kuvvetli bir azimle silah
la nan insan menfa dan da firar 
edebilir madam. 

- Bir ölü için heyatınızt 
gözyaşı ile geçirmek doğru değil· 
dir. Allaha çok şükUr, size bu 
mermerin altında istirahat edeni 
unutturacak kadınlar eksik değil. 

- Unutmak mı?.. Uğrunda 
familyamı, vatanımı1 hatti lımlmi 
bile feda ettiğim kadmı unutmak 
öyle mi?.. Kendisini kurtarmk 
için adalete teıllm olduğum 
kadın. 

- Ne ıöy)Uyorsunuz? .. 
- Evet, hakikati s6ylUyorum. 

Prensi öldüren julyana idi.. Her· 
şeyi bütün tafıilatUe batlrb· 
yorum. Gizli buluşmalarımızı, 
Otöyde kiraladığım aparhmanı 
ve hepıinl... Prensin takibinden 
kurtulmak için çok ihtiyatlı ha· 
rckt ediyorduk. ÇUnkU - siz de 
biliyoraunuz ya· prens, prenseıin 
ufak bir cürmünü yakalayıp kızı 
yanına almak istiyordu. Gizil 
mlilakatlarımızı kimıenin bildiğini 
zannetmiyordum. O glln mutfakta 
çay hazırlarken birden derinden 
gelen iki boğuk silAh se1i duy• 
dum. Odaya koştum ... Ve prensi 
yerde hareketsiz yatıyor gördüm. 
Ucundan hala duman çıkan bir 
tabancayı elinde tutan Julyana 
ayakta, sapsarı ve kendinden 
geçmiş bir halde idi. 

Sevdiğim kadını rezaletten 
ve mahkumiyetten kwiarmak için 
prensin naatını otomobile koya
rak otele nakletmek gibi hari
kulade bir it yaptım. Prenı ta
rafından telviı edilen kızkardeıl· 
nin intikamını alan bir insan 
olarak Haliker ismile adalete 
te1lim oldum. Hikimler bu itte 
bir ıır olduğunu anlamıılar, fakat 
hiçbir ıey keşfedememiılerdi. Sis 
ve julyanaya ıehadet için mah· 
kemeye çağrıldaoız, beni tanıma
dığınızı söylediniz. 

Hakikaten ılzl tammamıt· 
tim. 

- ŞUphsiz, ıaçım takalım 
uzamışb ..• 

- Peki timdi no yapmak 
niyetindesiniz? 

Bu sabah Anverıten ıeldfm. 
Gördüğünüz gibi ilk ziyaretim 
Jolyanaya oldu, timdi servetimin 
bir kıımmı bırakmıt olduğum 
emin ve f edakilr bir dosta gide· 
ceğim. Sonra asıl iımlmle meyda-
na çıkarak bUtlin gayretimi 
aarfedeceğim, bizi ele vermlı, 
bizi mahvetmiı olanları bulmaya 
çahıacağım. 

Mösyö Duvelt, jlilyananin 
ruhuna son bir dua hediye eder
ken Madam Dö Paderbon bekçinin 
kultibesine gitmit yavaıça kapıyı 
kapayarak bekçinin yanına glr
mlıti. Her glln ziyarete geldiil 
için bekçi onu tanıyordu: 

- Şimdi mezariatanda teaa• 
dUfen tehlikeli bir caniye rastgel· 
dim. Kendisini evvelden tanırdım 
ıUphesiz kürekten kaçmıt olacak, 
dikkat ediniz. 

Ve bekçiye Mösyö Duveldi 
tarif ettikten ıonra acele ile bir 
arsaya atladı, arabanın içinde 
hiddetle kendi kendine: 

- Bir defa bile yüzüme bak· 
madı, diyordu. Ah ondan nefret 
ediyorum. Eğer prenses berhayat
ta olsaydı onu vallahi bir daha 
ele verirdim • 
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1 e Yap 
A k ve macera romanı - 94 -

lım? 
Şefkati Fatoşun elini 

Ve orada bir koltuğa 

)'ordu: 

sık mı 

yer leşi-

- Evet Fafa hanım... Çok 
eğlendiniz.. ve genç kız tıpkı 
şakıyan bir bülbül gibi kahka
halarla, nüktelerle neşe içinde 
gördüklerini, yaptıklarını anlatı
yordu. 

- 22 -
- Allo.. Allo 206 numarayı 

istiyorum. 
- Allo, alto. 
- Burada Domonsky. Azizim 

Greyor sarı çantayı, mühürlü sarı 
Çantayı aşağı getiriniz. 

- Emreder iniz ekselans. 
Bunu müteakip yatağından 

fırlayan miyop kat ip sarı mühürlü 
Çantayı alarak dışarı çıkb. 

Şehrezat Holde olurmuı bek
liyordu. Ara sıra Domonsky'ye: 

- Size nasıl teşekkür edece· 
ğimf bilemiyorum, diyordu. Birden: 

-Greyor işte Greyor geHyor 
dedi. 

Ve kAlip çantayı mUsteşara 

Uzattı fakat müsteşar: 
- Eyvallah, dedi. Bu çanta 

benim değil. Bunun mlihrü nerede? 
- Mühür mü ekseliins? 
Miyop kiitip korkudan sapsan 

kc ilmişti teliiş içinde: 
- Ne mUhUrU ekselans.. Ne 

öylüyorsunuz? 
- Bu çantayı nereden bul· 

dunuz? 

- Kendi odanızda buldum. 

* Fakat çanta o çantn değildi. 

Katip çantayı telaşla. alırken mil· 
bUrleri olmadığını görememişti. 

Çantayı açtılar içinde birçok ga· 
zeteden başka bir şey yoktu. 

Gre} or korkudan tibeyen 

•esile: 
- Ekselans.. Bilirsiniz ki ben 

\razifeşinaş bir mnmurum. Ayni 
Zamanda namuslu bir aile reis:
Yim. Hiçbir maceraya atılmıya· 

<:ağımı siz de çok iyi bilirsiniz. 
- Greyor çantayı kim aldı, 

kımin alnbileceğini tahmin cdi
Yorsun? 

Mösyö Domonsky fevkalade 
S.lbi idi: 

- Yazan 
Suat Suzan 

,.. 
Nasıl, dedi, yarın öğleden 

onra buluşur muyuz? 
Şehrazat katlarını kaldırdı, 

gözlerini süzerek bir ıey düşlintir 
gibi yeptı ve sonra: 

- Maalesef hayır, dedi, ıimdi 
hatırladım, ressam Vilkeye da· 
vetliyim. 

- Bana darıldınız mı? 
- Size darılmak mı ; çocuk 

musunuz? 
- Peki sizi ne zaman göreyim? 
- Ben size telefon ederim. 

Jf. 
Miyop katip h nUz gözden 

kaybolmuştu ki, yeniden koşarak 
geri döndü: 

- Demin kiler, deminkiler ge· 
liyorlar .• 

- Otomobile giriniz. 
Bunu Şehrazat yavc.ş bir sesle 

slSylemişti. 

Miyap kitip otomobile girdi. 
Otomobilde tek ıtık yoktu, 
beklediler. 

- İşte bunlar. 
lmre seyahat paltosa içerisinde 

bu akşam pek şık görünüyordu. 
Bilhas a muvaffakiyet, adımlarına 
fazla emniyet vermiş gibiydi. 

Yanında ytlrüyen Eva biraz 
çekingendi. DUz bir tayyör giy· 
mişti. Otelleri kopısmda duran 
bir taksiye binerlerken ganon 
yanlarma muhtelif çantalar getir-
di. Miyop adam fısıldar gibi: 

- Gidiyorlar, dedi. 
Şehrnzat: 

- Güzel bir macera, dedi, 
biz de deriz, yalnız bir şeye bak· 

malıyız? 
- Neye? 
- Sarı çanta ellerinde mi? 
Dikkatle bnkı~ orlardı. Do-

monsky birden: 
- Evet dedi, tıpkı bizimkinin 

eşi olan ıarı çantayı gördüm. 
Taksi hareket etti ve Şehra

zadın taksisi de bu ar. ba}ı ta
pip ediyordu. 

* Taksi Alıha ~ter istasyo· und 
durdu. Gelen hamala, eşyayı 
g rdroba g-rt i rrrı e'eri i söylediler. 

- Fakat bu derecede bir bu- ,.,ıaın:ı"'c""'""''" ........... a ...................... ._ 

dalalık! •. 
- EkselanB yemin ederim ki 

kocaoı gözlimün onfinde kapıyı 
kilitledi ve çıkarken açtı. Kadın 
hep ayni yerde oturuyordu. 

- Siz budalasınız Greyor. 
Aralarında mütemadiyen kei'· 

di lis nlnrile konuştuJdarı için 
genç kadın muhavereden bir şey 
abn~~mıyor, bir ona, bir de ötekine 
a~ıyordu: 

- Pekı 
anlasam ne 

Nihayet 
kaı1şmışh. 

nrnma bari ben de 
olur? 

dayananuyarak ıöze 

Müsteşar genç kadına hadiseyi 
anlatb. Münevver: 

- O halde hırsızların eşkAlini 
hemen polise bildirmek lazım. 

- Hayır Şehrazat, bu çanta
nın kaybolduğunu ben A lman 

Polisine bildiremem. 
Ş ~hrazat, bir mUddet ince 

\ıtun ağızlığu n ucundaki sigara 
dumanlarına daldı, sonra: 

Haydi azizim dedi beni 
otomobilime ötUrlinUz. Artık 
)'oruldum. 

tomohilin kapısından girer· 
k~ı Mös: Damonsky 

Ve\'mt, aly111t, Hawadia ve Halk rnıetcei 

Eski Znbtiye, Çatnlçeşme sokağı, 25 
ISTA BUL - --. .. 
Gazetemiı<le t;ıkan yata 
ve rcsiml~rin bütün haklar• 
mnhfuz vo gazetemize aittir. 

BON FiAT ARI 
1 6 3 1 

Sene Ay Ay Ay 
Kr. Kr. Kr. Kr 

TORKIVE 1400 750 400 ıso-
VUNANISTAN 2340 U20 710 270 
ECNEBi 2700 1400 800 300 

Abone Ledeli pe~iodir. Adre1 
desiotirmek 26 k-uruitur. 

Gelen eurak geri verilmez. 
n nl rd 'uliyet ahnma.z. 
Cevap için ~~ktuplara 10 kuru~luk 

pul ılavesı liizımdır. 

10. 9. 934 

1 Yalnız mUhUrlU aarı çanta ellerin· 
de idi. 

İstasyon giıesine yaklaşıp iki 
bilet aldılar. Arabasını garın 
önünde bırakmış olan Şehrazat 
şimdi onların arkasından gara 
girmişti. Bir kitapçı kulübesinin 
ti arkasında karanlık bir köşeye 
girmişti. Onları seyrediyordu. 

( Arknsı var) 
······························································ 

Öz ··r çeyle 
neme 

Tiirkülerin 
özleri (ı) 
Ezgilerinin (2) iyi ya (3) kötil olduk

larını Komuğcı (4) lar söylesin; ben 
tilrkülerln •Özlerinden yanıp yakıln
cnğım (5).. Yeni çıkarılan tOrkülerJ 
duyuyorum. içlerinden çoğunun söz
leri kötüdür. 

TurkG sözlerin! yapanlar birkaç 
beylik: (Yandım, öldOm, mavi göz, snrı 
seç) deyimlerini bir a raya toplayorJar. 
Bozuk ayaklar (6) ek•ik ölçümlerle 
(7) diye lim ki dizik (8) biçimine ge· 
tirlyorl ı:ı r. 

Bu d idkler makamla •Öylenlyor, 
türltil olu) or. TOrkü •özlerinin çoğu 

tndı luız (9) anlamsız (10), çoğunda da 
zorla katılnııt yabancı deyimler fara 
düzenleri (11) var. Ağu tOrkDlerde 
•açmalık, anıl (12) türkülerd baya· 
ğılılt göze çarpıyor. 

Türldilerin kimini dinlerken •ıkı• 
lıyoruz, ldmini dinlerken yüzlerimiz 
kıznrıvor; çoluk çocuğumuzun di:ılf'
memclerini, duymamalarını iıtiyoruz. 

Ezgi iılle uğraşanların •Öz ıeçer
ken ÖZl'nmeleri (13) gerektir. 

Arılnınsız, tndı ks'z n esnelorlo, yOx 
kızıırtncok değın baya~ı olanlnrı bı

rakıp; daha ince, daha güzel ıö:deri 

•eçseler iyi ederler. 

ismet Hulusi 
1 - Söı: GOf te 
2 - Ezgi: Beste 
3 - Ya: Yahut 
4 - Komuğcı: Mu•iki9inu 
l> - Yanıp yakılmak: Şlklyeı ..,,. 

mek. 
6 - Ayak: Kafiye 
7 - Ölçüm: Vuin 
8 - Dizik: Nazım 
9 - Tadık; Zevk 

10 - Anlamasız: Maneıız 
11 - Düzen: Terkip 
12 - Anıl: Hafif 
13 - Özenmek: Dikkat etmek. 

or 
}folk v:nd en : 
l - Hall:e\•İrı ;rı Üniversite arka

ııında kl (Yfihı;ek talı•il talebesine 
mahsus) tnlebe yurdu, Birinci Te9rin 
1934 te nçılrnış olncaktır. 

2 - Yurdumuza girmek i•tlyen 
Yüksek tahsil ta:cbeııi, yurda glriı ve 
yurtt bulunuş şartlarını Ö~renmek 
ve l u şarllıtr dairı<s"nde kayıtlarını 
yaptırmak üzere her i'On Yurt reiıdi
ğine müracaat etmelidirler. 

3 - İstanbul haricinde bulunnn
lar n da Eylnlün yirmi beılne kadar 
birer taehhütln mektupla yurt reiıll
f:lne namzctliklerini bildirme! rl la
zım dır. 

Suad yede MUsamer 
TOrk Hanımları Eslrg me Derneği 

meııfantiııo Ey:ülUn on fiçüncQ Per
şembe gUnü altşamı Suadiye plljında 
çok eğ enceli bir mü amerc tertip 
edilın ştir. Müı;a111ercde dans nıüse
baknsı yapılacak, zengin kottiyon 
da ğılacak ve değ:şik eğlenceler ter· 
tip o'unncaktır. 

Bir MuaUiml Davet 
Muallim Nllıhet imıasile Tayyare 

Cemiyetine yazılan mektup sahibinin 
fstanbul ıubesi müdürlü~llne müra
caatı rica olunmaktadır. 

lak ve Eytam 

Taksitle atıl k Araz· 
Esas No. Mevkii ve Nevi T eminat 

594 Çırpıcıda Çörekçi Çeşmesi clvarrndn 30 harita 
No. 1 hektar 8790 metre murabbaı arazı. 250.- L. 

595 Çırpıcıda Çörekçi Çeşmesi ci varında 31 harita 
No. 1 hektar 7529 metre murabbaı arazi. 250. - ,, 

596 Çırpıcıda Çörekçi Çeşmesi civarında 32 harita 
No. 1 hektar 3575 metre murabbaı arazi. 200. - ,, 

Yukarda )'azılı arazi bedelleri sekiz takaitle verilmek üzere 
pazarlıkla satılacaktır. Taliplerin 13 Eylül 1934 Perşembe günü 
saat onda Şubemize müracaatları. [514] 

it * 
Satıh Taksiti • raz 

Esas No. sı 
593 

Mevkii ve nevi Teminat 
Çırpıcıda Çörekçi Çeşmesi civarında 29 harita 250 
No. lı 1 hektar 9040 metre murabbaı arazi • 

. Yukarda tafsilatı yazılı arazi taksitle ve paznrlılcla satılacaktır. 
Tahplerin 13 Eylül 1934 tarihine müsndif Perşembe gUnU saat 
onda şubemize müracaatları. [513) 
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emme) çeli , fevkal "de keskin 

istanbul ıa 
Muhammen 

bedeli 

AKSARAY : Katip Ka ım mahallesi Lang bostanı ikinci 
11okrık 25 eski ve yeni 33 numaralı Araa. 

lira 
2IO 

" " " " " ., Orta 33,, 70 

" " ,, Y ah okağı ,, 176,, 
139 yeni 104 

,, ,, ,, " ,, 146 eski 169 ,, 25 
,, Çakırağa " " Tekke 11 39 11 85 

. . Y ukarda evsafı yazılan arsnJar hiznJarmda gösterilen kıymetler 
lizermden 16/9/934 Pazar günU saat on dörtte peşıa paı a ıle satılacak· 
br. Taliplerin yüzde yedi buçuk pev akçelerile müracaatları. "5140,, 

enizyol ar 
'. Ş LE TM E Sl 

Acenhlerl ı Karak6y K6prll'>at 
Tel. 42361 - Sirkeol Mnhnrdarzade 

Han Tel. 22740 
ı--..._..--~ ~~l'm!~~ 

İZ Mi SÜ 
s 
iZ iR vapuru 

Eylül 

Sa 1 11 de Galata rıhtımın· 
dnn kalkacak. Doğru Jzmir, 
Pire, lskenderiye'ye gidecek ve 
dönecektir. "5567,, 

Bartın 
BURSA 

Yolu 
vapuru l O 

Eylül 
Pazartesi 19 da Sirkeci 

rıhtımından kalkacak mutat 
bkelelere uğrayarak Cide'ye 
kadar gidip dönecektir. "5568,, 

rabzon Yolu 
ANKARA vapuru 11 

Eylül 
ah 20 de Galata nhtamın

dan kalk cak. Giditte Zongul
dak, lnebolu, Sinop, Samıun, 
Fatsa, Gireıon, Vakfıkebir, 
Trabzon, Riı:e'ye. Dönüşte bun· 
lara IUlv ten Sürmene, Ordu'ya 
uğrayacaktır. "5569,, 

Zayi: lstnobul hukuk fokullesıu
den ald ığım hüviyet vnraknmı kn) bet· 
tim. Y enısiııi alacagımdon hükmli yok
tur. Hukuk fnkülteıindcn 4292 

numaralı Behire (95) 

Zayi: Akşehir Cümlıuri~ et İlk 
mektebinclen aldığım ( 204 ) ııumaralı 
eehadetunmeyi kaybettim. Y cnisini 
alncıığımdan hükmU y oktur. 

Akşebirde :Mustafa oilu Ahmet 

1 I 

LUTFI AQIF 

Müteha~sı:>• 

5TiYfNlfR 
ŞAMLI MANi 12 15TAN (!)UC 
.O.ORE!'>İNOEN Al.O.C>İLİRL'EQ 
.Sipar::,lerden Po~ra 

Para~ ~lınmo z 

Kredi mckt ıplnrı • Esham ve 
talı vılıit . C'ari he aplar kiışndı· 
K a ıcarı ve bilfıınum banka 
ınuamPlnb : 

SELANIK BANKASI 
Te.-.ıs tarı ! ı 188 

Sermayesi ao.000.000 frank 

İdare merhzi 
ISTANBUL 

Tıirkiyedeki şubeleri: 

lstnnbul, Gala n, lzmir, Adana, 
~am un, Mersııı . 

Yıınanisfandaki şubeleri: - -
S •liinık, Kavala, \tiun, Pıre. 

.. r. a ·m at-
Cağaloğ!u : Mahmud iye caddesi 

Çatnlçeşmc okağı No 5 
Hcrgün öğleden ~on a has a nrı ;ı ı 
kabul eder. 
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Şimdiye kadar icat olunan bütün tarat bıçakları arasında en mükemmel ve en fevkalade addolunan bu harika, piyasada mevcut hraı bıçaklarım 
ıaıırtmış bir haldedir. Herkes hayran olup bütün müstabzaratile dünyada Alemıumul bir harika olan Hasan müstahzarat sahibi eczacı Hasan Beyi 

. tebrik etmektedirler. Bir adedi be' kuruıtur. 10 adedi 45 kuruştur. 
----~-

' Zafiyeti umumiye, iştihaıızlık ve kuvvetsizlik hal:itındıa büvük 
faide ve tesiri görülen: 

FOSFATLI 

ŞARK MALT 
1 HULASASI 

kullanınız .. Her eczanede sataltr. 

'l 

,, ........... _. ................................. ..., 
Tayyare Piyango Müdürlüğünden: 
Şartnamesi mucibince 5,000 adet takvimin imaline talip olan

ların Eylülün 13 Uncü Perşembe günü saat 14 buçukta Komisyona 
müracaatları. "5378,, 

·-----
İstanbul Adliye Levazımından: 
Fatih Sulh mahkemeai için On beı odalı bir daire aranılıyor. 

Fatih Beyazıt, Aksaray mıntakaları dahilinde böyle bir binası 
olup icara talip olanların İıtanbul Adliye Levazım dairesine 
müracaatları. 11557911 

lst. 6 ıncı hukuk hlkimlllln· 
den: Xazlı hanım tarafından Y edikule 
Ka:r.lıçeşme Zeytinburnu Demirha~e 
caddesi 169 numaralı hanede mukim 
berber Abdulıomet ef. aleyhine açılan 
boşanma davaeında mumaileyh mezkur 
haneden çıkarak halen ikametgii~ı 
meçhul olduğıı davetiye zahrma verı• 
len meşrulıattan anlavılmıt ve daveti• 
yenin ilanen tebliği karargir olmuı ve 1 
tahkikat günü olarak ta 14-10-~34 
pazar 1aat 14 te tayin ve davetı~• 
dahi mahkeme divanhaneıine talık 
kılınmış olduğundan keyfiye• •e~lit 
makamına kaim olmak Uıere ılAn 
olunur. (94) 

_. Clldlye ve ZUhrevlye 
hastalıkları mütehassısı 

Dr. Ç i P R UT 
Beyoğlu Asmalıınesçit Bursa Pazarı 

ittisalinde Atlas Hım Tel. 48353 

Fran11ııca ve uıull mUııaafaya blhakkıa 
vakıf, daktiloyu billr, itllyük mle11eae ve 
inıaat mahallerinde çalaım•• tecrübeli bir 

MUHASiP iŞ ARIYOR 
Taıraya da gider. Adru : M. Ferit, 
Akaretler, Şairnedlm cadde1l numara 69 
Betlkta,. (2413) 

ORTA ve iLK MEKTEPLER TALEBESiNE: HAFTALIK MECMUA 

ÇALIŞKA ÇOCUK 
l 

(Resimll Ay Matbaası TUrk L. Şirketi) Cümburiyet çoculclarmın seve seve okuyarak hem eğlenecekleri ve 

hem de bilgi kaıanacakları bu mecmuanın ilk .ayı mı 15 Eylül Cumart si günü çıkarmaktadır. 

-----•~llIZ• Dört renkll • 16 bUyUk saldfa • 5 kuruş (2,'.\90) ~-;ım,_. _ _, 

., 

'· 

' • 6enç Kalınız 

Anneler ; çocuklaranız, kızlarmı• 

•• halta kocalııranaz, aiıln dalma genç 
kalmanıza arzu ederler. Fence ma
lumdur ki clldin buruımaaı ve lhtl· 
yarlamaaı cildi açık tutan gençleıtlren ve gUzeHeıtlren hayat verlol bfr-untar 

olan Blocel cevherinin yavaı yavaı kııybolma11odao ileri Jrellr. Şu halde 
pembe rengindeki yeni Tokalon kreminin istimali ile bu hayat vtrlcl unau111 
tekrar bulmanız ve yeniden genç görünmeniz milmkOndOr. Cildini• ne kadar 
ıolmuı ve yaıın ilerllemesinden mütevellit buruıuklulc izleri ne kadar d6rln 

olursa olsun hemen bu ı:ıkıam pembe rengindeki bu yeni Tol<aloa kremini 
tecrObe edinf:r:. Memnuniyet verfcl semereler garantidir • 

Hilaliahmer Merkezi Umumisinden: 
Eskişehir HilaJiahmer Anbarında muhtelif eşya J 1 Eyllll, Fort, 

Garford, Braziya marka otomobiller l 3 EylUl 934 tarihinde 
sablacağından taliplerin müracaatları. (2391) 

Yüksek İktısat 
Ve Ticaret Mektebi 
Müdürlüğünden: 

1 - Mektebin her kısmının kayıt ve kabul iti 3 Eyltll 9~4 te 
balıyarak 24 Eyllll 1934 akşamına kadar ıllrecektir. 

2 - Kayıt iti Pazartesi, Çarşamba e Perıembe ıUnlerl aaat 
ondan onaltıya kadar yapılır. 

3 - Mektebe girmek iıtiyenler kayıt ve kabul eartlarını tafıl· 
lAtile öğrenmek Uzere her gtln mektep idaresine müracaat edebilirler. 

4 - Mektebin birinci ve ikinci kunmları için mUracaat eden., 
lerin adedi her kısım için ayrı ayrı tayin olunan kadroyu tecavllz 
ettiği takdirde içlerinden müracaat tarihi ııraıile iyi ve pek iyi 
derece meıun olanlar ve bunlar arasından tahıillerine faaıla nrm .. 
mit bulunanlar tefrik ve tercihan kabul olunur. 

S - Yüksek lktasat ve Ticaret kısmına Jlselerde4 iyi ve pek 
iyi derecede mezun olanlar kayıt ve kabul olunur. 

6 - Mektebin her Uç kısmında mecbur! llaan franaucadır. 
Almanca ve İngilizce ihtiyari olarak tedriı olunur. Yüksek lktıaat 
ve ticaret kısmı ile Ticaret lisesine alınacak talebenin en aı lise ve 
ortamekteplerde tedris olunan derece e franıızcn bilmeleri meşruttur. 

7 - Kayıt ve knbul için aşağıda yazılı vesikaların mUdUrlUğe 
hitaben yazılacak istidaya bağlanması icap eder: 1 M~ktep oaha· 
detnamesi veya tasdiknamesinin aslı 2 • Sağlık ve a.ıı raporları 
3 - Hfikumetçe musaddak iyi vesikası 4 - Hüviyet cüzdanı 5 • Üç 
adet fotograf 6 - Mektep idaresinden alınarak doldurulacak beyan• 
nameler. Bu vesaiki tamam olarak tevdi etmiyenlcrin kaydı icra 
edilmez. 

8 - Mektebin her Uç kısmı nehari ve muhtelit olup tedrisat 
öğleye kadardır. " 5242 ,, 

Üniversite Rektörlüğünden: 
Fakültelere ve bunlara bağlı mektep ve Enıtltulere talebe 

yazma 15 · Eylülde başlıyacak ve 1 S T eırinievvelde bitecektir. 115500,, 
/.DAoA · 
4

BiQiKTiREN 
RAI L'\T--bDCQ 

.................... --................. _______ .. _ ......... -.................. -.................................. .-
Dr. A. KUTiEL 
Karaköy Topçular oaddeıi No. 33 

&on Posta Matbaaa1 
Sahlbiı Ali Ekrem 
Neırlyat Müdürlh Tahir 


