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ItaJyanlar ilk defa olarak 
Musoliniden şüpheleniyor 

ltalyanlara Aduada yenen 1 Bir Alman tay-
Habeşlerden r yareci kadım 

70 lik bir HabeŞ ~ BlUJ sa~aını 
neler anlatıyor Berllnden kalkıp 

1500
. .

1
• lstanbula geldi 

ıngı ız ~lUJ akşam 
Habeş ordusunda gene Berllnde 

dövüşecek bulunacak 
lngiltere, Süveyş Almanyanın tanınmış kadın uç· 
kanalını icabında 
kapamıya karar manlarından Madam Elly Bein. 

vermiş horn bu sabah ıaat on buçukta 

Ya Z 1 S 1 4 U .. n c u·· y eşilköy tayare iılaayonuna inmit 4'Adisababa,,dan gelen telgrafların 

a f d çekildiği telsiz direği tir· 
S Y a a ___ Madam ElJy bir 1ıünde Bertin • 

japonyadaki suikast 
ehemmiyet ·peyda ediyor 

den lstanbula gelip gitme rekoru 
nu kırmak için bir UÇUf yapmakta
dır. 

Madam sabaha kar§ı saat dört 
buçukta Berlinden kallmuş, altı 

saat sonra Y eşilköye in.mittir. Uç • 
Japon Sü Bakanı süel işler ge

nel direktörü (Harbiye Nazırı as
keri i!ler umum müdürü) General 
Nagata, bakanlıktaki bürosunda 
muavini tarafından kılıçla ağır 

ıurette yaralanmış ve kurtarıla • 
nııyarak ölmüştür. Bunun ilk ha· 
berini dün bildirmiştik. Sonradan 
gelen malumat işin ehemmiyetini 
göstermektedir. 

Bu haber Tokyoda büyük bir man Balkanlardan geçerken eserı 
heyecan uyandımıştır. Çünkü Na- şiddetli rüzgarlarla hayli müca ~ 
gata ordunun bilfiil idare şefi v'* dele etmiştir. Tayyarede hiçbir sa· 
Sü Bakanı General Hayaşi'nir. sa· katlık yoktur. Madamı y eşilköy 
dık bir taraftarıydı. hava istasyonunda Tayyare Cemi

yeti müdürü ile Alman Konsolo · 
su, tayyareciler karşılamıflardır. 

Hadise evvela bir münakaşa ile 
başlamış, neticede muavini kılıcı
nı çektiği gibi Nagata'nın üstüne 
atılmış, araya girmek istiyen isti· 
Yen Tokyo jandarma kuvvetleri 
şefi Hideo Nimi de ağır suretle ya· 
ra]anmıştır. 

General Hayaşi'nin ordnnun 
bazı kısımlarında ifrata varan 

milliyetçilik duygularını hoş gör · 
mediği malumdur. General Na • 

gata'nın öldürülmesinin takip et· 
mekte olduğu siyasanın doğurdu· 

ğu anlaşamamazlıklarm bir sonu· 
cu olduğu söylenmektedir. 

Bu hadise üzerine Sü Bakanı · 
nın istifa edeceği iddia edilmek · 
tedir. 

Vunanistanda 

Bugün 2 saatlık 
genel grev 

Bugün 9 la 11 arasında bütün i~tihsal lıayatı duran A tina 

(Yazısı 2 inci sayfada) 

Madam indikten sonra bir müd
det istirahat etmiş, sonra benzin 
almıştır. 

Madam Elly'nin tayyaresi tek 
satıhlı, bir kişilik Yunkers tayya · 
residir. 300 litre benzin almakta · 
dır. Tayyareci ile başka kim~e 
gelmemiştir. 

Madam Elly bu aktam gene 
Berline dönecek, dün geceyi ge · 
çirdiği aile evinde bu geceyi de 
geçirecektir. 

Kadıköy tarafında 

Sular kesildi 
Kuşdili çayırından Bostancıya 

kadar olan sahada iki gündenberi 
su yoktur. Halk bundan şikayet 
etmektedir. Bir kısım su abone· 
leri Kadıköy su şirketine telefon 
etmişler, şu cevabı almışlardır: 

- Efendim, yarım saate lcadar 
su verilecek .... 

Nakarat iki gündür sürüp gidi
yor. Okuyucularımızdan olan su 
aboneleri bize telefon ederek du
rumu bildirdiler. 

Bu sabah onda biz de sosyete
ye telefon ettik. Şu cevap veril-
di: 

- Haydarpaşada bir boru pat
ladı. Yarım saate kadar yapılıp su 
verilecek .... 

Galiba, sosyetenin ıaati dur 
mut••• 

Atatürkün başkanhğında 

Bakanlar heyeti Istan
bulda toplantı yapacak 

Ankaradaki bakanlar da buraya gelecek 
Yakında Ankaraya gideceği! 

söylenen Başbakan ismet lnönü · 

nün bir hafta kadar lstanbulda 

kalacağı zannedilmektedir: !zinH 
veya incelemelerde bulunmak üz~ 

re bazı bakanlarm burada bulun· 

masından istifade edilerek bakan· 
lar kurulu toplantılarından bir . 

kaçının burada yapılması düşü 

nülmektedir. Bunun için Anka -
radaki bakanlar da buraya çağı 
rılmıştır. 

Bu toplantıların Cumur Ba~ 

kanımızın başkanlığı altında ya
pdacağr tahmin olunmaktadır. 

üç elçi 
Dış Bakanımızla 

görUştil 
Şehrimizde bulunan Dıı Balia ; 

nmuz T evfiJC Rüttü Arası 'dün üç 
yabancı elçi Perapalas otelinde zi· 
yaret etmittir. 

Japon Elçisi M. Togu Gava, 
Fransız Elçisi M. Kamerer ve Ha· 
beş İfgüderi M. Markos ayrı ayn 
Dış Bakannnızla görüşmü§lerdir. 

Hitlerciler kimleri 
ist:erniyor 

Hitlerciler, neleri istemediklerini göstremek üzere nakliyata it· 
te böyle yaftalar yapıştırmaktadır lar. 

Yukardaki resimde göri.ilen yaftada şunlar vardır: 
Kısırlık düşmanı, büyük emlak sahibi, Yahudi ile danseden Al· 

man kadını, züppe, dini iş için parn toplıyan hemşire. 
Aşağıki resmin yaftasında ise şunlar görülüyor: 
Bedbin ve yeni rejimden şüp belenen adam, ecnebi gazeteci, 

yüksek sosyete kadını, papas ve Yahudi... · 

Bir günde 
3 cinayet 

' _(Yazıaı 2 inci sailfada) 
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J Nezarethanede ı 
: alıkonulmuş 

. f · kimse yok! 
L Dünkü Son Posta aueteai, 
i müddeiumumilik muavinlerin • 

den bir zat ile Asliye Ceza Hak 
yeri &zatından biri taraf mdan 
Emniyet DirektörlUiU nezaret • 
haneainin kontroldan ıeçirildi • 
iini, burada ustıltila bir ıekilde 
alıkonulmut on kitinin bulundu· 
iunu yaııyordu. Biz de bu habe· 
ri iktibM etmiıtik. 

lil AG USTOS - 1~35 

Fransızlarla yaptığı as
kerlik anlaşması Üzerine 
ltalyanlar, Fransa hududundaki 

askerlerini Avusturya 
hududuna geçirdi 

ma olmuı ve İtalya Fransız liu •l 
dudundaki askerlerini çekmekte : 
ıerbest bırakılmıttır. Fransa j, • 

terse bu aakerlrei Afrikadaki 1 • 
talyan müstemleke hudutlarına, 

$6 Sov11et bahrigeltılnln blr denizal tı genıUlrade boğulduğunu 11azm'ftık. Adliye ımhaf ilinden r.aptılı • 
mız aonıtturme.da hayle bir kon· 
troldan ademi malQmat beyan e 
dildi. Emniyet Direkt6ri1 Bay 1 
Salih ile görüıtü. Bize dedi ki: 1 

Lnodra, (Özel) - Resmen bil
dlrildiiine söre, ltalyan • Fransız 
hududundan iki ltalyan f ırkuı 
kaldırılmııtır. Bundan da, Franaız 
erklni.harbiye reisi General Ga • 
melin'le, ltalyan Harbiye Müıte
tan Maretal Badoglio arasında 
ıeçenlerdeki Roma konuımaaın • 
da bir ıüel (askeri) anlatma ya· 
pılmıt olduju anlatılıyor. 

.isterse muhtemel bir Alman istila 
sına kartı durmak \~zere ıimal hu· 
duduna gönderebilecekti. Reımbnlz, kaza kurbdlllarının, deniz den çıkarıldıktan ıonra, bUyUk tören· 

le gömüldüklerini göıtmyor. ' Anlatıldığına göre yeni tefek • 

Bir günde 
- Bu liaber tamam49n yalan 

O zaman söyleniyordu ki, Fran· 
sa ile fnıiliz ıüel (askeri) ma -
k&tııları arasında 9if ahi bir anlaş-

kül etmiş olan bu iki fırka da ce • 
nubi Tirol, (Avusturya hududu • 
na) gönderilmi§tİr. 

3 • t ve uydurmadır. Bayle nezaret· 

C 1 n ay e hanede a~ıkonul°,1~ ~i~se yok· İ 
tur. Tekzıp edebıhrsınız. 1 

Ankara elektrik Yunanistanda 

sosyetesi Bugün 2 saathk 
Fındıklıda 

Kadın yüzünden 
cinayet 

Fmdıklıda Balaban aokağmda 
oturan boY,acı Mirza, evvelki ge • 
ceyar11mdan ıonra kamı Mezi -
:,,eti kııkançlık yüzünden bıçakla 
muhtelif yerlerinden ağırca yara
kmıftır. 

Poli. Meziyeti Beyoğlu hatta -
nesine kaldırmıttır. 

Mirza tevkif edilmittir. 

Kıskançhk 
yüzünden 

cinayet 
\.Ufıkapıda oturan b .. et oilu 

Meli~ adiiıua 6ir aenç ıevittili 
Samiye adındaki kadınla Simitçi 
ıokatmdan geçerken arkadan re· 
len bir tahıı kama ile Mehmedi 
muhtelif yerlerinden yaralamıt • 
tır. 

Yapılan tahkikat neticeıinde 
yaralayanın Akif adında bir ıenç 
olclutu anlatılmıttır. 

Akif evvelce kencliıiyle konu • 
tan Samiyeyi Mehmetten kıskan· 
Chfı için bu iti yaptıiını itiraf et • 
mittir. 

T abkikat derinlqtirilmekted ir. 

üzüm pazarlığı ............................ " .......................... . 
.. .. d Moda ve tuvalet 

Para cezasına genel grev 

yu.zun en düşmanı 

Diin Y•~·~~;!:~a bir u • bayanlar 

çarpıldı Atinadan haber Yerildiğine göre bu 
gUn 24 saat olarak yapılması karar -

Ankara 13 (Telefonla) Hergele Iaştmlan müşterek grcyin yalnızca 
meydanında elektrik teline dokuna - iki saat sürmesine karar verilmiştir. 
rak kömUrleşen llgazlı Osmanın ve • " Hu suretle hem işçiler istedikleri nil
resesf elektrik sosyetesi aleyhine bir nıayişi yapmış olacaklar, hem de halk 

züm pazarlığı yü%ünden kanlı bir 
kavga olmuttur. 

Son Posta arkadatımızın bu
gün yazdığına göre, ilnivenite ve dava açmıştı. Dava sona ermiş, sosye-

bir zarar, ,.e müşkülata uğramamış 

olacaktır. 

---o-kollej talebesinden ve ileri aıelen te 3886 lira tazminata mahkllm olmuş-
Küçükpazarda Alipaf& hanın • bayanlarımızdan bazıları "Moda tur. · Q b d 

da oturan Hacı, Abdullah ve Mev· ve tuvalet dütmanları,, adında bir -<>- n eş yer e 
lut bir üzüm pazarlığına tutuf. cemiyet kuracaklatmıı. Bu cemi· lzmlr Havagazı 808- kazılar yapılıyor 
mU!lardır. yetin gayeai bugünkü moda salgı 

Bu pazarlık az zamanda. hara· nına karıı mücadele etmektir. yelesinin Jşlerl Ankara, 13 (Telefonla) -

retlenmit ve biraz sonra kavga 
şeklini almıftır. Bu arrada Mevlut 
bıçağım çekerek Hacıyı da Abdul· 
lihl d;-yaralamııtır. • -

Bu cemiyeti kuracaklardan bi· çıkmazda Memleketin on bet yerinde aıarı-
ri olan "Cahil Uçuk,, namı müt· atika ara~tırmaları yapılıyor. Ber-
tearile içli hikayeler yazan Cahide Ankara, 13 (Telefonla) - Mu· gama müzesi Alman uzmanların 
Üçok bu hususta şöyle ıöylemiı: amel!tını taıfiye ve tesisatını be- (mütehassısların) yardımiyle açıl· 

- Moda ve tuvalet, kadınların lediyeye deyretmek istiyen lzmir mak üzeredir. 
Poliı Mevludu yakalamı, ve ya· yaılarını ve çirkintikl•'r,ni a?tme1' Havagazı Sosyetesiyle belediye a• • Bir Alman mütehassısı tarafın-

raldarı hastaneye kaldırmıştır. irin k. ullandıkları ıil&htır. Bu iti· dan yapılan ceylanın Sergeli kö· 

ltalyada bloke kalan 
paralarımız 

Ankara 13 <Telefonla) - ltalyada 
bloke kalmış olan 200,000 Uralık ce-
viz kiltüklerl bedelinin iadesi için 
İtalya ile yapılan görUşme mUsbet bir 
§ekllde neticelenmiştir. Bu paranın 
on bin lirası husust takas, mUtebakisi 
klerlng yoluyla ödenecektir. Bunun 
için verilmesi icap eden nota hazır -
lanmıştır. ugUn Ankarada teati e -
dilecek tir. 

,. ra11ndaki ıörüımeler çıkmaza gır 
barla yaılı ve çirkin kadınlar bu yünde Cadıkızı adıyla tı;.nınmıı 

mittir. b E ·1 • ld cemiyetin d19ında kalacaklardır. ka artmanın tı ere aıt o ~ğu 
Çünkü onlar fırçalarından, ıütye· Bayındırlık Bakanlığı Sosyete anlaıılmııtır. 
lerinden ve türlü türlü boyaların- ve belediye mümessillerini Anka - Klasik devir mütehassısı Teli· 
dan mahrum kaldıkları takdirde raya çağırmıştır. Ankarada bir ne- yefek Kültür Bakanlığı antikalaı 
inıan içine çıkamıyacak hale ıi- tice alınacağı ümit ediliyor. mütehass11lığına tayin edilmiıtir. 
rerler. 

0 
--o-

Erkeklerin yüreklerine eirme~ • • Yurdumuzda 
için boyanın ve tuvaletin yardım•· Yenı tıp tayyare 
na muhtaç olmıyanJar _da bir Ce· b 1 •k • çav yetiştirme• 
miyet kuramıyacak kadar azdır. u ana 1 ramıye v 

lar. Pariı (özel) - Fran11z hava ge çahşıhyor 
Ben nice kadınlar bilirim ki 

kimisi vücutlarının ıakaletini ket- bakanlığı yepyeni bir tayyare iczıt 

Halidin davası 

"Karısını tavuk 
ı 

calarından bile bir •ır ıibi ıizle. eden mühendiı Makonin'e on bin 
mitler ve bunu yaparken ıahte bir lira kadar mükafat vermiıtir. Bu 
mahçubiyeti bahane etmlılerdir. tayyarenin 1000 beygir kuvvetin 

Bu itibarla uModa ve tuvalet de bir motöril vardır. 13780 ka· 
düşmanları cemiyeti,, de tıbkı İç· dem irtifada saatte azami 289 mi~ 
ki dütmanları cemiyeti ıibi kuru. ve aıgart 75 mil yapmaktadır. Sa. 
cularından batka üye bulamıya- atte 61 mil bir süratle yere inm~ 

Ankara, 13 (Telefonla) - E; 
konomi Bakanlığı Rize ve Dola • 
yımda yetişen çayların kalitesini 
yükseltmek için tetkikat yapmak· 
tadır. Diğer bazı mmtakalarda da 
çay yetiştirilmesi için incelemeler 
yapılmaktadır. Önümüzdeki mev • 
simde çay ekimine ~ok önem (e • 
hemmiyet) verilecek, bu 1-uretle 
dı§arıya çıkan bir milyon liranın 
memlekette kalması temin edile • 

boğazlar gibi kesti!,, 
caklar sanırım. 

Muallim Necibe iffet de: kabiliyetindedir. Naftanın yara izleri öltloceye kadar kalacak 
- Tuvalet ve moda iptilası, bir Yeni tayyarenin kanatları cJn lki ay evvel Balatta oturan ıa· 

bıkab Halitle Kardeti Arif bir ak· 
f&ID bir olarak Halidin karııı Na· 
fiayı dövmilıler, ıonra ustura ile 
yüzünü dört bet yerinden kemıit· 
Jer, ellerinden yaralamıılardı. 
Baygın ve kanlar içinde hastane-
ye kakhnlan kadın hayli milddet 
yattıktan sonra hastaneden çık • 
mıf, on dört ıenelik kocası olan 
Halidin aleyhine dava açnııttı. 

Bu davaya dün sabah ikinci Ce· 
za Hakyerinde bakılmııtır. Halit 

mevkuf olarak hakyerine getiril
nıitti. Yüzünde uıtura yaraları 

görülen Nafia da gelmi9ti, allı -
yordu. Dünkü celıede tabibi adli 
Bay E.nver dinlendi. Evvelce ver -
Clitf rapor etrafında kendisinden 
fahat almdr. Bay Enver Nafianın 

bat pumağmm ite yarayamıya .. 
cak bir hale pldiJini ve kadının 

çok içtimai milvazenesizliklerin 1l- kıvrılabilmektedir. cektir. 
nasıdır. Ben bir manto, bir çorap, ~----~--~~~~-,...---------~~----

yilzündeki yara izlerinin kaybol • 
mıya~tını anlattı. Bundan aonra 
üç tahit daha dinlendi. Bunlardan bir kutu pudra ve bir tite kolonya 
Musevi Madam Ora Halidin karı· kavgaıı yiizilnden yıkılmıt nice 

DınkoD&bomoz ve AmeırnlkeDoDaır 

tı Nafiayı tavuk keser ıibi doira· 
dığını, kardeti Arifin de kollarını 
tuttuğunu söyledi. Kendisinin ba
ğınnaaına rağlllt!n iki kardeşin ka 

dını bırakma ~hklarını, ıonra ken· 
disine fenalık aeldiiini ilave etti. 

Suçlu talı itlerin ifadelerini ka· 
bul etmedi. Muhakeme diler bazı 
§&bitlerin getirilmesi için 23 a • 
ğustosa bırakıldı. 

HABER 
ıstanbuıun en c;ok aatııan 
hakiki aki'Sm gazetesiair 

ilanlarını HABER'• 
~verenler kar ederler. 

aileler bilirim. 
Bu misaller gCSıterir ki kadınla

rın erkeklere kartı kullandıkları 
moda ve tuvalet adlı ıillhın nam
lusu eninde tonunda gene kendi 
göiüslerine dönüyor. demittir. 
Doğum doktoru Mahmut Ata 

mn eti " Bayan Samiye: 
- Kadnılarda moda ve tuvalet 

iptiluı tidavisi imklnıız müzmin 
bir illet halini almıttır. 

Ben, gıdalarından kasıp da 
pudra alanlar, mangal mataıiyle 

ıaç kıvırıp, çikolata kiğıtlariyle 

dudak boyuyanlara diltmanım, de· 

ı 
ml:lr. . t' · · 1 Amerlkada çıkan ·•.Nenork 'ı'aymıs,, gazetesı, Kıvarec ıuıaa••r1.a naır )-. 

u cemıye m ne zaman ve nen- kandııkf resmi basmakb fnkrJAlnmız dan t.ıkdir1~ hahsdmetdedir. Resinıde 
de kurulacağı henüz kararlaıma- ortada görülen zat, şehrimizdeki kato lik papazlarınca, papalığın İstanbul 

L..~m;.;.----------e mıttır. ~ümeuili ~ayılan Moneenyor Ronkalli dlr. 

' ' 
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~enim. q&üşüm: 
~ ~uıwwwa aıwwwı ................ 

Doğu vilayeti erimizi 
moda haline getirmeli!. '!aş meyva 

ıhracatımız 
lngllf zln Hl udi, Busun Kalkası se\·meslnden yılda beş altı mtlyon 

ziyade Van göltı kıyılarını sevebiliriz. lira getirecek 

Belediye 
Buz dolapları 

yüzünden 
zarard-.1 ! 

Japonların 
teklifi 

Kömiirlerlmiz için 
mühim mahreç açıyor 

Bir meclisteydik. Fransızca konuıulu
Yordu. Gayet zenrin bir lngiliz, tanıt· 
lığı bir ahbabıma sordu: 

- lnrilizce biliyor musunuz? 
- Maalesef ... 
- Ya- Vah vah ... Öit"enin ... 
Bu lnyilizin, burada büyük ıirketlerle 

ilgili (alakalı) olduğunu biliyordum. A· 
taba arkadİıınna bunlardan birinin mÜ· 
dürlüğünü mü teklif edecekti? 

Fakat garip ecnebi ne dese beğenirsi
niz: 

- Öğrenin... Öğrenin de Hindistana 
ridin ... Ne güzel memleket olacağını go
l'eceksiniz ... 

Derhal, aklıma ıu fıkra geldi ve an· 
lattırn: 

"Fransız krallanndan biri, zamanının 
köıede kalmıı. iısiz dolaıan siyasa adam· 
lanndan biriyle karıılatmca kendisine 
ıormuı: 

"-İspanyolca biliyor musunuz? 
.. _ Hayır-. Maalesef ... 

"-Ya ... Vah vah ... 
"Adamcağız bu tee11ürden fÖyle mana 

çıkanruı: 

(Beni ispanya ıefiri yapacak!) ve, ge· 
ceyi gündüze katmıf, ispanyolcayı birkaç 
•enede söktükten ıonra, kraldan müla· 
kat istemiı. Resmi elbiselerini giyerek 
huzura çıkmıı. 
"- İspanyolcayı öğrendim. efendim ... 

Ne ferman buyuruluyor? 
"- Ha ... Ala... Don Kiıot romanını 

iıpanyolcaaından okuyunuz! Pek nefis
tir ... 

" ' - ..... 
"lıte, sizin de Hindistana gitmek için 

İngilizce öğrenmek teklifiniz buna ben· 
~yor! ... ,. 

Fal<at. İngiliz. Hindistanı öyle sevi· 

Kü.itür haberleri 

ilk okul 
pu'ogramları 

llk okulların önümüzdeki ders yılı 
llıüfredat programlarını tcsbit etmek 
için bir komi yon toplandığını haber 
\·ermiştik. Komisyon bugünlerde ça -
lışmalarına son \'erecek ve hazırla -
tıan program kültür bakanlığı vnsıta
Siylc ilbaylıklara gönderilecektir. 

lspekterıerin 

toplantısı 
İlk ~drisat ispckterleri dün kültür 

direktörlliğünde bir toplantı yaparak 
bu yıl ilk okullara alınacak yeni ta -
lehe miktarını tcsbit etmişlerdi. 

Bandan başka tahsil çağında olan 
Socuklann okutturulması için sıkı -
tedbirler alınmıştır. 

Leyli meccani 
talebe 

Li~lere alınacak leyli meccani tale
be için 23 • 2:5 eylUlde bir müsabaka 
lıntihanı açılacaktır. Bedava leyli im
tihanlarına girmek için şimdiden mü 
:tacantlar olmaktadır. 

Gazi enstitösü 
Bu sene Gazi Terbiye En.stitüsüne 

llara ız ve yatıh 60 talebe alrnacakbr. 
nakleden 

öljretmenıer 
. Bir okuldan diğer okula nakillerini 
1 tiyen öğretmenlerin dilekleri kül • 
~~r kadrosu komisyonu tarafından tet 

1k edilmektedir Bu işlerin 15 ağusto 
Sa kadar önü alınacaktır. 
imtihan günleri 
Lise ve orta okulların mezuniyet 

''e ikmal imtihan günlerini ve bulqna 
tak mümeyyizleri kararlaştırmak il -
tere kültür direktörlüğünde lise ve or 
ta okul direktörleri bir toplantı ya . 
llacakJardır. 
~ehirli gazıerden 
~orunma dersleri 

1 .ı\nkarada öğretmenler zehirli gaz -
:"dan koranma yolunu öğretecek bir 
b tl1'8 ll~lntrF. 1~ gUn sürecek olan 
u kursa 34 ilden 43 öğretmen iştirak 
etıniştir. Kunı bittikten sonra bu öğ -

yor, öyle yağlandıra ballandırı. anlatıyor
du ki, bu uzak - belki hastalıklı, arı
zalı, felaketli, tehlikeli - fakat güzel 
memlekete karıı aılu derhal belli oluyor· 
du. 
Daldım. 

Aklıma, Rusyada bulundulum zama· 
na ait intibalar geldi. Bir yaz tatilini ge· 
rirmek üzere Kafkaayaya yahut Türkis
tana giden Rus genci, bugünlerde uzak. 
taki yarı vahıi memleketin kendine has 
tabii güzelliklerini içtimai garabetlerini 
büyük bir zevkle anlatır... Onu dinli
yenler, bu uzak ülkelerde gezmek arzu
sunu duyarlar ... 

* * 
Bu iki telakkiyi, dün gazetelerde o

kuduğum bir haberle zihnimc!e yanyana 
getirdim: 

Yüksek tahıil görmüı memleket mü
nevverleri, uzak prk vilayetlerimize git· 
meğe mecbur tutulacakmıt"• Bu, timdi· 
Jik bir mükellefiyet olarak ortaya sürü· 

lüyor. Temenni olunur ki, oralarm zevk· 
teri, hususiyetleri anlatılaın ve biz de, 
mesela Van gölü sahilini, gidilmesi ar· 
zu edilen ve bir yaz tatili geçirmek üze· 

re can atılan bir yer telakki edilebilelim. 
İngilizlerin Hinde. Rusun Kc.fkasa bak· 
ttğı gibi oraya bakabilelim ... Hayır, da-

ha pek yakın, çünkü buraları ana toprak· 
tır ... 

ismet lnönü ile Tevfik Riittü Ara11n 
gezisinden ve demiryolu ıiyasaamdan 

ıonra, bu, adeta bir münevverlik modası 
haline gelmelidir. 

Gelebilir de ... Gelmesi lazımdır ... Yur· 
dun batısı ve doğusu, zeytin yağla ıu 
gibi birbirinden ayrı durur mu? •.• 

(Vl·nO) 

lii~·L!J'TE-1 
Olur ya ••• 

Sirkecide Kemal isminde biri sarhoş 

olarak gelip geçene teca\'ÜZ ettiğinden 
ynkalnnmı~tır. 

Kamyon çarptı 
Şişlide Krupenin harmanında çalı -

şan Cideli Ömere hir kamyon ~arp -
nuş, başından yaralamıştır. 

A~açtan düştü 
Meşrutiyet mahallesinde oturan 

Yasin oğlu 12 yaşında Ali, Kağıthane 
de bir ağaçtan dü~müş, yaralanmış -
tır. 

Kazma vurmuş 
Feriköyünde sular idaresinde ça -

lışan Ali elindeki kazmayı kazara Ru 
şen isminde birinin kal~asına ,·ura -
rak yaralamıştır. 

Sandalya ile 
Yemi~te vapur iskele inde kahYeci 

Hfü:eyinin ba~ına sandalye ile vuran 
kahveci Ali yakalanmıştır. 

Buda başkası 
Şehremininde Beyazıtağa mahalle

sinde meydan sokağında oturan Ra -
nanın başını iskemle ile yaralıyan 
J\furat yakalanmıştır. 

-o--

Alt Çetin Kaya ve 
telefon 

Ankara, 12 - Bayındırlık Ba 
kanı Ali Çetinkayanın latanbulda 
bir müddet daha kalacağı anla -
tılmaktadır. 

Burada yapılmakta olan latan~ 
bul telefonunun u.tın alınması 
müzakerelerine de lıtanbulda de· 
vam edilecektir. Bu müzakere için 
Ankaraya gelmit olan soıyete mü 
me11illeri bu aon vaziyet üzerine 
bu akıam lstanbula gittiler. 

retmenler bulundnklnrı yerlerde ze -
hirli gazlardan kornnmağa dair kon -
f eranslar ,·erecekler Ye halkı tenvir e 
deceklerdir. 

Yaş ürünlerimizin (mahsullerimi -
zin) Romanya yoluyla orta Avrupa 
illerine çıkarılması yolunda İstanbul 
da yapılan görüşmelerde her iki ta -
rafın yaptığı teklifler iki taraf hüku

metlerince mü ait şekilde karşılan -
mış bulunmaktadır.Bu duruma (vaiye 
te) göre yaş meyve ve sebze ihraca -
tımız pek yakında Romanya yolu üze
rinden gönderilecektir. Maamafih bir 
yandan da Bayındırlık Bakanlığının 

yaptığı teşebbüslerle şark demiryolla 
rı da yaş ürünler (mahsuller) için 
adi hatlarda tarif esini yarı yarıya 

indirerek bu fiyatla yaş meyve ,.e 
sebzelerimizi ekpıı.preslerle taşımağı 

kabul ettiğinden şimendifer hattı Ro 
manya yoluna nazaran daha süratli 

bir şekil almıştır. Çünkü diğer Avru -
pa hatlarında esasen yaş meyve ve 
sebzeler için tenzilatlı tarife tatbik 
edilmektedir. 
Yaş meyve ve sebze ihracatından ilk 

yıllar için fazla bir şey beklenme.~ -
mek tedir. Fakat ürünlerimiz bir de
fa Anupada tanındıktan sonra - ki 
bunun için beli senelik bir zaman la -
zımgelmektedir - bu yüzden memle -

kete 2 - 3 milyon lira girebileceği an -
!aşılmıştır. 

ıstanbulda 

Yerlerin altında 
bulunan tarihsel 

hazineler 
Edirnekapıda ve Sultanahmette 

y~pılan kazılar önemli ıonuçlar 
venp,ı;ktodid~r.· 

Kemanket Mustafapaıa cami -
inde bulunan Aziz reami temizlen 
mittir. 

ikinci kat bodrumlarda yapılan 
kazılar neticesinde yeni freskler 
bulunmuıtur. Şimdiye kadar bu
lunan freskler müzeye kaldırıl • 
mııtır. 

Sultanahmetteki kazılara ge • 
lince; dün Bizans saraylarına ait 
hamam ve merasim salonu olduğu 
zannedilen bazı harabeler meyda
na çıkmı§tır. Bundan baıka tah -
minen on metre murabbaı büyük
lüğünde bir mozayik bulunmuı -
tur. 

Profesör Bakster kazıların u • 
umudun üstünde sonuçlar verdiği
ni söylemektedir. 
Yakında ltalyan ve Türk eski 

izerler mütehassıslarından mü -
rekkep bir heyetin Orta Anadolu
da bazı kazılar yapacağı haber 
alınmıthr. 

Kazı yerlerini tetkik etmek ü • 
zere İtalyan eski izerler mütehaı
sısı Y akobi bugünlerde Ankara • 
ya gidecektir. 

Bunlardan 
alınmasını 

vergi 
istiyor 

Buz dolaplarının bu sene pıck fazla 
satıldığı yapılan incelemeden .anlaşıl
dığı gibi buz satışının da azalması bu 
nu meydana çıkarmıştır. Geçen sene 
bazı muhallebici ve dondurmacılarda 
buz dolapları varken bu sene bütün 
muhallebici, dondurmacı, sucular ,.e 
bunlardan başka lokanta ve birahıane 
ler, hattll birçok aileler bile dolap 
almıştır. 

Geçen seneye göre lstanbulda 100 -
12.3 ton buz harcanırken bu sene bu 
miktar 50 • 55 tona düşmüştür. Bu 
yüzden buz fabrikasında altı makine
den dördü işlemektedir. 

Uray (belediye) buz ·\'aridatı olarak 
93;) bütçesine de 110000 lira koymuştu. 
Bu durum karşısında tahmin edilen 
bu nridabn ancak yarısı alınabilecek 
tir. Uray (belediye) geçen sene buz 
dolaplarından bir resim alınmasını is-
temiş, şehir meclisince bu hususta. bir 
karar Yerilmemişti. Meclisin teşrin 
toplantısında urayın <belediye) geli
ri noktasından bu mesele yeniden gö
rüşülecektir. 

-0--

Yatla gelen lnglllz 
seyyahları 

Bir· yatla dün 43 İngiliz talebesi 
gelmiştir. lngilterede dağcılık kulü -
bünün azası olan bu gençler Çanakka
lcye, Bursaya ve Trova, Enes hara -
beterine gideceklerdir. Bu akşam dağ 
cıhk kulübünde kendilerine bir ziya -
f et ,·eritecektir. 

-0--

Ekmek ucuzlamadı 
Uray (belediye) narh komisyonu 

dün toplanmış, ekmek Ye francela. 
fiyatını olduğu gibi bırakmıştır. Fı -
rıncılar bermutat son bir iki gün zar
fında buğday fiyatlarının yükseldi -
ğini söyJiyerek narhın arttınlmasını 
istemişlerse de bu istek kabul edil -
memiştir. 

--0-

Nufus sayımı işi 
Nüfus sayımı merkez bürosu 

dün de toplantılarına devam et • 
mittir. 

Bu toplantıda 20 memur ve 20 
daktilo alınma.tına karar verilmiı
tir. 

Sayım itinde kullanılacak me
murlara sayımdan evvel ilbaylık
larda kurslar açılacak ve ameli 
ıurette aayım tecrübeleri yaptırı • 
lacaktır. 

Merkez büroıu, uray (beledi -
ye) aımrı içindeki ilçelerle meşgul 
olmak üzere kurulmuı ise de di -
ğer civar bölge (mıntaka} ların 

da numarataj vesair işleriyle uğ .. 
rqacaktır. 

Her taraf ta numara takma işi 

( ŞEHRİN 

Japonya tarafından dışişleri bakan
lığı vasıtasiyle ~ apılan çok önemli 
bir teklif ekonomi bakanlığınca ince
lenmektedir. Bu teklif Akdenizde Sü -
,·eyş yoluyla muhtelif A uupa ,.c şi -
mali Afrika limanlarına seferler ya -
pan Japon vapurlarının Türk kömür
leri kullanması hakkındadır. 

Buna mukabil baıı şartlar koşul -
makta ve en başmda bu kömürlerin 
tutarları için bir nisbet mukabilinde 
Japon emtiasına Türk piyasalarında 
yen-erilmesi teklif edilmektedir. 

Bu şekil tahakkuk ettiği takdirde 
kömürlerimiz için mühim bir mah -
reç bulunmuş olacaktır. Tabii Japon
ya ile de teklif edill'n esaslar üzerin
de yeni bir klering anlaşması yapıl • 
ması için görüşiileC'ektir. 

Akdenlzde neferler yapan v~ Sü -
veyş, Septe yolunu takip eden Japon 
gemileri şimdiki hnlde İngiliz ve Po
lonya kömUrJerinl kullanmaktadır • 
ıar. 

Japonların tl-klifine hen~ bir ce • 
vap Tcrilmiş değilda. .. 

--0--

Bulgarlstan TUrkle
rlnln dilekleri 

Bdlgariıtan Türklerinden mü • 
rekkep aekiz kitilik bir heyet Bat
bakanlrğa, ve Dıı, Kültür, Tüze 
Bakanlıkla~na batvurarak ba:n 
dileklerde bulundukları haber ve
rilmektedir. Bu dilekler tunlar • 
dır: 

1 - Müftülerin ve b-..müf tü • 
nün Bulgariatanda.ki Türk ahali 
tarafından .eçilmeai, 

2 - ;vakıf 1<>1yetelc-inİJ!, v,.. • 
• .. • • ıJO -~iq'>Ml~~ 

kıf dırektorlennrn Y.f ~Hlbinmr;d~ 
menlerinin evvelce olduğu gibi 
yerli Türk ahali.i tarafmdan ıe • 
çilmeleri. 

3 - Sebepsiz ve llahız kapa· 
tılan Türk okullarının yeniden a • 
çılmaıı. 

4 - Zapte'dilmit olan Türk o· 
liullarma ait tarlaların iadesi. 

S - Okul tedriıatmm serbest 
bırakrlmuı. 

6 - Türk okullarma hükumet 
ve nahiY:e direktörleri tarafından 
yardım edilmeıi. 

--0--

TemlzUk kongresine 
gidecek 

belediyecilerimiz 
Frankfurtta 18 ağustosta toplana • 

cak olan temizlik kongresine Jstan -
bul urayı (belediyesi) namına gide • 
cek olan fen heyeti direktörü Hüsnü 
ile tetkik şubesi şefi Nusret yarın şeh 
rimizden hareket edeceklerdir. Bun -
ların gezileri bir buçuk ay kadar sü -
recektir. 

bu ayın on betine kadar bitmiı o
lacaktır. 

l 
Bir Fındıklılının düşüncesi 
lt'ındıklıda oturan komisyoncu Hasan Tahsin di - H 

yor ki: 
-Cihangir, Takıim birkaç yüz metre üıtümüzdc ol 

duğu lıalde buradan oraya çıkacak yol yoktur. Ooto -
mobille meseld Takıime gitmek iaterıeniz ya Tophane, 
Galatasaray yoluyle, 11ahut ta Dolmabahçe Gazhane 
yoluyle gitmek mecburiyetindeıiniz. Bu ıuretle en a . 
şağı dört misli daha uzun bir yol takip etmek lazım . 
geliyor. Fındıklıdan Taksime otomobillerin de gidip 
gelebileceği muntazam ve gentı bir uol açmak çok lQ. 
%ımdır. 

Bu yol hem Fındıklıda, lıemde Kabatasta oturan • 
ların fevkalade işine yarıyacaktır. EıaıJe,; buralarda 
ist.iml<ik edilmesi la:ımgelen arsalar, evler de fazla 
kıymetli olmadığından çok para sarlctmeğe de lüz:ım 
yoktur. Bu geniş yol ayni zamanda mcvkiin ıerefini de 
-ır!lırracak, di§er arsa, ve binalar da kıymetlencrelı:fir 

Sonra buraları Boğazı adaları ayna gibi gören yer
lerdir. Böyle muntazam ve iyi bir yol yapılacak o • 
lıırsa yolun iki taralı az zamanda bir çok güzel bina • 
larla ılllenecektir. Şüphe yok ki bu §ehir için bir ka. 
zanç olacaktır. 



ltalyanın inhisar 
koyduğu 
maddeler 

Aakara, 12 (A. A.) -Türko • 
fia bqkanbtmduı: 

31 temmuz 1935 tarihli ltalya.n 
resmi ıazeteıinde baaılan 28 -.. 
muz 1935 tarih ve 1375 DUmaralı 
11M1Yflkkat kanunla ltalya hükii • 
meti dqandan almacU: lmömür ve 
kolda 1-lar, kalay, nikel ve hun • 
larm hurdalan için devlet mono • 

polu teaiı etmiıtir. 
Bu muvakkat kamına 8Öıe 1 a· 

ğust.os 1935 &ÜniinMD IOnra JU • 
kanda .özü geçen maddelerin 
memlekete aokulmaaı hakkı yal · 
mz Devlet Demiryolları levazım 
tubeaüıe verilmit bulunmaktadır. 

1 ajuto. 1935 tariltinden önce 
bu maddeler için hariçle mukaa
le akdetmit olanlar 4 at-tos gü· 
niiDıe kadar bu kuntratlannı ve 
bunlara mabaubeıa fimdiye kadar 
itAal ettikleri ve bakiye kalan mik 
tadan DemirJoUan lea.zım ,.. . 
ıh.sine biWirmeğe mec:Mır Wbll -
maktadll'lar. 

Elyevm cari ve hükümleri 31 a· 
juıtos 1935 sününe kaCJar mute • 
her olan mukaveleleri i.kidleri ıö
zii ıeçe.n idareden izia almak JU• 
tiyle .erbeıtçe icraya mezun brra· 
kılmıtlar iee de 11Nvaklcat kanu · 
rua aetrinclea .evvel .aiuledmliği 
Ulae laenüz cari lınnmıyaa Ye 
mmimleri 31aja•t•1UI l:ari. 
hi.ıen daha eoara,a ~ ..-.. -
veleler için idare Dmdann ikid · 
leriDce k.... ... ,. tamamen ic • 
ruma izin verip vermemek sali
hiJ'tıtiai mubalua etmeirt~. 

Mcmopolun i1ıduı tarihinde ec-
ne'bi limanlar.da yükJe~&e ~e
J'& ıolda -ve yahut bir lt.aılya.n lima 
Diııd&~~ o1aA .-Ua • 
,191 S:~~ rm gırIJı ser est bırakılmı§tır. 

Kezalik kara yolu ile ıelen mal· 
lann 1 O ağustos 1935 gününe 1m • 
dar meml~kete girmeleri serbest 
hulunmaktadır. 

Bu muvakkat kanunun çıkard • 
maaı İtalyanın bu maddelere oları 
fada ibtiyacıaa 1mıaaı mubayaa· 
tı bir elden yaparak fiatJerin yiik .. 
Mhnemine ...,-.. ıv..-.nek, ,it • 
hali.tı kesin ihtiyaca dellılc tut -
mümaku.Gmaw.W.e meaele 
aimle .-eten.-. .......Wı olan 
güçlükten ötürü ....... •elnsiz · 
masınm daha kolaylıkla ecneb; 
jW s hıl-.tlerde .er .. &1•.,. 
paıln1ecefi imidine matuftur. 

--0--

Yahudtler •leyht11de 
yeni kanunlar 

HABER - 'A.ql11t Pedatr 

Habeş 
Mısırda. Habeş işini 
nasıl qörüqorlar ? le 1 O 11 11111 

ltalyanlar Musoliniden ilk defa Hab•• ımparatoru-

ol k 
.. h d•• .. nun •Ovledlklerı 

8r8 ŞUP eye UŞUyOr ve Akisleri 
Ltmtlra (Özel) - "Mançeatr le uzun 'H zorlu bir harbe ıirme· Habet imparatoru ltalya ile o• 

Gardiyan,, aazeteıinin Süveyt mu nin de manaıını anlıyamıyorlar.. lan ihtilafı hakkında fevkalade 
hahiri 'SüYeyı kanallarmda yapı " Duça-Duçe-Duçe,. bir devlet içtimaı yapmıt ve uzun 
'lan, halJ&n aevkiyatının hi.li de- Mançeıtr Gardiyan muhabiri, boylu ıörüttükten soll1'a föyle bir 
vam ettifini blldiriyor. bundan ıonra eski Adova muha diyevde bulunmuttur: 

Ancak bu muhabirin anlattığı· rehesine ıirmit ve tekrar Habeıi•· "Habef iatan, Hakem komisyo · 
u. g&e, buradan Afrikaya ıiden· tana döDJDek üzere olan 71 Y&flD nunun karaTmı büyük bir emni • 
ler olduiu gibi, ıelenler de ıörüJ. da bir ihtiyar Habet ile konuıma· yetle bekler. ltalya, hili. ıevki • 
melcteclir. A.kerlerin lmvvei ma ıını aplabyor. yatta devam ediyor. Harp tehlike· 
neviyeainin yerinde olduğunu aöy Bu Habeıli, İtalyanın tayyare· •İ aititkçe büyüyor. Yağmur mev· 
1üyor. leriy]e Habeıiltaııı tahrip edece· ıimi de bitiyor. Ha.beti.atan bütün 

Fakat bir çokları haata olarak ii ve Habqlerin kuvvei manevi~ O mitlerini Ulualar Kurumu ile 
dönmektedir. Ve bu hastaların ıa· yeaini kıracağı sözüne kartı: Franıaya ve daima adaleti düşü· 
rısı aon birkaç aün iç.inde dah~ "Habefliler tavtan ıibidirler. J. nen fngiltereye bağlamıttır.,, 
çoialmqbr. Geçen ıün, ııtma il~ talyuın bilmediği birçok hileleri imparatorun Havu Ajaneına: 
malul bir hale ıelmit 1500 halyan bilirler!,, dem.ittir. "Para ve ekonomi menlaatleri 
ask.ini tqıyan hir ıeminin Sü _ Bu ihtiyar Habeıli, harp tabak- kartıbğında bazı toprakları ltal . 
ven kanalmdan döndüğü görül lwk edene tekrar Habqiıtana ıi yaya bırakırız!,, dediiini dün 
müftiir. decejini ıöylemektedir. yazmlflık. Haile Sellıinin hu .öııı· 

25 mıaır lirasına 
bir •oför 

italyanlar Süveyfle epey ahf 
verit ediyorlar. Ayni zamanda 
ferli halyanlardan bir kıamı da 
Ma11ova'ya (Eritre limaaına) ıit
mektedirler. Şoför ve makiniıt a. 
ramyor. Bet aene için kontratla 
alınmaktadır. Ve her ay kendile 
rine 25 Mıaır liraıı teklif edilmek 
tedir. O 'kadar ki iyi mevkilerdt 
oWı ltalyaalar, Afrikada bu iş 
ı.i almak i,ia yerlerini bırakıyor 
lar. 

Mısırlılarda gidiyor 
Her ne kacl.u Mııırlılar için, 

EtU::reye ıi'tmek memnu iae ele, e
pey Mıaırlılarm kaçırılma ıuretiy
le siftiii ulatdıyor. Bazıları Koı 
ıier'41en Uzdan Cicleden ıitmek· 
tedir. 1ta1yan -'ite&WHÜ.i Mı 
ıırh itçileri, iklime alıpk -oldutu 
için en uygun itÇi olank •aymak 
tadır. 

Süveyf, bir bahri üa- halini a 1 
mıtbr· Etrafta boyuna zabitler v~ 
nefeder 16rüntiyor. Zabitler, gÖ· 
ze çarpar derecede tık ... Ve lıarp· 
ten &nceki ltatyan zabitlerinden 
hayli farklı... Tevfik limanında 
cadlle iizerin'4! bil!ÇOk Yatuaper 
... laemen her ntam toplanıyor 
ve geçen aıkerleri alkıılıyorlar. 

Gemilerdeti aakerlerüı de teıı 
....ıan siı'ülü.JOI'· ÇıkarcWda· 
n H1lercl• "Duçe ·])uça .. Duç.e,, 
ye e-zer ıve tekrar ti7luea bir 

leri üzerine Roma, timdilik ıiikUt 
etmektedir. 

Londrada, bu diyeve büyiıH: ö · 
nem verilmektedir. Bu, lnıilizle· 
rin ltalyaya yaptığı teklifin aynı 
olarak görülmektedir. 
açıer konferansı 

Onümüzdeki pe11emJ,e,-e top • 
lanacak Üçler Konferann Habe • 
şistanın erkinliğini temin edeli 
1906 muahedeıi esaslarma göre 
Habq .. ltalyıuı İfİnİ •öriifec:ek ~ 
tir ve ıörüpeden Habetiabuı da 

Habeşi.standa aokak ortaaında yapı- haberdarec:lilecektir. 
lan bir rmıhakeru Süveye kanalt ve 

Mısır ne vazıyet ekonomik tazyık 
alt.~ • daı r~~i Fa~,aaz~iniJl 

JtaJyan .süe) tanarelerinin Mı· J,.•mdra a~ IAgilt~r.ew.n . ltal • 
aır topraklan üzerinden ıeçmeai yuı. &bet itine kat'iyet.le IO • 

meaeleai üzerinde Mıaırda ıayri Jml.duiunu ve icabında Süft)'f ka· 
resmi surette hayli çekitmeler ol· nalım kapamaia karar verdifini 
maktadır. bildirmektedir. A7111 zamanda A· 

Fa.kat ba§vekil, Jtalya ile Ha meıib tec:imevlerinin de ltalya • 
bqiıtan araSJDda ltir harp çıkaraa ya kredi açmamalannı temin için 
bunun Mwrı ne yolda ilg.iliyecei; Vatingtonda ısrarda bulımduğu • 
hakkında Mıaır hüktimetinin he · nu yazıyor. 
nüz bir müpverec:le bulunmadığı- Amerika esaeen pamuk venni .. 
nı, lnailiz yükaek komiaeriyle cH yor. Nikel de vermeyi reddetmjş. 
.bu iti ko.n111madıiını ıöylemekte tir. 
dir. ıtaıyanıara kraeı dö 

Eier konuf.lllUf olıa dabt baı vO•ecek lnglllzler 
vekilin bıt İf üzerine bir ıey IÖJ Londradaki Habeı Elçiliji, 
liyemiyeceği •anılmaz. Bilhuu 1500 lngilizin Habet ordusuna ya
bir harbin önüne geçilemiyeceji zılmak için müracaat .ettiji.ni bil • 
anlqılclığı vakit lnplterenin ne dirmektedir. 
vaziyet al~iı bilinmediii 1u za- Habeelller Kara 
manda... ırka örnek olacak 

Bazı Mwr ıalihiyet makamla-
1 Bertin, 13 - Almanyada Ya kelime anlqrlıyor. Ve kanaluı ID 

Jiudi aleyhtarlarınm en ileri ıe- ydumdaki halk .ela ayal pJi ha
J,nleriDdea Straı:ber'ia .a7ıa on raretle akaettiriyor. Onlu da: 
Nliaıe eöyli1eceii a.tak •im· "l>up .. l>tlÇe • Duçel,, diye baiı· 

rı diyor ki, Mııır, Hahet • ltalya 
ifiııde lnailtereninkine benzer bir 
ıraziyet alıraa .makul hareket et 
mit olur. Bazıları da divor ki: 

Cenubi Afrika Bqbakam Gene· 
ral Snata ltalya .. Habef iti ti· 
'Zerinde IOll verdiii bir diyevde 
(beyanatta) : 

1 ıızldda beklenmektedir. t'qor.- "Mıaırm alacajı vaziyet, M11" 
hiiki1R1eti tarafından teıpit edil 
melidir .. , 

su . şehri 
CUMHURiYET - Yrı11111 NtllM,,,,.. 

gUnkü başyazısında do Bunanın ~ 
güzel bir su şehri yapılabileceğindd'_ 
bahttli.yor. Bu ormanı re ağaa, ""'
bol ıelırin hastaların ııkılnu11ocal' 
bir çehreye barünmesine çalışmakl• 
olur. 

lıe başlamak için ilk önce etraflı 
etüdlerle vücude getirilnıfı bir pZ6 " 
na Uıtigaç 11ardır. Bu maksatla bir 
uzmaı doktorlar heyetinin Avrupa" 
daki belli başlı au ıehirlerini inccdell 
inceye gözden geçirmesi ve omlflll 
sonra her kaça çıkacakaa pkacak 1 
yarunı h~ düfiinmekai.zln, Burıad# 
yapılabilecek IU ,ehri diUeltm.leriılİ 
bir plana koymaıı lazımdır. Bu l"1' 
önemli tarafı para değil, bilgidir. Bili' 
tlan aonra Burıa bu plôna göre fOf " 
maz bir ~'f"UI ile kovalllgıp giürll 
Bursa bir su ıehri, bütün d#Jnyand' 
rağbet göstereceği bir su ıehrl oluf• 
Bu yapılsın, sonunu hep beraber 116 " 
rürüz. 

ZAMAN - Hilrrl11eti hazmetmif 11-
damlar başlıklı yansı Frwwzlartlflll 
ve onların hürriyetini nasıl benimae " 

diklerinden baluetmektedll'. Ve #Ü" 

mektedir ki: Franıadakl son /ıddt.e " 
leri hürriyeti beninısemem.iı meınle " 
ketlerde çıkmış olsaydı, o memlek11d 
ıarınuı,ga kilQ.1Jet ederdi. 

FrtlllMllla bu htidiseleri çı.icmm kıl
miinist w soıyaliıtlerin tefvik oe ttı/11' 

rlktltulır. Bu hadiseleri bastıran ge" 
ne hürriyettir. 

Fransızlar son zamanlarda harid 
siyaaeıte biraz zagıflamtınUflaraa dtJ 
biJJJgeleri çok sağlam olduğu ipa a. 
düerini kolaylıkla toplıyacaklaruıMI' 

ıüphe yoktur. 

Afgan elçilerini 
çağırdı 

Afgan Kralmm Avrupada1d 
elçilerini Kibile çağırarak bir bü
yük toplantı yapmakta olduiu ha
ber alnmıııtır. 

DUnkO ikramiyenin 
talllilerl 

Dün çekilen tayyare piyaqo ' 
sunda 35 bin lira kazanan büyü~ 
ikramiyenin onda bir parçan Br 
yazıt polis komieeri Bay Nacide '" 
dir. 

15 bin lira ka:ıanan biletin OD -

da biri Beyoilunda kadm her1*i 
Hayridedir. 

Bu 1'iletin diler onda DİT Jri.,.. 
ıi de gene kadın berberi Hayri ili 
Bayan Fofodadır. 

lsviçrede 
Faşist 

propagandası Spor aaraymc:la söylenecek olan llfr Hab••H ne diyor 
liu lllll:lm Alini-- İati7 ..... 
on aekiz bin kitiye bilet ....... . "Mançeıtr Gar~iyan,, mubabi 
•- •-- ___ .__,_ b k bi ..ıea~a rı bundan sonra bır kııım balkın 

Bunu ıöyliyenJer, Mııırıo müs 
takil, hikim bir devlet olduğunu 
iler ıürerek söylemektedirler. 

"Harp teblikeai ıittikçe daha 
büyüyor~ Harp çıkacak olursa, 
düaya medeniyeti büyik tehlike
JerJe ku")afKaktır. Dünyayı ye
ni bir felaketten kurtarmak için Lonclr.a, (Özel} - laviçrenin r 

US"o Dtl IMKVA, ., a r .cla b. "ki aallı ak "B' 
da oparlarlerle dinlenilebilecek - ~~ 1..ır;.n:__ .1 fyard .. hıt-
ti .meyıa, -.u ı uu ue a oanı a-

r.N tukta ... 
1
- .1_w yaı. reket ediyor m•?,, diye tereddüt 

u , .... ......,..QllAI .. t d.kl . • kt d d' 
cl'le · -:..-..ı-..:-.- d • - •----k ıoa er ı erını yazma a ır ve 1-1 nn ,.._.

7
_____ aır anu- k. 

il db• L d ---•~ i L!- yor ı: 
teır te ır..,r en, m .... ar u.- "M·---1· • • • . 
liadaala ltir Yalmcfmitı evı.eı..aeıne --1"'198 el k.,dapı hır ı -
ıi, 'Y ahuditerin Atmanyada em ~ te karp, lta1yaalann daha i• de· 

li.k ve arazi aatm alamamalan ka· fa ıiiphe siehrdiiini 9Ö1'üyorum. 
rarlarındaa halHedeceii auulıy91' Evveli ll Duçe'nin hiç hir v~e 

' yamlmıyacağında katiyen mu11r· 
VahudJJerln diler .•• Mısırdaki ita~ dü· 

almanlara kar•ı Jincai, bu Habetiatan ıeferi hak 
mukabil landa ikiye ayrılmıfbr. 1talyan1n 

hareketleri .ekonomı1r durumu henüz iatenileu 
lılllraika, ı 3 - Meksika Ya- 'bir Jaale aelmemitken, Muaolini · 

li•4ileri, Almanya mallarma ~ aba hüyik bir tehlikeye ıirittitini 
ı;.J'ket pr •ia karar v..., eiym ellledirler. Bunclaa batka, 
<lir. r - -- ,... teprak ilhak etmek için böy-

Fakat bunan, Mgırla lngiltere· 
Din bir aüttefik .ıfatiyle mütte· 
rek hareket etmesine en,ael olamr. 
yacağı kanaati de vardır. 

Mıaır, tabiatiyle Hatııep.ıtanı 
ka111 eempatiai olduğandaa lta1 
ya ile Habetiıtan arasında harµ 
olmımaaım iatiyor. Uluslar kuru 
munun muvaffak olmaaıaı dile
yor. 

Fakat harp patlarsa, 1-m Mt· 
sırlılar fU kanaati besliyorlar ki, 
lnıiltere ile Mısır araıında bazl 
muallik mueleler de - hel• hu 
laarp Avrupada karqıldığa ı~ 
oluna - halledilme fınatım llıu 
lacaktır. 

lngiltere ile Fnamanm elele ver • talyanca görütülen kantonlarıncı
melİ liznadır... Faıiıt propagandası yapdm~ 

"Akıi takclirde Habeşiıtanda olduğu ve bunların utbjı habd 
çıkacak harp, Afrikadaki F ranaız veriliyor. 
ve İngiliz müatemlekelerinde de 
büyük akiıleı- uyandıracak, renkli Birkaç hadisenin biribiri arddl"l 

ca meydan almasından ıonra, r 
ırkı beyazlara ka111 genel bir a · 
yakJannnya Jevkf'-'ecektir.,, viçre Federal HükUmeit b~ I• 
Sovyet Rusyaya talyan aazeteainin,l.ftçreye P -

slparl• melini menetmittir. 
Londra, 13 - ltalya bükUmeti. ~ 

Afrikadaki orduları için Sovyet teklifleri ileri ıüreceğini ,._..Jt 
Ruıyaya dokuz bin ton arpa ıipa tadır: 

rit etmiftir · Siyasal nüfuz mmtaka__.. 
lnglltzler neler taksimi, ltalyaya arazi teınİJIİı ... 

lstlyecek'? talyanın bir fimendifer yapll' ir 
P•İI, 13-MUen sa.zelıeli, üç. letmesine müuade, Hahet~· 

ler konferansında lnailterenin !Uf bir liman temini .. 
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Heeeqg ! .. Leventler! .•• Kürek 
başına .• Herkes kürek başına ... 

Gemiıine geçmif, bir atef pa:-· 
~ı keailmitti. 
b·~ızıl Kadırganın yelkenleri bfü. 
\Jtün titirildi. 
kürekler daha hızlı itliyordu. 
Bir dakika ıonra Ahmet Reııin 

lcldrrıa11ndan ayrılmııtı. Kız•l 
~~vdeli, birkaç kanatlı, kocaman 
kır ejder gibi, dalııaların üıtllntlr 
b 'Yarak ilerliyor, avının üıtünt-

Ütün hızıyla ıa.ldırıyordu. 
- Bak!... GUn batmadan önce 

~lcatamalıyız. Yoksa elimizden 
Çar ... 
Dü§man gemisi sahiden dosdoğ. 

ru batıya gidiyoi"du. Sipari takım 
•dalarının arasın~ girdikten ıon
l'da İrini kaybettirmesi güç bir it 

e'"ld' gı ı. 

d Hüımen aııl bundan korkuyor
u. O zaman or.w.J nereden ve naııi 

}'akalıyacaktı? Girintili çıkmtclı 
~~rlerde onu arayıp dururken o, 
ır taraftan çıkacak bütün hızıvla 

Uı<".klafıp gidecekti. . 
Eier Hüsmen Reis bu geminin, 

l='ernandoya ait o:duğunu, Beatri· 
'!n timdi bu aç kaplanın pençel~-
rıne d.. k •· b 1 d b' U§me uzer~ u un ufunu 
ılıeydi, kimbiHr canı ne kadar 

•ıkılırdı? 
b' Her halde genç kızın rasgele 
ır l!Utmanm eline geçmeıiyle Fer 

!1&ndonun eline Q"eçmeıi arasında 
ı>ek büyük bir fark vardı. 
.. Halbuki Hüımen, dahıı iki gün 
knce ~alerno önünden rezaletle 
açabılen F ernandonun bugün a· 

i·'k rlenizlerde, böyle çok kuvvet
i Ve Çok aüzel bir kadırga ile ge· 
ıeceğini aklına '>ile getirmiyordu. 
k Bununla beraber rene de genç 
•ıı kurtarmak için elden gelen 

:aYreti harcamaktan çekinmiyor· 
\l. 

Şimdi vardiyanın yanına koşu· 
kor, tokmağı daha hızlı vurarak 
d Ul"tl::çileri daha çok çalıtlırtynr· 
u. 

d Fakat bu, o k .ular iyi bir çare 
eğildi. Çünkü kürekçiler çok 
~eS1neden yoruln::aklar ve bu se
b:r iemi timdiki volunun yarısını 
/le alamıyacak bir hale gelecek-
ı. 

Yuharıya fırladı: 
- Heeeyy ! .. leventler!... Kü· 

~~ baıına ... Herkes kürek başina. 
d·~Vertede yalnız yelkenciler ve 

Urnenciler kalacak ... Çabuk ... 
. 
1 
BUtün\leventler bir anda kUrek

~·trin yanına ko~tular. Şimdi ge· 
tltlde &fağı yuknrı herkes bir ol· 

Uttu. Dört kitinin çektiği kil· 
t'~Jtıer · d' d' k" • 1 h · e f1m ı ye ıvcr ıtı ası ıyor, 

k -~ti ikide bir bunların üçü dördü 
n - 1-tarak diğerleri onların yerleri· 
l e aeçiyor, böylelikle dinleniyor· 
&t-dı. • 

h ~u manevra umulduğundan da· 
a •yi sonuçlar verdi. 

d kızı) Kadırga o zamana ka
tı~: l&riilmiyen bif hızla ileri a· 

ar. 

bi kotan bir Arap atından fark
sızc\ı. 

Hüsmen bu kadarla. da kalmı· 
yor, yedek yelkenleri de taktırı
yordu. 
Düıman ıemis;nin bol yelken· 

teriyle kazandıiı hızı o da sade 
yelkenleriyle kaz.anmak, kürek!e 
kazandığı hızı ite aradaki mesa
feyi doldurmak iç hı kullanmak is
tiyordu. 

Bu kadarla da kalmadı. 
- Frenk Sültyman!. .. 
- Buyur reiı !. .. 
- Forsalar& söyle, kurtuluf i-

çin ellerine güz~l bir fırsat geçi
yor ... Bunu bir daha bulamazlar. 
Kollarını daha ııkt tuhunlar. Eğer 
fU düıman ıemiıine yetitiraek, o
rada bunların yerlerini doldura
cak kadar kürekçi var. · O zaman 
bunları azat edeceğim .•. 

Frenk Süleyman bu sözleri yük· 
aek nıle ve İtalyanca olarak bil· 
tün kürekçilere batırdı. 

Kürekçilerin lıLrı&ıında bir mı
rıldanma. ıevinç anlatan aesler 
duyuldu. Yanık ve çatlak yUzler· 
de, Umitıiz ııl•lerde-lrüniyet ıırfı 
yandı. 

Kürekler, o zamana kadar gö· 
rülrriemit ve duyuJmamıı bir hız. 
la gtcırdadı. Kızıl Kadırıa ıanki 
uçuyordu. 

-68-
DOCOŞ BAŞLIYOR 

Aradaki ~eaafo aittikçe azalı
yordu. HUımen Reiı kadırga11nm 
prova tarafındaki kumanda ye
rinde aözlerini lıpanyol gemisine 
dikerek dört yana emirler yetiıti
riyordu: 

- Dikkat ... Geminin teknesine 
atef cdilmiyecek. Güllelerin hiç 
biri düıman gemisinin gövdesini 
yaralamamahdır. Direklere, rel
kenlere, kumanda kulelerine ve 
kıç kasaranın en üstüne nitan a
lacaksınız. Göreyim ıizi ... Bö.vlc-

Jikle gemiyi dipdiri yakalar, dJ.ha 
çok mala konarız. 

Bu zaten atağı yukarı bülUn 
Türk akıncılarının kullandıkları 
usuldü. Avcının, havada v.çan ku
tun gövdesine değil, kana.darına 
nitan almasına benziyordu. Kenat 
ları kırılan bir kut yere diitünce 
ne y14par? Elbet ele geçer... Bir 
geminin de ,yelkenleri, kumanda 
köprülerini ve direkleri, kuıun ka
natları aibiydi. 

Yalnız eğer dütman Türk 0e
miıinden daha zorlu olursa boı u
sule saplanıp kalınmazdı. O ı.a
man ilk çarpıımada, düım~nm 
sahiden umulduğu aibi zorlu ohıp 
olmadıiı anlatılırdı. Eier zorlu 
çıkarıa İf can kaygusuna dayan
dığı için kıyasıya ateı edilir, Jtı
yaııya dövüıülürdü. 

Şimdi de düıman aemisi Ktzıl 
Kadıraadan daha büyük ve z~r lu 
görünüyordu. Buna rağmen Hüs· 
men Reiıin kararı kat'i idi. ls
panyol gemisinin teknesine z~-ar 
vermek istemiyordu. 

Bunda haklı idi. 
Çünkü o aeminin içinde canı 

gibi sevdiği genç kız vardı. 
Gemi batarsa genç kız da boğu-

lacaktı. 
Böyle olduktan sonra burıca 

zahmete ne lüzum vardı? 
İspanyol gemisi Kızıl Kadırga

nın hiç akla sığmıyan bir hızla, 
üstüne geldiğini, hızım gittikçe de 
artırdığını görüyordu. O da kü
rekçilere alabildiğine kırbaç vuru. 
yor, bitkin bir halde diltenleri bi
le yeniden harekete getirmek için 
dövüyordu. Eğer gene istediği 
olmazsa o zaaıan bir kılıç vuruşu 
ile zavallıyı öldürtüyor, yedek kÜ· 
rekçileri onun yerine zincire bağ
lıyorlardı. 

Fakat kürekçilerin bu kaç19~an 
bir kazançları yoktu ki. .. 

(Devamı car\ 
I 

Veıron yoDdoz buDundu 
Fransanın Dovil plljlarrnda aseçenlerde film aktristi olmak ist:. 

yen kadınlar arasında bir müsabaka yapılarak Matmazel May Fran· 
sin hirinciliie seçildi. Yakında re~iıör Piyer Kolombiye'nin idaresin
de ilk filmini çevirecek o!an milsta kbel yıldız bu reı.imde, rejisör ve 

~Yle hızh gidiyor!ardr ki. .. 
Öpükler saçarak, kasırga 

Fme Simon Jirar adlı bir ıinema aıtiıtiyle birlikte plajda görülmek· 
gi· te-dir. 

-

( Dünya güız~Uönün 
(p)9ŞÖlfi1d~aaa ' 

Nekleden: 
FahrOnname adlı eski IFarial 

tarih romanında" ahnmıstır . 

( Hotit·e Sllreı111a) :::::::::::::=======:::::::::::::= No.SB · · 

Nehri geçerken at huysuzluk 
etti, Hürremi sular alarak· 
götürdü... iki arkadaş, . onu 
gözden kaybetti ... 
Hüma, nipnlmna bulutma va·· 

dini verdikten sonra, derhal Fer· 
ruhla Hurreme haber yolJadı: 

- Atları hazırluınlar ... Kaça
cafız ... 

Tedarik ba9ladı 
Şüphesiz ki, bütün ordu içinde 

en iyi üç at, emirlrine amadeydi. 

O ak,am, herkes uykuya dal • 
dıktan, el etek çekildikten ıonra, 
birer birer, ordualhtan uzaklat • 
tılar. Ormanın bir kCSteıinde bu • 
lu9tular. 

Hüma, erkek elbiaeıi giymiıti. 
Parıa ile vedala9tı. Dadısı, iki ıö· 
zünden ıakır pkır yqlar akarak 
onunla veda etti: 

- Ah, yavrucuium t Ben teni 
bu günler için mi büyüttüm? •.. 
Bir daha göremiyecek miyim? ... 

- Hayat 11zundur, belli olmaz, 
dadı... Nereye ıideraem seni ıe • 
tirtirim ... 

- Fakat ya baıma bir felaket 
gelirse ... 

- Ferruh ile Hurrem ıibi iki 
ıilahtörün himaye.indeyim... Bir· 
§ey olmaz ... MerakJanmaym ... 

Haıılı kelim, ıö:ayaıları içinde 
biribirlerinden &ynlddar. 

Genç kız, ormanın içinde, arka· 
datJarıyla buluttu. Atlan mali • 
mu:aladrlar .•• Yola cfüttüler. 

O aece ve o aün, durmaınaca • 
una yol .Jdılar... Kut ıibi uçu • 
yorlardı. 

Ertesi aabah, AlelDf&lİ peli fena 
bir haleti ruhiye içinde kalktı. Zi· 
ra, sevıiliıiyle o akfam thuklt&ca
ğını dUtünerek, zamanı mümkün 
mertebe çabuk ıeçirmek üzere, bi
raz içki içmitti ... Yataja yatmq, 
sağa ıola dönmilf, uyku tutma -
mıftı. Biraz dalmıı, lakin, kötü 
kötü rüyala.r ıiirerek uy&nmıf tı. 
Sabahleyin erkenden, bu rüyanın 
tesiriyle, bir haber abnak üzere, 
sevgilisine adam aanderdi. Fakat 
onun çad11'mda olmadılmr, kutun 
kaf eıten kaçtığını öğrenince ta • 
fak attı. Bütün orduphı bir va -
veylidır kapladı. 

Her taraf arandı .•• 
yok, yok, yok r ... 
Bir kaçırma, yahut kaçtna ha

disesi oldufu anla9ılmı9tr. Derhal, 
dört kola askerler gönderildi. .. 
Dolu dizgin bir takiptir haıladı ... 

Fakat, bizim üç ıüvari, önde, 
kuı gibi uçuyorlardı. Kendilerine 
kimıenin yetiımeıi kabil olamıya
cak gibiydi ... 

Bu minval üzere, üç gün üç ge• 
ce, az uyuyup çok gittikten sonra, 
önlerine taşkın ve azgın bir nehir 
çıktı. 

Bu nehrin öte yanına geçerler· 
se selamete eriteceklerdi. Zira bu
rası hududu teıkil ediyordu. Ote 
yan Türkiıtandı ... 

dedi • Zira, at izi buraya kadar ge · 
lerek suda kayboluyor 1 

- İki tarafta da ölüm var ... Fa· 
kat, kurtul ut ihtimali gene ıucla ! •. 
- diyerek daldılar. 
Atlarmı dalgalar arasında yüz

dürüyorlardı. 

Tam ortaya geçmifler, karıı • 
de.ki tellmet n.hiline yaklaımıt • 
lardı ki, Hurremin atı tahammül 
edemedi. Huyauzluıdı, demldi, 
Hurremi ırrtmdan atb. 

Hurrem, dalgalar araaında ba· 
ğıra çalıra kayboldu. 

F eınıhla aevgiliai kıyıyı buldu
lar. Ukin, ne.file... O,le bitlön 
bir haldeydiler ki ••• Hurrem, tn • 

gili dostlan kaY.bolmu,tu i!te ... 
Fez:rub, kendini )'.'.erden 1ere vu• 

ruyordu. 
- ArtılC t>uDdan ıonra, benim 

için yqam&k nic:lir ki •.• • diyor· 
.du. Ben de ölmeliyim. •• 

Onu teaelli etmek, bu tefer Hü• 
maya ~iqtü: 

- OJenle tilümnez .•• Eftt, ba • 
tımıza gelen hu felaket pek bil • 
yüktür, fa.Kat, ne ;r.apalım... lıte1 
dalgalar aldı, aatilftfü, elimizden 
bir ıey gelmez ... Ha~i, f1u men • 
Jı\ıa Y.eMen biz Ge sabucali UJlak • 

lapltm. ;yoksa riire'.deıle ı•)ecek· 
ler ... Hududun ötelidir aemezler, 
ıelirler1e ya)ialammr ... 

Fernıh, 1evıil1-inin bu teklifle
rine Cfayamnaaüı 

TelCra~ atlara binerek ıUrmefie 
baı1a!dılar. 1 

~(Devamı vllr) -
nırw... ~ .,.. .. zııaam ______ _ 

Borjiya 
VE 

Ragastanın 
1 

otlu 
Romanlarını ciltlendirilmek 1 

üzere :V akıt kiltüphaneıine bı · 
1 rakmıt olan okuyuculnmızın i 

ciltleri hazırdır. il 
Hergün ıaat 18 e kadar ulra · ff 
yıp alabilirler. !! 

••••uım_. ımı ı 121111 umı:Mi 

H ABER 
AK.AM IDOSTASI 

IDAAE EVi 

lstanbul Ankara Caddesi 
Telgraf ad rest: 19TANBUL HA.B~R 
Telefon Yezıı 28871 idare: 248'1G 

ABONE ŞARTLAR! 
11Jr'1r~ Eendl 

••n•llk ,400 Kr. 2'700 K~. 
• •vlık 730 .. 1490 .. 
:a aylılC 400 .. aoo " 
, ayıık ,ao .. 300 .. 

iLAN TARiFESi 
Tlc•r•t llAntarının ••tırı 12 so 
f'••mf llAnların 10 kuru•t~r. 

Salıibi t1e Neşrivat MüJiirüı 

Hasan Rasim ua 
Basıliılı 11er (V AKIT) motlHtoıı 

Fakat ne sandal var, ne ... ı ... ö· 
te yana geçmek nurl olabilecek • ı:--------------
ti? .•. Nehir, deli ıibi akıyordu. 
Arkadan takip edildiklerini bili -
yorlardı. 

Çılgın ıibi, ıaiı solu ara9tırır • 
ken, Hurrem, oralarda bir at nalı 
izine rastladı: 

- İtte, geçit buraıı olacak! • 

K U P(lN 
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~EŞ_H!J~ ~p~~~ 
Yıllardır lngiltere hükumetinin 

başında bulunan 

M~k<dl©liDaDd 
~'t Ü fffil dl Ü ır '?' 

"Siyasal baş ağrdarı Loyd Corcu 
olduğu gibi Makdonaldı da 

tutuyordu 
lngilterede işle • 

rini biribirJerine 
emniyetle bıraka • 
bilen iki adam ,·ar. 

Bunlardan biri 
İngiliz başbakanı 

Bald\in, öteki mu
avini Makdonald -
dir. 

Makdonald eski
'den başbakandı ve 
Baldvin onun mu
avini idi. Şimdi 
biri mezuniyet 
yaptı mı öteki, işi 
hiç yadırgamadan 
üzerine alıyor. Ye 
beriki tam bir yii . 
rek rahathğıyle 

keyfine bakıyor . . Makdonald re•· 
Makdonald na.Sıl mt tUrenlerden 

bir adamdır? birinde 
Harpten sonu lngilterede en zorlu 

devreler geçiren, hayli poJitika buh -
ranları içinde kalan sanırım ki Mak-
donaldin kabinesidir. · 

M&kdonaldin bu sefer kabinede oğ
lu ı;la var. Otuz yaşını henüz geçmiş 

olan bu delikanlı <adı Melkolm Mak
donald'dır.) 

Makdonaldin karısı ölmüştür. 
Onun için kızına, oğluna fazla ken

<l.isini vermişti. 
Hele kızını, birçok siyasal toplan -

tıl~ 7olçM!uklara beraber götürdü. 
I~1me 'tuhaf hir merak ve his 

düşkünlüğü vardır. Tarihlik işlerden 
hoşlanırlar. Babasiyle birlilde önem -
Ji ve büyük bir siyasal toplantının 

inceliklerine şahit oJan bir başbakan 
kızı, kendi başına ayaklı bir· tarihtir. 
Belli başlı bir hadisen\.\ · küçük bir 
sicilli de ondadır. Bunu pek severler. 

Bununla beraber, Fransız başba . 
kam Llival de yakın vakte kadar kı • 
zını siyasal yolculuklarında beraber 
alan bir politika adamrydı .. 

1 

mıştır. Yahut t.aliinin çarpış günleri 
başlamıştır. 

Makdonald birçok İngilizler gibi a-
ğızlarında bir pipo görülmeğe alışıl -
mış bir adanıdı. Fakat son zamanlar
da işi sigaraya dökmüştür. Bazan 
büsbütün erkinJiğini ilan ederek ha· 
yan nikotini bir yana bırakır. Günler
ce haftalarca ağzına sigara a1ıştır • 
maz. 

Giyinişi şık değildir. Fakat elbise, 
üzerinde yapışmış, ehlileşmiş ve ra • 
hat surette görünür. 

Çok arkadaşı yoktur. Karısını pek 
seYerdi. "Sıkıntı ve çarpışma anlarm
da onun yanına dönmek bir sığınağa 
girmek gibiydi,, diye karrsını anlatır .. 
Darılmağı sevmez. 

Eski parti arkadaşları, kendisi hak 
kında türlü muziplikler yapmaktan 
geri kalmadılar. Gazeteleriyle tenkit 
ettiler. Başbakan oJduktan başbakan 
muavinliğine geçinceye kadar .. 

Deniyor ki Makdonaldin vücudu o 
kadar sağlam ve iyi yapılı olduğu 
halde bazan küçük dertlere de ku . 
lak astığı ondan sızlandığı görülür. 

türlü lie 
Bir politika buhranı anında Makdo

nald, kendisinden daha eski başbakan 
olan Loid Corcun yanına gitmiş .. 

Makdonaldin çalışması çok serttir. -
Ona sekreterlik yapmak da pek kolay 
olmasa gerek. Sabahleyin saat 7 de 
uyanır. İşlerine başlar. Sabahle}in 
başlıca işi, mektuplarının cevaplarını 

hazırlamaktır. Bu işi kahvaltıdan, 
çok, ama çok zaman evvel başlar. 

Ya geceleri? .. 
Geç vakte kadar oturur. Okur. Çok 

okumak, çok evrak gözden geçirmek 
velhasıl gözlerini yorması yüzünden 
bir ~ra gözlerini kaybedecek dereceye 
geldi. 

Makdonald başnkilliğini bir müd
(fet ldeta bir rüyet buhranı dolayısiy
Je işini bırakmış, bir seyahate çıkmış. 
tr .. 

, Doktorlar, "bu ağır çalışına devam 
ederse, gözJetini kaybeder,, diyorlar-

Bununla beraber gözliiğü ancak bu 
yaşlannda takmağa başlamıştır. 

l'tfakdonaldin lstanbula gelişini de 
hatırlar mısınız? l\lütarekeden sonra 
idi ... Ve Makdonald o vakit lngiliz iş
çi partisinin gözbebeği idi. Sonra iş· 
çi kabinesini kurarak İngiltere işçi 
hareketinde büyük bir iyiliği uyan -
drrmıştt. 

Ramzey Makdonald 

Loid Corç sormuş" 
- Nasılsın? 

- Müthiş başım ağrıyor. 
- Bilirim. Harp senelerinde bu baş 

ağrısı bana da dehşetli bir oyun oy • 
nanuştı. 

- Fakat benimki kadar müthiş de
ğildi samrım ... 

Makdonald da memleketinde Loid 
Corç kadar tanınmış tarihlik, fakat 
arsıulsal bakımdan başkaca bir hü -
''iyet olmuştur. 
Yürümeği sever .• Hele sarp yokuş . 

lan çıkmağa bayılır. 

Gençlik zamanlarındanberi, böyle 
arkadaş arasında bir yokuş tırman -
ma girişiti oldu mu. Makdonaldi 
herkesten önce yokuş başında görür -
}ermiş. 

Tırmandıkça trımanıyor. 
Çıktıkça çıkıyor 

işte bunun içindir ki eski parti ar -
kadaşları gene kendisine telmihler 
yaparak onun bütün inip çıkmaları 
' 'e fakat daima daha yukarılara doğ
ru gitmelerini ele alıp ve daha çıka -
cak mr?,, diye sormuşlardı. 

- . 
-- ' 

11 A lllı.:R - ~kşam roı=ıta~ 

ÇiN_GENE~ER 
A .RASINDA 
Hayattaıın a10oınıımoş GııalKD!Kô ~nlf' m~(Ç®lr'a 

----No4o -------- Yazan: Osman Cemal Kag~ıs1z 

Sulukuleli kerizciler meşgul olLJ· 
nursa istanbulda bir çingeneıer 

orkestrası meydana gelirl 
Köpoğlu herif bugünlerde be

ni rakıya alıştırmak için çok zor • 
luyorsa da ben henüz ağzıma bi
radan baıka birşey koymuyorum. 

Fakat o, dün akşam o dediğim 

yerde ağzıyle binbir dereden bil· 
lur ve fer bet! gibi sular getirerek 
beni kandırdı; biramın içine bir 

iki kadeh konyak karıştırttı. Evet, 
konyaklı biranın keyifi sa.de bi • 
radan hoş kaçıyor amma, insan da 
ertesi günü uykudan kalkarken 

fazla rahatsız oluyor. Üstelik bu
nun keyifliği de hiç sade biranın· 
kine benzemiyor. lşte dün akşam 
birama kattığını birkaç kadeh 

konyak yüzünden oradaki yarı 
gazino, yarı meyhanemsi yerde 
yapmadığımız kalmamış ... 

Etem, Sulukuleden bir keman, Sulukuleliler Çırpıcr çay:rında keriz ederlerken 
,,_ . bizimkiler Gavur Etem; sizinkilef bir ut, hanende ve köçek olarak i· 

ki kadınla bir kız getirmiş, ondan 
sonra biz arbk geceyarısına ka • 
dar orada vur patlasın, çal oyna -
sın gitmişiz. Gitmitiz değil, git • 

tik... Bunları ben hep biliyorum. 
ak§am yaptıklarımız hep hatırını· 
da .•. Hatta bir aralık Sulukuleden 
gelme kemancı oğlanın elinden 
kemanı ben almış orada mahut 
ninniyi, Karmeni çalını§, sonra da 
Sulukuleden gelenlerle birlikte 

gene yarım saat keriz havalarına 
o kemanla iştirak ettim... Fakat, 
ne yalan söyliyeyim, musiki isti -
dadı, musiki mayası, musiki usta-

lığı dedikleri gibi berikilerde ha • 
kikaten pek fazla .•. Heriflerin ve 
karıların yay tutuşları, mızrap vu
ruşları, def çalışları, farkı söyle • 

yiıleri bile bambaşka ... Öyle ol • . f 
mn.kb beraber bunlarda da benim j ... 

kendilerinde aradığım birşeyler l 
yok gibi .•. Bütün çaldıkları, söyle
dikleri ıeyler hep bizim bildiği -

Tr-'·::ıpılr meşhur zurnacı İbrahim 

Mehter kıy af etinde 
miz mahut alaturkp. havalar ••. 

Yalnız bir mesele var ki eğt:r bu 
Sulukuleli kerizciler, yani çalgı -
cı, p.rkıcı ve oyuncular üzerinde 
biraz uğraşılacak, onlara biraz 
yol gösterliecek, kendilerine nota, 
usul filan öğretilecek ve sazları -
nın arasına flüt, viyolonsel, korna 
filaiı ilave edilecek olursa bunlar· 

dan çok §ey beklenebilir. Hani di
yebilirim ki kendileri iyi çalıştırı· 
lacak olursa yakında bunlardan 
da lstanbulda yepyeni bir Çigan 
orkestrası, bir Çigan filarmonisi, 
bir Çigan fanfarı elde edilebilir. 

Doğrusu dün akşamki Suluku -
leli çalgıcı ve şarkıcılarla köçek -
leri çok botuma gitti. 

Ben bunları eskiden hiç sevmez 
dim; çaldıkları şeyleri hep bana) 
ve zevksiz bulurdum. Onlar gene 
çok banal ve zevksiz §eyler amma 
akşam dikkat ettim, köftehorlar -
da musiki istidadı pek fazla ... 

Hele kemancı esmer oğlanla 

def çalıp ıarkı söyliyen kestane 
gözlü sarışın kızda tam birer sa • 
natkar edası var. 

doğrudan doğruya bize gel; ya 
başka birisiyle bize bir haber gön· 

der. (Etemi kasdederek) Bu at 
hırsızı kılıklı herifi alma bir daha 
yanına! 

Sordum: 

- Neden yahu, neden at hrrıı· 
zı olsun, o da sizden değil mi? 

- Allah etmeye ... Biz nerede, 
o nerede? O yabanın göçebe çin • 

genesi... Biz ise bunnu burasında 
evbark sahabıaı insanız ... 

- Peki amma, ben yalnız ge -
lirsem, yahut başkasıyle haber 

gönderirsem orada sizi ne diye 
sorsunlar? 

- Küçük Zinet diye sorsunlar .. 

- Küçük Zinet ıen misin? 

- Benim ya! ..• Bu ut çalan ço· 
cuk da benim halamın oğlu ..• 

Tam bu aralık Etem itin farkı· 
na varmış olmalı ki belinden çö -
zülmüş olan vişne çürüğü kuıağı· 
nı dolayarak yanımıza sokuldu ve 
kıza çıkıştı: 

Duman Etem... Amasyanın bar • 
dağı, biri olmazsa biri daha ... Be~ 

bizim küçük beyi kapmcaı Ayv-1 
saraya aşırmasını da bilirim ..• 

Bu sefer utçu işe karıttı: 

- Aman Etem ağa, bakma ~ 
kızın likırdısrna, o cahildir De' 
Aldırma sen! 

- Hah şöyle aldırma, cambaı' 
bak! 

Çingeneler hep birden gülüt~ 
lerken hanende kadınlardan bifl 
Etem in kulağına eğilip birıey Jı' 
sıldadı ve bu sefer o kadınla Eted 

adamakıllı kahkahayı salıverdi ' 
ler. Galiba Elemin alay için ort'' 
ya savurduğu bu: 

- Aldırma cambaza bak! 

Sözüne karşı hanende karı dl 
onun kulağına usulca şunu f ıııl " 
dadı: 

- Yolunacak kaza bak! 
Ve köpoğ)u)ar, bunun üzeri11t1 

ikisi birden kahkahayı salıverdi ' 
ler. 

Kış, fena geçmiyor hani ... Kab 
Topkapı, kah Balat Fener, ki~ 
Langa gazino ve meyhanelerinJ' 
kah Sulukuleden, kah Ayvand ' 

' raydan getirdiğimiz çalgı takıOS, 
larıyle çok ho, bir alemdir geçifl, 
gidiyoruz ... 

Etem de yavaı yavat kıbjJllS 
kıyafetini aeğiıtirmeğe ha,ıad•· 
Ayağından yemenileri, bacakla : 
rından poturu, sırtından cepke111 

attı. 

Şimdi siyah çuhadan yat~ 
Fransız pantalonla çift düğnıeJı, 
omuz]arı kalkık caket giyiyor. 

Ara sıra, siyah, kalıpsız f eıinirı ii' 
zerine sardığı yazma mendili de,. 
biUbütün fırlatıp attı. AyaklarıJJ 

da bol garnitörlü rugan şıpıtı1'1~~ 
var. Yalnız helindeki vitne çiitiJ 

ğü kuıak duruyor, tabii kendi9İ~ 
ara sıra da mangırca filan bet11 

yardımım olmuyor değil... SoJ1~ 
gittiğimiz yerlerde benim taraf ' ıt 

Çok sürmeden bu kahine "ulusal 
hiiktimet,, adr altında karışık unsur -
lardan, diğer partilerden de kurul -
mağa başlandı. O kadar ki, Makdonal
di artık muhafazakar unsurun ga -
Iebesi altında görürler. Hele Muhafa
zakarların koyusu ve ~imdi başbakan 
olan Baldvin, başbakan muavini iken 
idare işlerinde btlyifk tegiri olduğu 
91yl•IY• ... 

1\-fakdonald lstanbulda her seyyah 1 
gibi camileri, çeşmeleri dolaşarak ge
ri döndü .. Ondan sonra da talii açıl -

" Daha çık
0

acak mı? Yoksa bugün -
lerden birinde müthiş bir gürültü ile 

Geceyarısı oradan ayrılırken o 
kestane gözlü, sarışın kız, Eteme 

surette bir çaktırmadan kulağıma eğildi: 
yuvarlanacak mı?,,, 

Makdonald hesaplı bir 
mevkie indi." 

- lmşayım, (konuştuğunuzu 
çaktım, parmağım içinıde ha!) ka-
rışmam ha! Küçük bey beniın ya
bancım değil; bizi biribirimizden 
sen değil, senin sülalen gelse ayı
ramaz. Hem bilirsin, bana derler 

dan masrafları hep o gördüğü iç~ 
belki hunların içinden birer pat , 

'se aşırıyor. Atının ne yapalım· "' 
nim bu angaryalarımı da b3~ 
türlü kimsecikler çekmez... ) 

(Devamı v,.r 
- Küçük bey, dedi, size böyle 

•• "' J çalgı falan filan lazım olunca sen 
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•Nr· 76 Yazan: Rıza Şekib 

Genç yerli cevap verdi : 
- Arkadaşım yarahdır, o kabi
leye dönsün size ben yardım 
edeceğim a 

Evet hatırlıyordu, Bu iımi bun· 
Cian on bet yıl önce ölen büyük 
babası Hitam ıık sık söyler ve bu 
Aslanlı adamın en iyi dostu oldu· 
iundan bahseder ve onun Afrika 
kabileleri üzerindeki teıirini uzun 
urun anlatırdı. 

Bu Aalanlı adam, büyük baba· 
aının doıtu olacaktı. 

lhti,ar yerli, kuru ve çatlak du· 
~aldannı büyük diliyle 11latarak 
senç adama: 

- Evet dedi, Aslanlı adamı ben 
tanımıyorum, fakat . kendisinin 
büyük babamın dostu olduğunu 
bilirim. Birçok defa onun ağzın • 
Clan Aılanh adamın hikayelerini 
~inledim ve doıtluğunu derin de· 
rin anarken dinledim. 

- Büyük baban kimdi? 
- Büyük babam, babamın ha· 

kikt babası değildi. O babamı ya· 
nma almq, büyülmüt ve evlendir
mif, çoluk çocuk aahibi yapmış 
biridir. Ona Hitam derlerdi. Ka -
btlenıizin en ihtiyar ve en iyi kalp· 
li biriydi. 

- Oldü mü büyük baban? •• 
- On bet yıl önce •.• 
- Ormanm kızı, Aılanlı ada • 

mm 1~d& ... A lsıjı adam bü~k 
bab~ tUyaa, Ormanın 
kızı da senin doatun<lur. Undan 
f enaltk gelmez. Sizinle görütmek 
istiyor. isterseniz onunla beraber 
gelir. isterıeniz, görüttükten son
ra, ayrılrraınız. Haydi yürüyün ... 

ihtiyar, yaraıına rağmen, iti • 
razsız yürüdü, öteki de bir ko .. 
yun ıibi arkada.tının peıini bırak
madı. 

Onnanm kızı yerlileri filinden 
atlıyarak karıdadı. Gözlerindeki 
ürkekliii gidermek · için cesaret 
verici sözler mırıldandı: 

- A.lanlarnndan ve fillerim • 
den bana doıt olanlar çekinmeme 
lidirler. Onların kendilerine za • 
rarlan dokunmaz. Siz de madem 
ki heırim doıtum olarak geliyor· 
aunuz, çekimnenize hiç lüzum 
yok ••• Hele korkunuza ... 

"Şimdi bana söyleyin, aiz ki • 
min esiriydiniz? .. Sizinle beraber 
kaç esir vardı? 

"Kurtulup kaçaıbilmeniz beni 
çok aevindirdi. Şimdi ben, kaça • 
mıyan arkadatlarınızı kurtarmak 
için gidiyorum. Bana yol göster • 
mek, yardım etmek istemez misi· 
niz? 

Genç yerli cevap verdi: 
- Arkadaşım yaralıdır. O, ka· 

bileye dömün. Size ben yardım e· 
decefim. 

Karta: 
- Arkadqın isterse gitsin. Se· 

nin yardımın bana yeter. Size ki· 
min esiri olduğunuzu sordum ce -
vap vermediniz. 

Gene genci cevap verdi: 
- Biz Saki'nin esirleriydik. Ge· 

ceyantı kaçtık. Bir köpeğin hücu
muna uğradık. Arkada§ım yara • 
landı. 

Ebühili söze kanttı: 
- Kaa,a, dedi, yaralı esir bü

yük babumın, babanın çok iyi 
tioıtu oldUğunu söylüyor. 
· - Büyük babası mı? Kimmit? 

- Hitam adında biriymiş ... 
Kar§a durdu. Düşündüğü bel • -

liydi. Bu isim ona da yabancı ge!
miyordu, Baba.sının ağzından bir
çok defa bu adı İfİtmİ§ ve hatta 
amcası Muratla babasının sene -
lerden sonra biribirlerine kavu§ • 
malanna Hişamın çok büyük yar· 
dımı dokunduğunu öğrenmişti. 

Karşa babasına karşı büyük bir 
iyiliği dokunan bir yerlinin akra
basını karşısında görmekle ıe • 
vinmiş ve bu yerliye daha b&§.ka 
bir hisle bakmağa başlamı§h. 

- Ya! dedi. Demek Hif&ID ıe • 
nin büyük baban dl?'. Onun, baba
mın çok iyi bir dostu olduğunu 

bilirim ..• Sağ mı şimdi büyük ba
ban? 

- Hayır, on Def yıl önce öldü 
ve öldüğü zaman bile Aslanlı ada· 
mı sayıkladı. 

- Sen nasıl oldu da bu yaşın· 
dan sonra esir olarak düttün? .. 

- Hiç farkında olmadan. Bi • 
zi, yük taşıyıcı olarak yanına alan 
Saki, kabileden birkaç günlük bir 
yol kadar uzaklaştıktan sonra 
kendisinin esiri olduğumuzu bil • 
dirdi. 

"Çok azdık. Adamlan çoktu. 
Kurtulmanın imkanını bula1'1& -
dık. Bugila eıir o1duğumuzun tam 
kırkıncı günüdür. Kurtulmak na • 
ıibi bugüne im it. itte ona da erit· 
tik.,, 

KarJ&11ın aılanlarındau biri ya· 
nına yaklatmt.fh. Önıriinde Afri • 
kanın hakimlerinden biri olan bU 
hayvanı böyle yakından görme • 
mitti. Onun haımetli duruıu ihti· 
yar yerlinin içinde bir korkudan 
çok yakınlık uyandırınıtb. 

Bununla beraber, kendisine 
keskin dijlerini göıteren Aslan -
dan ürkmemit de değildi. 

Karta aslanına ıealendi: 
- Buraya gel... Bana yaklq ... 

dedi. 
(Devamı \'ar) 

Yeni bir tip tren 
Paris, 12 - Parisle Havr ara • 

sında Y,eni bir tip trenin işletilme· 
si için tecrübeler yapılmaktadır. 

Çok süratli ve çok konforlu olan 
bu yeni tren, otomobille her hu -
ıusta rahatça rekabet edebilecek· 
tir. Bu trenler sayesinde if adam· 
ları aynı günde İf merkezlerine 
gidip gelmek imkanını bulacak -
lardır. 

Bu yeni trenin lokomotifi oto 
mobillerde olduğu gibi aerodina· 
mik prensiplerle hareket etmek -
tedir. 

~ SOYDAN nmma:u .. :::: 

Sünnetçi Ahmed~ 
lkametgih ve muayeneha· i! 

neıint Sirkeciden Sultanalımet i~ 
Yerebatan caddesi 40numaraya Hl 
nakleylediğini ıavgıb müıteri· nı 

• lerine bildirir. fi 
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DAVET 
Ünye kültür direktörü Bay Kemalin 

lstanbulda Pendikte bulunduklarını 
haber aldık. Kendilerinin Kurun ga. 
zetesi direktörlüğüne müracaattan 
ru rica. ederiz. 
ıınıınıı 1ııııııııı11 

- 8 O H 8 ft ~ ll · 1-llJ~ 
J:ISz,ala.rmp yıldla llareW olaAlu, UM• 

rinde muamele görenlerdlr. Rakamlar -. 
1% kapanıı •tıt ftyatlandır. 

nukut 
• Londra li2ll.- * Vtyuı 28, -

* NeYyork 126. 00 * Maı:Irld !7 -
• Parls 168, bO • Berlio 41, -
• Mlltno 19~. - * Varşovı !3, -
* Btülmı 8!, - "' Badape$te ~ .... -
* Atlna H,- * BUlmış 14, !O 

• Cen~vrr aıo ·• • Belgrad !14, -

• Sofya 24, - • Yokehamı 84.-
* Amırerda r• sı. - •Altın 9il!, -

. • erag 96, - *Mecidiye 53, -

* StokhOlm 31, -· * Bıak.aot !33 -

I • Londta 

Çekler 
624,- * Stothlm 3.tt3'l 

• Neryork o.7970 • Vlyar. 4..1834 

• Parls ı2.<•3- • Madrld 5.8063 

• Mlllno 9.7UO • Berlln t,974il 

• Erükse 4.751!0 • Varşo•.a 4,207:1 

• Atla~ E3.3480 • Badapeşte 4,33f0 

• CeneYıe 2.4:150 ., BUlı:reş 100,9715 

• Sofya 63,4090 • Belgrad :14.6742 

• Am5tcrdım ı. %170 * Yolı:obama !.7i(7 

• Prag 19, 1675 * Moskova 109t.:'0 

ES HA M 
iş Bantas• 9,!'•l - Tramvay x9,-

Aaadolu ~o.oo * Çimento as ın.6~ 
Reji 2. :ıo Onyoa Def. -.-
Şlr. Hayriye ıs.- ~ark Dcı. -.-

•Merkeı Bankası 59.- Balya -.-
U. Sigorta -,00 ~art m. ecza -.- ı 
Bomoutr 8,- Telefon -,-

-istikrazlar - tahviller-
•l933Tilrk Eor.l ,8.10 Elektrik -.-

il 26,lıO Tramvay 31,70 

. - lll 26.37\ Rıtıttm 44-
lstitriıı Dahili 1 94 ı 2 Aaadolnı 45,llO 

•lrc11ı ıscıkruı 95.- Anaclol11 il 45.80 
10!8 A l\1 ıo, - Anidolu lll ı.•o 
Sıvaa·Erzunım 96.~~ Müaıesıll A 46 :.:! 

ISTANBUL - 18,30 almanca ders. 
18,50 şehrazat, senfonik orkestra, 

SATILIK HANE 
Çapada Çukurbostan meydanında 

yedi oda ön ve arka taraflarında va -
si bahçeli tramvay istasyonuna iki 

dakika mesafede kullanışlı, havadar 
arka bahçesinde tavuk, koyun ve ke~i 
beslemek için f ennt müteaddit kü • 
mesleri vesair müştemilatı havi 29 - 2 
No· ev ucuz fiyatla satılacaktır. 

İstanbul 6 ıncı icra memurluğun -
dan: 

Bir alacağın temini için haczedi -
len bu kere satışa karar verilen Fın-
dıklı iskelesinde 3509 numaradı. mu
kayyet bir yük arabası ve doru renk
te sekizer yaşında iki beygir 13 - 8 -
935 gUnU l!laat 17 de Fındıklıda arbacı 
ların bulunduğu mahalde açık art • 
trrma ile satılacağı ilan olunur. 

TASHİH 

10 temmuz 935 tarfhU nüshamızda 

Beşiktaş icrasına alt bir ilanın sa -
tış glinU 14 ağustos 935 çarşamba gü
nü olarak yazılması lazımgelirken 

sehven pazartesi gösterilmiştir. Tas -
hih olunur. 

ZAYI 

lsak Konfino namına Tıp fakültesi 
eczane şubesinden verilen 29,12,928 
tarih ve 2832 /338 numaralı diplomayı 
zayi ettim. Yenisini alacağımdan es -
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Galata Papazyan Han /sak Kon
fino. 

Yeni netrlyat 

Havacılık ve spor 
Türk Hava kurumunun örgeni olan 

bu derginin 1.ıg inci sayısı çtkmıştır. l 
Bu sayıda değerli yazılar vardır. 
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........................ ,. 
Vapurculuk 
fURK ANONiM ŞiRKETi 

Istanbul Acental.ll'ı 
Liman han, Telefon: 22925 

Trabzon yolu 
GÜNEYSU vapuru 13 Aiu'-· 

toı SAlıI günü saat 20 de Ri· 
zeye kadar. 

izmir sür'at yolu 
S A K A R Y A vapuru her 

hafta P E R Ş E M BE günleri 
saat 16 da lstanhuldan 1M1RE 
ve P A Z A R günleri de ız -
MiRDEN lstanbula kalkar . 

Mersin yolu 
SADlKZADE vapuru 16 

ağustos C U M A ıaat 1 O da 
Mersine kadar. -----------

Üçüncü fcra memurluğundan: ı 

Balatta Ayastrati kilisesi Aynalı .. 
bakkal caddesinde 58 numarada borç
lu Katinaya: 

Hacı Yusufun alacağının temini 
zımnında tahtr tasarrufunuzda bulu· 
nan Balatta Ayastrati kilisesi Ayna -
Jıbakkal caddesinde 58 numaralı ev 
hczedilmişatir. Bu kağıdın elinize gel
mesinden itibaren icra ülas kanunu. 
nun 103 üncü maddesi mucibince on 
gün içinde bir diyeceğiniz var ise söy-
lemeniz için dairemize gelmeniz hu • 
susi tebliğ makamına kaim olmak ü • 
zere ilan olunur. (13687) 

Rimski Korzakof, pllk. 19,45: Ege caz ----------------------------
türkçe sözIU eserler. 20,15 konf erana. 
20,30 stüdyo orkestrası. Dirije profe • 
sör Laşenski, 21 radyo caz ve tanGo 
orkestraları. ıl,3E- son haberler. bor • 
salar. 21,45 şehir tiyatrosu artistlerin
den I. Galip, konuşuyor. 12 plak neş· 
riya tı. ., ı s '"' ! ... 

VİYANA -18;45 ltottSM". 17,20 ıra · 
mofon, 18,05 konuşmalar. 18,35 şarkı· 
19,05 konuşmalar, haberler, hava ra • 
poru. 22,20 Salıburg musiki şenlik • 
lri: Pigaroiun izdivacı, istirahat es • 
nasında haberler. 23,45 eğlenceli kon· 
ser. 1,05 eğlenceli numaralar. 

BERLIN 20,5 spor, 20,35 ulusal ya
yım 24,45 günün akisleri, 21, haber -
ler, 21,15 konuşm,.ıar. 22,05 Ştutgart -
ten. 23,05 haberler. 23,35 edebi yayım. 
24,05 MünJhten. 

BUDAPEŞTE - 18,05 piyano kon 
seri. 18,35 ulusal yayım. 19,05 cazbant 
takımı 20,05 talebe arasındaki arsıulu 
sal şampiyonluk müsabakası haberle· 
ri 21,53 piyes. 23,35 haberler. 24,05: 
Çingene orkestrasş, 1,10 son haber • 
ler. 

BÜKREŞ - 18,05 orkestra konse
ri 19,20 konser. 19,55 konferans. 20,20 
Salzburgtan: Figaronun izdivacı. 23, 
45: gece konseri. 
VARŞOVA -17,20gramofon,18,05 

karakudan Viyana musikisi.19,05 kıra 
at 19,20 şan kon~rl, 19,35 konferanl!I. 
19,50 gramofon, 20,35 piyano konseri. 
20,5!) konferans. 21,15 Danitnarka mu· 
sikisi 21,50 Haberler. 22',05 operet git 
zel rüya. 23,05 gramofonla. musiki. 
23,35 spor. 23,45 küçük orkestra. 

KELEPiR BOSTAN 

Çapada Çukurbostan meydanında 
tramvay istasyonuna üç dakika me • 
safede 5000 metre murabbarnda bir 
bostan çok ehven fiyatla satılıktır. 
Çap mucibince cephesi 175 metredir. 
Her şekilde ifraza elverişlidir. içinde 
eşcarı miisrnire mevcuttur. Bostana 
bitişik 29/ 2 No. haneye müracaat. 

~'~"~ur lllt4i111tf 
SehirTiyatrasu 

ıı ııı ıııımııı 

ll~ 
. llHUtll 

Bu hafta Te· 
pebaşı Belediye 
riya trosu: Per . 
~embe, cuma, cu • 
martesi, pazar gü· 
nü akşamlan saat 
21 de (DELİ DO· 
LU) 3 perde ope· 
ret. Yazan: Ek • 
rem Reşit, beste · 

!iyen Cemal Reşit. 
11 ağustos cumartesi CDeli Dolu) . 

nun 100 Uncu defak! sUrprlzlerL. 

-··KASE 
- -

-~NEDKALMlNA 

TLJ Q KiVE 

ZIR~~T 
BANK/ 51 
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25 yıl hapisanede kalar. 

Gönüllü Mahpus 
L Hatıralarını anlatıyor · 

10 -Mahaumlar, kendilerine 
verilen ianeyi dışardaki 

açlara vermişler 
Hap'ishaneye bir tabancayı nasıl 

Sokabildiği bir türlü anlaşılamadı. 
Sekiz gün :wnra da tıpış tıpış yü -

rfiyerek ölüm sandalyesine uıoılu uslu 
oturdu. Boşa giden firar teşebbüsü o-

11ttn bütdn enerjisini kırmıştı. Ulme -
den evvel de bana itiraf atta bulundu: 

- Doktor iyi biliyorsunuz ki sizi öl
diirnıeği adam akıllı kurmuştum. Ni -
Çin benim deli olduğumu bir türlü 
kabul etmediniz? Eğer firarda mu -
laflak olabileceğimi kestirmeseydim, 
aiıı muhakkak öldürecektim. Şansı -
llıı varmış! 

- Teşekkür ederim Şilli ! 
- Bir şey değil! .. Hoşça kal doktor! 

Bir gün hapishanenin avlusunda 
h§lı bir mahpus yanıma sokularak 
dostça bir tavırla bana sordu: 

- Bakın doktor, Sing Sing'in kapı-
11 iist&nde bir le\' ha eksik! Siz ceza 

~.resine müracaat ederek, i)o' İ hisse
dalıntş birkaç sözün altın yazılarla 
haJtk~dilml'"ini isteme lesiniz. Huradan 
fikbfımız da daima döner, bir dakika 
i~ 9U kapı ile büyük mermer du -
tara bakarız. Azat edilmiş, hürriyete 
kavuşmuş mahpusun rumzolacak kil -
fik bir dimleyi okuması iyidir gibi 
Celfyor bana.. Ben bu cümleyi buldum 
bite .. 

- Haydi bana da söyle! .. 
- Bilme ... ki söyliyeyim mi? 
fiök gözlerini yüzüme dikti. Bir 

lltflddet baktı. Kendine emnb·et ~eJ -
"'it olaca kt:r ki: 

1 - Kapının üstüne şu levhayı auın
aı· "\ d . · akında kavuşuı·uı,, df'di. 
eı. 

d ~anen bitkin olan bu adam herhal
k' kendi namına söz söylü)·ordu. Çün 
il hapbhane dıwarları arasında u -

ıun U7.adıya istirah:ıt etmek için bu -

~Ya gelişi l>İıinci <lefa değildi. Onu 
nı1ordum. Eskidenberi kendi kendi

lıe hep: 

size üç hadise anlatayım; içi öz dolu 
üç küçük hakikat .. Belki bunlar size 
ne demek istediğimi izah edebilir-

Hapishane idaresinin himaye ve i -
daresi altında mahpusların kurmuş 

olduğu yardım cemiyeti 1932 yılında 
birkaç yüz dolarlık bir iane ile kar -
şılaşmıştı. Geçen yıl bu para hapis -
hanenin bütün mahpuslarına kışlık el 
biseler giydirilmesine tahsis olunmuş. 
tu. Bu sene bu para ile ne yapılacak -
tı? Mahpuslar her teneffüste bir ara
ya gelerek hep bunu konuştular. A -
ralannda çıkan ihtilaflar gittikçe 
şiddetlendi. Büyük avlu her defasında 
sanki bir parlamento şeklini alıyordu. 

Bir gün bu tuhaf saylavlardan hl -
risi sıralardan birinin üstüne çıktı; 
elile, koluyla işaretler yaparak gü -
rültüyü susturduktan sonra: 

Baylar, size yapılacak bir tekli -
fim var. Elimizde paramız olduğu 

halde bunu ne yapacğımızı bilmiyo -
ruz. Baylar, para insana en lüzumlu 
olan neyi temin eder, biliyor musu -
nuz? Yiyecek satın alabilir. 

Deyince, her taraftan itiraz ses -
leri yükseldi. 

- Fakat bizlere yetecek kadar ye -
mek veriyorlar. Burada beslenip gi -
diyoruz işte? 

Adam, ortalığın yatışmasını bekle
di sonra da büyük bir süktlnla: 

- Kalın kafalı adamlar; bu fiyece
ğin sizin için olduğunu söylemedim. 
Evet bura da beslenip gidiyoruz. Fa -
kat Öl'8rda .:açhktan ölen işsizlu :vu. 
Bunun ne demek oJduiun•i.&Caba içir 
nizde hilen var mı? Ben ne demek ol-
duğunu biliyorum. işte size teklifim: 
Elimizde o1an bu iane ile dışardaki iş
ıo;izlere yiyecek alalım ... 

Bu teklife herkes elini kaldırdı ve 
birkaç gün sonra mahpusların \'erdi -
ii paralar sayesinde hür adamlar 
karınlarını doyurdular. Bu hikaye si
ze belki de uydurma gibi gelir. Fakat 

- Ben sebatın tam bir örneğiyim. haştan aşağıya kadar doğru olduğu -
n~r dururdu. na sizi temin ederim. 

h Onun bu şakaıııında ht>nce derin bir • Öteki hlklye 
akilcat vardı. 
Slng - Sing, eski konuklarının ek -

a.rtya dönüp dolaştıktan sonra gene 
teldfklerinl görmüştür. Bu eski bir 
'talar sözünün gerçekliği olduğunu 
~erdena koyuyor : "Tilkinin dönüp 
!lattıkta.n sonra gideceği yer kürk -

ç" dUkkinıdır .,, 

rt nir ·~randevusuna koşar gibi hür
~ete çıkan iki mahputan birisini, 

it her nedenM gene hapishaneye ge-
11 &'etlrfyor. 

l)ı dU9Unen lnaanl•r için Uç 
hikaye 

trıaltahaeet ve köttiUlk ruhu, suçlula -
lllklerlae lflemiş midir? 

,:-l11ta defli .. Ekseriya zavallı bir 
il • betltfade aksi talihle kucaklaf
eİ!. Ye eoeyal mecbart7etlere boyun 
~al ifrenememfttfr. Haydi 

Zührel'İ hastalıkların teda,·isinde 
kullanılmak üzere hapishaneler mer
kez laboratuvarı hana hiç tecrübe e -
dilmemiş bir ilaç göndermişti. Bu i -
lacın henüz tanınmamış olduğundan 
kullanılmamasına emir , ·erilmesi için 
hapishaneler umum direktörlüğüne 

başvurdum. Müracaatime aldıran ol -
madı. Halbuki elimde de tedavisi la -
zımgelen birçok hasta var, başka l -
lacım yok ... 

Ben de bu vaziyet karşısında mese -
lenin neden ibaret olduğunu hastala -
ra açıktan açığa anlattım. içlerinden 
birisi: 

- Aldırma be doktor dedi- ilacın 
bizi korkutmuyor. Haydi insaniyet 
namına kendimizi tecrübe tahtası ya
palım!-

(Devamı vu) 

En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: (19) 

Alman imparatoru Çarın 
teklifile alay etmişti 

Hiçbir ulus Rusların uzattığı 
ze1Jtin dalına elıemmiyet vermedi 

- Çar ikinci Nikola devlet tef· 
leriyle onların bakanlarından ba.· 
rıtı dütünmelerini rica ediyordu. 
Muhtıra unutmamıt olduğum fU 

cümle ile baılıyordu: 
"Genel barı!ın idameıi uluılar 

üzerinde ağır bir yük olarak çö • 
ken teılihatın azaltılmasına im • 
kin verecektir; bu da bütün dün· 
yanın durumunda eritilmesi özle· 
nen bir üJküdür ki bütün hüku • 
metler onu gerçekleıtimıek için 
var güçleriyle çahpnahdır ... ,, 

Entelicenı Servisin tefi kendi 
dütünceıini de söyledi: 

- Cenevrec:le on yıldanberi 

tekrar edilegelen ıözler de bun • 
dan batka bir,ey değildir. 

Burada ben de sordum: 

- Peki Çarın Kremlin sara • 
yındaki ıalonda uzun uzadıya dal 
dığı mürakabeden çıkan bu mey· 
veyi, öteki uluılar naııl dev,irdi? 

istediğim kartılık bir iki ökıü· 
rükle batladı: 

- Hnn; Hım! ... Hiç kimseye 
laf atmıyalım ! Çünkü hakikatte 
ulusların hiçbiri bu ite ciddi bir 
gözle bakmadı... Hohenzollem 
imparatorluğunun yuvarlanma • 
ıından ıonra çarıı ve pazarlarda, 
genel meydanlarda devlet esrarı 
olan gizli vesikalar elden ele do -
latbfr İçİll me9eli ikinci Vilhel • 
min bu meseleye dair olan dütün· 
celerini doğrudan doğruya öğre • 
nebildik ... Prenı Radolin olurmut 
Çarın teklifine dair uzun uzadı • 
ya bir rapor yazmıftı. ikinci Vil· 
helm, eline kızgın kalemini ala -
rak, raporun ötesine berisine not
lar karalamıf, ve buncla da hiç 
merhametli davranmamıttı. 

Bu raporun her cümlesi için ha
zan kaba, hazan ~ok sert, ekseri • 
ya da alaylı notlar yazmııtı ... 

Bununla beraber resmi bakım· 
dan büyük bir tevk ve heyecan 
uyandı.Bütün dünya matbuatı İm· 
paratorun uzatmakta olduiu zey· 
tin dalını ıelimladı ve hükumet· 
ler ikinci Vilhelmin çirkin ve can 
ııkıcı bir yol diye tarif ettiii itin 
münakaıaıına giriteceklerini IÖy· 
lediler ... Bunun üzerine Laheyde 
toplanarak güzel güzel söylevler 
söylendi ... 

Bet yıl sonra iıe, Ruılar Japon
larla Boğaz boğaza geldiler. Hal
buki Japonlar da kop kota La· 
hey'e gitmitlerdi. Kont Muraviyef 
odaımdan çıkarken diplomatın 

bir ameli değeri yoktur! 

Biraz dütünür gibi davrandıli -
lan sonra da ıözüne devam etti: 

- Cenevredeki Uluılar Kuru • 
muna mantıki bir biçimle varmak 
için Lahey'in bu masallarına lü • 

zum vardı. Fransızların iyi yürek· 
li dördüncü Hanrinizden ve onun 

Sully'ıindenberi demek ki hep U· 
luılar Kurumunu dütünüp duru • 
yorlardı. Bunu ayak üıtüne koy · 

mak iti Vilıona düttü. Fakat, size 
dediğim gibi geçmitin bütün bu 
teıebbüılerini bir tarafa bıraka • 

cak bile olsak, asıl fikir Vilıondan 
doğmamıtbr. Bunun onoru (tere-

fi) 1917 de Lord Filmor'un bat • 
kanlığı altında toplanan bir lngi
liz komisyonuna aittir. 

Komisyon 1916 da Lord Seıil 
çizdiği çerçeveyi münakata ve teı 
pit ebnitli. Vilıon, Ulualar Kuru· 
munu , Versay muahedesine r.az· 
dırttr. Bu itte ona Amerikan Dıt 
itleri Bakanı Miıter Robert Lan· 
ıing yardım etti. Onu Pariıte Vil· 

sona katiplik, özel kalem direk • 
törlüğü gibi itler yaptığını gör • 

müttük. Muahedecle Uluılar Ku • 
.rumuna ayrılan bölüğü 26 madde 
doldurmuftur. 

- Uluılar Kurumuna dai .. ıah· 
ıi hatrralarmız var mı? 

- H~ füpheıiz ... 

Dedikten sonra bana önce, "do- · 
kunma yakar,, demit olduiu ko • 
caman not paketini gö.terdi, 

- Size söyliyebileceklerim: ' 
Ancak tecim, uluılann sağlığı, sı
nırlardan kolayca ıeçerek gittiği 

yerde ölüm tohumları saçan uyuı
turucu maddeler lro~trolu gibi bi· 
ribirine bağlı l>üyük toaya) mese • 
leler için dünY.&Jlm C:lört bir köte • 

sinden kotup ıelen adamlann yap 
tıklan toplantılara dair olan ha· 

tıralarmıdır... Kalpazanltia dair 
yapılan bir toplantıda hulunmut

tum. Burada gerçekten ıüzel nu • 
toklar dinledim; mükemmel ra • 
porlar okudum ... ' 

,.., '(Devamı var}' 

Karol LambarJ üs mulatelil •as tııutıleti1'• 
.... 

"Yüz çeşit saçh kadın,, a 
göre saç tuvaleti 

Holivutta her gün, hatti ıünün 
her ıaatinde ayrı bir saç tuvaletiy. 
le görüldüğü için "Yüz çeıit ıaç
lı kadın,, diye anılan ıinema yı!dı-

zı Karol Lombard, saçlarını nasıl 
tıtvalet ettiği hakkında bir gazet' 
dye tunları ıöylemittir: 

dir. Onun ilhamlarmdan iıtifade 
ederim. Volanlı bir elbiıe yap
mıtıa saçlarımı bukleli olarak dü
zeltirim. Elbiıem ağır ve ciddi 
iıe saçlarım da öyle olur. Çok tü· 
kür ki saçlarım tabiaten düzdür. 
Eğe: kıvırcık olıaydı istediğim 
tekli vermek daha güçletecekti.,, 

- Bu diifün~eleeriniz güzel. 
dediii gibi; Mançuriye uzatılan 
Sib1rya demiryolunun kolu Ruı 
lUccarlarının on yedinci yüzyıl -
clanberi istedikleri o serbest lima· 

1 nı nihayet Rusyarım eline geçir • 

"- Saç tuvaleti hakkında ken· 
dime mahsus fikirlerim vardır. 

Bir kadının kusursuz tık olabil ... 
meıi, günün muayyen saatlerinde 
elbiıeıini naııl değittirirse, ıaç 
tuvalf'tini de öylece deiittirmeıi
ne bağlıdır. 

Fakat 9apka giyince bütün ihti· 
mamlarınız boşa gitmez mi? 

"- Hayır. Şapka giyeceğim za. 
manda tapkalarımın tekli ıaç lu· 
valetini tayine Yclrdım eder. Şap
kam kenarsızsa saçlarım arkaya 
doğru çekilmit bulunur. Kenar&t 
ıapka ile ıaçlarımı öne çekmek İ· 
tiyadımdır. 

' t' mıt ı. 

Slr Bazil be.tını dikleıtirerek: 
1 - Genç Çarın denemeıinden 

1913 de Andrew Carneıie'n?n ya· 
pdan t8rene kadar bant için tam 
yirmi tane konıre toplanmıı. yüz· 
lerce ıUzel s8yleT ı8ylenmlıtl. 

BuTada ben de s8ze ıu ıorıum· 
la karııtım: 

- Peki ıUnUn birinde dUn7a u• 
luılannın 10nıuııı bir &anıa lraw· 
ıacaldarına inanmıyor muaunu•? 

Slr &•il karııt.lc Terdi ı 
- lonlm p.hıt dU,Uncemln hlt 

Hiç bir kadın ıolf veya teniı 
oynamak için dllntel bir elbiwı 

ıiyıneyi aklına ıetirmez. Baloya 
gitmek için de bir ıpor elbiıeıi 
giyemez. Elbiselerini zamana ıö
re deliıtiren kadmlar neden ıaç 
tuYaletlerine llkayt oluyorlar?,. 

- Her.Un ye11i bir ıaç moda11 
naııl bulmalı? 

"- Qolc ıad• Dlr ittir 1'u ••. Saç 
tuYaletlmclen mNul olan ter•lm· 

Saçlarımı İstediğim tekilr'f' 
tutmak için güzel bir kolmwa ile 
hole~\ 11latır, SO?l""a iyice firikıi • 
yon yaparım. JSö,·lt>ce ıaçıma is 
tediğim tekli muhafaza ettirmek 
kabil olur. Saçlarımnı •ekH!Ari•ıi 
o kadH ıık defi,tiririm ld bir ıek· 
le alıımaıma im.it~ yoktur.,, 
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100,000,000 
Kişi 

Poker 
Ti RAŞ 
B iÇ A G l 

KULLArtMAKTADIR. 

:il 

ıstanbuı 0eledlyesı alanları 

Cinai 

Çidene tahtui 
Gürgen kala.a 
Taban ağacı 
Kol ağacı 
Sergen iıpit (çift) 

D11 budak parmak 
İıpitlik gürgen 
ihlamur tahtası 

Kuta ne 

~aıhk 

adet 

2200 
350 

150 
750 

3000 

12000 
30 
40 

20 
600 

Fiat 

8S 
200 
120 
50 

23 
s,s 

2SO 
180 

180 

65 

eb'adı 

400X28X2,5 
400X28X4,5 
400Xl0X10 
300X8 X 8 

300X 3X8 

330X 35X 3 

330X 3SX 3 

Balat atalteıine lüzumu olan ve yul(arıdn. cinai, miktarı ve 
kıymeti yazılı bulunan malzeme pazarlığa konulmuftur. lıtekli 
olanlar §artnameaini levazım müdürlüğünde görebilirler pazar· 
lığa girmek İçin de 379 liralık muvakkat teminat makbuz veya 

mektubile beraber 14/ 8/ 935 çartamba günü aaat 15 de daimi 
encümende bulunmaJıdır. (8. ) ( 4422) 

Sc:ıelik kirasına 264 lira değer biçilen divan yolunda alemdar 
mahallesinde hoca rüatem sokağında 8 odali darünade ağuı 
Mehmet ağa medreıeıi açık arttırma ile kiraya verilecektir. la -
tekliler !artnameyi levazım müdürlüğünde görebilirler. Arttır • 

maya girmek için de 19 lira 80 kurutluk muvakkat teminat mak· 
buz ve ya mektubile beraber 14/8/ 935 çar9amba günü saat 15 
de daimi encümende bulunmalıdır. (1) (4419) 

18\lt«tiuı 7 ncl icra memurlugundan: 

Emniyet sandığına 
(300) lira mukabilinde birinci derecede ipotekli olup paraya 
çevrilmesine karar verilen ve tamamına (1100) lira kıymet tak
dir edilen KadrköyJinde Haıanpafa mahallesinde Kurbalıdere 
aokağında eski 6 MÜ. yeni 80 numaralarla mura.kkam ahıap bir 
bahçeli evin tamamı açıkarthrmaya vazedilmittir. Arttırma pe· 
tinclir. Arttırmaya iıtirak edecek müıerilerin kıymeti muham • 
menenin o/o 7,5 niıbetinde pey akçesi veya milli bir bankanın te
minat mektubunu himil olmaları icap eder. Müterakim vergi, 
tanzifat tenviriye v" vakıf borçlan borçluya aittir . .C-rttrrma ıart· 
na.meıi 23/8/ 935 tarihine müaadif Cuma ıünü Dairede mahalli 
mahsusuna talik edilecektir. Birinci arttrrmaaı 17 / 9/ 935 tarihine 
müaadif Salı günü dairemizde saat 14 ten 16 ya kadar icra edi • 
lecek, birinci arttırmada bede], kıymeti muhammenenin o/o 75 ini 
bulduiu takdirde üstte bırakılır. Akıi takdirde aon arttırmanın 
taahhüdü baki kalmak üzere arttırma on beş gun daha temdit e
dilerek 2/ 10/ 935 tarihine müaadif Çartanba günü saat 14 ten 16 
Ya kadar Dairede yapılacak ikinci arttırma r.eticeainde en çok 
arttır&nın üstünde bırakılacaktır. 2004 numaralı icra ve lflaı 
kanununun 126 mcı maddesine tevfikan hakları tapu ıicilJerile 
sabit olJJnyan ipotekli alacaklarla diğer aHkadaranın ve irtifak 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve huıuıile faiz ve maarife dair 
olan iddialarını ilan tarihinden itibaren 20 gün zarfında evrakı 
mi:ıbitelerile birlikte Dairemize bildirmeleri lazımdır. Akai tak
Clirde hakları tapu ıicillerile ıabit olmıyanlaT ıahş bedelinin 
paylatmaaından hariç kalrrlar. Daha fazla malumat almk iıti • 
yenlerin 9351622 numaralı dosyada mevcut evrak ve mahallen 
haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anlayacakları ilP.n olu • 
nur. (4697) 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce ki,iyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 5. ci keşide 11 Egliıldedir 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayrıca: 15.000, 12.000, 10.000 liralık ikramiye 

lerle (20.000 lira) lık mükafat vardır ... 

HABER - "Akşam Postasr . 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20.000lira 
mükafat 

H AGU~TOS - 1935_~ 
• .~ ....... -: • t • ~.. "" ... , 1 • ~ - • •• • • " • - . . ' .. . ···. ~ ~ ... .. . ' ... ~ ... . ... 

iki muhtelif tertip - Yedi kura 

Birinci tertip· ... 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene 1 Nisan ve t ilk tetrlnde kumbara 
aahlplerl araamd• c;ekllen kuralarda ve her 
defasında 207 klflye be,er bin llra tevzi 
edilmektedir. 

Birinci mllk4fat: r ıooo ımı 
ikinci 

" 
250 

" On kişiye yUzerden 1000 
" Yirmi " elllşerden 1000 
" 175 

" 
on ardan 17~0 

" 
Beş bin liralık kura 

1 ilk teşrinde çekilecektir. 

ikinci tertip ••• 

Senede beş defada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Yeni ihdas edllen bu kuraların her blrlnd• 
tek kumbara sahibine iki bin Ura lkraml7• 
verllmektedlr. Bu kuralar senede bet deta ı 

Şuoat, Haziran, 
Eylul ve Temmuz, 

Birinci kanun 
Aylarmın ilk gUnlerl c;ekllecektlr. 

iki bin liralık ilk kura 
1 Eyltllde ~ekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş or maları lazımdır 

- . ' . .,. " . .. .. . 

lstanbul Sıhhi Müesseseler Arttırma 
Eksiltme Komisyonundan : 

Tıp talebe yurduna 
Heybeliada Sanatoryomu. 

Azı 
15,000 
3,500 
2,100 

18,000 
400 

Çoiu 
19,000 

6,500 
3,900 

20,000 
600 

Kilo 
., 
" ,, 
,, 

Muvakka. 
370 Lira 
211 ,, 

Garanti ,~inıl 
50 K. Toz ıe!cer 
57 K. 
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Senelerdenberi Uğraşıyorlar •. Kimse aynını Yapamaz 
DONYADA M 1sL1 BULUNAMIYAN BiR ŞAHESER 

HASAN KOLONYASI, LOSYON ve LAVANTALARI 
llasan Kolonyasını Fransa,Almanya ve lngiltereye J:>eraberce ıötilrUyorlar. Orada bulunan ecnebi doetları bu mU. tesna kolonyanın blltUn dflnya piyasalarında bir lflne teudUf edilmi.) erejl 
li birlikte beyan ediyorlar. Esau fabril::.!:.:-ından meşhur Sandenon bile bu Jıusuta kaU olarak "Hasan kolonyası kadar nefis bir kolonya yoktur" demlt Ur. Ne l•ıllterenJn Atkfn90nu, ne Al • 
2-anyanın 4711 l, ne Fransanın Jan Ma risi, ne de dünyadaki kolonyalar Basan kolonyasının nefis ve can verici kokusuna benz1yemeL Hastalara ş1fa ve ren, sinirleri telk.ln eden, her ince ka· 
dına, her zevk sahibine kendini sevdi ren Hasan kolonyasını yapabllmek için kolon)'&eılar dalma ufrqıyorlar. J'a kat Hasan kolonyası bir sırdır ve bu ~·&· dUn1a bir ataya ıelae yapılamaz. 
Buna imkan yoktur. 90 derece halis U mon ::~f'1'1 "ri kolanyaslyle, yasemin, )eylik, menekte ve mil flörlerlnl, losyon ve IAvantalarını Hasaa markuiyle alınıı ve başka bir kolonya Teya lot-
)on verirlerse aldanmayınız. Hasan de posu: Ankara, tıtanbul, Beyoflu. """ 

BAYAN MüZEYYEN 
PANORAMA BAHÇESiNDE 

T•l.,an : •toes 

IJnı~ &111ırnııırı 1e liın1111rı ııııııe uııı ı~nı ııınıın 

REVl.f E~ 
• clakik, en buau, en IOD modeller 

ftVOOLu-.... ı Mıautu. r.u111ıaı Gaddeel .. 

o " "'AT " ... : ••• TCI MS'Ylllt TUMI Ca•eseeı 29 
IBTANeUL-.Sa : A. IClfl,VAN. Sulta" Hamam, 

Veni Cami Cadct•I 4 
AMK'ıltA" da ı ltfZA TllVtrlK, Bankalar Cadcl•I 8 

UmumT Deooeu : letanbul . .. ho• Kaoı, Ta, Han ıe Telefo" : llU4 

llk eluiltmesi F eıhedilen ve muhammen bedeli 19742 lira 
olan 32 kalem lutik malzeme 28/ 8/ 935 Çarf&Dl>a gcnil ıaat 
15:30 da kapalı zarf uauliyle Ankarada idare binaaıı'lda ıabn a· 
lırıacaktır. Bu İfe girmek iıteyenlerin 1480,65 liralik muvakkat 
tenıinat vermeleri ve kanunun tayin ettiti veıikalar ve ite ıir • 
lllfe manii kanuni bulunmadıjma dair beyanname ve teklifler 

ASiPiN KENAN 
Tstanbul Mllll EmlAk MUdUrlUğUndenı 

Muhammen 
Deleri 
Lira 

Halis ve hakiki tabletleri mhhatfnlzt 
90fuktan ve btltUn afrılardan korur. 

FENER i~e aynı gün aaat 14,30. a kadar komisyon Reiıliiine vermeleri 
&umdır. Bu ite aid tartnameler paruız olarak Haydarpapda 
l' cıellüm ve Sevk Müdilrlüiümüzde Ankarada Malzeme Daire· 
&inde Daiıtılmaktadır. (4730) 

UMUM 
YARALARDA. 
BAŞvEVÜCUD 

·-
EMINöNO 

: ~bdiaut;qı Fener &pı caCldeal ..ki 
19 • 21 1eni 11 eaJl)ı Uatiinde iki oda 
bulunan kiiir dükklmn tamamı. 
: Ahıçelelri mahallesi Limon -.ı..ı . 

IObk eıki SS • &7 JeDİ 17 1&1'.111 CIUk· 

1000 

• 
s_ '1ubammen bedeli 40,0Cv hra olan Ankara, Eıkitehir, Konya ve 
"'lrıtuıı depoları IU tasfiye ıeaiıatları 23--9--935 Pazartesi aünfl 
la t 16 de kapalı zarf uıulü iie Ankarada idıırtı binaıında ihale edi. 
~ktir. 

ÇIBANLARINA 
J(A R.ŞI 

kinm S/120 payı. '- ı· 417. ., 
: Kulotlu mahall.i qa liam11111 10 • -

kale etlri 74 • 76 yeni 99 apı ~ftk'ktn SİKATRİND 
TAKSIM 

Bu ite ıirmek iıteyenl~r 3000lirahk muvakkat teminat ile ir.ana
. tayin eltili vesikaları, kanunun 4 üncü maddeai mucib4nrA ite 
~!!le kanuni manileri buıunmadıpna dair beyanname ve teklifle
) Ilı aJnı tıilr· saat 14 de k~darCer daireıi komi•yon reiılifine 
'9tbıeleri lbtmdır. 

SATILIK KOTRA 

4,50 boyunda her talumi1le hir 
f&rpİyole ıatdacaktır. Garmek iıtİ· 
yenler: Mocla, Cafer ala mahal
leai Şifa aokak KaramOıelli Kot· 
racı Bay Muıtafaya, ya da: Gala· 

taıaray 265 No. terzi Turıuda 

BA.UT 

ve oclanm 67Sl1200 f!a)'L . -- ~ 

NMiclea 83 

. . . .,., ' 183 
ı Hacı faa yolmtliaııe ion1' .an 30 .-.. . 
M. yeni 41 1&J1lı mn 3/18 P.&J.L 98 

Bu 1te a~t tartnameler 200 knnq mukabilinde- Ankara ve Haydar 
I'~ veznelerinde ıatılmal..ıaclır. (2040) ( 4550) 
~ 

METAMORFOZ iatYIUID&Jan. "(4fte) · 
.. 

AL TIMERMERı H.a Demir mahalllli JiamaHar 10-

bk 8lld 88 yeni 84 VAlllll tununr. 80 
Yubncla yuılı mallar 16/8/931 C..... tUnU aut On iki 

ol\1zda açmk arttırma ve mübadil ikinci tertip tasfiye v•İkatiyle 
atrlacAtır. l.teklllertn ~ele yedi ~ P97 .. lerini-eaat 12 
den enel yatırmaları. (8.) (4427) -- - ---- - --- 2.2 & 22 dl fil 

S:R!=:~RtLEK YATAOI 

rakol kumandanlarına mahıua e· 
mirdir.,, 

Dütünmek kudretini kaybeden 
Monıomeri bu emirnamenin ha
kiki manaıını anlamaktan u ıak o
larak ki.iıdı imzaladı. 

T ribule gözlerinden bir •evinç 
ıtıiı fıtkırarak bu kıymetli kilıdı 
alıp : 

- Anlıyoraunuz ya azizim. E
limde böyle bir emirname bulun
dukça ıatoya ıirip çıkabilirim 
dedi. 

Mongomeri hiddetinden bolu 
)arak: 

- Öyle olıun! •• Fakat bu mu· 
vaff akiyetiniz pek uzun ıürmiye· 
cektir ... Bir hafta ıeçmeden.. 

Derken, Tribule onun rıöıün:; 

kesti: 
- Oh •• Bir haftadan evvel he· 

pimiz Fontenblöden uzaklatmt' 
bulunacaiız .. 

Zabit de bunu anlamak iıt:yor· 
du. 

içinden: 
- Yılan lıerif ! .. Allah vere de 

bu söz doğru olıa '... diyerek r.te~ · 
den çıktı. 

• • • 
Erteıi sabah kralın bekleme ıa· 

!onunda duran Mongomeri Birine; 
Franıuvanın kendisini çağırması· 
nı ıabırıızlıkla bekledi. 
ı Fakat kral, av tuvaleti gibi mü. 
him bir itle uiraııyordu. Muhafı1 
amanclamndr '1 dün ıeceki araı 
.... lanna ait bir ıey aormadan 
ormana ıitmek üzere ıatodan çık· 
tı. 

A. vdan dönüldükten ıonr~ kral 
ile Dütea Detamp ara•ında ıeçen 
vakayı görmüttük. Moqomeri bu 
münasebetle kralın bir ıülümte· 
meıine nail olarak biraz içi rahat
lamııb. 

Ondan ıonra kral Jiyetin yanı· 
na ıitmiıti, orada da olan hlcli· 
aeleri anlatmıttık.. 

itte tam bu anda Birinci Fran· 
ıuya vermiı olclufu emirleri ha· 
tırladı. 

Monıomeriyi çalırtarak öyle 
hiddetli bir tavurla ıorplar ıor· 
du ki bu halden ödü patlıyan za. 
bit pek fena dakikalar ıeçirdiiini 
hi11etti. 

Likin derhal kendiıini toplıya· 
rak cesaretlendi ve her teJi talie 
bırakarak: 

- Şenetmaab, ne Madlen F el'· 
ronu ve ne de iki araeriyi tevkif'! 
muvaffak olamadık. Bunun sebe
bi iıe bunların F ontenbUSden U· 

zaklatm4 olmalarıdır. dedi. 
- Buna emin miıiniz?. 
- Tamamen tevketmaab 1. 
Bunun üzerine Monıomeri kra· 

1ı memnun edecek bir takım t•Y· 
ler uydurarak: 

- Şevketmaab, dün aündüz Vd 

gece altmıt kadar adam p.kala· 
dık ve ptoya ıetirdik. Eter mü
ıaade buyurulursa bunlan aerbeıt 
bırakalım, cliyip a&zlerini bitirdi. 

Birinci F ranauva Monıomerinin 
ıözlerini meyuı bir ta.urla clinle
mitti. Şüpheıiz ki dütünceti bqk.a 
bir teyle uiratıyordu. 

~- ~ - . -

" ...... ' ... 
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Moqomeri hemen kapıyı b· 
pıyı kapatıp Tribuleye clolna Jtl· 
riidU. 

Kanbur: 
- Ha, aklıma ıeldl .. Konup.· 

cak teJlerimiz var M8ıy8 d8 Mon· 
ıomeri. Bununla beraber but ••· 
kerler vardır ki kulakları çok de
liktir. Ben bunun tadını tattım. O
nun için bot yere aobkta bekliyewı 
askerleri ıısnderseniz daha iyi ol· 
maz mı? decll. 

Hayreti aon dereceyi INlan 
Monıomeri: 

- Boı yere mi? •• Niçin bot 1• 
re? .• dedi. 

- Amma tuhaf!. Mademki ben 
ve arkadatlarım arzu.muzla teılim 
oluyoruz, buna ne lüzum var •• 

- Arkadatlarınız mı? •• 
- Evet, iki aevıili arkadaıım. 

Bunlar adaletli Fransa Krah 
Franıuva dö Valuvanın emrine İ· 
taat etme ti bilir iki delikanlıclı r 
Bunlar hapishaneye ıitmekten bat 
ka birteJ iıtemiyorlar. Fakat is· 
tekleri benimle beraber ıitmek ve 
birlikte olarak beni ıörUnce pek 
memnun olacatına eıqin oldutum 
kralın huzuruna çıkmaktır. He! 
ne kadar onlan bu dUtUnceden 
vazıeçirmeie ç.alııtımıa da mu 
vaffak olamadım. 

Azizim Moqomeri .• lıter ıaiai· 
niz onlan çafıraJllll da hep birlik· 
te aıkerlerinizin aruına sirelim .. 
Manfredle Lantene, "iıte Möty5 
Monıomerinin eliyle hapıettili 
Baıtil :ıindanmdan çıkan meıhıu 

Tribule buclur 1,, dip baiıracak· 
lardır. Çtınıdl çok tWdir ki h .... 
keı Butilclen ~dcmamn ne bdaı 
kolay olduiwm bilir. 

Monpmeri daha fasla clinlem• 
eli. 

Sokaia çıkarak kap111 kapadL 
Müfrezenin Ç&Wfuna ıobiın bat
lanna konan JK)9talan alıp hep 
birlikte ptoya dönmelerini emret
ti. I 

- Bu otelde kimae 7M.. Kutlat 
uçmuf •• Fakat IMlki otelciJi ıorp. 
ya çekerek bazı te)'ler öJrenebi
lirim. dedi. 

Cawt amirinin b61lece lzaliat 
vermeaindeıı memnun olarak h• 
men askerleri toplıyarak ı•ri din.· 
dü. Monıomeri de tekrar otele 
airdi. 

Tribule yumrupyla llir lll&l&J& 
vurarak: 

- Otelci, Anjo prabı retir t 
emrini Yerdi. 

Ve bir itaretle Monoıomeriyi o
turmaja davet ederek ıen bir ta .. 
vurla: 

- Kralımısın Ye ıoytarınm HY• 

dili pr&P bu olduiu için tabii 
mahafıs kumandanı ela bunu ... 
ver. dedi. 

Otelci maıaya büyük bir tarap 
ıürahiıi bırakarak Tribulenin bit 
itaretiyle çekileli. 

T ribule iki bardaiı clolclurdu. 
Bir yudumda içtili f&r&p baT"

daiını maıanın üzerine koyduk· 
tan ıonraı 
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- Söze bıraktıiımız yerdeı1 
baılıyahm dejil mi? dedi. 

- Nerede bıraknıııtık? 
- Ah azizim, hafızanız pek 

kuvvetsizmif.. Size yardım ede· 
celim .. Galiba kolumdan tutaral. 
beni ıaraydan çıkartmıt ve tekrar 
kralın ıözüne ıirdijimi zannede· 
rek ıizi Franıuyaya metetmekli
iimi aöJlemiıtiniz .. 

- Ev-:t .. Peki timdi ne dem~:< 
iıtiyoraunuz? 

- O vakit ıizi yalnız bırakarak 
kaçmıttmı. Fabt bundan rltlayı 
aff ınzı iıterim. Saraya dönaü·ğü. 
nüz zaman kral derlial b•ni yaka 
layıp Butile ıöndennenizi ve o
rada gülüt ve ailayıılann dıtar· 
dan duyulamıyacaiı bir zindana 
kapatarak unutulmağa bır&knia. 
nı~ı emretti. 

Ya vay yavat kendisini toplam" 
ia çahpn Monıometi: 

- Bunu nereden biliyorsunuz? 
diye ıordu. 

- Bildiiim ıize yetitir, nere · 
den öğrendiğimi sormayınız. O· 
nun için ertesi sabah krala, uıtalı· 
iınız sayesinde Baatile tıkıHıjmu 
haber verdiniz. Yalan aöylemit
tiniz azizim. Bununla berabe • 
bu yalan terfiinize bir bqlangıç 
oldu. 

- Belki .. Alt tarafı •. 
- Bunu bilmiyecek ne var. E 

ler ıiz ıenç doatlamm ~f et· 
19Jdhn., Mil de ayni amanch 
kendimi tevkif ettinw:ek ve krala~ 

.. - ŞeYketmaab, bqka bir aefe. 

rinde beni Butile ıötürecek me• 
muru MÇerken daha dikkatli dav. 
ranınız •. diyecektim. Tabii ıiz d9 
bu tözümün teıirini görecektiniz . 
Monı~meri tiJ.redi. 
Pel,ili anhyqrdu ki böyle bir 

hidiı~ kendiıi için pek büyük bir 
felikete ıebep. olacaktı. Rütbeı:, 
llJevkii, kazandıiı ıüven (itimat) 
elinden ıitmekle beraber ıene ya• 
kayı kurtara mıyacaktı. 

Hiddetinden diılmni . 11eırda· 
tarak: · 

- Evet, bunu anla~ıiım için it
te 1örüyor1unuz ya doıtlarınız di· 
ye andıiınız iki ıer1eriyi tevkif et· 
medim. 

- Bu gece öyle oldu amma, ba•· 
ka bir ıece tevkif etmiyeceiiıai,; 
ne maliim? 

- Size namU1um üzerine ıöz 
veriyorum. 

- Azizim, ıizin için 1Özünü11 
doinı olabilir. Fakat bir bqka
ıına emir verineniz .. 

- Ben ıeı çıkarmam ve kim· 
ıeye eair vermem. 

- Buna fiipbe yok .. Fakat bil· 
dijiniz aibi, çok zeki olan Litin
lerin bir atalar tözü vardır ... Li
tince bilir miıiniz? 

- Hayır! 
- Bu büyük bir kabahattir •• 

Muhakkak öirenmeie ı;.alqmız .. 
- O atalar sözü ne imit baka· 

hm.. 
- Şu: "Sözler, havada uçaa 

tüyler tibi kaybolup giderler .. C.. 
riye kalan yUdt.rdır.,, 

smftltiR TATAOI 

- Y azmaklıjımı mı iıtiyor1u· 
nuz?. 

- Tabii dejil mi ya .• 

- Ya yazmazıam ? •• 
- O halde dinleyiniz .. Ben ih-

tiyarım. Bir zindanda çürümeld:
iimin ehemmiyeti yok. Halbuki İ· 
iri ıenç arkadaıımı kurtarmak İ· 
çin canımı vermekten çekinmem. 
Eğer ıiz yazmak iıtemezaeniz ben 
doğruca ıatoya ıider ve rulıya. 
cağım ilk ıubaya (zabite): 

- Ben Tribuleyim. Hemen be· 
ni kralın yanına ıötürünüz ! de
rim. 

- Bu, ıeraerilerin tevkif edil
mesine mani olamaz. 

- Doğiu, fakat evveli bizim in. 
tikamunız ahnmıt olur. Manfredle 
Lantene belki yakalabır. Likin 
muhakkak olan bir ıey -farsa o ds 
kralın muhafız kumandanının be~ 
men yakalanıp Pariıe götürülece
ği ve Baıtile tıkılacaiıdır. Orada 
iıe, duvarlann arkuınla kralın 
ıoytarııiyle konutmaktan bqka 
bir teselliniz kalmaz •• 
Monıomeri titredi~ 
Alnından aojuk ıoiuk terler ak 

tı. 

T ribule onun önüne bir kiirt 
kalem koyarak: 

- Yazmız ! dedi. 

Soytarı llfm bqlaqıcından· 
beri onun hiç bir hareketini ıöz· 
den kaçırmıyordu. 

Hemen ıeri ııçrayıp zabitin ya. 
nına ıelme1ine meydan bırakma· 
dan kılıcım çekerek müdafaa v .. 
ziyeti aldı. · 

Sonra bir kahkaha salıverdi. 
Monıomeri Tribulenin kılıçla 

dövütte pek mahir olduiunu bili· 
yordu. 

Bununla beraber ıene ona bfl.. 
cum etmekten ve onu öldürmek· 
ten vazıeçmiyecekti. 

Fakat bu anda ıalona bir takım 
-damlar ıirdiler. 
Monıomeri bunlarm arumda 

Manfred ve Lanteneyi tanıdı. 
Yeni ıelenler zabite kartı bit; 

bir harekette bulunmıyarak döğü. 
tü ıeyretmek iıtiyorlarmq gibi bir 
tavur takındılar. 

- Fakat MC\nıomeri, Trihuleyi ya .. 
r&laraa otelden sai çıkamıyacağı. 
nı anladı. 

Hiddetle hançerini kınına ko
yup masa batına oturdu ve Trib11· 
leye: · 

- Ne yazayım? dedi. ' 
O vakit Maafred, Lantene, Şö

valye dö Raıutan ve lapada kap
ya salonuflı öbür kötesine oturdu• 
lar. · 

Mongomeri birdenbire: Tribule aöyledi ve Monıomerl 
- Ya 1eni ıebertir1em ! diye yazdı. 

baiırdL '4Tribule iımi verilen çok 1ev-
Ve ayni zamanda masayı ite- sili ve muhterem do.tum Mösyö 

rek hançerini çeki Tribulenin ÜZP. Flöriyale hürmet Ye jtaatte bulun
rine atıldı. maları için F ontenblö ıatoıu ka· 

" 


