
f:>olis hafiyesi 
(X 9) 

un maceralan 
.Birkaç güne :kadar çıkıyor 

. . -. 9 .·, 
Polis hafiyesi 

(X:9) 
Okuyucularından 8 inci sayfamızı 

okumalarını rica ediyor • 

5 kuruş • Telefon: 23872 14 Agustos 1935 Çarşamba Sene: 4-Sayı: 1294 

.Habeş imparatorunun 
vadettiği topraklar 
Meğerr ç©DmlQı~ 

JSon haoa kazası iizerine 
ltalyan bombardıman tayyarelerinde fen yalnışı 

olmasından şüpheler uyandı 
Ull UJ1 <dl u <dl lYI ll'il u k a iP> a cdJ o Mosoır TıraıbDlYIS 

üçler. t9plantısı öbürgün ••• 
Habeş işi Jnglltere Jle. Fransanın arasını açacak gibi ••• 

Habe~islanda hırsızın eli keBilir. Bu 
~rtk gatan da eli henüz kesilmi§ bir 

~ hırsızdır. 

Habeıistanda, kabalıatllleri işte böy 
le döverler. Mahkum, ellerinden ııe a
yaklarından bağlanır. Sırtı, i~te böyle 

kırbaçlanır. 

:ııabcşistanda nıahkünıların asıldığı 
"idam ağacı,, 

(Yazısı ' üncü sayfada) 

•• ugun bir işçi 
Diri diri toprağa 
Gömülüp öldü 

Bu aon zamanlarda kaç tane diri diri gömülme olduğunun sayısını 
bile ftlflrdık. lıte bu resim de femizlik kurbanlarından birini gösteriyor! 

<Yazısı 2 inci sayfada) 

1 ....................................................... . 

Ağır cezahlar 
Istanbuldan Slnoba 

gönderiliyor 
İstanbul hapishanesinde bu

lunan ağır ceazlı mahkumlar -
dan 25 i dün vapurla Sinop ha • 
piıh::ınesi.1e gönderilmi§lerdir. 
Gelecek hafta bir kısım daha 
gönderilecektir . 

......................................................... 

~! 
Yazılarımızı 

okuyun 
Atman kadınının Berlinle ıstanbul arasında bir günde 

gidip gelme uçu•u muvaffakıyetle neticelendi 

Tawrarcct kadının karıılanmcuından 
intibalar (Yazısı 2 lncl say/atla) 
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geçmesi kararlaştırıldı i 
4 sene sonra başlamak üzere, ~ 
devlet, telefonu ve şebekelerini ~ 

20 sene zarfında t:aksitlerıe alacak§ 
5. 

Şark Demlryolları da devlete geçecek ! 
lıtanbul Telefon Sosyetesinin satın alınması işi için dün Na- t 

fıa Bakanının başkanlığında posta ve telgraf direktörlüğünde bir ~ 
toplantı yapılmıştır. ~ 

Dünkü tolantıda Telefon Sosyetesi delegeleri ile bazı müte • ~ 
haaaıılar da hazır bulunmuşlardır. Toplantı sonunda İstanbul Te- ~ 
lefon Sosyetesinin ve bütün tebekenin satın alınmasına karar ~ 
verilmi§tir. Ali Çetinkaya bu toplantı etrafında demİ§tir ki: ~ 

~ "-Telefon Sosyetesinin salahiyetli delegeleriyle yaptığnpız ; 
E (Devamı 2 nci sayfada) ~ i......1 .............. ------llllffllllHlnıMıtHlllfllllllllltıııltl"'ltttnmııııtııııuıttıaıftlllllRHti 

1~35 Venüsü 
Amerikada yapılan bir güzel 

lik müsabakasında, Anne Melzgeı 
adlı kız birinci seçilmiş ve kendi
sine "1935 senesi Venüsü,, ünva· 
m verilmiıtir. 

Resimde yeni Venüsü, clçüsü 
alınırken görüyorsunuz. 

Göring · ı 
Televizyon 
bakanı oldu 

Almanya Hava Bakanı General 
Göring'in aynı zamanda "Tele · 
vizyon Bakanlığını,, da yapacağı 
haber veriliyor. 

Hitlerin çıkardığı yeni bir emir
de, televizyonun tekamülü için, 
buna ait her işin bir elden idaresi 
lazımgeldiği yazılmaktadır. Bu 
emre göre, uçuşlara emniyet geti
receği ve hi\va hücumlarına karşı 
ulusal bir korunmayı temin ede -
ceği cihetle, Hava Nazırının tel~· 
vizyon üzerinde de salahiyetini 
kullanmaaı kararlaşmıştır. 

Bu emrin ardında, harpte kul -
lanılmak üzere yeni birtakım tele· 
vizyon keşifleri bulunduğu zanne· 
dilmektedir. 

lper yat. 

Moda kulübünün bir yatı 

Yarın, on kişi ile Pireye 
hareket edecek 

Atatürkün himayesi, lnönünün 
batkanlığı altında teşekkül eden 
Moda Denizcilik Kulübü azasın • 
dan on kiti yarın sabah ıaat se • 
kizde İpar yatı ile Modadan hare
ket edeceklerdir. 

Kotra, Tekirdai ve Çanakkale-

ye uğradıktan sonra hava müsait 
olursa doğru rota ile Pireye gide • 
cektir. 

Yolculuğa çıkacak denizciler 
Refi Bayar, Zeki Spor, Fazıl, Mah 
mut Balar, Ri!ıtü , Namık İsmail 
ve diğer arkdaılarıdır . 
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Vunanistanda --Beflin - ıstanbul.gidip gelme hava 
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Grevciler bir çok 
talepler-de bulundu 
Muharrirler. birliği, gazetenin 

basılmasını protesto etti 

yolunu bir günde yapan kadın anlatıyor: 

Afrikada yere inince heni 
yamyamlar iltthe sandı .. 

Y.unaniıtanda itÇiler iki aaatlik 
genel bir grev yapmı§lar, fakat 
hükt1metin aldığı çok ııliı tedbir· 
lerle bir hadise çıkmadan grev 
bitmi!tir. 

l§Çiler ve P.atronlar hala çeki§ • 
mektedir. U)'.'µ§amadıkları için, iş4 
çiler hükumetten bazı isteklerde 
bulunmuşlardır. 

Bu istekler arasında, Kandiye· 
de öle'l ve yaral~an iş;i aileleri· 
ne tazminat yermek de bulunduğu 
ıi-bi, Kandi>:e ve Pire i§çilerinin 
isteklerinin yapılması, sindika 

• hüniyetlerinin kor:unmaaı, Kandi· 

ye mutaaarrıfı, polis müdürü ve 
karışıklığa meydan veren diğer 
memurların azli gibi talepler de 
vardır. 

Atina gazetelerinden Patrise 
yapılan taarruz için Yunanistan 
Muharrirler Birliği toplanarak hü
kttmeti protesto etmişlerdir. 

Türk-Yunan t:ecimi 
Atina, 14 - Yunanistanla Tür

kiye arasındaki yeni tecim anlaş· 
ması henüz yapılamamış,' eskisinin 
hükümleri bir ay, daha uz~tılmış • 
tır. 

Bulgaristan~a 

Dış siyasasını tenkit eden 
beyannameler dağıtdd• 
Sofy~, 13 - Sofya aokaklarma 

tu ıne~\d~ gizli beyannameler da· 
ğıtıhıı'ı tır.: 

"Balkanlarda vaziy~t gittik· 
çe te:.Iikeli bir hal alıyor. Nöyyi 
muahedesinin harple değiımesini 
iıtiyen bugünkü ıergüzegtçi ve 

harpçi ruh, bugün kendisine müt· 
tefik aramaktadır. Bu auretle Bal· 
kanlarda emniyetsizlik havası ea· 
mektedir. Bu hava üzerine Türk· 
ler ve Yunanhl'r hudutlarını tah
kime ve hudutlarımıza asker top .. 
lamağa baıladılar. Bu münasebet

le martta Bulgaristanın yaptığı 
kısım seferberlik Balkanlarda bir 
harp tehlikesinin yakın olduğunu 

bize göstermektedir. Kızanlıktaki 
askeri fabrikalar her gün genişle
mekte ve gece gi:ndüz ~alışmak · 
tadır. Bulgaristan acele olarak 

dışarıdan uçak ve ıilah almakta, 
aç olan muallimlerin ve diğer me
murların maaşalrından milyon· 
larca para eksilmektedir. Son za
manlarC:la çok sık yapılan ulusal. 

şenliklerde söylenen aözler de 
harp lehinde kuvvetli propagan • 
dr.. yapılmaktadır. 

"Bulgar okulları artık yava§ 
yavaı birer kıılaya çevrilmekte· 
dir. Bulgaristanda bugünkü askeri 
faşist idaresinin dı§ siyasası tama
miyle bu müstakbel harp için ça -
hşmaktadır. 

"Etrafına çeyrilen Balkan pak
t mı oozahilmek, Tralcya ile AJ.<de· 
niz sahilini işgal etmek için yap.\· 

cağr müstakbel muharebeleı·~e 
kendine bir mUttefik hul~bilmek 
için hugünkq idare Yugoslayya i
le yakınlaşmak istemekte ve ~im • 
dilik Makedonya üzerindeki iddi
alarından vazgeçmektedir. Aym 
zamanda Bulgaristanın bugünkü 
idaresi Polonya ve Almanya ile 
de çok sıkı rabıtalar tesis 'etmek· 
te ve son zamanlarda Avrupada 
tesis edilen askeri sergüzeştçi 

devletler blok" arasında kendisi· 
ne yer aramaktadır.a 

Sof ya zabıtası bu beyanname • 
leri dağıtanları yakalıyamamıştır. 
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Telef onun devlete 
geçmesi kararlaştırıldı 

(BF;ış tarafı 1 nci sayfada) 
görÜ§meler sonunda bütün §ebekeleriyle beraber İstanbul Tele· 

fon Soıyet:eainin satın alınması işi bitirilmiştir. Bakanlar Kuru· 

luna arzdilmek üzere lstanbul Tele fon Sosyetesinin senevi 40000 

lngiliz lirası takşitle 20 senede ödenmek üzere satın alınması 

kararlaımıştır. Türk Hükumeti Telefon Sosyetesine olan bu bor

cunu dört sene sonra ödemeğe başlıyacaktır. ikinci derecede ka-- ~ 

lan ve teferrüata taalluk eden diğer işler yakında toplanacal< 

miişterek bir komisyon tarafından tetkik edilerek tespit edile • 

cektir. 21 temmuz yani &osyetenin hükumet tarafından müraka

be altına alındığı ?rihten itibaren sosyetenin aıbonelerden peşin 
o\arak aldığı paralar hükfunete geçecek ve bu tarihten evvel al
ciığı paralar kendisine kalacaktır. 

."İstanbul telefon şebekesi hükômete geçtikten sonra ıslah e

di!ecek ve latanbul1Jn ihityacına göre genişletilecektir. Ücretle

rin ucuzlablmau için de çahtılacaktır. 

Tek batına bir~ tayy:are ~e dün 
sabah Almanyadan kalkıp ~ehri • 
mize geJen Alman kadın tayyar~
ci Beinhorn dü7Jı' tekrar Almanya· 
ya dönmüştür. Tayyareci kadın 
demiştir ki: 

"-Güzel latanbula bundaıt. ev
vel ~ kere daha gelmiıtim. Bu 

" sefer Tayfun adındaki kendi uça-
ğımla bir günde Alman.yadan la .. 
tanbula gidip gelmek rekoıu~u 
kırmak istedim, Bu denemede mu· 
Yaf ~k olursam Berlinle lstan1bul 
arasında bir günde gidip gelme 
ıhava postası servisi tesis edilecek
tir.,, 

Beinhorn bir aralık Afrikada 
ba§mdan geçen bil". maceraY.ı da 
anlatmııtır: 

"- Uç ııl önce Afrikada bir 
tur yapıyordum. Uçağım birden· 
bire bozuldu, ıere indim. Makine
yl_ tamire çalıtırken arkamt bir 
gürültü işittim. Dönüp b nca 
etrafımı vah9ilerin çevirdiğini 
gördüm. Bunlar yamyamlardı. 

KURUN - :4sun Us, Tramvay sos
yetesinden geri alınac'* para ile yeni 
luıstaneler yapılması mevzuu üzerin
de konuşurlarken lJladalyonun bir 
yüzünün lıiç dtkk~e çarpmadığını 
söylüyor ve tanıdığı bir doktorun söz
lerine atfen Q.§ağı yukarı şöyle diyor: 
"/stanbulda hastane ·vardır. Fakat 
bunlar por@ızlık yürii.ndenahaa.to. ·ala

mıyorlar. Baz!. ~gıta1!~ ~ var, yatak 
yoktur.,, Bu ttebeple bu noktanı bir 
kere tetkik etmek gerektir. 

CUMHURiYET- Yunus Nadi, bu
günkü başyazısında bir üıracat ban • 
kasına çok ilıtiyaç olduğu fikrini mü
dafaa ederek Türkofisln başlıca eksi
ği bu olduğunu söylüyor. 

ZAMAN - Ba!;yazıda, lngüterenin 
ltalyayı Habeş macerasından vazge • 
çirmek için türlü çarelere başvurur • 
ken Süveyşi kapaması ihtimali olduğu 
yolunda rivayetler çıktığını anıata • 
rak böyle bir Tıarekete imkan olma • 
dığını söylüyor. Çünki/ı ln9iltereni~ 
Süveyş kanalı Tıakkında arsıulusal 

taahhütleri varcfır· Kanalı ancak ln : 
gilterenin hayati menfaatleri mevzuu 
bahs olduğu takdirde kapatıl~bilir, bif 
yük harpte olduğu gibi •• 

Şikayetler, dilek1=!_ 

Fabrikada kadın 
döğülmemiş 

Birkaç gün evvel Toph:ınede 
Karabaı mahallesinde oturan Ay
!e admda1ti kadının Kabataı A
merikan tütün ıirketinde Muzaf
fer isminde biri tarafından dövül
düğünü, ve fabrikanın işi örtbas 
etmek için işi polise haber verı~ıe· 
den Ayşeyi rastaney~ kaldırdığt
nı, kocasından aldığımız bir mek· 
tuba atfen yazmıştık. 

Dün de Muzafferden bir mek 
tup aldık. Muz-affer, Ayşeyi döv
mediğini, ve kadının sıcaktan ha· 
yılmıt ve hastaneye kaldırılmı§ ol· 
duğunu iddia etmekte, ve İ§inden 
çıkarılan Anenin iftira makiadiy. 
le bunları söylediğini yazmakta, 
dır. 

"Şark Demiryollarının ıatm alınması İ§ine gelince: Bu hattın Macarlar Aokarada 
De~let Demiryolları manzumesinin içine girmesi çok gereken hir. berabere kaldı 
ülküdür. Fakat tinıd!lik bu hususta hazırlıklı değiliz. Bu da er Ankara, 13 =- Maca? Uypeft il· 
geç istediğimiz sonuca varacaktır.,, çüncü maçını Çankaya ile takViye 
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Benden ve uçağımdan korkuyor -
far, · bi; türlü yanaşamıyo~lardı. 
Bir aralık vali§ilerin en iri yarı o· 
lanı yanında iki kişi olduğu hal • 
de yaklaştı. Dört beş ad!m kalınca 

hemen yere eğildi. Bunu görendi· 
ğerleri de yerlere kapandılar ve 

ıonra oturdular. Gökten inqiğimi 
görünce beni ilahe !nnmışlar, ta • 
pınıyor~ar<!•· İşimi bitirdim. Mo -

törü itlettim. Bu sesi duyan vAli • · 
' . . 

şiler bir saniyede çil yavrusu gibi 
dağıldılar. Ben de yoluma devaın .... 
ettim .. 

••• 
Berlin, 14 - Elly Beinhorn ıaat 

on sekizi ~ltı geçe "Berlinde fara· 
ya inmi§tİr. Tayyareci, bu suretle, 
güneş doğup batıncıya kadar Ber• 
Iinden lstanıbula g~dip gelmiştir. 

Ecnebi memleketlerden 
alınacak vapurlar için 

Gümrük resmi olmıyaeak 
Ankara, 13 - Ekonomi Ba • .. 

~anlığı vapurculuğumuzun inki • 

tafı için yeni bir kanun projesi 

hazırlamaktadır. Türkler ve Türk 

Sosyeteleri tarafından ecnebi 

memleketlerden ıatın alınarak 

memleketimize getirilen gemilerin· 
gümrÜk resminden ayrı tutulma • 
sına dair kanun hükilıü 1936 mali • 
yılı batında biteceğinden yen· bir 
kanun projesiyle bu müddet daha 
bet sene uzatılmak suretiyle 1940 

"1 

senesine kadar devam edecekir. 

Fransız kargaşalığınıg 
muhasebesi 

Toulon, 14 (A. A.) - Geçen 
perşembe günkü karışıklıklardan 
sonra yakalanan yedi gösterici 11 
aydan ıekiz aya kadar hapis ce • 

Bir işçi di:ri diri 
toprağa gömüldü 

Bu sabah Kağıthanede bir a!De· ı mele_ Al.i ölii olarak ~~a.rılmıştır. ' 
lenin ölümüyle neticelenen bir Tahkıkata Sarıyer Jandarma 
toprak çökme kazası olmuştur. kumandanlığı el kOJ,mUflur. 

K AW h . d B HABER: 
agıt ane cıvarın a urgaz şo· T k it d "k b . . . : . . · opra a ın a ve ço en 11'\a 

seıı uzermde Horozsanna mevkı " lt d b. 1 · · ...ı k ·k. · ·11 a ın a 1r yı ıçm""e.. aç ı11nı , 
inde ameleler tuğla yapılmak ü • d' · d' · ·· "l'" ··ı...ı .. ...,.. .. det 

ırı ırı gomu up ~ ü"gun~ a r 
zere topr~k kazmaktadırlar. Bu zikrederek yazamıyacağız. Zira, 
sabah yedi buçukta ameleler kı • bunlar, sayılamıyacak kadar: ço~ 
sım, kııım toprak kazarlarken Ar- oldu, Okuyucularımız da aayıaıp.ı 
dıhanlı Alinin kazdığı topraklar şafırını§lardır. Halbuki, dünyanın 
·birdenbire yıkılmış, Ali toprakla- baık.a yerlerinde bu gibi hadiselfr 
rın altmd~ kalmıştır. Etraftan ye· bet on sene içinde bir kere ~ima~· 
titilmiş, toprak kazılmış, fak~t a- tadır. O zaman ·vak~ya "kaza,.ı d~· 

8µ,günkü nü$hamızdaki 
"' J \. .t -~ 

~ :r aaY.ıfalarmı. okuy,un . . . 

--L -J!-..1.a-.lıs- 'Q.'--1 :1:· - """ ü.I.~• m-u~-u..~. -: .. -~ ... - ......... 
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Yarabbi şükür 
Denlzclllk 
müzemiz 

Esnaf B~an kası işinde 
yeni anlaşmazlıklar elhamdülill8h 

Ka•ımpa•adan 

Bir kavun yediııı ve bir 
gazete okudum 

Sarayburnuna 
getiriliyor 

Kurulutundanberi daima Ka • 
ımıpqa ile Haaköy araamda es

ki bir binada kalmıt olan ve tim
di eski "Bahriye Nezareti,, bina • 
ımda bulunan deniz müzemiz bu· 

.. stedikleri selahiyet verilmezse 
tasfiye memurları istifa 

edeceklermiş !limi 7eleiimin cebine attım . 
O- on bet kurutluk bir bozuk pa
ll, çıkard1m. Hademeye matbm: 

- Haydi, oilum .•. Şuradan bi· 
l\a J~e, biraz peynir ekmek 
'1. .• 
AJDı zamanda, ıazeteleri, tel· 

"-flan okumakla menuJdüm ... 
~eni ne havadiı var?,, diye be • 
""'1ordum. 

. Biraz ıonra, çocuk, bir paket 
içinde miı,sibi taze taze ekmek 
~e lcoakocaman bir ltann ıetirdi. 
~. ne kavun ... Daha içeri ıi
l'te airmez, kokUIU ortahiı ah -
)'or, 

- Yahu, bu kadar büyülünü 
lliçin aldın?... -- dedim. - Bu · 
llıa ben bir ba~;rma yiyebilir mi · 
)i Ilı? .. 

- Efendim ... Etek arabuiyte
teçiyordu... T aneai bet kun:,. ... 

~~ de kestirip ve tadıp aldım .. 
.,;"'ınce anhygcakımız ... Şektt ıi· ..... 

Artan parayı nikel bozukluklar 
!'-Iinıle -iade etti. Gene ceb{me 
llld' ..l!-lr91111. 

Be1az p.,.W, ekme'c, kavan •.. 

ı ka Türkçe j 
kite ar gidiyor 

B&Jclattaki "Müılüman Genç • 
ler Ceaaiyeti,, elçililimiz Turta • 
•i1le hiildnnetimize müracaat e • 
derele Jen\ türkçe kitaplar ıönde • 
tibneıini iıtemittir. 

kültür Bakanhğı bu iıteii ka 
~t etmjt, etki va yeni birçok ki • 
t'Plar ıönderilditini Bafdada bil· 
diraıiı tir. 

J• 

ıraktan Arap 
atları alıyoruz 
T&rım (Ziraat) Bakanlıfımız 

'-tdattan Buraya kadar uzanan 
"ha içinde yetiıen en iyi Arap at 
~tından satın almak iı:in Irak Hü· 
""llbetin~ bqvurmuttur. Yakında 
~ it için Türkiyeden bir heyri 
tidecektir. 

Veni bir resim 
serl(lsl açılıyor , 

Cenç re11emlanmızdan Arif 
'-dii Güael Snaatlar Akademi • 
'İllde aym l 7 ıinde tek batına bir 
""ai açacaktır. Serıide yüz elli 

' kendi eaerini tqhir edecektir. 
Stai aekiz sün açık kalacaktır. 

o 

'tPakya mUlettt,llğl 
~e yeni vallltkler 
~ 13 - Trak)'a Birine: 

~el lapektarlütüne lzmir Va • :1 General Kbun Dirilin, lzmir 
~liliiine Buna Valiei Fazlmm, 
~ Valiliiine Y aloTa Kayma • 
~ Şefltm, Yalon Kaymakam-
~ da lhkult mnunlarmclan 
..... Gniia t&Jinleri tudika iktiraa 
--ittir. 

Ne nefiı te1dir ••. Bayılırım ... 
Doya doya yedim ve bet ku -

"l!luk kaTUDU11 dörtte üçünü üç 
aıkadqıma ikram ettim.Onlar da 
kandılar. 

••• 
Aynı zamanda, ıöz ucuyla, ıa

zeteleri okuyordum ... 
"Almanyada açlık ... Et, yumur· 

ta, hele meyve ateı pahuma i • 
mit··· Daha da yükıelecekmiı ... 
Belediye, narhlar koyuyonnut 
amma, tedbirler para etmiyor • 
mUf ... ltçi ıınıfmın karnı doymu • 
yonnut··· Memnuniyebizlikler ar
tıyormuf .•• ,, 

Öyle bir manzara ki, aklama. 
harbrn veıikalı yılları ıeldi ... 

Diler taraftan, bot zot... Ade • 
ti bir iderei örfiye hali... Her 
yerde bir ıayri tabiilik ••. (Aktam· 
dan aonra nirl, aafa ıeldin Bay
ram aia) kabllinden bir kurtulut 
avqı ... 

ICaYUDUIDUll miı ıibi kolamı 
bili renzimdeydi... Havayı ci • 
lerlerime çektim: 

- Yarabbi tükür Elhamdülil • 
illa ..... dedim. 

pnlerde Sarayburnundaki met • 
rUk ıümriik binalarına yerleıti • 
rilecektir. Müzenin timdi bulun • 
dup bina da tun.men deniz ıe • 
dikli küçük zabit mektebine tah· 
ıiı edilecektir. 

Büyük bir denizcilik tarihine 
malik olan deniz müzemiz dün· 
yanm en zenıin ve tarihıel ba • 
kundan en iyi kolekaiyonlanm 
toplamıı bir müzesidir. Bir vakit· 
ler bütün dünya denizlerinin hi • 
kimi olan Türk denizcililinin bü · 
tin ıeçmiti bu müzede ıörülebil -
mektedir. Fakat ne yuık ki tim· 
diye kadar tehirclen çok uaak o • 
lutunclan Ye İyi bir binada bulu • 
nama11tmdan &türü bu müze kim· 
aeye a&terilememittir. Deniz mü 
zeti yeni yerinde Topkapı müze • 
.ferine yakın olacafı için orayı ıe
senler ve ıörmeie ıelen ıezain • 
ler için ıönnek ıayet kolay ola • 
caktır. Şimdi eaki tenanenin iki 
depoıunda kapalı claran ikinci 
Maıhmu~nm~hur40~~ealta· 

---------·-----------~ Mevcudiyeti varken etrafında· ier bu ıalihiyet verilmezse tu • 
ki ıürültüler hemen hiç ekıik trl- fiye memurları iıtifa edeceklerdir. 
mıyan, birço1< kimseleri ve kuruıu· Bankanın heyeti umumiyeıinde 
ları birbirine katan eınaf banka· yeıine ıöz,, sahibi yani en büyük 
11 mevcudiyeti ortadan k~lktıkı- hi11edar belediye olduiuna görey 
t~n ıonra da aene ıünün meıeleıi bu ıali.hiyeti belediye vermiyor, 
olmaktan kurtulamamıtbr. demektir. 

Son olarak banka hiuedarlari- Esnaf bankası tufiye memur-
le tufiye memurlarının aruı çok lan, banka itlerinin taıfiyeainden 
açılmıftır. Su yüzden tufiye me· 150.000 lira kadar bir para elde 
murları iıtifaye kalkıtmıtlardır. edilebilecelini tahmin etmekte -
Bu iıtifap sebep de banka heyeti dirler. Bu paraya haciz koymafa 
umumiyeainin, tufiye memurla.- ;hazırlanan o kadar çok alacaklı 
rma iıtenen aalvhiyeti vermeme - nrdır ki banl..ada paraıı olanları 
ıidir. Bu ayın yirmi yedisinde •• hiuedaHan dütünmeie imkan 
toplanacak heyeti umumiyede e • liile kalmamaktadır. 

iç işleri bakanlığı, mübadil, 
gayrimübadil ve göçmenlerin 

vaziyetlerini tesbit ediyor 
lık mmtakalanna ıöre nüfuı tak • 
ıimi hakkmda maliimat iıtenmit
tir. \ 
Şimdi lakin ve nüfus direktör

liilderi bu ıtatiltik malimatmı ha· 
zırlamiakla megulclürler. 

nat kayığı ve diğer vezir, Kızlar • 
-~~~ .... WIVltk~da ... 

iç itleri Bakanbfı itkin direk • 
tirlülderiyle nüfut direktörlükle • 
rine önemli bir bildirik (mühim 
bir tamim) yaparak timdiye ka • 
cluki İlkin itinin IODUCUDU belli 
edecek bui malGmat iatemiftir. 
Bu bildirikle iç itleri Bakanlığı 
iıkin direktörlüklerinden timdiye 
bel .. .-n~u, .-...ua. •• 
her nevi alçmenlere verilen em • 

HükGmetimizin bilhassa göç • 
men yerleıtirme itine verdiği ö • 
nem Tralqada toplamnalrt&dır. • 
Trakya, ıiiçmen iekidmda birinci 
plinda gelmektedir. Şimdiye ka • 
dar Trakyaya ıönderilmit olan 
ıöçmenlerin hepıi de tamamen 

Sonposta aleyhine 

Dava açtı 
lıtanbul emniyet müdürlüiün

den aldıfınuz aıaiıki tezkereyi 
aynen dercediyoruz. Bi~. e1&1en, 
dün de tah"ilcaıta bulunarak ve 
emniyet müdürü Sal:h KılaçtAn 

da ayrıca mütalea ıorarak bu 
haberin yanlı! oldufunu bildir· 
mittik: 

Son Posta arazeteainin 12-8.935 
ıün ve 1805 ıayıb nüıhaıınm 2 nci 
ıütununun bat tarafında: Clıtan
bul poluin ie bir hidi.e, ıuçauz 

vatandqlar nezaret altına alnı· 
mıf, adliye ta.hkikat yaptı, poliı 
nezarethan~ıinde on iki kiti bu
lundu) bqLğ- altındaki yazı içe
riıinde müddeiummnilik muavin
leri bir de a ıliye ceza mahkemeıi 
azaıı bulunJuiu halde nezaretha
ne teftit edifdi, diye ya.u yazıla
rak efkir'- umumiyede poliı hak
kında fena izler bırakılmak iıte
nildiiinden uılıız olan bu 'ıabe· 

:rebl Llnada tethiri kaWI olacak • 
tır, 

-,ını.o--

lstanbulda batcılık 
llerlljor 

Ittanhul vilayeti içinde aon yı1. 
larda balcılık itleri, J&pılan hi • 
mayelerle bir hayli inkitaf etmif· 
tir. Bu arada viliyetin Trakyaya 
diifen IOlll'lan içinde Çatalca ve 
Y akupluda nümune ballan kurul· 
muftur. Çatalca nümune bainu 
Çatalca Şarbayı Muatafa Dinçer 
kurmuttur. Bu bal Balkan aan • 
tmdan aonra bafcıbiını kaybet · 
miı olan Çatalca için tam bir nü • 
mune olacak mahiyettedir. 

Bir ahlaksızlık 
Bebekte Hüae)'İıı illDinde dört 

Y·"(ında bir çocuta tecarizde bu· 
lunduiu iddia olunan Jİrmi ya • 
tında Hüseyin, yakalanmlftır. 

Tüze doktoru Enver, çocuiu 
muayene etmif, rapor vermittir. 
Genç hakkmda takibat ve tah • 
kikata devam olunuyor. 

ilk, bunların cinıi, göçmenlerin 
durumu (vaziyeti) hakkında ma • 
liimat iıtemiıtir. 

Diler yandan nüfus direktör • 
lüklerinden de ıöçmen yerletme
ıinden ve itkin mmtakalarmm 
yeni aldıiı durumdan aonra ilbay· 

lzmlre giden 
Onlversttelller 

lzmir köylerinde, lzmir llbayı 
General Kazım Dirilin daveti ü • 
zerine bir tetkik ıezui yapan O • 
niveniteli kırk ıenç bu etütlerini 
bitirmiflerdir. Önümüzdeki pa • 
ar ıünü tehrimize dönecekler • 
dir. 

Oniverıiteli ıençler, geçen bir 
ay zarfmda köylülerle beraber 
yqamıılar ve on1ara fay dalı bil • 
ıiler öiretmitlerdir. 

--0--

Darısı lstanbul 

yerl91tirilmiflir. Bu muhacırlara 
ilk iıkin ••imal• olmak mere be"p 
ıi ayni modelde evler yaptmlmıt
tır. 

Belediye, yiyecek ve 
içecek şeyleri 
boyatıyor! 

Yiyecek ve içecek teYlere za• 
rarıız boyaların katılmaama uray 
(belediye) tarafmckn müaaacle 
verilmiftir. 

Bu arada makarnalar da boya· 
b olarak aablabilecektir. 

Yalnız boyalı olarak 1atılan 

19yler üzerine birer "boyalı,, lev • 
hası uılacaktır. Bu levhayı umı
yanlar uray memurları tarafından 
cezaya çarptırılacaklrdır. 

Kadıköy Tramvay Sosyetesi baıı daha çalııtırmaia baılaınıt • 

rin ıazetenizde tekzibini diler ve --;-;-;-;-;-;:-;:-;-;--;~-;.-.-.-.-;~-;-;-;-;~--;;~~--;-.;-__ 
111
_

1111
:.. .-.-.-.-.-.-.-.. - .-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.;;;:;.=..:..=:=.:..:_::_::_::_;.;=-.-

::~u;:!::~:;i~:Y;~~tiyn:zaı:: fd D E R D L E R İ ] ıazete hakkında takibatı. bula- Ş E H R İ N _ 

tarafına ! 

1 

lü ıemtlerinde altı tramvay ara. 

dünden itibaren Kadıköyünün tür tır. 

nulma11 için C. müddeiumumiliii- 1-ııi .. i.ı-.:.---------... ..ii-------.... ----~----.... wwwm:r-- ...._ __ _ 

nemü~tedildiiinibildir;rim. Susuzluktan şı·kaA yetıa.ı· 
Emniyet Direlıtörü Y 

Salih Kılıç 

Kuruçe,mede bir 
vapur kazası 

Kuruçqmeye klmür boıaltmak 
üzere yanqmak iıtiyen Su•t va
purun 1:.irdenbire m&kinesi bo
zulmuf, 111anevra yapamamıt. bu 
yüzden ıma çarpmııtır. V apu
run bat tarafında 1:.ir rahne açıl· 
mıt, rıhtım huara ujlıamııtır. · 

bir mahalle· 
Sultanahmet Akbı11k mahallesinden oturan Ekrem 

dfin matbaamıza ,eldL Ve fU sözleri söyledi: 
- Ma/ıallemütk bir çepne mır. lımine kırkçef171e de· 

nUen bu mlbarek ~r her MÜn# ıabahlan ancak ıa
at 6 dan 8 • 1totlat' akar. Sonra lcaUfr. B#Jtlin bir ıeml 
halkı ginth anealc Ud Mat akan bu çepıeden ıu almak 
ic.I;: AUaAul 1"ırttnlıluula nibeN dlılllrler. 

Nedir 6ıı pktlklnlmlz1Ballcakglnlerde1111uı kal
,,...,. ,. l•eltı °'"""' rne11d•d&·. Yıkanacak ıu bu -
lamailifımızdan Kumkapııa gidip denize oirl11oruı • 

Sakalarla uzak semtlerden ıu 11eUrttiolmlı vakit • 
•aka11a iki teneke için 1,5 lcıırılf ver~k mecbur11ietin 
de kalıyoruz. Bizim gibi geliri mahdut imanlar için 

, bu 1,5 lcıırufUn büyük ehemmlgeti vardır. 
Şu fikti11etimi gazetenizin bir köteıine yazmanın 

rica etlerim. Belki aldkadar makamlann gôzlJM çar -
par da IUIUZluktan KerMitİllfl dönen ıemiimiı nu İM 
vzaiyetten kurtulur. 

Ekremin fiklyetinl aynen yazdık. Dilej inin naza .. ı 
dikkate alınmasını temenni ederiz· 
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Habeş - ıtalyan ihtilafı 
;/' 

tt~Ier toplantısı Ubürgün başhyar ı JBtlW ue Rı~H 
ltalyan Habeş ihtil3fı Fransa ile Lonl~~J.~!t_l~.yliıfr 

lngiıterenln arasını . açıyor ~~~dhna~!::::~a ;~::~~=~:::; 

Habeeıerın varac•
aı toprak me~er 

çöl mü• 
Habeı imparatorunun ekono

mik ve finansal menfaatler karıı· 
f rjı olarak ve Ha0eıiıtanın istik
llline dokunulmaksızın ltalyaya 
topralt verehile- _

1 cekleri hakkın-
da ıon verdiği 

Siyev f talyan ıa
aeletelerinae hu
ıün akıfni gös- ~ 
termittir. 

''Mesateto,, ga:
ziiSi, butıun ar
künıda lnıilte· 
rlnin bufttntfu. 
tunu yazarak ~ 
diyot ki: 

"Hiieı imPB· 
ratotu bı:i tef•" 

pacağı t.&lif ıu yolda tahmin edi
yor: 

"Siyasal nüfuz bö!gelerinin 
(mıntakalatının) taksimi, ltalya
ya toprak verilmeai, ltatya tara
fından bir demiryolu yapılaral< İf
letilmeıi, Habeşistana bir liman 

ı 
dl lHmcfan e'f. lldbeı lniparatoru Halle Sclasinin tıe ni bir pozu 
velkilere uynnfaıt bir diyrl verdi. verihiiai telflifleri .. ,, 
Hakikatle ffaf)ej imparatorunu Son gelen bir ha'bere g~re, Da
hbekeie ıetiTe,n Adlıllh&n koHs· nimiirka, Norveç, lıveç ve Fanlan
Jertaıcle çahpn Jngiltetedir. dij-a dt; ~kan'larr ayin 28 ve 29 

"İngiltere dünya efklnı umö- tmtlıi Oılotft topfannak hem Jtaı. 
nriyesi üzerinde tesir yapmak ve ya - Habet !ti b'rtrıındalri chrnniı
kendi nokbli nazarlarmı ileii ıütt- farını teıp1t, trem kendi üUcelerin' 
bilmek için üçler konferan11 arife- J!;rle1en dığtlr meftlelerim\iftaka-. 
ıinde Habetiıtam harrtee•er ve 1- ta ea~ekler8ir. 
..,._,, tl• har11111a tayaftn oluak ltatYan ~öHi llll"dt• 
ı&tetmeltfstiyor. Bundan dolayı man tayyarele
dır ki, Habet imparatoruna birhi· rinde fen yalnı•· 
ri ndınt:a divevler verdiriyo".,, 1r§rm1 var ? 

"Popolo Ditalya,, ya jeli"6ce o- Romadan "Nijüi KT6nik1,, ıe· 
nun da ayni tiddetle yaıdıiı fU- zetesine gelen bir haber, lta'lyin 
dur: Mesai Nazırını da öldfüen büyül< 

"Habef iJm>ar&tOl'll hiç lrit ite tayyaie kaza11nm, lt&lyanın Ha -
yarmnryan Habet topraldarını f . betistana kartı ıirittiii ha.rt!ketc 
talyaya vermeğe hazır olduğunu büyft bir darbe olabilecetmi b\I· 
liflemit ve bunu bir fedakarlık diTiyor. 

Bu felaket, hava hücumu pn;ı
ramına dokunduğu Wdar Mu.oli
ninin mütavere itlerine de tesir et· 
mittir, deniyor. Çünkü ölen Me • 
sai Na%Jrı Razza Muaolimn, - ö
ğütlerine pek itimat ettiği - ve 
aağ eli mesabesinde olan biriydi. 

Ayni tayyarede Frantetti iıminı
deki ltalyan kitifinin de ölüfii, 
Habeıiatan ıeferine büyük yndr • 
mı olan bu adamın coğt-afya ma -
lumatından mahrum elmittir. Bu 
kaıi(e, Habeı iılerinde daima da
nışılıyordu. Bilhassa Danaki ara -
zisi liakkındaki pek ince maluma-
tına büyiik önem veriliyordu ... 
rtalY-anı•r, i:Janı
markatıta'ra ftina 

ICtJtdf 
tondra, (Özel) - Habet - 1-

talyan meaeleai dolayıiiyle İtalya 
gazeteleri Danimarllaya hUcum e'f. 
meltte ve bu memteltetin Habet • 
İtalyan iti kartı11nda almrt olduju 
tavra, fırsat diiJünce mukabele e. 
deceklerini aöylemektedirler, 

"Giornale Ditalya,, ıazeteıi 
Danimarkanın ulualar kurumu 
loplantııında ltalyaya karıı bir 
cephe aldığını yazıyor ve diyor ki, 

Hiihefistiılıda J{mnastift ik 11aprlı1Jt11 filtli'ride raftermiıtit. lbltya, Ç01· Çünkü l)u tayyare, bbmbardı -
ler kollekıiyonu yipmak istemi- man a:mef;yeslft'de Jroitnrlacak 0 • 

yor. Müphem ve yalnız ef«onomik lan birçok yeni tayyarelerden bj. "bü İladiı~ yabancı meftitaftte
mahiyette iei.Iifllr 5fzr ai1a tatmin rifdi. Ve yeni bir modeldi. rin dostça-ve düf1D111'M:' li'arebtl~ 
elmeı. IH1:1€jmanti ôiiUiı arka- Mesai Nazırının T,indiği ve ICa- rini tnl:rit eden ltalyan artivferme 
tttida bıdurtiM b\giltere buna kati'. fıire açıklarında dii§en, içerdeki - geçecekti?.,, 
yelle bilmelidirler.,, lerini de kendisiyle beraber yere Gazele, bundan ıonra, serelt 
CJc;ler konu•Ma9f saptayan bu tayyareyola çıktığı uluslar kurumu içinde, terek aı. 

Dit{r tarafbrrl, ~Jet lrcmferan· ıırad'a aynı çeıif tayyarelerden bir tında Danimarkayı iltileyen (ali
. 11na bafhi.Wa:k tiie/e ln,itii ba- kaç yüz tane far ki Afrikaya gön- kadar eden) her hangi iş konutu-
Wnı Eden Piriıe titmi;tir. Ko'AU!· derifmek üzereyCİi. lurken ltalyamn da ayni Mll'ette 
malar cumaya bqhyacaktır. Gazeten~n yazdığına göre, Mu: muamele edeceğini yazmaktadır. 

ı Habe• ısı, Fran•a nıiliz hükümeti bu konu,ma . solini, hu tayyarenin kırılmauna ve tngilterenfn 
lar üzerine çok dütmekte ve bu neyin ıehep olduğu meselesıyle ar89U'ff açacatt 
m~ififın ıiı'inebilmeıine yar~!m e- çok ciddi surette alakadardır. Pari•, 14 _ Üçler ıtorif~fan • 
~'decek bill:un elemanları (unsurla- E.:Cer, kazanın oldug""'u yerlerde· d 1 ı :ıı. • 1 ~· ıın a ngilterenin a ae&aı vaz11et, 
rı) iu konferamta incel emele ia- k1" tahkikat, ~u favvarenin teknik '-·ıh 

'J J bugünkü gazetelerin uı ana ize. 
teaMktedir. inpaınd&' bir kusur dolayısiyle bo rimle durdukları bir mevzudw. 
1 Bu elemanlar arasında, her iki zuldufunu ve baJına bu felaket Eko dö Pari'nin yazchiına aife, 
tarafın kalfol edebileceği ekono- ıeldiğ=ni bildirirse, ayni modP.l di- lngiltere Hükumeti, konferanata 
mik eaaılar bulmak vardır. ier yüzlerce tayyareleri gözden Fransa kendi tezini tutmaz ve l • 

Londrada dütünütdüjüne göre. ç.tkarmak li.zmrgelecektir. talyanın Habefiitatt.: ıirmeıini 
iki taraftan \,irinin CStekini bir hal Musotini, İtalyan •ivil tayyare- kal'fı kaymaza bundan aonra Al· 
yolu kabul etmeie mecbur kdma11 cilik tefi Pellearini'ye ııkı emirler man tehlikesi, Avuıturya iıtiklili· 
mevzuu bahaolamıyacaktır. venni§ ve hadiaenin neden oldu - nin korunması gibi hallerde kat' • 

Oçlerin kon\tfllıalanndan ~me- ğuna dair tabi~ &ulunmaıını iyyen Ftantaya mü2aheret göıter-
rika ve Japonya cfa Jiaberdar e- bildirmİ§tir. miyecel<tir. 
ailecektir. Müdür, bU memuriyetle Mısıra Veni savklyat 

lncnizce "Morning Poat,, gaıe. ıidip Jcaza enkazı üzerinde ilice - Napoli, 14 _ M~rano vapuru 
teai, ltalya, harbe girmemeği taah . lemeler yapacaktır. dün, 480 aaker ve ayrıca cephane 
lıüt ittifi takdirde müıtemİekele- Bununla beraber, tayyarenin t•· ile Manua'ya hatekef etmijtit. 
rin tabnn telc:linin deiittil'ilineai mamiyle huap oluşu, kazanın ~~ Bugün de Ganj vapuru ••fki 
t•klif olunacaiı ve bu teklifin E- bebine daire maddi bir delil elde Afrikaya elli ıekiz zabit ve iki bin 
"den tarafından iferi ıürüleceği etmeğe imkan veremiyecği için, altmıı bet aaker götürecektir. 
linkmıla Wr taJiayr kaydetmek· ltalyanın Habetistm üzerine bü-ı.---·----------
tlAi. ylk alçüde hava hücumu progra-
F'r~a ''Maten,, gazetesi üç- mmı yeniden tanzim lizım ıelf\·ı· 

lttr ltcm'feramdi lntilterenin ya- cektir. 
ROSEMAIL 
DiŞ r-1 ACU>l ' .. , 

ııklaıtırmak yolunda tedbirler •· 
lındığım, H•be,iıtandan Japonf .. 

Cenevreye ölüm ya ilk Habet konsolosunun gitti· 
4af'tietlı ğini yazıyor. 

LOn'dra, 14 - Deyli Te1egraf Hab-eı konsolosunun adı J>aW' 
ıazeteainin diplomat muha6iri 8iru'dur. 
fÖyle yazıyor: Tokyoya ilk Mabet köuolotd· 

"Habetiıtan ile Jtalya arasında nun gidifİ hakkında türlü teffİI' 
muhasematm bqlaması, lngiltere ler meydan almııtır. Diyorlar kir 
HültUmiEince, Cenevrenin emni - konıolosuıı vazif eıi Habetiıtaıi İ· 
yet ıistemine indirilen Bır ölüm çin Japonyadan silah almalCttt• 
darl>eıi telikki edilecektir. Ede - Kendiıine bu yolda talimat vetf 
nin Sunu Laval~e anlatacafını ıa- miştir. Habeş hükumeti iıe, ''kot' 
nıy6nım. Baliıeltiiim vaziyetin soloıumuz sadece, mutat tecimtll 
neticeleri fnrilterenin Avrupa it - (ticari) münaıebeti takviye i"' 
lerinaen elni ç.ekmeaı olal>lir.,, gidiyor,, demektedir. 
(fatvatra flman iŞi Adiıababada hem tacir, MI' 

ti-OyQd Q gazeteci olan üç Japon, Habeti" 
Roma, 14 - Cyomale Ditalya' tanın Tokyo konsolosunu iıtaayoıt' 

nın yazdığma ı&e Maua limanı- da uğurlamağa ıitmiştir. Dah• 
nın itleri, M)n zamanlarda çoial • maindar olanı ıudur ki, bu ıaıf' 
mıftrr. liman!W faaliyeti altı ay teci tacirlerden biri Habet konıO" 
eriel rüntle 300 ton i1Ceri timdi losiyle beraber Japonyaya gitmit' 
3800 ton olmuttur. tir. DeyJi Herald ayları, "gözünii 

BU Hmaw cmnncl• 109 kilo -. Habeıistanın pamuk tarlalarınd•' 
metre yol ta'nrir edihlrij, yemden ayırmıyan Japonyanın, en iyi ~ ... 
79 kuyu açılmıttır. bet dostu olmak istediği ve HaWf 
Mtsır.. Trablus hu- imparatorunun bundan azami ir 
dudunu kapattı tifadeyi düşündüğünü,, yazıyor. 
lıkenderiyeden selen bir habe· Fakat İngiliz doıtlufuna teıit 

re ..,e, Maır • Trabluagarp hu- eder, enditesiyle Habet htikOnır 
dudu kapatılmıtlır. Buna ıebep, ti, Japon dostluğunu pek ilerifİ 
hudutta bir takım çarpıtmalar ol- vardırmak da iıtemediii için Jr 
maııdır. ponyanın bilmukabele, Adiıabr 

ltal711 kel• bı, ~ İKİ ta- baya hemen bir konıoloı ıanderf' 
burJarı topfaiilrtfı. iu taburlarla ceği zannedi1mekteciir. 
MııırfıMr arünıdaprpqmalar ol. Bununla beraber, Japonya, H~ 
muttUt. betiıtana bir kinunuevvelde bit 

Mritrd• Habeftaian i~in litifük orta elçi göndereceğini ilin et' 
bir doatluk hi11oluriduğu yazılı - mif liulunuyor. 
yor. H•tMt INkWiieff Kafaire kon • Ha.~ hük6ı'net mahafili, Jfi 
ıoloslujunu elçilije çıkarmıftır. ponya ile Habe§iıtan ar,.ımda btt 

Amerika ve Habe!J silih mukaveleıi yapddıtmr, .,. 
dav••• dıardınca tekzip etmektedirlet• 

Londra, (Özel) - Amerika- Fakat bu tekzip beyanatlarındl 
elan ıelen bir İıaher, İtalya - Ha- birbirine pek uyarlık olmayıtıll" 
bef' butiranı devam ettiği mfiddet· dan §Öyle bir netice çıkarıyorlar: 
çe Amerika bir1ejik hiikUınMinin "Avrupa silah menbalan Hi' 
Avrupaya gayri resmi liir müşahıt beıistana kapalı olduğu için, H•• 
ıöndereceğini bildirdi. Bu müıa- bet konıoloıu Biru, Japonya>" 
hit, iy~riBarr eeymiı Pöp olacaktı. cephane almağa gitmittir.,, 
Kendifi liem Ruzveltin partiıin· ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" 
aeit, hm ı:tfiim BtfitMri ıcmın11-
'fö\iündaiHlrr. 

Ameritcimııf h•lya : Ha• ı•Y· 
ti teaft'lt deletednin biTltaç ıüne 
kıda't lieftfleri Lonctta, Pal'iı, 
Cenevr6 vi Rcniilt otniak üzere ,.__ 
meriltadiii hcrettet ediecti yazı
ltyO'l'chl. 

Vaiiteti teooıt eaece1c ve gerek 
ltmerika €U'lldftır B&fkanma, ıe· 
tek Amerika dif blrbnma anlata
caktı. 

Çıbn haber, Ameriltıdr iyan 
azaıımn Mtnolini, Lavat ve diier 
Avrupa devlet aaamlariyle, müla
katlar tespit ettitini bildiriyor +e 
h*tti Amerikalı niütahidin Adiıa· 
l:;aliaya Jcad'ı' tidecefini ~nlatı· ı 
yorilu. 

Bu hldiae çok mühimdi. Çün
kü ıapi reami de olıa, Amerika
nın Habetiıtan • ltalya i§İne aıla 
karıtmamak yolunda evvelce ilin 
ettifı preifiiı)e aylhrı tifmit ol -
muı mııraıı Çıbrılabilitdt. 

Amerikanın, her hangi Avrupa 
itine karıımamak ve ancak doi
rudan doJruya kendi müdaf aaıı
na taallUk eder Bir du olma
dıkça daimi. uzak dun.ile: gil>i 
İiir aiyaıi ıütmiii içifl ı.u1u\ ita· 
iiôy altılı (ilkin umUihiye cere-• 

yanr) vardır. 
Nitekim, Amerikamn lbly• • 

Habet itini incelemek ve ;tsifl 
devletlerle temaslar yapmak US' 
re bir delege yola çıkarmak ü~r' 
olduğu havadisi, cumurluk ıar•" 

yınca hararetle tekzip edilmittit• 
Ve §Öyle denilmittir: 

"Ayandan Pop, uluılar lrutd " 
munun gelecek toplantııında .... 
dece tatilini geçirmefe çrlmnt bİ~ 
adamın teaadüfi bir miifahede•• 
mahiyetinde olacaktır.,, 

Amerika E:umlrar Baı'kam ~ 
velt, "iyan azaıı Pop'an aon datf 
kaya kadar Avrupay• ridecetid' 
den bile haberi olmadığın ve &dfl'! 
dedikodular dolayııiyle öj:-eodi" 
ğini,, ıöylemittİT. I 
Bayrak merasll'l'I .. 

Palermo, 14 (A.A.) - Söıoiir 
ge &'IDA§kam B. Lesaonıı, Tr8~ 
gönüllü shfyırinı tatnmf ,,,~~ 
bayrağı Doğu Afrikaıı için kurdif 
mut olan gönüllü alayına törel' 
vermiıtir. 

B. Leuona, gönüUülerin bu"; 
vat bayrağını müdafaa ve t•~ ~ ... 
teref e hürüyeceklerine ıüveııı 1;.. 
d~iunu ve flütün lta!Yin ·~~~!p 
nın tek l>ir amaca, zafre yiirıidi 
nü söylemiftir. 



DQfBYli' 9Qz•U-nln 
peşlndea .. ~. 

e.l\~rtname •c:lll. ~ l(i P. ıçi•1 
Nakleden: terlh l"om•n•ndan ahnmıe ır. 

~=' H=·='i=u=S=lr=·='~====:::=:;::::;;:;;:;;;:= N o.84 =':::':' 

FerFV .. , .. m Q r ~'l~O ya
rıtın~l, ~enci hay,d\ıdtJn adarn-

r6zq(I, l(~RCAN NAf f.4 ~ ,, t~rı ~~~ Hl-tm~mn üzerine ~t 
abuk f ernandql'Jff11. k«mtırtı$.llKI ==k onu yakaladılar, esır 
Of~ ke,.t/isi'ne lıa/Je.r ue.r: Balıg•u~ı remY;::i.~~~ ~ 
F~~~ ofar,k b~ücek bi~k11uaı onu, üıtüne ıelenlere, t.ir ıemıe)f. Bir çatırdı... ~.tııu wltetmff.., :u., MJ~· 

'l'~ ic\i. Ceza1ir, 'frablua ve A hızıyla oa!h}'or, kimııe~ :JADID& A~ka wkaya b\~k ~"'! aPÇ n."""1M ~rd~ ftt =-
!'t4'otq lal11arında~ al~arak o~ yaldaıtırmıyordu. ıarı~ (ırlıyarak devnln;ıesını andı· Ua-•• ~~ ~ l~~ . 
~ ~nclrlenmi~lerdi. Zabitler ıeminin hirdenhire ~a~ bir ıürültü... ıe ~i ! ... 

Kızıl Kadırganın onl~rı k~va· pek yavaıladıfını, küreklerden ço- Küreklerin to\>açları fo.r~ların Birkaç ıün Y-M ~r,. •• 
lt+lını bir aralık duy,dular Za ğunun clurduiunu görünce &fl'iı ellerinden aıaiı ıarktı. Gotu dt\ ~ ~'P.2 'iW,ıM ~\\~\ 
~ ~rtu.l~ için, bul~dukları 'te indiler. Şimdi orada laayaiJ iti: orta yerlerindt~ ~~ılmııtı. K~ı: ~Ilı\~. Ziı.~ ~B~ t~ ... 
"•nı" ~ Türk ıegnııyl~ çaruıt· ıavaı vardı: lan ve aıd denızı ıterek ıemıy~ ~' ~.,~& ~~ ~~· 
~mclan ~~~ w.e yo\\1!. O ~ Türk esirleri zincirlerini ı"1Eır yü~ütmeie yarlJan ıenit parçala?' ~t, ~~ ~ ~et 
-.n aral~rında birleıerek ı~ı:~i dabyorlar, lriirekleri ıakannozla · da!ıalarm arasında yümıeie ltat· ~'~~ ~ .... ~ ~e~· 
l~lara ıaldırmayJ, öl~el~ bil~ rından çıkararak bier koca 111ı&h · ı ~-.dı. ,ı, 4ıe a.rrM',-M ~ .. ~ •• Bu 
f~k ••mi.inin önünden ~buk u muz gilıti ı•rdiyan ve zabitler~ tı,a~ol ıe~itlnin iskele tara· \~ cM GJ,~ ~~ 
~~ak iç.in ~ür~k Çf1mıe · kartı IWHanıyarlarclı. fı h,men heı;uen küreksiz kalmq· ~ ~ .... ~ ~ta 
ille~ taurlamı~t.rdı. Şur.ada biriıi kalhine ~plana~ tı. ~ ~ f.'8!• ~ ı~e~en 

-:- \\b:\ ~yabı:"n JCı~d Kaclır.· t.ir kılıcın a~cla can .v.enfOF,. o- Kan~dının teki kırılan ve düten B~ ftWAW~ ~ ~~ ç~ak 
I~ ııqi.... . . rada bqka~. ~~ı - ıı.ıa \I~ 1'r Jpıı ıibi yan dön~. ~ar bir ~~ ~ ~ 

- Sahi mı? Hüam'~ Reıt ha!... kırılarak ilclur~or.dıu. lapan ıidi.le ıola döndü: ~ ~~ ~-.. bir 
~· aö~ledi. yoHar hiç acımadan, \takmadan. - Eyvah ... Şimdi ne yapaca · ~ ~ ~'T,~ ~~: 
-Ş~di ~PU. ~~d,m. ı.~ ~vallı e1irleri lıtirer. birer. IA • trz? --~~~ ~tw~ 

V~~~~ M-fı aatdiyan.1,~~ ~\i.1\ü· dürü~.ort.~ch. • • Ap,tıda P•ryola, kamaranın im - Si~ 4ynm. ve ı.Um olun •.• 
,, ..1.. O ı.. ~-' • · k"""""" •ıt ı. .. -. • ... ı. \.... am aenu p19mı kıhcının aapıila vuruyor I ~•mr a,.,ı-ı~ aii4ı~f.JQI ~~,,~ . . Ti ~ ~~ ~ ı~~ :\-m'l! - Biz aıla teılim o mayu. •• 
,.,. d,, ·~·~~ ~\~i c\t~" h~~I~ ç.a ıyı ol~~·c~tı~ı k•ı~ı' l\lm,h· furacak ıi1'i oluyor ve haylmyor· _ ~~ b~p ı\"!ıY. pnt· 
·~~~·· lar ki k,reklere y~~~~t. ~- du: _,q... · 

~ ~~~tdı - Babyoruz Don Fernan.clo ••. 
- ~İ! ~ ! ... G~i\ Qlt ·~ ı. ~ • • w· Kızıl Kadırıa rampa yap11or... ~a ile aevpili, dikkatle lta-

a.,n ~\W9P. .b~.o~. . leı". Pariyola ayıü zamanda aı.1t ~ fm ~ ki~iDiiı zenci oldakh-
-: ~~lı ~ır,a~~ ! ... Çek'r '

1 
- ' ' ~ a ~ ~· nı kapıya dayadı ve dinledi. n~ı ~lama~ ~~ çekmedi. 

~\ ı41nın, fakat çekme... R ~ .. .t.. qıkl ~ lı ı Oradan döğü§meler, homurda· Dı,lerınden lıTnak~~rına kadar ıi· 
':""1--.ıı: olµrşa <>l•ın11. do4r~tp, 1ab - "''! mt ya ~t ~ı Mr leria atıı.....-. \\\\~~·\ar. 

. ~clı ~r~I... . \:l W ~ .. ~ ~ k = ıe1.:'ıeli7ordu. ~ - fiisw \f!!~ ~~w.1:11 '-ti • 
8ır qr~\Y.ıt~ ~gı~ \l.u: '~ıle \\0

• !:~ ~~ ~ \ft~ ıl ' Fem&ncloaan ılk ıık ve bir ~ · J.o.r•""q? .... ~~~ ~9AW"1b; • 
"':"-Q~ı: . .. . ~qıa, '•~a·~~~ \~\t.we i~e ıa • ıibi soluk alqları, kQfiirleri de sebep ne? ••• 

Çek L. Çek dıy.ocum kuteji.. ya lat~•t\ı. §ı~~· f!\\' ij?,fl\ c1uytı1uyorda. · - izahat vermeie mecbur de -
~ C.ap yok. ~rdiJAD bit ı•Q\J~ si~iıt' ~~, " ~Y.\ \~\'\İW' Bir an hu sesler kesildi. f.iliz •.• 'teslim Glun. .. · 

1e bek1emed•. M~ ~~,. w\ M t~\\\· Kamara kapqı hula açıldı. %! w.,, ff~~i iıpi~~ biı; zen-
sı11r kuyrujundan yapdmıt o f lm··· Kulatmı dayamq ola,. Pariyo- ~i W~\I~~' ~\ı·~~~' bir~e 

••n lc&lın kırbaç, kürekçinin omu:r ~ ıa kamaranın içine doiru :r.ılulclı. upted~~ J.9' k"lc~'"' e~ri 
l&rnuta takladı. \~M\ Rt\t\\ '11ff.t~~ a~~Jl· Fernando: kaleydi. ~1da\dleri kerv.an lOJA· 

Boydan boya moımor bir fİZg1 e M.~ ~ftM \\t~caJ4~; - Ne ıiylüyorıun aptal ... Bura. mamql~rdL Çii~ kötü filaret-

~~!!"~~~· B~~ • ft\\•· 
\t~dı. "~ ~-~~ ~~i
~Wİ ~~~rak ~H uaı~ ft'il 
~\w'~'ı!ı ~·ı --~ ~·'Q ~;. 
ıirle~di. 

- ~"'~'\Mı~· cMl wk 
•illMM~~~ 
~r. ~i. ~ ~IC 

~«krin~'-™~ ~~- \P
~a~ ~~ ~~·~ "9a 
~~iki ~eı~i ~· ,,·~~ ~r 
Ms•1 rala ... 

ım.eMıa. e~ ~'k rt.H.f~ 
rine aelmitti. Bereket venin ki1 

oklardan bir kaçı Zenıi Beyin tefi• 
likeli yerlerine isabet etti, bat 
ha1du~\l'I' ~udundan oluk ~\ti 
bnlar bo\andı. 

~~~"~' Of,UD ~Hece~ni. D~ 
yattaki »irince ıiderken ev~ 
bulprdan da ofa~larmı anladı· 
lar. ferru)Jy bırakarak, kendi ~ert 
ferine düıtüler. 

Şehzade de, bu fınattan iltifa
de ederek, abnı ormana doiru 
·~dü. 

E'1Ja~ ~~mı~ t!rM~~9 \ff· 
lu ~.orcla. Tauw•illi "'-· 
clı... s~ndeledi... Ormanm içine 
kadar varmıtken, daha ileri tWıe
'r.fdi-. Sey.il,~i .......... t, Q .. 
rada, bir yere hayam bir hal~e yı
iddı. 

~ü.,ıaya ıelince, ~e~ıili,in~ 'l 
491çl~~ ar~•ıncf!t ~i.~ ba~1i ~kit 
'1İl\İ· &ome., ~e.ıd9tM $~1,, ?" 
nu aram•i• d'1ait\~ "1 -~~ 
Zenainin adamları onu maktan 
!irdüler. Ozerin~ at aürdüwr. Et· 
rafmı çevirip kendisini yakaladı· 

~· •onra kızıllık ve patl11an deride~ -: ·'41\\; ''~!~• ~lMf le da heni... ı,rini ~y~nla~, ol~acalC !ol-
d1!arı ıızan kan... ~·"'~·~ ~~ı "~~·· ~~ft·· Diye batırdı. - r laç~a~ ••bllflı, ~-~ temne ------------

- Vurma!. .. Vurma diyorum Genç biı: ~\>it U..r~k ıc,dh F•kat da\a çok ~liy.enı~~i. u~t~~a41 tere~~ 9.~~J~l~~dı: . r;::::::~::=.:;=;;=:::=ı::!f!~ 
ltna... - Ne zaın-nclanberi kapııın\ Tırmık ve kan ıızıntıları içiu~ . ~~~\?Mı~·~~ ~~1.c\\\~~f. ıkı 

Kırb'ç bir iki defa daha ,aklıı vuru19rum ... B~ni kovuyor ... Bu olan yiziinil giiverleJ.e çıkılan ~t•J'.\ ti&~~fı ~~~~fi:~\ ,,,1. 
1qıca yanı batındaki bqka bir de ,_.~an f,din, diy~r. ~rkand~ De! merdivene clotııa çeviı:di. Yu J.cr ~~t~·~~~ı: ~~\ ~ W; a~a· 
Dlcanlı dayanamadı. Böyle batır· '-~ne ~U~for?... yİrblmıt olan elbisesini clizelta• · f.l~, ~tlt9"-n ffl{ '~~ R-~l· 
dı. Fakat ona verilen cevap dm kır· - Ona ne aöyledip •p,tal' le hile vakit 1'ulama.W. dıfwı mııtı. 
bacın, onun 11rtında pklamHı ol· - Seni~ on\\ çairıdıİını söyle· çıktı. Kapıyı kapadı ve kilitledi. f~t, ~ -MıJı., kfrı•tuıda-
... ~·~· ileri atıldı. kinin ıerkettllk ottiiini ıi~c, ~=====~;;==:~ 

Şlındi kürekçilerin Hirk olan - Gö~y43r nıu!un, di\tlQ't~ Kılıcını çekti. ıU&hlan çektiler ... Fe~ ile Hü-
ları CIİf}erİni f!Clrdatıyorlar. küf· y'k)afll V' tl!f 4'~İyor. Batıyoruz ~r fırladı. m&DID üzeri.De yürüdüler. 
~yorlar, küreklerin topaçlannı deıeDf··· Oradan bay-dı: ff.~~ 
aır:ıkıJorlardL lkil)ci kaptan kılıfın~ tersiyle - Par.iyol• ı... -\{\$. kcaa ... Vftl• ~~u 

Diler Türk olmıyan kürekçi~• ı•ni zabiti'\ kafa11ııa Yllrdu ve - ~lll' !... ·~· ~"i $\Mım·~ . be~e L. 
4e artik bu hayattan uunmıılardı fia,,Iurdı: - Q ~ ~ir ıef' ıi~~·i~ !... "' Hı ~ ~ "' 1 ~ ·~o-
~t ne de olu, eler Hiiımen - Pl\r~ola ! ... Sen ıit... Kı~ıl Kapıda ~··· SıQ\lel\ \t!~~~··· ~ · i, • t ~dı. 
leia onlara yetiıirae, kurtu!acalf ~adır4a raqıpa Yl\PIJor .. Vetit di. Pariyola kıaplfb. Bu eaat" '1•• · ~ ~tt\ 'kit 9,\ J~ 
delillerdi ki ... Bu sefer onun ıe· ye bafır ... Çabuk... eldi ve kapıyı çellerek orada bek- ~ ~M f:ıti, ~~ 
~laine ltailanacaklardı. Ha~ Parlyol~ ~oıarak uzaklaıtı. lepetfl ~la~~- t.! ~~ .. i~ al~\'-' ~~ 
tbadi Mılundukları ıemi batana. Ayni zamaada ı,pa'1Y9.l ıe.-ıiıi · - Mıl '-f.tal keıı~lti... ~erkeı ~~ 

~~leri c1e denizin dibini boylar :it':. ~l~~:::~::: .!;'~ ~,!d~l:%~*-""· ,., kız ar· olı 1';'\Ut~~.ı?"!r J:'. 
Bu ıeminin batmaması için de 11çtı. Diıe ho..-urcltf'ch. den df.~i ve J!re ~varla~ı. 
~ ıemiıinclen kurtulmak ve Geminin arkaıı, beyaz hir du. F-ernancİo kıç kaaar,ya çıktıl• Öçüncü aJam, pçfükle c:anmı 
'1ıaklapnalc ıerekti. man içinde kaldı. ~man orada Merkandoyu rörd\i kurtararak, kendini kaleye clotru 

Zaten onlar bu korkunç kırba!; Kızıl 1'adırıa üçüncü topunu - N4' var? ... Kızıl Kadırga ne- attı. · ' 

ABER 

cla,_lmı da hiç ıize alamıyorlar· ntınııb. ı:ıdı? Hani ıe~i 1>atı7ord'!? JÇalt mazıftllf.nD~ Mı ~ük 
.tı. Bu iki alet hemen hemen ayn! Kızınııtı. ınubarebeyi ıeyft~ \\ ~' ~· -----------

1"irk kürekçiler, kollaı ını idi • saniyede olmu~tu. tllhwi A'-~ııw. pl9ıı \tw1'-diii· q~tt"1 \\u "~'~'"' M1"•'- J.,dam 
f'eklerden çekerek bat kaldırın Merkando Kızıl ~dırıanın pro ni ıörqa .. ii. qlcluiunu ulUPt, flU, yimai be~, ır-------•lfll..,n'it 
-, ortalık kanıtı. vaıının parçalandıjını ıönaek i Q, hiç ıüpheaiz bu J•lanı, Fer· otuz kitilik maiyetiyle kartı çık · 

1-inclen batka birini ele 1'111· çin kıç kasaranın en yiibek nok • nandonun ~buk davranmaıı içhı mata huırlanmıfb. 
~ İ9tiyen ıardiyan, bit t~lc taama fırladı. Fa"at kendi topla aölpıi.ti. Fakat Fe~!lndo bütüc Nite~i~ beı oq ~akikıt t.ınra. 
~ OD adım ileriy- mlatı\dı ve nnm hol dumanı, önünü kapa • ewe~erinİD Y~~\ti'1i yiy~!li fU 9'J ff Pff Pı\~~ bir ~~ hareke· 
~ l*tlaclr. unıtı. Bir t•Y premedi. Halbuki W\dt. ~1e ~lr ttlanl\ rt~a\I•• ~ ı~~~ü. 1 
ı.._!ona Mı •ırada ıardiyaaın kır· ilendi ıenaiıinin iıkele tarafında ~4il~tt~ d*f&Olt~IJ~t~ F•rruh, kaçmanın imkanı ol ·ı---.... ~-------"' 
~ ela elinden bpmqtı. Şimd~ bir ~~~ olcl• iP•1~ ~ıd ~4''~ &Q'f~ Zwı l&t~fl\ atı 



Körlerin 
Gözleri açık olanlarla 

Rekabet 
ettikleri işler 

Zabıt katipliği ve nıasajcıhkta 
göıpen insanları geçiyorlar 

Böyle bir §ey söylemek acaba nerden 
geliyor? Kendi gözümüz gördüğü için ve 
körlüğün ne feci olabileceğini düşüne· 
rek bir "Gözleri görmiyen,, insanla kar· 
ıılaıtığımız vakit böyle diyoruz. 

Fakat bu adam niçin zavillıdır? 

Görmüyor da ondan. 

Görmemenin "zavallılık,, olduğunu 

sezdikten sonra, iıte körler için saadet 

baıgösteriyor demektir. 

Gözleri gören insanlar, onlara karşı 
bir merhamet, bir yardım hiasi duyu
yor. Fakat bu duygu yerinde sayan bir 
duygudur. Bunun harekete geçmesi, 
bir tatbik sahası b~ılması ise, körlerin 
haltijp lı.'vincidir. Onları, cemiyete ger
çekten yarar ve kendi varhklannı ra· 
hatça devam ettirir bir hale koymak la
zımdır. 

Geçenlerde memleketimiz..? gelen ve 
Amerikanın "Deniz feneri,, isimli bir 
körler kurumu hakkında bize izahat ve · 
ren Amerikalı iyilik severler, o memle· 
ketteki faaliyeti anlattılar ... 

Körler, lngilterede mekteplerde ye
tiştirilir. Bazı iyilik severlerin teşkilal
Jarmda işe yarar bir hale konur. O ka· 

Kör bir mütehassıs elektrik 
tedavisi yapıyor 

Bir kör ma
sajcıya ana
tomi derave
rlllyor (solda 

Gözlerl 
sörmlyen~ 

terin örgU 
örmesine 

yarayan bas\t 
bir makine 
l ataAıda ) 

gören masajçılardan daha muvaffakiyet
lidir. 

Bu suretle, körler, kendilerine .. za. 
vallı,, dediğimiz körler, herkesin yapbğ· 
itlerden çoğunu yapabileceklerini gös • 
terdikleri gibi, bazı işlerde gözleri gö • 
ren cinsdaılarmdan üstün bile çıkacak • 
larını anlatmaktadırlar. 

Bakın kör kız ve erkeklerin üatün • 
Jük gösterdiği bir i,i daha gösterelim: 

Üç gün, amma üç gün faa.Iasızca, ay
ni yerde, ayni insanlardan aşağı yukan 
ayni mevzu etrafında sürüp giden bü
yük bir konferans ... 

Burada gelişi güzel bir zabıt katibi 
çabuk sıkılabilir. Bu vaziyetlerde esa· 
sen her biri nöbetleıe ve birkaç saat ça· 
hşır. Bununla beraber, bu ııi kör ste
noğraf kızlar, muvaffakiyetle ve hiç 
yeis duymadan başarmıılardır. 

Ticaret hayatında gene bu kızlar, Ön· 
lerindeki güçlükleri ve iktidarsızlık de
nen şeyi öyle yenmişlerdir ki, gözleri 
görenlerle rekabet dahi edebiJiyorlar. 

Tabii bunlann kendilerine göre ve 
gayet basit bir hale getirilmiş yazı ma -

kineleri vardır. Onların aldıkları not . 

lar, sonradan bildiğimiz imlaya çevrili • 
yor ve hemen hiç yanlışsız oldukları gö
rülüyor. 

Londra şehir meclisinde dört ~<Ör kız 
çalışmaktadır. Diğer kör kızlar, aailık 
v~ İ§ bakanlıklarında iş görüyor. Kör • 
ler, büyük Londra mağazalcmndan bir 
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Alafranga da bazı şeyler 
çalıyor ki doğrusu ben bayıldım. 

En aziz arkadaşlarım bile daha 
birkaç ay önce bu yüzden bana 
darılıp kaçtılar. Şimdi Etem de 
olmasaydı ben bu yağmurlu, fır -
tınah, kasvetli kışı kiminle ve na· 
aıl geçirebilirdim ... 

çok hoşsohbet, çok tatlı dilli, çok 
cana yakın bir adam ... 

ma, bakalım bunun için anneıtıİ 
kandırabilecek miyim? 

Dün gene cuma akıamı oldui" 
için Reha Beyle Galatadaki bir'' 
hanelerden birinde bulu§tuk. "'' 
kıa burada da mükemmel bir in • 
ceaaz vardı amma, çalgıcılar•" 
hepsi Reha Beyin tabirince bizi111' 
kilerden! yani çingenelerden de • 
ğildi. Sazın !efliğini yapan çok 
meşhur kemençeci Rumdu. Ka • 
nuncu Yahudiydi, hanendeleri" 
ikisi de cami müezzinliğinden, y•' 
hut tekke zakirliğinden hanendt' 
liğe tornistan etmiş güzel ve güt 

sesli birer hafızdı. Kemancı Er • 
meniydi, ve yalnız utçu ile klar • 
netçi Reha Beyin bizimkiler dedi• 
ği Ayvansarayldardandı. Ancalı 
her ikisinin de kılıklar\ kıy af etle" 
ri o kadar temiz, tirendaz, düz • 
gün ve şıktı ki insanın bunlar' 

Hem, ne yalan söyliyeyim E • 
; temle batladığnnız bu yeni kış eğ· 
lenceleri bana yava§ yavaş Nazlı· 
yı da Gülizarı da unutturuyor gi • 

Anla,ılan vaktü hali de yerin· 
de olmalı ki gece yarılarına kadar 
mükemmel bir incesaz takımıyla 
yiyip içip dört batı bayındır eğlen 
diğimiz halde hesap görürken ba
na on para verdirtmedi ..• 

Reha Beyle önümüzdeki per · 
şembe akıamı gene aynı yerde 
buluşacağız ... La.kin evveliıi ge -
ceki incesaz da hiç yabana atılır 
şey değildi ... Fakat ne yapayım ki 
alaturka bana pek o kadar sarma· 
dığı için saz ne kadar güzel olur
sa olsun gene beni 11kıyor. Sıkıyor 
amma, galiba bu gidişle günün bi
rinde ben de ona alışacağım .. 

bi ... 

Dün gece Ayvansarayın en me§ 
hur, en gözde klarnetçisi lnce 
Mehmetle onun çifte naracısı 

Kahramanı alıp Balattaki Selatin 
meyhanelerden birine gittik ... La· 
kin İnce Mehmet klarnet çalmak
ta cidden çok usta bir adam ... 

Ben lstanbulda bu kadar klar • 
net dinledim; fakat, bunun kadar 
kıvrak, oynak, şakrak çalanına 
rastlamadım ... Kabası, tizinden, 
tizi kabasından daha mükemmel.. 
Sonra herifin çifte tellisi çifte tel
li değil, adeta bin nağme meşhe -
ri ... O stelik alafranga da bazı şey· 
ler çalıyor ki doğrusu ben bayıl -
dım. Hatta kemanım yanımda ol • 
duğu için dün ak§am ince Meh • 
metle ve onun çifte naracm meş • 
bur Kahramanla birlikte birkaç 

marı, polka, vals, kadril, mazurka 
çaldık; koskoca Selatin meyhane
yi dolduran halk ıaşrrdılar, kaldı
lar ve bize parmaklarını ısırdılar. 
Klarnetçi ince Mehmet kadar o • 
nun naracıSi Kahraman da çok 
usta ... Herifçi oğlu bildiğimiz o 
çifte nara ile adeta davul trampet 
çalryor ve masanın üzerine koydu 
ğu boş bir su bardağı ile de arada 
bir orkestra zili nağmeleri yapı • 
yor. ince Mehmetle bir daha bu~ 
luşursam kendisine kemanla alaf
ranga bazı güzel şeyler geçece · 
ğim ... 

Ne yazık ki böyle istidatlar bir
takım alaturka pestenkerani şar • 
kılar, keriz havalan, çifte telliler 
arasında ziyan sebil olup gidiyor
lar. 

• 
Evvelisi gün akıama doğru yi

ne ayni meyhanede Y enikapılı 
Reha bey isminde yaşlıca bir zat~ 
la bulu,tuk ... Sizden iyi olmasın, 

Çünkü her gittiğim yere belki i
şime yarıyacak birşey1er bulur, 
kemanla onu geçer, sonra notaya 
alırım diye kemanımı da birlikte 
götürdüğüm için buluştuğumuz ih-

Yollarda ip satan çingene kadınlarından 
birkaç tip 

vanlar ara sıra kemanla bana da 
yalan yanlış bir iki taksim ettiri
yor ve beni boyuna alaturkacılığa 
teşvik ediyôrlar. 

Y enikapıh Reha Bey vadetti; 
ilk fırsatta bana Sulukulede, Ay -
vansarayda çok parlak birer kıp· 
ti düğünü ile onların mektebe baş 
lanma alaylarını ve gene buralar· 
da yapılacak merasimli ve te§rİ • 
fath büyük çingene kavgalarını 
hana seyrettirecek ... Fakat bakı • 
yorum lstaubulun çalgıcı Çiganla
rı Reha Beyi pek seviyor; ona son 
derece saygı ve bağlılık gösteri • 
yorlar. Reha Bey de onlara çok 
sevgi gösteriyor ve çok ikramlar· 
da bulunuyor. 

Sonra Reha Beyle benim de 
dostluğum gittikçe artıyor. Hatta 
öyle ki şimdi ara sıra Etemi ara -
mızdan atlatarak Reha Beyle giz
li buluşup onun getirdiği ve be · 
nimle tanıştırdığı başka arkada§ • 
larla filan kendi kendimize alem
ler yapıyoruz. Dahası var: 

Reha Bey kış ortasında bizim 
T opçularm çekilmiyeceğinden 
dem vurarak benim de annemi 
kandırıp Cibali Y enikapısına ta • 
şınmamızı; kendisine yakın kom· 
şu olmamızı istiyor. Buna, benim 
de pek aklım yatmıyor dejil am • 

çingene demesi için seksen ,ahit 
lazımdı. Zaten artık böylelerine 
çingene demek de doğru değildi· 
Bunlar tam man~siyle centilmeı1 
birer salon çalgıcılarıydı. UtçıJ 

ile klarnetçiye dikkat ettim Jıİ 
. bunlar bu yaz, Bakırköyünde ba • 
na darılıp da hala yüzüme bak • 
mıyan arkadaşımın eski mekteP 
arkadaşları değil mi? Zavallı r.e • 
ha Bey, alaturka musikinin cdgıtt 

u· 
bir tiryakisi olduğu için ıaz çalar 
ken boyuna kendinden geçiyor; a• 
rada bir gözlerini kapayıp eıld 
dervitlerin kalbi dedikleri bir bi • 
çimde içinden gelen, fakat du • 
daklarından dıtarıya çıkamıyat1 
iniltiye benzer bir sesle onlara İf' 
tirak ediyor ve gene ikide bir yu • 
varladığı rakılara ahları, oflatf 
meze yapıyordu. 

Dün aktam Reha Bey bana o • 
turduğumuz birahanede muharrit 
Ahmet Rasim Beyi de tanıttr, kÖ' 
şede bir iki arkada§ıyle ağır ağırı 
vakur, fakat pek babacan bir ta • 
vırla demlenmekte olan burundaıt 
takma gözlüklü, kırçıl saçlı, krr ' 
çıl ve pos bıyı:klı, tıknaz ve çolı 
sevimli bir adamı göstererek: 

- İtte, dedi, bu, muharrir Ah ' 
met Rasim Beydir. Kendisiyle h4"' 
nüz muarefmeiz yok ... Yok am11'1~ 
dikkat ediyorum, ikide bir yan • 
gözle bizim masayı süzüyor. lıtef 
misin yarınki (Şehir mektupları) 
nda bizim masa aynen çrkıın ! 

Reha Bey, gene dün gece barı' 
orada Neyzen Tevfiği tanıttı. ~' 
man yarabbim, o ne garip adatı' 
o ... Tam manasiyle kalender, der" 
hederin biri ... Yalnız o kadar ısı• 
ya? A~zı insanla konuşurken gö:S' 
leri batka alemlerde batka ,ey. 
lerle me§gul gibi ... 

Bakıyorsunuz, hazan ağzında" 
lakırdı dirhemle değil de miskal ' 
le çıkıyor, hazan d'a bir§eye kıı•P 
yumruğunu masayi\ vurarak: 

- Bana liizumu yok gülün d• 
gülıenin de hepsinin yuf erVahı • 
na! 

Diye bar bar bağırıyor. Göçeı,. 
çingeneler zavallı Nazlı için rıı&"' 
gaptut yani sevdalı, a§ık, ~r~~i 
dalgın, hırçın, yanık, küakun, ıÇ 
diyorlardı; ı-elsinler de asıl aıal1' 

1e'f' gaptut nasıl olurınu§ neyzen 
fikte görsünler! 

,(Devamı •af l 



Denizcilik heyeti ile 
kulüpler arasında 
Çıknıış olan ihtilaf 

iki gün evvel Kumkapı ile Ye· 
nikapı araıındaki sahada yapılan 
kürek yarıtlarını ıeyredenler, bet 
kulübümüzün girdiği bu yarıtlar· 
da, makul ve samimi bir rekabe • 
tin verdiği heyecan ve iyi netice· 
leri ıörerek. muhalif kulüplerin 
de İnatla.nndan vağgeçip ayrılık 
Yapmamalarına dair yazdıkları • 
mıza hak verecekl~rini zannedi · 
Yoruz. 

lhtilif ın batlıca sebeplerini tet 
kik ederken en mühmi olarak fo· 
talarm yanf yerine çekilmesi me· 
seleaini ıörüyoruz. 

DenizciHk heyetinin iddiaaına 
ıöre, her kulübe ayrı bir vaııta te· 
darik etmeije maddi imkan yok • 
tur. Evvelki gün bazı kulüp mu· 
rahhuları ile yapılan huıuıi bir 
ıfirütmeden sonra nihayet !U nt!· 
ticeye varıldı: 

Her kulübe ayrı ayrı vesait te • 
darik etmenin maddi imkan dahi· 
linde olmadıiına göre, bundan 
sonraki yarışlarda büyükçe bir ro· 
mörkör ta Beykozdan başlıyarak 

~-.l9ven vakitlerde her lcUlü.,. 
ufrıyarak futalarmı bajlıyacak 
\'e Y&rıs •.•• ;,..~ eetirecek. Bu te • 

kil, hem yarıtların tam ıaatında 
batlamaıını temin edecek, aynı 
zamanda her kulübü ayrı bir va • 
ııta tutmak külfetinden kurtara • 
caktır. Artık bu çok makul hal ıu· 
retinden ıonra geride kalan üç 
kulübün diğer maddeler üzerinde 
ısrar edeceklerine ihtimal vermi· 
yoruz ... 

Saha meseleıine gelince: Kum· 
kapı ile Y enikapı arasındaki ıaha 
daima durtun ve akıntısız olan 
bir yerdir. Bu itibarla kürek çe • 
kenler kat'iyyen zorluk çekme • 
mektedirler. Diyebiliriz ki orası 
kürek yarışları için lstanbulun en 
iyi yeridir. Aynı zamanda eğlen • 
ceden mahrum olan o civar halkı 
için iyi bir vakit geçirmek vesilesi 
olmaktadır. Nitekim ıeçen gür. 
sahili baştan başa dolduran ve ya· 
rıtları sona kadar nıe··- '-la takip 
eden binlerce kiti vardı. 

Büyüklerimizin de çok ehem • 
miyet verdiltleri bu rüzel ıporu. 
böyle ehemmivetsiz şeyler yüzün· 
dea felce u.ğratmıyarak gelec~k ya 
............ etmeledni difer ku

lüplerimizden dileriz. 
Ha. Ka. AKMAN 

Nefis bir atlayış 

Bu halta FraMada Amerikan atlet lrrinin yaptıkları mi.itıabakalarda, A • 
1"erlltalı. zenci atlet Eulace Peacock uzun atlama nıü11abakaaında çok nefia 
Wr atltııflfla 7 metre 84 11antimi apn:9 ı•e rakibi mrfhur F'ran11ız şampiyonu 
llo&ert ,..,._ ~ıtfr. 

7'am %tmıanında alınmış bir enstan iane olan yukariki resimde, siyah renk 
li fllldtn enerji ve efor dolu bir hamle U~ bu 11üzel atla11ıfl naaıl 11aptığını oli
riJIOr•ıuuu. 

Fransa, ltalya, Amerika arasında yapılan aUetiznı maçından iki görünüş. /lir tralta, Amerikalı S11man'ın git;t'I 
bir gülle atışı, diğer taraf ta da Fran sız şampiyonu Robert Pol. Amerikalı iki siyalı şampiyon, Peacock ve John • 

sonla konuşurlarken .. 

Pariste yapılan 
~ - --- ~ 

atletizm müsabakalarında 
~.-.~-----... - -- -

Fransa, Italya, Amerika 
Ingiltere karşılaştılar 

Fransada Colomles stadında Fran - risini Amerikalılar kazanmış olmakla takımı derece: '1 saniye 4/5; lldnd 
sızlar, ltalyanlar ve Amerikalılar a • beraber Fransızlardan da bazı atlet- Fransa 42 saniye 31'5 
rasında büyük atletizm müsabakaları ler iyi dereceler almış ve hatta bir iki 4X400 (bayrak): Birinci Amerika, 
yapılmıştır. Pek heyecanlı cereyan e- Fransa rekoru kırılmıştır. ltalyanlar- 3 dakika 19 saniye 1~5; ikind selea 
den bu müsabakalarda yirmi beş bin dan 1500 metre olimpiyat şampiyonu Fransız takımının derecesi: 3 d~ 
se);rci bulunmuştur. Yarışların ekse- Beccali kendisinden beklenilen muvaf 21 saniye 1X5 

f akıyeti gösterememiştir. Gülle atma: Lynama (Amerlkab) 

Çocuklar 
bile 

Yapılan müsabakaların elde edilen 15 metre 40 

/ngilterede çocuklara bUe •llOT w 
bunun başında binicilik dersleri göı· 
terilmektedir. Bu işe mahsus olan 
Gymkhama kulübünde binicUik der• • 
leri Jıergün büyük bir hızla devam e • 
der. 

Yukariki resim, bu kulübün genç ta. 
lebelerindcn, birisini talim yaparken 
gö11teriyor. 

Bakınız daha bir çocuk olan binici 
kız! At üstünde ne kadar maharetli 
duruyor. 

Amerikalı 
Brown 

Sırıkla 4 metro 30 
atladı 

Stokholmde yapılmakta olan arsıu
lusa 1 .. ttetizm müsabakalarında Amc
"'il(a ~· f. . or.ı sırıkla 4 metre 30, Japon 
;".-iı ?'- .ıle •i metre 20 atlamıştır. 

Necmi 
Ataman 

Son kongrede İstanbul bölgesi 
(mıntakaıı) ikinci batkanbğına 
ıeçilen eski İstanbul futbol heyeıti 
batkanı Bay Necmi Atamanın, ye· 
nı vazifesinden istifa ettiğini üzü· 
lerek duyduk. 

Esaıen kongrede bu sene yeni 
vazife almak iıtemediğini ıöyledi. 
ii halde, iırarla intihap edilen 
Necmi Ataman, geçenlerde bölge 
batkanlığına istif asını vermİf, fa 
kat bu istifa. bölge heyeti tarafın· 
dan kabul edilmiyerek, Bay Nec
miye bımdan vazgeçmesi için le· 
mennide bulunulmasına karar ve 
rilmiıtir. 

Spor itlerinde çok k~ymetli ve 

teknik dereceleri aşağıda yazıyoruz: 
100 metre: Amerikalı Peacock 10 

saniye 3/5; ikinci Fransız Dondebu • 
ger 10 saniye 4/5 

400 metre: Fuqua (Amerikalı): 48-
saniye 1/5 

800 metre: Lanzi (İtalyan): 1 daki· 
ka 53 saniye 2/5 
1500 metre: Bright <Amerikalı) 3 da
kika 56 saniye 3/ 5 ; ikinci Fransız 
Mormand 3 !lakika 57 saniye (Reccali 
ancak üçüncü gelebilmiştir) 

- 5000 metre: Rakhard <Fransız) 14 
dakika 58 saniye. 

110 metre (manialı): Cope (Ameri
kalı) 14 saniye 3/ 5 

400 metre manialı): Moore <Ameri-ı 
kah) M saniye 4/5 

4X100 (bayrak): birinci Amerikan 

Vefalıların 
yeni yurdu 

Çarııkapıda tramvay duralt ye
rinde, yeni bina açan (Vefa) lılar 
güzel uri bir lokal açmıtlar, bu· 
günlerde çok yüksek bir çalııma 
eseri olarak yurtlarmı kendilerine 
28 senelik tarihlerine uygun ola • 
cak bir tekle koym1J!lar. 

Eski Y. A. C. A binası olan bu 
yeni yurtlarının altındaki apor ıa· 
lonunu da açarak çabpnalarını 

daha pzel bir hale getirecekler • 
dir. 

Vefalıları kutlular, yüce bata • 
rıtlar dileriz. 

Yüzmeyi 

Disk atma: Noel (Fransız). 45 metre 

50 '"" 
Uzun atlama: Peacock <Amerikalı) 

7 metre 84; ikinci Fransız Robert 
Paul 7 metre 70 (yeni Fransa rekoru) 
Yüksekatlama:Johlllon~Amerlka

lı) 1 metre 96 
Smkla yüksek atlama: Ro7 (Ameri 

kalı) 3 metre 80 
:Amerikablar birlnd relmft olmak

la beraber elde edilen derecelere ha • 
kılacak olursa banlardan hazllannın 
dUşük olduğu görtllUr. 

Türkiye 
Ytlzme blrlnclllklerl 

16 ve 18 ağustosta yapılacak olan 
Türkiye yüzme birincilikleri için muh 
telif mıntakalara mensup ytizfldiler 
şehrimize gelmeie başlamışlardır. 

Moda havuzunda yapılacak ola• 
yUzme birinciliklerine bu sene seki& 
mıntaka iştirak edecektir. 

Güreşçilerimiz 
Mısıra ça~rılıyorıar 

Mısır güreş f edrasyonu Ttirkiye 
güreş federasyonuna müracaat ede • 
rek ulusal takımımızı klnun111!1anide 
birkaç müsabaka yapmak üzere Mı • 
sıra çaimnı§tır. Federasyon 'ba tekli
fi kabul edeceği sanılınaktacbr. 

öğreniniz 

dürüst bir idare adamı olan Bay .. • . . . 
Necmi Atamanın İstifasından Gençlıjin yüzme ogrenmesı ıçın in gUterede çok iılek ve tesirli bir pro • 

• . ' . • • paganda başlanuıtır. Büyük gazeteler den biri olan News Chronicle'in orga. 
vazgeçmesmı, ıpor ı~l~rımıze çok nlze etmekte olduğu brı propagandanın açılış töreninde, birçok resmi memur • 
fay dalı olac.ık meaaısıne devam lar da bulunmuşlardır. Resimde gördü ğiinüz adam Bunılreg ıarbagı Al der • 

etmesini biz de diliyoruz. mandır ve törenin ilk plonjonunu gap npıtır. 
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•N~ 77 Yazan: Rıza Şekib 

Karşa, esir pazarına gelmezden 
önce filinin hareketlerinden bir 
f evkaladelikle karşılaşacaklarını 
anlamış ve hemen hayvanın 

sırtından atlamıştı . 
Aslan, Karşaya doğru uzakla • \ Fil dur.duğu yerde dur~ıyor, 

ımca ihtiyar yerli büyük bir nefes mütemadıyen sola aapmaga çalı· 
almıth. şıyordu. Karşa, mani oldu. Fakat 

Genç kız, aslanın yelesinden Ebüliiliyı o semte göndermekten 
yakalıyarak batını sarstı: geri kalmadı. Fil aldanmamıştı. 

- Manasızlık yok; dedi, iıtahı· Ebüluli.nm sapması üzerine bir 
n.r sonraya saklar.. kurıun yağmurudur baıladı. 

Sonra ihtiyar yerliye döndü: Bu vaziyet karşısında yapıla • 
~ Anlat, dedi. Devanı et... cak !&Y aaklanmaktı. Karta fille-
- Anlatacaklarm;n söyledim. rin fazla hedef göstermemeleri i-

Batka birşey yok söyliyeceğim... çin onları birer birer büyiik ağaç· 
- Yaran çok ıvıu ağır? luın arkaıına götürdü. Bu, kolay 
- H&Jır ... F &kat çok kan kay - obnamqtı. Kurı\Ul yağmuıu ekai-

ıbettim. !eceğine artıyordu. 

Kup, ıimdiye k•da.r daha bu Karşa atılan silahla.rn\ kararla· 
kadar aklı batında, bu kadar inıa· ma atıldığmı keıtirmekte güçlUk 
na yakın bir yerliye rastladığını çekmemişti. Bntiin kurşunlar ken· 
hatrrlıyamıyordu. Son gördüğü ve dilerinden çok uzak yerlere ve 
ormanda yakalıyarak bağlı ola • yükseklere düşüyordu. 
rak bıraktxkle.n yerli bile> akıllı Ebüliilamn yanma koftu: 
durutvrıa r•Jı:nen bunun yanında - Bunlar bizi gömıemitler ... 
aptaldı. Kurşunları havaya atıyorlar. Bel· 

- Bu Saki dediğin adam kim ki de kaçan iki eairi bulmak için .. 
ve nereli? - Belki de... Korkutarak ya • 

- Hartumlu imif ... kahya.bilecekleri ümidine kapıl -
Karı-~ıg_ Qnnarunc:l~n baıka mı' olacaklar ... 

bildiğ\ bir yex y(>ktu. Fakat bildi.. _ Biraz ilerliyelim ... Belki ö • 
ği, yekunu on~ AA be!,i aşm'-Yal\ nümüzü daha iyi görebiliriz. 
memleket isill\leri arası.nd._ Har- o:_ ..:1. 

- ~M iit~,i 'J~UI••• 
tum d~ virdi. Bu adı ıek defa ba-

Eb l 
- Daha iyi ... 

b4'mçlan iJitmi~ti ve ~ ula da 
HartumluYdu. Sonra Ehül\ila çok Yürüdüler ... Önlerinde hakika-
~a~ eıir 'üc~darı ile bera~r ten bir yokuı göründü. Atağısr 
bu~tq. B~ •dı, Siki adm.~ gitti\tçe çukurlaşıyordu. Silahla
tanaauı ih,W.li de vardı. rın atıldığı yerle aralarında en a· 

şağı beş yüz metre mesafe vardı. 
Karıa bunu anlamak ic_in Ebü-

16li.'nın yüzüne baktı ve: 

- HartumluYm~... Tanıyor 
~1Hun? 

Elriihlli bu iıi111de bir esir tüc· 
carı talUD\IJord\ı. 

- Hatrr, diye cevap verdi. Ta· 
nımryorum. Belki görürsem ha -
tırl~rım. 

lhtiya~ yerliyi, k~\~dıın XC\l'a· 
lı olduju için oracıkta 'bıraka • 
rak ilerliyecekleTdi. Kaf§a: 

Ebülula: 
- Y anlıf yerde arıyorlar esir -

lerini, dedi. 

- Evet ... Yanlıı yerde arıyor • 
lar. Biz ~rada vakit kayhetmi • 
yelim. Aksi istikametten bir daire 
çevirerek esir pa~arI\Ji\ varalım 
bir baskın yaparız. 

- Pekala ... ... ,~ "" .. 
- Yerli genç nerede? ... Aıdnı 

da sormadık! 
- B~n sormuştu~ amma Hnut· 

tum ... G3ride olacak ... 
- ÜAA haber ver, buralarını 

lllsalarmda J'lldıa ....-u olaalar, .... . 
rlDde nuıamelo ........... Belgmle .. .. 

ıs kapallll --~-1:---- nukut 

1 

• Londra 
+ NcYyor~ 
• Parls 
• Mll&oo 
+ Brütse 
+ Atlnı 
• Ccncvrr 
• soryı 
+ Amsterdı ıı 

1 

• Prıg 
+ Stokholm 

fıH, - '* Viyana 23. ro 
1211. - + Maıirld !7 -
168. - * Bertin 4-.C. -
196. - • Vaqovı !3, -
89, - • Badapcştc ~4. -
24, - • Bötre~ 16. -

820 • - • Bclırad f'&. -
Y4, - * Yokohımı 34. -
sı. - + Alm oıs, -
98. - * Mecldlyc 53, -
31, -- * Banknot 233 -

Çekler----
• Londra 623, - * Sto\hlm 3. tl'ı!O 1 
• Ncvyork 0.7960 • Vtyar. 4.1882 
• Paı i s t2.<ı3- • Madrld 
• Millno 9.6920 + Berlln 
+ P.rükse 4.72- • VaqoYı 

5.8015 
1,973.l 
+,207:'i 

• AtJaa. !a-475 • Bıı:iıpeşte +,2940 
• Cenevre 1.435 • Btlkreş 101, tl\33 
• Sofya 63,409<ı • Delgrad :ı4.6742 
• Amıtcrdam 1. 1778 * Yokobama 2,7jl7 
• Praıı. 19,1630 + Moskova 1091.:IO 

ı---- E S H A M ---ıı 
+ l~ Bankas• 9.M - Tramvay ~9.-

l Anadol u ~ 6.00 + Çimento as 10,70 
Rtil 2 50 Onyon De~. -,-· 

1 

Şlr. Hayriye ıs.- ~art De~. -.-
•Merkez Bankası ~e.so Balyı -.-

l'. "••«• -.oo f.......... -.- ı 
ı P.omont ı 8,- felefen -.-

-istikrazlar - tahviller 
+t9HTürk Bor.l .8. 1'' Elettrllt -.-

. il 26,110 Tramvıy llf,70 
• • IU 2 6.~7' Rıhunı 44-

lstlkrtz:ıDıhll! 1 G• ı ı • ~••doln ı -'6 15 
•lr(HI istikrazı 9.'5.- + Anıdoin 11 46-25 

t928 A M ıo, - An•dolq 111 ı.co 
Sıvu·Erıunam 96,'ı!~ • Mümusll A 46 75 

İSTANBUL - 18,80 traıwzca derL 18,GO 
Bethoven üçüncü een.tonl (plAk). 19,M mo· 
nolog Halide. 20,10 İstanbul Kız llaeal fel
ae!e öfretmenJ · Mehpare Tevtik, kOiıferau. 
20,30 ıtUdyo caz ve tango orkeatralan, türk
c;ı. sözlU eserler, Birsen. 21,315 aon haberler, 
borsalar. 21,4:> Rozl Ludvtnkacın, ıan plyço 
ile. 22,015 pl&k neıriyatı. 

VİYANA - 17,15 gramolon. 1$.10 kon
..... 19,10 konUflllal&r, haberler, hava rapo
ru. 20,315 atızdan Utıeme aletler orkestruı 
Sl,118 Uç ~ ~ı ..... .., tırl\h'U&t 

zamanları eımaam\14 #l•berler. 24,:jlO ıece 
konseri. 1,35 ıramofon daiUı muİlklai, 

BERL!N - 17,SS konU§ma. 18,05 B'raıık· 
furttan. 19,0:S konııer ve ~ 20,05 ıpor ya
~I. 20,25 eflencell ınuaikl oyualar. 20,4:S 
~Un akisleri. 21,05 haberler • 21,20 tutgart· 
tan. 21,50 musikili facia. 23,0:S haberler. 23,20 
ollmplyad haberleri. 28,S:S Kolonyadan. 

BUDAPEŞTE - 18,2:S gramofon. 18,4:S 
konferanslar. 20,05 şan ve çingene orkestra 
it. 21,05 edebll yayım. 21,35 opera orkes -
trasmm kon.sert. 23,05 haberJ.,r. 23,SŞ cu· 
band takımı. 24,15 konferans. 24,30 çiıı&'eiıO 

orkestrasL 1,10 son haberler. 

BÜKREŞ - 18,05 orkestra konaert. 19,aO 
konser . 20,05 konferaruı. 20,2!5 ~a.ınofon. 
20,55 mektuplara cevaplar. 21,05 konferans. 
21,20 musiki. 21,50 şan. 22,10 radyo orkes
trası. 23,30 r~o orkeatr&1L 24,0.Ş ıranıo
fon. 

Zayi - Kocamustafapa~ askerlik 
şubesinden aldığım terhis tezkeremi 
kaybettim. Yenisini alaca,iımdan es • 
kisi hükümsüzdür. 

319 doğumlu Mustafa oğlu Ahmet 
Felhi 

(X 
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Polis hafiyesi 
: 9) un harikulade 
maceraları 

Büyük kıt'ada formalar halinde birkaç 
güne kadar satışa çıkarılıyor 

Yalnız reaimlerle en heyecanlı maceraları anlatan bu roman •• 
riıinin ldyık olcluğu alaka ile katfdanacağınJan eminiz. 

Polis hafiyesi l;)ekster'in 
ilk macera~· tkl f~rma~a bitecektir . HAB 'ER "' ... ~ ...... .; 

in 80n •aylaaınJa görclüğüniiz uzunlukta 12 ve vaaati 
bir heıapla 200 tane parça kılife den mürekkep bu romanı h~rkd 

zev~e ve heyeeanla okuyac-cılı, ıaklıyacaktır. 

ilk forma: 

X: 9 , .Kaçırılan 
kız peşinde 

Bil"kaç güne kadar renkli bir kaD•k 
içinde çıkıyor.Cok az b.aaııacaOınd•n 
•imdiden müvezzilere slpari• ediniz 

- k~i, dedi, biz b'!fada b)ra· 
kacağız, dönüşte alırız. ister kö • 
yüne gider bırakırız, iater biziw.le 
beraber kalrrsın. 

Yerli cevap vermedi. Bunda"ÇJ 
Karta beklemek istediği lq~1'11 • 

nı çıkardığı için Ebüluliya dön · 

bizden daha iyi bildiiine füphe :ıı::mu::::u::m:m::m::::ı::nm=;ıa:;;."m:;:::: 

yok. Buraya gelain ve önümüze Ü Borjiya ili _, -
~\ifıün. 1 "'&: ..._iiiiiiiii.iiitiiiiıiii!iiiijiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiiiii!ii~iiliiiiiiiiiiiiiiii~iijji!iiii!ii!ii!iiiiiiiiiiii~' ~s~w~Jiliiiiiuiri-' 

E~ülUli Kartamn iıteğini yeri- i! Ragastanın oğlu H Bir tayyare 
dü: 

- Haydi E~Ula ... Biz gide • 
li~ ... Ç~ ıiirmez ~riz. 
K~ .. Ebüluli v.e ıeııç yerli 

bire:K file Jtladılar ve eıir pa:ıa • 
nna ~ru yol •••if bafladı -
lar. 

-8-
BEı<;LENMIYEN BiR 

HÜCUM 
Katta, kafilesi -.ir pazarına gel 

mezden önce hiç heldenmiyen bir 
hadise ile kar§ılapcaJdar~ an • 
lamııtı. Fi~in gayri tabii hareket· 
leıi pzünden kaçmamıftı. 

Bbühiliya filin ıırtoıd~ atla • 
maunı ~aret ~erek yere indi. 

Etrafta yükselen aj~n ıöl· 
•lendirdiği geni§ sahada toplu 
f.& hA.'dw dünaii hayyanla.mn he. 
men MriMı inden ayırdı. 
Aalan~dan ikiıini Y,&nma a

larak öne atladı. 

ne getirmek iç.=n uzaklaıtı. •• .. k 
!! Romanlarını ciltlendirilmek ii 8Z851 Fakat tam bu ıwada genç klz ·• :: 

h ' b ki h d ' k il üzere Yakıt kütüphanesine hı ·ii Ar.abadan dü•tü 
ıç e em ..,. ~ ', jr a He arşı - fı rakmıt olan okuyqculrmuz°'" ~ .., 

11nda kaldı . . .
1 1 

. b d ti Halıcıoğlunda oturan Muzaf • 
lzbandut aib~ iki adam kartı • ij cı t erı azır ır. H fer arab,dan dütmüı, yaralan -

11na dikil--ı'ıtı'. h Hergün ıaat 18 e kadar uira -15 mı•tır. 
.,.. :: l b'l' l :: T 

Ebülulaya aeılenemezdi. Hiç !! yıp a a 1 ır er. ii Yangın "'™'™ ::::::.::ı ::::.-:::::rn::.ı==1111m1:1: 
heyecana kaplhnadan ve sert b\'" Kaıımpaıada Y akubaia •oka • 
sesle: ~· "111111111ıııu9ıuı111ıııııwıııı.ıııınııııwııııoı9'!lıJUUllll, ğında oturan Mehc.ure isminde bir 

· . . . 1- ~~li Etfal hastaııeshıde .. • 
- Sız kımaınıı? diye a<>rdu. ("" üt h d ktor kadının mangalın uzerıne bırak -

§ roz m a assısı o 11 

lki adam cevap vermeden mü· J !?. "' t Ah da··· b k 1 tığı bezler ~Uflllqf, bu yüzden 
temadiyen kendiıine bakıyor Ve ( I 

1
',Q me 0~ er . ,~ yangın çıkmgsa da çabuk Söndü• 

hareketlerini gözden ka,.ırmı or· 1 ~ c. Halk Fırkası srrasında kız li- • 1 r"l .. t" 
% Y Is ; l!si karşısında :t2 numarada. Mua- • umut yr. 

lardı. yene saatleri saat 1:; ten 18 e ka!:{ ı Bıcta"-@. 
Aralarındaki mesafe çok çok ::-ıııın11rııı"ıııııınn1111uııırıııııı111ıuııı1111111"111p11Jıım111n111ııııaıu1111•aıı Güm~da oturan Kemali 

on metre kadardı. Genç kız; he'" Hakkı isminde biri bıçakla yara • 
ihtimale karşı, kendisni müdafaa ların söylenenleri anlamıyormuı lam~, kaÇ!!rk~ yakalanmıştır. 
edebilecek bi~ yere çekilmek is • gibi görünmeleri Kaf§ayı tered • La§am çöktü 
tiyordu. iki adamın ağır adım • düde düıürmüştü. Giyiniıleri bir Şoför Rahminin idaresindeki 
larla yaklaştıkları bir s~rada o, Araptan farksızdı. Belki de be • kamyon yolda giderken bir lŞ.ğım 
~ ~dnn sola ııçrıyarak bağırdı: yaz maılahları altında K&l'f&yı çökmüı, amele Arif yaralanmı§br 

- Y akla§mayın.. Sonra pi§ - bir i'ı.nda hareketten alıkoyacak ıi· Yaralı he.staneye kaldırılm~tır. 
man olursunuz... lahlan bile var,dı. Çaft'a.t• 

l;aıp. ata.pça aöylüyordu. 6n .. .(0.vamı . vu) · Bostanbaşmda oturan dötf ya· 

Kartajen, 14 - Bir ••'1i tar 
yarenin pervanesi, qçuı esnasın • 
de. kırıhıuı, tayyare alevler ~inde 
denize dütmüttür. içindeki ~rt 
kiti yanarak ölmüılerdir. 

~ 

Bir sq. bendi yık1td• 
Torino, 1~ - Bir ıQ heıı~\~in 

yıkı\m.aı1 rtizünden o~ .. 4• kiJÜ 
ahalisinden yüz kitini~ bofi\(fu • 
iu ıöyleniyo.,r. Yüz ev de yıkd~t· 
tır. 

--- . --··----....-- --- -

şında F atmaya §Oför Recebin oto
mobili çarp.µııı, yaral&Dllftır.. 
Bir hlreız yakatanall 

Samatyada yıkanma~ \,\fere d!'" . . 
nize giren Ali ~l~re &lb~~"~ 
ve kol uatınt Şülmi isminde l:nrı 

·çalmıf, .ka5&rken.:rakalanmıttıı. ' 
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25 yıl haplsanede kalan 

Gönüllü Mahpus 
Hatıraıannı anlatıyor 

ıı -
- Hele bak, hele darağacı kaçkını 

herifin zoruna bak! Ne diye dırlanıp 
duryorsun. Sing Singde sesin çıkmı -
yordu f! ! demesin mi? . 

Hemen üstüne atıldım. Kavgamız 

uzun sürmedi Patron gelip bizi ayır
dı. Kavgamızın ebebini işitince dö -
nOp bana: 

Jak; katıtlarını göı;ıter bakayım! 

dedi. Kij'ıtluımı ona verdim. Yazı • 
hanesine döndü: polise telefon etti • 
tini işittim . OdadRn çıkınca, kiğıt • 
l•nmı geri vererek: 

- Allahramarladık Jak.. Artık se
ni burada tutamam! deyince aklım 
başımdan gidiyordu: 

- Fakat ben burada iyi çalışıyor -
dum!-

Siiziimh kısa kesti! 
- Münakaşa) a hiç lüzum yok, 

Jak ... Ret1 burada hapishaneden çık
mış :ıdaınları çalıştırmam! Bundan 
haşka hU' iy~tlnf de benden gizlemiş -
tin., bunun üzerine ben de: 
Gizlememiş olsaydım beni işe alır • 

mıydınız? dedim ama, o hiç cevap ver
meksizin paramı gidip alman' için e
lime bir tediye pusulası verdi. Çıkıp 
giderken, bütün fabrika arkamdan 
kıs k11 cllUyordu. 

işte hep böyle oluyor. Bir adamın 
Sing Singden çıkma olduğunu nasıl 

öğreniyorlar bilmem, fakat öirenlyor.
lar itte- Demek ki Sfng Sfng in!'Bnın 
•rtma ıslak bir slmlek >'•P•ıtınyor. 
Doktor tıizi görmete ıelfllm, ~nkl
dedi ve sözünü kesti ... 
~ Haydi Jak; h1ç çekinme söyle, .. 

Sana yardım için elimden aeleni ya • 
pacafım- Haydi!-

- Doktor; yaman bir haldeyim .. lı 
yok, para yok, umut yok .. Sing Sing'
den çıkma arkadaşlar buldum. Bunla
rın yaman planlan var. Muvaffak o
larsa hayatımızın sonuna kadar bizi 
Floridada yaştacak; muvaffak ol -
mazsa lskeml~nin üstünde ür., beı;; da
kikaya kadar kuruluruz. Eter bana 
yardım elinizi uzatmıyacak olursanız 
onlarla- birlikte yürUyeceğimi hisse . 
diyorum. Aman doktor alclanıyorsu • 
nuz; sizden para istemiyorum iş is -
tfyorum iş.. Ne iş olursa olsun yeter
ki bir lokma ekmek paramı tedarik e
debileyim! .. 

Bu delikanlı mUnakap edflemiye -
cek kadar dotru söylüyordu bunula 
beraber onu denemek istedim. Cebim
den çıkardıtım yirmi dolan kendisine 
uzattım. Kat'iyyen reddetti.: 

- Hayır doktor hayır. lıtedijim bu 
değil. Çok teşekkür ederim. Bana ha
,tsbaneden baluledllmıpb'ecek bir it ll
nm. Banu istiyorum. Yoruldum; çok 
yorganunı doktor. Eter mukavemet i
~n kimse bana yardım etmlyecek 0• 

lursa, arkadaşlarla birlikte sör8kle _ 
nfp &'idecl•ğim .. 

Ne yaptığımdan size ne? Yalnız şu 
kadarım !Miyli1eceiim: Jakı kurtar _ 
dım. Bugün Jak oldukça zengin bir a
damdır. işi mlisaade ettikçe sık sık 
bana gelir; fakat hapishane işine da
ir aramızda bir tek söz geçmez. Eter 
iyi bir kapıyı çalmak dütUncesl aklı
na ıelmeseydi; çoktan öteki d8nrayı 
boylamış olacaktı. Herhalde söylediği 
çete ile birleteeek ve yolan sonunda 
Florida plljlarım deiil ölüm iskem -
lesini bulacaktı. 

Hapishanenin bir ata sözü var
dır: .. Gelmesi llzım olanlar 
muhakkak buraya dU§trler"; bun-
dan ba~ bir söz daha 
vardır: "Bir kere dotru yoldan ~ık • 
tın mı, artık bir daha dönemeuin,.. 

Fakat bu sözler ne matla ki çok 
defalar dofra çıkmıyor. Bununla be· 
raber yüzde elU dofnlatuna kabul 
edebiliriz. Bu yüzde elli nisbet te ken
disini namuslu •yan lnanlann yfi
ziinden olayor. 

ipe Sinı Slng llsttine olan -.ıe . 
riml krada bitti 

SON 

Babil kulesi efsanesi 
Dünyanın şiımdiki vaziyetine çok 

uqan bir misal olabilir I 

• 

- Buna raimen uyuflurucu 
maddelerin ticareti ıibi kalpazan 
lık da devam edip ıidiyor değil ., 
mı •••• 

Sir Bazil benim aözUrimi hiç i· 
titmemit ıibi kendi kendine söy· 
leniyordu: 

- Evet raporlar çok ıüzel ya • 
zılmıttı; mükemmel raporlardı on 
lar dofrusu ! ... 

Gene alaylı alaylı ıülerek: 

- Görüyorum ki aabırsızlanı • 
yonunuz; sorıunuzu bqka bir bi· 
çimde sormaia hazırlanıyonu • 
nuz... Ne dem ittiniz? "Dünya u • 
luslarmın ıonsuz barıp eritecek· 
lerine inanıyor musunuz?,, Fakat 
benim aöyliyeceiim mütevazı dü· 
tüncemin ne ehemmiyeti olabilir 
ki? ... En yüksek mukadderatı kur 
mut olan Tanrmın ti kendisi deiil 
midir? 

Entelicenı Seni.in tefi bana 
burada dini efsanelerden birini 
anlatmaia batladı: 

- O ıünlerde bütün yeryüzün· 
de bir tek dil, bir tek söz TUdı. 
Nuhun aileıi biribiriyle töyle IÖz· 
lefti: 

"Celin l»ir tehir, bir Cle kule ku· 
rabm; kulenin tepaei ıöklere var
ıın; oradan korku tılsımını kapa• 
hm ki, oğullarımız ve naillerimiz 
yeryüzüne dağılmaım •.• ,, 

.Bamın ••ine Tann fere nidr 
ve kuleyi ıiirdü, sonra da kendi 
kendine dedi ki: 

"Şunlara bak bele; inanlar bir 
tek dil konutan bir tek ulus oldu· 
lar. Hem de Tanrıya kartı kibir ve 
azametle çalıtmaia bqladılar. 
Tasarladıkları iti ıerçeklettirme
lerine hiçbir ıey enıel olamıya • 
cak; haydi qaiıya inelim de. bun 
lann artık biribirlerini anlıyama· 
maları için dillerini karııtırahm.,, 

itte bunun üzerine dünya ulus• 
!arının kendi kanlarını dökmesi 
için silahlanma 7&1&11 indi... Ben 
bu masalda Tanrı mertebeaine çık 
mak İltiyen insanların çılamlıiı 

için iyi düzülmüt bir temsil ıörü· 
yorum .•• Silah hem aavqa, hem 
banp; inaan oiullarmın kötülü -
iünü kökünden kazımaia olduiu 
kadar onun iyi l»ir varbjma; çalı· 
t•P çaal»lamalarmı mükifatlan • 
dırmağa yahut bunları mahvet • 
m~ie yarar .•• Tufandan kurtulan 
Nuhun oğullan Babil ve Nineva· 
da kan selleri akıttılar; bir kristal 
parçalar ıibi o medeniylli kırdı • 
lar; bizim de 1914 de yaptıiımız 
ıibi )rakı altüst ettiler ••• Ne yapa· 
lım Babilin mukadderatı böyley • 
. ' IDlf •••• 

Bundan birkaç ay evvel Batba· 
kan Adolf Hitler, o kadar entri. 
ka, o kadar kızımbk Ye pazarlık· 
la baprılabilen ve ırmaklar dolu
su intan kanı temsil eden Versay 
barq muahe:leıini parçalayıver • 
di... Böylece sanki hiç olmamıt. 
hiç yokmuı, sadece bir hayalmit 
gibi tarihin bu sayıf uı bir tek vu· 
ruıla çevrildi. Şimdi beml>eyaz ye 
yazqız ·bir tayıf a kartRmdayız. 

Sir Bazil derin bir dütünceye 
dalmıt ıibi sustu. Bu seuizliie 
ben de aayıı ıöıterdiiimden uzun 
zaman aeaimi çıkarmadım. Sonra 
dilimin ucuna relen IOl'IUJU .ay. 
leyivermektm kendimi alama • 
dun: 

- ıtl14 • 1918 facialarını bir 1 bütün yakıcı yıkıcı bir hal alacak 
imparah>r, bir kral, bir devlet ıefi bir f eliketi tekrar ıörmeie ta • 
kadar y~kından yakına takip et· hammülleri var mıdır? Binlerce 
mit olan •e o acıklı ıünlerin içyü- kıtal ve harabinin meyvesiz ve 
zünü herla~sten iyi bilen sizin ıibi bot birer ders halinde kalmaaı 
bir zate: F.nsanlara barıı ve kar • mümkün müdür?,, 
deılik beıe·eti vermek vazifesi ihtiyar burada yorulmuı gibi 
yükletilecek olurta, ne dersiniz? durakladı, sonra aynı yavaı ıeıle 

Yatlı adaa1 sanki "neye ya • devam etti: 
rar?,, demek istiyormuf gibi bir i- J En . . • 

· . U - ıte telıcenı Senııın uzun 
taret yaparak benı ıuıtmdu. zun 
zaman müterr.ıiddit davrandığmı 7tlUD&D yaptılım en büyük tefli• 
ıördüm. Sonra· da alçak bir sesle ğinden bende kalan den budur ••• 
söze bqladı: \ Burada tekrar umutauzlutu 

_ Onlara c:lea·im ki: "Yetmit gösteren bir ipret yaparak: 
üç yqmda bir ihtiyarım; talih be· - Fakat benim söylevim kime 
ni insanların hilelerini kırmağa; ve neye yarıyabilir ki?··· dedi. En 
onlarda dolan kin ve nefret deha· büyük tanriael bir aeıi kendileri • 

ne "biribirinizi sevin,, dediği hal· 
lannı haber almap, bu kinin or· 
taya altılı bütün azapları ıörme • 
ie memur etti ••• Bana yükletilecek 
müjdecilik tözlerine ıbatlarken on 
lara sorarım: \ 

"insanların bu f acl•YJ, hele i -
lerlenrlt olan fen dolaJ·qiyle büa • 

de buna aldırıı etmiyen insanlara 
benim cılız ıeaimin ne teairi olabi· 
Iiı·?,, 

lıte Sir Bazil Toımon'un batı • 
ralannm bir kısmı böylece bitti. 

-SON-

Bezden sandalla 
seyyah at 

Amerikalı bir kadın, reaimde gördüjünüz, bezden yapılmıt ''Ka
no,, ile Amerika ıabillerinde 525 mil meaafe katederek bir reko! kır-
mıtbr. • \ -· .. -1-1 

1936 olimpiyatlarını 250,000 
kişi seyredebilecek 

1936 da Almarıyada yapılacak ollm plgatlara Hitlerciler büylik bir /u:la 

la~rlanmaktadııı·lar. Resmimiz. yapı lan dadın bir parçacığını göstermek. 
tedir. Alman ıtadmda, olimpi11at 11ar1f laruu. ıso bin ldfl u11r~r. 



Hava tehlikesini 
bilen üyeler 

Ankara, 13 (A. A.) -- Hava İ Karağaç köyü adına 20, 7847 Ru· 
tehlikeıini bilen üyeler listesi: ı zan köyü adına 20, 7848 Mel'kez 
7822 b p. Atıf Şekerci • Samıun· Kazıktepe köyü adına 20, 7849 
d•n 20, 7823 Hüseyin Eminoslıı Sadi köyü adına 30, 7850 Arap 
20, 7824 Süleyman Kırtanbağlu Yenice köyµ adına 20, 78451 Şa • 
20, 7825 Süleyma.n Hacıoğlu -20 . JI rabi köyü adına 30, 7852 Fabrika 
7826 Bahµr Gavrıyel 20,., 7827 köyü adına 30, 78562 Tialu köyü 
'Tanrıverdi Seyfullah 25 v~ yar · adına 47, 7860 Daran köyü adına 
dım 25, 78~ Yıldrz 54 ünC'Ü Jpsnn 24, 7853 Ömer Değer 24, 7854 
&:miri Hekimhaııdan - 200, 7829 Behremki Diriş köyü c,.dı~ 40, 
Samoel 54 ··ncü ~um amiri 300, 7855 Kurtacı köyü adına 34 7856 
7830 Sadi 54 üncü kınm mühen· Nahiye merkezi 25., 7857 Tezek • 
diai 250, 7831 Rıza Turhan 20, liden 23, :7858 Molle Mua köyü 
783% Kenan 20, 7833 Ali Naci 20, adına 20, 7859 Merkez fabrika 
7834 Hayrettin 20, 7835 Mehmed 20, 7860 Darakh kö_yü adına 20, 
Fuat 20, 7836 Rü,tü 20, 7837 Ve· 786J Derikan köyü adına 21, 7862 
hap lbo 20, 7838 Salttürk 50, I Kadıköyü adına 30, 7863 Bittmil 
7839 Cevat SO, 7840 Mel'Jlle na • ı Sofiyan köyü adına 20, 7864 Ab • 
hi~ Akveren ~ÖYıÜ nam111a - Di· 1 durrahman 27, 7865 Süleymanoğ· 
r.ukekir 23, 7Bfl .Saricek ıkö:rü 1 lu Bekir 25, 7866 Ahmed 22, 
adına 37, 7842 .fudullu köyii -.dı· 7867 Adem 22, 7868 M. Ubeyd 
na 32.SS, 7843 ;lia.cidel köyü adı· 25, 7869 o~man Ali 21, 78670 A
no. 27,!J(J, 7844 Tjjic.ek köyü adı- li Osman Balikesir 30, 7871 Halil 
na 27.90, 7945 Tirikan Mermeri 1 Molla 30, 7872 İmam oğlu Aziz 
köy.ü .ıulına 21.40, 7846 Merkez 30, 7873 1Daganlarlr Halil 35. 

·•111111 ı a ıı SOVD&N :m::nur.na::: 

··Sünnetçi Ahmedf, 
Daktilo aranıyor 

Seri ~·azan bir daktiloya ihtiyaç 
\'ardır. isteklilerin nerede !:ahştrkla • 

rım, ha11gi makinelerle yaz.maya a • 
lr§trklarını \"C adreslerini bil diren bir 

mektupla {daktilo) Jşarctile posta 
kutusu 46 ya müracatları. 

lkametılh ıve muayeneha· ii 
nesini Sirkeclder.ı Sultanahmet f. 
Yerebetan caddeıi40numaraya il 
n&Jdeylediğinl ıavaılt müeteri· İi 
lerine bildirir. ~İ 

ı::::::::::::::::::::~::;::::::::=::::::::ınr.:amzmc ________ ...__ ___ _ 

Hu hafta Te· ıı-.ıııt11111tnıtııınıt10HH111111111ıııt1Klllh111K11J1nllHUı11111uın11 
pebaşı Belediye 
l'iyatrosu: Per . DAVET 
~mbe, cuma, cu • 

martesi, par.ar gü· 
nU akşamları saat 
'?1 de (DELi DO· 

Ünye kültür direktörü Bay 
Kemalin lıtanbulda Pendikte bu· 
lunduklarını haber aldık. Kendi · 

UJ) 3 perde ope lerinin Kurun gazetesi direktör -

J lllmll ~~ i.$~nı::~ : !~:.iino müracaatlarını rica ede · 

!iyen (/)ma ı Re ıt. uıınaıınııuıııııııınıııııııııııunıııııııııııııııuıııııııırıııııııııııııııırıııııı 
17 ağu tos cumartesi <Deli Dolu) ........................................................... .. 

nun 100 üncü defaki sürprizleri- n-s·af illi<"""'tia'n"e""" ~~ 
Ko~g~eye davet H Beyoğlunda Tarlabaıı cad- ~~ 

Karacumruk idman Yurdu bat· i! deıinde eski Margrit, yeni Küf g 
kanlıiından: 15 - 8 - 935 per• !i lüçıkı sokağında 19 No. lı kö- ii 
tembe IÜJıÜ akJ&ını ıaat 21 de U ıebaıı 8 odalı her oda Tarla· g 
Yurduzuzun meelik kongteıi ya. n baıı caddesine ve güneıe nazır E~ 
ptlacaitndan bütün azaların gel- ı== havadar kiglr hane ıatıhktır. g 

. · ı Ev her zaman gezilebilir. :ı 
melerı rıca olunur. • .. - 1_.1•1 .......... •••:ı• .. ••:n .. •• .. ••••ı ........ :: ....... ... . .............. ...... . .................. . 

Tt:J Q KiVE 

l 1 Q~L1T' 
BANKA51 

• 

• 

iş kumbarası 
sahiplerine 
senede 

20.000lira 
mükôfat 

11 ACUSTOS - 1935 

iki muhtelif tertip -Yedi kura 

Birinci tertip ... 

Senede iki defada 
414 kişiye on bin 

lira ikramiye 
Her sene t Nisan ve 1 ilk ıe,rlnde kumbara 
aahlplerl arasında çekilen kur.alarda ve her 
defasında 207 klfJye b•f•r: bin Hra tevzi 
edilmektedir. 

Birinci milkAfats 
ikinci ,, 
On kişiye yUzerdeo 
\'irml ,, elllşerden 
ı 7 5 ,, on ardan 

ıooo Ura 
250 " 

1000 " 
1000 " 
1750 " 

Beş bin liralık kura 
t tik teşrinde çekJJecektlr. 

... 

ikinci tertip ... 

Senede beş defada 
beş kişiye on bin 

lira ikramiye 
Yeni ihdas edilen bu kuraların har blrlnd• 
tek kumbara eahlblne iki bin lira ikramı~ 
verllmektedlr. Bu kuralar senede baf defa t 

Şubat, Haziran, 
Temmuz, Eylül ve 

Birinci kanun 
Aylarının ilk gUnlerl çekllecektlr. 

iki bin lf rahk ilk kura 
t Eyhllde ~ekilecektir. 

Kuralara iştirak edebilmek için kum
bara sahiplerinin asgari yirmi beş 

lira biriktirmiş olmaları lazımdır 

İstanbul altıncı icra memurla • 
ğundnn: 

lstepan .Asduryanın Emine lkbal, 
.Azize ,.e ~dil zimmetinizde alacağı 

olan mebatiğden dola)ı mahcuz. olup 
paraya çevrilmesine karar verilen \ 'C 

tamamına yemnnli üç ehli 'ukuf ta
rafından <112,140) yüz on iki hin yüz 
kırk lira kıymet takdir edilen GaJatA
da Kemankeş ,.e Karanrnsta'fa mahal
lesinde topçular ve hamam ,.e Voyvo. 
da t'.addesinde atik 1~ ila 19 cedit 19-
iI! 25 numaralı birinci kısım Karnköy 
palas hanının tamamı (Banka Kom-

merçiyale Jtalyananın tahtı işgalinde 
mahalde mevcut olup n1ezkur banka -
ya ait husu t asansör, hava postası 
kasalar, ç.elik bölmeler "e kalorifer ve 

teferruata ait sair tesisat hariç olduğu 

halde) 318,240 üz yüz on sekiz bin iki 
yüz kırk hisse itibariyle Emine 1kba
la nit (33,:>28) otuz üç bin bC§ ytiz yir-
mi sekiz. \'e Azizeye ait (304 0) otuz 
bin dört yiiz sek en ve Adile ait 
<30.SSO) otuz bifi dört y'iiı seltsen hW • 
seleri ayn ayrı açık uttırmaya ç.ı • 
karılmış olup 16 - 9 - 935 tarihinden 
itibaren şartnameleri herkesin &'Öre • 
bilmesi için daire di\'anhanesine talik . 

Aksi halde hakları tapu sic111erilc ııe 
~ahit olmadıkça satış bedelinin pa1 -
laştırı1masından hariç kalırlar. A14 -
kadarların işbu maddtıi kanunirefe 
göre hareket etmeleri Ye daha fa:tl~ 
ma1Umat almak istiyenlerin 1933/GSS 

do ya numarası ile rnemuriyetınıiıe 
müracaatları ilftn olunur. (13716~ 

Fatih sulh 3 üncü hukuk h!kimlii11' 
den: 

Aksarnyda .Murntpaşa Tanburl c;. 
mil S. l:i numaralı hanedu oturrıtB 
ta iken ölen fehmct Hamdinift ııl• • 
cak ve borçlularının bir ay ve iddiB:. 
veraset edenlerinin üç ny içinde rtı 11 ,. 
kemeye miitacaatları aksi halde tt~11 
kesinin hazineye devrolunacağı il 
olunur. (1372:5) 

KEI.EPlR BOSTAN 
dJ 

Çapada Çukul"bostan meydanın ,, 
ttnmvay ista yonuna üç dakika ııı:tr 
safede :lOOO metre murahbamda 

J ktıt• 
bos tan çok ehven fiyatla satı 1 tfft• 
Çap mucibince ccpnesl 175 rnefr~ dt 
ller ~ckilcf e ifraza el\'erişlidir. tçıt1 

:> t.ıııtıl 
eşcarı rnlismirc me\·cuttur. nos 
bitişik 29/ 2 No. haneye müracaat. 
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KUVVET HASAN ŞURUBU 
ZAAF 1 U M U Mi, KAN S 1ZL1 K ve KEM i K ha~ta1ıkla11n~ şifai tesitleri çoktur. 
Çocuklar, Gençler, Genç Kızlar ve ihtiyarlarheryaşta istimal edebilirler. ~ASAN ECZA d-epostl 

mal ve olgunlu ımtlbaoJarına • Petrol Nizam 
girecek talebeler için hazırlanan 

Yardımcı kitaplar 
ldebly•t ve edebiyat tarihi llzU Sadettin NUzhet Ergun K~ 
l'lblt lllmler El kitabı ldem Nezihi So 

Saçları 
Peı•ete bak•loryası M. N•mık 50 
klmy• bakaloryası M. Mazh•r 80 

8ee1er • Kuvvetlendirir -

b&kOlmesini k~ser uıahr. 
Riyaziye olgunluk hazr .. ıam• M. Dogan 125 

Satış Yeri: lstanbul Ankara caddesi 
lnkilap Kitap evi Hurma sabunu 24 nya 12 adetlik 

kutularda satılır· 
PETROL NiZAM 

------------------~--------------~~~----~----~- GAYET MOHlM 
Tecrübe edilmit en iyi 11ç illcıd1r. 

Türk Hava 
Büyük 

Kurumu 
Piyangosu 

Şimdiye kadar binlerce kişiyi 
zengin etmiştir. 

Hurma sabununun kokulu bir sa
bun olmayıp tabii kokulu \'e emsal
siz cinste bir ev sabunu olduğunu 
bilhassa ev kadınlarının dikkat na
zarlarına arzederiz. Bir tecrllbe si-

zi iknaa katidir 1 
Hurma sabunu TURAN malnu -

litındandır. 

Satılık kuru meşe odunu 
Ziraat Bankası lstanbul Şubesinden " 
Bankamıza merhun lğneada civarında ~aranlıkdere Ye Ayaıta

f anoı iıkelelerinde mevcut odun lardan iki yüz elliter bin kilo ki 
cem'an 500.000 kilo kuru mete odunu: 19. cu tertip 5. ci keşide 11 Eyluldedir METAMORFOZ 1697 numaralı Ziraat Bankası kanununun hükümleri altında on 
bet Ağuıloı 935 pertembe gUnü sa at 3 de tubemizde açık arttırma ile 
ıatılacaktır. Almak istiyenler mak tuen (200) lira pey akçan yatıra
caklardır. Odunlar yukarda yazılı iskelelerde bulundukları yerlerde 
t~ılim edilecektir. 

Büyük ikramiye : 35.000 Liradır 
Ayı ıca· 15000,12.000, 10.000 lirahk ikramiye 

ler!e (20.000 lira) hk mükafat vardır •.. 

ıımnıttı SATILIK BAKKALiYE 111111111111111'1; 

SATii.IK HANE 1 

Çapada Çukurbostan meydanında Ademi iktidar 

Beyoflu Tarlabqı cadde
ıtnde 69 No. peıtn ıatıılı bak
kaliye dOkkinı devren satılık· 
tır. Ayni adrese müracaat. 

-...-.ı~u11111ıunı11ıııı•11111ıtıııı111ıınttıu11tld'Hlltı-llld 

ZAYl 

Şartname: lineada iskelesiyle ıul>emit kapısına asılmıttır. 
'(4580) 

Yedi oda ön ,.e arka taraflarında va. V E 
si bahçeli tram,·ay istasyonuna iki Bel gevşekll""lne 
dakika mesafede kullanışlı, havadar 1 ~ 
arka bahçesinde tavuk, koyun ,.e keçi Hor m o b i n 
besıent,~k için fenni müteaddit kü . 
rn-ı 1 · ·· t ııAt h . '>O ·) T•l•llAt: G•l•ta posta 

lsak Kon fino namu~a Tıp f akUlteal 
eczane şubesinden verilen 29,12,928 
tarih ve 2832 /338 numaralı diploma11 
zayi ettim. Yenisini alacafımdan es • 
tını. Y e11iaini alacağımdan eskisinin 
hükmü yoktur. 

Yüksek Mühendis Mektebi arttırma 
ve eksiltme komisyonundan : 

Mektep tçln pazarlık ile bir adet maa teferruat kalkUlat6r alına· 
cakbr. Bedeli MO lira ve pey akçeıl 26 lira 2.5 kuruıtur. İsteklilerin ._ er vesıur muş em " ı avı .;.., - • k 

,. utuau taaa 
''0· ev ucuz fhatla satılacaktır. 

Galata Papazyan Ban lıak Kon· 
fino. 15-8-W ıut 14 te Kemlıyon müracaatlan ilin olunur. (4741) -. 

Sabahları M A z o kJ 
~karnına 1,'9. 
hlaı*"•e 
11&oıtı MEVVA TUZU 

alındıkta 

Kabı zJı*ı 
defeder 

Yemeklerden 
tiir saat 

sonra İlhnırsa 

~~RSERU.ER YATAGI 

her ı.aQı4n ıçin aenindlr. Senin 
atkınla doludur! diye bi\ğırdı. 

- Öyle ise, vaıiyeti iyice dü
§Ünebilm~k için birbirimize yar
dım edelim. Samimi iki a,rkadaı 
olahm. S\ı bu Jiyeti şeviYoraunuz, 
bunu ıev(l'.\~~te de devam eçlece· 
ğinize emin olmak isterim. Hey
h,t, benim cibi, suçu yalnıı ıizi 
sevmek qlan bir zavallı kadın, at
kını ancak kendiıini feda ederek 
ispat edebilir. 

Bu söz~~rden hakikaten müte 
essir olan kral titrek birseıle: 

- Oh sevf. ili Detamp !.. diye 
mırıldandı. 

- Fakat, eğer ben kendimi fe
da ederek sizi ona ıevdirmeğe 
muvaffak oluraam, bana ne kala
cak .. Derhal tamamen unutulmuş 
olacağım . Ve vaktile ezmiı o). 

duğum rakiplerimin o kadar ala· 
yın~ uğruyacağım ki nihayet fa
tema çekilmeğe ve orada ıöa yaf· 
ları dökerek ömrümün ıon ıünle 
rini yeiı ve acı içinde reçirmeğe 
mecbur olacai•m· 

- Size yemin ederim ki, krallık 
terefim üzeriı.e ıöz veriri~ ~i h..
zaman için kalbimde en yükı•k 
yer sizipdir .. 

Dütes ~ODuJm4\pın en ince yeri
ne geldiğini anladı. Kral iıteJiği
ni veriyordu. Şimdi sıra1 kendi ta
fafından ıösterilecek bir feda kar· 
lığa ıelmitti ki, ancak bunun ıa-
199inde aa~aydaki mutlal( hakim
ftllni kuracaktı. 

- Demek ki arada Marjantin· 
den baıka bir mani yok ö!'le mi? .. 

Şu halde bu enıeli ortadan kalclır
makliıımdır t•vketmaab ! dedi. 

Franıuva Detampı bile titreten 
bir ıeale: 

- Ben de hunu düıünijyorum 1 
cevabını verdi. 

Kral, hakik,ten Marjantini öl
dür~eii ta1&•h1ordu. 

Düteı kralın mt'ktadı'1' ~nla· 
ınıttı: 

- Bir ~re vaı amnıa .• ~u pelç 
müthittir. ıözlerini mırıldandı. 

- .Hanıi ÇM~dcm bc\ht~lJl\ek ia
tiyQr~qnuı? 

- Sizin a~hnıza ıelendep .• 

Birbirlerine bakarak sarardı~· 
larını gördüler. 

Birinci F ı al\suva tidclt.ıtle: 
- Evet, ~deıtlki ~ray" birdi· 

ken ıibi ıiri1or .. sözlerini ıöyler· 
k~tı Dütea ttıqaamladı: 

- Beµ, de ıize fijyled~~ Y•·· f". 
lçat bu çare pek müthit olacaktır .• 

r.ı· . ? - o\.,ıçın. 

- Çünkü Marjantinin k~~ıyl• 
le~eli ole.,çaju,nt ~in, Jiyet k~a
i\n~:ç~ atılmaktanfa k,ndiıini öl· 
d\ir\';\ei• tercih ecleoe~tir. 

Kral bir ıiakika kadar dütün· 
dü .. 

- Sevail\~.. Şimdi fec\akarh
ğı~ı'uı ne \ç_"dar büyük oldu,unu 
aqlıyor\I~·· Bin kere hakkınız var. 
Fakat ne ~ftre? .. l'1erinizi tamalJ\· 
layınız ! Bana akıl öğretiniz! 

- Bul!\an t•lou~n f!ftrmak li· 
zım.. Ana ile kızı birbirinden a• 
yırmaŞı düşünrQek delilik olur. 
Likin onları tatodan ayırmak ko~ . . .. . . 

HAZlM SIZ Lllal 
Mide ek~ilik ve 

y......ıarlDt 
giderir. 

Ağızdaki tatsızlık 'fi kokuyu izale eder. Fazla bir yemek ve içmeden 9onra hissedilen 
yorgunluk ve şişkinliği hafifletir. 'Mazon tuzunun tesirinden memnun kalmıyanlar şişesi 
acık da olu. Bahçekapıda lt Bankası arkasında 12 No. lu l\lazon Botton ec!a depo t 
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Gizli bir takım f elik etlerin iztı · 
rabı altında ezilmit gibi ağır •in 
odada dolaııyordu. 

Birkaç dakika kadar zabitin o
rada bulunduiunu unutmut ıö
ründü. 

Nihayet derin derin içini çek· 
ti .. 

Mongomeriye dönerek: 
- Haydi gidiniz möıyö .. Ya. 

kaladılıqız adamları serbest bıra
kınız. Mademki aradıklarımızın 
F ontenbl8de bulunmadığma e· 
minsiniz, bizim için bundan iyi 
bir fey olamaz. dedi. 

• • • 
Birinci Franıuva iki ıaat kaçla" 

odaıından ~·~adı. 
Mongomer\ muvaff akiyetaizlik. 

le biten bu iki tetebbüsten dolayı 
kralın gösterdiği kayitaizliğe f&fıp 

kaldı. 
Bununla beraber haksızdı. 
Çünkü kral, bu esnada ne Mad

leni, ne de iki Hrseriyi düıünü· 
yordu. 

Bütün zihnini Marjantin meıgu1 
ediyordu. 

Kendisiyle Jiyetin araıına gİ· 

rerek hakııiyle meydan okuyan 
tavurlariyle tehdit eden bu anne· 
1'ia birdenbire mey~~na çık'9ı onu 
ınüteeaşir etmitti. 

iki, •• , ıcq~~- B\riqçi fr•nıuv:a· 
mn odasından çıkhjı ıörüldü. 

Pek y~\sli v' dijşijpçeli gö.r~nü 
yor dl!. 

Dü.ıea Dftampın dt.ir.,i~f cioi 
ru gitti. 

Acaba orad, ~e Y.'J!§Cak\ı. 

Yoksa ondan teselli mi iıtiyo
cekti. 

Eıkiden çok ıevdiii metresi t• 
çin kalbinde bir damla aık arıya
rak bir müddet olsun damarlarını 
yakan öbür büyük sevgiyi mi u· 
nutmak iıtiyordu. 

Belki de Dütea bu ziyareti bel(. 
liyordu. ~ 

Ustaca. bir tuvalet yapmıftı. 
Açık bir elbiıe ile yarı çıplalC 

bir durumda (vaziyette) krah 
pençeıine geçrimek için so~ bir 
mücadeleye hazırlamyordu. 

Kraliçe tacını giymek yollarını 
arıyacaktı. 

Taç giymeğe ne lüzum vardı. 

Bir kraliçe kadar tan ve ıerefi 
haiz bqlunmuyor muydu? 

Y okıa bazı c:inayetler yapmak 
suretiyle kirli vicdanının derinlik· 
lerinde canavarca bir ümit m: be~ 
liyordu? 

Düıeı Detamp ıibi bir kadının 
karıtık ruh\lnu oku.-ı•ia Çf.lıtmak 
bot bir zahmet olduğu için bun
d~n vazıeçerek vakanm olutuna 
gelelim .. 

Birinci Franıuva Düte&İt\ <>daat• 
na ıir\p b•r ~o)tuğa oturdt,ı ve 
Marinyan harbinden ıo.nra olduğu 
gibi: 

- Her fey mahvo\ğy ! giye ml• 
rıldandı. 

Fakat bu ıefcr: 
- Namustan m~ada !.. cümlesi

ni ilive etmeje cesaret edemedi. 
Ne Dü,eain açık tuvaletine, na 

vaad dolu gülümıyitine1 ne de o· 
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nun dudaklarını uzatmış o!duğ11 

halde kendisine doğru gelişine 
dikkat etmişti. 

Detamp: 
- Galiba çok acı çekiyor! diy~ 

düşündü. 

Bu an içinde ömründe hiç duv
madığı bir insanJık duygu:Suyltt 
sarsıldı. 

Fakat bu bile, nihayet kıskan~· 
lıktan ileri geliyordu. 

Öyle ya .. 

Jiyeti hatırlıyor, onun bu suret 
le sevilmiş olduğu için ne kada
mesut bir kız olduğunu düşüni: 
yordu. 

Hatta geçmişe karışan seneler
ce evvel, kralın istek ve aşkını ço. 
ğ~ ltmak için mukavemet gösterdi 
ği zamanlarda bile Fransuva böy 
le şiddetli bir iptila göstermemiş. 
ti. 

Ömründe ilk defa olarak Birin 
d Fnnsuvanın hakiki, derin iç
ten gelen ve kalpten doğan bir 
aşk::ı tutulduğunu anladı. 

Diişes Detamp gibi bir kadın u· 
zu;ı boylu düşünmez, fazla terecl 
düde kapılmazdı. 

Cünkü meşhur bir çapkın olan, 
ihtiyar ve hasta kral, hayat•nı aşl~ 
ve e:lence ile geçirmiş, kadın: 

yn lnız bir zevk aleti olarak tam· 
mıştı. 

Halbuki ~imdi bu küçük kızın 
ae-•gisine mağlup oluyordu. 

Mai ve berr~k eök gibi iki la· 
ci ıcr~ cü~ hı.ı CUJ'Cl!SUZ hükümda 
rı yenr.ıı;h. 

Titriyor, içini çekiye~, ağlıyor
du .. 

Tam manasiyle aşıktı. 

Bu, çapkmhkta vardığı yüksek 
ustalıktan sonra kalbini yakan bir 
ceza idi. 

Detamp, dalgın ve boğazı ku· 
rumuş bir halde ağlıyan krala 
baktı. 

Hükümdar, koltuğun üstiincle 
bütün felakete uğruyanlara dert
leı·ini döktüren amansız bir ihti
yaçla metresinin karşısında ağlı

yordu. 
Acılarını metresine anlatacak

tı .. 

O ı R .. · ' B na... esmı metresıne... u 
adamın bütün sevgisine hak ka· 
zanmış olan Düşese! ... 

ihtimal bu anda Detampta bir 
vicdan duygusu uyanmıştı. 

Çünkü onun dudakları hafifçe 
titredi. Gözleri sulandı. 

Fakat, anlattığımız gibi, l:>u pek 
kısa sürdü. 

Derhal kendisini tophyarak kra. 
lın bu zayıf anından istifade et
meği düşündü. 

Artık, kral tarafından tapını
lan bir kadın değildi. 

Senelerce hükümdarın kalbin 
de sürdüğü hakimiyet yıkılmıştı. 

Bir aynaya göz atarak kendisini 
ihtiyarlamış buldu. 

Daha doğrusu, düzgünlt:r, po· 
matlai", dış gii::cHiğini konıyorn 
da ihtiyarlığı artık yavaı yavaı 

belli oluyordu. 
Bu, pek acıklı idi. 

.. 
u 
ç 

s 
~ 
A 
T 
s 
o 
N 
Q 
A 

e 
lJ 

s 
' R 
A 
D 
A 

E 

SERSERlLER YATACI , 239 

Lakin yıkılan yalnız atk ha.ki- cJisine meydan okuyan Marjantini 
miyeti olmalıydı. Siyasal hakimli- anlattı. 

ğine, kralın düşüncelerine yaptığa: Düşes sordu: 
tesire gelince, bunu muhafaza et- - Bu onun annesi mi? 
mek için son bir kalkınmada hu· E t - ve •• 
lunmak üzere idi. - Franauva, aen de bu genç kı· 

Ve bunun için de birkaç saat zı seviyorsun değil mi? 
evvel nefret ettiği bir rolü yapma· - Evet .. 

ğa razı oluyordu. Düşes titredi. Yüzüne kartı söy· 
Yukarıda gördüğümüz gibi kral lenilen ve sırf kızılbathk olan bu 

odaya girince bir koltuğa kendi· aşk onu hiddetinden çıldırmak de. 
sini atmıştı. recelerine getirmişti. 

Fransuva bu odanın kapısını Fakat durumdan istifade ede-
açmadan evvel oldukça tereddüt rek eski hakimliğini tekrar ele 
etmiş, nihayet kat'i bir kararmak. geçireceğini umuyordu. Asıl la· 
sadiyle değil, acılarını dindirmel: zım olan şimdi Jiyeti krala bağlı· 
için girmişti. yan babalık hakkına dair bir şey 
Düşes yavaşça kralın yanma so- söylememekti. 

kularak eğilip alnından öp•ü. Detamp kralın yanına oturarak 
Bu bir aşk öpücüğü değildi. hafifçe titriyen bir sesle: 
Bunda bir abla, bir anne sev- - Fransuva, seni ne kadar sev• 

genliği (şefkati) toplanmıştı. diğlmi biliyor musun? İşte şimdi 
- Çok mu iztırap çekiyorsun. aşkımın ne kadar derin olduğunu 

zavallı Fransuvacığım ! .. diye mı ar~ıyacaksın ! Seni, aşkınla fe]a. 
rıld:l.ndı. kete sürüklenecek, f elaketinle ai• 

F (ansa kralı kendisine do~ru e- lıyacak, seni aevmediği için bu kü. 
i{ilen bu kadının göğsüne b3şını , çük inatçıdan nefret edecek kadat' 
day1yarak ağlamasına devam et- severim. Kalbimdeki a!k bana 
ti. bütün bun1"-~·ı yaptırıyor. dedi. 

Dütes: Kralın Düşese fırlattığı takdir 
- Zavallı dostum!.. Zavallı dolu bir bakış onu acı acı gülüm· 

dostum!.. sözünü tekrarlıyordu. 
Bu okşayışlar kralı yavaş ya 

vaş kendine getiriyordu. 

O vakit Detamp: 
- Ne oldu •• Neyin var? diye 

ıordu. 

Kral, bir arkadaşına anlatır gi
bi, Jiyetle arasına giren ve ken-

setti. 

Detamp devam etti: 
- Bu kalbinizin geçici bir he

vesi değil mi? 

Kral kendisine bırakılan bu yo
la ıkparak: 

- Evet, bir. heves .. Adi bir he
ves ıevıilim !.. Kalbime gelince o 


