
. . 
l<omOnlst tevklfatı 
. Zabıta yeniden bazı komü • 
niat te9kifatı yapmııtır. Bunlar 
bir iki yere beyanname atmak· 
la suçludurlar. Tahkikat devam 
etmektedir. 

Ev numaraları fçln 
para v~rmeyinlz I 
Halkı bu şekilde 

dolandıran 
adamlar türedi 

<Yazısı .1 üncü sayfada) 
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Italya yelkenleri suya indirdi 

Bu resim ltalıiarı gençlerini Afrikada 
Gösteriyor· Biri ne zoraki gülümsü • 
yor. ötekiler, ne bitkin.·. ltalyadan 
ayrıldıkları zamanki canlılıktan ken
tlUeri.rıl(c eser yok., Jlu da, Afrika ik -
~~ıı kendilcri.ncmaramadığını gös-
c.·rlyor. 

(Yazısı :kinci saylacltı) 

Çek 
•• • 
unı versltclilerlnln 

Atatürke 
Gönderdiği 

mektup 
lsta.nbuJ, 1, (A.A-) - Çek üniversite 

Birliği adtna lstanbul'a iki grup ha -
linde gelen Çek ünh·ersitelileri, Ata -
«irk'e, son derece önemle hazxrlannuş 
l'e Pragdaki resim Akademisi tarafın 
dan, parşömen kağıdına mavi şeritler 
iiıerine beyaz boya ile yazrlmış saygı 
lnektubunu sunmuşlardır. 

Dünkü bültenimizde seh,·en telyazısı 
olarak gÖ9teriJmiş olan bu mektupla 
Cumhur Başkanlığı Genel Sekreteri -
ilin Atatürk adına Prag elçiliğimiz va-
81tasiy1e gönderdiği karşılık aşağıda-
dır: , 

Çek Ünh-er~ite Birliği, Türkiye Cu
lrıtir Başkanına, modern Türkiyeyi ya. 
ratan dcihiyane eseri önünde eğilen 
ÇeJcoslo\"akya Üniversitelilerinin en 
derin saygılarını sunmakla şeref ka - ı 
ıanır. 

Çek Üniversite Birliği ~ 
Başkanı Batek 1 

Bay Batek, ı 
Çek Üniversiteleri BirJiği başkanı 

Prag 
Say1n Bayım ; 

Çek Üniversitelileri BirJiği tarafın
dan Türkiyeye Cumtlr Başkam Kamal 
~tatürke gönderilen mektup kendile -
l'lne sunuldu. Kamal Atatürk bu ince 
lltıaket nişanesinden çok duygulan -
;~şlar ve size teşekkürleri ile beraber 

tirkiye ve Çekoslovakya gençliği ara
sında fikriğ ve kültürel beraber ~alış
fanın inkişafı hakkındaki temenni -

l~l'ini bildirmeye beni memur etmiş -
erdir ... 

. ~vesile deda saygılarımı sunarım 
-~ Da,..-
~- ..... Cum/Jr Başkanlığı 

Genel Sekreteri " 
.~ f 
B.R.SOYAK 

Yirmi beş ağustosa kadar harb 
çıkarmıyacağına söz verdi 

Dınıgnonzneıro bu s6;ğlUJrrıı ~aırıtnne myl](ayye't cDmamasooııo nstnyoırl 

Beş azalı hakem heyeti faaliyete geçiyor 
Uluslar kurumu 6 Eylillde toplanacak. ltalya, her şeye rağmen bugfln gene asker yolladı 

Esefle bildiriyoruz : 

55 Sovyet talebesi 
boğuldu 

Baltık manevralarında bir deniz altı 
gemisi kazaya uğrayarak bu feU\kete 

sebebiyet verdi 
(Yazısı 4 üncü sayfada) 

Adaların uzaktan §aira ne bir görünÜ§Ü · .• 

Çok sevinilecek bir haber 

Adalarin vapur 
ücretleri ucuzlıyor 

rYazısı 4 oncü sayfada) 

Sn<ec§llk.Oc§ltr 

Budape§te ıampiyonu Uypqt tak!mı lutbolcuları bu •abah Konvans
yonel treniyle ıehrimize gelmi§lerdir. Resmimiz, Macar aporcuları ve 

onları kar§damaya gelenleri Sirkeci garında gölleriyor. 

BUDAPEŞTE ŞAMPiYONU 
- ...... ---,_.,-- :ı:w:ı ~ ._ .... ~ ... ~ 

UVP~ŞT 
Bu sabah geldi, Cumartesi 

Beşiktaşla, Pazara Galatasarayla 
birer maç yapacak 

(Yazısı 9 uncu sayfada) 

Amerikada yüzlerce adam Flo.r~.a~~ki yapılar •• ıd •• d •• Floryadakı Atatürk ko,kunun yapısı bugünlerde bitmek üzer!dir . 
. 0 Ur U • . • Binanın iç kısımlarının yapısı kal mııtır. Bundan baıka, köfkün h1za-

8_ızde i•e, .damlar_, yukarki Te•imde görüldüğü gibi baygınlıklar ge; sında ve otomobil yolunun önül'de yeni bir bina daha yapılmağa '3at
'!!.}'or ... e_ıy_arıbekırde, harcıret kırka ~ıkmqtır. Sıc'!klara lair mala- lanmıt~!r. B~J>ina da y~~erlik~ve _~zel__aek!_eterlik dairelerine arnfa-

mat 4 ünciiısaylamızclad~r. •; c?..tır. . . 
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Jan Jores'in 
hatırası 

kutlulandı 
Pariı, l - Monmartr ıokağın

'dakt bir birahanenin pencereıi &.. 
nüııde, 1914 senesi 31 temmuzu.n .. 
da ıoıyaliıt partisi teflerinden 
Jan Jorea'in öldürüldüiü yert
dün akıam °Faıiat aleyh~arı,, te 
ıelrkülle "Llik cümhuriyetçi ıeny 
lik,, tetkilitı na.mma kızıl çiçek
lerden çelenkler konulmuttur. 

HABER - Jan Jorea, timdiy~ 
kadar tarihin kaydettiği en bü. 
yük hatiplerden sayılmaktadır. J. 
ri vücudu, ıüzel yüzü ve kırmızı 
u.kalı da kendisine heybet ver
mekteydi. Parlamentoda söyledi. 

ği sözlerle muhaliflerini bile a,. 
kasından ıürükliyebilirdi. Harp 
aleyhtarı olduğu için, onu öldür. 

m&den muharebe çıkamıyacağı 
anla1ılmı1tı. Onun için 1914 ıe· 
nesinin 31 temmuzunda kendisini 

vurdular. Nitekim dört gün ıon
ra (4 ağuıtoıta) umumi harp pat· 

lak verdi. Yukardaki telgraftan 
anlatrldıiı ıibi, timdi, onun halt 
rası ıotyaliıtlerce kutlulanmakta. 
dır. 

o 

Unlverslte mOsaba
kalarına Italya 

glrmlyecek 
Roma, 1 - Budapettede yapı • 

lacak Üniversite müsabakalarına 
ltalya girmiyecektir. Çünkü genç· 

lerin ç.oiu Şarki Afrikaya ritmit
lerdir. Geriye kalanların da Mu • 
ıolininin emrinde durmaar mecbu-

riy ... d vardır. 
--0-

Bllkreş kabinesinden 
istifa 

Bü~f, 1 - Tecim Bakanı (Ti· 
caret Nazm) Manoleeku Strungo 

istifa etmiıtir. Bakan, hükumetin 
ihracat mallarına yüzde 44 prim 
vermesini doğru bulmamaktadır. 

--0-

Emniyet 
sandığının 

yeni direktörü 
Emniyet Sandıiı Direktörü Bay 

:Ahmet Tevfik tekaüt olmut, yeri • 
ne müdür muavini Bay Rqit ta • 
yin ecUlmittir. Bay Retit bu sa • 
bahtan 1~ibaren yeni vazifesine 
batlamıttır. Bay Retitten açık ka· 
lan müdür muavinliğine de Ziraat 
Bankaıı merkez müdür muavını 

Bay Halim tayin edilmittir. 

Bay Ret it çok kıymetli bir ida· 
recidir. Şimdiye kadar icra muha
sebeciliğinde, Şehremaneti vezne 

müdürlüiünde, Emlaki milliye 

müdürlüiünde, Divanı muhase • 
bat mürakıplıjında, Ziraat Ban • 
kaıı mürakıplrğında bulunmuı ve 
bet tene ewel de Emniyet Sandı· 
ğma tayin edilmiftir. Bay Reıit 

dört ıenedenberi ıandıim müdür 
muavinliğini muvaffakiyetle ida· 

re ediyordu. Kendisini tebrik eder 
yeni vazif eıinde de 'büyük hiz • 
metler ıörmeıini dileriz. 

o 

Başbakan Erzlneanda 
Erzincan,31 - Bqbakan lımet 

lnönü ıaat 16 da tehrimize ıel • 
miştir. 

Burada bir müddet kaldıktan 
IOl)J'a, hareket edecektir. 

.t\nkara, 31 - Batbakan l1111et 
lalnünea ıelecek perfembeye 
J\nkaraY,a dönmeai beklenmekte-
·..1· 
uır. 
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Italya 
suya 

yelkenleri 
indirdi 

Transvalda bir 
patlama 

Berlin, 1 (Ozel) - Tranıval • ' 
deki patlamada 74 yerli işçi ile bir 
İngiliz mühendisinin ve 4 Avru • 
palı mütehassısın öldüğü anlaııl• 
mıtlır. 

Yirmi beş ağustosa kadar harh 
çıkarmıyacağına söz verdi 

-o---

lstanbulun 
Planı 

Müsabakayı kazanan· 
dan başkasına 
yaptırılacak Gizli toplant:ı 

Cenevre, 31 - Bugün Uluslar sos
yetesi Litvinof un ba§kanlığında giz • 
li bir toplantı yapmıştır. Çok kısa 
süren bu toplantıda neler konuşuldu
ğu öğrenilememittir· 

Dolapn rivayetlere göre muhtelif 
delegelerin kendi aralarında konµş -
malarına fırsat ,·ermek için toplan • 
tının yarın devamı kararlaştırılmış -
tır. 

Sulh çareleri 
bulunacak mı? 

Cenevre, 31 - Bugün öğleden ev -
vel Ingilb: deleresl Eden, Habetfstan 
delegesile tzun bir konuşma yaptık -
tan sonra l '<tlyan deleresi Baron A
loizt ile rörl mUttiir. Bu görüıme • 
)erden sonra • ıı.ron Aloizl, Fransız 
dıt bakanı LA va. 'i ziyaret etmiıtlr. 

Bu ziyaretler nt•lcesinde bazı pra · 
tik çareler elde edil "1iği söylenmekte -
dir. 

Lbal, Eden ve Litv:nof arasında 
cereyan eden konuşmahr neticesin • 
de İtalyan - Habe§ iti etrafında ıu 
diJrt noktada anlatma olmuıtur. 

1 - Uzlaşma çalıtmalan devam e· 
decek, 

2 - Harp yapılmıyacak, 
3 - Bir beşinci hakem seçilecek, 
4 - 1906 andlaşmasını imza eden 

devletler de ara bulmağa çalışacak • 
tardır· 

Habe•istan üze
rinde uluslar 

kurumu mandası 
Londra, 31 - Edenle Lavalin Ha -

beşistan üzerinde bir Uluslar Kuru · 
mu mandasının kurulması düşünül -
düğü hakkındaki haberler tekzip e -
dilmektedir. Esasen Habeş imparato· 
runun böyle bir teYi kabul etmesine 
imkan giirülememektedir. 

Uluslar kurumunda 
ne konuşuldu 

Cenevre, 31 - Uluslar Kurumunun 
gizli konseyi hakkında şu malQmat 
veril mittir. 

Konsey tam saat 17 de, Sovyet 
Rusya dıt bakanı Lltvinofun başkan
hfında açılmıştır. Litvinof ilk ance 
toplantının maksadını anlattı ve 25 
mayısta verilen karar üzerine konse
yin açıldıfını dyledl. 

Bundan sonra Italyan deleıest Ba· 
ron Aloizl İtalyanın, hakem komis • 
yonunun itine devam edememesinin 
mes'ulü olmadıf1nı söyledi· 

Eden müzakere ~klfnln ve hudut. 
]arının tayinini istedi. Lbal buna 
cevaben yalnızca Valnl hAdisenln in 
celenmesl (tetkiki) Jlzımgeldlğini 

söyledi. Habef delegesi buna itiraz d· 
medifinden bu hAdisenin müzakere • 
lere esas tutulması kararlaştırıldı. 

Bundan sonra Habe§ delegesi Ha -
beş görUıUnü uzun uzadıya izah et· 
ti. Sözü ıene Italyan deleıesi aldı· 
Valval hldlseslnden bahsederek ilk 
defa hücum eden tarafın tesblt edil
mesi llzımreldlilnl, hakem heyeti • 
nln iti bitmedikçe daha .:enlt mllza -
kerelere girllemiyeceifnl slylemif, 
Uluslar Kurumu paktına göre konse
yin hakem heyetine havale edilen bir 
mesele hakkında karar veremiyece · 
ğinl lllve etmlttir. 

Lltvlnof bu sözler{ reddederek Ulwı 
lar Kurumunun sallhlyeUnl kullana · 
blleceftnl, ve barıı için ~lıplaeatnu 
siyleml§, böylelikle müzakerelerin ya 
nn denmına karar verllmlıtlr. 

UluslarKurumunun 
yeni toplantısı 
Cenevre, 1 - Uluılar kurunıu 

konaeyi bugün saat 17 de aleni 'bir 
toplantı daha yapacaktır. 

Dün aktamki ıizli toplantıdan 1 
sonra Litvinof, Laval, Eden ilel 

A venol bir ıaat ıüren bir kon1Jf
mada bulundular. 

Eden ile Lavalln 
anlaşması 

P . 1 "M . arıı, - aten,, 1azete11 
nin ayları Eden. Laval anla!ma· 
Si hakkında fU tafsilatı Vermekte• 
dir: 

On, on bir yaşında çocuklar bile si
lah kullanmasını öfreniyorlar. 
Italyanların memleketten ayrılması 

devam ediyor. Adisababada yalnız bir 
İtalyan kadını kalmıştır. Italyan orta 

elçisinin imparatorun yddönümü şen· 
liklerine iştirak etmemesi burada bü
yük bir hakaret şeklinde telakki edil . 
mekte ve bazı mahafil İtalya ile dip ·

"Bulunacak formül hakem he· lomasi münasebetlerin kesilmesini tav 
siye etmektedirler. 

yetini itine devam ettirebilecektir. Zira, bu hareket diplomasi an'aneye 
Edenle Laval tarafından buluulln uygun görülmemektedir. 

formülde lngilizlerin istekleri üze 
rine bazı değııiklikler yapılmıı-
br.,, 
ıtaıya yelkenleri 

suya indirdi 

Maıtada ıtaıya 
aleyh inde 
gösteriler 

Malta, 31 - <Ozel) - Dün Maltada 
bilhassa Valetta limanında ltalyaya 
karşı gösteriler yapılmıştır. Halle Fa-

lngiltere ıillha ıarılmıyac••1 şist kulübünün önüne toplanarak "kah 
na dair İtalyanın reımen taahhüt rolsun İtalya,, diye bağırmıştır. 
altına girmeajni İstemektedir. Ba Polis halkı dağıtabilmiştir. 
ronAloizi böyle birtaabhütalt,na Kıbtl patrikinin 
girmeie ıöz v~rmekle beraber,~ telgrafı 
taahhüdün ağuıtoıun 25 ine ka. Kahire, 1 - Kıpti patrifl, Habeşle-
dar muteber olacağını a8ylmittir. rin dini başkanı sıfatile Uluslar Ku • 
Bunun üzerine lnıiliz deleıe•: 1- rumuna bir telgraf çekerek İtalyan · 

ı H be 1 5 
• • Habeş ihtll!fının barış yoluyla düzel 

ta ya • a f an aımaıının lnc: mesini istemiştir. 
maddeıi mucibince ltalpnın muh· avam kamara•ında 
let tayin etme1uizin taahhüt altı· Londra, ı- Bqin Anm Kama. 
na ıirdiiini habrlatmııtır. raaıncla İtalyan • Habeı meselesi mU • 

"Malen,, ıazeteaine ıare, lia· nakap edilecektir· 

kem heyetine seçilecek betinci ü1• Hab&•·lsveç tacım 
lı•eçli Hammara Jeld olacakt?r. anıaema•ı 

Bununla beraber Yunani.atanı~ Adisababa. l - Buıüa Ha~n..r 

latanbulun bir derdi de ıehir 
pli.nı itidir. Bu it için geçen Haıe 
Avrupa dan uzmanlar ( mütehaa • 

aıılar) ıetirtilmif, bir müıabaka 
yapılmıı ve Alman Elıüç'ün planı 
birinciliği kazanmııtı. 

Fakat iç itleri Bakanlıiı bu 
planı u~un uzadıya inceledikten 
sonra beienmemiı, ve lıtanbul 
şehrinin planını yapmak it ini Ya • 
)ovanın planını yapan mimar 
Proıt'a vermittir. 

Proıt yakıda Türk mimar ve 
mühendiılerile birlikte bu it için 
çalıtmaia batlıyacaktır. 

. ~ 
Çelik mığlerlere 
karşı faaliyet 

Frankfort, 1 - Bütün Viıba., 
den mıntakaımda "Çelik Mijfer,, 
tetkilatı yasak edilmiıtir. Bu t91. 

kiıitN~i Hükumeti aleyhine ça-
lıtmakla ıuçlandınlmaktadrr. J 

--0-

Çaldarls kaza 
geçirdi 

Atinadan bildirildiğine göre 
Bqbakan Çaldariı'in hindili oto
mobil dier bir otomobille ~rplf
m,a ye ~aı~an Çaldariı baffn • 
dan yaralanmıtbr. Paru elçiıi Politiı ile Uzzatia'dan la İsveç aruıncla bir tecim anlaıma· 

da bahaedilmekted ir. ın imza la.nacaktır. 1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. 
varılan netice Araplar ve 
Cenevre, ı (Uzel) - Ulular Kuru· habe•ler 

mu konseyinin dün aktamkl toplantı- Aden, 31 - Dolatan rivayetlere ıö· 

dirde kan akacak, ve bu kan ulus
lar kurumuna yapıfıp kalacaktır.,, 
Almanlara göre 

Fransanın maksadı 
Kreuz • Zeitunı ıazetesi de 

ıunları yazmaktadır: 

sından sonra LAvaJJe Eden uzun bir re imam Yahya, Italyanların ltalyan 
konuflD&da bulunarak. İtalyan· Ha· t;tihklmları için Arap askerleri top. 
bet lhtillfı için barıt yollu bir for • lamak teklifini reddetmiştir. Diler ta
mül bulmuflardır. raftan Habeo imparatorunun Habeş 

Bu formUl ıeç vakit !taban dele .. ordUiu için asker istemek üzere &'Ön • "Habeıiıtana kartı Fransa ile 
gMI Baton Alol:aiye blldlrmlf, İtalyan derdiil deleıe yoldadır. imam Yah • ltalyanın takip ettikleri ıiyaıa. ar
bqdeleaeal bu formlllU Komaya bil· yanın Hahf, imparatoruna karşı mUs- tık tamamiyle belli olmuıtur. 
direrek hükQmetinden talimat iste • bet cevap vereceği umulmaktadır. Fransa Avrupadaki ıiyuaıına, 
miştir· HabeşiJStandakl yani Almanyaya kartı takip ettili 

iyi haber alan kaynaklara göre bu 
formül fU Uç noktadan ibarettir.: lnglllzler siyasasına alet etmek için ltalya-

1 _Hakem heyeti işine devam ede- . Londra 1- Dışişleri bakanı Sir Sa- yı kazanmak iaıtiyor.,, 
cektir. muel Hor, Anm Kamaruında izahat Bu gazete Cenevrenin 6nünr 

2 -Heyete beşincl bitaraf bir üye vererek Habeşistandaki İngilizlerin geçemiyeceti bir ıavqa lngilteı e-
daha seçilecektir, 163 kişi olduğunu, bunların korunma- d 

sılçin Adisababadaki İngiliz elçisinin nin müsaa e ebnesi lizım geldi 
3 - 6 EylQlde Uluslar Kurumu ıe • ı· · k d tetkikler yaptıgyını söylemiştir. ını yazma ta ır. ne toplanarak, bu heyetin raporunu 

inceJiyecektir. Deniz aşırı ticaret dairesi şeflerin· ~abeş kralına 
Musollnlnln den biri de verdiği izahatta Habeşis. ae vura!' bir 
makalesi tana gönderilmek üzere yola çıkarı. tayyareci sınemacı 

Roma, 31 - Popola D' ltalya ıaze • lan harp malzemesi yapmağa yarıya- Londra, 1- Cenubi Amerikalı sine-
tesinde Musolfnlnln yazdıfı anne • cak iptida! maddeler üzerine hiçbir macı ve tayyareci Roy Tuhet bir tel· 
dilen bir makalede ıu eUmleler var • ambargo konmamıo oldufunu bildir • grafla Habeş imparatoruna başvura-
dır. mittir. rak hizmet teklif etmi~tir. Tayyareci. 
''İtalya- Habef meaele81nln bir tek "Bu kan Uluslar ııcak memleketlerde tayyarecilik hak· 

hal yolu vardır. Ve bıa meMle her Kurumun~ yapı.ıp kında tecrübe sahibidir· 
§'Ye rafmen gene bu yolla h&lledile. kalacak 1 Tuhet, gazetecl1ere hayabnda bir de 
cektir· " fişlklik yapmak arzu8unda olduğunv 

Patırdılara eon vermek ICfn redde • Bertin, 1 - Alman ıazeteieri söylemi~tir. 
dilmez iki delillmlz nrdrr. Bunlardan uluslar kurumu ltonaeyindelri ko- Keynaıı meçhul haberler 
biri Italya uluaunuıt hayati menfaat • nuımaların büyük zorluklar k.ır- Pariı, 31 - (Malen) gazete • 
leri, öteki de Italyanın dolu Afrika • tıaında kaldıklarını yazmaktadır· ıinin Londradan aldıiı haberlere 
sında ıUel lilvenllll meselHldir. Bu l- 1 göre, kaynağı belli olmıyan yer· 
kincisi kat'ldlr.,. ar. 1 Her •eye ra§men "Berlin Taıilat,, bu münaıe- erden Ha:betiıtana bazı yeni tek· 

a•ker gidiyor betle diyor ki: lifler yapılmıttır. Bu tekliflere gö· 

Berll·n, 1 (Özel) _ Dü'n N·- ''C d k re, Habetiıtan arııuluıal Avrupa -...-- enevre e kartı arııya gelen 
)iden D~u Afrı0kaıma ku'0 llı'yetl1° f tl k d d mandası altına ıirecek, ltalyaya "• men aa er ço ol uğun an zayıf 
mı'kdarda asker, cepL--e ve mü • f H b da ekonomik ve araziye ait iıtifa• muı tara ın, yani a etiıtanın bovun 
himmat gönderihnittir. deler temin edilecektir. 

Hab •• l ·ııerln eğmek mecburiyetinde kalacağı imparator Uluıla.r kurumun• 
sanılmaktadır. Bununla berabf'r, .. J k ti d J kuvetl eri uye mem e e er e müıteıar ar 

Londra, 31 (A·A.) - Röyter ajan • 
11nrn Adisababa aytarı bildiriyor: 

Bir milyondan fazla Habeft ıdllhla· 
nnı temizlemek veya bilemek suretile 
harbe hazırlanmaktadır. 

bu hidiaenin alelade diplomatik ıeçmekte ıerbeat olacaktır. 
inkıtalar teklinde cereyan elmf'.sİ 
muhtemel delildir. Her hangi 
bir idare teklini Habeti•tana zor
la kabul ettirmek istedikleri tak-

imparator ekonomik mahiyette 
olmak fartiyle Habe§İstanda Av • 
rupe. teairine kartı gelemiyeceğini 
bildimıittir. 
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~ 9iki4iim: 
~--- ..... , 

Istanbulda bele 8 

diye olmctsaydı 
Sokaklar bu derece pis mi 
olu-rdu? ... Olmazdı, çünkü ... 

Allah rahmet eyleıin, annem, I ~ iki haftadır yerlerde türiikle
hizmetçilere kartı bir tedbir kul • nıyonunuz .• 
lamrdı: Meaeli kapalı duran bir Halbuki, buraıı, pek ehemmi· 
odada temi:llik yapıl!!) yapılmadı· yetli bir ıeçittir: 
iını anlamak için bır yere bir Bütün bir Kabataı mahallesinin 
çöp bırakırdı. hatti. Alman aef arethanesine doi· 

Sonra, hizmetçiye: 
- Şu odayı ıüpürmiifsün ! 
Yahut: 
- Süpürmemipin ! derdi. 
Ben de on beı sündenberi, be • 

lediyeye ayni tecrübeyi yapıyo • 
rum: Kaç kere resmini koyup der 
dini yazdım. Sokaktaki kiiıtla • 
ra, ıübrelere, aardalya kutuları
na, ezik paketlere nifan koydum. 
Hepsi de yerli yerinde duruyor. 

Arada aırada, ıeçerken bakıyo· 
ııım .. Yailı bir maddeye paket 
kiğıdı vazifesini ıördüİden sonra 
aokağa fll'latdmıt bir Haber ıa • 
zete.i.. Üzerinde benim imzam 
var .• Günden süne eararıp ıolan 
kiğrtlı ayağımla dürtüyorum .. Şu 
meildaki aatırlan okuyorum: 

"ldanbul belediyen lalıirJ:,. 
Onun için bir taıhm amami itim 
göremiyor. Bü, varalım, ona yİ"1~ 
leenJf yerinde alılıoyalım. Şimrlive 
lıatl• ne ~biliyorsa yine yap

an.• Falral, malıiallelerimüin, •"" 
lerimizin 6aı ,,,,_., ihtiyarları 

oartlu ••• Maala, A,_ CG#ltlelae 
belediye taralıntlttn balnlsın, bi2 
ue, kananlar tqkil «lnelı, 1ı~r1Ji 
yollanmıtı el birlifüe terniı.liye 
W... hale, yola •okalım ••• ,, 

• Vah zavallı ıatırlarım Tllh ••• 
Taliin ne 1arip iıtihzaaıdır ki, bu· 
rada çiğnenip duruyorsunuz .. itte 
-J... ____ _ 

1le ocu, 'ile '°' 
~ -1_,ıawwws_ -

ru o koskoca semtte oturanların 
ve civardaki mektep talebesinin 
ıelip geçtiii tek yoldur. Yokut ve 
merdivenli olan bu yol, Sultan 
Mahmut nmanındanberi tamir 
ıörmemif, ihmal edilmittir ... Da· 
ha da edilecektir. Çünkü, latanbul 
hemıerisi §Öyle dütünüyor: 

" - Belidye var ' ya .• Ona ne 
demeie para veriyoruz! .. O bak· 
sın .. ,, 

Demek ki, belediye olmasaydı, 
belki, bi=;. :jn mahalle balkı, ara · 
mızda letkilitlanacak, kendi iti · 
mizi kendimiz ıörecektik. Belki i· 
ki üç ayda bir, ıokakta çabımak 
vazifesi, hepimize nöbetlete düte 
cekti. Fakat, rübre, çöp, klğıt 
aardatya kutuıu, kedi ve köpek 
leıleri, toz bulutlan arumda ya • 
pmıyacaktık ! 

"Belediye var da onun için böy· 
leyiz ! ,, Demek, ne büyük b~r le • 
zat olur .. Bu tezada dü,memek i · 
çin de belediye hakkındaki lelik· 
kimizi deiittirmeliyiz. Bugünkü 
fukaralığında, prbayhk, ancak 
mahdut olan itleri yapıyor, me. • 
halle aralarına kadar sokulamı • 
yor. Ondan yalnız bir tey bekliye
biliriz: Mahalle aralarının ihti • 
yaçlarmı rörmemiz için, bizi, mer 
kRdeıi te"'ftlt~dır\nltlrf Bid bu 
na aevketmek ! 

(Vl·r40) 

Ucuz kılavuz! 
lılarla lakitler arasındaki tecim· 
in merkezi idi. lıtal ettiği aaha 
10 hektar ve çevresi bir duvarla 
kuptıl!"':lftı. 1934 kazma kürek it
leri prın birçok mahallelerini 
meydana çıkardı. Büyük tarap i
malathaneleri bulundu. Bakalım 
bur.ada daha neler bulunacak. 

!akitler bildiiimiz sibi Orta 
Aayadan Hindiıtan ve Kafkaı yo
liyle batıya ıöç eden Türk atala
ndır. 

• 

Belediyeye 
yaztlmıyan 

esnaf 
Yirmi bin kişiyi 
bulduğu sanılıyor 
Oç defa ve üç ay müddetle uza· 

tıldıktan sonra lstanbul esnafının 
belediyeye teaçili müddeti niha • 
yet dün aktam son ve kat'i olarak 
bitti. 

Müddet bitti, fakat it bununla 
bitmiı olmadı. Bilakis alakadar • 
Iardan birinin dediği gibi, belki 
it bundan sonra batlamıt sayıla • 
bilir. 

Dün aktama kadar bir yandan 
Dördüncü Vakıf Hanmdkki müt
terek cemiyetler bürosunun bu • 
lunduğu koridoru, diier yandan 
belediye koridorlarını, elit-rinde 
cüzdanları, binlerce esnaf doldur
muftu. Fakat daha üç gün evvel 
bu koridorlarda kimseler yoktu. 
Bundan evvelki çafırmalarda bu 
koridorlarda toplanan binlerce 
kiti sonra dağılmıttı. 

Dün aktama kadar tabir hu 
kadar kitinin teaçili yapılama • 
mıftır. Bu gibiler hakkında bu • 
günden itibaren cezalı tahsil mua· 
melesi yapılacaktır. Bu sabah öğ
rendiğimize göre henüz kaydını 
yaptırmıyan esnaf yirmi bin kiti 
kadardır. 

--o-
Cadde ve sokaklar 

haftada bir 
temizlenecek 

Uray tubelere verdiği bif e

mirde, cadde ve sokakların haf. 
tada bir aıece umumı surette ıi\s>U· 
rülmesini bildirmiıtir. Bundan 
batka cadde ve sokakların imkin 
nisbetinde yıkanması da bildizil
mittir. 

--0--

Belediyenin aldığı 
bina 

Muhtbelif hakem mahkemeleri 
binasının uray (belediye) tara.f-n. 
dan maliyeden 45 bin liraya aatın 
alınacağından, birkaç gündenberi 
uray mühendisleri binayı gö:ıden 
geçirmektedirler. Bütçe geldikten 
sonra binanın ilk taksiti verilect!k 
tir. Mahekmeler çıktıktan sonra 
bina tamir edilecektir. 

~ 

Tramvayların arka
sında durmıyan 

otomobiller 

numaraları ıçın 
para vermeyiniz ! 

Halkı bu şekilde dolandıran 
adamlar türedi 

20 Tetrinievvelde yapılacak o- hesap edilecek ve yapılan masa• 
lan ıenel nüfua sayımına eaaı rif bina sahipleri arasında taksim 
teşkil edecek olan binaları numa· edilerek kendilerinden istenecek • 
ralama itine verilen ehemmiyet tir. Şimdiden ev batına ne kadar 
nisbetinde bu itin her ıün yeni para düteceği hakkında hiçbir 
bir safhası ortaya çıkmaktadır. tahmin yapılamamaktadır. 

Evlere konan numaralara kar· J Belediyeye numaralama itinde 
tıhk para verilip verilmiyeceii yeni bir tebekenin yapmakta ol • 
hakkında halk arumda bir ıüphe duiu bir suiistimal haber veril • 
vardır. Dün bu hususta belediye· mittir. Bu ihbara göre bazı kim· 
de tahkikat yapan bir muharrimi· ıeler yeniden numaralanan evler• 
zin öğrendiğine göre latanbulda· den numara parası almaia kalkıt· 
ki ekıeri evlerin kapılarına vuru- mıflardır. Belediye, sonra tahsil 
lan numara levhalan ve sokak edilecek olan numara parumın 
ı..tlarına konulan sokak levhala· kimseye verilmemesini ali.kadar • 
rının tutarı belediye tarafından Jara biJdirmiıtir. ı 

llii!•Li.fT.fl 
Bıçakla yaraıanmı• 

istiklal caddesinde ipek kıraat. 
haneıinde ıarıon Muzaffer zabı
taya batvurmuı, Mehmet iamind~ 
birisi tarafından bıçakla yaralan
dığını iddia etmittir. 
Sandalya ile 

Divanyolunda terzi Kemalle 
&JÇI çırağı Ali kavga etmitlerdir. 
Bunlardan Ali, Kemalin baıma 
ıandalya ile vurmUf, yaralamıt

br. 
zarla kumar 

Fincancılarda Siirtli Kemalle 
arkadaıı Saim zarla kumar oynar. 
larkea Y•kalanmıtlardır. 
Klz yOzOnden 

Tepe batında Okçumuaa mahal. 
lesinde oturan Davitle eski arka
dqlarmdan Sami bir kız yüziin
den, sol katının üzerinden yara
lamıtlır. Davit yakalanmııtr.. 
Demir düştü 

Okmeydanı civarında eski bir 
cami duvarının dibinde uyuyan 
Ahmet iıminde 16 yatında bir ço

cuğun batına eski bir demir par
maklık dütmüı, Ahmet ehemmi
yetli ıurette yaralanmıttır. Ah
met hastaneye kaldmlmıtbr· 
KAdın kavgası 

Istanbul planını 
Prust yapacak 
lıtanbul ·tehir pli.nının mU•.• 

lia1111 Pruat'a verilmesine lçiıleri 
Bakanlığınca karar veriJm:ttir. 

Prust ıon zamanlarda ıehrimize 
gebniı, Yalovanın bayındırhll 
itlerini gözden geçirmifti. Miit~ 
hanıs, lstanbulun plınını yaphli
tan sonra her üç ayda bir gelec~k, 
pliıunm naııl tatbili edildiğini 
yakından görecektir. Planın h.t. 

biki ile Türk mimar ve mühendis
lerinden kurulacak bir heyet uğra.. 
tacakbr. 

Gelen ve gelecek 
seyyahlar 

"General Fon Ştoyben,, iaimH 
Y&purla tehrimize 700 Alman gez. 
sini gelmiıtir. "Roma,, vapur~y. 
le gelen 300 Amerikan gezgini 
gi.tmittir. 

Yann Oaeana vapuriyle 600 ı. 
talyan, aekiz ağustosta da Si•i of 
l,;ondon vapuriyle 200 lnıiliz ıey· 
yahı gelecektir. 

--o-

Arjantin konsolo
sunun kızı 

Arjantin konaoloau Villalta )a. 

zı Selva Marya, Dominika Ko!'pi 
adlı bir ıenç tecimenle ıehrim?z
de evlenmiflir. Evlenme Türk \ra
nunlarma ıCSre yapılmıtbr. 

Evkaf dlrektUrll 
Borsaya gidiyor 

Bra!l~lde bir doktor kenar 
mahallelerde küçük bir eve hasta· 
ya ~ırılmıı. Doktor sideceği 
mahalleye ridiyor, fakat evi bula~ 
mıyor. Postahaneye ıidip adreıi 

IOruyor. Verilen adres o kadar ka· 
rııık ki, doktor evi bulanuyacaiı • 
na kanaat ıetiriyor. Bir kılavuz 
bulmak ta çok pahalı.. Hemen 
hq kelimelik bir telpf yazıyor 
ve telsrafı ıötüren müvezziin ar• 
kurna takılarak istediği eve va • 
rıyor. Ucuz kılavuz değil mi? 

..... '> Kırgızlarda da§cıllk Son zamanlarda otomobillerin 

Silivrikapdaı oturan Behiye, 
ismet, Lütfiye iıminde üç bdın, 
çocuk yüzünden kavga etmitler
dir. Bunlardan Lütfiye ve Behiye-, 
ismetin bqma tq atarak yarala
mıılardır. 

800 göçmen geldi 

lzmirden tehrimize gelm i~ o

lan Evkaf ıenel direktörü F~h
reddinin yann Buraaya gihıeıi 

beklenmektedir. Genel direkt;,)r 
Buraadaki evkaf itlerini de tet
kikten ıonra tehrimize dönec~k
tir. 

latıkıaı l•temıyen ı 

Şimali lrlandada Ulıter vili· 
yetinin idare mer!~ezi o!an 8~1 

fut ıehrinde halk sokaklarda dö
YÜfJnilttür; niçin biliyor muıu
nuz? Hepıi proteatan olan bu halk 
Yetil adanm erkinlilini (iıtiklili · 
ni) iıtemedildsi için bvıa et· 
nıektedirler. Cenubi lrlanda ln
ıihereden ayrılmıı, timdi ersin 
bir devlettir. Belfutlılar da ken· 
di aralannda propepnda yapan 
kardetlerini dövmektedirler. 

• 1 •kltlerln bir ••hrl 

SoYJet RıÜya kültür tarihi aka· 
demiyan t 934 11lmda bqlamıı 
olcluiu Kmmm eeki Mirmeldy 
tarı arqtmnalanna devam etmek· 
teclir. 

Bu eski pr laannı dolumun • 
dan anca yedinci Jiiz ydda Kerç 
hlanlarmda ~ y__.. 

Kırgız Erkin Cumurluğun- tramvayların durak yerinde arka 
da (Müstakil Cümhuriyetinde) ~ sında durmadıkları seyriseferin 
Fnınze şanndan yazılıyor: . nazarı dikkatini celp etmittir. 

Yirmi bet dajlı, bugünlerde Bu gibilere tiddetli ceza verile-
Tiyan • Şan tepelerinde kamp cektir. 

Dün Nazım vapuriyle Romau
yadan 800 göçmen gelmittir. Bun· 
lar doinıca Lapsekiye gitm;ıtu. 
dir. 

kurmağa uğrapcaklardır. Asıl ----------------------------------~---

depo kampı 4300 metre yüksekli· [ * • : • ] 
::!.~i:;:n,.:~~ . ŞEHRiN. DER~LERI 
DOY cümudiyesinin iatilqafmı ya· -~ 

-:=.ı:6:9u::=:: Cankurtaran sokağının hali 
yük buzluiudar. Ancak buraya 
varmak için birçok tepelerclen 
Ye bmılafm arumda 5629 metre 
yiikaeldiibıdeki Elbruz daimdan 
qmk lazımdır. Semenov tepesi 
İle 8429 metre yüksektir. Bu böl
p bundan evvel ancak Lir defa, o 
da oba yıl ince, Awıturyalı coi· 
nı17& hilıôıi Merz • Balıer tarafın
dan inkip.f eclilmitti. O ıünden-
1ieri • buralara hiç kimle çılcma-...... 

Akbıyık, Cankurtaran sokağında 46 numarada otu 1 
ran Ekrem Anlatıyor: 

- Malaallemlz hem hat bogwula, hem de tamaını,,le 
aJaıaptır. Allala (/ÖdernıeRn, lokomotifin baemuulan 
çıkacak bir kwclcım burada büg#Jk bir felaket doğura • 
bUir. Buna /qırfl bir tedbir almak zaruridir. 

ikinci olarak ıabah akfam evlerimizin önlinden ge • 
çen tren kulaklan delen müthif bir dlldllk nan:uı fır • 
latı11or. Tren hattı ilzerlnü gezmek aasm mmınıulur. 
Ve böyle bir ıey olıa bUe lokomotUI idare edenler bu -
nu görebUir. Nihayet düdüğiJ dakikalarca uzun uzadı· 
1Jt1 delil, kuaca öttarebllirla· 

Zaten 6m lolcomotlllerln fMlr ıpnde alabl141111u 

dlldü1c 6ttlirmesine ve lıWı hızlı gitmeainl dojru bıd • 
mugorrurt. N atlll olsa trenin muvaalat saatleri mut111 • 
,,ellllir. l•taa11on4a trenin gelmalnden bir Ud daklka • 
wl kampana çaluunak •uretUe bu hdtliu haber wrll
melct~dlr. Binaenaleyh bıı düdllklerln halkı rfllıatsu 
etmekten baıka hiç bir laydaaı l/Oktur. 

Malaalle halkının bir derdi de sudandır. TllTkaa çok 
uzaktadır. Kırkçeıme hazMıl de ıenelenlenbnl tanlr 
lntlMlnlf, N plıti,.. Sokaklarua ldrli. ve bozuk oUıı • 
ğurıu ailylemegl de lüzUl118uz ıa11ı11orum. Sokakta elek
trik, lflk namına da ancak yıldızlar var. Bir de gece 
tren geft!rken aydınlatıyor. Artık vaziyeti ılz takdir e
din. 



SivH tayyarecilik hakkında 

Fuad Bulcanın 
söyledikleri 

Hına kurumu batkanı Fuat 
Bulca, Türk .ivil tayareciliği hak
kında bir diyevde bulunarak de· 

Bulgar 
komedyası 

miş bulunuyorlar. Biz de lazımge-
len elemanları hazırladıktan san- ZAMAN - Bugünkü btlf yazısında 

mi.Jtir ki: 
"Türk kutu sivil tayyarecili~in 

başlangıcı ve motörlü tayya• e;re 
nazaran masrafı çok az olan bir 
tqekküldür. Türk kufunda pliir•ör 
lerle uçufu öğrenecek gençler çok 
kolaylıkla ve çok az bir masrafla 
ve az bir zamanda motörlü tayya

reyi kullanmayı öğrenir. 
Planörlerle uçuculuğu öğren::>· 

nen gençler ordu hava kuvvetleri 
ve sivil hava hatları için en gHzeJ 
ve en emin uçucu kaynağıdır. !ş 
te bizde bu yola girdik. 

Ülkümüz kaybolan zamanı bü
yük adımlarla yürüyerek kaıan
maktır. 

Yalnız arzu edilen en iyi §eyi 
istenilen anda yapmak imkansız 
'drr. Dünya ulusları çok senelerden 
l>eri çalıştıkları bu alanda ile:le-

Kültür bakanı 
Saffett Arıkanın 

sözleri 
1 Kültür Bakanı Saffet Arıkc1n 
Ulus gazetesine verdiği bir di}ev
de demiştir ki: 

"Bakanlığa geldiğim günden -
beri kültür işlerini bir progr.,ma 
ve sisteme bağlamak direktifine u. 
yarak çalışmağa başladım. Büyük 
önderimize ve baş.bakammıza 

yaptığım izahlara göre, aldığım e
mirler, çah§ma çevresini kurmuş· 
tur. Bu kuram içinde bugüne ka
dar ge.çen zamana sığabilen h~ce 
lemeleri geçenlerde Atatürk' e ar-
zetmekle balltıyar oldum.,, 

Bakan kültür kurulunda yapı
lan deci§ikliklerden bahsettikten 
sonra sözüne devam ederek: 

"Ben işini bilir genç arkada .. 
larımdan faydalanmak isterim. 
Bakanlığa geldiğim gündenberi 
okuJJarımızda öğretilen ilim ve 
fenlerin hangi kaynaklardan oku 
nulduğu işiyle uğra,tım. Gördüm 
ki, hu kaynaklar tek sistem, tek 
kitap prensipine uygun değHdir 
ve düzelmeğe muhtaçtrr. Bilgisi
ne güvenilir okutan bilginlerin 'de 
bunların esuh olarak gözden ge· 
çirilmesini istediklerini öğrendim. 
Bir işte uzman (mütehauıs) ola
~nın sözüne önem '(ehemmiyet) 
'.vermek, ancak istediğini esaslr bir 
irdel (İrade) süzgecinden geçir

gene Bulgarlardctn bahsediyor. Diyor 
ra bütün gençlerimizi bu yola ge- ki: 
tirmeğe çahıacağız. 

Şimdilik Ankarada, Ank.uıı 
gençleri çalıııyorlar. Ulküm~z i
çin yalnız Ankarada bu te§e\dcü-
1 ün ki.fi gelmiyeceğini çok İyt bi
liyoruz. lıte bu maksatladır ki 
uzmanlarımızı (mütehasaıszbı.rı. 
mızı) İstanbul ve Bursaya gön:-ler. 
dik. Tetkikatta bulundular. Bur
sada uçu§un ilk safhalarına elve
rişli bir yer buldular. lıtanh!llda 
maalesef bizi tatmin edecek bir 
yer henüz bulunamamıqır. Bulu
nan yerler varsa da çok uzak ol. 
duklarından uçacak gençlerimizi 
bu uçu§ alanlarına götürüp getir
mek külfetli olacaktır. Maamafih 
iptidai uçu§lar için bütün külfetle
re de katlanarak latanbulda d~ :ki 
üç ay sonra bir §Ube açmağa ç.a. 
lışacağız.,, 

Kediz köprüsü 
törenle açddı 

Ali Çelin Kaya bir 
söylev söyledi 

Izmir, 31 - Menemen yakının
daki büyük Gediz köprüsü bugün 
törenle (merasimle) açılmıştır. 
Törende Bayındırlık Bakanı (Na
fıa Veklii) Ali Çetinkaya, kaza 
kaymakamları, gazeteciler, İzmir 
ıaylavları ve birçok halk vardı. 

Tören için büyük hazırlıklar 
yapdmıftı.Menemen Şarbayı (Be
lediye Reisi) ve Baymdrrlık Baş
mühen'disinin söylevlerinden ıon
ra Ali Çetinkaya "Atatürk'ün, is
met lnönünün ve Cumwluk Hü -
kUmetinin namına köprüyü açıyo
rum,, diY:erek kordelayı keıti. 

Köprü, Gediz çayı ve Menemen 
ovasında büyük kolaylıklar temin 
edeceği için çok önemlidir. 98 bin 
liraya çrkmıttır. 

Törenden sonra Menemene dö
nülmüf, orada verilen tölende (zi
yafette) Bayındırlık Bakanı kısa 
bir eöylev vererek demiştir ki: 

"- Cuınurluğa ve ulusal dava
ya karır gösterilen ilgiye teıek -
kürden aonra, bugünkü izer uf ak 
görünebilir. Fakat onun özelliği 
Cumurluk devrine ait ve ulusal o
lutun'cladır .,, 

Bulgarlar, kendileri aleyhimizde 
yazıp yazıp da Türk matbuatı 'mllka
beleye ,qeçince, Türk matbuatım iki 
devlet arcısındaki münasebetini boz • 
mağa çalıştığımızı ileri sürerek hare • 
kete geçiyorlar ve Türk matbuatına 

nasihat yollu yanlar neırediyorlar. 
Bu artık bir Bulgar komedyası ha • 

line geldi. Bulgarlara bizim de bir na· 
sihatımız var· Bir şey çok tekrarlamn 
ca hakikaten kıymeti kalmaz, /Wkmil 
ve tesiri sıfıra iner. Binaımaleyh Bul
garlar da şeklini hiç deği~tirmeksizin 
takip ettikleri bu komedyadan artık 
vazgeçsinler. Nihayet maskeler yüz • 
den. düşeli çok olmuştur. ve bu komed
yayı seyrede ede Türklere de iğrenç 
gelmiştir. 

TAN - lstanbul müze - şehir adüe 
çıkan başyazısında lstanbulun. her ıey 
den evvel bir Türk ve Türk eserlerini 
içinde toplıyan bir şehir bir müze ıeh· 
ri olduğunu söyledikten sonra diyor 
ki: 

lstanbulda birkaı; BizaM eserinden 
başka bir şey yoktur. Fakat Jştanbul 
lıer şeyden evvel bir Türk müze şehri· 
dir· pnun. anıtlarını ortaya koymak, 
bu anıtlann meydana, havaya, açıklı· 
ğa çıkma.siyle kabüdir. Bu yapılırsa 
lstanbul anıtlar, meydanlıklar ve bü· 
yük caddeler ıehri olur. Böylece de 
lstanbul bir müze şehri haline getiril· 
miş bulunur. 

Sicaklar 
Bugün gene boğucu bir sıcak ortalı

ğı kasıp ka.vuruyor. Öğleye doğru sı -
caklık derecesi gölgede 29 santigramı 
bulmuştu. Kan.dilli rasathanesinin. bil 
dirdiğine göre ~caklığın öğleden. ıon.· 
ra daha artması muhtemeldir. 

Diğer taraftan Ankara Meteoroloji 
Enstitüsünün verdiği malQmata göre 
yurdun hemen her tarafında ve yerine 
göre hava sühunetinde Uç derecelik 
bir yükseliş görülmüştür. 
Sıcaklık Diyarbekirde 40, Nazillide 

38, İzmir, Eskişehir ve Maraş ta 36; ls 
tanbul, Çanakkale, Bursa, Bolu, Af • 
yon, Çorum, Adana ve Malatyada, 35 
derecedir. Ankarada ise 37 den yu -
kardadır. 

Nevyorktan, bugün gelen haI>t,rlere 
göre ise Amerikada sıcaklardan ölen· 
lerin miktarı yüzü geçmiştir· 

Kalaysız kaptan 
zehirlenmişler 

mek bilgi ye sa ygıaı olanlar için !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!' 

Son günlerde zehirlenme vıka
ları çoğalmaktadır. Dün Cerrah. 
paşada Hubyar mahallesinde Tu. 
1umba sokağında oturan, Hatke, 
oğlu Hakkı, kızları Saime, Seher, 
Nuriye ve teyzeleri Dudu dün öğ
leden ıonra zehirlenme ala.im\ gÖ! 

termişler ve Haseki hastanesine 
kaldırılmışlardır. Bunlann kalay· 
sız bir kaptan yedikleri yeme'kten 
zehirlendikleri anlatılmaktadır. 

bir b'orçtur. Bu sebepledir ki gü. 
venilir arkadatlarımı buraya ça-
lğırdrm. Bunlar, bu dediğim i~ler 
üzerinde önemle çalışıyorlar.,, 

Bakan, köy mekteplerinden ve 
imtihanlarda yapılacak esaslı cle
ğişikliklerc)en bahsederek sözle··i· 
ne son vermiıtir. 

Tarihi vesikaların 
kaybolmaması Jçin 

1Kültür Bakanlığı her cihette ol-' 
l(iuğu gibi ulusal tarih alanmda da 
!Önemle çalııdmaktadır. 

da bulunan el yazıları ve her tür-
1 ü vesikalar bir araya toplanacak-

tır. Bunun için Ankarada yeni ve 
modem bir merkez binaaı yapıla• 

caktır. Böylece bir yere toplana • 
cak olan tarihi vesikalar en yeni 
teknik metodlara göre tasnif edi -

lecektir. Tarih yazanlann her za· 
man hunlardan istifade etmeleri 

ve ara§trmıalannm ulusal kaynak 
lara dayamalannı temin için yerli 
yabancı mütehusıslar çalııtmla
caktrr. 

Bunların mide!eri hastanede 
yıkanmış, ölümden kurtulmutlar
dır. 

Bulgar 
ordusunda 

temizlik 

1 ACUSTOS - 193.l 

55 Sovyet tale 
boğuldu 

e 

esı 

Moskova, 1 - Baltık denlzin. 
de yapılan manevralarda bir çar. 

pıfma olmuf, Sovyetlerin "B. 3,, 
denizaltı gemiıi 55 mürettebatiy. 
le beraber batmı§tır. 

uki tipten bir denizaltı gemisi 

olan "B. 3.,, 1917 de yapılmıştı. 
Mürettebatı Sovyet deniz mektep

leri talebesinden mürekkepti. De
nizaltı gemisini suyun yüzüne 

çıkarmak için gece gündüz ça ~·~ıl
maktadır. Kurbanlar için Kı onş· 
tat'da ulusal cenaze töreni yapı~a
caktır. 

Sovyet hük\ımeti kazazede l\İ 
lelerine onar bin ruble verecek -ve 
maaı bağlıyacaktır. 

HABER - Sovyet dostları:nı
zın ba§ına gelen bu felaketten c!o
layı en derin taziyetlerimizi su
narız. 

Adaların vapur 
ücretleri ucuzlıyor 
Okuyucularımıza bugün sevi

nilecek bir haber veriyoruz: Bu 
~ 

da Ada tarifelerinin yakın bir za-
manda indirileceğidir. 

Devlet demiryollarmda yapılan 
büyük tenzilat yolcu adedini «lrt
brdığı gibi gelirin ziyadeletmcsi
ne sebep olmu§tu. Bu indirme bir 
çok nakil vasıtalarına imtisal nü. 
muneai olmaktadır. 

Şirketi Hayriye, varsın, bilet 
ücretlerini indirmek tarafına ya. 
na§masın •.• 

Adalan güzelleştirme ıoayete· 
ıi azasından Akay idaresi direktö. 
rü Bay Cemil idarenin zararmı 
mucip olmamak ıartiyle Ad3.lar 
tarif esinde indirme yapmaya ka
rar vermİf, bu huıuıta yaptığı tet-

kikatı bir rapor halinde Eko1to.'nİ 
Bakanlığına bildirmi,tir. Ekonc:>
mi Bakanı Ba.y Celil Bayar Sov
yet Rusyadan döndükten aonra bu 
rapor tetkik edilecek, ta.rifelcı in 
indirilmesine müsaade edilecek
tir. 

Adalara gidip gelme birinci 
mevki §İmdi 37,5 kuru§, ikinci 
mevki 29 kuruıtur. Akay id3rcsi 
birinci mevkide gidip gelmeyi 30, 
ikinci mevkide gidip gelmeyi 20 
kuruşa indirecektir. 

Tenzilat, gidip gelme biletle. 
rinde olacaktır. Bu suretle kışın 
da '.Adalarda birçok kimseler otu
rabilecektir. Tenzilat Eylül ayın. 
dan itibaren tatbike baılanacal(. 
tır. 

Almanyadan 
gelen tayyare 

1 Arsıolnsal parlemen· 
tolar kongresi 

Hiçte "esrarengiz,, 
değildir 

Bu sabahki Cümhuriyet gazf' 
tesi, Berlinden aldığı bir telgraf
ta, Lehistan hududunu geçen es
rarengiz bir uçağın Lehistan hu 

Brüksel, 1 - Arsıulusal Parla· 
mentolar Birliği kongresi gelecek 

yıl Budapeıtede toplanacaktrr. Bu 

kongrenin bu yıl olan toplantısın• 
da Türkiye murahhası Fazıl Ah • 
met bir söylev vermİ§tİr. 

dut muhafızları tarafından Jur- -----....~...,,,.,..,..- .-------~~..___....._--....,...--.;..-
~_-: -

durulmak istenildiğini, fakat uça. ------------------ğ ın bunu dinlemiyerek yoluna r!e 
vam ettiği, bu uçağın bir Romen 1••••••••1

••••••• 

uçak filosu tarafından takip '?' .U. 
lerek Romen topraklanna indiril· 
diğini yazıyor, bunun Habeşisf:a · 
na gitmekte olan bir Alman bc&n 
bardmıan tayyaresi olduğunu il~· 
ve ediyordu. 

Bu haberin sonunda, hu tayyi'.· 
renin dün geee Ye,ilköye imHği 

yazılıyordu. 

Bu sabah ilgili '(alakalı) yer
lerden soruıturma yaptık. Ortarhı 
esrarengiz tayyare yoktur. Yeşa. 
köye inen tayyare Almanyad:-.. ~ 
havalanmıt ve Romen topnklst. 

.Hasan 
Acı bademvaoı 
ve yağsız kar 

kremleri 

Çilleri kat'lyyen 
izale eder 

rından geçerek lstanbula inmi~ DOnyada mevcut kremle
bir nümunelik tayyaredir. Tayya- rln en netlalerl, en sıhhllarl· 
re bu ıabah Yqilköyden h-wa· dlr, Nazik clldll kadmların 
la~~ıf, öğle üzeri Anka.raya in- hayat arkadafıdır. lhtlyarları 
mıthr. 

H • k f b "'- genr;ıe,tlrlr va gençlerl gQ-
eımwer tayyare a n~as: 

1 
I 

f d .. d •1 b zelleştlrlr. nsana ebedi bir 
tara ın an gon erı en u tayya-

. H b • "d ..... 1 taravet veren Hasan acı ba· 
renın a e§tstana gı ecegt c ~ 
d ... d .... ld" M" h b. demzaıı va yaasız kar ogru egı ır. un asıran ıze 

f b ·k t f d .. l'k , kremlerl unutmayımz. Kutusu a rı a ara ın an numune ı n.a. 
k .. d ·ı · t• 50, t:P hallnde 20, TOrklyede ra gon erı mıt ır. 

yapıllp da Avrupa etiketi 
Bumm için devlet ulusal ku • 

nunlan, 'fakülteler, okullar, aka • 
emiler, müzeler vesair münevver 
alkm Türk Tarihi Araıtırma Ku
muna fili yardrmlarda hulun • 

Kudatgubilik, Babümame ile 
Türk tarihine kaynak olacak di -

Sof yadan bildirildiğine göre, V arşovada da! 
Cümuriyetçi miralay Velçef hu• Var§ova, 1 (A. A.) _Gecele-

yapıftırılan va halkı aldatan 
kremlere vesalr ıtrlyata 

aldadmayımz. Hasan marka
sına dikkat ediniz. 

alan temin edilecektir. 
Yurdumuzdaki her türlü tariht 

eaikaları, abideleri bulmak, bun· 
topi•md, ltonımati için icap 

~en hütt!n çareler g3zönünde bu· 
f1!dunı1mu§tur. 

Şurada burada dağınık durum-

ğer eıerler de bugünkü türkçe ile 
bastırılacaktır. Ankcırada ve ba~
ka vitayetlerde inkılap müzeleri 
açılacaktır. 

Bundan lbaıka belli bqlı devir
lerin eserleri de büyük şehirleri • 
mizin birkaçında toplattırılarak 
buraları es-ki eserler ve anıtlar 
merkezi !haline getirilecektir3 

dut harcii edildikten sonra şimdi yin bir ev yıkılmı§ ve §İmdiye ka
de kendisinin en ya~ın doıtlann- dar yıkıntı altından altı ölü çıka • 
dan 9 yüksek rütbeli zabitin te • nlmıttır. Yirmi kadar yaralı var. 
kaüde sevkediJmek suretile ordu· 
d 

dır. 
an uzaklaştırılması kararlattrrıl· ı-------------

mıştır. ğine göre bunlardan sonra gene 
Velçef tan.f dan olan 25 küçük 
rütbeli zahit de ordudan çıkarıla· 

Hasan Deposu ı 

Ankara, letanbul, eeyoölu Bu zabitler arasında eski Dahi· 
liye Nazırı mirala,- Kolef ve Ko • 
Ienderof da vardır. Kral henüz bu 
karan imzalamamıttır. SöyJendi • 

cak, bu suretle ordu krala ve hü - jl•••••·--••••••• 
kamete tamamile sadık olacaktır. 
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Dürnya gü~~Oönörrıı 
p~şönd~aal 

FahrOnname adlı ••ki Farisl 

Nakıecıen: tarih romanından eıınmıetır . 

·~=(=H=a=l=İc=~ =S=ü=,.e='l="a=)============ N o.2 ı ~~·., 
Hurrem, arkadaşına şu nasihatı 
verdi: "- O da sana, senin ona 

KADiRCAN KAFLJ aşık olduğun gibi aşıktır. Onun 
t . 'k . d k .k . ~ _, k k için, bırakahm, o bizi arasın!,, 

ea rıs l l Q l Q lÇlnue ıç QSQ,. _Ah, kardetim, nihayet gel. ı - Bugün mü, Hemen mi?. 

Qnln altın Jakz' kamaralar -'an bı•rı•ne din mi? Ben, bu yabancı memle - ı - Evet, hemen .. Bugün! .. U ~ U ~ kette, qk derdinden batka.. bir - Ah ~enim kardeıim .. Ah, be-
de ıenin akibetini merak etmek • nim efendidğim ! Azıcık aabret • 

tılmış, kapı da üstüne kilitlenmişti .. ~i:tıan oluyorudum .. Neredey- ~:!~:.~::.:0::ik:;::~~~i~:: 
Ne yaptm? Anlat bakalım.. vetlenmeıi icap eden hasretin bü· 

llk saniyenin fcltkınhğı geçince! 
l?pındı: 

.. - Beni bırakın... Nereye götü. 
Yoraunuz ... Be:ı Hüsmen Reiain 
lnına 1ıideceğim . . O benim nı· 
lnndır ... • 

Diyordu. 

Fakat İtalyanca ve hem a~ele, 
em de heyecanla söylenen bu ıöz
er gUrültüye karıştı. Zaten Piyale 

Y o tarafa bakmıyordu bile.·. 
ınisinin kıç kasarasının üstüne 

1knıı,, oradan dört yanı vızn vı
ır tarıyan Türk kadırga ve kal
onlarına, karaya fırhyan Tü,·k a· 
ıncı kollarına emir yetiştiriyor
\l, 

Beatriı onu tutanları hırpalıyor. 
rnrukluyordu. 
Halbuki onun incinmemesi için 

e lazımsa esirgenmiyordu. 
Öyle ya, ıaray malı b•,,. . lstan

ul :arayına gidecek. Şaka de~il... 
ocaınan küfelerden birinde bir 

şeftali ezik çıktı diye vezirlerin 
hoynunu vurduran padi!ah. b:ı gü. 

el İtalyan kızını çürük içinde gö-
t" Unce ne yapmazdı? ... 

Beatriı iki dakika içinde ktç ka. 
•ranın altındaki kamaralardan 

1
.irine atılmış, kapı da üstüne ki. 
1tlenmitti. 

Genç kız bağırıyor, haykırı.yor, 
lep· • h· •nıyor, kamaranın kapısını ala· 
ıldiğine yumrukluyordu. F dkat 

le' •esler, kürekçilerin, güvertede. 
• ıavqçların, karadaki dövüJ gü

~ltülerinin araıında kaybolup gİ· 
1Yordu. 

. Savat çabuk bitmiı, Don Gar 
~a, dört yandan gelen ateti.ı or. 
~ •ıntlaki kunı ot yığını gibi as 
erletiyle beraber eriyivermiıti. 
Akşamdan sonra Türk donan. 

.._,,ı gene Salerno limanına -lön
:Uttü. Bütün gemilerde ve kara· 
~' büyük bir zafer tenliği vaı dı. 
•icat Kızıl Kadirga bir kemnda 

•eıaizdi. 

• Orada ağır bir matem havası e-
'•)ordu. , 

l Çünkü Hüsmen Reis batından 
~ dığı afır yara ile kendinden geç. 

it olarak yatıyor; arasıra: 
- İleri! ... Çevirın !... Arkaaını 

S~irin ! ... Fernandoyu kaçırma 
~ ! ... Fakat ... Beatris nerede? O. 

hulun!.. 

Diye ıayıklıyordu. 
~ J:renk Süleymanla Dalyan Mus
~' Ve arkadatları birbirlerinin 
lct ılerine baktılar. Çoğunun ba. 
tlarında: 
~ ...._ Baıına bu belalar hep o kı
l)~Uzünden geldi!. .. 

'Yen bir hal vardı. 
,_ PaJıat Frenk Süleyman ile Dal-

" b&,te dO!finmOyorlardı. Onlar 
~ refılerfnin bu sevgisini ho! 
......_ Yorlardı. Hatta bu sevginin 
""1111 her zamandan daha coıkun 

Ye atılıan yaptığını bile anlıyor-, 
lo.rdı. 

kapısını örten kızıl ipekten pu·de
yi kaldırdı ve: 

- Anlatacaiım çok iyi ıeyler yümeıine yol vermemi§ olurum. 

Frenk Süleyman arkadaıına de
di ki: 

- Nedir bu ıamata? 
yor? 

var ... Ey ıehzadem, artık derdin Ferruh, bu aözler üzerine, ça • · 
Ne olu· dajılım. Taliin yüzü ıülüyor.. resiz, boyun eidi. Hurremin ira • · 

Diye aöze bqhyan Hurrem, bü- desine kendini tealim etti. I 
- Ben reiı için bir korku gör

müyorum. Olecek olıaydı, timdiye 
kadar ıağ kalmazdı. Fakat k~:mdi
n~ geldiii zaman aevıilisini 1>ula
mayınca ne yapar? Aca ha o nere
de? ... 

Hemen uzaklaıtı. Dalyan da o
nun ardından yürüdü. 

Sordular, ıoruıturdulat. 
Hüımenin onu Topal Şabana 

bıraktılını ölrendiler. Kadtrıa· 
nın ıandalına atladılar ve o ııra
da kıyıya gelmit olan Türk 4ua· 
kol gemisine gittiler. Topal Şa
bandan Beatrisi istediler. 

Topal Şaban, önce kızdı: 
- Benim haberim yok... Gör-

medim ... 

Diye baıtan savmak istedi. Fa
kat ııkıtbrılınca hemen 7ola .. el· 
di. Hele genç kızın ıahiden Hüs
mt'nİn sevgilisi olduğunu öğrenin
ce gözleri kinle parladı: 

- Şimdi Daltaban belasını bul
du. Benden kızı almanın nereye 
vardığını görür... Dilerim Allah· 
tan, Hüımen hemen iyi olıun ve 
kalksın!... 

Böyle dütündükten sonra f 1'enk 
Süleymana cevap verdi: 

- Daltaban Oıman Reiı zorla 
.elimden aldı. Ne kadar ıiSyledimse 

d!" dinlemedi. Oatetik, "devle~ do
nanmaıını bir filo kumandanı, ıe
nhı baldırı çıplak Hüımen Reisi
n~ aldırır mı?,, dedi. 

- Çok siSyledin. Ne dene tle • 
sin! ... Şimdi kz, Daltabanın ya • 
mnda mı? 

- Evet ... O benden aldı . 
Frenk Süleymanla arkadatı ıo

ra sora çabucak Daltabanın gemi-... 

Diye sordu. 
Frenk Süleyman ile Dalyan he

men birer adım ileriye yürüdüler. 
Frenk Süleyman söze baıladt: 

- Derya Kaptanına, diyecekle
rimiz var. Yolumuzu kesmek :ste
diler. 

- Bu vakitte, hemen söylene · 
cek bir söz, pek önemli olsa gerek. 
Sizi dinliyonım. 

Frenk Süleyman anlattı ve ~enç 
kızı istedi. 

Derya kaptanı, kılını bile oynat
madan sadece: 

- Bu gürültü bir eıir kız için 
miydi. Hüsmenin yaralanmasına 
acıdım· Hekimim hemen gitsin ve 
iyi baksın! ... Llkin ıavaı all\nm
da bir esir kız için l;uraya kadar 
gelmenize gücend~"ll. O da, diğer 
eairlerclp l:mıgoldarı sil.i yarın aa. 
hah erkenden lıtanbula gidecek ... 
Onu saraya adadım. Hüsmen gibi 
bir yeğitin böyle çocukça ıeyler 
yapacağını da ummam. Haydi ıi· 
d. . ' ınız .... 

- Fakat .. · Bu çocukca bir şey 
değil ... Hüsmen ne zaınandanberi 
onun ardında. Onu kurtarmak için 
yapmadığı kalmadı. Bir esir kızı, 
bir levent reisine çok mu görüyor-
sunuz? ... 

Derya Kaptanı kızdığını göster • 
miyordu amma, sakalının oynayı. 
tından, epeyce sinirlendiği anlatı· 
lıyordu. • 

içinde, içyafından mumların 
yandığı büyük altın yaldızlı üç fe
ner, geminin güvertesini pek az 
aydınlatıyordu. 
Yarı karanlıkta, inıanların yüz. 

leri iyice seçilemiyordu. 
Piyale Bey, Kurdoğlu Ahmet 

Beye döndü: 
sini de buldular. 

- Bunları gemilerine gönde
Daltaban somurtmu9, oturuyor· rin!. .. Gitmezlerse zincire vu1'Un!. 

du. Saygı istiyonım ben ... 
O da ıöyle dütündü: Dedi v~ içeri girdi. 
- Oh olsun! •.. Kurdoğh lıela- Kurdoğlu AhJllel Bey bir itarel 

yı buldu. verdi. Yirmi kadar asker iki leven. 
Sonra olup biteni anlattı. din etrafını sardı. 
Beatrisi, karga~ahkta bir fena- Ahmet Bey: 

Irk olmauf! diye gemisinde sakla· - Kaptan .battardasında, Oer-
mak üzere :\ldığmı eklemeyi de U· ya Kaptanına kafa tutmanın ce-
nutmadı. zası kafaların ksilmeıidir haydi ... 

Kurdoğlu Ahmet Bey ise Kızıl (Devamı var) 

Kadırganın iki ünlü levendi ile mm:m::u:mr:nnnmım:::::::::::amama.mr 

D~r.ya Kr.ptaın Piyale Bey.~n .. ge- i BOrJ·İya fi 
mısmde. kıç kasaranın onunde ! E Iİ 
kartılafh. ; V İ 

Alaylı bir duruşla Piyale Bı.vin i! Ragastanın oğlu 1 
bulunduju yeri gösterdi: .ı Romanlarını ciltlendirilmekı=ı 

- Derya Kaptanı aldı elimden. üzere Yakıt kütüphanesine bı • 
Gidin, ıorun !... rakmıt olan okuyuculrımızın 

Derya Kaptanının yanına aok- ciltleri hazırdır. • 
madılar. Hergün .•~at 18 e kadar uğra ·o 

Gürültü koptu. J yıp alabılırler. ft 
•• 1 ı•ı•ı::mc::::ı:uua:::ı:::=::::::::u:::::::: 

Piyale Bey kıç kasaranın 6n 

tün macerayı bqından ıonuna ka· O ıırada, hakikaten, Hüma, 
dar arkadqına anlattı. Ferruh, §eh.zade F erruhtan, daha fazla 
sevincinden az daha çıldıracaktı. iıtırap çekiyordu. 

Delikanlı, o kadar sevindi ki, Dadı91 Pana'yı yanma ç&imp: 
yerinden ııçradı. Allaha ıükürler - Bana Hurremi bul .. Onunltı 
etti. Tekrar tekrar Hurremin yü _ konuımak istiyorum. 'Ah, niçin 

zünÜ, l(ÖZÜnÜ Öptü .. 
- Ah, kardetim ! Bana ettiğin 

iyiliği sana naaıl ödeyeceğim?. • 
- dedi. 

O gün, ıabahtan alqama l<adar 
hep Hümanın lakırdıamı ettiler. 

Hurrem onu methettikçe, Fer
ruh: 

- Ah, ya beni beienmezae .. • 
diyordu .• 

- Niçin beienmiyecek?. 
- Niçin olacak ... Sen, ona, be-

ni, her ihtişamı yerinde bir ıehza
de diye anlabnıtım, onun üzerine 
belenmlt.. Halbu1d, ben, haha~ 
nın memleketi ile çoktandır ali • 
kasını kesmiş bir betbahtım .. Ba • 
şnnızdan ne maceralar geçti. Şim· 
di, alelide bir inu.n haline gel • 
dim .• Benim bu halimi görür de 
ıevgilim ya beğenmezse, hele ona 
itık okluğumu, 1&.brunın tüken • 
diğini, divaneye döndüiümü ha -
her alırsa vaziyetim naııl olacak? 
Ya beni görürde halimden utanır· 
ıa? Ah, keıke bu memlekete ma· 
lımızla, mülkümüzle, adamları • 
mızla gelebilıeydik.. O zaman, 
ıevıilimin huzuruna çıkmaia yü • 
zümüz olurdu. 

Ferruhun bu ıözleri üzerine, 
Hurrem dedi ki: 

- Ey ,.chzadem ! Niçin böyle 
eıefleniyoraun? Hüma pyet ıeni 
seviyorsa, atkı, kat'iyen mevkii • 
nin yüzünden değildir. O, seni &a• 

de ıahaın için seviyor. Seni gö
rüne büabütün beğenecek, büıbü
tün atık olacaktır. Nen var, nen 
ekıik.. Güzelsin, memleketinde 
paran, pulun, malın sayııız derece 
de çoktur. Hiç üzülme! bundan 
sonra itimiz gayet kolaylafDlıt • 
tır. Emin ol ki, Hüma senin bu 
diyarda olduğunu duysa, aklı ba· 
tından onyardı. Eğer yerini söyle
seydim, öyle sanırım, bit- çaresini 
bulur, kalkar, buraya kadar ge • 
lirdi. Çünltü, onda, aldına koy • 
duğu her ıeyi yapmak iktidan 
vardır. Şu dakika, aen naııl ıevda 
istırapları iiçnde kıvranıyorun 

o da ayni vaziyettedir. Bundan e
min ol .. 

Bu tarzda konuımafo.r sabaha 
kadar devam etti .. 

Erteıi se.b:-l, ı Ferruh, arkada,ı-
na: 

- Haydi karde,im.. Madem 
ki bu i~e ba,ladın, bari nihayet• 
ula!tır .. Hümaya giderek ondan 
bana bir haber getir! • dedi. 

kendisini salıverdim? 'diyordu. 
Dadı iıe: 
- Ah §U yere bataaı sihirbazı 

ne etsem .• • <liye dÜfÜDüyordu. • 
Eğer sultanımın sevda11 aade bir 
rüyadan ibaret kalsaydı, gene 
sözdü. Fakat, o ressam, qıliı,glinül 
de perçinledi .. Hem belki ıahi • 
den de sihirbazdır. Sihir kuvveti· 
le, büyü kuvvetiyle kızcaiızm rÜ• 
yaa~ o adamı ıoktuğundan da 
fÜphe ederdim ya zaten .• 

Bunlan, hanımına da söyledi: 
- Her halde, bu adam senden 

bir talom paralar kopa~ nJ • 
yetindedir de onun için hu ma· 
ıalları okuyor. Bu dolandırıcıyı 
battan savmak en iyi yoldur. 

Hüma, bu ıözlerin teıirinde ka
larak, bir iki gün daha Parsa'ya 
uydu, bekledi. Fakat her geçen 
aa.at onu büıbütüıı c()fturuyordu .• 
Dayanamıyordu .. 

- Hayır, dadı .. Ben, onu bunu 
dinlemem .. Kalkıp Hurremi bula· 
cakam ! - dedi. 

(Devamı var)' 

,~n Sl;~:r.;-~~=-
Göz mUtahUIWJI doktor 

Rıfat Ahmed Gö%berk 
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Yunan krah Konstan'tinin 

Türkçeye cevıren : A E No. 

Yarar)ık gösteren neferlere ve 
bayraklara madayle dağıtmak için 
geçen gün Eskiıehirde büyük bir 
geçit resmi yaptırdım. Bu, timdiye 
kadar görmüt olduğum süet şen • 
liklerin en muhteşe,,ni ve en doku 

naklısı idi. Geçidi, savaş alanının 
yanı başında ve savaştan gelen 
adamların yaptığım düşündükçe, 

kurıundan delik deşik yirmi iki 
bayrağın önümden geçerken beni 
ıelimlamak için iğildiğini gör
dükçe boğazım tıkanıyor ağlıyor· 
dum. 

Şimdi bile bunları yazarken tüy
lerim diken diken oluyor. Zayia -
tımız Tanrıya tükür, çok değil.. 
Türkler çok daha fazla zayiata 
Uiradılar, maneviyatlan bitti! Bu 
1Cfa göründükleri her yerde yenil · 
mif olmalarından ileri gelmiştir. 

Sana yalvarmıı olduğum gibi 
Denim için dualar ettiğini duyu • 
yorum; buna derinden derine te -
fekkür ederim. 

Ekseriya seni düşünüyorum. Bu 
na inanmıyor gibi görünüyorsun 
Eğer bOyle olmasaydı Bayramın 
için sana çekmi! olduğum telgra -
fın 'eni hayretlere dütürdüğünü 
yazmazdın. 

* •• 
Tatoi 1 ikinciteşrin 1921 

Sevgilim, 

Uzun süren hüki'itumdan dola
yı suçumu bağışlamam dilerim; o 
kadar çok işim var, o kadar çok 

0 ki~ıelerle gi;)rüşmek mecburiye • 
.,..., tindeyim ki yazı yazacak vakit bu 

lamıyorum ... 

Yunan Ulusuna en derin ve kö
rü körüne bir güvencim var ve Pe 
rikleı çağnın şimdiki olup biten • 
lerle hiç bir benzerliği yok. Ya -
hancı ülkelere göndereck şimdilik 
param yok olsa bile kambiyo dü -
ıürmemek için bunu yapmazdım. 

Evvelki mektubunda ltalyan 
gazeteleri hakkında yazdığına çok 
memnun oldum. Geçen gün kar -
ıılafhğım bir ltalyan, orada bize 
kartı tiddetli bir kin beslendiğini 
ve bizi Çekoslovaklardan da daha 
dütmüt saydıklarını söylemesine 
rağmen demek ki ltalyan gazete • 
leri Pariı matbuatını kopye et • 
mit~rdir. 

Buna dikkat et~yiıine sevin -
aim. Çünkü ikimizin arasında po
litika o1mamakla beraber beni 
memleketinin düımanı sayarsan, 
hundan müteessir olabilirsin ben 
"de bu takdirde büyük bir bedbaht 
Jrk duyerım. 

Senin de duyduğun gibi itin en 
mühim tarafı harbi bitirmektir; 
çünkü yalnız Türkiyeye karşı de· 
'ğil onunla beraber Almanyaya ve 
Fransaya kartı da savaımaktayız. 

Hiç barışamaz olan iki düşman 
Türklere harp malzemesi gönder • 
mek için uzlaşmışlardır. Harp bi • 
zi.m gücümüzün pek üstündedir, 
buna devam edemiyeceğimiz; tut

tuğumuz yolun iyi olduğunu ve ya· 
kında barııa kavuıacağımızı umu 
yorum. Senin siyasal duygun kes -
kin olduğundan daima en mühim 
işi bulup meydana çıkarıyorsun. 

Yunan ordusunun tzmirden de
nize dökülmesi üzerine Yunan ih
tiJali 27 Eylfü 1922 de Konstan 
tini ikinci defa olmak üzere kov -
'dtı. Konstantin ltalyaaa Roma, Pi
m :ve Floransa'da 'dola§trldan son -

16 
ra nihayet Sicilya adasının Palerm 
şehrinde yerleşti. Gidip Sarmato 
d~ villasında görmüş olduğu pren 
ses D'Ostheima bundan sonraki 
mektup1armr işte bu şehirden yaz
mıştır .. 

Palermo, Villa lgea (Sicilya) 
3 ikinciteşrin 1922 

Atinada olup bitenleri gazetede 
okumuşsundur. 

Yurdları için insan oğlunun ya -
pabileceği her işi yapan zavallı 
bakanları, aavaş kötü netice verdi 
diye, hiyanetle itham etmek •. Bu 
mağlubiyet, süel bir yenilme değil 

Venizelos ve şüre.nın ulus aleyhin-
de yaptıkları propaganda netice!.'i 
bir siyasal hezimettir. Bundan bir 
kaç sene evvel, "insan bir yılanla 
karşılaşırsa kuyruğunu değil ba
şını ezmelidir!,, diye yazmıştın; 
bu sözün ne kadar haklı imiş ... 

Bu adama karşı ben çok sabır· 
lr. lüzumundan pek fazla medeni 
ve namuslu davrandım. 

Bu iş için ne düşündüğünü bi -
Jiyorum. Fakat milletimi itham et
me; hu katillerin yaptıkları kö • 
tülüklerden milletimin hiç bir su
çu yok. 

• 
Kardeşim Andreye gelince; o· 

nun Atinada kardeşim Jorjun e • 
vinde gizli olarak hapsedildiğini 

ve hapishaneye götürüleceğine 

dair tayialar çıktığım duydum. 

Şimdilik Yunanislanda işler her 
gün biraz daha kötüleşiyor. Bu, 
doğrudan doğruya ve halis muhlis 
bir Venizelos işidir ve onun yar • 
dakçıları hergün biraz daha mey· 
dana çıkıyorl!lr. 

İşte Konstantinin prensese yaz
dığı son mektup. Mektubun tarihi 
6 ikincikanun 1923 <IDr. Ölümün -
den beş gün evvel yazılmıştır. 

Palermo , Villa İgea (Sicilya) 

6 ikincikinun 1923 

Benim aziz sevgilim; 

Günler var ki senden mektup a· 
lamadım. Seni küstürecek bir it 
mi yaptım diye üzülüp duruyo • 
rum. Yoksa sana mektup yazmak
ta birkaç gün geciktim diye mi 

canın sıkıldı? Bunula- beraber 
dün, yahut bugün benden bir mek 
tubun eline varmış olması lazım. 

Bu haftanın sonunda Floransaya 
gidip yerleşeceğimizi sanıyorum. 

Geçerken Napolide bir gece kala -

cağız. Orada bizi daha fazla ala · 
koyamıyacaklarını umarım. Son -
ra da dişçiye, krala gitmek ve kız 
larrma şehri göstermek için Ro · 
mada birkaç gün kalacağız. T uri -
nodan gideceğin zaman bana bir 
telgraf çekerek Romadaki aclresi · 
ni bildireceğini sanırım. 

Gelecek mektubunda seni Ro · 
mada kendi evinde saat kaçta gö
rebileceğimi bildirirsin. Ben de o · 
raya saat kaçta varacağımı tel -

graflıyacğım. Anck memlekette 
trenlerin çok geri kalmakta ol -
duklarını unutma .. Bu mektubun 
Turinoda seni artık bulamıyaca • 
ğını sanıyorum .. Fakat otel idaresi 

gittiğin yere arkandan gönderir. 
Seni göreceğimi düşündükçe se · 
vincden çılgına dönüyorum; Flo -
ransaya vardığımda ara sıra seni 
ziyaret edebileceğimi ummakta • 
yım. Artık bir ada üstünde olmı -
yacalımdan ve geceleri vapurda 
ı_eçinneje mecbur kalnuyacajmı· 

RAnER - Akşam Postası ı ACus·ro~ - 1935 

ÇiNGEN~LER 
ARASINDA 
Hayaıietaıın aıooınımoş Dııalll<ft~ô ~Dır m~~~ıra 

No 28 \'azan: Osman Cemal Kay~ıs1z --
Yılanın ensesinden tuttu, onu 
tıpkı bir ip büker gibi başından 

kuyruQuna doğru bir hayli büktül 
- Uzun it o .. Hele ıimdi baka

lım işimize .. 

- Ne işimize, haydi artık yü -
rüyelim, bir an önce çıkalım şu 

netameli yerden .. 

- Hele dur, şu domuzu biraz 
daha uyuşturayım da gidelim!. 

Tekrar yerde cansız yatan ve 
yattığı yerde belli belirsiz dehe -
leruneğe çalışan yılanın ensesin -
den tuttu, onu tıpkı bir İp büker 
gibi başından kuyruğuna doğru 

bir hayli büktü; sonra tabakasın
dan çıkardığı bir avuç tütünü ağ -
zında iyice çiğneyip bunun suları
nı hayvanın yüzüne püskürdü: 

- Arlrk, dedi, oldu iyice ıer · 
semin sersemi! Daha yapamaz 
bir §eycik! 

Ve bu sefer de onu tıpkı su
cuk kangalı gibi sağ eliyle sol 
kolunda kangallayıp getirdi. Se -
mersiz beygirin iki yanından sar
kan boş heybelerden birinin gözü
ne tıkacak oldu. 

- Hey ne yapıyorsun, kendi -
ne gel! 

- Yapmaz bir ,eycik artık, 

korkma, o şinci daldı derni uy -
kuıuna! 

- Haydi, haydi, ben istemem, 
nereye götüreceksen kolunda gö -
tür! 

- Abe ağırdır be, taşınmaz bu 
cenabet o kadar yol! 

- Taşınmazsa at oracığa yü -.. ' ru. 

Ben hemen beygiri sürdüm. 

Bir dakika sonra bir de ne gö
reyim, köpoğlu herif o yan ölü yı
lanı belindeki kırmızı kuşağın üs
tüne ikinci bir kuşak gibi sarmış 
olarak önüme fırlamasın mı? 

- Ulan, çıkar şu soğuk şeyi 

belVıden! 

- Soğuk değil o, ateı gibidir 
mübarek... Isıtmıştır tinci benim 
belimi hamam gibi .. 

Şimdi Çingene yürürken hep i
kide bir göğsünü kabartarak be -
tindeki bu yeni, alaca kuşağa ba
kıyor. Ve arada bir çözülmesin 
diye onu eliyle yoklıyordu. Biraz 
yürüdükten sonra dönüp bana 
sordu: 

- Abe efendi ağa! Süvle şin
cik bana ki, sen mi daha kabada
yı imişsin, ben mi? 

- Sen benden daha kabada -
yı imişsin köpoğlu! 

- Yok, estayaforla (Estağfu-

dan seyahatler daha kolaylaşacak 
hr. 

Kız kardeşin için nekarar ver -
din? Sana daima ayni işi sormak
la canını sıkmak istemiyorum; 
ancak seni ne kadar düşündüğü -
mü öyle anlatmak istiyorum ki .. 
Son defa söz verdiğin fotoğrafi 
gönderirsen çok memnun olaca -
ğım. Onu birkaç gün için çantana 
koy da, kokundan biraz sinıin ! Se 
ni yaşadığım müddetçe esvece -
ğim. 

Tino 
SON 

rullah) ille ve lakin yerine göre 
sen, yerine göre de ben ... 

- Anlaşılan sen yılana şerbet
li imişsin galiba!! 

- Hay yaşaya.§m çakır gözlün 
ile son ldırelleze kadar! (Kıya -

Mecidiye köyündeki köçebe kızlar 
Cendere boğaz1. taraflarında 

kantaron çiçeğ} toplarken 

mele kadar) nasıl da bildin işin 
iç yanını! 

- Kim içirdi sana bu §erbti? 

- O, uzun l>ir masaldır. Am-
ma madem ki, sorarsınız, anlata
ymı size onu da kısaca .•• 

Baktım ki, çingene martavalı, 
tıraşı uzatacak, hemen lafı değiş
tirdim: 

- Sen şimdi bırak masalı da 
bu helindekini ne yapacaksın, 
yoksa onu da çadırda terbiye e • 

racığıma, birtakım kokulu otlar, 
çıkarırlar onun gömleğini sırtın• 
dan önce.. Sonra da alırlar onull 
yağını ... Yaparlar bunlarla birta " 
kım kocakarı il8.çları .. 

Çingene benden aldığı ikinci 
cigarayı yakıp tüttürmeğe baılar• 

ken gülümsiyerek: 

- Affedersiniz amma, dedi, 
siz ne için arasınız o terlayni ka•, 
rıyı? 

- Terlayni karı da.kim? 

- Hani gideriz şinci bulmaya! 

- Onun adı terlayni mi, Nazlı 
değil mi? 

- Nazlılığma nazlı amnıaı 
terlayni demek bizim çingenec;e
de, yaniyaki, sizin anhyacağınıı:, 
akılcığı birazacrk oynak demek··· 

- Yani yarım deli demek mi? 
- Haha! Ona yakın bir te1 

demk! 

- Peki amma, ben o kadmd• 
hiç öyle bir hal görmedim. Peki" 
la, kendi halinde sessiz, aadasıı:, 
yalnız biraz durgun ve mahzun " 
ca bir kadın! 

- Sen bakma ona, o bazı ba" 
zı öyledir; bazı tefalarda tutar .. 
onun bir daman yıkar adamm ba• 
şına çadırı! 

- Bu kadm eskiden de' böyl• 
miydi, yoksa sonradan mı oldu? 

- Sonradan olmuf, sonra " 
dan ... Ben zati kendisini çok eı" 
kiden lanamam ... Ben duymuıud 
ki, bunun kocası hasta olmllf u " 
zun zaman, kalmış yatakta bu dı 
o vakit olmuı böyle! 

- Galiba kocasını çok seviyor 
mut! 

- Kim bilsin; belki öyle, belki 
böyle! Derler onun için bizim ka" 
dınlar, daima mangaptutdur. 

- Mangaptut ne demek? 

- Kara sevdalı, kara aevdah ! 

Ormandan çıkıncaya kadar oıı" 
dan Nazlı için biraz daha mahi " 
mat aldım. Sonra orman bitip ,,. .. 
çıklığa çıkınca: 

- Hani be, dedim, bir saatte 
varacaktık oraya? - O ise bi~ 

' seninle yola çıkalı bir saat oldıJı 
hala görünürde ne bir köy var, nt 
de bir çingene çadırı! 

Eskiden Aksaray - Hasekı 
taraflarında çok dolcqan meıhur 

bir ayıcı çingene 

dip sonra lstanbul sokaklarında 
ayı, maymun oynatır gibi oynata
cak mısın? 

- Aaah ... O cenabet, oyna: 
maz kolay kolay! Onu oynatırlar 
Hindiyanm Çinimaçin tarafların
da amma, biz bilmeyiz, ne nasıl 
yaparlar bu işi? 

- Peki.. Sen ne yapacaksın o
nu şimdi? 

- Ben onu götürürüm bizim 
çadırlara ... Vardır bizim birtakım 
kocakarılar ki, onu atarlar te böy
le bayılmış bir halde bil" çan' ' · 
çine... Kaparlar ağzını çanağın 

bir kapakla.. Koyarlar onu her -
hangi bir ;r.ere, atarlar içine son• 

Eliyle Karadeniz larafmı it ' 
marlıyarak: 

- T e geldik, te geldik .. Şiııci 
fu bayırı dönüncesinde varacai'j 
oraya! 

T e geldik, me geldik derken •" 
ıağı yukarı biz, bir, bir buçuk ,,.. 
at kadar daha gittikten sonra ıtl' 
keriyaköy ile Kemerburgaz arııl•" 
rında bir dere içine düştük ve or•" 
daki beş, altı tanelik çingene.. ç• " 
drrına yanaştık. Ancak, Naılıtı 
koydunsa bul! Oradaki kadınJat 
demesinler mi ki: 

- O , bundan bir iki gün ön'e 
buraya uğramıştı, bir aralık attJ" 
ma, sonradan kalktı, gitti J'ıtff 
mandıra taraflarına bir yere ... 

Kısır mandırayı sordum, dedi• 
ler: 

(Devamı ,,ar), 
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Anadoludan geti-
rilen gençler 

Balkan oyunlarına hazırlanmak 
için atletlerimiz 1 Ağustostan iti
baren Sulldiye kampma çıkacak. 

lardır. Burada bır buçuk ay iyi 
bir rejimle muntnam bir hayat 
yatadıktan sonra ıüphe yok ki 
tam formlerine girtcekler, ve Bal
kan· ~yunlarında yiizümüzü ağar 
tacaklardır. 

Bu müsabakalara ittirak etmek 
üzere federasyon :r: emleketin muh 
telif yerlerinden kabiliyetli genç· 
leri de ıehrimizc getirmeğe batla
llUfltr. 

Bunların arasında en göze çar
panlardan biri İzmitli Receptir. 
Bu gencin hususi 1turette 800 met. 
reyi 2 dakika 3 nniyede koıtuğu 
söylenmektedir. Eğer bu rekor 
doğru iıe bir buçuk ay sürecek bir 
çalıımadan sonra bu dereceyi 2 
dakikaya indirmesi çok mümkün· 
dür. 

kasabalara kof3rak gidermif. E
sasen vapurdan ineli ği gün Taksim 
sahasında 8 tur kcşmak suretiyle 
hakikaten bu itte J. "biliyetli oldu· ~ 
ğunu ispat etmiıtir. 

Şimdiye kadar hiç bir metoda 
uymıyan rasgele kotmakta olan 
fbrahim, timdi antrenörün nezare 
ti altında koıma. tH zını çok il er· 
letmiıtir. 

Diğer taraf tan federC1.syonun 
Bursadan Şemsi adında bir genç 
getirteceğini haber aldık. Şemsi i· 
yi bir sür'at kotucl~sudur. Yalnrz 
duyduğumuza göre geçenlerde ya· 
pılan bir müsabakada Eskitehirli 
Fikret adında bir genç, Şemsiyı 
geçmiıtir. Binaenaleyh bu genç 
de muhakkak surette İstanbula ge
tirtilmeli. ve bir defa denenmeli 
dir. ATLET 

ALMANYADA 

Atletizmde Londra 
mektebleri Paris 

mekteblerini yendi 

Bu hafta içinde Londrada yapılan, Para, • Londra, mektepleri araaındald atletizm maçında lngUlz talebeleri U 
puvana karşı 70 puvanla galip gelmlf lerdir. 
Yukariki resimlerden birisi, iki takımın kaptanlarını, diğeri de cirit atmayı ka zanan Framız talebesi Qumtbil göı -

teriyor. 

ANLDVAN BDR GOZDIEN - - -
Bu haftaki boks maçları 

Bu takdirde 800 metrede sene· 
lerdenberi elde edemediğimiz bir 
derece elde edect>ğiz demektiT. 
Bu derece ile 800 metrede puvan 
alacağnnız gibi B::.Jkan bayrak ya. 
rrıı olan 100 X 200 X 400 X 800 
de de iyi bir derec~ almamız ihti

Halt~r / lJ k •l 1 k? 
c:~:ı·:::::~.k~:~ı~.:=;~~·::. nası yapuuı ve ne şe ll aıaca . 

mali vardır. 
Bundan batka Recebin latan· 

bul atletizm birinciliklerinde 1500 
metreyi 4.20 de ko;ması da üstün· 
de dunılmağa değer bir neticedir 
Bu ıuretle Türkiye rekorunun kt
rılmuına ancak 4 saniye kaldı de· 
mektir. Receple bı"raber bu meıa· 
f eyi hemen hemen ayni zamanda 
kotan daha iki ko!ucumuz oldu· 
iuna göre bu sene bu meıaf ede ye. 
ni bir rekor beklenebilir. 

lzmitli Recepten batka gözü 
müzü çelenler arasında bir de Art 
vinli İbrahim adında bir genç var· 
dır. Bu genç, an!athğına göre, 
Artvinde aralarında 30, 40 kilomet 
re meaaf e bulunan kasabalardan 

hklar gösterdiğimiz bilhassa 929 Ams 
terdam olimpiyadlarında bütün dün· 
yanın nazarını üstümüze çektiğimiz 
Halter (gülle kaldırma) sporuna, 
A1manyada büyiik bir hızla çalışılmak 
tadır. Geçenlerde Berlin yüksek spor 
mektebinde Almanyanın en iyi (Hal -
ter) dlerinfn iftirakUe yapılan bir mü 
samerede, çok şayanı dikkat neticeler 
a1rnmıştır. 

Bunların içinde en mühimleri şun
lardır: 

Bir Avusturyalıya 103 kilo ile ait 
olan dünya hafif siklet develope re • 
koru Alman hafif siklet şampiyonu 

Voelpert tarafından ıo.ı kilo ile kırıl
mıştır. 

Yeni Alman ağır siklet şampiyonu 

Manger ele 1:-,g kiloyu kaldırarak çok 
eskidenberi Hermana ait olan 157,500 
kiloluk Almanya rekorunu kırmış ve 
meşhur Mısırlı gülleci Maneire ait o
lan 167 kiloluk dünya rekoruna epey 
yaklaşmak mm·aff akıyetini göster • 
miştir. 

i ngi ıtere - Fransa 
atletizm nıaçında 

Sa hofta ~e Londrada Whiti Citll' ek yapılan /ngiltere Fransa arsıulusal 
..,,.._ ~ Franaızların 61 puva na karşı 56 puranla /ngiltercye mağlUp 

Geçen cunıarteıi günü Galataaaray J 
kulübünde boka maçlan yapılmıştı. 

Pazar günkü sayımızda maçların ne
ticelerini, yaZmıştık· Dün kıymetli ar 
kadaşlarımızdan ve boka menecerle • 
rinden. (D. Y. V) den bu maçlara dair 
bir yazı aldık. 

Maçlan, bu işleri yakından bilen 

ı·e bu işlerden lıakkile anlıyan bir in
san gözüyle yazılan bu teknik yazıyı 
aynen aşağıya geçiriyoruz: 
Hazırlamakta oldukları yeni orga • 

nizaı::ıyonların temiz ve güzel olması 
için hiçbir f edaUr1ıktan çekinmiyen 
Galatasaraylıların yaptığı bu ikinci 
organi1..a5yon birincisinden daha mun 
tazam olmuştur. 

Maçlar heyecanlı bir hava. içinde 
cereyan etmesine rağmen büyük bir 
sportmenlikle gürültüsüz olarak geç
miştir. Birinci maç herkesin ümidi 
hilafına olarak sonuna kadar de\·am 
etti. Klark - Niko arasındaki bu maç 
ta Klarkı tanıyanlar Nikonun bir i -
ki ravunt içinde nakarnt olacağını 

bekliyorlardı· Fakat netice hiç de ü · 
mit edildiği gibi olmadı. Ve pek ağır 
bir dÖ\'ÜŞ )apan KJark sert vuruşla -
rını yapamadı. Kolları tutuk ve ne • 
fessiz olduğu için dört ravundu güç· 
lükle bitirerek berabere kaldı. Maç -
taki yaziyetinden iyi idman yapma -
dığı ye bir boksörün dikkat etmesi la· 
zımgelen teferruata ehemmiyet veı- -
mediği anlaşılan Klark bunu bir 

tecrübe olarak kabul eder ve bundan 
sonra maçlarına biraz daha ehemmi -
yet verirse o vakit belki tabiatin ken· 
disine vermiş olduğu boksörlük me -
ziyetlerinden istifade edebilir. 

F.enverin hasmı Nuri maça gelme -
diği i~in ikinci maç Jozef ile Enver a· 
rasrnda cereyan etti. lstanbulda ye -
tişen en iyi boksörlerimizden biri o -
lnn Enver sağlam ha.qmı ile birinci 
ra,·unddan dördüncü ravunda kadar 
istediği gibi oynıyarak, hakim bir dö • 
vüş yaptı ve kendisini na.kavut olmak 
tan güçlükle kurtal'an Jozefe sayı 
hesabile galip geldi. 

eldrı1darını tafsildtile dün yazmışhk. 
'ltııoün d•. bu maçda iki mil koıusunda alınml.§ yukariki resmi ıütunlarınuza Üçüncü maç, Fahri - Levi arasın -

~nu. 1 daki bu intikam maçı günün belki 

en güzel müsabakası oldu· Ye sayı he-) değil Panayot gibi oldukp fenni dö
sabile Fahri kazandı. vüşen bir boksörll bul bi bllmlyen 

Çok enerjik bir genç olan Fahri yeni boksörleri bile kuanmaaı mti§ -
kaybettiği birinci maçın acısını unut· kfildilr· Zira bu dövllt tarzı ile her 
madığı için azami gayretle antren - -maçta daha birinci ravuntta diskalife 
man yapmıştı ve iyi çalışmasının mü- edilir. Franko efer i11 bok!ör ol • 
kUatını da gördü. Levl ise her ne se· mak arzusunda ise eV'Vell yu!MnlC vur 

hepten ise son günlerde idmanlanna 
pek dikkat etmiyordu ve hasmına e -
hemmiyet vermemesinin çok yanlış bir 
düşünce olduğunu maçın sonunda 
anlamış olsa gerektir. 

Panayot - l<'rango maçı daima fa. 
\ ullü bir dö,·üş tarzı kullanan Fran · 
konun mağhihiyeti ile bitti. Herhangi 
bir hökı:ıör hasmını şaşırtmak için ba
zı favu11ü vuruşlar yapabilir. (Ha -
keme göstermemek şartile) fakat hiç 
olmazsa üç doğru vuruş yaparda bir 

de favul olur· Franko ise hiç doğru 
vuruşu olmıyan daima dirsekelri ve 
eldiYenlerin içleri ile \'Urduğu için 

Cepheden 
atlama 

Size muhtelif atlama pozlarını gös
terdiğimiz meşlıur atlayıcı Pete Dijar 
dino'nun yaptığı bu atlama da çokgüç 
bir iştir. Atlama tahtasından. dimdik 
yukarıya doğru sıçradıktan sonra en 
yüksek noktaya varılınra baş rok 
çabuk öne doğru diişccek vücut bel • 
den itibaren ileriye bükülecek kollar 
gergin ileriye 11zatılacaktı11. 

Eğer baş çabuk eğUecek olursa vü. 
cud da sıçrama tahtC1Bı seviyesinin 
ii8tünde omuzlann mihverinden bükü 
lür. Vücut bir çark yaptıktan sonra 
ilk önce ba§ın suya girmesi için ba • 
caklar gövdenin aıikasında bir çiz • 
giye kaldınlmalıdır. 

masını öğrenmelidir. Günün en iyi 
dövüşü olacağı mnnedilen son maç 
organizasyonun en kötü maçı oldu. 

Her iki boksör de elbirllği ile mü -
sahakanın bir boks ma.çmdan bqka 
her şeye benezemesi için çalıştılar ve 
muvaffak oldular. Dövüş esnasında 

biribiri ile konuşırralan ve bilhassa 
KAninin başından ve çocuklarından 

bahsetmesi gülünç olduğu kadar aca
ip bir pydi .. 

Bu şekildeki maçlar dlskallf e e • 
dilmediği takdirde daima beraber9 
biter· Bu maç ta berabere bitti. 
Buna rağmen müsabakalar umumiyet 

itibarile çok muntazam cereyan etti. 
Burada bu ölü sporun yoksuzluk i . 
çinde böyle bir varlık göstermesi için 
çalışan ve çok muvaffak olan Galata
saray kulübü boks kaptanı Süheyl)iyi 
zi!.l'l'tnıeden geçmek haksızlık olur. 

Bu müteşebbis genç bugün bu ,.a • 
ziyette yokdan varediyor demektir. 
SüheyJi'nin İstanbul mıntakası boks 
heyeti azalığına seçildiğini memnuni
yetle haber aldık. Bu gencin yapa • 
cağı işlere engel olmazlarsa çalışma • 
sı için zemin ve fırsat verirlerse ls -
tanbul boksu Süheyl'iden pek çok iRti· 
fadeler görür. lleride Sühey1i'nin bir 
işe muvaffak olamadığından bahse • 
derlerse şimdiden söyliyeyim ki, kaba. 
hat onun değil ona cahil düşünceler • 
le engel olacak olanlarındır· 

D. 1. Y. 
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ORMANIN KIZI 
HABER - Akşam rottur 

8 o 1 8 ff : ~1-1-19~~ 
WAlarmda ,J1lclD ı..,ew olaalar, ıu.e -

rtllde llllaamele slJNlllerdlr. Rakamlar 8L 

ıı kapemf •tll ftyaUandır. 

1 AGUSTOS - 1935 

Cocuk haftası 
V ahıl ltıı)'vaıtlar 1aa.ında 11• AlrUumın Nlt• •lrm•mif ormanla
rrni11 •~•n ,qlı ue lrahramanlı1'. A•yccon. arar.,. tetltllı roınam 

•No· 69 Yazan : Rıza Şekib ..,,. 

EbÜlula Karşanın kollarından 
yakaladı ve ... 

1o---- nukut 
• Loadr1 1>ı.o. • Vlyaa• u. -
• Nnyoo ıttt - • Mıı:lrtd !6 -
• Parls 169. •• • Berlln 40, -

195, - • Vı"OYI 14, ş0 
H. - • Badıpışte U, -

• Mtlaao 
• 8rllkae 
• Att11 H. - • BDkreı 18, -
• Cennr• sif> • • • Bılırad "'- -

1 
Hediye kazananların 
adlarıni .: yazıyoruz 

- Kız kardeıin ne oldu? 
- Kı% kardeıim .• Zavallı kız .. 

Batından ıeçen f eliketten ıonra 
senele.-:.e evde kalmak, koca bu • 
lamamak betbahtlıiına uiradı. 
Bundan iki yıl önce de üç karılı 
dokuz ,ocuklu bir ihtiyara dör • 
düncü karı olarak nikahlanmıı .. 

- Aradan çok sene ıeçmiı .. j 
Ortada dava 6decek bir adam da 
kalmadı. Artık memlekete döner 
anana ve babana kavuıuraun. 

- Artın iıtemiyorum. Bu, bun· 
dan bet yıl önce olsaydı kabildi.! 

- Niçin? 
Ebuulinın ıözleri doldu. Yeni 

J)ir felaket haberi almıı ıibi du • 
rakladı. Sonra Karpnın ıualini 
kendi kendine : 

- Niçin? diye tekrarladı. Ve 
gene: 

- Niçin mi? diye sorarak ya • 
vaı bir sesle cevabını verdi: 

- Çünkü bet yıl önce anam öl· 
müı .. Artık Hartum ve aile oca • 
ğım benim için aönmüı ıayılµ-. 

ihtiyar bir adamın karısı olmı • 
ya lll&hkum olan kız kardeıimin 

felaketine sebep olan hidiıeyi 

habrlatmak için mi döneceğim? 

Beni göz göre göre esirliğe mah • 
kUm eden babama teıekkür et · 
mek için mi Hartuma ıideceiim. 

Hayır •• Ne babamı görüp onun 
hatınnı kıracak lakırdı etmek, ne 
kız karci~imin felaketini hatırlat 
mak istemiyorum. Onların Ebul • 
ula adında bir oğulları var&ı. Ar • 
tık o öldü. Ebulull artık bugün 
ormanın kızı sayesinde yeni haya 
ta kavuttu. Elbette kendini geçin· 
direcek bir it bulabilir, ve çalı • 
şabilirim. Karşa benim ormanda 
kalmama izin vermeıe bile .. 

Ebululanın gözleri dolmuttu. 
Bu a-~nç adamın ajlamaıı Karta· 
nın içinde o zamana kadar mev • 
cudiyetinden haberi olmadıiı bir 
telin titremesine ıebep olmuıtu. 

Bununla beraber metanetini mu· 
hafazaya çalıtıyor, zayıf ıörün • 
memeye uiraııyordu. 

lltiıi de uzun bir müddet bir 
şey ıöylemiyerek ve biribirine 
bakmıya bile cesaret edemiyerek 
ıessiz kaldılar. 

Neden sonra Karıa ayağa kalk 
tı. Ebulula da onu taklit etti. 

Karta, ıenç adamdan ayrılı -
yordu. 

Ebulula arkuından baktı. Onun 
kendisinden hakikaten ayrıldı • 
ğrna kanaat getirince ıeılendi: 

- Beraber gitmiyecek miydin 
Karta? 

~Kartanın titrek e11i kartıhk ver 
di: 
- Hayır. lıteraen ıen ıit ... 
- Demek burada kalmama izin 

veriyoraun ? 

Ebululi bu sualine cevap ala • 
madı. Karıa, çalılar aruına dal· 
dıiı zaman genç adam kollarını 
sevinçle kaldırdı. O zamana ka • 
dar gülme nedir bilmiyen dudak· 
ları bir ıevinç çizgisiyle çevrildi. 

Artık memnundu. 

Artık onnanda kalabilecekti. 
Karpnm ıualine cevap verme· 

mesinden 'bu anJaııb7ordu. U fak 
~r tereddütten aoara kat't kara· 
rmı verdi: 

Kar!&ftm gittiği tarafa koıtu. 
Ona l'flDİ! ağaçlann ıölgelen • 

• Sofyı H, - • Yokebımı ». -
• Amtterdı'I· 81. - • AltJD oıı. -

dirdiji dar bir meydanda yakala· • Pr1ı 91. - • MlddlJ• 11• - ı 
11 • Stokbo'nı it,·· • B11kaot t» -

dı. E erini dudaklarına ıötürdü. :---- Çekler -----:ı 
Karta, neye ujradığııu bileme· • Loadrı 61.HO • Stokhlm 3.ltU 

dili için tatırıp kalmıt bir ıhalde • f'Pyor• 0.7070 • Vtyır. 4.tso 

idi. Ebululinın mini olmaıına • Parlı ıt.ııa- • Madrtd 
• Mllho 0.7184 • 8erllıı 

U07b 
1,9713 
4,208~ 

4,41-
meydan vermedi. Hırslı dudakla· • P.rllkse .uo:H • Varşon 
rını Karpnın dudaklarına y&pf! • • Atin• fU97ıl • Badapeşıe 
tırdı. Uf ak çırpınma!ardan aonra • C't11Yrı 1·4"'' • Rtıtres 69, 11136 

M.81125 • Sofyı 63,39- f Oılırad 
ıükUte ıeçen bir ıu yüzü ıibi, • Amatırdım ı .mo • Yokobamı u:ı11 
sonunda hareketıiz kaldılar. Genç • Pr1r ro,1117 • Moskon roooN> 

adamın dudakları, ıenç kızm du~ ··----E S H A M ---~, 
daklannı bıraktıiı zaman Karta ı, Baaku• 9.r-->- rramray ~9.-

A11dolı• 21'.70 t;tmeato 11 ııuo 
kaçıp kurtulmuı ve ta ilerideki Re!• uo Cayoa De2. -.·· 
çatal aiacrn arkasına ıapmıt bile Slr. Hayriye IS. · f ark Dd -.-
bulunuyordu. MertuBaıtuı n.n Balya -.-

u. sııonı -,00 ~ark m. ecu -.-
Ebululi.nın sevincine diyecek P.omoatı 7.9~ rıııron -.-

yoktu. -latlkraalar - tahvlller-
Bir çocuk ıibiydi. Dünyaya ye· 

ni gelmi,, günahıız, hafiff ve ha· 
yatında baıhtiyarlıktan ııbatka bir 
teyle karııla§mamıt bir genç a • 
dam halindeydi. 

• t9'3Tilrk Bor.l , 8.07.& Elektrik 
. il 26,."" rramvo 

• - IU ~6.6'1 Rılıtını 
lıtlkrtzıDıhlll I 94, • bı•ola • 
[reni lıtlkruı 9:5.- • Anadolu ıı 

1928 A M 10, - Aaadola ili 
Sıvu·Erza,.• 96.~0 • Mtl•ısıll A 

-.-
11,70 
4'. -

.&S.&O 
4:1,50 

l,40 
4630 

Ebululanın bu aevinci, Karta ile •------•-llillllillii----~ 
yanyana geçirdiği günler içinde 
hiç ekailmedi, bilakis arttı. 

-4-
YALANCI ADAM 

Bir sabah, daha güneı doğma • 
dan, ormanın ıeaaizliği doğacak 

güneıe kartı kıllı göiüılerini dö· 
ken gorillerin keskin haykırııla • 
n bozuyordu. 

Ebulula, gözlerini oiutturup 
ıerbeatçe ve kolayca açamadığı 
gözkapakları araarndan yanma 
baktıiı zaman Karpyı ıöreme • 
mitti. 

Ormanda yerleıeli bir haftayı 
geçiyordu. Bu geçen bir hafta 
zarfında Karf&DJO bu kadar er • 
ken kalkıp gittiğini görmemiıti. 

Hele haber vermeden •• 
Ebululi yerinden doğruldu. 

Karta ile daha dün kararla§ • 
tırmıılardı. Esir tüccarları elinde 
inliyen eıir adamları kurtarmak 
üzere harekete ıeçecekler, onla • 
rın duaımı kazanacaklardı. Aklı· 
na belki bugün hareket edecekle· 
ri için hazırlanmaya kalkmaıı ih· 
timali ıeldi. 

Fakat bu saatte .. 
Ebululi buna da imkan ıörme· 

yince meraka düttü. Daha, bü • 
yük bir ağacın çatal dallan ara • 
arnda yaptıkları kulübeden ıağı • 
ya inmemifti. 
Doğacak günef timdiden orma· 

nı yavat yavat aydınlria boima • 
ya baılamııtı. 

iki tarf ına baktı. Gözler ile a • 
iaç kötelerini arqtırdı. Apiıyı 
dikkatle ıözd~n ıeçirdi. 

Karta ıörünürde yoktu. 
Seılenmek en doiru bir hare • 

RAo~vo 
Progi:acnı 

BOKREŞ - 13-15: Plak ve du
yumlar· 18: Radyo orkestrası. 19: 
Duyumlar. 19.15: Konserin stiretL 
20: Sözler. 20.20: Solo Flüt müziği. 
20.45: Piyano müziği. 21: Sözler· 
21.15: Pllk ile Uç perdelik "Barbier 
de Seville" operası. (Arada duyum
lar). 

BUDAPEŞTE - 19.30: Bachman 
Salon orkestraar. 20.15: IKl ya)'lmt· 
20.SO: Opera müziği. 23: Duyumlar. 
23.20: Çingene müziif. 24: Pllk. 1·05: 
Duyumlar. 

V ARŞOV A - 20.30: Plak-Sözler. 
21.10: Süel müzik. 2145: Duyumlar. 
22: Şarkılar. 22.30: Sizler. 23: Du
yumlar. • Konferans. 

BELGRAD - 21: Sefonik konser. 
23: Duyumlar· 23.20: Karııık müzik. 
24: Röle konser. 

PRAG - 20.25: Rierer • Parktan 
Röle (müzik) 2L10: Gençler proara· 
mı. 21.25: Salon kuarteti. 22.05: Söz
ler. 22·10: İsviçre uluAl bayramın

dan ötürü lsviçreden Röle: Uluaal ka· 
nıık yayım. 23: Duyumlar. 23.15: 
Spor. 23.30: Çift piyano: Eflencıll 
havalar. 

MOSKOV A - 18.30: AntimlJita. 
risle konser· 19.15: Konser. 20.30: Ye
ni Kompozitörlerin eserlerinden kon
ser. 22: Fransızca yayım. 22.55: K• .. ,J 
meydandan Röle. 23.05: Almanca ya
yım. 24.0.): l&panyolca yayım. 

LEIPZIG - 20·20: Zitar mUıltf. 
21: Duyumlar. 21: Operet müziğt. 
22.10: Akpm konseri. 23: Duyumlar. 
23.30: Dans mUzitf. 24: Yeni hafif 
havalar. 

ket olacaktı. -------------
Seıinin bütün kuvvetile hay .. 

kırdı ve: 
- Karta! Karta!! diye balır • 

dı. 
(Devamı var) 

tlalkevlnde koro 
dersi eri 

İstanbul Halkevinden: 
Evimizin Gülhane parkmdaki 

Alaykö,kü T emıil kolumuz tara • 
f ından 1 - 8 - 935 perıembe rü 
nünden itibaren koro dersine bat· 
lanacaktJT. Eaki kayıtlı talebeıi ile 
yeniden yazılmak istiyenlerln her 
gün saat ( 17) den aonr.a Alayköı· 
kü direktörlüğüne batvurarak ka • 
yıtlannı yaptırabilirler. 

1 Afustos perşembe, 2 cuma, 3 eu· 
m .. •·te~f. 4 ~n?Jı r günleri akpmlan 

~raııt411 lıfeA,lst 

ŞıhirTiljatl'OSI 

111111"111 

u 
111m11 

vay )arı ll'mln edil 

Tepeba§ında Be • 
lediye bahçesfn • 
tle Şebi r tiyatroeu 

uat 21 de 
Uelidolu operet 3 
perde yazan Ek • 
rem Refi t beste • 
liyen Cemal Reşit 

Dikkat 
üebek, Şişli. latan 
bul ciheti tram • 
mittir. 

MUHASiP ARANJYOR 

Teerllbell ve muktedir bir muhulp 
aranıyor. Ta1ip olanlar Balatta Sü • 
reyya Paşa fabrikaiına müracaat et • 
llnler. 

13 - 7 - 935 tarUıli bilmecemiz 
BlJYlJKADA idi. 
Doğru bulanlardan K. Kö11de Mü

hürdar caddealnü lis. Ta. Cevdet 
Aldemlr 1 inci, Topkapı yeni mektep 
aok· Halide Naim Gülbay 2 inci he • 
diyemiZi kazannuılardır. 
lKlŞER PAKET NANE ŞEKERİ 

KAZANANLAR: -3 - Sultanahmet 31 Rüknettin, 4 -
ls. Kız orta mek. S. 7 Secaat, 5 - Ge· 
lenbevi orta okul 2..?9 Tepeköy, 6 -
Samatya 52 Berç Çalyan, 7 - Taksim 
83 llyas, 8 - Heybellada 95 Adile 
Kaya, 9 - Hayriye L 384 1. Türgay, 
10 - Uzunköprü istasyonu Kazım 
K. Sabahat, 11 - lsmet Inönü mek. 
216 Hurşit, 12'- 15 inci mek. 4 den E
mel Ari, 13 - Osmanbey 72 Malike, 
14 - Cumhuriyet mek. 242 Samahat, 
15 - Şişli Terakki L 4 ünctt S. 371 
Acar B. 16 - Pangaltı L 412 Nubar, 
17 - Eyüp orta mek. 204 Nihal, 18 -
Tepebaıı T. Tarı, 19 - Çemberlita~ 
Batırbay, 20 - Gedlkpaşa 22 Ohanes, 

CETVEL KAZANANLAR: 

21 - Is. Şehremini kat 1 Necdet, 
22 - 2 inci mek· 38 Hüsamettin, 23 -
Fatih 20 Ef.za, 24 - Pangaltı Mari, 
25 - Kadıköy, kız orta mek 126 Sil • 
reyya, 26 - Cumhuriyet orta mek. 
272 LOtfiye, Ti - Sultanahmet 31 
Sami, 28 - Üsküdar 3 Müşerref, 29 -
Dişçi kalf uı Mehmet Sadi, 30 - 5 
inci mek. 5M Cahide, 32 - Zincirli • 
kuyu 134 Ferdane, 33 - 45 inci mek. 
238 Muzaffer, M - Edirnekapı 29 Ha
lime, 35 - Samatya 108 Dürdane, 36 
- Beyoğlu 1 Todori, 37 - Beşiktaş 11 
Nuran özel, 38 - Feriköy 4 M. Ragıp 
39 - Fener Şahiser Hamdi, 

KiTAP KAZANANLAR: 

41- Ameli hayat S. 3 Cemal, 42 -
Unkapanı 9 Ekrem, '3 - Feriköy 
14 Memduha, 44 - Süleymaniye 6 E· 
Gülgeç, 45 - 29 uncu mek. 168 Fil • 
ruz. 46 - Davutpap 61 Müzeyyen, 
47 - Beşiktaş 18 Nejat Erol, 48 - ls. 
Cumhuriyet orta mek. 171 Saffet, 49 
- Beyoflu Asuman Nedim, 50 -
Haydarpaşa 21 Saba Sümer, 51 - Ak· 
uray 3 Sacide, 52 - Cağaloğlu 17 
Salahaddin, :>:! - Divanyolu 128 Sa • 
bih, 5' - Galata 129 Saban, 55 - 44 
Uncu mek. 148 Kenan, 56 - Fatih or
ta mek· l Hult\sl. 57 - 2 inci mek. 
182 otuz, 58 - 12 inci mek. 243 Meh· 
met, 59 - Beşiktaş 22 Fevziye, 60 -
59 uncu mek. Arpluys, 

DEFTER KAZANANLAR: 

61 - Çapa kız muallim mek. 345 
Malike, 62 - Darüfpfaka L. Musa 
Kazım, 63 - Kule1i Askeri L. S· 10 
607 izzet, 64 - 15 inci mek. 423 5 den 
Maide, 65 - Eskiıehir jandarması 
otlu Refet, 66 - Gelenbevi orta mek. 
490 Celil, 67 - Beyotlu 22 Seyfettin, 
68 - 44 üncü mek. 281 Necdet, 69 -
15 inci mek· 2 den 793 Bılkis, 70 -
Kuımpap 9 Merkado, 

KARPOSTAL KAZANANLAR: 
'71 - Yerebatan S· rninenç, 72 - Ga. 

lata Sahil S. M. otlu Şakir, 73 - 45 
inci mek. S. 3 Akyttz, 74 - Yetllköy 
35 R. Toker, 75 - Beyoilu 12 inci 
mek· Nejat, 76 - 7 inci mek. 218 Ya· 
şar, 77 - Ayancık gümrük k. Şev • 
ket. 78 - Menin Sntfke C. H. Klmll 
oflu Abdttlkadjr, 79 - le. erkek L 2. 
C Burhan, 80 - la. Yaldız han Is • 
mali, 81 - Sirkeci 1. Fazıl çe,·ik, 82 -
Unkapanı 3 Fahire, 83 - Kadıköy 33 
Ziver, M - Kasımpap. 9 lsak, 85 -
Bahçekapı 48 Muzaffer, 86 - Betik • 
taı 18 Mehmet Orkunt, 87 - Alpullu 
lıtuyon Ş. Kemal k. Rüneyde, 88 -
Bakırkay 100 Osman Şemsi Falay, 
89 - Bostancı 130 Saime, 90 - Kara • 
gümrük 50 Emel, 91 - Bakırköy 28 
Nlko, 92- Bakırköy ilk mek· 180 Nej 
il, 93 - Boyacıkiy 115 Bülent Varol, 
94- İ8 erkek L 510 Fikret, 95- Sul 
tanahmet 45 SUheyll, 96- Çarpmba 
S. 10 Şükriye, 97 - Kartal 17 - 46 
Nermin, 98 - Karagümrük :>O Yılmaz, 
99 - Aksaray 2 Meliha Su, 100 - Ak
saray 28 Melihat, 101 - Cumhuriyet 

orta mek. 248 .Nuriye, 102 - Fatih 11 
Cemal, 103 KandilJi krz L. 455 Mual • 
lA, 104 - 42 inci mek. 3.36 Nejat, 105 
- 11 inci mek· 317 Bülent, 106 - Ba • 
kırköy Nadir İdris, 107 - Ortaköy 11 
Selameddin, 108 - Beyoğlu 157 Nuri. 
109 - Taksim Sabiha, 110 Beylerbeyi 
17 A. Fe. Ünal, 111 - Beşiktaş 2i 
üncü mek. N. Doğanca, 112 - Tekir· 
dağ Dimrah Enise, 113 - Papbah • 
çe Ha tiçe, 114 - Beyoğlu 20 inci mek. 
230 Faruk, 115 - Beykoz 18 Nuip 
özen, 116 - Atikall paşa 11 Burhan, 
117 - Rumelihisar 2-l Necll, 118 -
Bağlarbaşı 60 Ayten, 119 - Kocamus. 
tafapap. 88 Osman, 120 - Sultan • 
ahmet 54 Ihsan, 121 - 20 inci mek· 
236 Faruk, 122 - Kadıköy 151 Suat, 
123 - Beyoğlu 28 Nermin, 124 - A· 
melihayat 229 M. Cemal, 125 - Bos-
tancı 132 Naime, 126 - Sultanahmet 
30 B. Uğur, lr/ - Beşiktaş 18 Erol, 
128 - 44 üncü mek 490 Fikret, 129 -
Eyüp 35 Hafize, 130 - Edirnekapı 

lsmet, 131 - Zeyrek S. 13 Ref iye, 
132 - Fatih 54 Zehra, 133 - Rumeli· 
hisar. 2' Sevim, 134 - Aksaray Ti öz· 
den Sami, 135 Edirnekapı Ozdemir, 
136 - Yenişehir 28 Hristo, 137 - Tak· 
sim 10 Afrodltt, 138 - Paşabahçe ZU· 
hal, 139 - Sultanahmet 51 Hüsamet
tin, 140 Feriköy 3 Seher, 141 - Stt • 
leymaniye 9 Dürrücan, 412 - Feri • 
köy 99 Ayten, 143 - Atikalipaşa 1' 
Sami, 144 - Beykoz 18 özen, 145 -
Pa§&bahçe B§nf, 146 - 24 Unctt 
mek. S· 5 N. Doianca, 141 - Tekir· 
dağ D. Mitat, 148 - Ortaköy 29 Gut· 
ören, 149 - Is. 5 inci mek 126 A. Tev
fik, 150 - İs· Erkek L. 1120 Kemal, 
152 - ls. K. L. 107' Sabiha, 153 - Üs
küdar 29 Mürvet, 154 - Galata 28 Şa· 
kir,155- Fenerde Koço, 156- Pangal 
tt 19 Selma, 157 - 42 inci mek· 652 E
sat, 158 - 5 inci mek· 154 Salllittin, 
159 - 15 inci mek. 4 den Mellhat, 160 
- 29 uneu mek. 261 Emel, 161 - Or
tak6y H Klniye, 162 - Gedlkpap 9 
Antula, 163 - 1s. Kadırga 21 Yqar, 
16' - Vefa C. 32 Göksel, 165 - Gazi 
Osman pap orta mek· Huldsf. 166 -
ts. erkek L 1120 M. Kemal, 167 -
Ortaköy 3 Ulvi, 168 - Çapa 31 inci 
mek. 292 Nuri, 169 - Beyoğlu 16 Nec
mettin, 170 - Pangaltı Bilezikçi S· 
Mihri, 171 - Kızıltoprak Tahra Bay. 
al, 172 _:Kadırga 50 Mellhat, 173 -
Tepebaşı Tarı, 174 - Samatya Şükrü, 
175 - Nuruosmaniye 3 Cemil, 176 -
Üsküdar 22 Güngör, 177 - Kız L 321 
Nlkter, 178 - Kadıköy 48 Mualll, 179 
- Galatasaray L. 674 Ferruh, 180 -
Beyoğlu 22 Marika, 181 - Ortaköy 12 
Rept, 182 - Musevi ilk mek. Aneta, 
183 - Haydarpaşa 1764 Vecihi, 184 -
Fatih 25 Feriha Veli, 185 - Samat • 
ya 5' Naciye, 186 - Cumhuriyet or • 
ta mek. 284 Nuriye, 187 - Büyükada 
Nermin, 188 - Tepebqı Jm unat 
mek· Semiha, 189 - Kumkapı 33 Pali· 
ru. 190 - 33 üncü mek. 180 & ŞllkrU, 
191- Fatih 1Mehmet,192- Betik· 
tat 20 Enver, 193 - Süleymaniye & 
E., 19' - Kandl111 kız L Mualll, 195 
- TarJabap 113 Koço, 198 - EHyan, 
kız L. 505 Anjel, 197 - 1'7 tnd mek. 
20 Ragıp, 198 - Üsklldar 50 Emin, 
199 - Kabataf L. 446 Suat, 200 - Ak 
saray 28 Erol, 

H ediyelerimlz her halta eıunarlea• 
gilnleri matbaamızda dalıtılır-

Şehir tiyatrosu 
eser istiyor 

Şehir tiyatroıu direktörliilUD • 
den: 

' 

Önümüzdeki tiyatro mevıimin • 
de oynanacak eıerler Aiuıtoı so
nunda ıeçilerek proaram yapıla • 
caktır. Yazıcı veya çevirenlerin 
eıerlerini (Çevirme olanlar uıll•· 
riyle beraıber) pazarteıi ve çar • 
tam1'a rünl.ri ikiden dörde kadar 
Tepebaıında Şehir tiyatrosu Dra· 
maturgluiuna ıiindermeleri rica 
olunur. 
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~ "$i En büyük casus teşkilatı reisi anlatıyor: <7> 

t~ :~~ ;& Endişeden titreyen Loid 
Bu saEır ::,~, ı~artesi Corc sakinleşivermişti 

Beşikta~la, Pazara Galatasarayla Lehistandan aldı<iım telnra.fı nöste-
b1rer maç yapacak ~ .., · ı ı .., 

Ani yapılan bir anlafnta netice
sinde Budapeıte fampiyonu Uy· 
pef t takımının latan bul ve Anka· 
rada 4 • S maç yapmak için ıehri
mize geleceğini dün ilk olarak 
yazmıttık. 

1 - Budapeıte ıampiyonu Uy
peıt takımı bugün saat 10.20 de 
tehrimize gelmittir. 

rince Başbakanın hiddeti qeçti 
Sir Bazil gülümsüyerek de - Ve elini yeniden tavana kaldı- Diyerek sözlerine fısıldar gibi 

Kuvvetli Macar takımı, bu sa -
hah Konvansiyonel trenile tehri -
mize gelmittir. 

Kafile 16 kitiden mürekkeptir. 
14 oyuncu, 2 idareci vardır. 

Bu sabah kendisile görüttüğü· 
müz kafile idarecilerinden birisi 
bize tunları söylemiıtir: 

- Tatil mevsiminden istifade 
ederek bu ıexahati yaptık ..• Esa -
sen Türkiyeyi çok görmek istiyor· 
duk. Takımımızda en iyi ve arsı -
ulusal oyuncularımız Oran Yatı 
(merkez muhacim), Kristoffer 
(sağ haf), Hösfu (sol haf) dır. 
Yapacağımız maçlar için takı -

mımıza güveniyoruz!,, 
Kafilenin menaceri M. Antol1 

antrenörü M. Keleaenyi, yazganı 
da M. Lasdo' dur. 

Macar takımı ilk maçını cumar
tesi günü saat 17,45 de Taksim 
ıtadında Beıiktaıla, ikinci maç.mı 
da pazar günü Galatasarayla Be· 
ıiktaf Ş~ref stadında yapacaktır. 

Ondan IQnra Ankaraya hareket 
edecek olan Uypeft, orada da 2 
veya 3 maç yapacaktır. 

Teblig 
Uypeşt maçlan tertip heyetin -

den: 

2 - ilk maç cumartesi günü 
Beıiktat takımı ile saat (17,45) 
de Taksim ıtadındadır. ikinci maç. 
pazar günü Galatasaray takımı 
ile saat (17,30) da Beıiktaş Şeref 
stadındadır. 

3 - Betiktat -: Uypeft maçı ha
kemi izzet Muhiddin Apaktır. 

4 - izdihama meydan kalma • 
mak için kapılar saat ( 14) de açı
lacaktır. 

5 - Fiyatlar, herkeıin istifade 
edebilmesi için, herkese, tribün 
(50) duhuliye (25), Taksim 

stadında balkon ( 100) kuruıtur. 

vam etti: 
- Gözlüklerimin camları üstüne 
düımek üzere olan yaşları zor 
tuttum. Bunlar neıe gözyaşları 

zor tuttum. Bunlar neıe göz yq • 
ları idi. Şu Loid Corcu, mevkiinin 
verdiği ağırlık ve vekarı bıraka • 

rak gözlerimin önünde kendini bü 
tün çıplaklığı ile gösteren, soğuk 
kanlılığmı elinden kaçıran dev • 
let adamını gördükçe, katılacak 

gibi gülmek arzusundan kendimi 
alamıyorcum. Bu küçük adam ni
hayet sustu. Bunun üzerine ce • 
bimden bir telgraf çıkardım; bu 
telgraf hayalin karfıaına dikilen 
gerçeklikti Onu genit bir kollu • 

Muntazam tramvay ve otobüs se- ğa atılmıı olan başbakana uzat -
ferleri temin edilmiıtir. bm. 

Ati eti er . 'eı.g~af en ciddi muhabirlerim • 

tekrar Çalışıyor 
den bırı tarafından gönderil mit· 
ti. Lehistanı istila etmit olan Kı-

Atletizm Federasyonundan: zıl ordunun Varıova önünde rica-
Ulusal Atletler namzetlerinin te başladığını ve Leh kıtalarının 

dinleımıe devresi bugün (perıem
be) bitti. Gençlerin eskisi gibi id· 

takip ettiklerini, kırmızı yıldızı 
taııyan komiıerin kurıuna dizildi 
ğini 1hülasa bu savaım bütün taf· 

manlarına Taksim Stadyomunda silatını, Varıova aaılzadelerinin 
devama baılamaları tebliğ olu - ailelerile birlikte savat alanında 
nur. gezintiye nasıl çıktıklarını bildi • 

Davet riyordu. Loid Corç telgrafı elim • 

Pehlivan Dinarlı Mehmedin dayısı den kapmııtı. O okurken ben de 
Bay Mustafaya: kendisini dikkatle gözden geçi • 

GörüfDlek için matbaamıza kadar riyordum. 
gelmenizi rica ederiz. Bu adam ne dahi bir aktör ola· 

~~~~~----~--~~~~~~----~~----~----~------ bilirdi! Yüzü birdenbire değiıi • 

lzmir panayırı 

Hakkında Izmir şar-
bayının söyledikleri 

Izmir arsıulusal panayırı, tertip he
yeti başkanı ve şarbay doktor Behçet 
Salih lstanbul tedmenlerinin de pa -
nayıra iştiraklerini temin etmek üzere 
ticaret odası ile temas için ilimize gel
miştir. 

Panayırın çok önemli ve dikkati çe -
ken noktaları hakkında malftmat ve· 
ren lzmir Şarbayı dün bir muharri -
rimize demiştir ki: 

ladığı için şenlikler ve eğlenceler yn
pılacaktır· 
"Panayıra şimdiye kadar Yunanis -

tan, ltalya, İngiltere ve Sovretler gir
mişlerdir. Bundan başka ecnebi firma
ları da Türkiyede bulunan mümessil -
leri vasıtasiyle hususi olarak iştirak 
etmişlerdir. 

"170 Pa,·iyondan yalnız otuz tanesi 
kaldı. Hepsi tutuldu. Bu otuz tanesi 
de, Ege mıntakası endüstriciler n 
müstahsilleri pek tabii olarak kapa -
tacaktır. 

Cuma günü Jstanbul tecimerlerinin 
(tüccarlarının) da panayıra iştiraki 

görüşülecektir· Yerli mallarımız ara -
sında _çok iyi olanları vardır. Bunlar 
arsıulusal panayırda muhakkak bu -
lunmahdır. Propaganda her vakit ıa-

" - Her yıl, meVBim Jtiharile eko -
nomik didinmelerin en çok olduğu bir 
zamanda üç hafta süren arsıulusal 

bir panayır kuruyoruz. Bu panayırın 
arsıulusal olmasının lzmir için değe -
ri şudur: Eskiden beri tecim alanında 
ihracat i§leri dolayısile A Hupa ile ya
kından münasebete girişmiş olan iz -
mir, bir çok müşterilerini bu panayır 
yüzünden çekiyor. HükOmet panayıra 
her türlü yardımları gösteriyor. Bunn _z_ı_m_d_ır_.., _____________ _ _ _ 
için bir kanun bile çıktı. icabında art -
tırılmak üzere 200 bin liralık bir döviz 
müsaadesi nrilmiştir. Devlet demir • 
yollarının bilet Ucretlerinde yaptıft 

tenzilat, yUzde sekseni buluyor. 
" On beş gilnlilk halk tecim bilet -

)erinde de tenzilit yapılmıştır. Yani 
12,5 liraya karşılık iki bilet alan bir 
kimse on beş gün içinde hem lzmiri 
görebiliyor hem Türkiye içinde istedi 
ği yere gidiyor. 

Denizyollan ld.aresi ile ulusal va -
purculuk sosyetesi de yol ve eşya ta
rif esi üzuinde bize tenzillt yapmı§ -
br. Bundan başka diğer devletler de, 
gerek vapur, gerek tren biletlerinde, 
arsıulusal panayırlarda yaptıkları ten 
zilltı lzmir panayınnda da yapacak 
lrını bildirdller. 
-ı>ışardan panamı gezmeğe gelecek

lerin pa8Bportlan ·parasız vize edile -
cektfr. "Panayır günleri lzmirin canlı 
hatıralarla l!lftindfii bir zamana rast · 

GUmlllll paraları 
araştıranlar 

Konya, 30 - Yurdumuzu bıra· 
kıp giden hıristiyanlara ait evler· 
deki paraları bulup çıkarmak için 
ilimize gelen Onu oğlu Y ovan ve 

yanındakiler, iki gün evvel istas· 
yon caddesinde eski Y ordana ait 
bir evde araftırmalar yapmıtlaraa 
da birtey bulamamıtlardır. Bun -
dan baıka diğer bir evde yapılan 
kazılardan da bir netice elde edi • 
lememiıtir. 

Geçenlerde bulunan para, plin 
ve kroki ile değil, parayı gömen 
tarafından çıkarılmıttır. Bu defa
ki aratlırmalar ise kendilerine ve· 
rilen proje üzerindedir ki bundan 
ötürü bulunmadıjı aanılmaktadır. 

ver:miıti. Çatık katları açılmtf, 

gözlerinin bir dakika önceki kız • 
gınlığı geçmif, timdi ateı püskür
müı olan dudakları üstünde ae -
vimli bir gülüt yayılmıt, hüliaa 
bütün durumu bir dakika önceki 
kızgınlık ateılerinden sıyrılarak 
timdi sevinçli bir hale geçivermiı· 
ti. 

Loid Corcun sesi •imdi artık 
sakin, pürüzsüz, samimi çıkıyor -
du: 

- ~ükenımel.... Doğrusu hay
ran olunacak derecede mükem -
mel! diyordu. Bunun üzerine: 

- Şu tevkif ettirmit olduium 
halk komiseri tehlikeli bir adam· 
dır, dedim. Tekrar ediyormn. Ya
nında çok mühim yekiinlar tutan 
paralar taflYO'r ve mühim itler gö
rüyor. Ben ona bir kötülük yap • 
mak niyetinde değilim. Fakat o • 
nu Rusyaya geri göndermek isti • 
yorum. Bugünlerde Rusyaya gide
cek bir vasıta yok. Bir torpito iste
dim. Amirallık daireleri bunun 
çok pahalıya malolacağını söyle -
diler. 

Loid Corç: 
- Ne dediniz? Böyle elzem bir 

hizmet için ret mi ediyorlar? 
Dedikten sonra ayağa kalktı; 

sesine ayrıca bir keskinlik vere • 
rek: 

- Fakat bu çocuğun derhal 
gitmesi lazım! Bu tehli~eli çocuk 
çoktan gemiye binmit olmalıydı! 
Şimdi bizzat amirallığa gidreıiniz 
ve Amiral Longa torpitonun kırk 
sekiz saat zarfında buradan ayrıl
mıt olması lizrmgeldiğini söyler· 
siniz. '7ehlikeli çocuk,, torpito • 
ya bindirilsin ve Revel kıyılarında 
bırakılsın ! •• . 

rarak devam etti: devam etti: 
- Böyle bir gecikme bağışla - - Yeşil örtülü masanın çevre • 

nacak gibi bir kabahat değil! İşi- sinde Britanya imparatorluğunu 
tiyor musunuz, mümkün olduğu temsil etmek üzere kanalı aşarak 
kadar çabuk olmalı anladınız mı? I karıı kıyıya, Fransaya, giden a. • 

Küçük adam bundan üç dakika dam işte buydu; ancak bu sefer 
evvel Sovyet Halk Komiseri için masanın çevresinde bütün dünya· 
talep ettiği §eyleri unutmuşa ben- nın mukadderatı, barııın biçimi 
ziyor ve onu memlekette bir da - sözleşilecekti ve karşısında da sa
kika daha fazla kalmasına ta - vaıta kedine yardım edecek canlı 
hammül edemiyordu! gözü, sizin kaplanınız Klemanso· 

Sir Bazil bundan sonra da ka • yu bulacaktı. Evet, bu, mükem • 
rarını bildirdi: mel bir parti idi •.. 

- lıte size hakiki Loid Corç ! .. (Devamı var)~ 

Yazın sıcak günlerinde dünyanın her tarafında •okaklar sulanır. 
Bizde gözönünJeki caddelerin ara zöder va.aıtuiyle sulandığı gibi 
HinJi•tanJa Ja, re.imde gördüğünüz ıekilJe mlama yapılır. Bu §e

kil biraz iptidai olmakla beraber Hindistanm büYülı ıehirlerinde kü
çük, büyük her sokak sulandığı için layJa.ı inkca kal1ul etmez! 

Tl:J Q KiVE 
• 

llQA.llT 
BANKA5J 
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Memleket mektublara 

Bursada bu yıl koza 
mahsulü çok iyi 

HABER - Akpm Postası 

Türkiye 
MERKEZ 

Cümhuriyet 
BANI<ASI 

27171 1936 vaziyeti 
AKTIP PASiF 

Vaktlle altınla doldurulacağı iddia olunan Kasa : 

havuz şimdi su ile btle doldurulamıyor ~!~~no:~~···~-~~~::~ .. '..~:.~.~-~·:.~.~ ı ~·~!·~~~:~;~ ~ 
Lira 

Sermaye .............................. . 

Bursa muhabirimiz ya:ıyor: - Ben bu havuzu altınla dolduru 

Buraanın .en çok para getiren 
ürünü( mahaulü) olan koza, bu 
yıl ürebnenlerin yüzünü güldür· 
dü. . :. 

rum! .. 
Dermit·· Kalkıın da ıorıun .. 

Şimdi ıu ile bile dolduramıyor -
lar !. 

Ufaklık ····-······-··············- ······· .. 674.570. 60 41549 15640 

Oahlldekl Muhabirler ; 

fürk lı ra ı ............................. t~ .732.09820 .73209820 

~ ariçtekl Muhabirler: 

Altın • afi kilogram 4.40 1,29 1 6.190.781. 35 
.\!una ıahvılı kabil 'eı hesı dövızle .662 869. !li6 6.853.65091 

t-:azine Tahvilleri: 

............................ 
Ih . . 

tıvar akçesı ........................... . .......... ·····•·········· .. -~ 
1 edavUldekl l? anknot 

Deruhte edilen evraı.ı naktiye 

Kanunun 6 ve 8 inci madde· 
l eriııe ıevfikan hazin e tara
fından va ki tediyaı 

lar: 
'r_ 1 ss.148.563 -

10.640 ~80 -

Deruhte edilen evraıc ı na ktiyt' 

ba'oyesı ···--··-·· . ······-······- 148 108 183 -
Karşılığı tamamen altın olarak 

-

Lira 

15.000.000. 
1 026.756.6 ., 

lki hafta önceye kadar bu ürü· 
nün a&bf yeri olan Koza hanında, 
bu mevsime mahsus mülhit kala • 
balıktan bugün eser kalmadı . 
Döküm denilen hararetli ıalıf bit· 
ti. Şimdi kıyıda köıede kalan 
Kozalar geliyor. 

Kalabalık arasında pek çok aİ· 
leler, banyolara gelen ya.l:ancılar 
görülür .. Fakat bunlar bir iki raat 
oturup gittiler mi, asıl curcuna o · 
zaman baılar. Artık sazın düzeni 
iıler İıtemez bozulur. Dıtarıdan 

gaı el nkumak,, yasaktır amma, ya 
V&§Ca nza bir tarkı ısmarlamak 
da yasak değil a ! .. Sonra, çalgıcı 
)arla, yahut bayanlarla atinalığı 

olanlar, ka~ göz itzıretile, pekala 
istediklerini yaptırabilirler. 

Deruhıe edilerı e\ rakı nakriye 
arşı lığı L.158.748.563.-

tedavült il!veten vazedilen ~'- 10.000.000.- 158.108183.-

Koza dökümünde yalnız Y&J • 
koza üzerine muamele yapılır. 

köylü, elindeki ürünü çabukça el· 

den çıkarıp paraya çevirmek için, 
malını yaf olarak piyasaya döker. 

Yat kozalar günü gününe fab -
rikatörler taraf mdan satın alına -
rak kurutma fırınlarına verilir. 

Bazı yıllar koza piyaaaıı çok 
oynak gider. Çok tükür bu yıl 
böyle olmadı. Bura& piyasası, 

doğrudan doğruya Avrupa borsa· 
ama uyduğu iç.in fiyat meaeleıi 

kimseyi telita dütürmiyen nor • 
mal ~lini mu haf aza etti. 

Elde edilen yeni ürün çok te -
miz Te aağlam oldu. Onun iç.in 
koza fiyatları ortalama yetmiıten 
aıaiı inmedi. 

Daha ıimdiden bir milyon dört 
yüz bin kiloya varan kozanın ıe· 
ri kalan kuru kısmı bir iki ay için 
de boruya gelecektir • 

Buna yönetgeıi bir kaç yıldan-
beri, birçok köylerde iıtim kurut-

ma fınnları yaptınyor, ve bunları 
köylüye armağan ediyor. Bu sa· 

yede, paraya iddetle muhtaç ol· 

mayan köylü, malını iıtediii ve 
dilediği zamanda atmak imkanı· 
nı elde etmit bulunuyor. 

Koza mevıimi Bursa için tecim 
liakımmdan, en beklenen zamanı· 
'dır. !:li para tutan köylü, yıllık 
ihtiyacının çoğunu, bu mevsimde 
teuıin eaer. Çarııda hareket faz
lalatır, ejlence yerlerinin yüzü 
bir az güler. 

Omm İçin ,imdi, eğlence yer • 
lerinde tehirli kadar köylüye de 

rastlanıyor. Bunanın paralı el -
lence yerleı-i parmakla sayacak 
kadar azdır. Geçen yıla kadar, en 
çok rağbet gören yerler belediye 

ve Tophane bahçeleriydi. T opha· 
ne, gene açık.. Fakat, belediye 
bahçesi henüz itlemiyor.. Buna 

kal'§ıhk, bir kaç yıldanberi kap&lı 
"duran Kükürtlü bahçesi, en itlek 
bir ejlence yeri ııruma teçti. 

Eski bahçenin yanında beledi· 
yenin yaptırdığı gazino ve lokan • 
ta binası bitti. Fakat henüz bir 

kiracrya verilmediii için, Buna 
en ya.kın ve en aüzel bir eilence 
yerinden hlla mahnımdur. 

Tophane ve Kükürtlü bahçele
rinde alaturka aaz var. Burala • 
ra yeni bir ~rkıcı bayanın ıelme
ıi, eğlence dii§künleri için büyük 
bir hadile olur. Daha ilk ıünden: 

- lıtanbulun filin bahçesinde 
söyleyen filtn bayan gelmit ! Ha· 
vadiıi hemen yayılır. Bu itle il· 
gili olanlar, akpmı iple çeker • 
1-. ıc... 1-.......a etrafı imanla .,,.,.. 

Burw.JllD pek methur bir ae• 
gini olan rahmetli fabrikatar 
o.nan .. (efendi), aağlığmda: 

Serde biraz çakır keyiflilik de 
olunca, istenen farkıyı söyleme • 
mek olur mu hiç?! 

F ak•t Bursa halkı yumutak huy· 
lu ve geçerken terbiyelidir. O -
nun için, böyle yerlerde çizgiden 
dıf&J'I çıkana, yahut taze bira gibi 
köpürüp cofanl1lra rastlanmaz. 
Kavıa, gürültü, o kadar aeyrek
tır ki, var bile demek caiz değil · 
dir. 

• • • 
Kqı rutubetli olan Bunanın 

yazı, hatırı sayılacak derecede 
ııcak ceçer. Pek çok aileler hava 
tebdili için aağa ve deniz kıyıla
rına göç ederler. 

En çok gidilen kıyı Mudanya 
ve köyleridir. Siği olsun, Tirilya 
ve Burıaz olıun, memur, muallim 
ailelerinin, en çok tercih ettikleri 
hava tebdili yerleridir. Arada, 
Gemliği de unutmamak lazım .. 
Uludağda neler yapıldığını ve 

nasıl vakit geçirildiğini baıka bir 
mektubuma bırakıyorum. 

SADJÇ 

Kınunun o ve 8 ıncı mad
delerim• revfikarı Hazine ıara -
tından vaki tediyaı .., 10.640.380.- 148.108183 -

Senedat CUzdanı , 
Hazine bonoları •·•····•···· ··•·· ..... , L I.500.GOO -

TUrk Lirası Mevduat 
Vadesiz 
Vaclclı 

Döviz Mevduata: 

1 : 

l 15.080 283.20 

- - 15.080283 20 

12.129.360.91 
.674.236 13 12 803.597 o 

rıcari senetler •••·•······· ........... ~ .. 8.976.412 34 10476.412.34 

E'sh2m ve Tahvlllt CUzdanı ~ 
~:~:;iiz =::::=:::::=:::::::::~:: ı 

ı Oeruhıe edılen evrakı nak
A 

1 
tiyt nin karşılığı esham ve 
ıahvilAı (İtiba ri kıymetle l 

B) Serb est Esham Vf' Tahvillt 

- 30.6!8 093.91 

.. 4.552.87006 35.180.963.97 

Muhtellf ·················--······· 57.389.587 4. 

A ltın \ e dö,iz fizerine av1.ns 26.059.59 
r ah\i lat üzerine avans 2.567.823 41 2593883-

4500000-
9414059 S8 

H lssedarlar·········-······----···············-··········· 
muhteelf 

-
YekOn 259 408.407.4-0 Yek On 259.408.407.4-ô 

2 Mart 1933 tarihinden itibaren. 
fskonto t.2ddl yllzde 5 1·~ -- Altın lizerine avana yUzde 4 1·2 

Deııet uemiryollar1 ue limanları isletme umum i~aresi uınıır1 
Kuru incir ve Meyankökü Nakil 

ücretlerinde tenzilat: 

İıtanbul albncı icra memurlu· 
ğundan : Mahcuz ve paraya çev· 
rilmesina karar verilen konıol, 
karyola, yemek masalan, ıoba 
açık arttırma ıüretile 6-8-M tarl· 
hine muaadif salı günü ıaat 17, 
18 e kadar Beyoilu Kalyoncu kul· 
luk Tarlabqı caddeıl Kiraz ıokak 
14 numaralı hane önünde satıla· 
caflndan taUp olanlann mahal· 
linde hazır bulunacak memuruna 
müracaatlan ilan olunur. 

15 • Ağustos • 935 tarihinden itibaren Aydın hattı dahil olmtk Ü· 

zere Devlet Demiryolları ıebekesi üzerinde taıınacak kuru inc;r ve 
naturellerıden ton ve kilometre batı na "5,, ve hurda incirlerden "4 •. Jru. 
rut ücret alınacaktır. .. 

------------- Meyanköyü nakliyatına mahıuı D. D./ 101 numaralı tarife tadil 

1LAN ve Aydın hattına da teımil edilmiıtir. 1 .. Eyliil • 935 tarihinden it iba-
1.8-7-935 tarihinde pazar günil 

ren meriyete girecek olan yeni tarifedeki ücretler ton ve kilometre ba
eski ve yeni yazılarla mühürle· 
riml ve lı Bankasındaki 311 nu· tına her mesafe ve istikamette "4,, kuruıtur. 
maralı iki adet kaıa anahtan Fazla tafsilat için istasycr.Jar a müracaat edilmesi. (1946) (4389) 

zayi ettifimden ileride bu mii- llk ekailtmeai bozulmuı olan ve bedeli 58174 lira tahmin edilen 
Uıtanbul ikinci icra memurluğun . hürlerle senet çıkacak olursa ilaç ve tıbbi malzeme 16 - Ağus~os -1935 Cuma günü ıaat 15,30 dı. ka· 

dan: kabul olunmayacaflnı ilin ederim. palı zarf uıuliyle Ankarada. idare binasında ıatın alınacaktır. Bu ite 
Haciz altına alınıp paraya çevril - Yüzbqı mütekaidi R\iftil girmek istiyenlerin ( 4159) lira!ık muvakkat teminat ile kanunu") ta· 

me.slne karar ' ·eriten ( elfşi) antikaya -------------
müteaUik eşyalar 2 _ 8 _ 93."i cuma yin ettiği veıikaları kanunun 4 üncü maddeıi mucibince ite girrneğe 
günü saat 12 den 13 e kadar Galatada kanuni manileri bulunmadığına dair beyanname ve tekliflerini ayni 
Bahtiyar hanında birinci katta 2 nu· rA PA gün saat 14,30 a kadar Komilyon Reisliğine vermeleri lazımdır. 
marada açık arttırma ile satılaca • 'f Bu ite ait ıartnameler 290 kurut mukabilinde Ankara ve Hay-
ğından taliplerin yazılı gün ve saatte Müslahnnlı darpaıa veznelerinde satılma·ktadır. (4430) 
maha])inde hazır bulunacak memura 
müracaatları ilin olunur. 

ısa::===::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

H Doktor • 
:: Ali ismail 

HaydGTpafa luutane•İ bevliye 
mütehcıaı~ 

Urologue - Operatear 
Babıali caddesi Meserret ote-

1 li 88 numarada her gün öğleden!i 
ıonra aaat ikiden ıeki7.e kadar.i~ 

11111mmıı11 ı. +e:".:ı:ırr.ı:::::::nw::::::::: :: 

HUBUBATUfflARI 

SıHHAT 
vı: 

KUVVET 

Istanbul 7 net icra Memurluğundan 

Emniyet Sandığına 
600 lira mukabilinde birine: derecede ipotekli olup paraya çe'I" 

rilmeaine karar verilen ve tamı-ını na 1500 lira kıymet takdir edile-n 
Osküdarda lcadiye mahalleıimle- eaki Çamlıcanm lcadiye yeni Ka• 
rabetkalfa sokağında eski 6 Mü. yeni 70, 72 numaralarla mı..ı:ık 

kam bahçeli bir ahıap evin ta.namı açık arttırmaya vazedilm:ttir. 
Arttırma peıindir. Arttırmay~ i~ti rak edecek müfterilerin kıymeti 
muhammenenin % 7,S nisbetınde pey akçesi veya milli bir bankanın 

teminat mektubunu hamil olmaları icap eder. Müterakim vergi, tau
zifat tenviriye ve vakıf borçlan borçluya aittir. Arttırma ta"tna
mesi 10 - 8 - 935 tarihine mih adif cumarteıi günü dairede mah'.! l· 
li mahıuıuna talik edilecektir· ~irinci arttırması 5 - 9 - 935 tari-

:::=::ı::c:: SUYDAN g hine müaadif perfembe günü dairemizde ıaat 14 den 16 ya kadar 

S •• • Ah d icra edilecek, birinci artbrmad:. bedel, kıymeti muhammenenin 50 
UDDetÇI me 75 ini bulduiu takdirde üstte b~rakılır. Aksi takdirde son arttımıa-
İkamatglh ve muayeneha· ı! nın taahhüdü bakı kalmak üze-:e arttırma on bet gün daha temdi~ e

neıini Sirkecide Sultanahmet dilerek 20 - 9 - 935 tarihine müsadif cuma günü saat 14 den l6 1a 
Yarebata~ ~addeı140num~raya 1 kadar dairede yapılacak ikinc: orttırma neticesinde en çok arttıraııın 

1 nakleyledığım saygılı muıtert- 1 .. .. d b k I kt 2004 l • "fl. k 126 lerine bildirir. ustun e ıra ı aca ır. numara ı ıcra ve ı at anununun ncı 
::::ı===-::::ı.:n:m:n: um maddeıine tevfikan haklan tamı sicilleriyle sabit olmıyan ipoteıkli 

Yeni Çıktı 
Hesablaşma ilmi 

Yazan: Nureddin Toı•J 
Sat•• yeri : SuhOlet Kltab Evi, 
Ankara caddesi. 

Fiyatı : t Ura 2& kuru .. 

alacaklarla diğer alikadarlarmın ve irtifak hakkı ıahiplerinin bu 
haklarını ve husuıiyle faiz ve ma.aa rife dair olan iddialarını ilan tari
hinden itibaren 20 gün zarfında evrakı müıbiteleriyle birlikte daiTe
mize bildirmeleri lazımdır. A!<ıi takdirde haklan tapu ıicilleriyle 
ıabit olmıyanlar satıı bedelinin P"Y latmasından hariç kalırlar. Daha 
fazla malGmat alma:,; istiyenle,. n 934/ 2385 numaralı dosyada mev
cut evrak ve mahallen haciz ve takdiri kıymet raporunu görüp anL.ya
caJdan ilin olunur. (4443) 



~ 1 ACUSTOS - 1935 

Yüksek Mühendis Mektebi 
Arttırma ve Eksiltme 

Komisyonundan: 
Mektep için masa ve dolap ve saire yaptırılacaktır. Bunlarm be • 

~eli 700 lira ve birinci pey parası 53 liradır. isteklilerin ıartname ve re

'Lın.lerini görmek. üzere hergün ek ailtmeye İ§tirak etmek için 8/8/935 

tarihine gelen per§embe günü saat 15 te teminat makbuzları ve yeni 

~t\e ticaret odası kağıdi ve eksiltme kanununun 2,3 üncü maddele • 

~tideki belgelerle müracaatları ilan olunur. ( 4251) 

HABER - Akş"."+.n Postası 

Sümer 
Yerli Mallar 

Bank 

Pazarları . 
Beyoğlu Şubesinde 

• • 
LiRAYA 

Ismarlama Kostüm 

ll 

HEREK E ve F 'E SAN E Fabrikalarının gllzel, 
sağlam, şık ve yUzde yüz yünlü kumaşlarından 

Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 
19. cu tertip 4. cü keşide 71 Ağustostadır 

iki, icabında üç prova yapmak şartile terzi 
"Avram Skofopolos,, tarafından dikilecektir. 

Dükkan devri 
Galatapa Okçu Muıa cadde

ılnde 35 numaralı kunduracı dük· 
kanını Albert Sarfattden devren 
ıatın aldık. Mezkrtr dükkanla ala· 
kası bulunanlann bir hafta zar
fında müracaatlan ve mezkO.r 
müddetten sonra vaki olacak mü· 
racaatlann muteber olam1yacağı
m ilin ederiz. 

ıstanbul Beledtyest ilanları 

' KadıkByOnda Moda caddesindeki Arlfpeı~uı konaDı bahçe dı· 
varının 2525 Ura 49 kuru,ıuk yenJ ke,te göre geri çektirilmesi 
ve yeniden ın,ası için pazarhOa konmu,ıur. ihale 2-8-935 cu
ma gQnO saat 15 te lstanbul Beledlyaslnde Daimi Enc:men la· 
rafından yapılacaktır. lsteklller ,aralO anlamak ve ke,ıtnameyl 
görmek Ozere Levazım MOdOrlOIOna mOracaat etmelldlr. Pa
zarııaa girmek için de Fen ı,ıarl ln,aat Şubesinden alacakları 
ehllyet vesikası va 189 llra &O kuru,ıuk muvakkat teminat 

Büyük ikramiye ; 35.000 Liradır 
A!yrıca: 15.000, 12.000, 10.000 lira lık ikramiye .. 

(20.000 lira'lık mükafat vardn •. Salamon Pinhaıı ·Nesim Levi makbuz veya mektublle beraber mOracaatları. (B~) (4420) 

188 SERSERiLER YATAGI 
~~~~~~~~~~-

Atlı: 

- Mösyö, eğer hala korkuyor
sanız evinize kadar size arkada,. 
lık edelim! dedi. 

Kral, en cesur adamların bile 
korktuklarım açıkça söyliyebile
cekleri asabi bir hal içinde h·J~u
nuyordu. 

Ayni zamanda bu teklifi kabul 
ederek kendisine yardımı redc?e
den iki jantiyomun ismini öğrenip 
bu hakaretin intikamım şiddetle 
alacağını düşünüyordu. 

- Kabul ediyorum.. Size bü
yük bir tefekkür ederim. 

- Öyleyse yürüyünüz ve hiç 
bir şeyden korkmayınız! 

Kral titredi. Bu mağrur himaye
yi de bir tahkir saydı. Bununla be
raber gene kabul etti. 

- Geliniz ! diyerek hızlı hı:ılı 

yürümeğe başladı. 

Kra] doğruca saraya gidiyordu. 
Büyük kapıya vardlığı zaman 

nöbetçinin yanma yaklaştı. 
Nöbetçi hemen mızrağına dav

ranarak: 
- Alarga! diye bağırdı. 
Fakat krah tanıyınca onun l:>ir 

söz söylemesine vakit bırakmadan 
hürmet vaziyeti alarak avazı çtk
tığı kadar: 

- Krala ıelam !.. Silah batma t 
"diye haykırdı. 

Hemen bir gürültü koparak ka. 
ralrnJda bulunan kırk mızraklı as
ker dıprıya fırlayıp dizilirken :ç. 1 

ininden beş altı tanesi krala rş'k 
tutmak için meşaleleriyle ilerledi. 
ler 

Birinci Fransuvaya arkada,!ık 
eden iki atlı birbirlerine bakarak: 

' - Kral imiş! dediler. 
Kral onlara döndü: 
- Mösyöler, itte kim olduğum 

meydana çıktı. Size layık ol.~u
ğunuz teşekkürü ifa ebnek İAte

rim. Arkamdan geliniz .. 
Sonra sesini biraz daha §İddet

lendirdi: 
- Hali atınızdan inmediğini

ze mantolarınızı çıkarmadığınıza 
taşıyorum. 

iki atlı bu sözlere aldırmadı!ıtr. 
Ne attan inmeğe, ne de mai.tO

larını çıkarmağa niyetleri olma· 
dığı belliydi. 

Bu hale ıon derece kızan kral 
muhafız subayına (zabitine) bir 
emir vermek için ilerlediği sırada 
iki meçhul şahıstan biri sakin bir 
sesle: 

- Mösyö, size yolda rasladık. 
Korkuyordunuz, size arkada~hk 
ettik. işte evinize geldiniz, şimdi 
Allahaısmarladık.. Bize mecbur 
olduğunuz tefekküre zahmet t<-l• 

meyiniz. Buna hacet yok .. B• ı le· 
şek.küre lüzum görmüyoruz. dP.di. 

Kral, uğradığı taşkınlık ve b:d. 
detten bir kelime ıöyliyemedl. 

Fakat bir işareti üzerine asker· 
ler bu terıbiyeaizleri tevkif etmek 
için fırladılar. 

Ayni zamanda iki süvari geri 
dönerek atlarım mahmuzlayıp 
gözden kaybolmuılardı. 

• • • 
Kralın tanımadığı bu iki meç

hul atlı; ManEredle Lanteneyd~1 er. 
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Eğer jan bu ancia krah vurmuş 
olsaydı, darbe, pek müthiş ve öl
dürücil olacaktı. 

ltareti bekliyeceğini kendi ket.· 
disine tekrarlıyordu. 

Madlenin Birinci Fransuvaycl 
teslim olacağını biliyordu. 

- Daha iki ve belki de yalnı '
bir dakika azap ~ekeceğim! diye 
ıöylendi. 

Bununla beraber orada geçirdi
ği birkaç dakika, son derece uzun 

geldi. Her dakika bir saat gibi ıö
rünmüttü. 
Yavaı yavaf ilerliyerek oda ka. 

pısmm öniinde bulundu. 
Daha ziyade belr1iyemiyeceği

ni anlıyordu. . 
Elini kapmm mnndahna uzat-

tı. 

Bu anda mandal gıcırdadı. içe· 
riden açılmak isfaniliyormuş gibi 
hafif bir gürültü oldu. 

Jan lö Piyetr, elini uzatmıf, ne
fesini tutmuş oldttğu halde knnıl
damadan bekledi. 

Lakin kapı açılmadı! 

Yukarda kralın kapıyı açnıağn 
uğra§tığını, fakat kilitli olduğu ' · 
ç.ln muvaffak olamadığını görmüş. 
tük. 

Jan lö Piyetr soğuk soğuk tert:. 
rordu. 

- Madlen kapıyı gilit1emiş L 
diye düşündü. 

Sonra homurdandı: 

1 - İyi amma, ben içeri naeıl g1 · 
receğim! 

Beklenmiyen bir ihanet karşı· 
sında bulunduğu zamanki gibi biı 
liayrete düttü. 

Birdenbire: 
~ Öteki kapıdan·! de'di. 
Hemen oradan &yrılarak Mad. 

len F erronun odası etrafındaki 
dört odayı dola§arak demin dü. 
şündüğü kapmın önüne geldi. 

Jan lö Piyelr yavatÇa bunu d;ı 
açmak istedi. · 

Hiddetle homurdandı. 
Bu kapı da kilitliydi. 
O vakit merdivenin sahanlığına 

döndü. 

Bağırmamak için kanatacali 
derecede elini ısınyordu. 

Aklına gelen karmakarışık dü· 
tünceler arasında kraldan evvel 
Madleni öldürme~. düşündü. 

Kulağını kapıya dayadı. 

Sonra yavaş yavaı diz çökereli 
bu durumda (vaziyette) saatlerce 
kaldı. 1 

Söylenenlerin bPpsini duyma. 
yordu. 

Fakat bunları anlıyor, öpücü~ 
seslerini duyuyordu. 

Çektiği acı pek büyüktü. 
Birdenbire, artık her şeyin mali, 

volduğunu, kralın çıkmak üzer~ 
bulunduğunu anladı. iki sıçrayış. 
ta merdivenin alt başına inere~ 
karanlık bir köşeye gizlendi. 

Kral Birinci Fransuva merdi. 
venlerden iniyordu. 

Madlen, ışık elinde olduğu ha\. 
de onu takip ediyordu. 
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H ·ABER 

(X:9)· 
Yahut HABERln Pall• haflye•I 

DEKSTER 
Çaktanberl P•flnd• aldulu 

kalpazanla" meydall8 91kardı. 

Bir iki gllne kadar 
bu heyecan dolu 
macerasını 

HABER 
de bütün resım
lerlle blrllkte size 

anlatacaktır 

188 SERSERtl~ER YATAGI 

Birdenbire ıııi• merdivenin ba· 
aamaima bırakar.Jr süratle indi. 
Kralın öeüne geçip: 

- Kapıyı ben açayım! dedi. 
Krala sürünerek ıeçerken Bi. 

rinci Franauva bu temasla titredi· 
Atkın humması ıeçmif, yerine 
kendini zehirliyen bu kadına kar· 
ıı bealediii derin bir kin gelmit
ti. 

Madlen kralm ilerisine geçine'!. 
J•n lö Piyetri cinayeti yapmaia 
hazır bir halde ıördü. 

Ona bakmamağa çabıarak hiç 
ıörmemiı ıibi qafıya inmeie d., 
vam etti. 

Bu iki saniye i~ 'ınde birçok ıey 
ler dütünmüıtü. 

Artık kralın o tehlikeli ve kur 
tulupuz haatalıJ,-. tutullll1lf oldu. 
iunu anlamııtı. 

Hançer, intikamım tetirsiz bıra 
kacaktı. 

Onun için Fraı.suvanın han 
~erle ölmesini iıtemiyordu. 

Kral merdivenin alt bqma va· 
nr varmaz Jan bofuk bir kin ho 
murtiıi ile onun üzerine yürüdü. 

Ukin kolunu indirmeie vakit 
bulamadan kesilen böğazından 
bir hmrltı fırlayarak kanlar için· 
Cle yere yuTarlandı. 

Madlen, 11ldmm ıibi bir hızla 
elinde tuttuğu küçük bir hançeri 
tam vaktinde talisiz adamm boğa· 
ana aaplumftı. 

Olltü bqı kan içinde kalan 
tens bdm bir saniye lcıadar can 
çekiıen Jana baktı. 

Yaralı doirulmak iıtiyerek ka
dına mülhit bir bakıt fırlattı. Ve 
aonra ruhsuz olarak tekrar düftü. 
Açık kalan gözleri, korkunç bir 

kin ve aık if adeıile hali ona bakı· 
yordu. 

Kral ölünün ihtiliçla bükülmüt 
parmaklan aruında panldryan 
vaktile Madlene verdiii hançeri 
ıörüp tanıdı. 

Güzel Pranga, Framuvanın bii· 
tün çalrımaama raimen, lorama
dıiı ıüzel Pranga mefUID bir su
rette gül;;mıiye .. _..k aaps:ın kesilen 
ve korkudan al.klqan krala dön· 
dü: 

- Şevketmeap ! Kazadan kur· 
tuldunuz ! dedi. 

O vakit Framuvanın bakıtı ce· 
setten Madlene çevrildi. 

Her ikiıinin de k~nlı ve moamo 
olduğunü gördü. 

Ve sebebini anladı. 
Bu adamın orada bulunmaıır.•n 

sırf kendini öldürmek için olduju . 
nu f arketti. 

Madlenin bu adamı kendiıini 
öldürtmek için oraya koyduiu ve 
hançer darbesindfn kurtulmut ol· 
masr, mülhit hastalığın damarla· 
rına yayıldığı ve lt-airinden yaka. 
11 kurtaramıyacağından ileri ıel · 
dili meydandayd. 

Genç kadının :Kapıyı açması il· 
zerine ditleri birbirine çarparali 
korka korka kaçtı . 
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Kral bu halde, alnından soiuli 
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KlUı çüı k Colri1" lY lril 
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Başından Geçenler No: 25 

Şuraya halcı,,.' 
B/,.. gemi geliyor! 
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terler akuak kaçarken iki atlı da ıesle söylenmitti ki itaate mecbur 
süratle Melün yolundan ıeliyor· kalddar. 
du. O vakit hah 

Kral kapıdan çıkıp kotarken 
bunlar da evin önüden geçiyorlar· 
dı. Az kalsın krala çarpacaklar· 
dı. Bereket versin ki atlı bir ha"'al 
ıörerek abnı tam vaktinde yana 
çekti ve: 

- Bu aaatte sokakta ıezen ada
mı ıeytan alam! diye homurdandı· 

lki atlı gene yollarına denm 9t.. 

mek üzere iken kral üzüntülü ve 
boiuk bir aesle: 

- Möıyöler, diye baiırdıiı için 
bunlar da hemen durdular. 

iki atlıdan evvelce homurdana. 
nı: 

- Bir emriniz mi var? dedi. 
Kral hemen bunlara yaklqtı. 
- Siz jantiyomlardan mısmız? 

diye ıordu. 
- Evet, jantiyomuz, fakat bun

dan size ne? 
- Arkadatlar, ben de jant~yo

mum. Eier siz de öyle iaeni.~, ba. 
na yardım etmeie mecbursunuz! 

O vakit öbür atlı: 
- Möayö, eier yardıma muh

taçsanız, jantiyomluk beraatinjzi 
sörmeie ihtiyaç hiaaetmeden size 
yardım edebiliriz. dedi. 

Kral yavaı yavaı sakinlqer~k: 
-Tqekkür ederim •. Lütfewı ye. 

re inip beni takip ediniz. 
iki atlı bir an kadar tereddiit et

tiler. 
Fakat bu istek öyle yeiıli bir 

- Mösyöler J)u evi g°3rüyo11ıı. 
nuz değil mi, timdi burada müthit 
bir cinayet yapıldı. Oltlürülmek 
makıadiyle içeriye aıil bir janti. 
yom alındıysa da bir tesadüf eıerf 
olarak kurtuldu. Katil lılli ora 
dadır. dedi. 

Aatlılar: 

- E, ne olacak? diye ıordular,' 
- Katilin yakalanması li.zrm-

dır. On dakikaya kadar ıüphP.Iİ• 
kaçacaktır. 

Atlılardan biri oldukça aert bir 
seale: 

- Size nasıl yardım edebiliriz. 
Öldürülmek iıtenilen jantiyom ne. 
rededir? diye sordu. 

- O, benim •• 
- iyi amma, yaralı delil gibi 

görünüyorsunuz. 
- Hayır, fakat yaralanmama 

az kalmııtı. İtte sizden bekledi· 
ğim ıudur. Ben icap eden kuvvet. 
le geri dönene kadar bu kapının 
önünde bekleyiniz! 

Atlı ciddiyetle: 
- Allahaısmarladık mösyö, trlr

lifiniz itimize gelmez dedi. 
Bunun üzerine her ikisi de att .. 

nna bindiler. 
Kral yumruklarını sıktı. ,\a 

kaldı: 

- Ben kralım, emrime itau .. 
diniz! diyecekti. 

Fakat kendiıini tuttu. 


