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Keskin sirkenin zararı kabına! 
Yeni bir kanun.~ Italyanlar sahillerimizin Yüksek tahsil 

lere nıecburi 
güren
hiznıet önüne asker yığıyormuş 

Ankara, 10 - Hazırlanmakta olan yeni bir kanun projesi
ue göre Hukuk, Tıb, Ziraat, Mühendis, Orman gibi yüksek mek
teplerden mezun olan her genç §arkta muayyen bir müddet mec
buri' hizmete tabi tutulacaktır 

Rodos, baştaribaşa hastane olmuş 
Leros adasında tahkimat bitmiş 

Diğer taraftan yüksek mektep mezunları askerliklerini bi
tirmeden Bakanlıklarca hiç bir memuriyete tayin edilmiyecek
lerdir. 

IEsP<n vunaıtnl lEırll<An o ll=i1aırp ırensn ın n ın 
<dl lYı ş d'..11 n c es n : 

Bu adalar, . ıtaıyaya niçin yarar? .•. 
lkt:isaden fayda mı get:irir? 
Bilakis, ıt:alya, her yıl buradan 
para kaybeder! 
Askerlik bakımından ise, bu adaıar,. 
ancak anadoluya karşı kullanmıyıya 
yarayabilirdi. Halbuki, ıtalya, Anado
lu macerasından kafi ibret dersi 
aımışt:ır. 

Hitler aleyhine qüz 
bin kişilik bir gösteri 
Bütün dünya yahudileri 

harekete getirilmek isteniyor 
Halin, 11 - Almanyanın muh

telif yer~nde Nasyonal sosya -
lizın aleyhtarlarının tevkifine baş 
lanmrıtır. 

Eaa.en'de tevkif edilen bir kadı
brn kabahati, bir pastahanede o • 
lururken Almanyanın Yahudi ve 

katolik aleyhtarı siyasaaını tenkit 
etmesidir. 

Oınabruck' da bir çilingirle 
genç bir köylü ise bir beyanname
yi yırtbkları için tevkif edilmiıtir. 

Kolony ıehrinde bir bina sahi
(Devamı 4 üncüde) 

Yenicamiin önü açıhyormuş 

lıte bu önde görülen binalar kal dırı/arak }'enicamiin önü açılacaktır •• 
Yenicamiinin güzelliğini orta· Bu işle belediye imar müşavİ· 

)a koymak ve Eminönü meydan.- ri Alman mütehaaaııı Vagner uğ
llt ıeniıletmek için camiin etrafın raımakta, planlar yapmaktadır . 
.taki barakaların yıktırılması ve Satın alınarak yıtkmlııcak ba
~iin etrafına güzel bir park rakalar ve binalar için lazım olan 
)aptmlmaıı kararlattmlmıtbr. P.•ra da temin edilmiıtir. 

Habef vellahdı 

/_C_ı_g_a __ ra yüzün-

. den cinayet 
lzmir - lzmirin Değirmendere 

Bir aydan fazla doğu illerinde ve 
J(aradeniz kıyılarında bir tetkik gezi
si yapan ismet lnönü ve maiyetinde 
bulunan heyetin Zonguldakda iken a· 
lınmış resimleri. 

ndahiybe•inde bir tek cigara yüzün- ________ J_a_p_o_n____ Atatürk ve 
en İr cinayet iılenmiıtir. Hidi-

senGin tafsilat ıudur: ·ımparatarı·ıe ismet inönünün 
ÖÇmen Rızanın tütün çardaiın 

da tütün dizen Mevlütle Arap şaka edı·ım·ıyor Ankamrauyhateglmtemlelerl Mustafa son zamanlarda P.araıız 
kalmışlardır. Ayni zamanda her V · 11 J • 

qmgton, - apon ımpa· Jatanbulda bulUD&D Atatürk'l• 
ikisi koyu birer ciaara tiryakisi- .l'a&onuwn. bir Amerika JIMCmua-
dirler. iki giln evvel ~evlüt ci· lımet foonü'niln busün Ankaraya 

d sında neıredilen karil<atürü yilzün döneçekleri söylenmektedir. 
garaıız kalmıı, Arap "Muıtafa a den çıkan ve kapanan hadiseden 
kendi, 12 cigaralarından betini Ankaradan bildirildiğine göre, 

d . sonra yeni bir hadise daha haber lsmet İnönü Ankaraya vardıktan 
arka atına vermııtir. verilmektedir: 

iki arkadat o gün bu cigaraları sonra İçiıleri Bakanı Şükrü Kaya 
l M 1 h b Amerikanın Seattle ıehrinde 

da içmit er, ev üt epsini itir- ile Kültür Bakanı Saffet Arıkan 
M f • / b bir tiyatroda oynanan bir piyeste 

mif, Arap usta anın ıae ir cİ· bazı incelemeler (tekikat) için bir 
garası kalmıttır. Yemekten sonra Japon icparatoru gülünç bir kılık· 

ta ve Habet ı'mparatorunu "Pus _ müddet için tebrimize gelecekler· bu bir tek cigarayı içmeğe batlı· d" 
ır. 

yacağı zaman Mevlüt: Pus,, denilen el arabasiyle tatır· -------------
- Bu cigara zaten benim hak- ken görülmektedir. 

kımdı. diyerek cigarayı kapmıf. Japon elçiliği itıüderi bu sah· 
Arap Mustafa da bunun üzeri- ne üzerine Amerika hükUınetinin 

ne ağır bir küfür savurmuttur dikkatini çekmiı ve bu hidiıenin 
Bundan sonra iki İtçi birb;rine son bir hafta içinde Japonyaya 

girmit ve Mevlüt bıçağın.ı Musta- kartı yapılan hakaretlerin ikinciıi 
fanın kasığına saplayıp kaçmıı • olduğunu söylemittir. 
lır. 

Ağır surette yaralanan Musta
f anın hayatı lzmir haatanesindc 
güçlükle kurtarılmııtır. 

Londrada da 
faşist gürültüsü 

Londra, 11 - Şehrin cenubu 
garbi mahallesinde fatiıtlerin a -
çık havada yaptıkları bir toplantı 
esnumda karıtıklıklar olmu§, po

lis müdahaleye mecbur kalmııtır. 
iki kiti tevkif edilmittir. 

··-·-················· .. ·-···--.................... .. 
Lahey adalet: 

divanına 

Şefik, Pazlı, KAzı m 
lzmir Valisi Kazınun Trakya genel 

müelttiıliğine getirildiğini yazmı§tık. 

Bursa valisi Fazlı lzmlre, Yalova kay 

makamı Şefik de Bur.aya ııali olmuş

tur. 

Siwr.I 
Macarlar, Ankarada 

yenildi 
Oç maç yapmak üzere Ankaraya gi

den Uypeşt amatör takımı dün ilk 
müsabakasını ~nçler birliği ile ) ap
mış. neticede 3 gole karşı 5 golle mağ. 
lup olmuştur. 
Macartakımı bugün ikinci maçını 

Ankara Gücüyle yapacaktır. 

Hitler ve 
Himalaya! 

Berlinden bildirildiğine göre 
Hit)er, Himalaya dağının en yük
sek tepesine tırmanan S Hintliye 
kırmızı haç nİ§anını vermiştir. Ni
tanlar Kalküta Alman general 
konsolosluğu tarafından Hintlile: 
re verilecektir. 

Bir Türk Göürlnıenıişbirhüküm 
~:;;.ç~~~~k Bolşevikler ihtilas 

18000 lira... •d d• 
Söylendiğine göre arsıulusal La-ı yapanı l am e ıyor 

hey adalet divanmda açılmış olan 
i'"' iki azalıktan birine bir Türk, öbü- Moıkova, 11 - Leningrad mah ihtilastan dolayı idam cezan 
i rüne bir Japon delege seçilecektir.I kemeıi, Kooperatif direktörü ile verilme.i Rusyada ilk defa vaki 
1 Maaşı ayda bizim para ne 18000 ıekercilik atelyesi imalat tefini i- o1maktadır. 
i lira olan bu Yfre Bnh-enrite rektö- dama mahldlm etmiştir Difer auçlulan beı sene ile on 

l rü Cemilin seçileceği söylenmekte-1
1 

M h'.Jl. I •. . · ld 
& a Aum ar auııstima eq ye sene anumcla deği,en hapiı ce • 

• '.~ ·"J.t...&-- •·-1ud-....JI , ' • zal•-• L--l...A_ .......,;.tir• e ··---···---·-··-- ııııı -....u ......,..,. ~ar. ... ......... ı.ll&lllK\llll .,.,.,~ 
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Çin, J aponla 
birleşirse 

Amerıkada 

işsizlere 
bakmak 

mecburiyeti 
Vatington, 1 O ( A.A.) - Dün 

Senato gayet önemli (mühim) bir 
kanun projesi kabul etmiıtir. 

Yunanıstanda 

Bu seferde patron
lar grev yaptı 

Dünyanın hali neye varır? Atina, 10 - General Kondolis J dün kaçmış oldukları 
dün akşam ekonomi, ve içişleri bakan- edilmişlerdir. 

Pirede tevkif 

Bunu bir lnglıtz· hatibi etraftle anlatıyor Buna göre, patronlar ve İ§Çİler 
şekilde Çin ve Japonya da müteessir itıizlere ve en öiıde analarla ço
olmuıtu. O kadar ki, Japonya, diğer cuklara daimi surette yardım et
devletlerle müşterek surette çalışma- meğe mecbur tutulacaklardır. Bu 
sisteminden el çekti .• Japonya, şimdi kanun yakında imza için Cüınhur 
kedisini garp dünyasına kapallll§ ve Bqkanı Ruz";elte ıunulacakt1T. 
almak istediği topraklarda mallarına -------

Iariyle bir toplantı yapı1mrş, memle - Atinada 
kette genel bir grev olduğu zamana- hoenutsuzluk 
lınması gereken tedbirleri gözden ge- Atinadan "Deyli Herald, ga• 
çirmiştir. zeteıi özel ayları, gazetesine şu tel 

Kondilis toplantı sonunda gazete - yazısını çekmektedir: 
cilere amelenin ilin etmek istediği Atina (Çarıamba) _ Batba-
2' saatlik greve lüzum olmadığını, 

Londra tatil kurslarında verilen 
konferanslardan birinde Ramsey Mu
lr Çin ve Japon l§hıi ele alarak ve Ok 
yanos denizinin beyaz ve sarı ırk için 
bir mleadele sahnesi olacağına lna -
nanlara karşı demiştir ki: 

''Eier insan oğlu, aklını ba§ına top 
layıp o yolda hareket etmezse, bu, 
aerçekten vukua gelir. Hele son bir 
kaç yıl içinde hemen bu felakete gi -
diyor gibi olduk.,, 

pazar yaratmağa çalışıyordu. Bu si- s ··vasi b i r 
yasaya karşı duran liberal Japonlar 

f 'h ·ıA d'I bil hal kan Çaldariıin Bled' da (Yugoa-maama ı grev ı "n e ı se e -
kın işlerinde zorluk çeklniyeceğini lavya) Yugoslav batbakanı ve Yu .. 
söyleml§tir. · nan ve Yuguılav kral ailesiyle 

bir yana bırakılarak Japonya, 1931 de a,. aç 
ki büyük macerasına atıldı. Ve Man- ~ Bir haf ta önce grev ilAn eden ka -

ı.ancı işçilerine karşı fabnKa. sahiple
ri de Lokavt - fabrikaları kapamak, 
işleri tatil etmek- ilin etmişlerdir. 
Bu sebepten dolayı bazı hadiseler çık 
mışsa da polis Iazımgelen tedbirleri 
almıştır. 

Yunaniıtanda krallığın ihyası me-
ıeleıi üzerinde görüımeıi burada 
tenkitlere ıebep olmuttur. 

çuryayı aldı. Japonya, taahhütlerine idam edildi!! 
Hatip bundan sonra, iki san ırk u -

lus arasında, Çiııin, ölçü kabul etmez 
derecede büyük olduğunu milyonlar -
ea yıl medeniyetini tekamül ettirdi -
lini söylemiştir. "Öyle bir medeniyet 
kf. buna Japonya model ittihaz et -
ti?,, demi§ ve şöyle devam etmiştir: 

karşı yabancı duruyor ve genişleme Viyana, 10 (A.A.) - Linzden 
isteğinde olan memleketlere de örnek bildirildiğine göre, 13 temmuzda 
oluyordu. Bugün uluslar kurumu ve 

Cümhuriyetçi mahafil, "Yuna· 
niatamn dahili itlerine sistematili 
bir müdahale,, dedikleri bu hare
ketten münfaildirler. 
Çaldarise teminat 

dünya, Japonyaya taahhütlerini yeri- Bqbakan Şuınigin bindiği otomo-
ne getirmeğe sevkedememiştir. Gar • bilin çarptığı ağaç bükfimetin 
hın kendisini koruyacağına dair tam emriyle keıilmiıtir. Bunun a.~bebi 
güven aşılayamamı" mevcut olanm ıudur: Birçok kimıeler oraya gi-

Gritte sukQnet 

"Qbıln garp fikirlerini yavq yavaş 
tem-ili etmesi, onun aptı derecede 
olmumdan değil, belki ecdadmm an
an.U.e tapınma hakikatinden geli • 
yor. En biyük be§erl hikmet sözflııtin 
aller tarafından IÖylenmif oldu • 
f1laa inanıyor ve gözfi geride kalı -
yorda... llllan nesllnln yan nlifusunu 
tmull nen Çinlller btlyijk bir ulus. 
tur. DQnra d:ıba barut, pusula, ve ta
bi neclir bilmezken bunlar Çinliler ta
rafıaclan orta,.a konmattu- Ve bul 
aanatlerde hlll kendilerine televrik 
eden olmamıştır .. 

da azalması önüne geçememiştir. derek iıimlerini ağaca yazmakta 
Şimdi Çine ne olacak? ve bazı kiımeler iae ağacın kabuk-

Atına, 10 - Giritten gelen haberler
den anlaşıldığına göre her tarafa sü
kQn avdet etmiştir. Kandiye karışık • 

verildi 
Kondilis, Çaldarise, son iıyaD 

"Çinliler, asırlarca komşulan olan 
Japonları sevememişlerdir. Fakat a- larını •oyarak otuz tiline halka 
caba şimdi, Japonlarla karabet vii - aatmaktadrr. 

• Jıklarına komünistlerin sebep olduk
ları iddia edilmektedir. 

ve grev hareketlerinden bir teY 
çılanıyacağına dair teminat veren 
bir mektup göndermittir. 

cude getirmenin bir garp münasebe • ı---------~---
İşçileri greve teşnk eden ild amele 

lnafllz hatibi Japon,-anm da terak· 
kiyatmdan ve emellerinden bahsettik
ten sonra Okyanosta sulhii temin ve 
Çinin kalkınmuma yardım etmek U -
zere yapılmış olan konferanslar ve 
anlapulara ip.ret etmiş ve büyük 
devletlerin yardrmiyle kendisini bul
maia ve birleşmeğe çalışan Çinin ha
linden bir mtldclet heEkesin memnun 
kalmış oldatunu aöyleml§tir. 

Fakat 1928 den sonra bir ekonomik 
feWcet dünyayı sardı. Bundan ayni 

tlnden daha bUytik olacağı kanaatine 
gelmediler mi? 
. Hatip sözlerini fiyle bitiriyor: 

''Çfn, garp sistemi üzere yeniden 
teşekkül edebilir. Yahut da, Japonya 
ile birleterek 11an ırktan miiteşekkil 
büyük ve (dUyara hakim) bir şark 
kuvveti viicude getirmeli dtlşünebi -
lir .. Bu yaradılıılari Jtlbariyle sulh -
sever olan insanlar, Japonya ile bir
leşme kararına stirüklenebilirler,,,. 

İngiliz hatibi burada dünyanın yeni 
bir durumla kartıla§acağı ve 1931 de 
işlerin önemini sezememiş olan Av -
rupa devlet adamlarının daha dikkat 
sarf etmelerini söyledikten Mnra "Sa • 
mimlyetle umuyorum ki, Çin Çin ola • 
rak kalmakta devam edecektir. Fakat 
bu nokta. dtlnyanm istikbali için ko
caman bir isUfham işaretidir.,, 

Kandırada Belediye ile 
halkın arası iyi değil 

Kandıra'nın umumi •öriinii4ii 

'Kaıulıradan ydzılıyor: 

Kandıra Kocaeli villyetinin çok 
münblt topraklara malik bir kazası -
dır. Her taraf daima yeşildir, fun -
dalıklar ve kilçllk ktiçilk ormanlar 
bitip tükenmek bilmeden uzanıp gi -
der. 

Kua merkezi 3000 nflf aslu bir ka • 

talimll edilen vazlf elert "hemen he -
men hepsi rapılmıyor,, fp.reti ile bu
raya geçirmek Jlzımgelecek. 

Bu ellıq hale nihayet vermek için 
alAkadar makamJann ehemmiyetle na 
ı.an dikkatini celbederiz. 

Müfit A ttıÇ" 

Abadır. Halkı çalışkan ve uyanıktır. -------------
Tabiatln hemen hemen biltiln ıt . Feyizli yağmurlar 

tuflarma mazhar olan bu kasabanın . Muila, Deni&li, ve Anadolunun 
belediyecilikten dolayı btiyUk bir ta- diğer birçok yerlerinde feyizli yai
Usizllfi vardır. Bir türlU kendJ dert-
lerini yakından gören faal bir beledi- murlar batlamıttır. Köylüler ıe-
yeye malik olamamıştır. Halle beledi- \·inmiılerdir. 
yeden dalına ıikAyetçidir. -o--

Çiinkii kasabada yol yoktur. Ilton
Jar ıneydandadır, geceleri Mkaklar 
a7c1ınlanmak için ay ıpğım bekler -
ler. 

Eski posta ~UdUrtı
ntln muhakemesi 

Çtlnkü kasaba susuzluktan feryat Eıki poıta, telgraf ve telefon u-
Hfyor, bununla beraber herhansl bir mum müdürü Fahri ve arkadatla
JlllllO' tMlikllbae kaqı beledlyenba rrnm muhakemesine dün Ankara-

ı••• lllt u lılr tulumbası .Yok-
... da devam edilmif. Fakat Fahri 

· BiSJleee •YJD&11L devam edecek ol- hak~erine gelmediğinden mahke-
11m beledlf.e kanununda beleclilele me l>qka güne bırakılDIIftır. 

Mezarhklarımı
zın hali 

Kurun - Asım Uı, mezarldda
rmıızın acıklı hali, adlı baımaka
leİinde Fransız gazetelerinden 
"Entransiyan,, m Türkiyeden bab
ıeden seri yazılarından birinde 
kullandığı ve makalesinin içine 
koyduju bir resmi tahit göstere
rek diyor ki: 

Mezarlıklarımızın hali ~k fe
cidir. Bu reımi gören ecnebilere, 
hayır, bu böyle değildir mi diye
biliriz. Karaca Ahmet mezarlık
larının bugünkü hali budur ve 
bundan batka bir tey değildir. 

Franıız gazetesi reımin altma 
tu izaha ti yazmıt: 

lstanbulun çevresindeki büyük 

Bay Akif 

Saçsız başta saç 
çıkarıyormuş! 

Mllyarderllğe adımını attı demektir! 
Ankaradan bildirildiğine göre Akif 

Müftü oğlu isminde biri Sağlık ba • 
kanlığına başvurarak saÇBJZ haflarda 
saç çıkaran bir lllç keşfettijinl bil • 
dirmfş. Ve ruhsat istemi§tir. ı 

Akif bilhassa tecrübeleri kendi ba • 
şmda yaptığını, tamamen saçsız olaa 
bapnda on beş gün zarfmda sa~la! 
çıktığını iddia etmektedir. naç şimdi 
tetkik edilmek üzere Istanbul'Tıp 
faültesine gelmiştir. 

Eğer Bay Akif, bunda muvaffakıyet 
elde ettiyse, belki de milyarder olur. 
Çünkü böyle bir keşif, milyonlarca 
erkeği, hem de medeni dünyanın er
keklerini alakadar etmektedir. 

mezarlıklarda ne muhafaza du - Hindistanda 
varları, ne de bekçi vardır. Bun - 1 M • • ı • • 1 1 
larm içinden deve katarları geçi - •· 1 us uman ar a 
yor... Mecusiler bir 
Aıım Uı, yazısının ıonunda: 
Acaba lıtanbul mezarlıklarının b İrine Q İ rd İ 

bugünkü bakımsız ve acıklı hali Simla (Hindistanda), 11 - L .. 
ne v-1cte kadar ıürecek? hur civarında Burcvala kasaba • 

ZAMAN - ltalga • Babeı lıinden aında müslümanlarla mecuailer..,. 
bahseden yazısında bu meselenin raaında yeni kantıklıklar olmut • 
Avrupayı bile tehlikeye düıürdüğiJnil 
söyliyerek diyor kf: tur. iki taraf kılıç ve sopalarla bi-
ltaıga Habeı harbine b(Jflarsa bu· ribirlerine girmiı, üçü ağır olmak 

nunla senelerce uğraıacak ve zdla üzere on yedi kiti yaralanmıtbr. 
düşecektir. 

Onun Avrupada zdla düşmesi ya Al Kasabaya polis takviye kuvvetle-
man, ya Avruturyada bir ayaklan • ri ıönderilmiftir. 
mayı uyandırtu!aktır. Bunu çok iyi bi· Lahmda ıükan vanhr. 
len M. Mruolini böyle bir ,eye gfriı • ----------------------------
mlyecekejr. O halde bu gürültüler ne- B 1 1 h • • b 1 
dir? Bu Cl8ker sevki, bu kadar mQJlral u gar ara erg un ayram 
neden? Bütün bunlara verilecek ce • _ 

oop: "Palavra Ue biraz bir fey ko. Her fırsatla Tu·· rkler parmaktır" dan baıka bir ıeu olamaz. 

Beyoğlu evlenme 
lşt memurlarının . aleyhinde gösteriler 

mahkemesi 
Beyoğlu evlenme itleri memur- yapıyorlar 

ları lımet ve muavini Galip, ça • 
bıma ıaatleri haricinde ücret al
dıklan ıuçu ile 22 mayıstanberi 
itten el çektirilmitler ve mahke· 
meye verilmiılerdi. 

Fakat mahkeme neticesinde 
bu iddianın doğru olmadığı an • 
latılmıt, yalnız lamet on ıekiz ya
tmı bitirmiyen ökaüz kızlan Tul 
tayin etmeden nlendirdiii için 
l O lira para cezaıma çarptınlmıı· 
trr. Fakat bu iti de hiçbir menfaat 
mukabilinde yapmadıjmdan ceza 

tecil edilmittir. 

Sofya, 10 - 1876 senesinde Ttlrk • 
lere karp koyan Baço Kiru isminde • 
ki komitecinin Türkler tarafmdan i
damı yıldönUmtl olan 22 eyl1llde Tır • 
novada btly(ik gösteriler yapdması 
için izin alınmıştır. 

Bu gösterilere iştirak edeceklere 
demfryoUan idaresi yüzde yetmiş ten
zillt yapacaktır. 
Bulgarlarla Çinge-
neler kavga etti 
Sofyadan bildirildiğine göre Eski 

Zafra kazasının Sarnado kiSyiinde 
köylü BulgarlarJa çingeneler arasın-

da bir anlafmamazhk )ilztlnden ti• • 
detli bir kavga olmuştur. 

Bir meydan muharebesi halini • ... 
lan bu kavga netfcesind• bir Bal • 
garla bir çingene ölmüş, bir çok ld_. 
seler de yaralanmı~ır. 

Sergide bir yangın 
Brükıel, l 1 - Gece ıaat bir bu• 

çukta ıergf1tln eğlence parkında 
bir yangın çıkmıştır. Atet çabuk 
.öndürülmü1, yalnız bir iki uf ak 
paviyon yanmqbr. 
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Gazeteler, elbette 
"4 üncü kuvvet,, dir! 
Bu kuvvet, bir çöpü yerden kal
dırtamazsa bile gene kuvvettir 

Framız inkılabı çıktığı zama·.' 
ÜÇ ıoyaal (içtimai) ıınıf varmı~. 
Bu ~ kuvvetten baıka, bir dö; 
düncüıü varlığ•nı duyurmuı: G~
teteler •.• 

O zamandanberi, ıazetelet":., 
''Dördüncü kuvvet,, diye !ikap ta
kılmııbr. 

geceki yajmur azıcık 
güldürdü ... 

• • • 

yüzümüzü 

Mademki "dördüncü kuvvet,, 
timdiki zaman itleri üzerinde mü
eaair olamıyor, bari, ilerde beledi
:ve tarihini yazacak olan sayın bil
gine ıu vesikayı vermiı olayım: 

Cümhuriyet Türkiyesinde he
men bütün müeaaeselerin parmak 
ıaırtıcı bir canlı!i1<, uyanıklık gös
terdiği ıu yıllar içinde, İstanbul 
belediyesi, halkın gazetelerde, 
resimlerle, iri puntolarla buram 
buram çıkan en mübrem tikiyet 
ve temennilerini bile bu derece 

Belki bundandır ki, yazdıiım12 
bir yazı, az çok her ıey üzerinde 
etkiıini (tesirini) ıöstermektedi ... 
Aksini dütünmek de zaten mana· 
sız olurdu: Saf bir niyetle tenkit 
olunan ıey, ya doğrudur; doğru
lufu görülünce, düzeltilir. Yahut 
da tenkitte yanlııhk vardır; ya-
lanlanır. (tekzip edilir). çiziyor! 

Bu aabrlar, belediydeki ali
Halk için çıkan, halkın tiki- kadarların bermutat ihmaline ui· 

Yetle.,ine makes. olan ıazetelerı, raıa bjle, müstakbel tarihçinin gö
bir halk kurulu ( müe11esesi) na-

zünden kaçmıyacağı için müsteriıı) lliçe aayabilir? .•• 
him! 

Uraydan (belediyeden) bah- (Vl·nO) 
ıetmek istiyorum. d 
lhar,neyazıkkidördüncükuv- Erzurum vapurun a-

•etin varlığını tanımak istemedi- k 1 hırsızlık 
il'n• h' · · b' kt d. F Dün Sultanahmet birinci sulh ce • ı 1111nı ıze verme e ır. a-
k t k · ll.d" F za mahkemesinde Erzurum vapuru -

a pe garıp lece ı ır: ranaız l ri de vapılan bir hırsız -
ink l"b 'h' . 1 b.l nun son se e n J 

ı a ının tarı mı yazan ar ı !, lık vakasının duruşması olmuştur. 
en mükemmel vesika aaydıkları ga Çalınan para 2500 liradır. Suçlular 
Zete kolleksiyonlanndan iıtifade lostromo Ali, kamarot Galip, Ye yol -
etmitlel'dir. culardan Mehmetti. 

Muhakeme esnasında Mehmet 12 Bizim kolleksiyonlar, tarihe en 
gündenberi dayak yediğinden hasta 

"saalı armağanlar olarak kalacak- ve bitkin oldufanu l!IÖylemlt, bunun ü-
tır. Hatta muaaırlanmız bile, ya· zerine duruşması oturduiu yerde ya
kın zamanlarda neler cereyan et- pılmıştır. 
tjğini anlamak üzere bize baıvu- Suçluyla bu işle bir ilgileri olmadı-
...... 1 ğını iddia etmişlerdir. Neticede Ali ile 
~~ • bir Galip serbellt bJ(QIJauı. ve vnee 

Daha geçenlerde, adliye yarr- suçtan Od buçuk sene hapis yatan 
dığı vakit, davaların yeniden ih- Mehmedin muhakemesine mevkufen 
dasında gazete kollekainyonları denma karar verilmiştir. 
lllerci o1muıtur. Yalnız bundan i- -o-- . 

baret mi ya ... Basında (matbuat- Binaların numaralan

ta) çıkanlar, her zaman .çin hüc- masıoda yanlışlık mı 
C":ettirler ... Ve iıte, asıl gazetelerin olmuş? 
~VVeti buradadır... Onları "bir lstanbul binalarının numaralan • 
ıunlük,, aananlar, aldanmakp.dır- masını kontrol ve sayım işleriyle uğ-
lar. raşmak üzere kurulan heyet işe baş -

• • • lamıştır. Heyet ilk iş olarak numara-
Beni, bu ıatırları yazmaia sev 

keden ıudur: 
lamada iddia edildiği gibi yanlışlık • 
lar olup olmadığını tetkik etmektedir. 
Bundan sonra istatistik genel direk • 
töliiğU ispekterleri teşebbüslerini ya. 

olarak belediye kulübesine bir ha- pacaklardır. 
her bıraksa, "falanca yer pistir, -o-

ln._n lilettayin bir ~atandaş 

baktırnı!,, dese, bizim bi!diğimiz, Devlet demlryolları· 
o_ıün olmazaa, derhal ertesi sabah hl 1 k ellrl 
hır temizleyici gönderili.- ıztırap n!!'yıs ay~ za~ı~dal Devle'! demiryol 
Çeken, blübeye kadar zahmet e- tarının geliri 1386180 lirayı bulmuş -
derek rica eden yurtdatm gön!ü tur. Bunun 461,541 lirası yolcu ücret
-1naır. Halbuki, ihtima~ ıu za· !erinden elde edilmiştir. 
ltıanda on beı sütun yazı yazdık.. 9M senesinin mayısına nazaran bu 
liul(Q k 1 1 ak l d d"k seneki mayıs gelirinde 107737 lira faz 
iti. u a P e, yana Y 1 a e 1 lahk vardır. Bu fazlalık da bilet üc-

• retlerinin indirilmesi üzerine yolcu 
- Kabataı havuzunun piıliii ziyadeliğinden ileri gelmiştir. 

hlıuz kendimizin zevkini değil, --o-

•dılıatimizi de ~ehdit edi)or. Ve Bu sene yapılan 
lcaakoca Boiaziçinde baıka sah;J yollar 
tolanuı ıibi, biricik umumi helayı 
d Bu sene yapılan ve yapılmasına 

1. üıtelik bu havuzun durgun su- devam edilen yollar funlardır: r-- akıtıyorlar. Bu "bahri,, pi.- lstinye- Büyükdere beton asfalt 
ileler kifi deiilmiı gibi, kartı ıed- yolunun kaldırımları, ve kenar 

de çıkan yokuı, ıübre içindedir. duvarları tamamen bitmiıtir. Son 

~İtan koydufumuz kalıtlar, bir bahara kadar yolun tose kısmı da 
-)danberi yerden kalkmadıiına tamamlanacaktır. 
~~re, burada çöpçüler çalıımıyor. Edimekapı. Topkapı • Yediku-
. lllıden rica etmek llzımaa, hep· le, Yeıilköy - Topkapı, Oskü • 
•ıııden ettik. Hatti, "belediyenin dar _ Şile, Çubuklu - Paıabah
~lt kudreti kafi ıelmiyoraa, h~l- çe, Maltepe - Kartal, Yalova -
le ~killtlandmn, kentli itimizi Karamürsel, Topkapı - Çekmece 
eııdınıiz ıörelim !,, dedik. yolları da kısmen bitirilmif, ve 

Fakat, kar etmedi... Ehemmi- kısmen de bitirilmek üzeredir.Bt· 
)et bDe verilmedi... Ne denizden, sene eonuna kadar bunların ta • 
11:_.~dan bir çöpe bile el süren mamiyle bitirileceği umulmakta • 
o....._lfbr. Bereket verıin dün dır. 
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Süt 
SATIŞLARI 

Belediye, Salllk bakanlllının 
tallmatnamealnl dikkati• 

takip ederse 

Nihayet yoluna 
girecek 

Sıhhat bakanlığı tarafından ha -
zırlanan süt ve yoğurt talimatname· 
sinin uraya (belediyeye) bildirildiiini 
ve bunun uray matbaasında çoğaltıl -
dığını yazmııttık. 

Bu talimatname bütün kaymakam· 
lara, hüktlmet ve uray ·doktorlarına 
ve diğer ilglll yerlere bildirilecektir. 

Talimatnamenin maddelerine göre; 
başka bir vasıf ilave etmeksizin yal -
nız süt tabiri inek sütüne delalet eder. 
lnekten başka hayvan sütleri hangi 
hayvandan alınmışsa o hayvamn is
miyle anılacaktır. 

lnsan gıdası olarak kullamlacak 
sütler sıhhati yerinde hayvanlardan 
sağdan taze sütlerdir. Süt vasıtasiy
le hayvanlardan insanlara bulaşan 
hastalıklara tutulmUf hyvanlarm 
sütlerini satmak yasaktır. 

Hayvanlar doğurmadan on beş gün 
evvel ve doğurduktan yedi gün 
sonraya kadar verdikleri sütlerin sa
tılması yasaktır. 

Sütlere herhangi şekil ve miktarda 
olursa olsun su veya saklamak için 
kimya maddeleri, buz ve kar katılma-

•• 

ı ·Ekmek yıl sonuna 
kadar·pek 

ueuzlamıyaeak! 
-,, 

Buğday llyatlarımn bü yıl için normal 

haddini bulduğunu sUyllyen buğday 
tOccarlarının sözlerinden bu anlaşılıyor 
Uray (belediye) narh komisyonu r 

yarın sabah toplanacak, zahire borsa
sından gelen bir haftalık fiyatlan göz 
den geçirdikten sonra yeni narhı tes 
bit edecektir. Ekmek fiyatının yirmi 
para daha ineceği SÖ)'leniyor. 

• • • 
Buğday fiyatları son üç haftadır 

epeyce düştükten sonra birkaç gün -
dür bir durma devresine girmiştir. 
Piyasadaki mevcut kanaate göre buğ
dayın muhtelif cinsleri artık bu yıl 
için bugünkü fiyatlarla normal se -
viyesini almış olmaktadır. Bu suret -
le bu yıl sonuna kadar fiyatlar az 
farklarla bugünkü vaziyet etrafında 
dönecektir. 

Bir muharrJrimfz dUn bu h118111 -
ta bütün memlekette buğday işini ya
pan büyük bir sosyetenin direktörile 
konuşmuştur. Bu zat diyor ld: 
-" Buğday fiyatlarının yıl sonuna 

Garsonlar 

kadar hemen hemen ayni sevi) eyi ma 
halaza edeceği kanaatinde);m. Esa -
sıen bunun böyle olması lazımdır. Çün 
idi köylüniin terfihi ancak bu suret
le kabJI olur. Bflfr misiniz buğday 
fiyatlarının tam yeni mahsulün idraki 
anmda yüksek bulunması köylünün 
nelaldar işine yaramıştır.? Eğer fiyat
lar bundan sonra yükselseydi hiçbir 
işe )'aramazdı. Çünkü o vakit mal tüe 

carın eline geçmiş olacağı için fiyat 
fazlahfı da tabU tUccann cebine glr
mi§ olurdu. Fakat fiyat yükseldiğin • 
denberi mal köylünün elinde bulun -
dufundan eskisine nazaran yüksek 
fiyatla satılabilmiştir. Düşününüz ki 
hWmet bufday işi için milyonlar 
d8kmUttUr. Geçen yıl fazla ihracat 
hUkOmetl zarardan korudu. Buhca e-
meklerin mukabilinde köylü istifade 
etmesin mi?" 

sı yasaktır. Süt taşıyanlarla seyyar EylUIOn birinde mek-
satıcıların yanında su kapları bulu - t bibi l ki 

1 Belediyeye yazılmı
yan esnaftan ceza 

alınıyor 
namaz. ep sa o aca ar 

Süt tqınmuı ve korunmasına mah 
sus kapların üzerine süti1n nevini gös
teren birer etiket yapıştmlması mec -
buridir. Bu etiketler halis stit için ze
mini kırmızı, yarı kaymaiı alınmı§ 

süt için yeşil, kaymafı alınmıt sBt lçtn 
ma·d renkte olacak ve iyice yapıştırı
lacaktır. 

Muhtelif dnstekl hayvanların stlt -
leri biribirine karıştmlarak sat.damı 
yacaktır. 
Kaymağı yarı veya tam alınmış 

sütlerin halis sütle kanştmlması ya. 
saktır. Sütlerin isimlerini değiştire -
rek de satmak yasaktır. 

Süt konan şişelerin camlan renk

Garsonlar cemiyetinin pnon· 
lar için bir okul açmak üzere ol· 
duiunu iazmııtrk. 

Cemiyet, okulun proıramım 
hazırla)rarak onaylamıf, dera o
kutacakları tesbit ederek kanuni 
muamelelerinin tamamlanması i· 
çin teıebbüslere giritmiıtir. 

Gareonlar okulu bir eylülde a
çılacaktır. Okul için lazım olan 
ücret cemiyet tarafmdan hazırlan 
maktadır. Lokantacılar cemiyeti 
de okul ücretine iıtirak edecek-

siz, köşesiz ve diplerl düz olacaktır. tir. 
Süt nakline ve satışına mahsus bütün 
kapların gayet iyi kapanması ve ka -
paklann sıkı olması mecburidir. 

Okul açılmadan on bet gün 
önce, bütün prsonlar genel kon· 
greye çaiırılacaldardır. Bu talimatnameye riayet etmiyen

ler evvela uday (belediye) hükümle -
rine göre cezalandırılacak, suçlan te
kerrür ederse umumi hıfzıssıhha kana 
nunun 72 inci maddesine göre süt ma
mulA.tı ticaretinden menedilecektir. 
Bundan başka suçlarının derecesine 
göre cezalandırılmak üzere müddeiu
mumiliğe verileceklerdir. 

-o-

Bir ayda telgraf ve 

telefon gUrUşmelerl 

Garsonların ehliyetsiz olarak 
çahımalannm, üyelere bir çok 
zararları dokunduğundan, okul a· 
çddıktan sonra bu zararların ta· 
mamile ortadan kalkacağı aöyle-
niyor. 

Bu arada, garsonlarm yüzde 
on meseleleri de halledilmiı ola· 
caktır. 

Okul açıldıktan sonra p.raon· 
luk ehliyet veaika11 alabilecek ik
tidarda olanlar, hemen imtihan e
dilerek kendilerine birer vesika 
vrilecektir. 

Eınafm araY. <belediye) mUatahcH. 
mln §Ubesine yazımı için verilen müh
let bitmesine ratmen JıAll bir çok a
nat Dl'81& hqYurmaktadır, cezasız o
larak yazılmalannı istemektedirler. 
Uray bu gibi esİıafın isteklerini ka • 

bul etmiyerek ceza almaktadır. Bun
dan bqka lokanta, bar, Miil\kn , >fiil- 1 

zfno n bunlara benzer yerlenn ıa:-
rif elerinin tasdiki için verilen müh • 
let de dün bitmiştir. 

-0--

Gtlmtlş 25 ve 50 
kuruşluklar 

Darphane, yeni basılacak 25 ve 50 

kurllfluk gfimiif paraların kalıplarım 
hazırlamış ve bunlan Finans Ba -

kanhfına (maliye veklletine) ıön • 
dermişUr. Kalıplar bakal\lık tara • 
fından beğeniline emir gelir gelmes 
paralann basılması itine baılanacak-
tır. .,. .-

--o 
Fındık mahsulflmDz 

Gelen maUlmırta göre Karadeniz 
sahil vilAyetlerinde son günlerde dur 
madan yafan yağmurlar fındık mah
salUnUn korunmasını, bundan ötürü 
piyasaya çıkmasını geciktirmiştir. 

Mahsulün külliyetli olarak ancak on 
be§ gün sonra satışa çıkanlacağı u -
mulmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırla -
nan bir istatistiğe göre, haziran ayı 
zarfında memleketimizle diğer mem -
leketler arasında telsizle 28872. ka • 
ra hatlariyle 9992, deniz kablolann -
dan 3365 muhabere olmuştur. Ayni ay 
içinde dışarı memleketlerle 4480, An
kara ile lstanbul arasında 1219 tele -
fon görüşmesi olmuştur. 

Ehliyeti olmıyanlar okula de- ~~~~~~~~~~~~~ 
vam ederek birer ehliyet vesika- lar da cemiyete ıimdiden mek· 

11 alacaklardır. Okulun kurulaca· tupla baıvurarak okuma !~utla· 
ğını duyan uzak illerdeki garson· rmı sormuılardır. 

( ŞEHDİN. ~ DERDLEDİ l • 

Eyüplünün 
Eyüpte Bab:ıhaydar'da 70 numarada oturan Girltli ı 

Ali Galipden bir mektup aldık.. • 
Ali Galip bu mektubunda şehrimizde seyyah işlerinin 

oldukça yoluna girdiğini söyledikten sonra iki noktaya 
işaret ediyor. 

Bunlardan birincisi Eyüp camiinin dış duvarlannm 
berbathğıdır. Bu çirkin manzarau.r ı.rtadan kaldınl -
ması için geçen sene müracaat etti~i, ;akat tamir için 
emir verildiği halde ortada bir şe/ olmadığını söylü • 
yor. 

== 

iki işareti 
lkinci mesele için de diyor ki: 
"Se1111ahlann ekleriai Piger Lott nln meıhur ro~ 

nını yazdığı EgiJp tepelerindeki meflwr Ragıbın kah • 
ı;aine gitmek iatedikleri halde fOförler kendilerini gö
turmügorlar. Bu da herlıalde gollann berbatlığından 
olaeak. Burada büyük bir gazino gapıl11a •eyyahlar 
hem manzara itibariyle levkal&le bulunan, hem de ta• 
rUıl bir kıymeti olan bu gazfnoga çok ralbet edecet • 
lerdlr. 

Battd yalnızca bu gazino için memleketimize bin • 
lerce seyyah gelebUir.,, 
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ltalya, sahillerimizin Yahudi 
düşmanhğı 

önüne asker yığı yormuş bide rejim~~;::::: :a~i!~i 
Bu sabahki "Cümhuriyet,1 ga-J talyanlara pek müspet ve yeni bir 

zetesinde okunmu§tur. teklifte bulunacağı söylenmek • 
- Berlin, 10 - Buraya gelen ve tedir. Bu teklifin mahiyeti henüz 

Berlin radyosu tarafından da ne§· öğren:lememiştir. 
redilen haberlere göre, lngili2 ga- Yeni askerler 
zeteleri İtalyanların Rodoa adası· ItaJya yeniden &ilah altına as · 
na milhim miktarda asker çıkar- ker çağırmıştır. Bunlar tayyareci· 

dıklarını bildirmektedir. Bundan lerdir. 
Musollni 

batka Eğe denizindeki Leros ad, manevrada 
smda haıladıkları tahkimatı bitir-
dikleri gibi buraya da asker çıkar· 

Muaolini, İtalyan donanması • 
nın son manevrasına gidip tekrar 
Romaya dönmi.' ştür. 

dıkları haber ve.tilmektedir. 

Redos adasının büyük bir has· 
tane halini aldığı da Paristen bil· 

'Adaların uaziyetini gösteren harita 

dirilmektedir. Afrika iklimin: 
Clayanamıyan İtalyan askerlerinı• 

tekrar memleketlerine gönderilmi
yerek Redos adasına nak!edilecek
leri yazılmaktadır. 

Bundan birkaç ay evvel, Yunan 
eski erkinıharbiye reisi Dusmani
ıin bir makale silsilesi yazarak, 
Yunanistanla Türkiye araaındaki 
İtalyan adalarından bahsettiğini 
herkes hatırlar: 

Duamanis, bu adaların balya 
!çin ekonomik (iktisadi) bir fay. 
da veremediğini, bilakis, ltalya· 

nın burasına masraf ederek elde 
tuttuğunu yazıyordu. 

"İtalya için, bu adalar. ancak, 
Anadoluya çıkarmak için aşker 

toplam ağa yarar; fakat, Osmanh 
ordusu dağılıp Türk ordusu letek
kül etmeden bile, İtalya.. bunda 

muvaffak olamadı. Bundan ıon· 
ra hiç olamıyacaktır ! En ~yiıi, hal
kı Yunanlı olan bu adaların Yu· 
nanistana verilmesidir!,, 

Du."Jmanisin iddiası buydu .. 

Yukarki havadis münaıebetiyle 
' Cle eski Yunan erkinıharbiye reİ· 
· sinin söylediklerini hatırlıyoruz. 

Efer haber dofru iıe, bu tahki
; matı fatiıt idaresinin manasız ve 

· anca.Jr kendine zararlı hareketle
rinden biri saymak li.zım ıelir. 
Şlmal memleketle

ri ve Uluslar 
kurumu 

Gelen bir habere göre, İtalyan· 
Habet ihtillfı, Uluslar Kurumun· 
C:la llalledilmediği ve harbın önü 

alınmadığı takdirde ı imal ülkele· 
ri Uluslar Kurumundan çekile · 
cektir. 

Oçler toplantısı 
Uluslar Kurumunun toplantı · 

Jından evvel yapılacak olan Üç • 

Kello{I nediyor? 
Kellog misakını ortaya koyan 

Kellog, bu andlatmayı imza eden 
bütün devletlere bir mektup gön· 
dermiştir. Bunda ezcümle denili· 
yor ki: 
"Andlaımada imzası bulunan 

bütün uluslardan, barıtın korun • 
muı ve andlaşmanın emrettiği 

yükenlere (taahhütlere) riayet e· 
dilmesini istemek her ulusun hak
kıdır.,, 

Mektup, "ltalya ve Habeşista · 
run aralarındaki anlaşmazlığı dü· 
zeltmek için, harbe girmelerine 
hiçbir sebep olmadığını,, söyle 4 -

mekte ve bu andlaşma yoluyla 
İ!İn sulhan halledilebileceğini an· 
}atmaktadır. 

lnglliz ıtaıvan 
gerginliği 

İtalyan gazetelerinin lngilizle· 
re hücumu üzerine İngiltere Hü · 
kUmetinin ltalyan Elçiliği nezdin· 
de yaptığı teşebbüs bir netice ver
mediğinden, bu aef er doğrudan 
doğruya Romada ve daha şiddet
li bir teşebbüs yapmağa karar 
vermittir. 

• • • 
Roma: 11 (A.A.) - Glornale Dita • 

lia gazetesi, tüze maskesi altında In
gilterenin Habeşlstana silah verilme
si yasağım kaldırmasından bahsede • 
rek diyor ki : 

Bu tüze ayni zamanda bitaraflığı 
da tazammun eder. Eğer ltalya bü • 
yük harbin ilk yılında bitaraf kal -
mamış olsaydı İngiltere zaferini da -
ha birkaç yüz bin ölü ve ulusal kay • 
naklarrnın daha fena sarsıJmasiyle 
ödemiş olacaktı. Sonra lngiliz impa -
ratorluğunun başka bir çok h!disele
rl karşısında bu tüze adına Jngiliz 
dttpıanlanna silAh vermekten kaçın. 
mamış olsaydı lngilterenin savaşı çok 
daha güç olurdu. lngilizler şunu unut 
mamalıdırlar ki, dünyanın ucu Adisa
habada değildir ve tarih de Jtalyan . 
Habeş anlaşmazlığmda kapanmıyor. 

lstanbul 
Vilayetinden: 

Şehir içinde silô.h tatnnak üze· 

re evvelce Emniyet Müdürlüğü 
tarafından kendilerine vesika ve

rilmi, olanların bu vesikalannı 

hemen Emniyet Müdürlüğüne ia -

de etmeleri lazımdır. Bu vesikalar 
bundan sonra muteber olmayaca

ğından kimde bulunursa istirdadı 

için polis teşkilatına da ayrıca 
tebligat yapılmııtır. 

ler konferansı ayın on altısında 
1 k ' ııamımn:::mmınamm:::mm:ım:a:=:::mı: 

top anaca tır. n Bo .. n 
'ı - Pariate toplanacak olan bu kon· ı! r j 1 Ya ii 
İeransa Franıa, lnailtere ve ltal· VE ~ 
y_ayı çağırmıttır. Ragastanın oğlu ii 

İtalyanın delegesi Baron Aloizi .. Romanlarını ciltlendirilmek ii 
olacaktır. 

1
1 üzere Yakıt kütüphanesine hı • U 

Ha.betiatan bu konferanaa itti· rakmıt olan okuyuculnmızın H 
rak edem....ıcıe beraber, bütün H ciltleri hazırdır. n 
olan bitenlerl günügiinüne takip iı Hergün aaat 18 e kadar uğra -H 
edecektir. U yıp alabilirler. ij 

, Bu konferansta lngilterenin 1 · ---•=•=-:umm::cn::::mnunn: 

bir evi altı çocuklu bir aileye kira
lamak ıuretile ırka hiyanet etmek 
suçuyla hapse tıkılmıştır. 

Libovski adlı bir Yahudi de, 
haklarında daha nazik davran • 
mak mecburiyetinde bulunduğu 

Alman ırkmdan memurlarına fe· 
na muamele ettiği ve az ücret ver-
diği için ttnr1·~' nl mmn~tur. 

Hayreti 
Berlin, 11 - Propaganda Nazı· 

rı Doktor Göbels, Almanya tiyat· 
ro odası reisini azletmiıtir. Göa • 
terilen sebep, bu adamın idaresin· 
de bulunan itlerde Hitlercilerin 
Yahudi aleyhtarlığı siyaııasmı 

dikkatle tatbik etmeme3idir. 
100,000 kişilik 

bir gösteri 
Yahudilerin Almanyadan atıl • 

makta olu§u ve kalanların da ta:z· 
yika J uğraması dolayısiyle "Dün· 
ya Yahudi Kongresi,, icra komite· 
si bu ayın ıonunda Lüıern' de top· 
lanarak Yahudilerin haklan ve 
medeni memleketlerde yaııyan 
Yahudi yurtdatlann serbestliği ve 
müsavatı için arsıulusal bir tedbir 
ahnmasınr temine hazırlanacak • 
lardır. 

Uluşlar Kurumuna baıvunıla • 
caktır. Almanyada Yahudilerin 
gördüğü muameleye kartı arsıulu
sal bir prote&toda bulunmayı 
dütünme!{tedirler. 

Alma!} mallarına karşı Yahu • 
dilerin yaptığı boykotun daha 
teksif edilmesini iatiyecekleri Dey 
1i Herald gazetesinde okunmak " 
tadır. 

lngilterede de "Anti Nazi,, ler 
yeni harekete geçmeyi düşünmek
tedir. Londrada bu teşrinievvel a· 
yında bir büyük gösteri yapmak i
çin planlar hazırlanıyor. 

Hayd parkta bir yürüyü§ ola • 
cak ve buna Katolikler, Protestan 
lar, sosyalistler, Yahudiler ve di
ğer birçok kimse!er iştirak ede • 
cektir. 

Bu gösteriye 100,000 kitinin it· 
tirak etmesini temine çalı§ıyorlar. 

İngilizce "Deyli Herald,, gaze· 
tesi yazıyor ki "Yahudiler, Alman 
yadaki tethiıin pek ileri gittiğini 
ve a;tık Almanyaya ait dahili bir 
mesele değil, bütün dünyanın ha
rekete geçmesini bekliyen bir it 
halini aldığı kanaatındadırlar .... 

"Yüz hin Yahudi Almanyadan 
çıkarılmıştır. Binlerce diğer mül
tecilerle beraber, binlerce mülteci 
Yahudi bugün Avrupada parasız 
pulsuz, yatacak yersiz ve vatan • 
sız dolaşıp duruyor, birçoklan ço
cuklan ve karılarıyle bil'likte aç ... 
Mültecilere yardım için kurulmuı 
teıkilıitlar, artık ihtiyacı karşılı • 
yamıyo:ı-. 

Uluslar Kurumunun bu mülte· 
cilere daimi bir şifahane olabile • 
cek bir yer temin etmek yolunda • 
ki çalışması boıa çıktı. Ekvador 
cumhuriyetine nakledilmeleri pla
nı, bugün tatbik edilebilecek bir 
sahaya gelmemiştir. Filistine an • 
cak on hin Yahudi almabilmiı fa. 
kat muhaceret takyidatı veya va· 
sıta yokluğu bundan daha öteye 
gitmesine mani olmuıtur. Bugün 
Almanyada kalmıt olan yarım 
milyon Yahudi de anlatılmaz bir 
tethiş altında bulunuyor. Yahudi
ler, şimdi tecim ve endüstri saha· 
sından da temizleniyor. Yahudi • 
lere karşı yapılmıı olan boykot fe
cidir. Aiman müşterisi, Yaiıüdl 
dükkanına girmekten menedilıniş 
tir. Binlerce Yahudi zorla iflise 
götürülmüttür. Kahveler, lokan • 
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Bugünkü keşidede 
kazanan numaralar 

Tam 
12000 

Lira kazanan 

13686 
Bu numaranın 75 aıağısı, 75 yu 

kansı 2 şer lira amorti alacaklar 

.. 

.. 
dır. 

10000 
lira kazanan 

17383 
5 Bu numaranın 75 a§ağısı ve 7 

yukarıaı ikiter lira amorti alacak .. 
)ardır. 

; 

3000 
Lira kazanan 

20114 
1000 lira kazananla r 
3698 14095 

500 lira kazananla r 
11445 15754 273 

28581 
3328 

25200 
884 

2954 
8368 14546 

25920 14086 9 
12528 28126 11807 
26178 25800 5773 

5 2472 
57 1 

26731 20463 

100 lira kazananla r 
4097 
6670 

14935 
18868 

83,44 
1 

9124 

15258 
26633 
27607 
15372 

5451 
9297 

30000 
22688 

2830 75 
2696 251 

28 
30 

24398 !083 o 
9 23140 2622 

2678 
24691 

20065 
16214 

1462 
3348 

120 
61 

1 

17 
23 
86 18796 16117 2273 224 
3 25741 10870 21621 484 

61 11382 16508 13022 2 

150 lira kazananla r 
29382 
17104 
12618 
1109 

21905 
2969 
6752 

92 6555 2858 63 
9860 5765 1 86 

10999 27413 11 80 
98 26711 16698 4 

2 8488 21651 746 
10553 4347 41 53 
20760 29641 152 64 

SO lira kazananla r 
1960 5125 

17945 28907 
15216 11749 
26085 16470 
6813 13048 

17997 10489 
11065 6520 
29252 6600 
21096 2162 
27901 13521 
3361 2702 
3699 24471 

23839 21703 

22446 
26473 
28077 
8985 
9024 

14130 
5187 
2638 
4995 

25851 
22301 

1728 
1885 

2 1220 
16955 
2332 
1814 

8 
9 

9 2344 
154 
1257 

11 
4 
3 
1 
5 

8 
9 

2224 
1569 
2259 
19563 
2836 
2434 

talar, ot~ller Yahudiler~apalı 
dır. Yüzme havuzlarına giremez , 

.. 
.. 

ler. Plajlara gide°'ezler. Hatta 
Almanların yüJ4uğü yerde den 

öz 
l . 

ze de giremezfer.,, 

a· Almanyanın içinde ve dıımd 
ki Yahudilerin vaziyetini böylec 
anı,ttıktan sonra "Deyli Heral 

e 
d,, 

di ıazeteai "Böyle bir haile Yahu 
tarihinde biie g~rüimemiıtir.,, cii· 
ye yazmaktadır. 

Yazı "A. L. Ea.aterman,, imza . 
lıdır. 

liSt() 
12968 24416 1754 1938 1 

6449 9948 18466 11746 
10193 18731 25365 25236 
2230 10764 6988 13019 
3977 26640 

28976 2223 14955 19119 
19801 3037 13614 29940 

36SO 7756 24&47 14326 
312 12832 12579 28424 

23202 27892 26126 22658 
29872 5499 27342 22984 
1534 13594 24095 5838 
4797 1203.1 11779 9226 

22931 15778 14855 21543 
29138 22940 

882 26496 16021 10344 
28202 2791 7516 18291 
24074 9013 11873 21341 
19406 7324 1590 9564 
17726 17094 24718 14815 
20533 26295 8021 22499 
12324 16489 29231 29443 
2194 11348 19447 9786 

21018 5230 
. 

133 20071 
24660 12549 9571 7041 
10891 963 16298 12908 
18363 4543 29147 
9406 14489 7876 20813 

21395 691 4341 20205 
12850 25419 9370 13463 
28339 28083 9409 18710 
14405 5212 24748 23831 
14399 3364 16249 3431 
21894 9556 3879 22050 
27730 12297 23566 
26778 8434 10661 11851 
15379 4439 10801 27658 
11584 5200 21411 25468 
24459 11083 1522 20732 
12552 24675 12384 17830 
21351 23405 13550 22975 

6001 22019 1930 J0123 

30 lira kazananlar 
9284 1763 2267 19941 9940 
9280 27806 20947 29341 384' 

21850 18208 12515 28589 9752 
25689 7653 7606 17066 4352 

4158 730 12328 22559 23697 
10046 22763 17413 9111 9632 
19081 4991 13184 16454 24789 
25801 5915 9319 11782 4353 
22604 6899 9734 23451 12274 
11268 2::il40 3877 10349 13725 
27881 20052 6869 18063 15721 
2682 5000 16416 17989 2998'1 
9399 28738 18967 2659 19409 

15581 25438 20545 7575 24933 
21619 19249 4883 13603 24708 
8619 7235 27700 1071 24248 

221H 19690 25634 24908 18753 
21325 29695 8043 3544 837, 
3387 5700 24066 19840 240 
4371 10564 23'174 1263 28291 

15285 17144 5854 28410 27366 
6821 22409 19635 22010 2981& 
4'547 21433 5028 24637 2436 

13435 9819 3829 5958 25613 
22766 24603 22038 6560 19359 
8082 7411 18236 26652 11090 

17099 9062 25780 .2817 13201 
~ 13203 4480 10217 2033 

94;W 24883 1457 18286 18920 
17028 25273 23860 22430 18086 
25792 13269 8963 5275 26.169 
21611 3404 18987 23151 18636 

718 7088 3493 18828 19753 
6780 22096 8867 25399 ,711 

12399 1096 22432 11244 6425 
8586 25466 23100 9283 10676 

151146 20560 16014 13169 23015 
6703 4369 23365 14875 17592 

27864 28773 22871 ' 2122 1282'1 
23137 931 29115 5085 2']'1.61 
20793 3311 27~ 25494 19811 

~ 

-
HABER -

ıst:~bulun en çok sa~lfa" 
hakiki ak•am• gazetesidir 

.,... . "' 
Hanıann; HABER·• ,. . . . 
verenler k6r. ederler• 

~ 
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iP> @ ş; ~a~n~~ •dl~ :s:ı Ferısıj 
Nakleden: tarih roman•ndan ahnmıstır 

( Helw• Silregrpı) N o. S I __ 

Elçinin sakahnı kestiler etbise
sini giydirdiler onu bir eşeğede 
ters bindirerek bu tahkiramiz 
vaziyette Hintlilere il dar 

Düşman kadırqasının önünü -HiatPadiıahm•nukeriçok, 
k J k parası çoktur. Ordueunun 200,000 

esef im... iki ateş arasınua alır ve ~~=t !!~~:t~; b~:·hü~:!0~ 
k k . J _ k l daramız. F.akat onun daha kuv • 

f S lVTQIC IJQ Q anır••• vetli olduğu görülüyor. Bu sebep· 
le, nahak yere aksi gitmeyiniz, 

Çok 13~meden Türk lkac:fırıa· Kadırıa .ae onun yolunu ~eami - Ne yaptı? Uslu durdu mu? ıahrm ... Ona, sultanımız Hümayı 
••nın, batıya ıiden dÜflllıu.o kadır· yor1 Türk kadırıuının p·ova.11na - O zamandanberi kapıyı yum- veriniz ... Bahtiyar olsunlar ... Hiç 
l•ıının ..-dın4 düttüjün=i g5rün- doiru ıi .. 1i'Tordu. rukluyordu. bir teYi ekıik olmıyacaktır ... Na· 
ce birdenbire canı ııkddı: Feman3o bunu da ıöriirc·~ ae- - Çok mu? hak yere milleti bir muharebeye 

- Neden bana dojru &elmiyor. vinçle ve !Cytanca ıülünu~~;: - Hiç durmadan... aürüklemeyin ! 
8•k fUDU l fapbiı ite?... - Kı~1n orada oldujuna •&Dl· - Ne vakit uılu durdu? itte, Tezirleri ve bezirganları, 

Diye mırıldandı. yor ... Ne 'yi tali ya ... Ete.· Jtendi· -Ancak bir iki dakika önce! .. Humayun Şaha bu tavsiyede bu· 
Yanıb~şında duran Fre"l"ık Sü . aini denize atmasaydı, ve : .• u gö- Yere dütlüğünü duyar gibi oldum. lundular. 

le>'m'ln banu duydu: rerek kurtarmasaydım. ele neriril- Sanırım ki kapının arkasındadır. 
c. :ı Fakat, tah dedi ki: 

- Daha iyi ya, reis! ... I~i iai - Ba§ka... o__ k el ) h' d :s mesi pek güç olacaktı. Betki ka 
8

. d h . . _ ucıı, ızım an ayn amam ... 
ır. 611 baıarırız. bil olmıyac.•ktı. - ıraz a a 1nledı... H d .... ::...:ı ki Hint" d' h 
S em, UfUD~Z , pa ifa I• 
n-ık Ahmet ili.ve etti: Femando kıç kasarad..ı 1:;.iraz . Fe~~~nd~.n~n :.üzünde !eytancaı nm memleketi, buradan pek u • 

d "h Hem yavuklunu alırı:z hem daha durdu. bır guDluh§ g?r~ldu: zaktrr. Bq aylık yoldur... Alıp 
'Ye .. 

1 
&zır :>nümüze çıkmı,kt'ıı bu İki Tür1~ gemisinin ro•~huına - a a ıyı ... İyice yorulmuıtur ıötürecek, kızımı belki bir claha 

aa 1 pat ;ayı yutarız. b-1...&- ve artık bana karıı koyamaz!... h t k d .. • 
B aau. o· .l •• •• a·· aya nnın tonuna a u -ıoremı • 

- u la dog .. ru... Ona azacık S l nld d ıye uuııun u .. . I b ah .. 1 d onra ,Ö) e mı an ı. :s • yecegım. ıte una t ammu e e· 
aeç kavu~cağım amma... 67 

H.. R . b d 1 - Be..tr;s ile hesap''~Tn&nın FENA HA- , mem. Sonra, hududumun kenarına . . usmen eıa u ii§ün-:t? erini BER 
ısul"Je sakladı ve ar•ia vu wadı. tam zamanıdır. Şimdi ha·~ kar· H·· R . ···:ki . asker yığdıl.r diye derhal yelken· 

l"ıı....1 L r tı koysun 'hlkalD11 ... F emant1o bir . usme~ eıs uzaktan 1 gemı· leri wya indirirsem, kızmıı verir-
vyıe ra... eventlerin ~akları nın yaptıgı manevralan hiç ıöz· .

1
,-&.! • _.ı kad 

\'ardı. Reııın yavuklusu Beatr;• •
1
• teY yapm~yı aklına koyunc \ CIDaD d k D ıem, mı ~ımın nazarıııua na • 

- al---d·- 1-a1Lar mı "ımı't, k•ILma.., en açırmamıtb. üıman gemi- · "t' bnm k 1 ' M tl-'1-d. f k d.. ·ı .l ..... - w 1& , 11 .. • • •• T rım, ı ıa a rr mı.... u axa 
ı, a at uıman gemı erı oe, ele sının once ürk kadırıuınrn Y• k k .. G . bT 

leçirmeyi i•temek itibar\y1o. on- mı imif? ·· lunu kestiğini, fakat Hiamenia •rtı ~yacagı.m. erçı, 1 ıyo • 
lerın yavukluları sayılırdı. Merdivenlere doğru yüriMü. ld' ... . .. .. ... ...._ a.._ .ı__ rum, Hınt padı,.hı benden kuv • ge ıgmı gorun"'e g.ı :uuna.n vaz.. . . . 

D 1 M f • . Kanı damarlarında ka•.tla~mııı k ki k. d..... . vethdır. Fakat o, memleketınden a yan ı. usta a, reısın yanına :s :ı; geçere uza uma 11te ıgım 1&n .. . 
aft.'-~•':.lu·. bir alev gi.,i akıyordu. t F k t .~t T·· k k d uzak bulunuyor. Eger tahh yardım 
-~q mıt ı. a a lf e ur a ırpu 

_ R . , Gazleri parlıyordu. . d" b" d ı·ı·k d" eder de onu yenenem, arkadan 
eıs •... ıım ı ır e 1 ı yapıyor ~ Uf- rd ku 1ı. I ktı 

N , Yumruklannı ııkmıttı . . d k ka ak k ya ımct vve1. a amıyaca r. - e -.... ar. man gemısı on an or r aç- . 
D k d Birdenbire geri döndü. Biraz 'b" kaba .. . d·· Hem, yabancı bir memlekette, bır - ütman a ırgaıım:.1 Ö11ünü mıt ıı ı rmıı, yuzgerı one- .. 

ke 1• D OftCe kendisinin de bulunduğ-.ı ku· k k ı .. b } t e• duıman Ordusunun OZUn zaman 
ı •e11m ... "olayı ona göre t11ta lım. re ova amaga aı amıt ı. ır-
ki ateı arasında kalır ve kıakıv. manda yerinde Türk gemilerine kaç dakika için yaptığı gibi dos- barınması güçtür ... Ona kartı ga· 

t-1.k yakab\nır... bakan bir zabite bağırdı: doğru Kızıl Kadırgaya doğru gel· lip gelinem, ne i.li., itibarım ar • 
Bu da doğru idi. - Merkand9 !.. aeydi ne kadar iyi olacaktı. tar, adım tarihe kahraman diye 
F k d - Buyurun Marki Hazretleri... H R · k k k Y k '"' -ıA l ğ a at aıa a Beatriı our.au.y üsmen e11 ıç aaaranın e- geçer. o , eger mag up oma a 

dı... - Ben kamarama iniyorum. narına kadar yürüdü. Yüzü geril- yüz tutarsam, müzakerelere giri • 
iki alet aruına aldıiir rl.i~man Çok korkulu bir fey otmadrkça be di ve küfreder gibi söylendi: tirim. Halkım da bana "muharebe 

• . . h . ' 
leınisiyle uğratırken küç~k Türk nı ra auız etmeyın ···· - Aptal herif ... Şimdi onu ko- etmekten korktu,, demez. 
lca.d l - Batüstüne efendimiz... 1 ak ' V ._._ · ı d rrgaıı parça anır ve !'-atarsa va ıyac zaman mı···· ezırıer, cevap vermıyor ar ı 

b • 1 d 'V b Fernando merdivenleri indi. V be k · · ~atrıs ne o ur u. e o Z&tıl.>n ü akit kay tme ııteınayordu. Paditah, devam etti: 
liin bu emekler ve savafll\r neye Koridordan geçti. Kapısında Halbuki leven~ler aevinmitler-
~llramıt Lujunurdu?... lıpanyol armaıının bulunciuiu di. 

- O d d" ·· c1·· kendi kamarasının önünden °ec.· Eı.. B"z de L-- k 1 nu a utun um... o - n... ı UV! a mıyaca· 
Höamen Reiı, gözleri Türk ka ti. Kötedeki küçük kamaranın ka- jız. .. Hem de bu öyle bir av k;, 

~~rıuının provasına ıap1ı o'arak pısında durdu. kolay kolay qine naılanamaz. Ya 

- Eğer mağlup olmağa yüz tu· 
tarsam, Hint §&hına muaalaha tek· 
lif ederim, kızımı kendisine vere· 
ceğimi ıöylerim. Zaten istediği bu 
oldatu. için razı olur. Alacajı kı • 

Bu, bir tehdit nanıesiydi. Ejer 
Hint pad' ~bmm emri yerine geti· 
rilmezse "ben ne yapacağımı bili
rim!,, diyordu. 

Hümayun Sah, herkesi titreten 
bir aeale haykırdı: 

- Geleceii varsa göreceği -de 
var. Elinden birtey gelirse ardma 
koymasın... Haydı babbm ... 

Tahkir manaamda olmak üzere, 
elçinin ıakalını ve bıyıklannı hrat 
ettirdi. Elbiselerini terı aiydirdi. 
Kuyruiu kesile bir qeie de ten 
bindirerek ıeri.in geriye yolladı. 

Bu, artık, ilanı harp demekti .• 

Hint ordulan, hududu qtı ... 
Hümayun Şahın topraklarında i • 
lerlemeğe batladı. Humaaı...cI" 
kapıları kapandt. Hendekle~ su 
dolduruldu. 

lçerde, ana baba günü olmuıtu. 
Dütınan orduları yaklatıyordu. 
Cenup tarafmda muvafık bir va• 
ziyet .aldılar. Daha da askeri ha• 
rekete geçeceklerdi. 

Bu ııralarda iıe, felırin içinde, 
Hüma ile Ferruh, ne olacağını hi· 
lemiyor, kederlerinden titrqiyor• 
}ardı. 

• • • • • • • 
Tam o aralık, herkesi f&fırtan 

bir ikinci haber ıeldi. 
Alemıah ordulan da, Hümayı 

almak üzere, hududa ıelmif ... On
dan da bir tehdit emktubu •.• 

Hümayun Şah, bu fınatı gani• 
met bildi. 

Vezirini, vüzerasmı toplıyarak 
onlara dedi ki: 

- Fırsatı kaçırmıyalım. .. itte 
zaten Alemtah bana, daha eVTel• ' 
ce de uıulü dairesinde haber yol• 
lamıf, kızımı iıtetmitti. Kn:ı ona 
vermeyi hem bu noktadan, hem 
de memleketlerimizin niıbeten ya• 
kın olmuı cihetinden tercih edi • 
yorum. Kendiıiyle bineıeceiim 
ve bu Hint bel~ıını batımdaa de• 
fedeceğim! 

(Devamı vu) llÖyle mırıldandı. Fernando elini cel-~"le ıoktu. ıaıın ! ... Tali ıülüyor._ 
Sevincinden kalbi çarpıyordu. Anahtarı çıkard1 Demitlerdi. 

zm Mbuını fula üzmek, mü.tak· , _____ __. _______ _ 

Bqı da zonkluyordu amm.l, ar· Askere ıordu: 
tılc onu dütünmüyordu. 

bel karısı tarafından fena gözle 
ıörü)mek istemez... Binaenaleyh, 

Zaten yimdiye kadar nf kalı · 
tından kurıunun kafa taa11·~ ta
~bliyle aelerek beynine aaplan
(adrf! açıkça anlaıılıyo,.rfu. Ka· 
ı" ~mın dıtarısmda olau yara· 
8.p ıse çabuk kapanmaıa bHe u-
ıun zaman ain vermezdi. 
1..~ Epeyce ı•zun ıüren ba yg,nhf1 
-"l'!Unun kafa tasına hız•a çarp· 
~:nda.n ve biraz çokça kan kay-

eainden olmalıydı ... 

le Ferna1do Türk kad•fguının 
ltendiıini kovaladığını v~ Kı:rrl 
."drrganın da rotayı değtftirdiii· 

!lı ICinnU.tü. 
~ı:-d•ki Türk kadmraıına 

- Eiet Hüsmen huradA t>lma· 

PO AJ 0-a-~-d-a_y_e_ın_ft_b_D_ır_e_i_D_e_ın_c_e ___ t en iyisi reddetmektir. 

Divanda bunlar konuşulurken, 
Hir.tliler, elçi çıkarmıtlardı. Elçi, 

' birtakım hediyelerle ve bir mek · 
tupla Humayun Sahın sarayına 

geldi. Tabii, liyıkı üzere, naera -
simle k&r§ılandı. Aaiızdan ıelim 
getirdi. 

- Allahın emriyle, peysambe -
rin kavliyle, ıizin HUma sultanı 
bizim efendimiz Şehlaya isityo -
ruz ... PadiJahımızrn nameıi bu • 
nun içindir! 

Padifah, nameyi okudu. Muva • 
f ık liaanla cevap venneğe kalk•t
tı. Elçi, cevabm ret olduğunu an • 
)ayınca, cebinden bir name dalla 
çıkardı. 

~)clı ben sana ıüzel bir dera ve- - Ret cevabı alınacak olursa 
l'trd" h ~ &111111&... Neyse... iti uzatmamak mçin hunu der al 

-•J'• mırhdandı. ıize takdim ebnemi efendilerim 
8umua1a beraber ona yel·.-ni· bana emrettiler! .. eledi. 

~il lle11i idi. Çiınkil &'la" azar Plajlarda türlü. biçimlerde kau çak balonlarla oynamak rü•I bır Humayun, derhal katlarını çat-
ol-, aradaki meaafen1n aittik eilencedir. Fakat balonların re.im Jc aördüiünüz tekilde olanı pek tı: 

Se 8ellİtlediiini ıörüyordu Km1 teeadüf edilen cinsten dejil... - Ver bakalnn, neler yazmıt··· 
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IKr@lO ü çce rı ü oıı ı 

@ıŞll<B 
16 sene süren dedikodulara ra~men 

Fakir bir zabite karşı 

ölünciye kadar 
sedakatle devam etti 

Son zamanlarda Londrada ortalığı 
altüst eden bir kitap intişar etmiştir. 
Secretsof Uoyal Hause "kral hane -
danının esrarı,, isimli olan bu kitap 
birçok kral, kraliçe, ve prenslerin şim
diye kadar gizli kalmış olan gönül 
maceralarını ortaya koymuştur. 

Biz buraya kitabın en göze batan 
bir kısmı olan, Habsburg hanedanın -
dan Avusturya imparatoriçesi Eli -
zabetin merakh bir aşk macerasını 
nakledeceğiz:. 

1870 yılında kraliçe Elizabet Lond -
... aya gelmiş, ve bittabi doğruca sara
ya misafir edilmişti. 

Fransua Jozef'in karısı ata binme -
ğe çok meraklı idi. Ingilizler gibi at
çı bir memlekete misafir olunca sık 
sık tertip ettikleri atlı gezintiJere iş -
tirwk etmekten geri kalmıyordu. In -
giltere teşrifat nazırı imparatoriçe 
Elizabete biniş yaveri olmak üzere 
l\liddelton isminde bir sUvari yüz -
başısını tayin etmişti. 

işte güzel, süzgün gözlü Avusturya 
imparatoriçesi Elizabetle bu uzun boy 
lu, soğuk kanlı gayri asil İngiliz sü -
vari )'Üzbaşısı Middelton arasında bü-
yüh: bir aşk macerası geçmiştir. At, 
yeşil kırlar, güzel manzaralar uzun 
zaman başbaşa ve yalnız dolaşmalar 
ikisi arasın.da derin bir aşk yaratmış
tı. 

Fakat ck~cri aşklar gibi bu aşk da 
az zamanda sezildi· İmparatoriçe E -
lizabct yüzbaşr Middeltonla gezemez 
oldu. Bunun iizcrine Viyanaya dj>ndü. 

Tali ancak bir sene sonra"'bu iki 

sevu: lıy;ı ene güldü· Avusturya im
paratoriçesi kendisine karşı gösteri -
I2n misafirperverliğe bir mukabele ot 
mnk tizere Londrada~ birçok asilza -
deleri Viyanaya da,·et etti. Bunların 
nra!'>ında Middelton da bulunuyordu. 
Yakısık!ı İngiliz zabiti bu daveti red
dct:~ıek kabalığını göstermedi. Diğer 
lngiUz asılzadeleriyle birlikte Viya -
nanm yolunu tuttu. 

Ilu11dan sonra Viyana sarayında 

aşk oyunları yeniden almış yürümüş -
tür. J/akat daha evvelden kulaklar 
bu iki aşık arasmda lngilterede geçen 

\ 

maceralarla dolu olduğundan herkes 
kendilerine dikkat ediyordu. Bir tür
lü kendilerini yalnız· bırakmıyorlar, 
bunun için yaptıkları bütün manev -
ral~nn önüne geçiyor~ardı· 

Fakat EJizabet çok zeki bir kadın -
dı. Gli~~ı süvari yüzbaşısı ile uzun 
müddet yalnız kalmağa karar vermiş
ti. Bunun için gayet kurnazca bir 
plan hazırladı· Ve neticede mumf -
fak oldu. 

lmparatoriçe misafirler şerefine bü 
yük bir ath gezinti tertip etmişti. A
damları vasıtasiyle kendisine, ve 1\lid
delton'a en iyi ve en kuvvetli atları • 
ayırtmıştı. lJep birlikte saraydan u -
zaklaştıktan sonra Elizabet bir yarış 
~ apılmasmı teklif etti. Teklif kabul 
edildiğinden yarış başladı: 

Middelton ve Elizabet kuvvetli at -
ları sayesinde hemen öne geçtiler. Ve 
diğerlerinden birkaç yüz metre açıl -
drlar. Bu esnada bir kaza oldu· l\lisa
firlerden birillin semer kayışı kop -
tuğundan attan düştü. Bunq gören 
diğer atlılar derhal durdular. Fakat 
l\liddelton'la Eelizabet fazla ilerlemiş 
olduklarından bittabi hadiseyi görme
diler ,.e dört nala gözden kayboldu -
lar. 

dan sonra tekrar yola düzüldüler. 
Fakat akşama kadar her tarafı ara -
dıkları halde imparatoriçe Elizabetle 
yüzbaşı Middelton'nu bulamadılar· 
Ve yalnızca saraya dönmek mecburi
yetinde kaldılar. imparatoriçe ile SÜ· 

vari yüzbaşısı o gece pek geç vakit 
saraya döndüler. 

Bu hadise sarayda büyük bir deki
ko~u doğurdu. Dedikdular impara • 
torun kulağına kadar gitti. lmpara -
tor kızdı, köpürdü.-Ve karısının pe -
şine yeniden hafiyeler koydurdu. Her 
akşam muntazaman bunlardan ra -
por alıyor, imparatoriçenin yaptıkla -
nı saati saatine öğreniyordu. Maa -
mafih misafir İngiliz heyeti Viyana • 
da daha fazla kalmıyarak memleket -
terine döndüğünden dedikodu da ya
vaş ya,•aş duruldu. 

Aradan gene bir kaç sene geçti. im
paratoriçe Elizabet Ukrar bir lngll -
tere seyahati yaptı· İngiltere sarayı 

bu eski dedikoduyu tazelemek iste -
mediği için süvari yüzbaşısını saray -
dan uzakta bulunduruyordu. Buna 
rağmen Elizabetle Middelton gene 
buluşntağa tnuvaffak oldular. 

Kristal Pole denilen yerde büyük 
hir sergi açılmıştı. Avusturya impa -
ratoriçesi bir gün yanında oda biz -
metçisi olduğu halde Adi şehirli el -
biseleri giyerek bu sergiyi ziyarete git 
miştl. Orada Middelton kendilerini 
bekliyordu· İmparatoriçe oda hizmet
çisini bir otele göndererek orada ken
disini beklemesini söyledi. Ye kol 
kola glrmlş oldukları halde uzaklaşb
lar. Ancak ertesi günü saat ona doğ
ru çok neşeli bir l\alde ve yalnız ola -
rak otele avdet etti. 

imparatoriçe ile Middeltonun son 
görüşmeleri 1886 senesinde olmuştur. 
O sene Ba,·yera kralı, hususi dokto -
riyle birlikte Strazenberg gölünde bo
ğulmuştu· Bu müna~clıetle Viyana s:ı. 
rayında büyük matem yapılıyordu. 

Hahsburg prenslerinden bir çoğu, ve 
doktorun akrabaları Viyanaya gel • 
mişlerdi. Tesadüfen doktor Middel • 
tonuı1 akrabalarından olduğundan 

Middelton da koluna siyah bir bant 
takmış olduğu halde Viyana sarayına 
geldi. Saray matem içinde idi. 

Bu vaziyet artık ihtiyarlamağa yüz 
tutmuş olan iki sevdalıya yaradı· Her 
ikisi kontrol altında bulunduğu halde 
Elizabet gene oda hizmetçisi vasıta -
siyle bir fırsat hazırladı: Ve ~iddel
ton la birlikte sarayın kilisesinde bir 
saat kadar yalnız kalabildi. 

Ve çarmıha gerilmiş Hazreti lsa 
heykeli karısında son büselerini tea
ti ettiler. 

M. S· 

Şarlok 

Holmes 
9 Büyük Hikaye 
O Bir arada 

210 Sayıfa 
Fiatı 40 kuruş 

Ankara caddesinde 
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ÇiNGENEL.ER 
ARASINDA 
IF=Oayattaaıı ~Oolr\lmoş liııcalknG:tô ~nır m~<e~ıra 

No38 \'azan: Osman Cemal Kag~ısız ::..; 

Kız, bu sefer Nazl ,ıya döndü: 

'' Bizim beyzade çingene ninni
lerine çok nıeraklıdır da ••• 

Bu genç yatında başın • 
dan çok dertler geçmiş, çok has -
retlilder çekmişsin! Şinci yüreci · 
ğin ermiştir birazacık rahata! Ya· · 
kında da İn§allah bineceksin kır 
ata! 

- Kır at da nesi? 
- Kır at ki yani ya bahtali hah· 

tali! 

- Bahtali nedir? 
- Yani ya konacaktır başına 

hanımın yakında bir devlet kuşu ... 
Bir maldan ayrılmışın, bir candan 
aynlmışsın, ve lakin kasavetlen · \ 
miyesin mal gelecek yerine, can 
gelecek derine! Senin dostun pek 
azdır; amma veli.kin düşmanın 

pek çoktur. Yüzüne gülerler, aı • 
kandan kuyunu kazarlar! Güzel · 
sin, güzelliğinden tek yoktur; fe. 
nalardan hoşlanmazsın, zere on -
)arla işin yoktur! Seversin, sevi -

lirsin, körpe fidan gibi eğilirsin ! 
DP. bakayım bana tinci, senin hu -
günlerde başından bir yolculuk 
geçti mi? 

- Geçti! 
- Üle ise geçmiş olsun, onun 

biraz darlıktı senin amma, sonun 
olacak ferahlık ..• Haydi Allah a

çık etsin yolunu, amma dikkat e· 
deıin, şaşırmayasın, sağını, solu -
nu! ••• 

Faldan sonra tirşe gözlü kız ba
na karşı birkaç sitemli söz savur
du ve biçimine getirip Nazlıyı 
sordu: 

- Neredeymiş bizim kaçık ka
rı, bir haber aldın mı? 

- Alamadım ... Hem bana ne 
elin kaçık karısından! 

- Amma, öyle söylemezdin ön
celeri! 

- Önceleri onunla görülecek 
bir itim vardı da onun için ... 

- Nasıl istre misiniz, size bir 
iki türkü, ninni filan söyliyeyim ! 

- Sen bilirsin, istersen söyle! 
Kız, bu sefer Nazlıya döndü: 
- Bizim beyzade çingene nin-

nilerine çok meraklıdır da ... 

Nazh, mümkün olduğu kadar 
&esini ve şivesini değiştirerek: 

- Benim de çok merakım var· 
dır, Haydi bir tane söyleyin de 
dinliyelim ! 
Çocuğun biri hemen çadırlar -

dan patlak bir def getirdi ve tirşe 
gözlü kız küçük bir kızla birlikte 
mahut fU ninniyi tutturdu: 
"Rağduk kele kana beşe kana,, 
O zaman zavallı Nazlı dayana

madı, hemen kolumdan çekerek: 
- Aman, kalkalım, dedi, fena 

oluyorum! 
Ve ninniyi yarıda bırakıp kalk· 

tık .•. 

Nazlı ile evde o kadar tatlı bir 
hayat geçiriyoruz ki ... Yalnız ka
dın fazla sinirli , fazla alıngan ... 
ikide bir çocuğunu tutturuyor; i
kide bir annemden ürküyor; ikic1e 
bir atlı çingenelik hayatının gii • 

zelliklerinden bahar ve yaz gün -
leri kırlarda, çayırlarda geçirmiş 
OJ .J ... •• ' b • • .• uugu guzeı &~ı DOf na.yanar -

·~ 

Dudulludaki harmancı çingeneler çingeneler.den bir grup 

fir gelen komıulardan çok çeki • J derken buradan pek neşesiz git • 
niyor; onların hiç yanına çrkmı - ! mesine bakılırsa kadın bir daha 
yor. Üstelik geceleri hiç evin i- kendiliğinden buraya geleceğe 
çinde yatmıyor; yatağını alınca benzemiyor! 
hep bahçeye çıkıp bahçedeki dut Olmıyacak, gene ben kalkıp 
ların altında yatıyor. Nazlı iyi hoş Çamhcayla Erenköyü arasına git• 
kadın amma benim aradıklarımın meli, onu bulmalıyım! 
çoğu onda yok gibi ... Kemanı, ar- Hoppala! Sanki benim derdiırt 
monıgı ve onlarla çaldığım Çi- azmış gibi bu kız da başıma yeni 
gan havalarını pek seviyor; fakat bir dert çıktı. Bugün ben evde 
kendiliğinden benim musiki işle - yokken çingene çocuğuna benzi • 
rime yarayacak bana hiç hirşey yen karakuru, kılıksız bir çocuk 
veremiyor. Bütün bildiği, söyle • bir mektup getirip bana verilmek 
diği şeyler to,pu topu üç beş türkü üzere bizim kahvecinin çırağına 
;le ninniden ibaret. bırakmış ... Bir de açıp bakayım ki 

Bu sabah, bizim kapının önün- bu mektup baştan başa çingenecA 
den çamaşır sepetçileriyle falcıla- değil mi? imza da yürek şeklinde 
rın sesini duyunca hemen pence - Gülizar .•. Tirşe gözlü kızın adı Gü• 
reye koştu ve onların alacalı bol lizarmış... Bakınız, haspam bana 
şalvarlarını süzerek derin derini- çingenece neler yazıyor: 
çini çekti ve o gün benimle pek az "Ah, Manga dile vol ! But bıı.t· 
konuştu. şasi tutaraye korba inavili man -

Bu akşam annem de ilk defa o- ke ; tuke dilava ! 
larak bana fazla surat etti. Zaval- Sarsan sokerdan, cangler ma.n .. 
lı anneciğim, artık onun halis muh ge ! 
lis çingene olduğunu iyice anladı. Moşoro la muji raki gives şukar 
Galiba Nazlı bugün ben sokakta harman yeri kerko me ... Goji mag· 
iken onun biraz canını sıkmış ol - vi tuti ... N akiro me eziyet ... Zere 
malı ki, annem bu akşam yemeğe oldum hasta ... Naburistarma man• 
bile gelmedi. Bu gece Nazlı saha· ge dil vol ! 
ha kadar hep bahçede dolaşmış, Aco devlesa çok çok ... 
hiç uyumamış ... Sabahleyin de er· Beklerim dört göz ilen aceıece 
kenden karşıma Jiklidi: Sıl kabi cales cevap ... 

- Artık bana izin, dedi, zere 
yavrucuğumu çok göreceğim -gel • 
di, gideyim birazacık Erenköyüne 
yavrumu göreyim! 

Sordum: 
- Git amma, ne vakit gele -

ceksin? 

Yarım ağızla: 

- Kim bilsin artık, dedi, Allah 
ne vakit kısmet ederse! 

Anlaşılan bizim evdeki hayat 
Nazlıyı pek fazla sıkmıya başla· 
dı. 

Dedikodu da mahallede iyice 
almış, yürümü~··· O gün Bakırkö
yünde hiç yoktan evhama ve asa
biyete kapılıp da arkadaşları da • 
rıltmamış olsaydım, belki onlar 
şimdi mahalledeki bu dedikodu 
cihetinden gelecek rüzgarların ö -
nünü belki tıkarlardı! 

Mangaptut: 
Gülizar,, 

Mektubun tercümesi: 
"Ah benim sevgili yarim, 
Çoktandır senden bir haber a • 

lamıyorum, onun için üzülüyo .. 
rum; ne yapiyoraun, ne haldesin? 
Çabuk bana bildir. Sıkıntıdan ba" 
şım ağrıyor, ha.atayım ... Bu aydı~ 
lık yaz gecelerinde harman yeri 
sensiz bana zından oluyor, rica e· 
derim bana eziyet etme, beni u • 
nutma benim sevgili yarim ! Çok 
çok selamlar! 

Bu mektubun cevabını dört göz• 
le beklerim. 

Hasretli: 
Gülizar,, 

Nasıl beğendiniz mi mektubu 1 
Gelin de çıkın bakalım işin için • 
den... Yalnız kız hakikaten ban• 

:r. :r. :r. gönül mü vermişti, yoksa beniııı 
Şu alı~kanlık ne tuhaf şey... ona hastayken hatır sormalık diye 

Nazlı gittiğindenberi birkaç gün- götürdüğüm şeyler ona tatlı gel .. 
dür bizim evin içi pek garipleşti. mişti de onun için mi bana bd 
... • • • - ... • ""' ~- 1 'L-- ,.1 ., ... 1 t ~ 

Kopan semer kayışı muayene edil -
diği zaman yarı yarıya bir bıçakla 
kesilmiş, bu suretle mukııvemetinin a
zaltılmış olduğunu gördüler, Fakat 
bunun ne gibi bir hata neticesinde 
Japıldığı anlaşılamadı. Bereket ver -
tıin ki düşen misafire bir şey olma -
mışh. 

Bn hAdfse esnasında diğer atlılar 

15 clakika vakit kaybetmişlerdi. Bun -

"Vakit,, k 
.. .. . dan 'bahsederek burada ııkdmafa 
utupanesı 1 başladığını ve er gün ba,ının ağ

rıdığını söylüyor. Sonra eve misa-

.:)aoameyın anneme ı-..azımm ıan-j iiiieiltuuu Jilr.;"ü:O ... ü. • a.:a "' 
nr a~a~a!t oldum. Hemen gene su- mektup pek 8y1e öteberi hatırı ;.. 
rah astı. Fakat, ben de artık Naz- çin yazılmış mektuba benzeıni -
hsız yapamıyacak gibiyim... Gi • . yordu • .1 (Devamı var) ... 
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25 yıl hapisaneı:te kalan 

Gönüllü Mahpus 
~ Hatıraların~ anlatıyor 

-
Hapishanede "güneş banyosu 
amatörleri,, kimlere derler ? 
Futbol, Orkestra ve esrar 

Hapishane idaresi mahpusları a -
"undurabilmck için elinden gelen her 
leyi Yapmaktadır. 

Onlar için bir orkestra, bir futbol 
lalunu \'Ücude getirmiş ye hapishane 
)'e hlahsus bir gazete yaratmıştır. 
Orke~tra takımı ıriızel haYalar çal

lllakıa kurumlandığı gibi: }'utboku -
l:ırda iyi oynamakla böbörlenirler. 

Fnkat hütUn bunlar esaret zinciri -
llil\ ağırlığını gideremİYOf· 
?ıfahpusl:ırdan bir çoğu uyuşturu -

cu maddelerin ycrcccği sersemliğe sı
fınınaktadırlar· 
Nasıl oluyor da bu zehirli şeyler 

ha,.ishnneye girebiliyor? işte bu şa -
Şıl:!eak bir iştir! 

Eroin, kokain 'e morfin pahalı şey 
lerd1r, mnhpu la:- bunların yerine es
rara benziyen Eng Şi diye bir zehir 
'.kuııanmatadırlar. Çubuğun dibinde 
~~Yon, siyahımsı, bir tortu bırakır. 
Çınliıer bu tortuyu bir bıçakla kazı -
dıktan sonra hamur gibi yoğurur -
1
1lr ve eng Şi adiyle satarlar. 
Bu madde, uyuşturucu zehirlerin 

en süfli idir. Ekseriya bu hamuru is
l>irtoda eritirler ve bir şırınga ile de -
tinin altına şırınga ederler· Fakat 
lttahpuslar i pirtoyu nereden bul -
8llnhır. Kür bir iğne, kmk bir şırınga 
'e kara pastadan bir hap tanesi bü -
1Iin işi görür nma o da yok 1 .. 

Şırınga tarzları çok iptidaidir. Kara 
l>asta kendilerine e rarengiz yollar -
dan \arınca bunu ıslattıkları mendil
lerine sararlar, sonra da zehri bal -
drıları üstüne koyarak ıslak mendil -
le bağlarlar· Eng Şi yavaş yavaş gev
tiYetek kana nüfuz eder. Ve sarhoş 
olatt tılblWl birknç saat için kendini 
unutur. l\endine geldikten sonra da -
lanılmaz ıstıraplarla kıvranır. Fakat 
ne zararı ,·ar: bulunduğu müthiş vn
tiycti birkaç saat unutabilmek için 
larım gün ıstırap çekmekten ne çı -
kar? ı .. 

Z:.hir cinsi meseleleri nihayet ya -b J 

ancılaştırır amma bu azaptan kur -
tuıınak için zamlh kendini en arı ıs
lır~'.'>la mahveder. 

Gu., ... banyosu Amatörleri 
Cinsi ihtiyaç mahpuı:;u bütün malı -

kuıniyeti müddetince kıvrandıktan 
Onra baz.an hurriyetinc ka,·u~madan 

e"v-el büsbütün çıldırtır. 
"Güneş banyosu amatôrleri,, kulü

bUnde delilik ,·akaları pek çoktur. 
nn ad hapihsane argosunda mah

kCiıniyet müddetini bitirmek üzere o -
lan ağır hizmet mahkümlarma veril
llıiştir. Hapishanede uzun uzadıya 
kalmış bu zavallılarda btebeniz bırak 
!tlarr.ı.stır. Hapishane kapısının eşiğini 
lşıp hürriyete kavuşmalarına bir iki 
ay kala bu adamlar soluk benizleriy
le nazarı dikkati celbetmemek için 
~elldi1erini güneş banyolarına Yerir
ler, 

nuntar avluda yüzleri güneşe doğ -
tu. karınlan açık, sırtüstü yatarlar. 

Onu kıskanan arkadaşları da: 
- Alın size bir amatör daha.· Ya -

lcıntarda Miamay plfıjlarında güneş -
1tneceksin değil mi? diyl! şaka eder -
ler. 

lı"akat hürrivete kavuşacak adam 
artık kendind~ değildir· Sinirleri çok 
ıe\'şeıniştir. Geceleri uyku uyumaz 
0ll'lluıtur. Yattığı yerden boyuna inle
difi, içini çektiği işitilir. Duvardaki 
tak'Vime çıkacağı günü lstavrozla i -
Şaret etmiştir· Kalkıp kalkıp hep o 
~~Prakları sayar. Artık atölyede de 
ır işe yaramaz olur. 
Gardiyanlar bu hastalara karşı son

ııı~z bir hayır gösterilmesi Iazımgeldi
tını Pek anlamazlar. 

Eier ona bir ceza nrmeğe kalkşır
l~rsa; her şey altüst olur! Hürriyet 
tiinunu geriye atan herhangi bir e -
'-tr -. fftedtın ~kanr· Kendişine IU
~msuı ltkence, yapıldığına inanır. 
~Zar tehdide başlar. Bunun üzerine 

\'allıyı zindana atarlar ye orada da 

aklı zh·anadan çıkarak zanllı deli -
rir. 

Mevcut olmıyan kadın 

Bütün bir gece bir adamın boyuna 
homurdanmasını dinledim: 

- Çıkmak istiyorum.· Mari kapıda .. 
Anlamıyor musunuz? Beni be~Jiyor .. 
Beni saln·crin çıkacağım.· 

Bu adam on sekiz ya,ında Sing Sing 
e girmişti. Şimdi kırk sekiı yaşında 

idi. 
Onu hiç bir vakit hiç bir kimse zi

raret etmemişti. Hiç bir mektup al -
mamıştı. Hürriyet eşiğinde kendisini 
kimse beklemiyordu· Bu, onun hasta 
kafasında sadece bir hayaldi. l\fariyi 
kendi yaratmıştı. Fakat onu görüyor
du. Ona söz söylüyordu. Görünüşü 

nü bUyük bir şefkatle okşuyordu. 
- Çıkmak iı;tiyorum.· Mari beni 

bekliyor .. l\fari .. l\lari.·? 
Anlıyordum ki: Bu zanllı adamın 

deliliği hapishane faciasının bir ifa· 
desi idi. 

Sing - Sing nedir? Bunu yazımın 
baslangıcında söyledim: 

ifa dınsız üç bin erkek! 
Haydi müsaade edin de tarifimi 

biraz düzelteyim: ''Sing - Sing, kol -
]arını hayali bir Mariye, bir kadının 
gölgesinin, aşkın düşüncesine doğru 
uzatan üç bin erkektir!.·" 

Kurtulan iki mahkOm 
Yalnız iki ölüm mahkumu "Bay 

Sing - Sing,,in pen~esinden yakayı 
kurtarmış olduklarını bilbürlene bü
bürlene söyliyebilirler: Bunlar To
mas Pallister ile Frank W. Roehl'dir. 
lkisi de öHiler evinden müthi§ bir ce
. aretlc kaçıp gitmişlerdi. 

J on Şillitoni atfü biri daha ayni 
göstel'ifi ~..-.ıqaja mu.valf.ak olmakla 
beraber son sözü rene Bay Sfng Sing 
SÖ) lem işti. 

Olümü aldatmış olanların hikaye -
sinden haşlıyalım: 

Tavanda bir dellk 
Geceyarısı. Gardiyan Jon H. lluhe 

mahkumların hücrelerini kuşatan ko· 
ridorda aşağı yukarı dolaşıp durmak· 
tadır. Kulağına bir ses gelir: 

- Gardiyan, gardiyan susadım. Ba· 
na içecek bir şey Yermenizi rica ede· 
. ' rım ... 
- Kim konuşuyor? 
- Benim; Pallister! .. Galiba sıt 

marn var. Susuzluktan ölüyorum .. 
Gardiyan Hulse geceleri nöbette i· 

ken uyumamak için durmadan kahve 
içen bir adamdır~ Geı idt? bir fincanlık 
kadar kahve kalmıştır. Bah! Bir fin
candan ne <:ıkar? Onsuz da pekala u· 
yanık clurnbilir. Merhameti galip ge -
)erek: 

_ Bekle; sana biraz kah,·e getire . 
yim ! .. 

Diverek, hücrenin kapısını açar. 
Paİlister kapı açılır açılmaı, hemen 

gardiyanın üstüne çullandı, yemek • 
lerde çala çala biriktirmiş olduğu, bir 
avuş kara biberi adamın gözlerine 
doğru fırlattı. 

Gözleri körleşmiş olan gardiyanın 
imdat diye bağırmasına bile \•akit 
kalmadı. PaJlister başına indirdiği iki 
oturaklı yumrukla onu bayılttı, be . 
]indeki tabanca, ile anahtarları, sırtın 
daki pelerini aldıktan sonra onu hüc· 
reye kilitledi. 

Sonra da bütün hücrelerin kapıla . 
rını açtı. 

Mahpusların bir kısmı henüz uyan • 
mamıştı. Onları dürtüştiirerek: 

- Haydi, delikanlılar, fırlayın ba· 
kayım .. dedi HuJseyi sizin hesabınıza 
uyuttum. Heydi ge~isini kurtaran 
kaptandır! .. 

Tuhaf değil mi? Frank Roehlden 
başkası bu sözlere aldırış bile etme • 
dl. 

KiJQe kımı1danmadı bile! 
İçlerinden bir çofu yatak1annda 

yüzlerini duvara dönerek, kendflerinJ 
la:rtulup davet edene ce,·ap bile ver· 
medl. 

Pallisterle Roehl onlan kandırmak 

HABER - npm Posu 

En büyük casus teşkilatı retsi anlatıyor: 

On bin İngiliz liralık 
çanak çömleli .kırılmıştı 

lngiltere lıükiimeti, sallı 
müzakerelerinin ceremesi olan bu 
parayı ödemiye mecbur kaldı 

iki nutuk hazırlamııtı. Birisi 
Kaplanın kendisine layık bir ka
bul gösterdiği takdirde mutedil 
ve tatlı bir aeıle aöylenecekti. i
kinci nutuk iıe bildiğimiz tekil • 
deydi. Kleınanıonun kupkuru ne· 
zaketi Almanı hiç tereddüt ettir • 
medi. Artık azarlanmayı hak et -
mittik ... Kabahat bizimdi doğru • 
ıu... Adamcağız seçebileceğimiz 

iki söylev hazırlamııtı 

Şimdi artık aon N:hneye gel
dik. Burası fotoğrafçılar, ıine -
macılarla dolmuıtu. Klemanao, 
Loid Corç, Vilson ve Orlando ge
çit resminde yüzlerine ne güzel 
gülümsemelerini taktılar. Hakiki 
ihtiraslarını ve içyüzlerini bildi • 
ğim için bu güler yüzlerle onları 
az kalsın tanıyamıyacaktım. Bun
lar poz almasını bilen kitilermit 
doğrusu! ... 

Kimsenin bilmediği bazı ufak 
tefek tef errüatı burada hatırlat
mak faydalı olur. Klemanso im
za sahnesini bizzat kendi nezareti 
altında hazırlatmı§lı. Birkaç gün 
evvelisinden Versay !atosuna ge -
lerek dekoru gözden geçirmit; 
merkez masasının nereye konaca
ğını ve diğer masaların buna amut 
olarak yerleştirilecekleri yerleri· 
münakata etmiıti. 

Mobilyanın her birisini kendisi 
ıeçmi§ ve asri bir hokka takımını 
reddetmişti. Depo müdürünü ça • 
ğırarak: "tarihi bir hokka takımı 
istiyorum,, emrini vermişti. On 
beşinci Lui'nin Veraay belediye 
dairesinde kullanmıt olduğu mü -
kemmel bir hokkayı bulup getir -
diler. 

Protokolu da bizzat Klemanao 
hazırladı. llk olarak Alman mu -
rahhasları ıato)'.a geldiler ve 
Nattier salonuna götürülerek ora
da bekletildiler. Onlar muahedeyi 
en son olarak iıpza etmitlercij. Bü-

için nkit kaybetmeğe lüzum görme . 
diler. 

Koridorun dibinde, yemekleri ısıt· 
mak için bir fırın vardır. Orada ateş 
kürc-kleriyle iki rnnh1\0m fırının ta -
vanına bir delik açtılar. 

Buradan kaçabilirlerdi. Fakat gar· 
diyan Murfinin birkaç d:ıkikaya kadar 
arkadaşı Jon Hulseyi değiştirmek Ü· 
zere geleceğini biliyorlardı. Onlar da· 
ha hapishane çevresinden dışarıya 
çıkmağa ,·akit bulamadan her yere 
imdat işaret \'erilmiş olacak ve ya • 
kaları ele vereceklerdi. 

Tabii sevk onları derhal kaçmak İ· 
çln dürtükledi. Akıl ise biraz bekle • 
meleri~i öğütledi. Dizim iki mahkum 
aklın öğütlerini dinlediler. Korido • 
run dibindeki kapının ardına gizlene· 
rek, büyük bir soğuk kanlılıkla da. 
kikaları saymağa başladılar. 

Ayak sesleri işitildi. Murfi geli -
yordu. Gözünü kapayıp açmağa vakit 
bulmadan o da ba)ıltılarak, arkadaşı· 
nın yanına kilitlendi. 

Roehl yeniden arkadaşlarına bağır· 
dı: 

- Hala karar ,·ermediniz mi, arl<a -
daşlar? Süktin n sessi7.lik. t 

Bunun üzerine Roehl ihtiyatlı d.a:v· 
ranmı§ olmak için bütün hücreleri 
tekrar kilitledi. 

Ne oJarağı bilinınez ki ... İçlerinden 
bir it'Tkek çıkar da imdat işareti ve -
rirse!-

(Devamı var) 

yük mermer merdivenden yu - 1 lar için tazminat olarak otel ida· 
k~rıy~ çıkarken bir baıama~.t~ resi bizden bu parayı iıtiy~~du: 
dımdık duran ve Almanlara dut Dütünün bir kere; lngıhz hra· 
man gib~ bakan .birer asker vardı. sının en yüksek olduğu bir çağda 
Muahede imza olunduktan ıonra on bin Sterling ! ... Bu vesika lngil· 
ise, askerler 'seli.me durdular, Al· tere Dıt itleri Bakanhğma gönde· 
manlara artık lizımgelen onörü rildi. Orada böyle vesikalara pek 
veriyorlardı. de ahtık olmadıklanndan herkes 

Fransanrn devlet merkezi se • .ellerini havaya kaldırdı. ÇanaK 
vinçten çılgma dönmüttü. Ahaliye çömlek, masa, iskemle, peçete ve 
artık harplerin en aonuncuauna havlu için ödenmeıi lizımgelen 
nihayet vermekte olduklarını tek- on bin lngiliz lirası!... 
rar edip durmuıle.rdı. - Peki bu paralan verdiniz 

Jlerkeı buna inanmak istiyor • 
du; yer yüzünden en son mel'un a
fet kovuluyor, beteri.yetin .en ıon 
harbı artık gömülüyordu t 

Sir Bazil Tomaon aeıini dejif • 
tirerek: 

- Haydi yüz adımı atalım met· 
hur ıalona girelim 1 

Aynalı galeriyi çerçevelemekte 
olan hal]> ve sulh salonlarını an - • 

latmak istiyordu. Sir Bazil yavaf 
adımlarla bu salonlara doğru yol 
gösterdi. 

- Muahedenin imza11 günü 
gözlerim kendi kendiliklerinden 
ke.rıılıklı duran iki salonun biri
sinden ötskine d~iliyordu. Tanrı

ların b k.ırin İllil) ... au~im i • 
zah edebilir.? Bu f&IOiian mimarı
nı hangi kuvvet bu iki aalonu ta -

sarlamağa seVketti? Bu yerde is
tikbalin hangi önsezİ§İ 1919 un 
tasfiye etmiş olduğu- Hohenzol • 
lern İmparatorluğunu tasarladı? 

Barıt imza edilmişti. Bize de. 
artık kalkıp Londraya gitmek dü
fÜyordu. Emrimize verilmiş olan 
ve bu kadar devlet sırlarını duvar
ları arasında gizliyen Majeıtik o
telini, diplomat misafirler yavaş 

yavat botakıyordu. İngiltere im
paratorluğu sulh konf eransma bü
yük diplomat, yüksek memur ve 
asker olarak dört yüz murabbaı 

göndermitti. Bu sayının kartı11n -

da Klemanso yerinden sıçramış 

olmakla beraber, gün geçtikçe 
murahhaslara yeni yeni birtakım 

murahhaslar daha ilave edilmişti. 
Şimdi artık sandıklar, dosyalar, 
evrak mahzenlerinde fareler tara-

fından kemirilecek kağıtlar bir 
bir gönderiliyordu. lşt~ böyle gi -
der ayak otelin müdürlüğü bize 
koskoca bir vesika dayadı ... 

Sir Bazil Tomıon burada f,kır 
f*ır gülerek ili.ve etti: 

- Bu kağıtların en sonuncusun
da kabarık bri yekun vardı: Tedi
yesi lazımgelen tam on bin İngiliz 
lirası! ... 

Kırılmış çanak çömlek. kahve 
fincanı, çay bardaiı, yok olmuf 
masa örtüleri ve peçeteler, na • 

mualu İngilizlerin hatıra olarak 
a9ırdıkları çatal, bıçak ve ka,ık
lar, gece ilemlerjnde yere atılmıt 
cigaralatm yakıp harap ettiği ha-

lılar ıulh muahedesini hazırlar • 
' • J d lcen üstlerinde uzun uza ıya otu-

rulduğundan dolayl sulh muahe
desi kadar topal ve aksak bir hale 
gelmit iskemle, kana~ ve koltuk-

mi? 
- Vermek liznngeliyordu. Bu 

on bin lira da büyük zarann tami· 
ri için olan yüz binlerce milyon li· 
ralarm alt bqına ilive edildi. 

Böylece Sir Bazit Tomsonla 
birlikte Veraaydan çıkıp gittik. 

Birkaç 'IÜD aonra Entelicenı 
Serviı tefinin Uluslar Kurumuna 
dair olan notlarını ka.nttınyor • 
dum. Yan gözle bana bakarken: 

- Dikkat edin ateıle oynuyor
sunuz. Cenevre yüzündeki peçeyi 
açmanın henüz 11ruı gelmedi! 

Dedi. Bunun üzerine ben de 
ıordum: 

- Hiç olmazsa Uluslar Kuru -, 
• P'ln fi ili 

mu denilen müeaseae,n,t\ı ,. ~.•}l 
dofduğunu söylemez misiniz? 

Sir Bazil bu mevzua Yanatmak 
istemiyordu. Hiç seı çıkarmadığı

nı görünce, sorgumun teklini de • 
ğiştirdim: 

- Bu fikir Baıkan Vilsona na· 
sıl geldi acaba? 

Sir Bazil tatırnuı gibi gözlerin? 
açtı: 

- Fakat bu fikir Batkan Vil • 
sondan gelmedi ki! ... Ulmlar Ku· 
rumu betiği üstüne eğilmek için 
Lahey'ye, Andrew Carnegie'nin 
milktlere armağan ebnit oldu • 
ğu o muhte§em sarara gitmemek· 
liğimiz lazımdır ... 

· Ben de burada biraz böbürlen· 
mek istedim: 

- Öyle değil mi ya? Ben bile 
sarayın açılma töreninde bulun • 
muttum! 

- Bakın ıiz benden daha ta • 
lihliymişsiniz ! ... 

Diyen Sir Bazil, 1913 de dünya• 
yı büyük yangının kaplamasından 
birkaç ay eyvel yapılmış olan bu 
törenin anlatılmasını istedi. 

- Laheyde ıulh sarayının pek 
tarihi olan f U açılma törenini ba· . . ' na anlatıvennız .... 

Dedikten sonra pek metodik ; 
lan istintak tarzına girişerek çok 
masumane bir tavırla sorgulara 
girifti: 

- Açılma merasimi 28 ağustos 
1913 de oldu; öyle değil mi? E • 
ğer doğru hesap ediyor ve yanıl· 
mıyorsam be9eriyet tarihinin gör· 
müş olduğu en büyük harpten gü
nü gününe bir sene evvel, değil 

'? mı .•.. 

Ben de o vakitler okuyucuları
ma uzun uzadıya anlatmıf oldu • 
ğum tafsili.~ giriıtim. 

.(Devamı var). 



- Yok yahu! ı·aınız telsiz ağaçları 
keııeceksin.. 

- llerkesin artığı ekmek kırıntı • 
lariyle geçinmek ne fena şey .. 
-Ne yaparsın? Atın yerini otomo -

bil aldıktan sonra hayat güçleşti. 

DelJilft(ğ kazası 
Madam Levi, deniz banyosunda bo

ğulmuştu· Cesedini aradılar. Bulna -
mayınca kocası, cenaze merasimi mas-

0 rafından kurtulduğuna sevinerek işi
ne döndü. 

Birkaç gün sonra bir telgraf aldı: 
"Madant T..evinin cesedi, üstü mld -

yelerle kaplı olduğu halde, bulundu., 

Levi düşündü, taşındı ve şu telgra
fı çekti! 

"Midyeleri toplayıp satın, cesedi 
tekrar denize ııtm !,. 

Mukavele 
lzak, lstanbula gelince bir ban

kanın karıısında bir makaracı 

dükkanı açmıf tı. lıleri yolunda 
gitti, iki ıene sonra bir köıeye e
pey para biriktirmiıti. 

Bir gün arkadatı Jakop 
kendisinden borç istedi. 

- imkanı yok !. 
- Nasıl olur canım. Epey pa· 

ran var. Bir dindaıına yardım et
mek istemez misin? 

- isterim amma karııdaki ban· 
ka ile mukavelem var. 

- Nasıl mukavele? 
- Ben burada dükkan açtığım 

zaman mukavele yapmıştık. Ben 

katiyen ödünç para verm:yeceğin! 

banka da katiyen teneke işler: 

yapmıyacak diye!.. 

Paıra da DAzomR 

iki aşık çam (bütün orman budan. 
dıktan sonra konuşuyor - Nilıayct 

başbaşa kaldık seı:gilim!) 

... ~--: --·.. -.... :..-:- .. 

Yazısız hikaye : Avcı, geyik r;c ağaç kütüğü. 

~t"'~ ... .. , .. ,~!lr~t ,. 
Ayaiı incinen kadın - Niçin şika

yet ediyorsun anlamıyorum. Ben çan
tayı taşıdığım halde ses çıkardığım 
yok! 

Bir lngili;
fıkrasıl 

Bir İngiliz Pariste Ufağıyla be 
raber dolaııyordu. Bir aralık çok 
sıkııtığı için bir duvar dibine yak 
laflı ve ... 

Bir polis memuru ysklaıara!. 
lngilize iki buçuk frank ceza ver 
ınesi lazım geldiğini söyledi. hı 
giliz, hiç itiraz etmeksizin bir bel 
franklık çıkarıp verdi. 

Memur: 
- Bozuk para yok. dedi, ik~ 

buçuk rank veriniz. 
İngiliz cevap verdi: 
- Bende de yok. ve dönüp U· 

ıağına emretti: 
- Duvar dibine yaklat ve sen 

de benim gibi yap! 

Beşnn yaıroso 
Ustabaıı, üst kattaki amelelere 

seılendi: 

- Yukarda kaç kiti var? 
- Eğer benim küçük köpek gene at- - Bet .. 

lamağı öğr<'nmezsc kabahat herhalde - Yarınız fağıya gelin! 
kocamda değil.. { ____________ _ 

ı. oı:lll• yut e, a.mesı.w - anne! Ha
na biraz göğüs tarafından verir mi • 
sin? 

- Set'gilinı, gitmen lazım .. Et'li ol
duğunu şimdi lratırladını! 

Sanat dostunun aldığı heykeller ne işte kullanılır.?. 

. Muziplik 
lri yarı bir delikanlı kota kota 

geldi, tiımanca bir adama yakla· 

ıarak sordu: 
- Bakkal Hüseyin Veli sen mi

sin? 

- Evet, benim. 

Delikanlı biraz gerileyip hız a· 

larak olanca kuvvetiyle adamca 

ğıza iki tokat vurdu. Sonra gen<' 

koşarak uzaklaıtı. 

Tokatı yiyen adam, katıla katı 

la gülmeğe başlamıştı. Herkes şa· 

fırmıfh. Adam izah etti: 

- Herife bir oyun oynadım. 

- Nasıl oyun? 

- Hüseyin Veliyi arıyordu. Be 

nim, diyerek kandırdım! 

Yeni çocukları olmuş bir aile mi

safirliğe gitmişti. Ev sahipleri bir a

rnhk sordu: 

- Çocuk seyer misiniz? 

- Ağlıyan çocukları severim. 

- Niçin? 

- Alıp götürürler de ondan!,, 

... -- -) ·-. ( .. ·- ,: 
'lr-.~---·· . 

lngiliz 
esprisi 

Uç İngiliz sokağı seyrediyorlar· 

dı. içlerinden biri sokaktan geçen 

bir otomobili göstererek: 

- lıte bir Buik otomobili .. de
di. 

Aradan yarım saat geçti, içle
rinden bir başkası: 

- Hayır, dedi, geçen otomobil 
F ord markalıydı. 

Yarım saat sonra üçüncü lngi
liz atıldı: 

- Burada münakaıa etmeğe mi 
geldik, yoksa rahat rahat konut"· 
cak mıyız? 

Bu fıkrayı bir batka lngilizç ~n 
latmı,lar, yarım saat sonra ölmüş. 

lE\?DDODk zammo 
- Kaç yaşındasınız? 
- 32 yaşındayım? 
- Ya! Ben sizi 27 yaşında sanıyor. 

dum. 
- Yirmi yaşında~,m ama yedi sene 

de evlilik zammı var! 

- Cevap versene Ahmet, üç defai' 
sıcak mı diye soruyorum! 

/'"" ' . ~.-). 
I ~· . ,) 
~-,...".}_ 

"\ .. 
I 

Kıç tarafta ağırlık var. Köpeği bl' 
rabcr almamalıydım. 

KablYID gQını\blı 
Bayan Fatmanın evinde kabul.'~ 

nü .. Ev sahibinin yedi yaşındaki "' .. 
çay verilişinde annesine yardım edi' 
yor. 

Bir davetli - Artık büyümüş, ııl' 
genç kız olmuşsun·. Annene Jfabul ti 
nasında yardım ediyorsun cl1Dıek? 

Çocuk - Sade kabul sırasında dt' 
ğil, kabulden sonra da yardım edi11 

rum. 

Davetli - Nas. 
Çocuk - Misafirler gittikten soııt' 

gümüş kaşıkları ben sarıyorum! 

- Mahkemede sizin avukat elbil1 ' . ' niz benimkine uynııyacak, elbiselefl 
mizin asorti olması lazım .. 

Şapkacı - Bir türlü çıkartanrıll" ~ 
rum. Sizin için satın almaktan bal 
çare yok! 



Galatsaraylılar 
Avrupa yolunda 

Sarıkırmızıhlar Peştede 3, 
Belgratta 2, Romanyada 2 

maç yapacaklar 

Galatasaray birinci takım 
Galatuarayldann orta A vrupada 

bir *urneye çıkacaklarını bundan ev -
Tel okuyucularımıza haber \'ermiştik. 
Dün Hilmes vapuru ile hareket eden 
l'e Avni, Necdet <kaleci) LOtfi, Os -
ınan, tbrahim, Fahir, Hayrullah, Kad 
ri, Suavi, Necdet, Fazıl, Gündüz, Kı -
lıç, MüneV\·er, Heh•acı, Danyaldan i -
baret olan kafileye idareci olarak 
Muslih ve Vamık antrenör Bar rera -
kat etmektedir. Galatasaraylılar Peşi 
tecte tiç, Belgndcla iki ve dönilıte Ro
manyada da iki maç yapa~klarclır: 

· Macaristan 
.Avrupa vaterpolu 

ampiyonu oldu 
Bir müdedttenberi Brükselde de -

\am etmekte olan arsıulusal Vaterpo
lu miisabakalan bitmiş ve Macaristan 
A\·rupa pmpiyonu olmuştur. 
Şüphe yok ki bugün l\lacaristan 

.ı\vrupanın en yüksek Vaterpolu takı
mına maliktir. Ve bu galibiyeti ta -
lllantiyle hak etmtştir.. Oyuncuları -
nın 'hepsi çok iyi antrene edilmiş birer 
kıymetli yüzücüdürler. Takımda a -
henk ve tesanöd de mükemmeldir. 
· Turnuvaya iştirak eden memleket -
lerin aldığı dereceler aşağıda göste -
rilrnektedir. 

1 - Macaristan 10 puvan (34 gol 
Yapmış 15 gol yemiştir). 

·2 - Belçika 6 puvan (19 gol yapmış 
17 gel yen1iştir.) 

Bu maçlardan Peştede oynanacak Se
get ma~ı ayni zamanda bir revanş 
maçı olacaktır. Hatırlardadır ki Seget 
huraya geldiği zaman Galatasaray -
Beşiktaş karışık takımına üç bir mağ 
IQp olmuştu. Romanyadaki maçlar -
dan biri de meşhur Ttikolor Romen 
takımı ile olacaktır. Sarı kırmızılılar 
bu maçlarda iyi neticeler alıpak için 
takımlarını Beşiktaşın kıymetli mü
dafii Hüsnü, Şeref ve har Faruk ile 
tak,•iye etmişlerdir .. Oyuncularım11.a 
ılmdlden muvaffakıyetler dileriz. 

Bir çırpıda 
iki nakavt 

At111t1111•• •fklet ~ac 
Braun lngilterede Mançesterde kar!}Ina 
çıkardan iki hasmi de beş dakika için 
de bir gecede naka,·ut edinrmiştir. 

Brawn o gece İrlanda horoz siklet 
şampiyonu Duinin ile dövüşecekti· 

:Fakat seyirciler arasından Rose ismin 
de bir boksör kendisine defi atmış -
tır. Bunun üzerine her iki boksörden 
hangisi ile halkın dövüşmesini arzu 
ettiği sorulmuş Duinin intihap edil
miştir· 

Bunun üzerine Brawn lrlanda şampi 
yonu ile müsabakaya tutuşmuştur. 

Fakat maç bir fecaat olmuştur. lrlan
da şampiyonu birinci ravutta üç ikin
ci ravuntta gene üç defa yere düş -
müt üçüncü devrede kımıldamıyacak 
bir hale gelmiştir. Bu vaziyet karşı -
sında hakem maçı tatil etmiştir. 

Yerinde bir iş 
Güreş 

'federasyonumuz 
takdir edildi 

Romanya htlkftmetl 
birer nışon verdi 
Romanya hükt1meti Balkan güreş -

lerlnl tertip suretiyle Balkan memle
ketleri gençliği arasında samimi ve 
dostane münasebetlerin tesisine hiz -
met etmiş olan güreş federasyonu • 
muzun bu mesaisini takdir ederek f e
derasyon azalarına Merite Culturel 
_nişanını vermiştir. 

Bu nişan Romanya kralı Sanıajeste 
ikinci Karol tarafından Dışişleri ba
kanlığı vasıtasiyle federasyon üyeleri 
ne gönderilmiştir. 

ördek 
plonjoniu 

Bu ördek plonjonu, dalmaların en 
zor sibi görüneni olmakla beraber ya
pılması kolaydır. 
Diğer atlamalarda olduğu gibi bun 

da ela yayılı sıçrama tahtası lazımdır. 
Çünkü yay vücudun tahta üstünde 
tam bir çark yapmasına yardım eder. 

Efer oldukça yültsek bir sıçrama el
de edillrs.e o vakit baş şiddetle ileriye 
dotru uzatılır ayni zamanda dizler 
göğse ~oğru kaldırılır, topuklar müm· 
kUn oldiıfu kadar baldırlara yaklq -
tınlır, kollar da bacakları kupklı -
yarak eller, dizlerin altından tutar. 

Meşhur atlayıcı Pete Desjardin ör • 
dek plonjonu denilen atlayııı yapar • 
ken. 

Su görülilnceye kadar bu vaziyet mu· 
haf aza edilecek ve yüze yaklaıır yak
laşmaz içeriye dalış için vücudu he -
men düzeltilecektir. Başlangıçta müp 
tedller vücutlarını ne vakit dtizeltecek 
)erini pek bilemezler bunun için kıyı -
da bir arkadaş durarak yüksek sesle 

-Çözül! 
Kumandasını vermelidir • 

3 - Almanya 6 puvan (21 gol yap -
•• , 19 sol yemiştir). 

4 - İsveç 6 puvan (14 gol yapmış 
u rol yemiştir.) 

Brawn bu galibiletten çıkar çıkmaz -------------

5 - Fransa 2 puvan <13 gol yapmış 
19 gol yemiştir). 

6 - Yugosl8\·ya O puvan (4 gol yap
ıruı .22 gol yemiştir.) 

kendisine defi atan boksör ile de dö-
vüşmeye hazır olduğunu söylemiş 
ve onunla da maça girişmiştir. Bu da 
diğer maçın ayni olmuş Rose de üçün 
cü devrede maçı terketmiştir. 

Tenis 
Çlnli 

şampiyonu 
matmazel 

lnoutered.e ( Kral~e kulüblniln) 
• lertlp f!tt1ii mektepliler araı teıda 

tııl'lluoaauula Bong/ı;onglu bagan 
Geın Bolıahlng finale kallftlf w kar -
lleallddf Jnglllz Mu Da/ne Rorlgu 
8 • •. 8 • 1 ,,aer'eh fampigon ol""'f • 
fıır. Yukarda reamini gördüğünüz bu 
Çfnll .,._ flmdl on dört gafındatlır. 

Dllnyada en meşhur 
tenlscller kimlerdir? 

Maruf tenl.lçllerden Tilden Nev -
york gazetesi muhabirlerinden biriyle 
yaptıtı müllkatta dünyanın en iyi 
tenisçilerini şu suretle sıralamııtır.: 
1- Vlnes (Amerika), 2 - Perry 

Clngiliz), 3 - Puessbein. 4 - Von 
Grannu (Alman), 5 - Grawf ord (A
vusturalyah); 6 - Budge (Amerika
lı), 7 - Austin (İnsiliz) 

Güreş 

Karolyi galip 
Macar yarı atır gilrfKlsl mefhur 

Karolyi JngfHerede Kanadab dre§Çf 
Devarteau ile yaptıfı bir maçta has
mını yenmiştir. 

Sert bir styli olan Kanadalımn 
&iireş tarzı halkın hoşuna gltmemif ve 
seyircilerden bazdan batırmıt oldak 
lannda buna kır.an Kanadalı bir koTa 
&11)'11 halkın tiZerine dökmflttilr. 8e • 
yirciler birlbirine girmiş, bu yüzden 
kavsa çıkmıı ve birçok kişiler de ya -
ralanmıftır. 

Medeni düngatla, bütün kadınlar vü cüt güzelliğini temin için gece güntliJ• 
yeni geni çareler anyorlar. 

tıte lngUterede de bu uğurda bir~k 11enl kulüpler açdmıı bulunuyor. Bun· 
ların içinde en mühimmi, lngUtere ka dınlannın "güzellik ve beden kültürD,. 
adındaki yeni kulüpleridir. 

Yukarikl reılm bu kulübün nwaz zam tarat.alarında, kulüp üyelerini 
günlük idman ve güneı banyolanm ya parken gösteriyor. 

AtDetlzmde 

En son 
DUnya rekorları 

1 Ağustos 1935 tarihine kadar muh -
telif atletizm yarışlarında elde edilen 
en iyi dereceler ile bu rekorlann kim
lere ait ol dulları aşağıda yazılıdır: 
100 metre: Peadock(Aemerikah)lO sa 
niye 2/10) 
200 metre: Owens (Amerikalı) 20 sa
niye 3/10 
400 metre: Luvalle (Amerikalı) <47 
saniye 3/10) 
800 metre: Robinson (Amerikalı) (1 
dakika 51 saniye) • 
1500 metre: Cunningham (Amerikalı) 
<3 daldü 53 ~ l'/IO). 
1 mil: C1809ı41) :'LGvtloek(ZelAndyalı) 
(4 dakika 11 saniye 2/ 10) 
5000 metre: Maki (Finlandyah) <14 
dakika 40 saniye 8/ 10) 
110 metre manialı: Moreau (Amerika
lı) (14 saniye 2/ 10) 
400 (manialı): Wite <Filipinli) (53 sa
niye 4/ 10) 
Yüksek atlama: Johnson(Aemerikalı) 
(2 metre 3 santimetre) 

aınıcıııkte 

Mülazım 
De Castries 
Veni bir dünya 
rekoru yaptı 

Meşhur binici mülizim De Castries 
on yedi yaşında Teuace ismindeki bey 
giriyle uzun atlamada yeni bir rekor 
tesis etmiştir. 

Esasen iki metre 38 santimetre ile 
yüksek atlama rekortmendi olan mü
Jilim De Castries geçenlerde yapılan 
bir müsabakada yedi metre 60 santi -
metre athyarak dünya uzun atlam~ 
rekorunu kır.mıştu. On Jıeş wneye ya
kın bir zamanclanberi kınlamamış o
lan ba r.ekoran on yedi yqmda bir 
beygirle aşılması binicilik Aleminde 
büyük bir hayret ve takdir uyandır • 
mıştır. 

" 
Uzun atlama: Owens (Amerikalı) <8 
metre ~3) 
Sırıkla yüksek atlama: Graber (Ame- 1 n g 11 tere 
rikalı) (4 metre 41) 
Gülle atma: Torrance (Amerikalı) Vat yarışlarında 
<16 metre 59) Aatra yatı birinci 
Disk atma: Schroeder (Alman) (53 geldi 
metre 10) 
Cirit atma: Jarwineus (Finllndyalı) 
(73 metre 90) 
Çekiç atma: Calloghan <lrlandalı) 
( 56 metre 90) 

ALMANYA 
lsviçreyi yendi 

Almanya ile İsviçre ar881ncla Zurih
te yapılan atletiznı müsabakalannda 
Almanlar yanşlarm ekserisini kar.an 
mak suretiyle galip gelmişlerdir. 

Balkan oyunlarına 
Gelecek sporcula

ra kolaylıklar 
Balkan oyunla~ iştirak için tela· 

rlmize &'elecek sporeulana, ı.tan•ulu 
kolayca, gezebilmeleri için hlkblet 
bunlann Akay Taparlarmda parasız 
seyahat etmelerini emretmiştir. Şlr -
keti Hayriye ve traaaJ&Y .lnunpanyası. 
nm da böyle yapması Dtimas edilmft
tir· 

Balba .,.nlanna gelecek atlet Ye 
seyircilerin toplu seyyahlara yapı -
lan ytlzde 50 vapur tenzllAtmdan 18 • 
tlfade etmeleri de karar)qtınlmıftlr. 

lngilizlerin yelkenini sureti mahsu • 
sacla Mısırda yetiştirdikleri bir pa • 
maktan yaptıkları, ve diğer aksamını 
da ona göre üzene bezene hazırladık-
ları meşhur Endeavour yatı Ameri • 
kadaki meğlQbiyetten sonra İngiltere. 
deki yarışlarda da kaybetmiştir. 

Her sene olduğu gibi bu sene de İn
giltere kralının hazır bulunduğu bü -
yik kotra yan§larmda Astra yatı 25 
saniye farkla Endeavouru yenmiş ve 
blrlndliji kazanmıştır. 

Müsabaka 54 mil üzerinde yapılmış 
ve bu mesafeyi Astra yatı !'i saat 49 
dakika ve 30 saniyede katederek kra • 
lın ko7ddiu kupayı almıştır. 



RADER - Akşam rm.tasr 
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LAND AMERiKANIN 
Evlendiği kadınları birer birer 

zehirleyib ötdürüyormuş !.. 

Ü'SÜ 

Bu zavalhlardan birisi zehirin 
tesirile kıvranırken pencereden 

seyrettiğini gören bir 
kadın haber verince 

Yakalanıb. / 
idama 

mahkAm 

oldu 

N evyorktan 
«dl aoedon yazılıyor: 

"Yerin .kulalı vardır,, ıir.nir. 
Duvarların "gözü,, olabil-.eii ki
min aklına ıelir 7 

Bqüıılercle idama mahkUm o
lan Kalif erniyalı Gotdon, ikinci 
kanıını haJTanca uhirlerlien, ya
nı batındaki, evin banyo odumın 
bir kenaT'mdan Klara iıimli bir 
bclm her teYi enikonu ıörmüt-
tü ••• 

• • • 

K 
tara iıimli kadm, Goado
un evinin mutfaima ba
kan banyo odaımdan -

kendiıinl röıtermedtm - ılizetli
yebiliy~du. Bir vakittir ıtlpheye 
dütmÜftü. Goıdon 31 yaımda ••• 
Beraber 1ap.dıiı kan11 !Ara ı.e 
..... -~ .... "il! .. ,............ Klara 
liMillllPı-..iMiıı banyo odaıına ıir -
111it sirmemitti ki, Goıdonun e -
Tinden bir 1e1 duyuldu: 

- Bu zehir midir? 
Ne!? •. Bunu aöyliyen Ccıdo -

nun kansı Lora idi! Acaba öteki 
evde ne oluyordu? 

• • • 
glara, ıörinil banyo odaımın 

&teki evi teyreden deliline adam
akıllı yerlqtirdi. Her ikili de ya
rı bellerine kadar ıörtlnU,.orlardı. 
Buan bir ıinema perdeainde ıö
rüldillü ıibi. •• Lora, elleriyle ıöi
ıünü butmJordu. Teli.ılı idi. Ve 
adeti yalvanrcaama ıealeniyor
du: 

- SöJle Goadon. •• V erdifin ne 
idi 1 Zehir miydi? 

Fakat kocuı aldll'llllJordu. 
Sanlan ıözetliyen Klara l&f&· 

kalimttı ... 

••• 
, Enalce ne olup bittilini ıare
meadt\I. Onun için Loranın bti-
7en aehirlendilini de pek keıtire
IDİJ'brclu. Fakat bu 11rada Loranm 
:Jibi hüabütün deiitti: 

- Çalnık bir doktor 1 dedi. 0-
lüyorum. .• 

Bunu derdemez, birden aarııl
dı. Ve mutfak pencereaind::.u yarı 
beline kadar ıCSrünen heyeti apan 
aız dütüverdi. Kadm mutfağın dö
ıemeıine 11tıl1Yenniıti.. Görün. 
mez oldu •• 

karııının bu ıancıımı niçin dindir
mefe ba9vurmamııtı 1? .. 

Kadının timdi inildemeleri iti· 
tiliyordu. 

Erkekten hili eaer yoktu. 
Kadın lıaykırdı: 
- Neredeıin? Çabuk! .• 

••• 

N den ıonra Loranm ko-
caıı içerden gÖ\·ündü 
Pencerenin önünd~n ıi 

yinmiı olarak ıeçti. Klara, aokak 
kapıaının kapanmasına bemer bir 
ıeı ititti. Fakat aııl tuhaf olan 
ıudur ki, kapı kapanır kapanmaz, 
mutfakta ıancılar içinde yabn Lo
ranın kocuı Goıdon, ayakları u
cuna &asarak iki evin aruuıdaki 
aralıktan ı°'ip mutf alın pencere
ıine, bu sefer, dıı tarafından yak
lqtı. 

Kanımı seyre batladı. 

••• 

B
u alçakça ıoiuk kanlılık, 

1 ) kendiıini 1özetli1en kom
fUJU hayretten hayrete 

dütürüyordu. Bilmiyordu ki im 
adam çok ıürmeden inıan CSldilr· 
'8• ıuçayla yakalamıcaktır. V • bu 
kadın, bu Amerikan LandrUsÜ 31 
yqında •'Mavi sakal,, ın üçüncü 
kar111ydı. Ve daha da ıelecekler 
vardı ... 

••• 

K omtu Klara aonra bunu 
mahkemede anla~ ı"'ken, 
ıöyle demiıtir: 

"- Goıdon, mutfaim d!tmdan 
ıeyredip duruyordu. Kadın. niha
yet benim iımimi çaiırdı. 
"- Yetif .• Beni kurtar! diyor

du. 
"Bu ıırada Goadonun derhal 11-

vıtbiını gördüm. Kartı evlerden 
birine gitti. DandülU vakit ben de 
kapıya ıelmiıtim. lçeri7e ı"rdik .. 
Zavallı genç kadın yerde kıvra
narak yatıyordu. Kendiıine, ne 
yedifini ıordum. Bu ıırada koca-
11 ıöze atılarak, "bqkalarmı ra
hatsız ed~k ne nrdı?,, diye kıv
ranan bnıına çıkıftı. 

"Bunun üzerine, yerdeki ~uadm: 
"- Allahım, diye ıızlandı, ne 

halde oldutumu hiliyor muıun? 
Muhakkak yanımda biri bulun
malıdır ••• 

••• 
Klara anlatmuına töyle devam 

ediyor: 
"Alva adlı bir koıntumu .. daha 

geldi .•. Loranm Goıdondan ol
muf, üç Yatmdaki kız çocuju da, 
müthit bir t•J olduiunu ıezerek a
raya katıımati71e ıahne çGk ha· 
zinletmiıti. 

"Çocuiu, ölıpekte olan anneıi-
• • • nln yanmdan zorla, allıyarak a-

E rkek Mru çenetlni ka- yırdılar ••• 
ııclı. &f&tıJa, kanaınm ri· "Doktor, Lora öldükten hemen 
cudana dolru bakıyordu. ıonra ıeldi. Bütün tellf •mıa 

Sonra: ralmen, Gotdonun heaa1'ma ıöre, 
- P.W11, dedi... GiJm.,im Loranm, bu cinayet hakkında kim 

imi 5 ..,. hir..,. 18yliyemiyecel{ za-
Ve ,.cenaea o fa ayrıldı. manda ıelmlı bulunuyordu . Goı-

. Fakat hemea bir yol arayıp - don doktorun aornlarına kendi 
zehirlenme neticesi olmua da ~ , cnap Yerdh -

Ooadon, zehlrledll~ ikinci k•rıaı, •• Striknin " in tealrlle 
yerde kıvranırken karfı :Pencereye geçerek onu •er· 

retmlftl. Zavalll çocukları lae facıadan haber•lzdl 

ramn llUmlnCien tonra liemm .. 
•• alman Lldıa lıimli eliler ka
dm da, kendlıine kanun harici 
bir ameliyat yaptırdıiı için yaka
lanmııtı. Lidya JakalanmA, ba 
ameliyat itini, Goıdonun tertip et
titinl ıöyledl.. Goıdona nuıba 

"- AJqam kutu .aardalyaıı ye
miı, ıonra bir b,ardak aüt irmit
ti. Birdenbire baıtalandı, ~edi. 

"Vaziyetinin fenalaıblmı gö
rünce, hemen caddeyi geçerek kar
tıki eYden kendiıine telef on etti
lini a3ylüyordu. 

Goıdon, mutfağın dıt tarafına 
ıeçip kar111nı ıoiuk kanlılıkla aey-

rediıini hiç alsylememiftİ. Talila
ti7le kendiıini, benim ıeyrettiii
mi bilmiyor ve böyle bir fei ola
bilecefin& aklmclan bile ıeçirmi
yordu .. ,, 

••• 

D
oktor, kendialnin ııeden 
daha çabuk çairılllltldıiı 
D4 kızmlf·· Goacloua bu 

yüzden çıkqmıı ... Ve kad'!DI mu-
ayene ettiii vakit, Striknin adlı 
bir zehirle zehirlenme izleri ~zdi
ğinden, böyle apan11z ölüm Yaka
lariyle uir&fan makama da haber 
Yermif .. . "' . 

Ba doktor, ıonradan mahkeme
de vaziyeti anlatırken kadüım ıö
mUlmealne izin vermedllinl Ye 
muhakkak cesedi açılıp midesinde 

tahlil yapılmumı iıtediiini ı8yle
miıtir. Fakat ıariptir ki, ıonra
dan bir diier doktor, kadınm za
türreeden öldüiünü ıöyliyerek ıö
mülmetine ruhaat vermittir.,. . ~ . 

Amma it bitmemiıtl.. Hak, 
mutlaka yerini bulacaktı. Ölen 
Loranın kıakardeıi lvlin ortaya sı-

Amerikan 
UndrU'allnUn 

zehlrledlll 
U9 k•dtn 

ıevıniı oldujunu anlatıJordu. Fa
kat aonra not defterinden Ahun 
ıu aabrlara l»akmmı 

"Y arahbiml Nuıl oldu da 1ieD 
l>u yanlııı yaptım. Allaluuı heni 
affet.. Bu adaQlla buluttaium ~ 
kittenberi hir k&bu ... Iİltt-
7-1111 ... ,, -·· 
G

oıdon'u, selilrl, -=s•liane 
deıa ·~. N. IAneıt,, dtı• ., ........ ~ 

"1eme& iferiıiDe koJaP 1m.\1-
clürmek içia., aldıiı anlatddı ..• 

Ve atıenilcli ki, ba Ameribll 
J..:andriiail kanlanmn QDIM Ja,. 
mala 19Z7 tarihinden bqlanııt
tır. ilk kanar, daha nleume tB
reni (meraıimi) yapıldıktan ıon
ra, bu adamdan nudaa kaçabil
miıtir. ikinci defa ••lendlti ViY. 
yan ile bir yaz ıezintlıinde.b eon
ra döndükleri vakit Karolin ia
minde bir kadmın evine kiracı ol-
mutlardı. , . "' . 

Bu ICadm da, Goıdomnl tmı~· 
kemesi ıırumda demiftir ki: 
"- Evime ıeldikleri amaa 

Vivyan çok neteli idi. Fakat oD 

bet dakika aonra Goıdon aoluk eo
lula bana geldi. Ve: 

- Karım liutalandı 1 lti1e lia~ 
kırarak doktora bt\u. 

"Karı1tmm yanına ıittla. Za
vallı ihtillçlar içincleJdi. Çeneal 
kablmıı, kollan Ye McaklanÇe
kilmiı, yumruklan 11lnlllllf Ye ba
tı ıeriye bykılmqtı. Yiztl taliaf 
bir ko111 y91U renk almqtı. Bana 
Yetil Ye idil reqİ bir taba Up
Jardan bahsetti, etmedi, aldfl..,, 

karak, bpıapı dolqmap Ye i
tin alt yanmı kurcalamaP. hqla
dı. Hatta, kıakardetinin ceaedinin 
çıkarılarak mideainde ve diler •· 

d k• b" • • • aam a ımyevt ır arqbrma ya. . 
pılmumı da kendi paraıiyle te- D ~~ . oluyor ki, CoMloıt. 
min etti bırmca kanımı kaçn dık· 

.. kil ıoma, ildnciıiai .. 
Hele bu ıırada Goıdonmı hiç bayle zehirlemiı ~üaliJil p 

alda ıelmi7ecek bir it daha yap- li 1'ir lh aıtmU: , ..... uh"ı. ıcmlt 
muı, alen Loranm ... dmclan .... ve l>ir d8rdllndly& üahinda ..... 
Lidya iamwde bir bdmı ıetirme- hm tı iki . b ııı.ı:ı-
. il h 1 · ik im le d" ne a f • ncı naını U' ....--

ıı f p e en en onu net n ır- metine aebep olarak, onun hapt 
mifti. • • • ıiıorta paraımı almak btedili d• 

1 934 Teıirinianiainde alen 
Loranm, 1931 Şut..tmda 
Gertrad Mur İlm!ndeki 

doktor Striknin ile zehirlenerek 
öldüriilmüt oldutunu ilin etti. 

Tevldfat baıladı. Bu arada; Lo-

öirenilmittir. 

Sekiz erkeli •• dirt bdıaCiaJI 
mUrekkeJI Wr )Uri heyeti, otu• Wt 
dakika içinde 1N tüyıüz kar·· katili 
Landrünün idamına hükme~tiJer. 

• • 
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HABER - Akşan\ Postası .... 

Gaziantepte sağlık işi l!I 

rı 

Istanbulluları nerdeyse 
kıskandıracak haldedir 
T rr a lhl © 1iiii1 <dl <e rr <dl ü 

Çok sıkı çalışmalar sonunda 
)Takında Nezip'ten kaybolacak 

Gaziantep özel aytarnmz yazı-
Yor: -

Şehrimiz sağlık işleri b1İhassa 
'~n zamanlarda oldukça düzene 
Rıtnıiş ve yurddaşların hemen he· 
llıen bütün ihtiyaçlarını kar§ılaya· 
ca.k ~erteye gelmiıtir. Gaziantep, 

kelli iki bin nüfuslu ve geni§ bir il 
'Urağı olmi\k dolayı~.iyle sağlığa ait 
leıık"lAt k 'k • 1 • "d. Q :r ı a m e sı sız o ması zarurı ı ı 

'U husus, hattakilerin yüksek fe· 
r~~at ve çalışmaları ile yerine ge-
tırıJd· ... · · · h · · h b ıgı ıcın §e rımız esa ına ne 
derece ö;ünıek yeridir. 

h Yetmiş beş yataklı memleket 
astanemizin gerekli olan malze -

Antepte Trahom hcutaneai 

~e ve teç.~zah alınmıı bulundu· 
t!u gibi değerli başhekim operatör 
Nur· A't ·· ki. ·· k ı .. anın sure ı ve yure ten 
aıako.1ı sayesindp. hastane binası· 
111n 7enişletilerek hastalıklara gö
l'e koyuşlar açılması temin olun • 

~'U§hır. Haıtanemizae birçok sağ· 
ık Yurtlarında eti bulunmıyan ve 
~il iki yataklı bir salgın hastalık· 
tar kovuşu da vardır. iç ve dış haa
alıkları ile kulak, buğaz ve burun 
t'Ubeı · • h · l k ·· · erını avı o ma uzere ınıa 
:dilen poliklinik büyük bir eksiği 
'rna.mlamıştır. 

Hastahanenin yatakları hemen 
daima doludur. Ve buraya gelen 
bir yurtdaş iki değerli doktorun 
büyük şefkat ve ilgisinden herhal· 
de emindir. Hususi muhasebenin 
geliri artıp hastaneye icap eden ö
nemi vermeğe başlıyacağı günden 
itibaren bu yurt büsbütün müteka· 
mil bir duruma gelmiş olacaktır. 

Kilis ilçesindeki 25 yataklı sağ
lık itleri yurdunda da çalışma sü
rüp gitmektedir. Bu ilçeye ait has
tane de o havalinin büyük bir ihw 
tiyacını karşılamıştır. 

gibidir. Bunu, yapılan aşılar ve a
lınan sıhhi tedbirlerin sağladığı 

da şüphesizdir. Bilhassa hudut 
köylerinde vilayetin srhhf teşkilaıt 
devamlı faaliyet göster~ekte ve 
en ufak bir hastalığ-ın çıkmaması 
için azalJlİ mesai ıarfetmektedir. 

ikincikan~n ~35 ayı bidayetin -

Gaziantepte Amerikan hastanel!İ 

diki halde burada çok' fayda ve i
yilikleri dokunan bir trahum has

tanesi mevcut olduğu gibi sağlık 
işleri direktörlüğü kurağında yıl-

da yetmiş bin çift gözü ilaçlıyan 

merikan hastanesi rağbeitni gün

den güne kaybetmekte ve yt:rini 
resmi teıekküllere terketmek üz~ 

re bulunmaktadır. Bu hastane lra· 
patılan koleje ait olup ıonr;:;. ~an 

935 yılı başından haziran ayı 
sonuna kadar Gaziantep ve Kilis 
yurt ve sağlık evlerinae 826 hasta· 
yatırılarak tedavi edilmi§, 8983 
hastaya ayakta bakılmış, 480 a -
meliyat ve 977 labratuvar mua • 
yenesi yapılmıştır. 

Ga.ziantepte'sağlık işleriyle uğra.Janlardan bir kaçı: 
Sağdan sola doğru: Hükumet doktoru Tevfik, Sağlık memuru Zihni, Sağlık direktörü Fai.k, di§çi Hayri,' 

llimiz yurt sağlı}( evinin iç has
talıklar doktorluğu vekaleti de Ü· 

zerinde bulunan değerli kulak, bu 
run,huğaz mütehacsı91 Hatim tam 
yedi aydır salgın hastalıkları pa -
viyonunu telafat vermeden idare 
ettiği gibi yılbaımdan ıimiye ka
dar 122 İptali hiıle büyük ameJi -

Memleket hastanesi kulak. boğaz ve burun miitehcuıısı HQ§im 

den Haziran 935 ayı gayesine ka- } bir trahum dispanseri vardır. } genişletilmiş ve iki doktor tara • 
d.ar m.e~ke~ ve k~ylerde 7_7748 ki Trahum için her türlü vesait: fmdan idare ~dilme~te bulunmuı· • 
şıye bırmcı ve mukerrer çıçek a!ı· bulunan bir ıeyyar hastane kam - tur. 

yat, 361 çocuğa gene hislerini ip
tal etmek suretiyle küçük ameliyat rı. 
ve 17 mütemarız muayenesi yap
mıf, 27 adli vaka tetkik etmiş ve 

6980 kişiye poliklinik muayenesi 

1 
yapmıştır. Mesaisi yalnız Antebe 
inhisar etmeyip Maraş, Urfa, Ma· 
latya ve hinterlandından gelme 
memur ve sivil müracaatları da 
fazla yekun tutan bu şubenin işi 
diğerlerinden daha çoktur. Değer
li doktoru takdir ettirecek bir i -
kinci sebep de; geldiği zaman a· 
deta boş bulunan bu şube odasını 
ya]nız halk ve zenginleri muave· 
nete teşvik suretiyle pek mükem· 

mel bir hale getirmit olmasıdır. 
Hastane için Almanyadan bir 

seyyar etüv getirilmiı ve polikni
lik bitişiğinde y.:".pılmakta olan Antepte husuıi hcutanelerJen biri 
bekleme salonunun inşaatı sona 
ermek üzere bulunmuş.tur. sı, 14510 tifo aşısı ve 3500 menen-

Sağlık lıleri direktörlüğünün jit aşısı yapılmıştır. Gene bu müd-
de çalıımaları değerlemeğe layık- det içinde 530 sıtmalı hasta tespit 
trr. Son aylar zarfında hemen he- edilmiş ve bunlara 2700 gram ki
men bulaşık hastalık kalmamış nin dağıtılmıştır. 

Zührevi hastalıklarla da önem· 
li surette savaşılmaktadır. Fuhuş
la mücadele nizamnamesinin mer' 
iyetinden itibaren burada açılan 
25 yataklı dispanserde haftada i-

ki kez umumi kadınların ınuaye • 
neleri yapılmakta ve muayene ta
bibi Tevfikle mücadele kcmiayo -
nu bu işle uğraşmaktadır. Diğer 

umumi evlere ait kadınlar da haf
tada iki yol ve düzgün surette 
muayeneden geçirilmekte, gizli 
fuhşa kat'i surette meydan veril -
memektedir. 

yoneti de getirilmittir. B.u kamyo

net, trahumu nisbeten kesif olan 
köylerin ortasında çadır kurup ça 
htacak, ameliyata muhtaç olanla
rın ameliyelerini yapacak ve ci • 

var köyleri dolaşıp her gün mun· 
tazaman hastaları ilaçlıyacaktır. 

Bu hastane, doktor, sıhhat memu
ru ve hasta bakıcılar tarafından i
dare edilecektir. 

Nezip ilçesinde de trahum pek 

1 
fazla ve nisbeti yüzde 90 gibi çok 
önemli bir hadde varmış olduğu 

cihetle orada da bir dispanser a · 

çılarak noksanları tamamlanmış • 
sa da henüz doktoru gelmediğin· 
den faaliyete geçilememiştir. 

Bu resmi teşekküllerden ayrı o

larak sehrimizde birisi Amerika -

lılar tarafından yönetilen (idare 
olunan) üç sağlık evi vardır. A • 

Antepte husuri bir d~ğum eui · 

Operatör Mecit Abdullalia ait 

25 yataklı hastane de hali faali • 

yettedir. Burada iç hastalrklar mil 

tehasaısı Abdülkadir tarafmdan 

rontken muayeneleri de yapılmali 
tadır. 

Doktor Saip Özerin de hususi 

bir doğum evi vardır. Bu sağlık 

yuvası da memleketin büyük bir 

ihtiyacını karşılamıı, hizmetlerde 
bulunmaktadır, 

Gaziantepte bunlardan batka 

hususi kabine sahibi iki askeri iki , 
mütekait ve üç serbest doktorla 

dört dit tabibi ve bet eczahane 
vardır, • \ 

Yukarıdaki izahattan da anla. 

şılacağı üzere şehrimiz sağlık it • 
leri hemen hemen lstanbulu arat• 

mıyacak kadar mükemmeldir. 

Gaziantepte memleket ha• taneıinin idare pavyonu 

Şehrimiz ve ha valisinde en çok 
rastlanan bir hastalık da trahum 
olduğu için buna ait teşkilat kuv
vetlendirilmiı ve mücadeleye An· 
tep merkez ittihaz edilmittir. Şim-

Sinema artisti Moris Gövaliye tatil 
zamanını geçirmek ilzere Kan'a git -
mlştlr. Parls güzeli de o 1ehre gitmiş, 
artlatl ziyaret etmiştir· Resimde ikisi
ni blr arada görüy_orsunuz. 

A.. E. 
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Senl!liğine 72 lira değer biçilen Arnavut köyüden Lütfiye 
mahallesinde Elci sokağında 32/ 61 N. h 2 katlı 4 odalı ev 936 se· 
negi Mayısı sonuna kadar açık arttırma ile kiraya verilecek
ti~. İsteyen gelip ıartnamesini levazun müdürlüğünde görebilir. 
Arttırmaya girmek için de 5 lira 40 kurutluk muvakkat teminat 
makbuz veya mektubu ileberaber 12 - 8 - 935 pazartesi günü 
saat 15 ele daimi encümende bulunmalıdır. (1) (4322) 

Darülaceze için bir sene içinde lazım olan 20 bin kilo meraı 
cinsi yerli pirinç açık eksilbneye konulmuştur. Şartnamesi leva· 
zım müdürlüğünde görülür. Bu pirinçlerin hepsine birden 4 bin 
lira değer biçilmittir. Eksiltmeye girmek için de 2490 N. lı ka · 
nu::ıda yazılı vesika ve 300 liralık muvakkat teminat makbuz ve 
ya mektubile beraber 12 - 8 - 935 pazartesi günü saat 15 de 
dsimi encümend~ bulunmalıdır. (M.) (4318) 

Cimi 

Sade yağı 
Ekmek 

Dumlupınar 

5000 
60000 

Hak:miyeti 
Milliye 
1500 

25000 

Muhammen 
Fi atı 
5200 
9350 

Muvakkat 
Temina.h 
390 
701 ,5 

Dumlu pınar ve Hakimiyeti Milliye mekteplerine Mayıs 936 
ni~ayetine kadar lüzumu olan ve yukarıda cinsi ve miktarları 

yazılı bulunan iki kalem erzak ayn ayrı kapalı zarfla eksilt • 
meye konulmuştur. Şartnamesi Levazım müdürlüğünden para · 
sız alınır. Eksiltme 13 - 8 - 935 Salı günü saat 16 da yapıla • 
cağından eksiltmeye girmek isteyenler 2490 No. !u Arttırma ve 
eksiltme kanununda yazılı vesika ve hizalarında gösterilen mu· 
vakkat teminat makbuz veya mektubu havi zarfları yukarda 
ya1ılı günde saat 15 de Daimi Encümende verilmektedir. (1) 

(4392) 

100 santim eninde mücel'id bezi 900 metro 

R ABER - :4.kşam Posfast 

Avusturya mese-ı 

lesı etrafında -
Bütün devletle
rin menfaatleri 

çarpışıyo/ 
ltalyanın Habetislana mühim 

mikdarda kuvvet :.eVkederken A· 
vusturya hududunda da zayıfla • 

maması iç.in gayret sarfettiğtnden 
bahseden "Manç.este;...Cardiyan,, 

isimli İngiliz gazete/ı, bu sebep • 
ten İtalyanın bir Tuna konferan • 

sına hazırlandığım ve Avusturya· 
yı Almanyaya kaptırmamak üzere 

Küçük ltilafla İtalyanın daha çok 
hiribirlerine yakmlaıtığını yaz • 
makta ve demektedir ki: 

"- ltalya Habetistana büyük 

bir ordu göndermekle, Avust;;y; 
hududunda zayıflamağa meydan 

vermiyor. Bu ay ıonunda Streza • 
da toplanacak olan Tuna konfe · 

ransı için Romada hazırlıklar ya· 
pılmaktadır. Son haftalar içinde 

İtalya ve Küçük itilaf (Roman -
ya, Çekoslovakya, Yugoılavya) 

• biribirlerine daha çok yakınlattı· 
lar. Almanyanın Avuaturya ile 
birleşmeıine İcap ederse kuvvetle 

. ll ...:. A~USTO~ - l!l:{:i -- -
. . ~ . . ~ ' .•... . . . ' 

ORMANIN KiZİ 
VcıJaıi hayvanlar ara.ıında ue Alrikanın balta Birmemiı orma.nl~ 
rtnılo geçen afk ue kahramanlık. lteyecan. e.ırar ue tetkik roman• 

•N~· 74 ID Yazan: Rıza Şekib ••• 

Vahşi, kolum kopmuş 
olsaydı bile razıydım. Esir 

yaşamaktan kolsuz yaşamayı 
tercih ederim, dedi 

Bir ara köpeğin ağzına gire-n 
iki eli hay,vanr daha fazla zara•· 
verebilecek halden uzaklaıtırm•t-· 
tr. 

Şimdi çok 'akin duruyor, dil"· 
leniyordu. 

Köpek de hareketsiz kalmıtt ı 
Yalnız açık ağzından garip hıTıl. 
tılar çıkarıyordu. Sesizliğe kar.:· 
tan bu hırıltılar arasından vahıi 
nin kulaklarına yeni bir ıes, lf!I. 

ler çarptı. 
Bu, ihtiyar yerliye bir kamç: 

yerine geçmitti. Yeni bir ham~e 
yaptı. 

Bu ıeıler hiç de hayre delile~ 
etmiyordu. Ya bu hayvandan kur
tularak kaçmak yahut da gelenle
re yakalanmak vardı. 

bir gölgenin kendiıine seslendiği• 
niduydu: 

- Kaıman ! Kaıman ! 
Bu genç arkadaıı olacaktı. 
- Sen misin Barba! 
- Gel! Buraya gel! .• 
- Ben yaralıyım.. Yürüyecek 

halde değilim .. 
- Sık diıini.. Tehlikeyi atlat· 

tık amma, uzaktan sesler duyuyo
rum. 

- Ne taraftan?. 
- Hele gel! .. Nerendoı!n yaralı• 

sın? 

- Birçok yerimden .. Fakat el1 
ağın kolumda .. 

- Demek zararı dokunmadan 
gebertemedin .. 

keten dikit sicimi 20 düzin1 
1 O No. tüf enkli beyaz makara 5 ,, i utarı 
tezgah sicimi 3 ,, 
bağlama ,, 15 ,, 

muvakkat mini olmak hususundaki karar .. 
te'minatı larmda hiç §Üphe yok. Avuıtur· 

yada mümkün görülen fakat ta • 

Kollarına topladığı bütün kuv· 
vetini ıarfederek köpeğin ağzını 

ikiye ayırma)'& çalıttı. 

Köpek can acııiyle silkindi ve 
kurtuldu. 

- Yanımda hiç bir fey yok.. Nı 
bıçak, ne mızrak.. Ne yapabilir
dim ki.. Sağ kaldığıma seviniyo-
rum. 

- Öyle .• 
Keten şerit 25 tura 
«İraze 10 ,. " 
20, 22, 24, 25 No. dikiş teli 20 kilo -------Me§in 10 tura -------tutkal 100 kilo ------

920 

180 

40 

44,S 

13,5 

3,00 

mukavva 100X70 boyunda 5 paket 
15 li mukavva 
20 " ,, 
~5 it 

30" u 
40 u 

60 .. 

IJ 

"' ,,, 

" 

30 it 

75 
10 
2 
3 

" .. 
,, 

3 ,, 

640 48,00 

Belediye matbaa~ına lüzumu olup cins ve mıktan yukarıda 
yazılı 17 kalem mücellid levazımı cinsleri itibarile 4 kısma ayrı· 
larek ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmu§dur. Nümuneleri bele
diye matbaasında ve §artnamesi levazım müdürlüğünde görü • 
lür. Eksiltmeye girmek için de hizalarında gösterilen muvakkat 
teminat makbuz veya mektubile beraber 20 - 8 - 935 salı gü· 
nü saat 15 de daimi en .. ümende bulunrn,.lıdır. (B) (4565) 

Cinsi 

Mercimek 
Pirinı 
Patatu 
Nohut 
Kuru f aıulya 
Zeytun 
Tuz 

Yumurta 

Un 
Makama 

Şehriye 

Beyaz peynir 

Zeytun yağı 
Sabun 

Dumlupınar 
Kilo 
1000 
4500 
5000 
3000 
3000 
1500 
1500 

20000 

1500 
2000 

500 

2000 

1250 
1000 

Ayte kadın Fa.nılya 1000 
Barbunya 1000 
Patlican tane 20000 
Bamya 500 
Dolmalık biber 500 
Sakız kabağı 1000 
Taze bakla 2000 
Taze bezelye 400 
Ispanak 3000 
Lahna 3000 
pırasa 3000 
Kök kereviz 800 
Havuç 500 
Semiz otu 400 
Sarımsak 50 
Keatane ka!;agı 200 
lnkina.r tane 1000 
Yetil salata tane 5000 

Hakimiyeti M. 
Kilo 

500 
1500 
2000 

400 
1000 
1000 

900 

10000 

800 

700 
300 
500 

1000 
500 

10000 
300 

300 
500 
600 
400 

2000 
2000 
2000 
700 
500 
400 
50 

200 
500 

5000 

Muvakkat 
Tutarı teminatı 

4244 318,5 

525 39,5 

322 24,5 

625 47 

1053 79 

934 75 

• 

3614,5 272 

hakkuk edeceğe benzemiyen bir 
hükümdarlık ilanı meseleıi iti bi· 

raz karıttırdı. Bununla beraber A· 

vusturyaya Habsburglarm gelme· 
si ne kadar iıtenmese de, Avus • 

turyanın Almanya ile birletmesi 
Küçük itilaf için daha çok tehli • 

kelidir. Tuna konferansında neler 

konuıulacağı, nasıl olacağı henüz 
belli değildir. Kartıhkh yardım 

Fakat vahti ondan daha çveik 
davranarak art ayaklarından ge 
ne kaladı. Ve bu ıefer dü,üncenin 
üıtünde bir hareket göstererek O· 

nu ayaklarının altı.nda, ezdi, ez
di .. 

Hayvan kıpırdıyamıyacak bir 
hale gelmitti amma, kendisinden 
de pek hayır yoktu. Aldığı yara· 
lardan durmadan kan akıyor v~ 
gittikçe kuvvetten düttüğünü -his· 
sediyordu. 

Bununla beraber, elektriklen
mit gibi yerinden fırladı ve kotmı· 
ya batladı. Yaralı bir adamın bu 
kadar kotabileceğine kimse ihti-

- Köpekle Doğuıurken ıerideıs 
ıeıler de duydum. Yakalanmak • 
lan korkarak durmadan kottunı. 
Az kaldı nefes alamamaktan bo • 
ğuluyordum. 

- Y aklaı bana •. Hangi kolun· 
dan yarahıın?. 

- Sol .• 
- Karanlık!. Görmüyorum da •• 
iki vahti yavaı ıesle birbirleriY" 

le konuttuklan •ırada bakikateıı 
uzaktan bir kalabalığın yaklaıtığı. 
nı it itmitlerdi. 

lkiıi de kulak kesilerek dinle· 
diler ve görünmemek kayguıiyle 

yere yattılar •• 
Toprağı dinliyorlardı. lhtiya-

meselesi konferanata konu§ulmı • 
yacağı atikirdır. Bu suretle, ha • 
zırlanacak paktı Almanyanm da 
~mzalamasını temin daha kolay o· 

lacaktır. Almanya., bir Tuna misa· 
kı imzalamağa hevesli değil... Zi· 
ra pekala biliyor ki, bu pakt ken· 
di aleyhine hazırlanmaktadır.,, mal veremezdi. Fakat o, itte durup 'l"r: 

lngiliz gazetesi bundan ıonra 
Macariıtanın da durumundan fÜp 

he edildiğini yazarak bu mem]e • 
ketin ıon zamanlarda Almanya.ya 
temayül ettiğini gösteriyor ve di -
yor ki: 

dinlenmeden koıuyor, bir rüzgar - Daha uzaktalar. Hem çok 
gibi gidiyor, ayni zamanda yaralı uzaktalar. Sesleri gece ııetiriyor. 
kolunu, kan akmasın gibi bazu- Genci ıözünü tasdik etti: 

"- Macaristan Alman yardı • 
miy]e kaybettiği toprak araaın • 

dan hiç olmazaa Çeko.lovakyaya 
geçmit kendi arazisini kurtarmak 

istiyor. Konferansta resmi bir u • 
yutma imkanları belki bulunabi • 

lir. Fakat hakiki bir anlatma im
kanı, hele Almanya dahil oluna, 
hiç yoktur. Bu İ§in altında gizli o· 
lan hakikat §udur: 

sundan ııkıyordu. 

Böyle ne kadar kofluğunu ken
disi bile farkında değildi. 

Bir aralık nefessizlikten tıka· 
nır gibi durdu. Az daha boğula
caktı. Geriye baktığı zaman ne 
gelen gördü, ne de giden .. 

Onları geride mi bırakmıttı.; 
bunu da bilmiyordu. 

Çünkü gelenlerin, ne olduğu. 
nun, kim olduğunun farkında de
ğildi. Bakmamıştı. Belki dP işit· 
tiği ayak sesleri, yorgun kafasının 
yarattığı bir hayaldi. 

Yerli, genç arkaclaıını bulama
mııtr. 

Bu kadar koıtuğu halde yetite· 

- Hakkın, var, çok uzaktalar .• 
Buraya aydınlık olmadan gele
mezler. 

Gene doğruldular.. Genci ihti· 
yarın kolunu ince bir ağaç dalıyla 
sıktı. Sonra genif ve içten bir ne
fes aldılar .. 

Bu nefes alııtaki mana büyüktü. 
Esaretten hürriyete çıkmı§ insan" 
ların genişliği ve rahathğt vardı. 

- Kolum kopmuı olsaydı bile 
razıydım .. Bu kadar bir yara ile 
1:-urtulduğuma seviniyorum. 

- Haklısın.. Hür olmak b&Jka 
§ey.. İnsan kolauzluğa da razı "' 
lur .• 

(Devamı var) 

"Avusturyanm Almanya ile bir· 
letmesine mani olmakta ltalya ile 

Küçük hilaf arasında bir beraber
lik vardır. Almanya ise Avustur-

memit olmasından anlıyordu ki --------- -----

yayı er geç kendisine ilhak etmeyi 
istiyor.,, 

taze soğan demet 
Maydanoz ve dere 
otu demet 
Limon 
Kuru &<>ğan 

3000 

5000 
5000 
3000 

köpekle bir hayli boğuımuştu. 
Neden ıonra soluna düten a

ğaçlann altında kıvrılıp bükülen 

2000 

4000 
2000 
2000 

Hakimiyeti milliye ve dumlupınar mekteplerine 31 - 5 -
936 tarihine kadar lüzumu olan erzak cinsleri itibarile 7 bölüme 
ayrılarak ayrı ayrı açık eksilbneye konulmuttur. Şartnameıi le· 
vazım müdürlüğünde görülür. Eksiltmeye girmek isteyenler 
2490 N. it arttırma ve eksiltme kanununda yazdı veıika ve hiza· 
larında gösterilen muvakkat teminat makbuz veya mektubiJ~ be
raber 13 - 8 - 935 salı giinü saat 15 de daimi encümende bu-
Iunmalıdrr. (1) '( 4393 



11 - AGUSTOS - 1935 R ABER - 'Akşam Pnstas. 13 -Vapurcluuk 
fORK ANONiM ŞiRKETi 

lıtanbul Acentalığı 
Liman han, Telefon: 22925 

tuJ.w ıırtAınl 
' ŞıhiJtTUjatrosu 

Hu hafta Te· 
pebaşı Belediye 
l'iyatrosu: Per · 
~embe, cuma, cu • 
martesi, pazar gü· 
ı1ü akşamlan saat 
~l de (DEU DO· 
LU) 3 perde ope
ret. Yazan: Ek • 
rem Reşit, beste • 

!iyen Cemal Reşit. 

ııınıııı~ıııı 
Trabzon yolu 
GÜNEYSU vapuru 13 Aiu"· 

toı SALI günü saat 20 de Ri 
zeye kadar 

ili~ 
llllUlll 

• 
[ latanbul Evkaf MUdUrlUjU Hanlar. 

. Değeri 
Lira ~ K. 
471 42 

625 00 

107 17 

114 00 

214 25 

166 67 

225 00 

Pey Paruı 
L. K. 

28 33 Çenberlitqda tavukpuarmda Hü • 
ıeyin ağa mahalleıinde çilinrirler 
aokağmda 34 • 40 No. h iki dükki· 
nın 12/ 28 payı. (1282) 

46 88 Şi§lide kiğıthane caddesinde eski 
12 yeni 62 sayılı üstünde iki odası 
bulunan kahvehanenin 1/ 4 pa -
yı. (3023) 

07 55 Bahçekapıda Hobyar mahallesinde 
yıldız hama.mı caddesinde 3/ 6 sa· 
yılı zahire borsası üzerindeki kü • 
tüphane altındaki ardiye mağaza • 
sının 27/540 payı. (9369) 

08 55 Y emifde ahıçelebi mahallesinde yu
murtacılar sokağında mülk maa ge
dik 262 ıayrlı dükkanın 1/7 pa • 
yı. (1095) 

16 05 Y emifde babıcaferide ahıçelebi ına· 
haUeainde yumurtacılar caddesinde 
eski 316 yeni 80 saydı kargir dük • 
kanın 1/ 7 payı. (10521) 

12 45· Oıküdarda seli.mi e.li efendi ma • 
halleainde ce aokağmda eski 191 
yeni 193 ıayılı fırınm 40/120 pa
yı. (46) . 

Kazanmak için de bir 

KELVINATOR 
ahnız 

t ideal ıo§ulc hava ı!olabı"" 
• Qürrıltüsilı ve ihtlzaısı z ~ 

" ·--. • BılUln alUı en sıcak memleketler• 
mahsus olarak yapılm ışdır 

• Asgari Elektrik Sarfiyatı 

• fiyatı 180 liradan itibaren 
• Tedivat 18 ay vade 

' Nureddin ve Şkl. Ankara 
Satış yerleri : A. Vetter 1zmlr ___ _ 

Sahibinin Sesi Mırkezt Bıraoıu S.fata Sarat 

• 

674 87 

16 90 Çart1ytkebirde bakiklarcla 35 ıayıh 
dükkinm yarı payı. (3155) 

50 55 Üıküdar icadiye m·ahalleainde ha • 
mam ıokaamda 31 sayılı bahçesi 

1-- ır llltıııı1uıınııııı11111111ıııınıh11naı•uımdl ._.. .....,, 
11 Şişli Etfal hastanesinde \ 

1 
Göz mütahassısı doktor 

1 

SATILIK KOTRA 

4,50 boyunda her takımiyle bir 
şarpiyole satılacaktır. Görmek isti. 
yenler: Moda, Cafer ağa mahal
lesi Şifa sokak Karamüselli Ko~· 
racı Bay Muatafaya, ya da: Gala· 
tasaray 265 No. terzi Turguda 
hqvurmaları. ( 4618) 

KELEPiR BOSTAN 
Çapada Çukurbostan meydanında. 

tramvay ütta.syonuna üç dakika me -"' \ 
bulunan evin 1/ 3 payı. (58) 

Yukarda yazılı paylı mallar dört hafta ara ile açık arttır · 
mağa çıkardmıtdır. Ustermeai 19 - 8 - 935 Pazartesi gllnü ıa
at ~5 de Komisyon-da yapılacakdır. isteklilerin % 7,5 pey pat:a -
lan le mahlulat ka1eJ:"J ine gP-lrnele'l"i. ( 4131) 1 

Rıfat Ahmed Gözbe,.k 1 

C. Halk Fırkası masmda kız JJ. l 
sesi karşısında 32 numarada. Mua-' 1 yene saatJerl saat 15 ten 18 e kadarf ı 

j ıı-~-"''~"""""''"~"""'"..,,_ -..: ı 

saf ede 5000 inetre mura.bbamda bir 
bostan çok ehven fiyatla satılıktır. 

Çap mucibhtce cephesi 175 metrerlir. 
Her şekilde if raza elverişlidir. l~nde 

eşcarı miismire mevcuttur. Bos~na 
bitişik 29/ 2 "Xo. h.:ıneye müracaat. 

228 SERSERiLER YATACİ 
Heyecanından kendiıini kay 

betmek derecelerine gelen Jiyet: 
- Hayır, hayır.. Söyleyiniz .. 

Bana bakmayınız .. Sizi dinlemeğe 
çah§acafım. dedi. 

- Sonra .. Gebe kaldım. Bir ç~
cuğwn dünyaya geldi .. Ve o gün. 
O felaketli ve sevinçli gün, sevd;. 
iim adamın ihanetini öirendim .. 
Az kalsın ölecektim. Ölmedim. Ve 
eğer çocuğum yanımda olaaydı. 

pek mesut olarak yaııyacaktım. 
Jiyet kalbi çarparak: 
- Bu çocuk öldü mü? diye so,.. 

du. 
Marjantin cevap vermedi. 
Hatta bu soruyu duymamıttı b: 

le .. 

Gittikçe artan bir heyecanla sö
~e ba§ladı: 

- Bilir miıiniz, bu adamı!' is
mi nedir? 

- Söyleyiniz .. Oh, söyleyiniz: 
- Onun imıi Franauva id; ki , 

eonradan Fransa kralı oldu. 

Bir baygmlık geçirmek derP.ce
hrine gelen Jiyet: 

- Babam! diye dütündü. 

- Çocuğuma gelince. Onun bir 
' k r· Jlduğunu aize ıöylemiş aıiy· 
c ' Onu taparcasına aeviyor
d urn. Dinleyiniz .. Bu fe)'ler Bluv3. 
da geçiyordu. 

- Bluvada mı 7 •• 

- Evet! .. Bir gün kızım orta-
dan kayboldu. Nasıl? .. Bunu bil
miyorum .. Sonra, uzun bir Z'\!Tı.ar> 
ıonra, onu Mant'ta gördükterini 
dUydum. 

Bir ölü gibi ıararan Jiyet: 
- Mant'ta mı? diye haykırdı. 

- •. Onu bir adamın, biçimsiz 
bir canavarın götürdüğünü IÖY· 
lediler .. Ötesini artık hatırlamıyo
rum. 

Jiyetin dudaklarından boğuk 
bir sevinç çığlığı fırladı: 

- Anne!. Anne .. lıte kızın be
nim! .• diye bağumak iıtedi .• 

Fakat boğazından bir seı çık. 
madı. 

Kollarını uzatmağa çalı9tı. 

Fakat kuvvetinin kesildiğini 
hissetti. 

- Yarabbi .. Sana çok tükür .• · 
O annemdir!... diye mırıldandı. 

Marjantin hemen yatağından 
f ırlıyarak kızını kollarının arası
na aldı. 

Genç Jcızın bu son sözleri, hika
yeyi dinlerken kapıldığı heyecan 

Jiyetin kendi kızı olduğuna tüphe 
bırakmamııtı. 

Kızcaiız, anneainin tatlı okıa-
yışı içinde gözlerini açtı. 

Yavaıça: 

- Anne! dedi. 
Marjantin gülerek ve hıçkıra

rak: 

- Sensin ha!.. Sensin öyle mi!. 
Ah, buna emin olamıyorum. Ne 
kadar da güzelsin .. Ne kadar da 

büyümüısün .. Yarabbi.. Aradan 
birsok zaman ıeçmiş öyle mi? •• 
Dütün, seni tekrar göreceğimi dil
ıilndüğüm zaman kucağıma ala-

---- ~--------------
bir nümunesiydi. Jiyete karşı O· 

lan kıskançirğına dair bir .ıöz ıöy· 
lemediği gibi, tam tersin'! (bili
kis) Jiyetle Framuvanın 11tkiarmı 
himaye eder gibi görünüyo,. Ju. 

Bundan sonra kralın zihninde 
kendi bakkmda bir şüphe kalını· 
yacaktı. ·ft 

Arbk kralın ufak tefek heves 
!erine göz yuman ıefkatli hir met 
res olmağa karar vennifl' . 

"' • .y. 

Ma.rjantin Jiyetin küçük odasına 
götürü im üttü. 

Şatonun ~ahı, yaralı kadınm 
göğsünün sağ tarafındaki yarayı 

muayene etti. 
Nedimeler utanarak dışarıy.ı 

çıkmışlarsa da Jiyet cerraha yar· 
dım etmek için odada kahmftı. 

Cerrah: 
- Bu da yüksek madamlarırı 

bir kaprisi! diye mırıldandı. 
Yarayı muayene ettikten sonra: 
- Zannedereem hasta, birkaç 

güne kadar ayağa kalkacaktır. 
dedi. 

Sonra tekrar muayene devam 
etti. Bir taraftan da kendisine ya~
dnn eden Jiyete: 

- Batını 1:iraz kaldırmız.. Hah 
-itte. öyle ... Oldu. dunuwz.. gibi 
aözlv aöylüyoı"du. 

Nihayet yara yıkıuıw ,aarıldı v~ 
Marjaııtin de gözlerini açtı. 
Şqkm ve tereddütle dolu ba-

.inşlarını Jiyete ~evircii. ' 
- Zavallı kadın .. Nasılsınız? 
- İyi.. Pek iyiyim .. Ömrümde 

bu kadar iyi olduiumu batırlauu
yorum •. 

Gözlerini Jiyetten ayırmıyor· 
du. 

Cerrah: 

- işte, bu da bitti. Ejer sargt• 
lara dokunulmaz v; rahat duru. 
lursa az zamanda iyileıecejine 
söz veririm. dedi. 

Soma odadan ~tı. 

Jiyet etrafına bakındıiı zaman 
odada Marjantinle kendiainderı 
baıka kimsenin bulunmadığını 
ıördü. 

Kapıyı kapayıp gülümsiyerek 
Marjantinin yanına oturdu. 

Marjantin: 

- Neredeyim? diye ıordu. 
Jiyet tatlı bir sesle: 
- Fontenblö tatosunda .. ceva. 

bını verdi. 
Marjantin titredi: 
- Şato!.. Ha, evet, Fransa kra 

d w•ı •? lının şatosunda, egı mı · 
- Evet madam •• 
Bu suretle yavaı sesle, ve heye· 

canlarını belli etmeden konuşu
yorlardı. 

Bununla beraber her ikisi de 
birbirlerinin seslerinde derin va 
gizli bir titreyi!in bulunduğunu 
farkediyorlardı. 

Nöbetçinin kur§unu zavallı kil· 
dının deliliğini almıt gibiydi. 

Aklının yerinde olduğunu tu. 
haf bir aızı, lıt anbyord~. Dü~!.!n· 
melerindeki &Jdınlık, int\zam ve 

Forma; 28 
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bu akşam 

MÜNiR NUREDDiN 

- - HABER ...:.;Ak~m Postası ı--
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h~nbul4üncükrnmemurluğun- ••~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-· 
dan: 

ve arkadaşları 

p c§l liil © lr@l liifi)@l 

Tamamına yeminli e~ li vukuf tara -
fından (397335) lira kl,ymet takdir e -
dilen Beyoğlunda Hüs~n ağa mahal
lesinin eski ye yeni caddei kebir ve 
tiyatro sokaklarında ,.e Tokatliyan o-
teli ittisalinde 170, 172, 174, 176, 4, 6, 
8,16, hususi 2, 2, 3, 4, 4, 5, yeni ve 15; 16 

----BAHÇESiNDE, Telefoa 41065 •••••ıll 

1 Deuıeı Demiryallırı ue limınıırı iıletnıe Umum i~aresı ııınıarı 
Muhammen bedeli 40,00CJ lira olan Ankara, Eskiıehir, Konya ve 

Samsun depoları su tasfiye lesisatları 23-9--935 Pazartesi günü 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankarada idare binasında ihale edi
lecektir. 

Bu ite girmek isteyenl~r JOOOliralık muvakkat teminat ile kanu
nun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü madd_eıi mucib~nce ite 
girmeğe kanuni manileri bu! uruna dığına da it beyanname ve teklifle
rini aynı gÜ!\ aaat 14 de kadarCer . daireaı komisyon reisliğine 
vermeleri lazımdır. 

Bu i§e ait ıartnameler 200 kurut mukabilin~e Ankara ve Haydar· 
pafa veznelerinde aatılmakladır. (2040) ( 4SSO) 

ırsü~:e;~tAhm~;c 
1 lkamatglh ve muayeneha-

1 
neıini Sirkeciden Sultanahmet 
Y arebatan caddeıl 40 numaraya 
nakleylediğimi ıaygılı müıteri- H 
!erine bildirir. H 

::. ... =s:"' : ::::::m::.::ı.mı a:::: na Cıldıye ve zühreviye müt~hassısı :::::; 

~Dr. Bahattin Şevk;ii 

P. ~aat 9 dan 7 ye kadar 

20, 211 ı, tıa 6, 11, 1s, ıs, 2s, 22, ı; na 
6, 23, 24,190, 1, 2,3, 4,5, 6, 7, S, 9, 10, 
12; 13; 14; eski numaralarla mürak
kam kayden ve seneden sırf mülk o
dalariyle beraber dükkanlar ve mağa
zaları ve halen gerek istikla.I caddesi 
ve gerek tiyatro sokağında ve pasaj 
dahilinde dük!n ve mağaza ve od.alan 

ve bunların Ustünde aparbmanları müş 
temilatı elektrik ve su tesisatı mevcut 
(Hıristaki han ve Pasajı) namı diğer 
(Sitedöpera) denilen hanın on hisse i
tibarile bir hlc;sesi ipotek borçtan do
layı açık arttırma ile satışa konmuş o
lup şartnamesi 20 ağustos 935 tarihin 
de divanhaneye talik edilerek 935 se -
nesi eylUlülUn 11 inci çarşamba günU 
saat 14 den 16 ya kadar İstanbul 4 ün 
cü icra dairesinde açık arttırma ile 
satılacaktır. işbu arttırmada gayri 
menkul hi~eye muhammen kıymeti~
nin tamamını buldoğu takdirde iha -
lesi yapılacaktır. Aksi halde ikinci art 
tırmaya konulacaktır. Arttırma bedeli 
peşindir. Arttırmaya gireceklerin mez 
kQr hisseye isabet eden muhammen 
kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetin
de pey akçesi vermeleri veya milli 
bankaların teminat mektuplarını tev
di eylemeleri ldzımdır. 

Vergi ve belediye rusumu müşteri -
ye aittir. 929 tarihli icra kanununun 
119 uncu maddesine tevfikan ipotekli 
alacaklılar ile diğer alAkadarların 

HURMA SABUNU 
Herşey ic;in kullanılan sabun 

Herıeyi yıkamak için kullanılabilecek olan bu ıabun, gerek 
eııiz kaliteıi ve gerekıe idareli olmaeı ıayeıinde herkesin 
büyük teveccühünü kazanacaktır. 

HURMA ıabunu, hem ıoğuk ve hem de ııcak ıuda bol 
köpük hasıl eder. 

Her kutuda 24 veya 12 adet bulunur. lıtanbul ıabı Flah: 
içinde 24 Hurma ıabunu bulunan kutular yalnız 75 kuruıtur. 

Ve içinde 12 Hurma ıabunu bulunan kutular yalnız 40 ku
ruıtur. 

Hurma ıabununu bakkallannızdan arayınız. Kutunun üstün-
deki MAVİ KUŞAK ambalajın hakiki olduğunu iabat eder. 

r-·--.. -GAYET MüHiM ................ , 
S Hurma ıabununun kokulu bir ıabun olmayıp, tabii 5 
! kokulu ve emsalsiz cfnıte bir ev ıabunu olduğunu bil- S 
S haaaa ev kadınlannm dikkat nazarlanna arzeyleriz. S 
• • i Bir tecrübe ıizi iknaa kafidir. : 
....................... 1 ...................................... -·············-··········--····9.9·· 

HURMA sabunu TURArt mamuUltlndandar. 
ve irtifak hakkı sahiplerinin işbu hak- lil•••••••••••••••••••••••••• 
lannı ve hususiyle faiz ve masrafa 

H Bahçekapı Tq Han 2 inci kat 1 
F. Pazartesi fıkaraya meccanen~ 

ZAYi MAKBUZ 
SATILIK KOTRA SATILIK HANE 

lst. lthallt gürnrUğünden 30. 5 - 935 
tarihinde çıkardığım P.F. markalı 
1408/9 numaralı iki sandık makineye 
ait olup 27023 numaralı beyannameye 
müsteniden verilen 30 - 5 - 935 ve 
131339 numaralı gilmrük makbuzunu 
7.ayl ettim. Yenisini alacağımdan es -
kisinin hükmll yoktur. 

dair olan iddialarını UAn tarihinden 
itibaren 20 gün içinde evrakı müsbite
lerlyle birlikte memuriyetimize mü -
racatıa kaydettirmeleri aksi takdir 
de hakları tapu sicillerile sabit ol • 
mıyanlar satış bedelinin payJaştınl -
masından hariç kalacakları ve daha 
fazla malQmat almak lstiyenlerin 933/ 
127 dosya numarasiyle memuriyetiml
ze müracaatları ilan olunur. <13 77) 

4,50 boyunda her takımiyle bir 
ıarpiyob satılıktır. Görmek isti 
yenler: Moda, Cafer ağa mahal-

Çapada Çukurbostan meydanında 
yedi oda ön ve arka taraflarında va • 
st bah~eli tramyay istasyonuna iki 

Matbaacı Alleddin 
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doğrulduğunu f arkediyordu .. Ha 
f ızasına hakimdi. 

Par isten F ontenblöye yaptığı 

seyahati, itığı olan kralın geçtiğ! 
ni bir rüya gibi hatırladı .. Ve Dü· 
fes Detampın: 

- Kızın ... Jiyetin.. lıte hldur ! 
sözlerini tekrar duyar gibi oldu. 

Fakat deliliği sırasında geçen 
bazı vakaları hatırlıyamıyordu. 

lf te bu arada niçin F ontel\blöye 
gelmit olduğunu bulup çıkarta-

mıyordu. Yanında gülümsiyen bu 
genç kızın vaktile kulübesine ge
tirildiğinden haberi yoktu. 

Üzüntülü bir çekingenlikle: 

- l11ninizi söyler misiniz? Bu. 
nu öğrenmeyi çok isterdim! dedi. 

- ismim Jiyettir madam!. 

Marjantinin parmakları yorga· 
nı asabi bir hareketle sıkb. Fakat 
derhal kendisini topladı. Sakin 
bir sesle: 

- Jiyet öyle mi? .. Ne kadar da 
güzel bir iıim ! •.• dedi. 

Jiyet gülümıedi. 
Marjantin, sustu. 
Sonra: 

- Beni bu güzel §&toya niçiu 
getirdiler? .• diye sordu. 

- Ben öyle iıtedim .. 
- Siz öyle mi istediniz? Ya .. 

Bak buna taımıy.orum .. 
N. • d ., - ıçın ma am •.• 

duygularını anlatan bu cümleyi 
anlıyamadı. 

Bununla beraber yaralı kadının 
her sözü onun hayretini uyandırı • 
yordu. 

Acaba Pariıte kendisine o ka· 
dar fena muamele eden bu kadın 
mıydı. 

Hallerindeki bu değitikliğin ıe• 
bebi neydi. 

Niçin yaralanmadan evvel: ... 
- Kızım!.. Jiyetim ! .. diye l>a· 

ğırarak atılmııtı. 
Bu kadında mutlaka gizli bir 

sır vardı. 

Fakat her §eye rağmen bu z~· 
vallı kadına kartı derin bir mer· 
hamet duyuyordu. • 

Belki bu duygu bir an kadar O· 

nun kendi annesi olduğunu dütün. 
mekten ileri gelmiıti. ·"' 

Bu sırada Marjantin ıordu: 
- Kralın bir kızı olduğu söy· 

leniyor .. Sözüme iyice dikkat edi
niz! .. Annesi bilinmiyen bir kız\ 
v armıı, doğru mu? 

Bu ıoru (ıual) Jiyetin rengini 
uçurdu. 

Gözleri karardı .. 

Bqını önüne eğdi. 
Bqını önüne eğdi. 

Marjantin iıe ona yiyecek gibi 
bakıyordu. 

Sonra titrek bir aeale ilave et· 
- Çünkü ıiz çok yüksek kalp· ti: 

1lıiniz .. Bu yüzünüzden belli .• L.- - Bana cevap veriniz .. Oh .. F .. 
ll"lll böyle olmaaı,.ll'-rmdı. min olunuz .. Size bu ,eyleri ıor· 

. Jiy~ l.larjaim~ karanlık maktaki snaksachm .• Bakmn: .. Ha· 

lesi Şifa sokak Karamüselli Ko~· 

racı Bay Mustafaya, ya da: Gala· 

dakika mesafede kullanışlı, havadar 
arka bahçe.qfnde tavuk, koyun ve keçi 

beslemek için f ennl müteaddit kU • 

mesleri vesair müştemilatı havi 29 - % 
No· ev ucuz fiyatla satılacaktır. 

taıaray 2905 No. terzi Turguda 
Da§vurmaları. ( 4618) 

;;;nzrr s 

yatım bir ipliğe bağlı .• Sözlerinİ7· 
le dirilteceğiniz veya öldüreceğı
niz bir hastaya cevap veriyormuş 
gibi cevap veriniz.. 

- Doğrudur madam.. Kralın 
bir kızı var .• Bunu bana söyliye!l 
kendisi olduğundan inandım. 

- Bu kız sizsiniz değil mi? .• 
- Evet, hen imiıim .• Kralın kı-

zı .. Heyhat, anasız bir kız! •• 

Marjantin tepeden tırnağa ka
dar titredi. 

Ellerini dua ediyormuf gibi bi
tiştirerek Jiyete baktı .• Gözlerin
'den damla damla yaı dökülüyor
du. 

Bu halden ürken genç kız: 
- Madam .. Madam!. Ne oldu

nuz .. Hasta mısınız?.. diye hay
kırdı .. 

Marjantin batıyla hayır ipreti 
yaptı .• 
. Acı ve yeisli bir sesle: 

- Bekleyiniz!.. Size her şe}'i 
anlatmak için biraz kendimi toı>· 
lamalıyım .• diye mırıldandı. 

Jiyet, titriyerek bekledi .• 
Zavallı kadın ayni vaziyette 

aurdu .. Göz yaıları ıeaaiz bir hal
de akıyordu. 

Nihayet: 
- Dinleyiniz.. Size lier lialde 

söylemeliyim. Hayabmda ıiyah 

bir örtü ile örtük uzun bir devir 
var ki bunu hatırlamağa çalı§ır· 

ıam boıuna uğraımıt olacağımı 
hissediyorum. Acaba bu esnada 
neler geçti .. Bilmiyorum. Uzun za
man uyuduğumu ve timdi uyan. 

mıt olduğumu sanıyorum. Gerçi 
bazı vakaları hatırlıyorsam da 
bunlar da rüya gibidirler .. itte o~ 
nun için sizi bir kere daha gördü· 
ğümü ıanıyorum.. Fakat bu da 
füphesiz bir hayal! •• 

Jiyet: 

- Evet, hayal! cevalimı verdi. ' 
Çünkü Muve Garson sokağın• 

daki evinden bahsederae yaralıyı 
üzeceğini zannediyordu. 

Marjantin devam etti: 
- Fakat bu devirden evvel ge

çen §eyleri tamamen hatırlıyorum. 
O zamanki acılarım beni gene hır .. 
palıyorlar. Sevinçlerim, saadetle
rim de henüz kalbimden silinme
miı.. itte bütün bunlar zihnimdct 
birbirine karıtıyor. 

Marjantin heyecanından mü• 
teessir olan Jiyet: 

- Şimdi istirahat etseniz dah.i 
iyi olmaz mı .. dedi. 

- istirahat etmek mi? Size bu 
sözleri söylemek bana en büyük 
rahatlığı veriyor.. Bak, bilmezsi• 
niz .• Oh •• Eğer bu mümkün olaay• 
dı. Beni dinleyiniz .. Belki bunlara 
size ıöylemek doğru değildir. Bel· 
ki ayıplıyacaksmız.. Kartınızda 
ne kadar utanacağım. Bununla be .. 
raber, mutlaka söylemeliyim.. O 
zamanlar ben de gençtim, güzel-

dim .• Beni seveceğine yemin eden 
bir genci bütün kalbimle seviyor• 
dum.. Bak kızarıyorsunuz.. Ah, 
ifte korktuğum baııma geldi .. Ne 
yapmalı? 
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iş kumbarası 
sahiplerine 

~ senede 
~r,•~•ü•be•e•di.lm.iş•e•n•iy•i•••.ç.·ıi~a.dı•~----~-··-· 20.000llra 

TLJQ KiVE 

i:IR~AT 
BANKA51 

mttkAfat 

iki .muhtelif tertip - Yedi ku~ra~ 
Birinci tertip... ikinci tertip ... 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 

Senede beş defada 
· beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
._..... Her sene 1 Nl•an ve 1 ilk te,rlnde kumbara Veni ihdas edllen bu kuraların her . birinde 

lak kumbara sahibine iki bin lira ikramiye 
verllmekledlr. Bu kuralar eenede bef defa ı 

-DAoA 
BiRiKTiRcN 
RA~T-L;DbQ 

Yeni çıktı ------· 
DON ve YARIN 

Tercüme külliyatı 
Sayı -31 

SUUT KEMAL YETKtN 

FiLOZOFi ve 
SAN' AT 

ISTANBUL-1935 

Satış merkezi 
VAKiT ırntüphanesi 

Kuruş 40. 

aahlplerl arasında c;ekllen kuralarda ve her 
defasmda 207 klflye be,er bin Ura tevzi 
edilmektedir. 

Birinci miikAfat: 
ikinci ,, 
On kişiye yüzerden 
Yirmi " ellişerden 
175 " onardan 

1000 lira 
250 " 

1000 " 
1000 " 
1750 " 

Beş bin liralık kura 
1 ilk teşrinde çekllecektl'r. 

Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve 

Birinci kanun 
Aylar1nın ilk gUnlerl çekllecekllr. 

iki bin Jlralık ilk kura 
1 Eylô.lde ~ekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır 

f • ... • • • ' 
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SPOR 
Postası 

Her hafta pazartesi gün·ıeri 
çıkar hakiki spor gazetesidir 

ıler sporcuya tavsiye olunur. 
1 
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1 Ali ismail 
ii HaydarpQ§a hastanesi bevliye i mütehassın 

1 1 Urologue - Operateu1 • 

g Babıali caddesi Meıerret ote-f. 
h li 88 numarada her gün öğledcnff 
·ı· sonra ıaat ikiden ıekh:e kadaı:.f. 
n:m:ı::::::m::::::::u=n=:::::::::uı:::::-.::::::H 



HABER 
Btından eovellıi dört telriltanın 

imla.-.: 
Polia hafiyeai X: 9, yahut öbür 

ismiyle Dekıter, büyük bir kalpa· 
zaıı. çetesini ortaya çıkarmak için 
Melbury tehıine ıelmifti. Tren· 
den iner inmez bir tabiye atladı. 
Ve otelin yolunu tuttu. 

X: 9 kendiıine paralı bir yaban-

~:g vı 

fı~ko 
M ül/ıli.'1111r#tl...-• 
evin~ 
g[di. 
y",./o,. 

! 

cı aenah ıiilü veriyordu. Tabi
nin toförü Mü il er' e ıık ıık takaiy~ 
ihtiyacı olacaiını aöyliyerek ken· 
diıini lier zaman arıyacağmı bil
dirdi. 

Şoför Müller'in X:9 a küaür o
larak verdiği paralar içinde iki ta
ne aabte dolar vardı. Halli yal 
nız orada deiil, X: 9 o ıece ıezdi-

Kalpazanlar Peşinde 
Polis hafiyesi (X:9) un harikulade maceraları N:· 

nürken eaki dostu Şiııuan CorC 
kendisini ziyaret etti. MüllerİD bit 
tanıdığının kızıyla evli olduiUO°' 
ve bulunan ceaedin Müllere ait,; 
madığını söyledi. 

ii muhtelif yerlerde de hep sahte 
paralar almııtı. Kalpazanların bü· 
tün ıehri avuçlarına aldıkları ve 
dünya kadar aahte para ıürdükle
ri anlqılıyordu. 

X: 9 evveli ıof ör Mülleri ııkıt
tırarak bu sahte paraları nerede 
bulduğunu sordu. Müller her ıe· 
yi anlatmak için o gece poliı ha-

fiyeaine bir randevu verdi. Fakat 
X: 9 randevuda tabanca kurıun-

lariyle karıılqtı. Bunları atlattı-
ğı ıırada polialer Müllerin otomo
bilinin tren tarafından çifnendi
ğini ve ıoförün öldüğünü haber 
verdiler. 

X: 9 Şiıman Çorçla birlikte def' 
hal Madam Müllerin yanına , 
meie karar verdi. 

Küçüklere M ı• k• 1 
müjde• F a r e nin en meraklı ve çok eğlencell maceraları 

~ek yakında 

HABER tarafından toplanarak Renkli ve bol resimli 

birer forma halinde cıkarllacaktır. Sabırsızlıkla bekleylniz 


