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ikinci bir UMUMT HARP 
tehlike .. si beliriyor 

lngiltereden sonra 
devletler de işin 

diğer 
• • 
ıçıne 

Ankaradaki yayıntllara gö~ 

Eski Adliye Bakanı 
Mahmut Esat gireceğe benziyor 

ıt:aıya büt:iln kuvvet:ıerlle hem karada 
hem denizde manvraıar yapıyor 
lngillz donanmasının Mısır Sularında 
demir at:acaQı Mısırllları slnlrlendirldi 

w; 

Habeş askerleri süngü talimı 11aparlarke11 

(Yaz1111 2 nel sayfada) 

Türklyeae Jlk basma fabrikasının 
temeli dün. Nazillide atıldı 

Bu· fabrikada 250(} 
amele çalışacak 

Seoollk JstlhsalAtı yirmi milyon metreyi 
bulacak olan kombinaya beş milyon 

lira harcanacak 
<Yazısı 2 nci sayfada) 

t cızlı Güleçte General Kazım Dirilt iatayonclan çıkarlarken 

Izmirin yeni valisi 
işe başladı 

Beyanatında " Eski valinizi 
aratmamıya çahşacağım,, diyor 
karşıyakada bir berber, karıslyle kaynana

sını ve kaynatasını ustura ile yaraladı 
(Yazısr 4 üncü sayfada) 
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- Şiddetli bir 
ı zelzele 

1 
Muzaffarpur, 24 - Gece ya·I 

rısı çok tiddetli bir zelzele biı-İ 
1 ıedilmiıtir. Şimdiye kadar za·i 
i rar hakkında hiç bir malUnıatl 

1
1 gelmemiıtir. ___ ....... ~.._ ____ , ______ _ 

Veni bir 
operet 

Yeni Jcurulan operetin 
artİ•tlerinclen Şaziye ve Kemal 
~ Ycu;ın 3 üncü •ay/acla 

lpar vatı 
.Atlattığı fırtınalar

dan sonra dftn 
Pireye vardı 

Pire 23 - lstanbuldan ilk defa , 
olarak hareket eden İpar yatı dün 
buraya varmrthr. Yat Sakız ada • 
11ndan ayrıldıktan sonra Pireye 
gelinceye kadar birçok fırtınalar 
atlatmııtır. 

Hindistan Uluslar 
Kurumuna girmek 

istiyor 
Londradan gelen bir habere IÖ

re Hindistan uluslar kurumuna ıir 
mek istemekte imiı. Bu makıatla 
yakında reımi teıebbüsler yapıla
cağı anlatılmaktadır 

Yeni kurulacak olan 
Propaganda Bakanlığına 

getirilecekmiş 
Bugünkü Kunm refikimiz fÖyle doJru olmadıtuıı CIUn bWlımif • 

bir haber veri;rordu: tik. ' 
"Dün duyduğumuza göre Bay Diğer taraftan ClOn jiiliııimiae 

Mahmut Eaadın Uhey adalet di· · gelen Mahmut üat BOiıılwit cip; 
vanmda Tüık üyelifine seçilmeıi bir gazeteciye fU .özleri .,,,_, it· 
h d &: i timali var D'.,, 

Otel aytanmız ise bugün An· - Hiç birteiden lialieıim y._ 
karadan telefonla fU haberi ver • tur. Yirmi bet gündür SeÇluldaki 
di: 

Ankara, 24 _(Telefonla) - iz· 
mirden lstanbula giden eski Ad· 
liye Vekili Bay Mahmut Eaadm 
evvelce ihdası mevzuubahiı olan 
Propaganda Bakanhima tafini 
ıayia11 dolqayor. 

• • • 
lç İ§leri Bakanı Şükrü Kayanm 

çekilerek yerine eıki Tüze (adli -
ye) Balr•nı Mahmut Eaat Bozlmr
tun bakan olacaiı havadiıinin 

çiftliğimde dinlenilordam. Ojlu • 
mun apandi.itten rahataJ2biı ha• 
berini aldım. &neli1ata yetitnıft 
için lmıirde lia:i~ vakit ~ • 
-.dan lanbula aeldim. Şimdi 
doinı Büyiikadadaki erime Pli • 
yorum. HiiktinM!t tarafmdan bu • 
raya dam edilclijim b•kkmdaki 
pyialar 'dolnz <letildir. Hiç bir • 
ıeyden haberim J.oktur. Buraya 
aelitim •rrf ~ atwr bıutalı· 
iı yüsündendir.,, 

4 halta aonra Balkan atletizm mü.abakalarının yapılacağı F e
nerbahçe daclı 

Bugünkü ~reşler 
fJ)(J(J[ 16 d<L Jaksim Stlıdında 

r"At;tü";·k-·diŞÇi""I ~~:~.~:.~~ ~~~a 
j okulunda ı Buıün Taksim ıtadında lıtan ıetçileridir. Bu itibarla müıabakala 

Cumur Batkanı Atatürk düni bul ve Viyana muhtelit güreş ta- nn ne derece heyecanlı olacağı 
Di T : krmları ilk defa olarak kartılaıa , ..... 

Beyazıttaki ' ahabeti oku-i ki d o·· d d .. "b" "endıhgınden anlatılmaktadır. 
lunu ziyaret etmiıtir. Bu ziya .,i "·a ar ır. un e yaz ıgımız gı ı 

Avusturya takımındaki güreşçilerin Güreıçilerimize muvaffakiyet 
ret esnasında Profesör Bayi hepsi Avusturya milH takım gu··- ler dı"len"z. 
Rüttü tarafından Atatürküni 
diılerinde ufak bir tedavi ya-ı • Atleller: mız: çah,ıyorlar. Remzi tOOOO metrede, Tevllk de 

J t uzun atlamada iki TUrklya rekoru kırdı. 

!:..::~.~: ............ -... -.... -... ·- · · (Yazısı 12 nci sayfada) 



ikinci .bir umumi harp 
tehlikesi beliriyor 

Türklyede ilk basma fabrikasının 
temeli dün Nazillide atıldı 

Bu fabrikada 2500 
amele çalışacak /fillluan - llabeı an.ICZ§mazlığı son 

zamanlard4 Atırupagı birdenbire u .. 
mum! btr harp tehllkeıi karşısında 

bırakmı§tır. 

Bu vaziyeti belirtmek için ıon hfi • 
diulerl birer birer yazı11oruz: 

lngiltere, ltalga - Habeı harbine 
mfini olmak için ltalyaya karıı zecri 
tedbirler almağa resmen karar verdi. 
Ve donanmasım Süveyş kanalına gön
dereceği talıakkuk etti. Bu hadise üze. 
rine bu stler de Mısır hükumeti bir 
müs'temleke olmadığını iddia ederek 
/ngilterenin kendi karasularına bte
diği gibi donanma göndermesine iti • 
raz etti. 
Diğer taraftan ltalyauların ağzın • 

dan lıarp kelimC6inden bCZ§ka bir ıey 
çıkmıyor. Eritre ve Somaliye gönder· 
miş olduğu yüz binlerce askere cephe 
aldırırken diğer taraftan da Avrupa. 
da Ttem kara, lıem de denizde taarruz 
manevraları yaptU'llJQli. 

lncıiltere de çok uakın bulduğun • 
dan, 4 eylülde toplanacak olan ulualar 
kurumunda Jtalya hakkında 15 inci 
nıaddenfn tatbiki vazilesini kendisi • 
ne oerilmeslnl lstiyecektir. Bu madde 
harbe mani olmak için 11uitearrrza 
kar'§ı tedbirler almaktır ki Süt7eyı ka
nalınuı kapatılmCZ8ı tedbiri bunlar • 
dan biridir. Havadis kısmında okuna· 
cağı gibi, lngiltere, bu vazifeyi ulus • 
lar kurumundan almasa bile kendili
ğinden, yapması mulıtemeldir. 

Bir taraftan da Almanganın rolü 
bariyle Almanlar Jtalyanlan Habeş 
İ§inde haklı bulduklarını yazıyorlar • 
oittikçc büyümcldedir. Umumiyet iti
sa da hakiki maksattan belli değildir. 
Bu suretle hareket etmeleri belki de 
ltal11a Habeşle uğraşırken Avusturya
yı ele geçirmek fırsatını bulacaklannı 
ümit ettiklerindendir. Bu noT,tada, 
çok defalar gazete sütunlarında gös
terilmiştir, ltalpa da bunu düşQndü • 
ğünd.c11 toplt;ııdığı askerlerden yarım 

mil/t'lnurı.da,.n fazlasını, Avusturya hu
dudrma yığma1..-ta ve bunlara, yukar • 
da sö11lcdığimif gibi, manevraları yap 
tırmaktadır. 

Fransanın vaziyeti bir müdderbei: 
li olmadı. /talya ile lnoiltere araaında 
iyice bocaladı durdu. Fakat sonra 
menfaatini lngiltere tarafında buldu 
aundtın on da ayni yolu tuttu. fisasen 
bağlı olduğu Sovyet Ruıya ve ktıçllk 
itildi da ltalya ve Jıarp aleyhinde ol
duklarından bu yoldan' ayrılmasına 
imkôn yoktur. Çünkll bir Alman telı
likesine karşı ne Sovyet Rusyayı, ne 
de küçük itilafı feda etmek cesareti • 
ni gösteremez. 

Dünya gazetelerinin propagandaai 
beıeı'iyeti ltalya ve harp aleyhine 
'eı•irnıiştir. Bugiin o kadar uZ"ak ol • 
iluğu halde Amerika da ltalya aley -
hindedir. Dünyalltn bir çok tarafların
da binlerce kişi ltalya aleyhinde gö. 
nüllü olarak çarpışmak lçln Habeı 
hükumetine başvurmaktadır. 

Fakat /tal.ya harpte muBırdır. E
ıasen kendisi için harpten vazgeçmek. 
ile bir felaket olacaktır. Çünkil ılm • 
diye /:arlar bir milyondan fazla tJ3 • 

kcri silah artma almış, bunların bU • 
yük bir kısmını Alrlkaya göndermiı 
bulunuyor. Muazzam harp masraf • 
lan ltalyayı boğazına kadar borca 
gömmiiştür. Zaten bu lşlere girişme • 
sinin sebebi de, dalıildeki ekonomik 
(ikUsadf) sıkışıklığından dpğmuştu. 

llariçte biiyük bir zafer kazanılmadı
ğı talı.·dirde ltalyada dahili bir sar -
sıntının baş göstermesi çok muhtemel. 
tir. 

Bu gerginlikler devanı ettiği takdir 
de Avrupada bir harp patlQması, ve 
Jaaonların birdenbire ltalya aleyhi
ne ceplıe alması ortaya büyük bir ırk 
muharebesi de doğurabilir. 'Asyalı ve 
Afrikalı sarı ı•r siya1ı ırk elcle vere • 
rek beyazlar c:: 11/ıinde yürlluebUlr. 
Bu suretle bilyük müstemlekeler salıi
bi olan Avrupalı devletler bunları 
ellerinden kaçırabilirler. Ve buna I -
talya sebep olmuş olur. . 

işte lngiltercnin buna mcyda ver
JMmek için ltalyaya karşı cephe al • 
mmnftlft Mr sebebi de budur. 

E11ı.asıl fsll1ibal ço1' karanlıktır. Ve 
llalyanf/I tuttuğu yolda ilerlemesi 
bu kcra.nl!fj! ''alıcı f<ızla c?ğalta~ak • 
tır. Harp ı·e fel<ikct tehlikesi baş • 

döndürücü bir hızla yaklaımaktadlr. 
ikin.el bir umuml harp telılikeıl bugün 
bütün Aorupayı ttiretmektedlr. Jngf • 
lizlerln ağır başlı oazeteıl olan Tay • 
mis bile, bu ikinci umumi lıarp başlar
sa 15 ıene aUreceuini yazıyor. 
Avrupa harlta•ında yeni bir 
deAlflkllk olursa Muaallnl 

mealudUrl 
Mançester Gardiyan gazetesi, 

İtalyanın ıon hattı hareketini tid
detle tenkit etmektedir. Muıolini· 
nin, Hitlerin hareketlerini muka
yese ederek demektedir ki: 

Yeni Almanya birçok noktalar-

Habeşlilerin nl'ptera dedi/deri si • 
hlrbaz papaı 

dan itha m edilmekle beraber, o
nun bir hareketi "ihanet,, gelime
ıiyle tavzif etdilemez. "ihanet., 
Sinyor Muıolini ltalyasınm büyük 
harpteki münekkitlerine karşı ha
reketine tam manaıiyle verilecek 
bir isimdir. Büyük harpteki müt· 
tefiklerine ve harpten ıonraki 
doıtlarına ve hepsini fevkinde, 
- durması veya sukut etmesi bu
günkü nizama bağlı olan - mede· 
niyete kartı ihanet!.. 

balyan matbuatının yazmak · 

tan bıkmadığı bir ıey var: Britan -
ya imparatorluğunun, bugünkü 
hale, yalnız tabii harplerle dei,'.il, 
f etuhat harpleriyle geldiğini dur· 
madan yazıyorlar. Fakat her fey
den önce, müstemleke harpleri 
devri, uluılar kurumu misakiyle 
gömüldü. Ve bu gömmeye ltalya 
da yardım etti. .. 

Muıolini kendiıini büyük bir 
tehlikeye atıyor. Kendi kurduğu 
idarenin ekonomik temellerini za
yıflatmadan planını baıarabilir 

mi? 
Muıolini, aıkerlerini, Afrikada, 

haıtalık, kurıun ve mızrak yara· 
ları ile geçip gittiği ve bütün ye·· 
eleklerini yediklerini, uzayan ve 
mütkül bir harp uıulü bitirdiği bir 
:zamanda, Avuıturyayı koruyabi -
lecek mi?,, 

• • • 
İngiliz gazetesi, Avrupada top

raklarında her hangi. bir değitik
lik olursa bunun mesuliyetini ki
l.ne yükliyeceklerini, artık birdik
lerini yazarak makaleıini bitir
mektedir. 

ltalya, hem karada hem denizde 
manevralar yapıyor 

ltalyan ordularının geniş ölçüde 
manevralarına dün Musolininin baş
kanlığı altında başlanmıştır. l\faneY -
ralara 500 bin kişi iştirak etmektedir. 

Donanma da iştirak ediyor. Hiçbir 
gazeteci manevra sahasına sokulmu • 
yor. 

Denizdeki manevralan bugün başlı 
yor. Bu manevraların gayesi büyük 
harp gemilerini taarruzda kullanmak 
tır. 

Manevralar ve yeni sevklyat 
Roma, 24 (A.A.) - Bolzano, Udine 

ve Bergame bölgelerinde bilyük ma • 
nevralar başlıyacaktır. 

Dört generalin kumandasında bulu 
nan yarım milyondan fazla asker bu 
manevralara iştirak edecektir. 

En önemli manevralar, dağ hücumu 
hareketlerinin hepsini istihdaf eden 
manveralardır. 

iki gündenberi Sianoda başka ma • 

nevralar da yapılmaktadır. 
DJfer taraftan yarın sekiz bin si -

yah gömlekli Afrikaya hareket ede .. 
cektlr. Yakında on eekiz vapur, on al
tı bin siyah gömlekli götilrecektlr. 

lnglllz donanmasının SUvay .. 
gitmesi Mlaırllları 

sinirlendiriyor 
Dün İngilizlerin Akdeniz filosunun 

eylUI ve teşrinievvel aylarında Mısır 
sularında dolaşmak emrini aldığı
nı yazmıştık. 

İngiliz harp gemileri bu defa mu· 
tadın haricinde Stiveyfin iki metha • 
!inde demirliyeceklerdir. 

Evvelce tskenderiye, ve Port Salt 
limanlarında dururlardı. 

lskenderiyeden gelen haberler, Mı • 
sır gazetelerinin İngiliz donanması • 
nın Mısır sularına gönderilmesi hadi
sesini protesto ettiğini bildiriyor. Bil· 
hassa, şimdi demirlemek istediği yer -
!erde, İngiliz donanmasının demirle • 
mesini arsıulusal muahedelere aykı • 
rı bir hareket olarak görmektedirler. 
.. l\lısırın, İngiliz mUstemefokesi olarak 
teliıkki edilmesine,, teessüf ettiklerini 
yazmaktadırlar. 

Senelik lstlhsaU\tı yirmi milyon metreyi 
bulacak olan kombinaya beş milyon 

lira harcanacak 

Nazilli, 24 - Ekonomi Bakanı 
Bay Celal Bayar saat on yedi bu
çukta buraya geldi, Yanında Ege 
ıaylavları, Aydın Valisi, gazeteci· 
ler vardı. lıtasyon kazalardan ve 
Aydından gelen halkla dolmuttu. 

Celil Bayar ve yanındakiler 1 
doğruca Halkevine gittiler. Orada 
fabrikanın Ruıyadan getirilen 
planlarını gözden geçirdiler. Bun· 
dan ıonra f abrikamn kurulacağı 
yere gidildi. Burada fabrika di· 
rektörü, Sovyet ve Türk mühen • 
disleri bakanı bekliyorlardı. Na • 
-ıilli Halkevi Batkanı bir ıöylev 
ıöyledi. Bakan cevap verdi ve fab 
rikanın temeli atıldı. 

Celil Bayar nutkunda ezcümle 
tunları söyledi: 

"Aziz Nazillfüler; 
"Bugün Nazilli kombinaİmın 

temelini atıyoruz. Nazilli komlll • 
nası sanayi programımızda ,. 
ehemmiyetli yer alan büyük bir 
endüstri müesaeıeıidir. Bakırköy 
bez fabrikasından ve bugün bü • 
tün dünya itibariyle mükemmel 
bir eser olan Kayseri Te Ereili 
kombinalarından ıonra 11ra bu • 
raya geliyor. Buradaki kombina 
Türklerin ilk defa kuracakları 1-a 
ma fabrikası olaCbktn. Feıaht-i* • 
mız yalnız Balkanlarla değil AY• 
rupa ile de mukayese ettiğimia 
zaman küçük ıayılmıyac&k bir mil 
esaesedir. Fakat teknik itibariyle 
boy ölçüıebil«ek mükemmliyet
tedir. Fabrkia 1937 ıenesinde bi
tecektir. Bu fabrikaya bet milyon 
lira sarf edeceği{. Günde iki bin Diğer taraftan, Habeşistandaki Ci

buti (Fransız) şimendifer idaresi, şi
mendiferleri muhafaza eden Habeş 
askerinin geri çekllmeslnl Habeş im • 
para torun dan istem iştir. Bu vazifeyi '!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
Fransız askerlerinin yapacağını bJJ • nr göıterir .. ,, 
dirmiştir. Şimdi İngiliz pzeteleri ıoru-

1 bet yüz amele çalıtacaktır. On het 
bin balya pamuk alınacaktır. Se
nelik istilualitı Iİnni milyon met
re olacaktır. 

Musollnl blllf yapmıyorea yorlar: 
Amerikan gazetelerinden Nevyork "Şu halde Afrikadaki hudut 

"Şunu ilive edeyim ki, Türk· 
Sovyet doıtluğu Sovyet tekniği ile 
el ele kuvvetlenmif, biribirlerini 
tekmilleırtittir. Gördüğüm .. Sovyet 
memleketlerinin her tarafmda 
Türk doatluiu lierkeain kulaiı .. 
ripnif, halka malolmuft1ır. Sim 
aranızda da aynı doıtlulu gör. • 
rek cidden bahtiyar oluyoruz.,, 

Herald Tı;Jbün: Zecrt tedbir hak • meıeleai dolayısiyle lta)ya Avru
kında demektedir ki: 

4'Bay Musollnfnin zecri tedbirlerin pada niçin güç bir mevkide bulun· 
harp demek olduğu yolunda uçurdu. duğunu zannediyor? .. 
ğu balon, eğer müthiş bir blöf değilse 
manasız bir şeydir. Eğer bir blöf be, 
hu blöf lnglltereyl siyasasından çevi
rebilecek kun·ette değildir.,, demekte
dir. 

A)'nl sazete, lnsilb kablneelnln son 
kararını da kendine göre fnceJiye • 
rek, bu karann uluslar kurumuna son 
bir muvaffakıyet imkAnı verdiğini, 
fakat maalesef bu muvafffkıyet ih • 
timalinin pek ziyade büyük olmadı .

1 
ğını yazarak şöyle diyor: 

44Uluslar kurumu muktedir olamaz. 
sa büyük Britanya, belki de yalnız ba 
şına harekete geçecektir. Ve bu hal 
İngiltere tarafından, yalnız Akdeniz. 
de değil, dünyada hlkfm bir vaziyet a
hnma~ı demek olacaktır.,, 

ltaıyan dlplomatlarının 
aözlerlndekl tez•d 

Londra, (Özel) - ltalyan de-
legesi Baron Aloizi'nin ıon bir di
yevini (beyanatını) inceliyen ga· 
zeteler bu sözlerde önemli bir te-
7at buluyor ve onu fl\ yo)da anla· 
hyorlar: 

Baron Aloizi İngiltere, Fransa 
ve ltalya tesandından kurulan 
Streza cephesini yıkmak niyetin-

Adisababanın en güzel yollanndan 
biri 

de olmadığın söylemifti. Fakat 
"İtalya, arkasında Habeıistan ta
rafından tehdit edildiği müddet
çe Orta Avrupadaki vazifelerini 
göremez bir mevkide bulunuyor,, 
demiıti. 

Baron Aloizi bundan ıonra Şi
mali ltalyada yapılan İtalyan ma
nevralarına bir milyon kitinin it· 
tirak ettiğini ıöylemit ve demitti 
ki: "Bu da, Şarki Afrkadaki hare
katımıza rağmen İtalyanın Avru
P.adaki savaı kudreti saraılmadıiı. 

değiıtiği zaman olmuftu. 
Ancak, böyle bir aatıfa engel • 

lacak birfey vana, o da bu §ekil· 
de, Fransız Somilisinin kendi hin
terlandından bir parça bybed .. 
ceğidir. ltalyanm iıtediği arazi p 
bi burası da aynı derecede mün • 
bittir. Ve zamanla buradaki Asa1' 
mevkii, Fransrzlann Cibuti lima· 
nma rakip olabilir. 

Habeş ihtiyat zabitleri radyo dinlerken Sanıldığına göre, Habet lmpa. 
Habe,ıstana sıhhi yardım ratonı alacağı para ile memleketi-
Londra, 24 - Harp çıktığı tak- nin sosyal '(içtimai) durumunu ı .. 

dirde Habeşistana bir doktor he· lah edecektir. Meseli bu para, ldS
yeti göndermek iatiyen bir komite leliğin kaldmlmaıı ve hu.dutların 
teıkil edilmiştir. Bu komite, Habe inzibat itlerine harcanacaktır. 
tiıtan "Kızıl haç,, teşkili.tiyle arkı Yalnız bu değil, İtalya ile Ha • 
temastadır ve tamamiyle insani bet arasındaki ihtilafı imti • 
bir gaye takpi etmektedir. yazlar vermek suretiyle hallede. 

Komite, Habetistana gitmeğe cek herhangi anlqma, - Habe • 
hazır birçok doktor ve haatabakı· fistanın istediğine göre - lngll • 
cı temin etmittir. tere, Fransa ve ltalyanm mütt• • 

Komite, bu it için halk araıın • reken, Habeı iıtiklalini tanıma.lir 
da iane toplamak istemitıe de Ha· n fartiyle olabilecektir. 
riciye Nezareti buna mani olmut· Hem bu tanrmanm kat'iyy• 
tur. resmi ve sarih olma11, 1926 m•• 

Hlll aulh Umldlnde olan hedeıinin kelimeleri gibi müph• 
Habef lmp•.-atorunun tekllflerl ve anlqıkaız olmaması Habeıf • 

Adiıababadan in1ıilizce "Deyli ler tarafından istenmektedir. 
Herald" pzeteıiM bildirildiğine Lokarno paktıda tehlikeye mi 
göre, Habetiıtan imparatoru atrtyer 
mecbur edildiği takdirde, memle- Urüka~!, 23 (A.A.) - Li'biw 
ketini müdafaa için barba hazır Beljik ga:retesi, büyük devletler•
bulunmasına rağmen lta)yaya Ha- rasında bir daiılma ihtimalini 
be'iıtanda imtiyazlar vermek ıu· mevzuu bahsederek, bu ihtimalbl 
retiyle bu itin ıulhan halledilmeıi Lokamo paktındaki inancalafl 
işi üzerinde de şöyle birşey dütün zayıflatacağı endiıesini izhar do 
mektedir: mektedir. 
Habeı imparatoru icap ederse, ltalyanlar yeni bir gemi aldılar 

halyaya bir parça toprak ıatmağa Berlin, 23 (A.A.) - HambUJI 
mütemayildir. ·Amerika kumpanyaımın Resolu-

ltalya, kendi müıtemlekeıi 0 • te vapuru bir İtalyan sosyetesiJl~ 
lan Eritrenin cenubundaki dağla .. _•a_t_ı_Im ___ ıı_t_ır_. ---------
rın ardını istiyor. Yani müıtemle
kesinin hinterlandını iıtiyor. Bu 
vaziyete göre, imparatorun petin 
paraya mukabil Auaıa mıntakaıı· 
nın bir parçasını ltalyaya vermesi 
beklenir. Nitekim böyle birfey 
1908 senesinin ltalya ile Habeşiı·ı 
tan araımda Somali hududunun 

Yunan geneloyu 
Birinci teşrin 
sonlarında 

Atina, 23 - Almanyada bul•• 
nan Batabkan Çaldariı, ora gadl' 
tecilerine reneloyun birinciteşrill 
ıonlarında ve hilesiz olarak yapı
lacaiını ıöylemiştir. 

• 
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aarti 
kongreleri 

hile k ler tespit edilip 
"Verine getlrilmiye 

çalışılacak 

Hava 
cehlikesin~ 

anlatmak için 
117 bin afiş 
hazırlanıp 
dağıtılacak 

Zafer 
bayram~ 
Bu yıl da büyük 

şen ilklerle 
kutlu la nacak 

Ali Çetinka ya, çahşmar 
ların sonucunu raporla 
başbakana bildiı-di 

Mukavelenin birkaç gün içinde 
imzalanması muhtemel 

C.H.P. Uimizdeki şubelerinin yıllık 
kongreleri ay başında başlıyacaktır. 
Esasen parti genel sekreterliğinden 
\·erilen emir mucibince bu tarihten i
tibaren yurdun her yanında parti 
kongrelerine başlanacaktır. 
İlimiz için hazırlanan programa 

göre bir eyllılde her yanda ocak ve 
Seınt ocaklarının kongreleri başlıya- -
tak ,.e bu kongrelerin sonucu <neti -
tesi) eyJUl sonuna kadar alınmış o -
1acaktır. 

lluntlnn ~onra bi:-inciteşrin başında 
l>arti nahiye kongreleri başlıyacak 
\·e tunlar cin hirinciteşrinin on beşine 
kadar bitecektir. 

nirinciteşriniıı ikinci yansında da 
kaıaıarın kongreleri yapılacaktır. 

Hava kurumu, halkın ham tehlike -
sini daha yakından anlaması ve ko -
runma tedbirlerini alması için afişler 
bastırmağa ,.e bunları yurdun her 
yanına astırmağa karar vermiştir. 

Memleketin tanınmış ressamları bu a 
fişleri hazırlamışlardır. 

ilk parti olarak hava tehlikesini 
muhtelif şekilde gösterir 117,000 afiş 
basılacaktır. 

30 - Ağustos .zaferi yıldönümünün Telefon Sosyetesinin aatın alın-
bu .},I da fevkalade bir şekilde kutlu- ması esaslan kararlaıtıktan son • 
lanması için esaslı bir program ha - ra, mukaveleyi hazırlamağa bir 
zır lan maktadır. 

komisyon memur edilmiıti. Ko • 
Yapılan programa göre, 30 ağustos misyon çalıtmalarmın mühim bir 

cuma günü şehrimizdeki bütün resmi kısmını bitirmittir. Dün Baymdır
ve özel yerler kapalı bulunacak ve lık Bakanı Ali Çetinkaya bu hu •• 
şehir baştan başa bayraklar1a dona -
tılacaktır: ıustaki çahımaları bir raporla 

batbakana bildirmiıtir. Birkaç O gün bşta ilbay olmak Uzere sini 
ve süel erkan buranın en büyük süel gün içinde mukavelenin imza e -
makamı olan İstanbul kamutanlığına dilmesi muhtemeldir. 
giderek kamutan general Halisi kut- Diğer taraftan Tramvay Sosye-
luyacaklardır. tesi ile Bayındırlık Bakanlığı a • 

rektörlerin İ§lİrakiyle bir toplantı 
yapılmı§, Belçikadan dönen Di • 

rektör Bay Kindorn umumi mer
kezd~n aldığı direktifleri anlat • 
mıştır. Yakında sosyetenin Anka· 

rada gÖrüfme esnasında müdafaa 
edilecek tezleri tespit edilecek ve 

bu ıef erki görü§mede bütün mesele 
ler kotarılacaktır. Bayındırlık Ba· 

kanlığı halkın daha rahat seyahat 
edebilmesini temin için en son sis· 

tem tramvay arabaları getirilm~ 
ıini iıtiyecektir. Sosyete, çürüğe 

çıkaracağı arabalar yerine bunla

n getirecek, bu suretle bütün ara· Parti il kongreleri iki yılda bir ya
l>ıldığı 'e son kongrenin de geçen yıl 
l"apıldığına göre bu yıl ilimiz parti 
kong-re'5i yapılmıyncaktır. 

Diğer yandan halkın hava kurumu
na yardımını arttırmak için de ye -
ni afişler hazırlanmıştır. Bunların da 
117,000 afiş bastırılacaktır. Bu su • 
retle, hava tehlikesinin önüne, hava 
kurumuna yardım suretiyle, geçile • 
bileceği gösterilecektir. 

Bundan sonra Taksime gidilerek rasındaki konupnalarm eylul ayı 
geçit törenine iştirak edecek kıtalar içinde Ankarada yeniden bathya· 
teftiş edilecektir. Teftişi müteakip or- cağı haber verilmektedir. Evvelki 
dunun en kıdemsiz zabiti tarafından gün Tramvay Sosyetesinde di • 
bir söylev ,·erilerek 30 ağustosun bü- ----------------------------

balar yenilenecektir. 

Hu yıl parti kongrelerinde halkın 
dileklerine terciiman olarak parti ü -
l'elerinin ynpacaldarı dileklere bü'-·ük 
b" .. " 
ır onem verilecek ve bunların yerine 

fetirilme~ine bütün idare üyeleri ça-
1 acaktır. Bun un için de nahiye di -
~ektörhriyle ilc:elm.} lar kongrelerde 
azır bulunarak bu dilekleri dinli -

~eceklerdlr. Her bölgede bir yılda ya
~ıla~ i"-ler parti raporu arasında hal· 

a bıldirilecektir. 

-o-

Nüfus yazımı 

--o---

Sebze hAli 
el varındaki 

sokakların tamirı 
Kerestecilerdeki yeni sebze H~linin 

etrafındaki sokakların yeniden yapıl-
ması ve tamir edilmesine karar veril
miş, bir keşifname hazırlanmıştır. 

Buna göre bu sokaklar için 47000 lira 
harcanacaktır. 

-0--

Finans Bakanı 
hazırhkları "Vergllerln tahsil 

Nüfus yazımı hnzrrhklarına önem- USUiieri hakkındaki 
le denlm ediliyor. Ilakrrköy, Adalar 
knıatarına ait isim cetvellerinin ha _ projeleri yakında 
~ı~~~~~ bitmHiş ti1r:. Beyoh~Ju 1 ka.zasın ({amutaya vereceğiz .. 
ter' . \'e ns wy na Jye erı def- ,,, 

erı de bugün bitecektir. diyor 
p -o- Şehrimizde bulunan Finan! Ba-

O li sin bulduğu kam Fuat Ağralı dün de İstanbul 
s S~hibsiz eşya finans direktörlüğüne gelerek 

ta an hır ay içinde zabıta memurları muhtelif işlerle meşgul olmuıtur. 
ra~~fından muhtelif yerlerde elli par-
j an fazla e~ya bulunmuştur. Bun _ Finans Bakanı kendisiyle görÜ§en 
ar arasında 24 çift eldi\'en bir altın bir gazeteciye §U sözleri söylemiş-

Sctat, b'ır it ·- k.. ' · t• Jtı a ın ıgne, upe ve~aır kıy . ır: 
etıi e-,ya da rnrdır. 

- Kazanç, muamele, arazi gibi 
-o- varidat kanunlarında ve bunların 

Tütün eksperi tahsil usullerinde gerek Avnıpa -
o.~ mak isteyenler dan getirttiğimiz mütehassıslar, 
~ Gu:rırük ve teldtler Cinhisarlar) ha- gerekse vekalette teşkil ettiğimiz 
h nhı,'1 tütün eksperi olmak istiyenler büro tetkikler yapmakta, vergile-

yüklüğü askere ve halka anlatılacak-
tır. Bunu general Halisin .söyJiyeceği 

bir söylev takip edecektir. Bundan 
sonra geçit töreni başlıyacaktır. 

30 Ağustos günü ve gecesi bütün 
resmi yerler süslenecek ve aydınlatı
lacak, yer yer eğlenceler tertip edi -
lecektir. 

O gün ve gece ayni zamanda tayya
re bayramı olduğundan Hava kurumu 
menfaatine iane toplanacak ve kuru -
ma gelirli olacak eğlenceler yapılacak 
tır. 

• • • 
Eminönü halkevinden: 
TUrk erginliğini kurtaran bOytik sa

vaşın başladığı 25 ağustosdan bilyük 
utkunun kazanıldığı 30 ağustos giinil
ne kadar C. H. P. İstanbul llyön ku • 
ru1u üyelerinden Bay Ali Rıza Erem 
tarafından Halkevlerl namma apfı
daki gün ve saatlerde radyoda Afyon 
ve Dumlupınar meydan dövüşlerini 

anlatır bir seri konferans verilecek -
tir. Bu konf eranslan sayın halkımı -
z.ın ve üyelerimizin dinlemelerini di • 
lerJz. 

Evimizin radyosunda, salonumuz • 
dan dinlemek istiyenler için, açık 
bulundurulacaktır. 

25 - 8 - 935 pazar 
26 - 8 - 935 pazartesi 
27 - 8 - 935 sah 
28 - 8 - 935 çarşamba 
29 - 8 - 935 perşembe 
30 - 8 - 935 cuma 

-o---

saat 20 de 
saat 20 de 

saat 20,10 da 
saaat 20,10 da 

saat 20 de 
saat 20,10 da 

1 ~kkında, bu işin memleket ekonomisi 
~ın ·· rin tahsili işini kolaylaştırmak i -

d 
0

nemini (ehemmiyetini) gözönün- Berberlerin tatil 
e tut.lrak bir tüzük (nizamname) çin yollar aram:ıktadır. Bu çalış -

l>.•·ojeı;i hnzrrlamıştrr. Bu tüzük üze_ malar biter bitmez elde edilecek işini Belediye 
tınt'" · · ·ıı 1 - • l k 1 d d · k • " • er x1!mnlıgı ekonomi ha • netıce ere göre anun ar a eğı • halledemlyecek 
b aıllığ'. ile c!eğetlerde (temaslarda) şiklikler yapılacaktır. Yeni bir 
l.u .. lunmuş ,.e ekonomi bakanlıg·ı da Berberlerin pazar günleri tatil 

vergi ihdas edileceği. veya mev • h k k · ı · 
b lı~kofis tütUn şubesi şefi l\lürntazı cut vergilerin yükseltileceg-i dog"'ru yapmaları işi uray u u ış erınce 

lı 1 le uğraşmağa memur etmiştir. tetkik ediliyordu. Bu hususta bir ka-
l\rUmlaz şehrimize gelmi;: ,.e tekitler değildir. Hazırlamakta olduğu - nun olduğundan berberlerin istekleri-

f e,, .... ı '1irektörlii:1iinde çahşmağa baş- muz projeleri yakında Kamulaya nin yerine getirilemiyeceğine karar 
~ır. vereceğiz.,, ,·erilmiştir. 

------~~~-~~--~--~~~--~--~~~~~~-~~----~-------~~~-
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AA~~--·~~-~-· n~· ~~--~ ~E--ç ~İ ~ ı 
Eski sebze hôli ne halde? 

Öı ~~~~ iskelesinde zeytin tüccarlığı yapan Kemal 
ıcu <ıİ)'or ki: 

k· - Meyrelıoşta yeni hftl binası yapıldıktan sonra es· 
/. diikkanlar şimdi birer unuımi hela olmuşlardır. Bü
blllt o civar halkı buralara yitmektedir· Buranın aldığı 
~rbat manzara gayri kabili tahammüldür. Caddeden 

IJeçerkcn bile koku insanın burun direğini kırıyor •• 
~ra buraları mulıalazalı yerler olmadığından 

rüzgar toz haline gelen pislikleri de bütün bu civara 
yaymaktadır. 

Bununla heraber kabahatin lıepsi halktadır. Hal gi
bi bÜ!JÜk bir yerde halkın elbette bir lıelciya ihtiyacı 
vardır. Ve belediye bu civarda büyük bir hela yaptır • 
madan halk boş bulduğu salaşları, bunlar kapattırıldı
ğı, veya yıktmldığı takdirde ise duvar köşelerini umu
mi lıeld ilan etmekte tereddüt etmiycccktir ! 

Istanbul şehrinde 
bir gişe derdi var! 

Floryaya giden yolcular istas
çekiyorlar yonda sıkıntı 

Florya plajının günden güne imar 
edilişi ye daha elverişli bir hale girişi 
dolayısiyle, Floryaya bu yıl her za • 
mankinden daha çok akın olmuş ve o
lacaktır da-

Giden halkın en bUyük kısmı, Şark 
demiryolları trenleriyle gidiyor 

Ancak, bu trenlere hele cumartesi 
Ye pazar günleri bilet almanın ne ka- J 
dar güç olduğunu herkes takdir et -
mektedfr sanırız· 

Ayni akşamlar Tünel gişeleri de 
dahil olmak üzere buralarda müşteri
nin çektiği sıkıntıyı kimse çekmiyor·. 
Gişelerde bilet verme usulünün sa

katlığı yüzünden müşetriler, hazan, 
pekala vakitinde geldikleri ve yetişe
bilecekleri trenleri kaçırmak tehlike
sine de düşüyorlar. 

Bir Florya treninin kalkmasına yir
mi, yirmi beş dakika önce gelen bir 
mü,teri, yalnız bilet alma işi yüzün -
den niçin yolculuğundan geri kalsın. 
Yahut neye yorgun düşsün? 
Müşterilerin bir taraf fan girmesi 

Adet iken, nasılsa memnu taraf tan 
girebilmiş bazı kimselere - hele bun
lar kadın olursa, merhamet sevkiyle 
- bilet Yermek ye bu suretle diğerle
rinin sıra ını bozmak usulsuzlüğünde 
bulunanlar olmuştur. 

Florya plajına itibar arta dursun, 
bundan hayli menfaat gören Şark de· 
miryolları sosyetesinin müşterilerine 

knrşc göstereceği kolaylıklar artmalı
dır. 

1) Bilet veren memur vereceği bilet
lerin önceden paketlerini çözmüş ve 
mü~terJye karşı aleste bir , ·aziyete gel 
miş olmalıdır· 

2) Bozuk paralarını eV\·ela hazırla
malıdır. Bilet paraları daima küsur -
lu olduğu için ''e biletçinin bunun 
karşılığını vermek üzere bozuk para -
ya - her zaman - ihtiyarı olacağın

dan, tasnif edilmiş halde bozuk 
para bir bilet memuruna - Na
zik muamele kadar - lflzımdır· 

3) Gişeler, birkaç yerden açılmalı 

,.e bu yalnız tatil günleri i~in olma -
malıdır. Müşterilerin ~okluğuna göre 
herhangi gün ihtiyat üzere birden 
fazla gi~e i:.letebilmek rnziyeti her 
mevkiden temin edilmelidir. 

4) Biletçi, yanlış taraftan elir.i u -

zatınış bir müşteriye kat'iyyen bilet 
vermemelidir. Bu suretle hakları kay 
bolan başkalannın tahrik edilip asa -
biyet sahnelerinin meydan alması 

önüne geçmelidir-
• 5) Nihayet lst.anbul halkı deniz 

banyosu yapmağa eğlenmeğe, canına 

can katmağa gidiyor. Bir tren sos -
yetesinin azabını çekecek Cfeğildir Bir 
şehir halkı ile alış veriş yüzünden 
kazanan bir sosyete, bu halkın, ser • 
best bir gününde daha başlangıç • 
tan canını sıkmağa, kendinde nasıl 
hak bulur? 
Gişeler fazla arık kalmalı, çok açıl-

malıdır. 1 
Kalabalık gişelerin memurları çe • 

\'İk, sabırlı ve hazırlıklı olmalıdır. 

Tünel gişelerine gelince, son zaman
larda zaten azaltıla azaltıla hiçe in -
dirilmiş olan memurları ve gişeleriyle 
bu nakil yeri de bazı günler bir mah· 
şer haline geliyor .. 

Bu şehirde bir gişe derdi vardır· Ra· 
hat bilet alınamıyor. Hiç bilet alına
mıyor. Bilet satarak adam nakletmek 
ve bu suretle para kazanmak istiyen 
sosyetelerin, bu biletleri müşterileri -
ne veremeyişi yahut zorla Yerişi kadar 
garip bir şey olamaz. 

Buna alakalı makamların da dikka
tini çekeriz .. 

Yeni bir operet 
teşekkül etti 
Habre aldığımıza göre Şehir 

Tiyatrosunun eski artistlerinden 
Hüseyin Kemal, Şaziye, Zehra, 
Melek, Nurettin Şefkati, Yaşar, 
Sabahat ve arkadaşları "Yeni O • 
peret,, adında bir operet heyeti 
teşkil ederek faaliyete geçmi~ler • 
dir. 

"Yeni Operet,, ilk oyununu pa• 
zartesi günü akşamı Taksim Sah· 
çesinde Bedia ve Vasfinin tercü • 
me ettikleri, ve Muhlis Sabahattİ• 
nin bestelediği "Koç katrmı,, ope
retini temsil etmek suretile verE' • 
cektir. 

- - - ---- -------

Haydutların şefi kim? 
Ci) 

• 9 un akıllara durgunluk 
Cçüncü forma Dün satışa çıktı 



' 
Lağımların 
apatllması 

baDyük para 
·stermiş 

Şehirde ancak 12 
kadar t•t olu varmış 

Son günlerde lstanbulda tifo 
va'kalarının çoğalmış bulunduğu 
yazrlmıştı. İstanbul Sıhhat Direk· 
törü Bay Ali Rıza bu hususta ıun
ları söylemiştir: 

"- Mev&im tifo hastalığını aşı
lryacak bir mevsimdir. Bilhassa 
bu sıcaklarda meyvleeri yıkama
dan yiyen ve bünyesi zayıf kimse· 
ler bu hastalığa kolayca tutulur . 
lar. Buna rağmen hastanelerde 
tifodan yatanların sayısı 12 ka • 
'dardir. Açık lağımların kapan • 
ması meselesine gelince: Bugün 
F eriköyünden Kaşımpaşaya ka • 
'dar olan sahada açık lağımlar var 
dır. Bunların kapatılması büyük 
ıpara ister. Biz ancak az para ile 
mikrop yuvalarını lrurutmağa ça· 
hşıyoruz.,, 

45 1 ılt 
öğretmen 

Beykoz Sırapınar 
okulu baş muallimi 
Mehmet Aliye tören 

yapılacak 
Kırk beş yıl hiç ara vermeden 

maarifimize hi:::met etmiş bir mu· 
alli~, aynı surette çalı§mıı bir i· 
ki arkadaıiyle birlikte, Muallim ~ 
Ier Birliğinde bir büyük tören ya
pılması knrarla§mıştır. 

Kırk beş yıl hizmet eden mual • 
liaıin Beykoz Sırapmar okulu baş 
muallimi Mehmet Ali olduğu öğ· 
renilmiştir. 

Tören yapılacak diğer bir mu · 
allimin, Kandilli lisesinden Akil 
olduğu sanılıyor. 

-o-

Casus 
avrensin 

Filmi alınıyor 
Londradan gelen bir habere 

!trgiliz Entelicens Servisinin en 
tanmmt§ adamı Lavrenı'in "Çöl· 

1 
ae i'Yaı:n,, isimli kitabının filme 
almmaaı kararla§mıştır. 

Bu fibnr,le La'Vrns rolünü Yal -
ter Had isminde genç bir sahne 
aktörü yapacaktır. Ken:lisi lngi· 

Jizdir. Filmi çevirecek olan rejisör 
lfAleksandr Korda, Lav:-ens'in ai-ı 
lesi tarafından kendi emrine bıra· 

1 

'kıle,n ve Lawense ait evrakı göz· 
1-aen geçirmekte ve bu casusa dair 
malbmat toplamaktadır. 

Lavrensin rolünü oynıyacak o· 
lan genç sahne aktörüne özel bir 
one;tı (hususi bir ehemmiyet) ve· 
rilmektedir. Bu genç, Lavrense 
göze çarpar bir benzerlik göster • 
mektedir. Byou krnadır. Film ya· 
kında çewilmeğe başlanacaktır. 

Sivas - Erzurum 
demiryo u 

HABER - Akşam PostaSi 

Sarhoşluğun Tevfik Rüştü 
sonu Aras 

Biiyilkadada gece Untimüzdekl hafta 
birden sonra isten- Cen~ye gidiyor 

miyen bir deniz Dıı tıleri Bakanı Tevfik Rüştü 
Aras Uluslar Kurumunun 4 ey]ul-

ban yosu de yapacağı toplantıda bulunmak 
Büyükadada bir çamatırcı ka • üzere önümüzdeki hafta içinde 

dının sarhoı olarak kahvede ve Cenevreye hareket edecektir. Bu 
sokaklarda gürültü ve patırdı yap toplantıda ltalyan • Habet anlat· 
tığmı dün yazmı§tık. mazlığı tetkik edilecektir. 

Adada dün gece ıarhoıluk YÜ· Dün Yunan Elçisi Sakelaropu • 
zünden bir vaka daha olmu§tur: los Perapalas oteline giderek Dı§ 
Burada hamallık yapım Selanikli itleri Bakanı Tevfik Rü§tü Araaı 
Ahmet dün gece saat bir buçuğa ziyaret etmiştir. 
kadar rakı içmiı, sonra rıhtım bo- ______ _.,.. ______ _ 

yunda gezmeğe çıkmıthr. Ahmet 
kendisini bilmiyecek derecede 
sarhoş olarak rıhtımda dola§ırken 
muvazenesini kaybetmif, denize 
dütmüştür. Ahmet denize dütün· 
ce kurtulmak için çabalaamğa 

başlamıısada muvaffak olama · 
mı§tır. Bir müddet sonra rıhtım • 
dan geçen bir ada~ denizde biri • 
sinin boğulmak üzere bulunduğu· 
nu görünce bağırmış, bekçiler ve 
memurlar yetİ§erek hamalı deniz· 
den çıkarmışlardır. 

~~eLIJ'~lj 
Ağaçtan düşt:ü 

Mecidiye köyünde Tatocak 
caddesinde oturan dokuz yaımda 
Süleyman dut ağacından dütmüş 
yaralanmıştır. 

Kumar oynarken 
Ayvanaaray caddesinde 49 numa· 
ralı kahvede Eniı, Mustafa, Şevki 
isminde üç kiti kumar oynarken 
yakalanmışlardır. 
Kaçak et: 

Beyazıttn Cumhuriyet cadde • 
sinde 117 numaralı kasap laken -
derin dükkanında yedi kilo kaçak 
sığır eti bulunmuş, muıadere edil
miştir. 

Yaralandı 
Bakırköyde oturan Anastasın 

bindiği motosiklet Hünkarsu~n
da ameleden ihsana çarparak ya· 
ralamı~tır. 

Otomobil çarptı 
Şoför Burhanm idaresindeki 

2013 numaralı otomobil Ergene · 
kon ~addesinde 12 ya!ında Mano· 
la çarpmış, yaralamıştır. 

u;ak fırladı 
Balatta oturan yedi ya,mda 

Moiz kasap Mikailden et alırken 
bıçak birdenbire kasabın elinden 
fırlamı§, Moizin sol kolunu yara · 
lamı~tır. 

Kuyuya düştü 
Hendekte Revani ı;okağmda o • 

turan Agobun kızı dört ya§ında 
Zaruhi evin alt katında oynarken 
kuyuya düşmüş, sağ olarak çıka · 
rdmıştrr. 

Dsküdar-a 
geçerken 

Miralay mütekaidi Bay Nuh 
Zeki Be~iktaştan bi~diği lsmailin 
sandaliyle Üsküdara giderken 57 

numaralı vapurun dalgası yüzün· 
den sandal devrilmiş, denize düş· 
müşlür. Etraftan sandalcılar yetiş 
mi§, her ikisini de l<urtarınışlar • 
dır. 

Yugoslav 
a<abinesinde 

üç bakan istifa etti 
Belgrad, 23 - Yeni kurulan 

partiye iştirak etmek istemiyen 
içtimai yardım, tüze( adliye) ve 

orman ve madenler bakanları isti
fa etmişlerdir. Başbakan istifala· 

rı henüz kabul etmiş değildir. Ka· 
binede yapılacağı haber verilen 

değİ§iklikler 29 ağuatoıta Bled 
§ehrin<Ie toplanacak olan KUçük 

anla,ma kongresinden sonra ya -
pılacaktır. 

ltalya 
zahirelerimizi 

fazla mıktarda 
istiyor 

Son günlerde bütün dünnL pi • 
ya.ıalrında olduğu gibi memleke· 
timizde de ltalya ile yapılan ahı 
verişlerde daha ihtiyatlı hareket 
edilmekte olduğu görülmüttür. 
Buna mükabil ltalya birçok mah· 
ıullerimize müşteri çıkmıştır. Bil· 
hasaa zahire fazla istenmektedir. 

ZA/flAN - lzmirde açılan serginin 
ehemmiyetinden ve seneden seneye 
daha güzel daha geniş bir ölçüde var· 
lık gjjstcrcn lzmirlilcrin bu muvalla
layetinden bahs ı·e onları takdir et -
tikten sonra diyor ki: 

lstanbul nüfus itibariyle de, mcvkü 
ı·e iklimi itibarile de herhalde /;mir • 
den çok mühim olduğu halde. burada 
senelerdenberi açtığımız sergiyi niha · 
11et bir mektebin dört beş odasiyle. 
üç beş snfa ına sıkıştırmaktan başka 
f1ir marifet gösteremcmekteylz. iki 
§ehrin sergileri arasındaki bu azim 
fark bile lzmirlilerin, ticari ve ikti
Badl salıaİarda teşebbüs kabiliyetleri
rıin, faaliyetlerinin büyük bir delili • 
dir. -------

Karpuz 
yüzünden 
Karpuz bıçağı 
Mustafanıo sol 

Otuz beşinci kilo.. Yurttaş: 

l<asığına s~plandı 
Floryadaki inşaatta çalışan a • 

melelcrden Bahri ile Musatfa dün 
gece saat yirmi dörtte bir karpuz 

yüzünden kavgaya tutuşmuşlar • 
dır. Kavganın sebebi de, Bahriye 

ait olan karpuzu Mustafamn izin· 
siz olarak alıp yemek istemesidir. 

metreyi buldu Yaşamak ve kazanmak için çalı . 
Erzurumda da bir rnnk nasıl önemli ise arthrmnya ça
şeker fabr-kası 1 Jışmak da o kadar önemJi olduğu. 

kurulacak nu unutma. Ulusal ekonomi Ye 

Erzurum, 23 - Sıvaa • Erzu • arttırma kurumu 
rum demiryolu1 Sıvastan itibaren :._.ı:ı:m~11:ı:11-ıs:ııı-:ıımııı11131-.-.mm~ 
35 inci kilometreyi bulmuştur. 

ıYolun daha çabuk bitirilmesi için 

Erzurum.dan da inşaata başlan • 

maşı dii!ünülmektedir. Bu yol Sa· 

rıkamışa kadar uzatılacağı i~in bu 
lusnun keşifleri yapılmaktadır. 

Erzurumda bir §eker fabrikası 
kurulmaaı da muhtemeldir. 

Kavga birdenbire şiddetlenmiş, 

Bahri karpuz bıçağını Mustafanm 
sol kasığına saplamıştır. Mustafa· 

nm feryadına diğer ameleler ve 
zabıta memurları yetişmiş, yerde 

1 
kanlar içinde yatan Mustafayı he

men bir taksi ile latanbuia gönder 
mişlerdir. Mustafa Gureba hasta
nesine kaldrrılmıştır. Yarası ağır· 
dır. Amele Bahri yakalanmııtır. 
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Almanya pa as z ka dı 
iki isti raz t vi iyle 

hal t<tan ö ünç alı yor 
Berlin, 24 - Her biri beşer yüz 

milyon marklık iki istikraz tahvi· 
linin piyasaya çıkarılacağı res:ni 
bir tebliğle bildirilmektedir. 

Bunların faizleri yüzde 4,5 ola-

caktır. lstikrazın biri doğrudan 

doğruya akdedilecek, diğerleri i141 

ihtiyat para sandıklarından ah • 

nacaktır. 

babam Hüseylnin Anam 
başına gelenler 

Zabıta me, ___ urunun 
da par~sı ç rpılır mı 
Merkezi boylayınca yanlış kapı çaldığmJ 

anladı ama, ne yapsın !. 
Meşhur sabıkalılardan Ananı, 

babam Hüseyin birkaç gün evvel 
Anadoludan gelen bir tüccarın 
parasını çarpmaktan suçlu olarak 
yakalanmıştı. Hüseyin dün akşam 
üstü Beyoğlunda bir vazife ile do
latan ikinci ıube ahlak zabıtası 
memurlarından Bay Alaettin Sel
çuğun ani olarak boynuna sarıl -
mıı: 

- Anam, babam ben seni tanı
yorum! diyerek elini memurun 
göğsüne vurmu§tur. Memur da ıa· 
bıkalıyı tanıdığı için acı çıkart • 
mamış, suç iılerken yakalamak İ· 
çın: 

- Ya ... Nereden tanıyoraun1 
Fakat ben aeni hatırlıyamadım! 
gibi sudan cevaplar vermiştir. Bu 
görüşme esnasında Hüaeyinin 
parmaklan memurun yeleğinin 
düğmelerini ~özmüş, yeleğin iç 
cebinde bulunan cüzdanı çekip a• 
lırken zabıta memurunun eli ıa· 
bıkalmın bileklerine yapıfmııtır. 

Zabıta memuru Hüseyini doğruca 
merkeze götürmil!, bir zabıt vara· 
kası tutulmuştur. Anam, babam 
Hüseyin merkezde memurun hü • 
Yiydini öğyf.ınlnce: 

- Eyvah ... Yanlı§ kapı çalım • 
§im! demi§tir. · 

Izmirin yeni valisi 
işe başladı 

Beyana ında " Eski valinizi 
aratmamıya çahşacağım,, diyor 
Karşıyakada bir berber, karısiyle kaynana., 

sını ve kaynatasını ustura ile yaraladı 
lzmir (Ozel) - Izmir ilbaylığınaf Bir berber bütün ailesini 

tayin edilen Bursa ilbayı Fnzh şehri-
mize gelmiş;· bir diyevinde (beyana • ustura/adı 
tında) şunları söylemiştir: 

"- lzmiri, memuriyet hayatımın 
on üç senesini bu ilde geçirmek itiba
riyle, çok iyi tanır \'C se\'erim. Burada 

eskidenberi başlamış olan yol üzerinde 
talı§mnk ve mu\'aff nk olmak emelin 
deyim. Başta siz gazeteciler olmak 
iizere hütün il halkının benimle bera
ber )'Ürüyeceğini ümit etmekte)im. 
Sayın selefimin on yıldanberi Izmir • 
ele başarmağa mu\'affak olduğu ö -

nemli ''e değerli işlerle yollarını aç -
tığı işler, hepimizin bildiği gibi, ilin 
büyiik ihtiyaçlarına cevap verecek du

rumdadır. Bu ili iyi tanımış olmak i · 
tibariylc acemilik devresi geçirmemek 
benim ve belki dtı ilin kaıancıdır. 

General Kazım Diriğin ayrıldığını 

il halluna duyurmamağa muvaffak ol 

mamn güçlüğiinU biliyorum. Fakat 
bu ödevi biraz noksan olsa bile yeri-
ne getirebilirsem, kendimi mutlu sa • 
ya cağım.,, 

Karşıyakada Hilmi nammdaki bir 
berber, kayınbederi Ahmetle kayna .. 
nasını \'e karısını ustura ile yaraladı 
ve kaçtı. 

Hftdise, geceyansı olmuştur. Sebep 
de, karısının kendisi ile kavga ed~rek 
bahasının evine kaçmasıdır. 

Hilmi, kendisini almak istemiş, ka • 
dm reddedince kızmış ve bu suçu i~ • 
1 • t' J 
emış u. 

Jl;fenemen yolunda 
otomobil kazası 

Menemen yakınında Ulucak kö)il 
şoscsinden geçen otomobil kazası tah· 
kikatı devam etmektedir. Derganıs. 

25 numaralı otobiis, bu yolda karşı • 
laştığı (Burhaniye 1) numaralı kanı .. 
yonctlc bir yük arabasının arasından 
süratle geçmek isterken kamyonete 
çarpmış, çamurluğundaki jaııdarı:na 
Ahmet ölmüş, şoför İbrahim ile Ek • 
rem namındaki yolcunun kolları kı • 
rılmıştır. 

Hltlercllerın bozduğu ı ltalyan 
Katolik elçiliğin"n 

gençler birliği Dtin geceki şöıenl 
O 1) h Dün gece, ltaly~n Sefiri Carlo Londra, ( ze - Müni ten p 

Galli ve refikası, Beyoğlunda, a"' 
gelen bir habere göre, Nazi hü · t 

lazzo Venezia ismindeki sef are .. 
cum kıtaatı mensupları, Hungern- hane binasında şehrimizin tanın.· 
berg' de 36 kişilik bir katolik kam· mı yerli ve ecnebi simalariyle h; 
pını bozmuşlar, çadıdarmı alarak manrmızda bulunan ltıılyan geın 
katolikleri evlerine göndermi•ler· 1 • b' 1 • b. ··ı (ziyafet) ~ erı zıt. ıt enne ır şo en 
dir. vermiıtir. Şölen, ihti~ içi~ 

Söylendiğine göre, bu katolfü •=ço=k=sa=m==ı·m==io=lm=u=ş=tu=r=.==:==-:~ 
1 • H' 1 1 · • 1 } ( k A) talimler gör .. genç erı, aynen st er genç erı gı· l gUn sile as erı 

bi teçhiz edilmişti ve kampta her ~ mekteydi. 
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Aşk ü ç ü 1n ya tP o O a 1n tt 

lbltlıyüı D<errl 
Düny©1 ~ü~~Oolrilön 

[P'~ŞÖn~~aaa 
FahrOnname adlt eski F'arisı 

Nakleden: tarih romanından ehn"'•at.ır . 

( Hatfr~ SiJre111Ja) 

Bir seyyahın anlattıklarına göre 

Cenubi Amerika yerlilerinden 
çoğunun inandığı bir kuvvettir 

Hangi tffkek veya kadın aşka hakim 
olan, oou tahrik \·e idare eden veya 
P&rçahyan gizli kuvvetler bulmak 
hülyasına kapılmamıştır. Medeni mu
&srrlarımadan tutunuz da en iptidai 
lnaanlar arasında bu hayale dair hu
rafeler, çeşit çe§it telfıkkiler vardır· 

Yıllarca aralarında yaşadığım Ce
Jtubi Amerika yerlileri nezdinde aşk 
büyüsünün bütün diğerlerine üstün -
IUğiinU gördUm. Bolh•yalıların "Ga -
canki" Peru halkının "Pusanga" Ko • 
lom biya ve Venezüellahların "Pusa • 
na,, adını verdikleri aşk büyü)erini 
Yalnız büyücü eihirbazlar değil, ka -
dınlar bile hatırlarlar. Bunları elden 
ele, anadan kıı.a taşırlar. 

Gizliden gizliye taşınan bu 
büyü nedir biliyor musunuz? Hayvani 
ve madeni bazı maddelerle karıştın -
lan otlardan yapılmış eksirler ve mer
hemlerdir ki hazım veya temas su -
retlle müeS!lr olduğu sanılır. .. 

Bu sa~ma sapan büyülerin tesirine 
Yerliler o kadar çok inanmış bulunu -
Yorlar ki, birçok heyecanlı ve karışık 
aşll facialarını hep bu büyülerin tes i
rine atfetmektedirler· 

K.olomblyanın Yenezüella sınırları -
na ve Amazon ormanlarına kadar uza 
N.a ovalannda hu raf eye kendilerini 
kaptrrmı~ olan milyonla jnsan 
Pusana denilen büyüye çok ehemmi -
Yet verirler. 

"' .... 
)'eı:lller, medeniyetle temas etmiş 

l'eya hiç temas etmemi~ olsunlar, en
llo&rafya bakımından enteresan bir 
~ ınevzuu teşkil ederler. Bundan 
ötUrtidUr ki on 1arı yakından tetkik 
etnıefe merak ettim. 

Orokue köyune geldiğim zaman bu 
ıeni, tetkik seyahati için bana yar -
dııncı olmak üzere bir zenci bir melez 
ve bir Amerika yerlisi seçtim. 

Zenci YenezUellah olup adı Betan • 
kurctu. Serseri ruhlu bir adamdı· Dört 
te Uç kanı yerli ve dörtte bir kanı Is · 
Panyot olan melez Kanuto korkunç 
Kibos kabilelerinden birinin şefini ta -
nıyor, hattft onun sıkı sıkı dostu hu -
lunuyordu. Piyapokoslu olan yerliye 
Celin~ adı Julyostu. Muhtelif lehçP
lerl biliyordu. Bilhassa nehir yolcu • 
luğunda ı,ime yarıyacaktı. 

Kurak mevsimin başlangıcı ~yı · 
lan martta yola koyulduk· Dağlık bir 
nnnt.akadan geçerek Meta sahillerine 
indik. 

Kurak mevsimde yerliler burada av
lan,.._k itiyadındadırlar. Gündüzleri 
J>ek iptidai bir tarzda yapılmış olan 
~llar llzerinde avlanıyor, Meta kı},
sına çadır kuruyorduk. Bir akşam 
Ytmetinden sonra zenci Batankurla 
batbışa vererek konuşmağa daldık. 
ilen KoJombiya ve Venezüellalıların 
''Pasa.na,, dedikleri büyü bahsini aç
tım. Bu saçma hu raf eye neden inan
tıkiannı sordum· 

Batankur açık göz bir adamdı. Ol -
dukça iyi dü§Unüyordu da. Böyle iken 
hana şu cevabı ,·erdi: 

- Pusana bir aşk bliyüsiidür. Ona 
nasıl lnanmıyayım ki tesirini kendi fi. 
Zerimde denedim. Bakın sine başım -
dan geçeni anlatayım: 

Geçen sene Venezilellanın Vişada 
mevkllnden geçerken orada bir me -
lez kadınla tanıştım. Sokulgan ve gU· 
tel bir kadındı· Hoşuma gitti. Çabuk 
«tost olduk. Ve birlikte Rio l\lukoya, 
oradan da San Pedroya gittik. 

Az zaınnnda bu kadına esir olmuş
tum. Onun bir dediğini iki etmiyor. 
her kapri~ine boyun eğiyordum. 

Bq f edak!rlığıma mukabil onun da 
bent sevdiğini ummakta idim. Fakat 
~ok geçmeden aldatıldığını anladım· 
)feıez kadın beni a\'tlÇları içine aldı
lnta emin qJduktan !onra başkalan 
ftı tlt eflenlyor ve hattA bu ihanet1e
l"fnl saktamağa bile IUzum görmilyor
tlu. Oyle ki beni aptala çevirmişti. 

Kendimi toplamağa çalıştım. Orada 
ortakçıyık suretiyle işlediğim tarlada 
biraz para kazanacağımı ümit ediyor
dum· Döylelece bana ihanet eden ka
dının tesirinden yakamı kurtaracak -
tım. Halbuki bunun imklinsız olduğu.! 
ou gördüm. Çünkü sabahları taze bir 
yficutla neşeli olarak işe sarıldığım 

halde güneş başımız üzerine yüksel -
di mi vücuduma dayanılmaz bir ke -
siklik ariz oluyor. çalışamaz bir hale 
geliyordum. Baş ağrılan, kesiklik be
ni bitirecekti. 

Daha tuhafı şu ki evde melez ka -
dının yanına döndüm mü ne baş ağ -
rısı kalıyordu, ne de kesiklik.· Anlı -
yordum ki onun bakışları beni hayata 
döndürUyordu Zaten o da ıstırabıma 
alA.kadar görünerek beni yanında a -
lıkoymak istiyordu. 

Asla doymak bilmiyen bir kadındı. 
Sevilmeğe, ardı arkası kesilmeden se
\ilmeğe, aşka susamıştı .. Onun bu ih -
tirasını söndürmek imkAnsız gibiydi· 
Bir giln kom§U kadınlardan biri bana 
u haberi verdi: 
- Dostun seni Pusanası ile CbUyil

ü ile) tutuyor. Jstersen seni bu bil -
yüden kurtararak iyi edebilirim. 

Filhakika onunla anlaştım. Bana 
bir hap yutturdu· Baş ağrılarım, vU • 
cut keslklitf m bitti. Güzel pzel ça
htmafa koyuldum. 

Bundan ce.aret alarak dostuma git
tikçe daha az yüz veriyordum. Günün 
birinde kıskançlıktan kendini yiyecek 
gibi oldu. Ye bir başkası ile kaçtı. 
Ben de başımın yazısı olan beladan 
kurtuldumJ 

Belankur kendini çok ilgilendiren 
hu mevzuu hiraz daha ballandırdı· 

Ye kendi inanına kuvvet veren ikin -
ci bir hik6ye dahil anlattı: 

- Birkaç YJl evvel Venezüella hü -
kOmeti Orenek boyunca bir yol inşa -
ettiriyordu. Bu inşaata nezaret için 
Karakastnn bir Yenezüellalı mühen • 
dis gönderildi. Mühendis kendisiyle 
ı,ırlikte zayıf nahif bir kadın da getir
mişti. Du kadını çıldırasıya se\·iyor -
du. Ona o kadar bağlı idi ki in~tı 
ve tersanedeki karışıklığı unutur gibi 
oldu. Hiç bir işe haktığı, hiç bir şeye 
ehemmiyet verdiği yoktu· Arkadaş -
Jan bu vaziyetten endişelenerek ona 
\•aziyeti anlattılar. Ve nihayet bütün 
ihtarları para etmeyince yüzüne karşı 
şunu söylediler: 

- Bu kadın sana l!yık detfldir. 
tter haliyle seni gülünç bir mevkide 
düşürmü~tür. Eğer seni aldattığına 

inanmıyorsan seyahate çıkacakmış 
gibi görün. Sonra geç vakit anSizın e
\ine dön· Seni kimlnte aldattığını gö
reı:eksin. 

Hatta burada içimizden hangisini 
istersen seç o derhal karını ele ve • 
recektlr. Bu kadar çabuk düşen bir 
kadın sana hayat yoldaşlığı edemez. 
Şuna kaniiı ki o seni bir Pusana ile e. 
linde tutuyor. İstediği gibi oynatıyor. 
Bagajları aranırsa bu iddiamızın de
lili de kolaylıkla meydana çıkar· 

Mühendis arkada larının tavsiyesi • 
ni tuttu. Yolculuk tedarikine başladı. 
Karısına nda ederek evinden uzak • 
laştı. Akşam e,·e dönünce tapınırcası
na sevdiği kadının kendisini aldattı . 
fını gördü. 
Bağajları arantlı. Icinde ne oldu • 

ğu hflinmiycn bir şişe bulundu. Meş' 
um kadının aşk büyüsü bu şişeden i
baretti. 

Böylece mühendis bütün işçiler kar
şısında kadını kovdu· Eşyaları ite bir
likte Gudad Bolh·ara gitmek üzere o
lan bir kayığa bindirdi. Kadın yalvar
dı. Yakardı. Ağladı ve tehdit etti. Fa
kat şişe parçalanmış olduğu için mü -
hendis hürriyetini kazanmıştır. 

Melez Kanuto arkadaşının söyle -
diklerini anlattı: 

_ Ben gözlerimle görmeyince ı 
kadar Pusanaya inanm~un. Birkaç 

yıl önce Kazanara ovasında çalrşmk
taydım. Patronun oldukça güzel n 
zarif bir kızı vardı· Orada çalışan bir 
zen lcile birlikte büyük sürüleri sev • 
ketnıeğe memur edilmiştim. BJr kaç 
gUn yürUyUşten sonra patronun çiftli 
ğine reldik zenci arkadllflJD bana 
rusanadan bahsedince kahkahalamnı 
bastırdım. Bir ıün dedi ki: 

Göreceksin, Pusana ile patronun kı
zını elde edeceğim.,, 

Günlerce yerliler arasında dolat • 
tık. 

Arkadaşım burada aradıfl Ulcı bul 
muştu. Birlikte çiftliğe döndük· 

Patronun kızı zencilerle daima alay 
ettiğine göre, arkadaflDlID ne dönme 
si beyhude kalacağına inanm11tım. 

Halbuki çiftlife döndUjUmUs za -
man gözlerimin fnanamıyacağı bf r 
manzara ile karşrla§tnn. 

Bizin karşılıyan patronun kızıydı. 
Zenci, yerlflerden aldıfr eeza ile elini 
ovuşturdu. Sonra hiçbir te>' yokmuş 
gibi genç kıza yaldaprak elini sık -
tık· 

Genç kız bize içki ikram ettf. Fakat 
seyahatimiz hakkında fstedlfl tafsl • 
IAtı hep bana soruyordu. B8ylece zen
cinin bUytlsti boş oldutuna lltlkmet -
miştlm. O, f liturnzca f ddiumda ıs
rar ettir 
Arkadaşımla aksini ~ tutuı -

tum. 
Hamaklarnnız blriblrfne yakmdı. Zen 
cinin gizli davetlerini da,.akta 1 -
dim. Gece geç vakf t patronun kısmı 
ince gömleğiyle ayaklan ucuna basa
rak ilerlerken gördüm. Kendinden 
geçmlte :benzfyen bir hali ftrclı. Zen • 
cinin hama.tına yaklaprak clblnlfll -
nl kaldırdı· Kulafına bir oeyler siy • 
Uyerek yanma lfrdl. 

Şafak sö"kUneeye kadar onunla be
raber kaldı. 

Bahsi l<aybetmlftlm. 
Kanutonun ba gtllttnç hlklyesfne 

cevap vererek dedim ki: 
- Bunda bUyUye inanacak ne ftr? 

Kız zenci ile daha önceden senıtı o • 
labilir. Sana hltaplanna gelince sev • 
gMni gizlemekten başka hiç bir l'Y 
delAlet etmez. 

- Hayır, hayır dedi· Bu kıı zend • 
teri sevmezdi. Hatta onlardan nef -
ret ederdL 
Kanutı> devam etti: 

- Bütün tllanoeta Pusanadan 
bahsedilir? Evlenmek lstiyen genç 
kızlar, gilzel kadınlan tide etmefe p 
hşan delikanlılar hep bu yola düter -
ler. 

Pusanalann en sihirllslnl hazırlı -
yanlar da bu yerli kabilelerdir. On -
tar bunu gizlice ve dint takayyUdatla 
hazırlarlar. Pusana yaptıkları gilnler 
de oruç tutarlar· T.uz Yemekten, tuza 
el sürmekten kat'I olarak çekinirler. 

Piyapoko köyünde bana bir miktar 
pusana tozu vermişlerdi. Onları güneş 
te tetkik ite ufra§ırken yerliler ya • 
nıma yaklaJtılar: 

- Bununla ne yapıyorsun diye sor
dular. 

- Ne yapıldıfını bilinıiniz. 
- Ru çok kötü bir §eydir. Bunu he-

men yere atınız· Size kadınların er -
kekleri esir etmek için kullandıktan 
pusanayı vermişler .• Halbuki biz er -
keklerin kadınları elde etmek için kul 
landığımız pusanalar başkadır. 

Yerliler bana bu garip toıdan da 
bir miktar ' 'erdiler \"e şunlan anlat . 
tılar: 

- Erkeklerin kullandıkları pusa • 
nalar iki kısımdır. Biri yalnız meşru 
zevce için kqllallılır. Maksat sevilen 
n haypt ortağı rctPılan kadını daima 
sadakatle muhafaza etmektir· 

ikinci tt~idine geJince bu gelişi 
güzel \ıtl\it geçirmek fçln kadın avla
mnğıt yarar. 
Slı Avrupalılar }?lzi.nt afi< b-.yüht -

rimize inanmazsınız. Fakaı 1>11 büyüyP. 
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Höngam naralar atarak çadıra 
hücum etti askerler, hattı ya
rarak çadıra girdiler, padişahı 

vurarak öldürdüler 
Civar tehirlerin hepaine ca -

ıualar gönderererek ka~kların 

nerede bulunduğunu öğrenecek -
ler, ona göre tedbir alacaklardı ... 

• • • • 
Dört ıüvari, arkalarına bile bak 

madan yol alıyorlardı. Oç gün üç 
ıece ıittikten tonra, bir gün, sa -
balı vakti, Ferah ıehrine vardılar. 
Burası, Hümanm tah olduğu fe • 
hirdi. F~t, dört yolcu, bundan 
tamamiyle bihaberdi. 

Bir kötede bir ev tuttular. Ta· 
biatiyle cuuı filin meselelerin -
den haberleri yoktu. "Birkaç gün 
burada dinlenelim!,, derken ca • 
auıun biri, onları gördü. Derhal 
arkadqlarmdan birini Şahı Nis • 
vanın babasına haberci gönderdi . 

Kıaa bir zaman sonra, Hümaya 
memleketin tahı olmak sıfatiyle, 
komtu devletten bir haber geldi: 

"O dört kitiyi bana teslim e • 
din!,, diye Şahı Nisvanm babası 
istiyordu. 

Bir gün Hurrem ile H3nglm, 
gafil gafil ortada dolqırlarken, 
tevkif ohmdular. Y anlarmdakiler 
de tevkif olundu. "Nikahlı Sul • 
tan,, diye b.nımnıt tahm huzuru
na çıkarıldılar. 

Hüma, Hurremi görür görmez 
tanıdı. Fakat, tanıdığmı belli et • 
medi. 

Kıaa bir iıtintaktan sonra: 
- Bunlan hapsedin. Aktam ü • 

zeri, bu delikanlıyı bana getirin. 
Tekrar iıtintak edeceğim! • dedi. 

Aktam üzeri bat ba§a kaldıkla· 
rı vakit: 

- Olup bitenleri bana anlabn 
bakayım! • emrini verdi. • Fakat 
herteYi olduğu gibi aöyliyecekıi • 
niz. Bana yalan söylemekten çe -
kinin. Çünkü anlarım! - dedi. 

Bizimkiler, aflıyarak, çektikle
ri gamlan anlattılar. 

Hüma da, nikabı arkumdan, 
çektiği azaplara ağlıyordu. Fer • 
ruh için uğradığı beli.lalan düıü
nüyordu. 

Mahbuslara dedi ki: 
- Halinize acıdım. Sizi teslim 

etmiyeceğim. Korkmayınız. Ha -
yatmızdan emin olabilininiz. 

Komtu §aha name yazdı: 
"Burada size teslim edilecek 

kimıe yoktur!,, diye haber gön • 
derdi. 

Bu name, ıahı fena halde kız • 
dırdı. Bilhassa, namenin altında 
fÖy)e yazılıyordu: 

"Kızınızı Hurreme vermeniz 
münaıip olur. Zira, onun gayet iyi 
bir delikanlı olduğunu biliyo • 
rum • ., 

Şah, itte buna bir türlü taham· 

tutulmuş bir Avrupalı vardır. Aklını 
kaçırarak Orenokun müthiş akıntısına 
kendisini hırakmıştır. 

. 
mül edemiyor, ter ter tepiniyordu: 

- Bu türedi ıah, benim ıüla!e
mene karıtıyor? Yokaa beni eli.
lem içinde rezil mi etmek istiyor? 

Bu hiddetle, büyük bir ordu top 
ladı. Hümanın aalta.nat ıürdüğü 
Ferah ıehrine doğru, yiirümeje 
baıladı. 

1 

Tabiatiyle, Hüma da gafjl dur-
madı. O da ordu topladı. MuhHa
ra eanasmda, dü§manm orduau ü
zerine bir huruç hareketi ya~ 
Hurrem, burada da cansipara.ıut 
dövü§üyordu. Hele Höng8.m, u ~ 
!anlar gibi naralar atarak aaldm
yorıdu. 

Aıker, onlan görünce p~ 
geldi. Doğruca padiphm çadırı • 
na hücum ettiler. Nöbetçi hatları
nı yardılar. 

Askerlerden biri, pa(liıaJim 
göğsüne bir ok aapladiğı gibi, ona 
cansız bir ceset olarak yere dev~ 
di. 

Padif8.}ılan b1en aıkerler, tariı
mar oldu. Çil yavrusu ribi etraf.: 
dağıldı. Hepıi de k5ylerine gide
rek yangeldi, oturdu. 

Hümamn orduau, il~rlodi. Öl • 
dürülen ıahm bütün memleketini, 

liolaylıkla, biç kan dökmeden 
zaptetti. Mu2aff erane ıehre gir • 
diler. 

Şehir halkı, tahlarmm aldüff • 
nü itilince, ilkönce dehfet içinde 
kaldı. Fakat ıelen Nikahlı Şalım 
çok idil bir inaan olduiunu ititin• 
ce, yüreklerine .oiu)i au "'Pildi. 
Kendiıine ,ehrin anahtarım tea • 
lim ettiler. Ulema da derhal bt.t 
etti. . 

Artk H.. ....::.L~· 
1 ' umanm f"9&&çı.1De " 

tebaaıı araımda aevilmeainin tfe
receaine payan yoktu. Heıtu. o • 
nu tebrik ediyordu. Memleketin 
hudutlarını büyütmüttü. lamb» 1 

fatih dediler. 
(Devamı oar)) 
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Hasan Rasim Us 
Basıldığı qer (VAKiT) nıatbaaaı 

Yerlirein hurafelerini kendileriyle :---lm!!l--~!11!1111111111!!11!1111-.!!ll!!'l~ıımıı• 
münakaşa edecek değildim · Yalnız u -
yanıklık kudretlerini fazlalaştırdığı -
na şliphe olmıyan bu tozları kimyevi 
tahlili yapılmak üzere Avrupaya gön
dermiştim. Maalesef aldığım cevapta 
neden bah!';etfiğimin nnlnşılnmndığı, 

gönderdiğ"imi bildirdigi m palteffn asla 
alınmadığı bildiriliyordu. 

K U Pl>N 
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24-8-935 
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Tek gözlü tayyareci ile beraber · 

Amerikanın büqük 
mizahcısı da öldü 

Nevyork (Özel) - 'l'ek gözlü denia 
Jem uçucusu Viley Post ile birlikte tay

yarelerinde parçalanması neticesinde 
Amerikalı meşhur sinema arti ti ve 
mizah muharriri Vil Rogez'in de öl -
mesi bütün Amerikayı deh:ıet içinde 
bırakmıştır • 

.Ayan meclisi birdenbire toplan -
mayı kesmiş, aza sükut etmişler ,.e es. 
ki harbiye nazırı Patrik Hurlny Vil 
Rogers iÇin kongrenin meşhur a -
damlar salonuna bir heykel dikilme • 
sini teklif etmiştir • 

Şarlo, o gün i!;in çalışmamıştır. 
Her iki ceset, Ala~kada beyazlara 

nit bir misyoner hastanesine alınmış
tır. 

Bunları, hava yoluyla ana vatana 
getirmek için tertibat alınmaktadır. 
Deniz kıyıları iri buzlarla geçilmez 
bir haldedir· 

Yil Rogers :>G ,.e Yiley Post 35 ya -
şında idiler· 

Sinema artisti, Vil Rogers Viley 
J>o .. ta, tatil ~eçirmek için refakat et -
mişti. 

.. Yil Rogers'in ölüm haberi 19 yaşın
daki artist kızına bildirildiği rnkit, ' 
kı7., ~erisinde bir pilotun öldürğü bir 
tayyare kazası gösteren bir filmin 
provasını yapıyordu. O filmde başka
dın roliinii oynamakta idi. 

Rogers·in yakın bir arkadaşı olan 
Amerika cumhurrebi Huzvelt, "iki 
seçme Amerikalı gitti,, diyerek acın -
mıştır. 

Hogers tayyareyle ~ok yolculuk ya
pardı. Çok zeki lfıtifcleri gerek yazısı 
ve gerek filmde halkı giilmeden katıl 
tır ve bunun devamı istenirdi· 

Mizah muharriri bir sakız ilanına 

isminin !'onulması için 6000 sterlin 
almıştı. \'c her yıl iki film yapmak 
üzere J , 0,000 sterlinlik bir mukavell" 
yapmıştı. 

Senede 50,000 sterlin de yazıluın -
dan kazamrdr. Radyoda da söylerdi. 
Herbirl 14 dakikadan 14 söylev için 
1:5,:\!l:l terlin almakta idi. 

Hava te 
bile 

A~!tara, Ha va 
tehlikesini bilenler: 

8119 B. Süreyya Ülker Riün -
yon. Adriyatika di Sigorta T. C 
Fener 1. İstanbul 20, 8120 Türki -
ye hususi direktörlüğü 50 lira bir 
defalık 2121 B. Kalust Bert Tel. 
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Ş. 40.80, 8122 Şişmanyan Ernes -
tin Tel. Ş. 21.60, 8123 Mehmed 
Selim direktör 79.20, 8124 Adil 
Hasan Basri Tel. Ş. 48, 8125 Mav
ropulo Miltiyadi Tel. Ş. 20.40 
8126 'Nusret Kolçak lstanbul E -
minöo)i. 20, 8127 Kadri Altın ışık 
20, 8128 Yakup 20, 8129 İsmail 
Kemal 20, 8130 Kere Kemaloğlu 
Mchmed 20, 8131 Bekiroğlu Mus· 
tafa 20, 8132 Ömer Süleymanoğ· 
lu 20, 8133 lsti~anos 20, 8134 Ab
di meyve tecimeni 30, 8135 Meh
med kabzımal 20, 8136 Acıman 
Eyyüp 100, 8137 Davit Çıkvaş Vil 
le 20, 8138 Yorgi Simon 24, 8139 
oksijen fabrikası Fener 25, 8140 
Hermen Spirer ve Şr. Tütün §İr • 
keti 1.000 bir defa, 8141 Abdul -
lah lolmntacı Beşiktaş şu .20, 8142 
Ömer Lütfi' manifaturacı 30, 8143 l 
Neşet Emekli Yarbay 20, 8144 Ni· 
yazi 20, 8145 İsmail Öztürk Ah· 

2,000,000 sterlin biriktirmiş oldu -
söyleniyordu. 

Burada buluu;ın tanınmış sinema -
artisti Yallas Biri ölen arkadaşı için 
gazetelere bir makale yazmıştır· Ez -
elimle diyor ki: 

"Biz bir dost kaybettik. l<'akat dün
ya milyonlarca inc;;ana bütün yaşıyan 
mizahçılardan daha çok neşe vermiş 

birini kaybetti diyebilirim . .,, 
Film arti~ti Ronald Kolman her iki 

ölüm için, insanlık en iyi dostunu, ha
''acıhk en biiyük eksperlerinden biri -
sini kaybetti., demiştir. 

Rogers 1930 yılında kendi meı.ar 
ta~ının şöyle yazılması uyg"un dü°Şe . 
ceğini söylemi~ti: 

"Zamanında her yüksek adam hak
kında Hitifeler yaptı. Fakat hoşlanma 
dığı bir adam yoktur.,, 

Rogers bundan gurur duyduğunu 

ve bir gün mezarı başına gidilirse bel 
ki de kendisini ornda bu kitabe)i 
mağrurane okurken göreceklerini söy 
lerdi· 

likesini 

medoğlu komisyoncu 20, 8146 
Asikürasyoni Generali um. acen
talığı İstanbul 100 bir defa, 8147 
Banko di Roma Türkiye ıubeleri 
namına 500 bir defa, 8148 R. 
Grinberg İstanbul Singer dikiş 

makineleri 24, 8149 Neşet Arı -
man 24, 8150 Şakir Tural it Ban. 
kası Galata şu. 72, 8151 Muhittin 
Mardin lş B. 60, 8152 Osman Sal
man iş. B. 43.20, 8153 Süreyya Ke 
mal lş. B. 33.tiO, 8154 Adnan Al • 
kan lş. B. 28.80, 8155 Ömer Ad • 
sız iş. B. 21 .60, 8156 Mehmed Su
nar lş. B. 26.40, 8157 Ahmed Arat 

İş. B. 21.60, 8158 Nazım Kamil 
İş. B. 26.40, 8159 lamail Muvaf • 
fak İş. B. 24, 8160 llyano Bkaır • 
köy şu. 20, 8161 Hacı Oahnes ı,. 

B. 20, 8162 Osman lş. B. 20, 8163 
Ahmed 1~. B. 20, 8164 Mehmed 
Riza it. B. 20, 8165 Ahmed Oı • 
maniye İş. B. 20, 8166 Kazım ağa 

lş. B. 20, 8167 Sadık l,. B. 20, 
8168 Mehmed çavu' it. B. 60, 
8169 Hasan iş. B. 20, 8170 Zazrl 
J~. B. 20. 
8108 La P'erriyer Fenerler l. Di • 
rektörü 40, 8109 Delenda müıa • 

E ER 
DA 

Hayattan a!Doırnmnş ıroaB:tftlkô ~nır maıceıra 
..,__ No 51 \'azan: Osman Cemal Kagl{ı~ız -· 

Varın sabah ben çekersem cav
eksik 
gayri! 

lağı bu deli dünyadan, 
hakkınız hela edersiniz 

Ne yapalım, oldu olacak, kırıl
dı nacak, hele fu büyük düğünü 

de seyredelim de, ötesine Allah 
kerim! Ya birden kalkar, Topçu
lara göçer; gene Nazlıınızla tirşe 
gözlümüzle kah ninniler kah tür -
küler söyler, kah Karmenler, kah 
Travyetalar çalar; yahut da gene 
Reha Beye uyup bu yazı Kahta • 
nelerde, Göksularda, Çırpıcı!arda 
heyheyler, hoyhoylarla geçiririz! 

ETEMDEN MEKTUP GELDi 
Dün Etemden bir mektup al

dım, bakınız ne diyor: 
Benim eli nimet/im, keneli dev

letlim, sözleri fekerclen lezzetlim; 
gövdesi balık etlim, ille velakin ba
zı bazı cihetlerden benden daha 
dirayetlim irfan elendim! 

Evvela toptan savrange selam 
cümbur cemaatınıza! •• Sonra sa· 
niyen ol mübarekçe hatırcığını:ı 
sual ederim bolca bolca! .. Eğerle
yim ki zatınız ela bu fakir fukara 
Ethemcikten mal buyuracak olur· 
sanız çok tükür diyelim mevlay:ı 
ki ölmemi§izclir, daha sağcayız 

amma yatarız ıinci bahçeci eki kur
bağa hcutahaneıinin (Gureba haı
tahaneıi) cerrahlık koğuıunda ... 

Sebebi ise çıkmı§tır ensemde 

benim çaldığım tulum kadar ko· 
caman bir çıban ... Verir bana çok 
sızı bu cenabet §ey .•. Kaç gün var. 
peyrizclen dönmÜ§Üm uyuz tazı • 
ya ... Verirse mevlam sağlıcan, de· 

şecekler yarın sabah cerrahcılar o 
çıbanı muıı:ıylan ! (Nişterle ola
cak) On~ ıefjep belkileyim de tit
reteceğim ben kuyruğu, dikeceğim 
nallan havaya ..• 

Eh, ne olur ne olmaz, bu ka · 
dar zaman var zatını:da ahbaplı
ğımız; belki sizin bilmiyerek kır· 
mışımdır hatırcığinizi, belki ıiz!n 
bilmiyer~k incitmifimdir yüreci· 

ğinizi ..• Saklcuın mevlam cümbur 
cemaat hepimizi amma ne olur, 
ya ne olmaz, yarın sabah ben çe-

ker.em cavlağı bu Jeli dünyadaıı 
artık, eksik hakkınz.ı helal edersi· 
niz gayri! .. lıtemem sizden ba§kıı 
bir ıeycik, budur sizden ricam ... 
Koca ninenin ( annc>m) öperim el· 
lerinclen, o da hela/lasın hakkını 
Ethemciğin .•. 

Bizim filiz gözlü Gülizarı gö 
rürsen her hangi bir günün, her 
hangi bir saatinde, cliyeıin onn. 

ben cuıl anamız olan kara topra · 
ğın koynuna girdikten ıonra unut . 
maıın beni; okusun ara ııra be· 
nim için dualar /olan lalan da 
gönclerıin benim mezarıma... Ve 
gene görürsen ıöyliyesin ona ki 
ben kalıbı kıya/eti deği§tirclibten 
sonra benim canım için clağ•lsın 
fOparlara ıdırellezde birer parço. 

vir 20, 8110 Delanda muhasebe -
ci 20, 8111 Serkizof mühendis 30, 
8112 Ziya F ergar mütercim 20, 
8113 Ziya kalafat 2. inci 20, 8114 
Kokali müfettiş 20, 8115 Atıf Ş. 
Seyman R. K. tefl 24, 8116 tbre
him Naam R. K. ıefi 20, 8117 Ab
di Aru veznedar 20, 8118 Rifa~ 
Balkaya müfettit 20. 

pilav ile yoğurt ... Dağıtsın yaz günj 
leri mahalle aralarında clolaıan 

çocuklara birer parça böğürtlen .. , 
Dağıtsın her hangi çaclırlarcl.ı iv-

tiyar olmu§, kalmıı yatalak ayıla· 
ra, maymunlara bi> er parça ınula 

ıslanmış ekmek, mı.sır lalan la· 
Laıı .•• 

Eski büyük çingene düğünlerinde 

gecede elli atlmış lira balışiş toplıyan 
Balatlı Berber Tayyar! 

Gelgelelim ıinci, görecek olur· 
•an bir günün bi:- •aatinde M-:ın -

gaptut Nazlıyı, hzr hangi bir yer • 
ele süleycsin ona da bakmaıın be

nim günahıma, bağıılcuın benim 

kusurlarımı cahill:ğime, helal et· 

sin o ela l,akcığını bana... Ve e· 
ğcrleJlıim ki bu yaz çıkacak olur i 
sek Topçulardaki &izim çadırın 

yanına, ala&ın kemc..nçeni eline, ça 
lasın orada bir avıam vakti. gün 
kavuıurken yuvasına benim ca· 
nım için kabadan bir çilte teW, 
kabadan bir karıılama, kab~clan 

bir düğün havası... Sonracığım::ı 

gene çalasın kendi sevdiğin müz;. 

ka havalarından bir takım ayah 
polkacıkları... Söyleyeıin bizim 

çadırdaki kocakarılara sarıınlar, 

sarmalasınlar benim tulumcuğu 

sunlar benim ya.tağımın bCJ§ına 

güzelce, üzerine taksınlar biraz 
gelincik, biraz papatya, birazcık 
ela yulaf otu lalan /ilan onu koy 
kalsın orada tam kırk gün, kırk 

gece .. Yaniya mezarda benim ka

ra suratım soluncasına kadar •.• 
Ve gene yolun düıer iıe günün bi 
rinde Vidos, Hazinedar tarafları 
na bulasın orada bizim eski çeri· 
bQ§ı Marul Ağa ile yeni çeribcqı 

Arif Ağayı, onlara cliyeıin, benim 

Vidoslu ayıcı lstavro ile arkadatı 
maymuncu Miço ela vardır r tcutı:ı

mam üç gümü§ mecidiye alaca

ğım; sonra gene vardır, Büyükcle
reli ayıcı Süleymanda bir gümü1 
mecidiye; Çöplükte değirmenci A. 

lide vardır, bir gümü§ saat ilera 
köstek emanetim, bunları alıınla:-, 

versinler benim yetim kalacak kii
çük ıoparlara ... 

T e lra kadar it?}·cik :t:hnı::lt:r. 
ricalarımız ... Bakmayasınız kuıu
ra baıınızı ağrıttımıa •.. BMt ölsem! 
ele ıiz kalo.snız sağlıcağılan ••• 

Mevlam kavU§tursun sizi mu ·' 
raclınıza! .•. Haydi ıımarla.clık bil" 
ni.m eli nimetlim, keneli devletlim• 
sözleri ıekerclen lezzet/im, gövel•· 
ıi. balık etlim, ille ve lakin bazı 
l1azı cihetlerden benden claha eli· 
rayetlim irfan elendiciğim ! Ca· 
clevleıa, uclel emanet! Geride ka• 
lana kerclan aelamet! 

Nanay bahtalı (talihıiz) arkı.1• 
claı köleniz: Gavur Ethem. 

Etemin Gureba hastaneıinde 

yattığı, bu ı:mektuptan anlatılıyor· 
du; fakat köpoğlunun bana bu 
mektubu yazmaktan maksadı be
ni kendiıine acındırıp tekrar be
nimle barıtmaktı. ifade ve ıözler· 
den belli idi ki ortada pek öyle 
yakın bir ölüm tehlikesi yoktu. 
Olsa da hani pek umurumda de· 
ğildt Fena mı batımdan bir püı· 
küllü ve sulu beli kalkmıt olacak• 
tı. Böyle olmakla beraber onun 
çok ustaca, çok kurnazca yazılmıt 

olan bu acıklı ve yanık mektubu 
okuyunca biraz durakladm. Ken• 

disine büsbütün de acımadım de
ğil hani ••. Ve dütüne dütüne ni• 

hayet kararımı verdim. Cibali Ye
nikapııındaki kahvelerden birin· 

de tunun bunun ufak tefek itine 
kop.n Tornavida Hasan adındaki 
delikanlının avucuna beı on kurut 
arkıştırıp ertesi günü hastaneye, 
Etemi yoklamaya gönderdim. 

Eline ayaiına pek çabuk olan 
Tornavida Hasan bir de baktım 
ki iki saat ıonra gülerek geldi: 

- Hayır ola Hasan, ne haber? 

Omuzlarını silkerek: 

- Hiç canım, mesele pofyoz· 
mut··· Köpoğlunun ensesinde kü· 
çücük fındık kadar bir kan çıbanı 
çıkmı§ ve nasılsa kolayını bulup 
birkaç gün önce kapağı hastaneye 

alını§ ... Orada üç dört gündür ya4 

gelip mükemmel yemif, içmiş; bu 
sabah da çıbanı detilmif, yarın ya 
öbür gün taburcu ediliyormu~. · 

Lakin herifçi oğlu sizi çok seviyor 
bey ağabey ... Ah irfan efendici .. 
ğim de irfan efendiciğim, diye 
boyuna sizden bahsediyor. Tabur· 

cu edilince size gelmek istiyor artı· 
ma, Reha beyle Ayvansarayh Hıf· 
zı reisten korkuyor. Onun için nıut 
laka sizi taburcu olmadan ence 
yarın muhakkak hastanede bekli· 

yor; iki eli kanda da olsa gelsin. 
bir kere beni görsün, diyor. 

- Beklesin iti yoksa! 

••• 
Annem benim hala bir türlii 

Topçulara dönmediğimi görün~e 
tuttu kendisine lazım eıyadan bı" 
kısmını toplıyarak küçük bir ara· 
baya doldurup dün kendi batın• 
Topçulara kaçtı, ne yapalım, kadı· 
nın hakkı var. Yazı CibaJinin Ye 

1 k he. · nikapının daracık, karan ı , 
vaıız sokaklarında geçirmek buda 

b. k ·· dah• lalıktır. Hele ır aç gun 
böylece geçsin bakalrlii çok 1 U? " 

. b d - çular1 mez, pef ıııra en e ı op 
boylarım ... 

(Devamı vat). 
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Garip ve akla gelnıez vasıtalarla sA~IL.oK c~cırLE~I 

lf§l arca ka~afil liifil ©l fil o fil 
yon lUI n uı. lbYD~fil Dar· 
Ot minderleri çiğnemek, hayvan kostümü 

yapmak gibi işlerden de çekinmiyorlar 
~ Dü~a buhranı, insanları o ka 

~~r kurnazlıklar icadına ıevketti 
ı, bugün, hiç yoktan denemez 

fakat en akla gelmiyecek "ıeımn 
Ye,, lerden kazanç çıkarılıyor. 

Mesela Nevyork otellerh1der 
birinde müzikten anhyan bir gen'.; 

kr2:ın ortaya koyduğu fU kazanç 
Yoluna bakınız: 

b Bu otelde, birçok kimseler, aa· 
ıthleyin erken kaldırılmaları için 

otel kapıçısına at<ıamdan tenbih 
ed' ıyorlardı. Fakat bu erken kal 

dırılnıa usulü, kapıcının, otel mü\ 
ter' · h. ısın in odasına, sabahın erken 
ır saatinde telefon edilmeıiy!e 

~~tbik olunuyor. Telefonun zW 
•rden ve korku verceek ıurett~ 

~alnıyordu. Müıteri erken uyanı 
1~rdu, Fakat aıçrıyarak, ürkerek, 
Yuıünü burut turarak ... 

Hopkins isimli muziıiyen kı7 . 
otel sahibiyle bu iti çok güzel bi: 

!'kilde batarmağı teklif etmif, b,: 
ek)if kabul olunmuıtur.. Hop · 
kinı e k k. t' .. ı r en uyanma ıı ıyen mut · 
terinin odasına radyoyla Harp de· 

l'ıen bir nıüzik aleti üzerinde hoıa 
iİdecek parçalar naklediyor. Müs. 
teri, adeti. tatlı bir rüyadan uy~
n.ır gibi kalkıyor ve güler yüzle ı
tıne gidiyor. 

1'1.21 zancı yolundadır. .. . . 
Bundan baıka, Şikagoda leir. 

~!aklı adamlardan yüz elliaıinin 
lı: ır .ara.da 

0

hir yapfna ayak fabri
·~sına reklam olarak çalıştıkları 
~Orülnıü t '• §ur. 

Tek ayaklılar, bu fabrikanın 
Yaptığı ıun'i ayakları tako.ra'k 
Btuplar halinde golf oynamakh 
Ve satrıı arttırmaktadır .. 

• • • 
kö ~.a~eçus.ette, su üzerinde bh 
d Pru ınşasıyle uğra§anlar arasın 
~ a gene bir açıkgöz ba§kaca bir 
·aıanç yolu bulmuıtur. Bu adam, 
badece köprünü altında bir motör 
• 

0 lla beklemekte ve suya düşen 
~!çilcri nıotörüne alarak kıyıya çı-
~~rnaktadrr. Bir müddet, bunun 

)}ıukafatını görerek geçinmitdr. 
• • • 

.. A.nıerikada yoksul bazı talebe, 
\i~iversiteye devam edebilmek j. 
Sı:n kad . l ' ' ·· . 1 k m ış erını uzerıne a ara 
<-• .,. bir ücretle gçim temin edh or 

Boeford adll bir lnglllz Uzerlnden otomobil geçirtmek 
auretlyle para kazanmaktadır 

Bunlar, bazı evlerde çoculdara bir teY bulmuf ve bununla geçin· 
bakıyorlar. Ufak çocukları bava mit ve tahsilini temin etmittir. 

almak için gezidiriyor, yahut an· Bu kız çok iyi anladığı kınıya 
neleri dıtarıya bir it için gittiği va- denlerinden istif ad eyi dütünere1' 

kit onları eijlendiriyorlar. Çocuk. bir fare zehiri ortaya koymuıtur 
ları yıkıyor, onları ninni ile uyu. ki, bu zehir, yalnız fareleri öldür

mekte, diğer hayvanlara zaru tuyorlar. 

Hatta~ a~am yemeğini hazır

layıp, ev temizledikleri de oluyor 
••• 

Kadın itlerini gören erkekler 

l:arşısında erkek işi görmek sure· 
tiyle kadınlar arasında da kazanç 

yolu bulanlar olmuıtur. 

Amerikada bir genç kad;n O· 

tellerden atılacak öte beriyi top 
lıyarak ve onları, aldığı domazla· 
1 a yedirerek, hayli domuz yetıştir
miş ve bundan para çıkarmıştır. 

• • • 
Amerikanın Vanderlilt üniver 

sitesinde Kaldvel isminde bir gen_: 
kız, ev sahiplerine çok varıyftcak 

vermemektedir. Fakat bu it ada

makıllı ilerleyince, prof es yönel 

bir "fare öldürücüsü,, haline ıe· 

len kız, ortaya koyduğu ilaçtan 

büyük bir para kanzanmağa bat· 

lamıı, hem töhret kazanmıf, hem ·. 
kendisiyle birlikte miifterilerinf" 
de fayda getirmiştir. . •. ··~ 

Kendisine "Samson,, adı "f'eri-
Jen Bosford isimli bir İngiliz, Üzf!

rind en otomobil geçirtmek suret:
le para kazanmaktadır. 

Filis Nelson isimli bir kız, hay. 
van kostümü yapmakla kendine 

bir atelye kurmuıtur. Şimdi bu. 
rada yirmi muavin kullanmııkta· 

dır. Bu genç kız, fillerden başlıye 
rak, köpek, midilli atları, may. 

munlar ve birçok diğer canbazh~.
ne hayvanlarına en göz alıcı, ya. 
kıtıklı ve güzel kostümler yap
maktadır. 

• •• 
Kaliforniyalı Kendal admda 

bir batka genç kız çok usta bi .. 

tayyarecidir. Tayyaresiyle, cani
lerin takibinde polise yardım et 

mek suretiyle kendine bir it çıkar. 
mıttır. Zabıta, kendisini dehşeti. 

surette cesur, soğuk kanlı ve eh71 
bulduğu için kullanmaktadır. 

• • • 
Amerikanın meıhur kahramanı 

Abraham Linkoln'a pek benzediği 

için bundan istifade ederek .\me 
rikayı bir vagonla dolaıan ve fay. 

dalı konferanslar vererek geç.in~n 
Ed Karol isminde biri vardır 

• • • 
Jak isimli bir Fransız canbazı 

ise, Paris kahvelerinde bir bira ş1· 

şesi üzerinde başaşağı durmak sı: 
retiyle para kazanmağa giri~mit· 

tir. Pek güç bir muvazene ıti o 
lan bunu başarabilmesi, tabii kar· 

şılıksız kalmamıştır. Kendisinir. 
milyoner olduğunu söylüyorlar ... 

Kaliforniyada bir kadın, bel'· 
kesin bildiği kaplumbağaları ter-

' ı kadm 
kapıumbala 

Y•tl•tlrip satarak 
Para kazanıyor Harple otel mU•t•rllerlnl uyandırmak 

auretlyie geçinen kız 

' biye etmekten para kazanıyor. B1.t 
kadın, kurduğu bir çiftlikte türb 
kaplumbağa yetiştirip terbiye e. 
derek hunları alacak birçok mü~
teriler bulmu§ ve böylece yepyeni 

Çocuklarda idrar 
yolları taşları 

Çocuk, anasının kucağında du. 
rup dururken, fena halde baiır
maya baılar .. Aleti olmadan, mı 
de, bağırsak bozuklukları göster 
meden ara sıra gelip geçen böylt: 
zahiren sebepsiz ağlamalarda i it• 
akla gelen şey, çocuğun bir tara . 
fına iğne gibi yabancı bir cisinı 
batması olur. 

ona göre gıda vermek kafidir. 
Et, taze tereyağı, sebze ve mev• 

vayı &ofralarda bulundurmağı iti · 
yat he Jine getirmelidi:. 

Ne§vİnüması iyi olan, iskelet\ 
sağlam bulunan çocukta taş gii· 

rülmiyeceği gibi, böyle bir çocuk 
büyüdüğü zaman icabında birçoİ< 
hastalıklara ve hatta vereme dahi 

Halbuki neşvinümasını ikmai karşı koyabilir. 
etmiş büyük bir insanda görülen Yalnız köylerde değil, birço ·.: 
"böi,rek kuluncu,, burada çok de· tehirlerde bile anne sütünden gay· 
fa diişünülmez. Böyle şüpheli va ri m!.ltat olarak verilen gıdalar gö7 
kalarda idrar bezlerini sıkma su den geçirildikte bunların heme., 
retiyle toplanan idrarın muayene hepsinin de pirinç unu ve -iiğer 
ettirilmesi, h<ıtta icabında rönt haz11· unlarla yapılmış bulamaçlar 
gen ile teşhis edilmesi lüzumu var olduğu görülür. 
dır. Bunlar hidrat dö karboniyi ih. 

Çocuk işeme ihtiyacını duyar: tiva eden gıdalar sayılır, mono· 
fakat idrarını serbest edemez, id· tondur, hayvani albominden v., 
rarı bir münhani çizerek yere inn- vitaminden mahrumdurlar. 
reği yerde ayaklarının ucuna dam Bu tekilde büyütülen çocuk 
la damla düşer ve idrar etmesi u· . normal bir nefvinümaya sahip oh. 
zun siirer, idrarı bitmeden kesilir. rnarnı§ demektir. Bunun için ço· 
aradan iki üç dakika geçmede.1 cuğa daha beıinci aydan itibare ı 
tekrar gelmeğe hatlar gene kesilir. e~ suyu ve mevsim yemeklerindt:11 
Çok defa idrarını ıkıntı ile eder alınmıf meyva suları verilmelidir. 
adeta çocuk bu vaziyette morarır, Meyvaca fakir olan soğuk mev· 
mennesini boıaltmak ve önünde· umlerde çocuğa doktorun tavsiye 
ki manii atmak için bazan o kada~ ıiyle günlük gıdasına vitamin A 
zorlar ki bu zorlama ile makadt ve O hülasalarından kafi miktar· 
dahi dıtarıya fırlar. c.'a verilmelidir. f 

Nihayet bu gibi yavrpcukların Bütün bu gıdalar meme zama .... 
imdadına koıulmazsa mevzii ve- ları arasında birer kahve katığın
ya umumi enfeksiyonla haya•ı dan başlamak ve tedricen miktar• 
tehlikeye girer. ları arttırılmak suretiyle veriJir. · 

Monoton gıda alan bilhassa a!· Gtda rejimi hakkında dah.ı 
bominli (yumurta, et) gıda alm~. fazhı malQmat almak istiyenler, 
yan ve vitamin (tereyağı, bahkya. ayrlea mütehassıs hekiml~in fi· 
ğı, yetil aebze, meyva, yumurta kirlerine müracaat etineliditltu. lı 
sarısı) A ve O siz gıda alan V'; Maamafih çocuğa pratik ofara:C 
kireçli su içen çocuklarda bu has· zamanında et suyu ve meyva sur.ı 
talığın çok olduğu görülmüıtür. verilmesi ve kireci ihtiva etmı· 

Çocuklarımızı bu hastalıktan yen yani sabunla iyi köpüren me'l 
korumak 0 kadar güç değildiY. ha SUiarının içirilmeSİ adet halirı& 
Çoc:tk için albomini ve vitamini getinJdi mi, bu sahada en büyük 
ihtiva eden gıdaların hayati kıv· vazife yapılmıt demektir. 
met ve. lüzumunu anlamak, çocuğa Dr. Saim Ahm<!t 

Türk Hava Kurumu 
Büyük Piyangosu 
Şimdiye kadar binlerce kişiyi 

zengin etmiştir. 

19. cu ·tertip 5. ci keşide 11 Eylfı.ldedir 

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

ler:e (20.000 lira) lık mükafat vardır ••. 

bir ticaret kurmuttur. 
Dütünün bakalım ... Sizin akh 

nıza neler gelebilecektir!? 
• • • 

Amerikada ağır vücutlu bi. 
genç, bir ot minder müessesesini~ 

1 

gezgin memurudur. Fakat gez· 
ginden siz, belki de seyyah ma· 

nası çıkarırsınız. Hayır .. Bu ıen(. 
ot minderlerin ortasında kaldırin 
tatı teklinde yapılan tümseği e 
zen biridir. 

Ot minderler yapılırken, orta 
!'ına düşen yere sıkı bir örgü V<. 

malzeme ile tümsekçe yapılır. Rö> 
le yapılmazsa, üzerinde uyuyatı 

adamın sikletiyle minderde b1r 

çukur peyda olur. Biçimıizle,\r. 
· Fakat bazı müfteriler var ki, 

bü tümsekten hoılanmıyor. Dü-ı ıa. 
tiyor .. 

itte o zaman bu ağır yapı!ı ve 
yorulmak bilmez genç meycl~na 
çıkarak üzeri.de üç saat aşağı yu 
karı gezinmek suretiyle ot mh-ıcle
ri dümdüz ediyor. 

Bunu bir ücrete kar!ılık )np • 

maktadır. Ve ayda en şağaı üç, 
dört defa böyle bir it çıkmakta .. 
dır. 

• • • 
Bir baıkası da parmakJa .. rnın 

tabii dereceden uzun olmasını fır-

aat bilerek on tane "Beyobol., to 
punu bir elinde tutmak ustah~ıhJ 

elde etmiştir. Böylece gösteri~l"J" 

yaparak para kazanıyor ... 
"' ,,. 
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ışın ~ak ası 
----------------------------------------------,....._....__ Dinarlı - Mülayim 

arasında 
.Jlülciyim pehlivana sormuşlar: 
- A.ğa demişler, Dinarlıyı nasıl bul 

dun? 
- Bana pek mülayim geldi. 

• • • 
Dinarlıya sormuşlar· 

- Pchlivon demişler.. Nasıl oldu 
böyle ... 

- Ne bileyim ( !tlüluyim) dediler· 
Fakat (sert) çıktı. 

* * * 
Kara Aliye sormuşlar: 
- Sen nasıl gördün? .. 
- Görüşte bazı (kara) günlerde 

(ak) günler de olur,· Güreştir bu a -
ğam pek belli olmaz •• 

* • • 
Tekirdağlı Hüseyinin dedikleri·: 

- Efendim pchliı'anlık bu, hiç belli 
olmaz; bazı kere pchliı'an (Tckirda -
ğı) karpuzu gibi.. yuvarlanır .. Bazı 
kere (Balıkesir) yeşili gibi serilir, de· 
miş·. 

• • • 
Çoban JJlchmedin diyeııl: 

VlYı~d:.1ıccd:.1ıOü kte 

Japonlar 
hazırlanıyor 

19~6 sene i olimpi)atlarına Japon -
lat· şimdiden hazırlanmağa başlamış
lardır. 

I...os Angelos olimpiyadı yüzme mü
sabakal<&rmda büyük bir mu,·affakı • 
) et kaunan Japonlar elde ettikleri 
bu şerefli mc,·kii muhafaza etnıf'k için 

bilhassa yüzme seçmelerine ve hazır · 
lıklarına son derece ehcınmiyet ver · 
mektedirler. 
Çalıima sistemleri şu şekildedir~ 
Senede iki defa yüzme smmpiyona • 

Jan yaparlar. Bunlarda en fazla na
zarı dikkati celbeden otuz yüzücü 
seçerler. Ve bunları me~hur çalı~tırıcı 
Matıgawanın eline Yerirler. Bu ça -
lıştmcıya federasyon her tiirlü yardı 
mı gö termekten çekinmez. Yüzücüle
re amatör sınıfının dışına çıkılmamak 
şartiyle her şekilde mü1.aherette bu • 

- Bay yazıcı .. Bu sürü işi değildir; 
bazı pehlivanlar karşısındaki çoban e
line değneğini aldı mı sürer. Götü • 

rür, bazan alt olur, bazı üst.· Biç bel· 
li olmaz .• Adaşımın bu ilk güreşidir. 
Diğerleri geldiği zaman da vaziyet 
görürsünüz 

Serbest gllreş 
hl lenler arasında: 
- Serbest güreşte yenilmek için 

sırtın yere gelmesi şart değil ml? 
- O Amerikada öyledir· 
- }'a burada.. ('5J dakika Jıükmen 

de mağlup olunuyor demek. 

- Bu Amerikan 8crbest 
alaturkası olsa gerek.· 

- Hapr!·. 
- Yal.· 

güreşin 

- Elı .• timerikadan bu kaide bura • 
ya gelincellc kadar bu kadar değişirse 
çok mudur • 

S. TURGUT 

1 Otomobille 
63000 kilomet

ro gittiıer 
:mı numaralı Peugeot markalı Del . 

fhinc otomobili yeni bir dünya rekoru 
elde etmek için Fransamn muhtelif 
şehirleri arasında seyrederek şimdiye 
kadar 6.'-'000 kilometre gitmiştir· Del -
fhine elan seyir halindedir. Bakalım 
daha kaç kilometre yürüdükten sonra 
durabiJecektir. 

lunulur· Japon atletlerinin ne büyük 
mahrumiyetlere katlanarak yılmak 

bilmek bilmi,>en bir azim ile çahştık
lan gözönüne getirilirse Los Angc • 
los olimpiyatlarında memleketi mu -
vaffakıyetten muvaffakıyetf' ulaştı . 
ran l\labugawa gibi şöhreti dünyayı 

saran bir antrenör elinde ne derece 
muvaffak olacakları kendiliğinden an 
laşıhyor. 

İşte bu ı<ayede yüzücülükte o ltadar 
ileri gitmişlerdir ki onların elde et -
tikleri bazı dereceler bugün elan kı . 
rılamamı~tır. Mesela Japon Kolkenin 
200 metre rokurunu (2 dakika 4 l'ani
ye 2/ 19 dur) hala geçen olamamıştır. 

---------------------------~--~ 

Jan Aerst'in 
Büyük nıuvaffakiyeti 

Moıkovanın muazzam Dinamo stadının bir köşesi ve stadın giizel kapuı. 

Rusyada spor 
• • • Milyonlarca insan. ıçın 

olmuştur bir din 
yenı 

Sıksık büyük spor bayranıları, het 
gün spor hfireketleri yapılır. 

Moskova.da bir koşu satadının azametini anlamak için bu resme bakmak yeter. 

Şimdi Mo•kovada bulunan ve 
lıurcıJa l:atWYuıJıenı lnınunu bi· 
tirerek geçen sene futbol hakeml.i· 
ğine bQflamlf olan arkadtı§lart· 

mı:z;dan Abdullah Ere , bize Jalıu 
bir buçuk, iki •ene kalacağı Rus· 
yanın merkezinden mektuplar yol
lamağa baılaJı. 

Elimize toptan gelmiı olan (3) 
mektubun birincisini bugün afa
ğıJ a okuyacaksınız .. 

Bunu, kıymetli arkaJCJfımızın 
diğe: mektupları takip edecektir. 

Moskova (Özel) : 
Ben lstanbuldan Moskovaya gj. 

derken, orada büyük spor hare
ketleriyle karşılaıacağımı biliyoı
dum. Fakat ne yalan söyliyeyinı, 
hiç J,ir zaman, burada gördüğüm 
çok muntazam spor hareketleri!ıi 
düşünememi~tim. Rusyada spora 
verilen ehemmiyeti anlamak için, 
yazılan yazıları okumak, çıkarıları 
resimlere bakmak çok az gelir .. 

Sovyet Rusyadaki büyük, akıl
ları durduracak kadar büyük, spor 
harektlerini anhyabilmek ıçm, 
insan her şeyi gözleriyle görme · 
lidir. 

Sovyet Rusyada spor, milyon· 
!arca insan için yeni bir tiptir. Bü. 
yük spor bavramlarmı ardı arkası 
kesilmez. Gün yoktur ki bir spor 
hareketi olmasın .. 

• 
ilk seyrettiiiim spor şenlikle

rinde tam (120.000) sporcu var 
dı. 

Bu bayrama, dünyada yapıla:ı 
her nevi spor şubelerine mensup 
yüz binlerce insan (cins ayırt et· 
miyorum) i,tirak etmişti. 

Yüz binlerce sporcunun geç;} 
resmi Kızıl meydanı inletiyordu 

tetkU ediyordu. 
Muhtelt,•r'tıliftll-.ıeDUMlııı"ltltte a•dfiip 

bir ~porcu kafilesi, ellerinde l;ay
rak ve kendi spor tubelerine müte. 
allik vesaiti tafıyorlardı. 

Bunların arasında en çok göze 
çarpan Skifciler oldu. (İnce deni t 
fıtaları) .. 

15 - 20 çifteli ince sandallar 
havada, erkek sporcuların elleri 
üstföıde geçerken, arkadan, gen; 
ve güzel kız sporcular elelrind~ 
kürekler, bunları takip ediyorla'!'
dı. 

Güzel kızlar dedim de hatırım•L 
geld;. Biraz da onlardan bahsede-
lim: 

Güneş altında tunç rengini a!
mış olan tenlerinin üzerine gi f • 

dikleri spor fanilalalarımn altın· 

Avrupa 
kürek 

• 
şampıyonu 

dan görünen vücuları, tam man" 
siyle sporcu olduklarını ispat edi 
yordu. 

Erkeklerden daha kısa ola11 

kilot ıeklindeki pantalonlarınııtı 

kapayamadığı bacakları, bir ko4:J 

yapılsa, bu kızların birçok spo:· 
cu geçinen erkekleri bile peıılerin' 
takıp geçeceklerini gösteriyordu· 

Bütün bunlardan anlıyorum ~-i 
gördüğüm bu genç sporcu kütle•t 
yalnız geçit resmi için soyunu" 
yollarda kendini gösterimyor. 

Her zaman bilfiil spor ıah•I'' 
rındn çalııan bu sonsuz sporcular' 
dan, elbet bir gün gelecek, dün1' 
dekorlarım kıracak birkaç kiti çı· 
kacaktır. 

Biraz arkadan, dakikalarca ıO· 
ren ve saymak kabil olmıyan ıısl' 
-.ikletçiler, motörleri7le, biı~ 
}etçiler; bisikletleriyle berMer •" 
çiyorlar. 

Arkalarından saatlerce aare,. 
futbol, atlet, vpleybol, tenis ve d•' 
ha hatırınıza ne ıpor geliyor•" 
onların kafileleri geçiyor. 

Ve yukarda da yazdığmı gihİı 
ıabah karanhklanuda batlıy•ıt 
bu yüz yirmi bin kitilik ıpor or' 

duıunun alqam karanlıiına kad•~ 
ardı geliyor .• 

Alqam, hayretten hayrete diif' 
müf, dönerken, yerli arkadatl•r' 
soruyorum: 

--- Bu büyük 1>ayram kaç sen" 
de bir yapılır? ! 

Gülüyorlar ve verdikleri ce••P 
şu oluyor: 

_.Kaç senede bir değil, ıenedıt 
kaç. defa yapılır, diye sorunuz! 
Acı acı kendi memleketimi dii· 

şünüyorum. Ve yeni Rusyanın ·~ 
ra verdiği bu ehemiyete gıpta ed•• 
yorum. 

'Abdullah Ere · 

Türkiye 
futbol 

biricilikıerl 
Yarın, Türkiye futbol biri~~: 

tikleri grup maçları, Adana, s; 
kesir,- Eskitehir, Trabzon, AY 1

"; 

mıntakalarından batlıyacak ;İ' 
4 gün sonra grup tampiyonları }<eı 
nal maçları için lstanbula h•re 
edeceklerdir. 
~-------------------------~ 

Bir dilzeltme 1.., 
19 - 8 - 935 günlemeçli .. gaı:!e~ ... 

de çıkan Akın spor - Baragumr 

/Jisikletl~ prof<osyönel ve amatür 
Amatörlerde bir /tal yan prof esyönel
dünya şampiyonaları neticelenmiştir. 
lerde de bir Belçikalı kazannuştır. 

Evvelce amatör olan Belçikalı Jean 
Actrs bu seferde profesyönel ıampl -

Bu akıllara hayret veren speo• 
yonu olmuştur. Çok güul bir uarış ordusunun, arkaaı sabahın en e:-
yapmış rıe bütün lıasımlarını geride ken natinden, akşamın en geç aa
bırakmıştır· Aşağıdaki resim oldukça atine kadar durmadı. Geçen küt'~ 
yorgun görünen Aerst'in beynelmilel içinde veknasak ve muntazam n · 
gömleği giydiğini uöstermektedlr. ( chm cidden hota giden bir manzaı ı. 

Avrupa kürek. şampiyonası geçen 
lıalt<r yapıldı. /Jütün ümitlere rağmen 
Fransıziarın, ram öir muvaHaicıyciiie 
biten flu ,trmpiyontıda, Skll)nln birin 
elliğini kazanan Polonl'z l'orey'ı, gu • 
karilı.i resimde göı-üyorsunuz. 

çı hakkındaki yazınızı okudum· 111 ,sı 
Karagümrük bizim <B) tak•ll1~bi-

5 • 2 mağlup etmiştir. Bu t•k~• .;; 
- • • rıilı••' yazmanızı • een• _,. .... 

..... ı··bD 
Akınspor kU u 

Başkaptarıı 



• 
ı 

Ylr}fnga 'lira ffk'Mr akfam tuıxıletfyle.. 

Korkunç 
filnıe 

reklam 
Amerikada Miami' de bir ıine

ma ıalonu ıahibi yeni göstereceti 
"Londra Vampirı,, adlı ve kor
kunç mevzulu bir filmi r .?klim et· 
mek için gazetelere ıöyle bir ilin 
vermiıtir: 

CESUR BiR KADIN ARANIYOR! 
Kapluuanlık bir •alontla müt· 

1rif lrorlnı filmi "Lontlra Vampiri,, 
ni tek bafına Hyretmek cesaretini ' 
gö•teren iradına mühim bir mülui
lat verilecektir. 

Bu iradının filmi acyretlerlren 
lıi, laaylurmamaı, gözlerini lca
pamaması ue yerini ti efiftirmeme
si ıartır. Film bittikten sonra İH 
in.inini bir lt&fıda ya:zacalıhr.,, 

Bu ilin üzerine müracaat eden 
ilk kadm istenilen tartlar dahilin
de filmi aeyretmif ve Amerikan 
ıazetelerinin yazdıiına ıöre, film 
bittikten sonra hislerini ıu cümle 
ile bitirmittir. 

"Karanlıkta birimi gelip beni 
lıorlıatacafını •anıyonlam, laal · 
balci beylaacle beldemifim/,, 

Fahrl doktor 
GretaClarbonun 

yeni fllml 
lneçte bir kaza neticesinde a

yalı kmlclıiı haber verilen Greta 
Garbo Birinciteırinde Amerikaya 
dl.nünce "Sonth California,, üni
Teniteeinin f ahrt doktoru ünvanı
nı alacak, hu münuehetle mera
ıim yapılacaktır. 

Garbonun gelecek filminin adı 
4-'Kamit;, iliı\. •• film, Garhonun 
Amerikada çe'f'irdill filmlerin ~r
mi ikincisi olacaktır. 

Yirjlnga Brua'un giul bir ıap_ka moüU. 

Kısa Haberler 1 
• Framada Piyer Brauör, Joz~ 

Dey ve Makı Revol'ün iıtirakiylP 
"lneWer imparatoru!,, adlı bir 
film çevirmektedir. Filme neden 
bu ad verildiği henüz malOm de
lildir. 

• Franıız aktörü Gaıton Jake 
ıinemayı bırakmıı, otel ve lokan 
ta itletmeie batlamqtır. 

"' Amerikalı yıldız Janet Gay 
nor bir film çevirirken bqına b 
za ıelmif, oldukça ağır hastalan-

' mqbr. 

Artist bir açık hava sabneaind e

koıarken, diier bir artiıtle çarpıı 
Dllf, bu ~ıımanın ertesi ıünii 
•Jin hammaama yakalanmıttır. 

Bunun üzerine filmdeki rolü 

Ratel Hucbon& verilmiıtir. 
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SOYDAN • 

Sünnetçi Ahmed 
ikametgah ve muayeneha

neılnl Sirkeciden Sultanahmet 
Y erebatan caddesi 40 numaraya 
naldeylediğinl savglh m6ıteri· 

lerlne bildirir. I · 
:::=:::.::::::::=:::::::::::=:::::::::::::: a=:::::::::: 

Beşiktaş 
aile parkında 
( BUyUk operet tem•lllerl ) 
Pazartesi günü akşamı fevkalAde 

temslllerine başlıyor. (Temsillere dün 
ya kız ve erkek üniversitesi müellifi 
mes'ullüğ\i nezaret eder.) Tertibat 
fevkalade .. Fiyatlar ucuzdur. Masa • 
lar numaralı olduğundan en·elce te • 
darlki mümkündür. 

YENl OPERET 
T akıim Bahçeıinde 

26 Ağustos Pazarteıi ve 21 Salı 
ıünü ak,amları: Saat 21 130 da 

KOÇ BATINI 
Muzikli komedi 3 perd~ 

Yazanlar: Bedia ve Vaafi Rıza 
Beste: Muhlis Sabahatt~n 

--------

GENÇLERE iŞ - Bir çorap fab
rikası yevmiye ile çalışacak gençler 
istiyor. Yevmiye 1 - ,.e. 2 lira ,·erile • 
cektir. İş daimidir. Mektupla Galata 
posta kutusu 1119 müracaat (4652) 

DOKTOR 

Kemal Özsan 
Urolog - Operatör 

Bevliye Mütehassısı 
KTaköy - f.:kaelaiyor mağaza11 
yanında. Her gün öğleden ıonra 
2 • den 8 • e kador. Tel: '1235 

----~--.............. . 
Satılık salon takımı 

23 parça aadef itlemeli Fran. 
aız fabrikalarında yapılmıt Çin 

iti mükemmel bir salon takımı ıa· 
tılıktır. Görmek istiyenler Kaba-

taıta Ömer Avni mahallesinde 2'1 
numar~l haneye müracaatları . 

Eskiden Bcyoğlunda Yeniçarşıda 
Linardi sokağında Hacı Ahmet apar
tımanıND 5 No. h dairesinde oturmak
ta iken şimdi nerede fıuJunduğu bi • 
Unıttiyen Bay Asadullaha: 
İstanbul ikinci icra memurluğun • 

dan: 
Bay lz.zetln Beyoğlu birinci sulh hu

kuk mahkemesinden 178 lira 20 kuru
§Un sizden alınmasına daJr aldığı 
24 • 4 • 93:; günlü ve 333/ 431 sayılı iUl· 
mı 11 - 5 - 935 den itibarenfaiz t.a
Jebfyle infaz etmiş dairemize koymuş 
n 935 • 1509 numaraya kaydolunarak 
namınıza tanzim olunan icra emrinin 
eskiden oturduğunuz yerde bulunma
dıfrnızdan HA.nen tebliğine karar ve • 
rilmfştir. Tarihi ilandan itibaren niha 
yet on beş gün içinde borcunuzu öde
mediğiniz veya temyiz veya iadeJ mu
hakeme yo1iyle ait olduğu mahkeme • 
den icranın geri bırakılmasına dair 
bir karar getirmediğiniz takdirde ceb 
rl icra yapılacağı gibi gene bu mUd • 
det içinde mal beyanında bulunmadı

imız takdiriie hapsen tazyik oluna -
ea~ •a1ftnnmn ~lmnk ve lıu bap -
takt fn-a emrfnfn tebliği makamına 
ka.Jım bulunmak üzere keyfiyet ilanen 
tebUf olunur. 

BAlJER - Akşam Postam 24 AGUSTOS - 1935 

lstanbul Zır.aat Bankasından : 
Sened 
Sayısı Borçlunun adı ve sanı 
155 Hacı Mahmut oğlu Mustafa 
159 Hamdi eşi Fatma Ferdane 
226 Salih kızı Şerife 
235 Gıl!v oğlu Omer 

Cinsi 
Tarla 

DükkAn ve arsayı müştemil bostan 
Tarla 
Tar]a 

Gayri menkuHl11 

Me\·Kıı parçası 

Bakırköy SafraköyUnün muh- 6 
telif mevkilerinde. 
Topkapı Takkeci cami sokak 1 
Yalovada muhtelif mevkilerde 6 
Yalova Kadı çiftliği dere cf. 1 
varı. 

Ölçü M2 Numarası 

36772 1,4,5,6,20,34 

. 8274 5. 
23212 1330, 1330, 232, 258, 3t8, 341 
16547 87 

238 Sezai oğlu Refik Tatlı suyu havi batın zemin, gUrüm Bilyükdere Hasanata bayın. 1 55158 2, 3, 19. 

240 

245 

2.i2 

Ramazan kızı Bayan Babuş 
ve Ramazan oğulları Seyid ,.e 
Gazi 
Ahmed oğlu Kamil 
Hoca Osman 

Şükrü oğlu Mehmet 

ve eşcarrnın tamamı. 
Tarla 

Tarla 
Tarla 

Tarla ve zeytinlik. 

Yalovanın Kadı çiftliği köyü- 7 60214 
nün muhtelif mevkilerinde. 

... 
Yalova: Gadk köyünde 2 119509 
Mahmud Şevket pa§& pa§8- 3 41369 
Mandıra 

Yalova: Koru ve baltacı çift- 5 
liğiniıt muhtelif mevkilerinde 

41369 

129; 130, 131, 132, 133, 134, 
135. 

8, 6 
1, 2, 99 

506/ 501, 19f.6 1917, 25505, 

253 Aksarayda Fatma Naciye ~ Bostan ve içinde yarım masura ta.Ur Yenibahçe Defterdar Ahmed 1 3834,5 
25505 
1, 1/ 4 

255 Şakir kızı Şerife 

258 Halfl kızı ZeJiha 

SU• 

Tarla 

Bostan 

Çelebi Saray bostanı sokağında 
Yalova: Gacikköy Zeki yanın- 2 30337 39, 40 

da. 
Kartal 'BaşrbUyük ve köyaltı 

265 Talib oğlu Bayram ve eşi 
Emine Müzeyyen 

Maabahçe arabalık 
zemini. 

ahır ve oda ile Uskttdar Altuni zale Edhem 
ağa 

ı 
1 

4597 
9193 

1344198 
2, 4 

269 { Hilmi eşi ve Bekir kızı Fatma 
268 
272 Nevruz oğlu AbdulJah 

Bostan 
Tarla 
Tarla 

Kartal Maltepe büyük yalı 
Kartal Maltepe Çavuş Tarla 
:Yalova Kadı çiftliğinin muh
telif mevkilerinde · 

2 
1 

' 
12677 
2758 

54239 

814/44, 815/45 
718112/21 
62, 63, 64, 65 

Borç aldıkları paraları, ''adesinin ge~ mesine ,.e yapılan tebligata rafmen ödemediklerinden dolayı yukanda isim Jerl yazılı borçluların bankamıza bl • 
rinci derece ve sırada ipotekli ' 'e yine yukarıda cins ve mevkileri yazılı ve hu dutları tapu senetlerinde kayıtlı gayri menkulleri 1697 sayılı kanuna tevfikan 
bir buçuk ay müddetle açık arttırmaya çıkarılmış ve şartname 9/ 811935 tarihinden itibaren bankamız kapısına asılmıştır. ihalesi 25 - 9 - 935 tarihine 
müsadif çarşamba günü saat on beşte yapılacaktır· Pey parası % 7,5 dur. Daha fazla malGmat almak istiyenlerin bankamızın zirai ikrazat sen·isine mü-
raraatlan. .._._ ., • ....,,.u-u- -
lstanbul Milli EmlAk Mildllrlilğilnden: 

Muhammen değeri 
Lira , -

A YV ANSARA Y : Atik Mustafa pqa Boı • 
tan aokak eski 39 yeni 37 

BEYOCLU 

BEYOGLU 

BEYOGLU 

AHI ÇELEBi 

sayılı harap evin enkazı. 
: Hüseyin a.ğa. Ma.halleai Fe
ridiye aokaiı yeni 81 sayılı 
evin 3/ 8 Payı. 
: Hüıeyin ağa mahalleıi Fe
ridiye sokağı yeni 83 ıayıh 
evin 3/8 Payı. 
: Hüseyin ağa canbaz ao • 
kağı eıki S yeni 9 sayılı evin 
3/ 8 Payı 

: Asma altı caddesi Kan • 
bur oğlu hanı kat 3 yeni 17 

... sayılı odanın 32/ 48 Payı. 
AKSARAY ·: Katip kaarm mahallesi orta 

ıokak eıki 2 yeni 4 aayılr 
evin tamamı. 

ÜSKÜDAR : Selami ali selamsız cad • 
deıi eski 191 yeni 193 sa• 
yılı Furunnu 1/ 9 Payı. 

KAMERHATUN : Papaaköprüsü tirket ıo • 
kağı yeni 6/1 evin tamamı 

OSKUDAR : lcadiye Hamamcı hafı ıo
kağı eski 3 yeni 5 - 7 ıayılı 
arsanın tamamı. 

BOYOKÇARŞI : Takyeciler ıokağı yeni 

75 

493 

.1125 

338 . 

251 

600 

75 

1200 

520 

3 dükkinın 1/ 3 Payı. 600 
BOYOKÇARŞI : Takyeciler sokağı yeni 

BOYOKÇARŞI 

GALATA 

KADJKOY ' 

BALAT 

BAtAT 

BOYOKDERE 

5 dükkanın 1/ 3 Payı. 74 

: T akyeciler sokağı yeni 
7 dükkinın 1/ 3 Payı. 
: Y enicami Mahallesi Mah· 

mudiye caddesi yeni 71 
dül<kanın 1/ 12 Payı. 
: Cafer ağa Badem altı ao· 
kağı eski 23 M. yeni 37 aa• 
yılı evin 3/ 8 Payı. 
: KarabaJ mahallesi mah· 

keme altı sokağı eski 40 ye-
ni 26 ıayıh dükkanın 6/ 12 
Payı. 

: Karabaı mahalleıi it • 
kembeci sokağı eski 38 ye· 
ni 7 sayılı ev ve ananın 
6/ 12 Payı. 

: Caddesi eski 101 • 107 
yeni 98 • 102 sayılı önün· 
de rıhtımı bulunan yanmıf 
büyük yalı araasile arka ta· 
rafta iki harap mağa.za ve 
matbah yeri ve bahçenin 
36/ 64 payı. Umumi 2892 
metre ve SO ıantimetre 

200 
, 

625 

885 

250 

1250 

murabbaı. 4083 
BOYOJ<ÇARŞI : Yağlıkçılar sokağı eıki 

24 yeni 36 dükkanın tamamı' 750 

\ 

Yukarıda yazılı mallar 27/ 8/ 935 salı günü saat 14 de petin 
' para ve açık artırma ile aatılacaktrr. isteklilerin Yüzde yedibuçnk 

pey akçelerini Saat onikiden evvel yatınnalan. .(M) _(4663). 

~-At yarışları--·~ 
Temiz...hava ile heyecanlı ~inece, güzel tuvaletler; görmek 

.. 'ı için Veli Ef. At yarqlarma gidiniz. (5025) 

lstanbul Mlllt Emlak MUdUrlilğtlnd(ln: 
Muhammen değeri 

ı _. Lira 
TOPHANE : tfoca Ali ifialiaileai Ho • 

ca Ali aobp yeni 35 aa • 
yılı Evin 1/3 Payı. 834 

AKSARAY : Kovacı Clede mahallesi 
Kara ~ Pata. aoka • 

r ğı p ki 42 yeni 44 a • 
yılı evin tamamı. 

AKSARAY : Kovacı Clede mahalleıi 
Kara Mehmet pqa aoka • 
ğı eski 42 N. yeni 44/ 1 ıa· 
yılı evin tam•mı. 

BOYOKÇARŞI : Reıaam Bumacrlar IOJCa. 
ğı eıki yeni 49 aayılı dük • 

\ kinm tamamı. 
·~ ~T~K MUST~~ paf& mahallesi liamam ao. 

kağı eıki 35 • 38 yeni 28 • 
30 sayılı iki dükkanın ie • 
diğinin 45/120 ve mülkü • 
nün 60/ 120 Paylan. 

700 

250 

522 

Yukarıda yazılı mallar 27 /8/ 935 salı günü aaat on ikiyi 
otuzda mübadil ikinci tertip tasfiye veaikasile ve artırma ıuretile 
1aılacaktrr. isteklilerin Yüzde yedibuçuk pey akçelerini 111-at oni· 
kiden evvel yatırmaları. (B.) ( 4662) 

Istanbul Mlllt EmlAk MUdUrlUğUnden: 
Bakırköy Kazası dahilinde 2909 dönüm tarla, 80 dönüm 

bahçe ve 165 dönüm çayır ve 4000 dönüm meraaı olan Menelqe 

çiftliği 27 / 8/ 935 Salı günü ıaat 14 de 832 lira muhammen ıene

lik kira bedeli üzerinden açık arttırma ile ve kira bedeli dört mü· 
savi takıitte ödenmek tartile birsene için kiraya verilecekdir. la 

teklilerin yüzde yedi buçuk peyakçelerini saat on ikiden evvel ya· 
tırmaları. (M) (4707) 

8000 LiRAYA SATILIK BİSKOJ r İstanbul 6 ıncı icra memurluğun· . 
FABRİKASI dan: 

Üsküdarda Selami Allefendi mahalle Mahcuz olup paraya çevrJlmesfr.e 
sinde Arı badem caddesinde 322-328 No. karar verilen on yedi bin beş yüz adet 

h ve 32,60 metre uzunluğunda iki delikli tuğla 28 ağustos 935 tarihi ne 
kat kAgfr bina ile içindeki İngiliz Vi- müsadif çarşamba günü saat on iki -
kars markalı sabit makineleri ,.e oto- de~ on üçe kadar Eyüpte Bahariyede 
matik fırını birlikte satılacağ d 'akırnolla zade Mehmet Sabrlnin tuf· 
daha f 1 hl t d' k ınf abn, la fabrikasında açık arttırma j)e sa· 
. a~ a ma ma e ınme ,.e a • tılacaktır· Artbrma ikincidir. Almak 

rıkayr gormek için isteklilerin Oskü- fstiyenlerin 0 gün n saatte mahallin· 
dar İcadiye Çamlıca caddesi 33 sayılı de hazır bulunmalan ilan olunur. 
evde fabrika sahibine başvurmaları. -

Yedinci icra memurluğundan: Ademi iktidar 
Mahcuz olup paraya çevrilmesine 

karar yerilen Fort markalı kamyo • 
nun 28 - 8 - 935 tarihine tesadüf e
den çarşamba günü saat 12 den 14 de 
kadar ikinci açık arttırma suretiyle 

VE 
Bel gevşekll~ıne 

Hornıobin 
Beyoğlunda Pera garajinda paraya Tafalllt: Galata po••• 
çevrileceğinden talip olanların mahal kutusu t2155 
llnde hazır bulu11acak memuruna mil· ------------~ 
racaatları ilan olunur· 
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1 Bugünkü bulmaca 1 
Beş harfli fransızca bir kelimeyim. 

Mnınnmnınnoernın köşesi 

Resimli hikaye 

Hirr~ v"hşilerı 
arasıtıda 
iki çocuğun başından 

geçenler 
}'azan: Ell:abetlı f'lmıing -2-

"Başı geçen haftaki sayfamızdadır.,, rine kestirmişlerdi. Onu siyah da olsa 
Ilirinci kısmın hülasası : Mister Par parçalayacaklardı. 

ker i minde bir zengin, karı ı öldük - Margrit: 
ı.l\ llO 'k" w 1 h 
k nra ı ı <':>cuguy a seya ate !;I - - Zita ölürse mahvoluruz.-
l)or tt· . z • ınt ularına gelınce \'apur ka. Diyerek kardeşinin elinden tuttu ve 

:aya U!hamı~tı r. Mister Parkerin Zitanın üzerine doğru koşmağa başla 
~encj hizmetçi i çocukları ölümden cfılar. 
lir.tarıyor \'e bir sahile çıkarıyor.,, ı Zaten bu sırada Zita da bu mini mi

c ~ıta sahiJe ) anaşınca, ilk işi ço · ni yavrulardan yardım istemişti· Vah 

0° · ı a rın karnını doyurmak olmuştu. ~ iler, (şeytanıR çocukları)nın Zita), 
~laktan görünen Hindistan Ce\'izi kurtarmağa geldiklerini görünce ge • 

a ~a ·!arı ıcla n birine çı'rnrak ) ere bir i döndüler ve'arkalarına bakmadan 
kaç ce,·iz attı · Sonra indi, ce\ izleri kaçıp gittiler. 
kırdı, çocuklarla 1 eraber yedi. Bu gi - Akşam oluyordu. Artık bir köşeye 
dalı bi r mc~ 'e idi .. Cc,izin irinde bir 
ı._ .. ığınm:ık n• sabahtanberi deniz üs -
•ı."l rda<a ) akın s u ç ık ıyordu. Bunılar-
1 tiinde yorulan '' Ücutlarını dinlendir -
< aki ma} munla r hu ce\ izin yalnıt su

me'• zamanı gelmişti. 
Yll'1 tı içerler, içini l l'medC'n nt:ıı lardı. l\I:ırgrit sahile yakın bir çalılığı gös 

Zita, ölümden l>urtardı''"' bu çocuk -) ~ tererek: 
:ırı nereye göt"" rccc!di ? Bunu kendi · 
i · Zita, ~u kuytu yerde geceliyflim, e ilr-ıh ordu. 
" • cle C:i, benim artık ayakta duracak ha-•, ere.) e çıl.mı la rclr"' 
l:;unu anlar:ıak için çok ,aldt im) bet tim kalmadı. Kardeşim de çok yor -

~ ı· gun 'e uykusuzdur . • e ı le r· Eirdcnbiı e karşılarına çıkı -
' "-"n 1 ası t':ylü Hint vah~ilt>ri. bu 7.a. Zita, Margritin gösterdiği ~alıhğa 
' · 1hl. r n <"-~~mı ı:arçabuk çevirrni~ - ko~tu. 

Her aile içinde varım. Sağdan sola, 

soldan sağa okUSanız da ayni mana -
yı ifade ederim. Erkek değilim, fakat 
başımı keserseniz, adanı olurum. beni 
hepiniz tanmnnız. • 

S Lira 
İkinciye büyük bir albüm, ,·e ayrıca 

200 okuyumuza da birer hediye veri -
yoruz. Dilmece müddeti 17 gündür. 

HABER 

ÇOCUK SA YIF ASI 

BQmece kuponu 
24 - 8 - 935 

Açık konuşmalar 
* Beykozda Selim Altay - bilmece 

mektuplarına kupon koymıtorsunuz .• 

Niçin? 

* Ankarada Saime Behçet - Bilme
ce zarflarına bir kuruşluk pul yapış • 
tırrnız. Neden mektup ücretiyle gön • 

deriyorsunuz? 

* Göztepede CelU Turgut - Kitap

ların pahalılığından şikayet ediyorsu 

nuz·. Haklısınız! Bu ihtiklra karşı bir 

~re buldunuz sa bildiriniz de yaza • 

hm. 

1\-,.·;k .Je~rt hrtl:"'ı: - Burası fena değil-.. Deniz havası 
l"rdi . alarak güzel bir uyku çekeriz. Ve ço- iki hafta Önceki 
·~Babam nerede? . .,, ~~~ları alıp çalılığın kenarına götür: bilmecemiz 

1
. ı:;e sor up duruyordu. l\largrit teh-
•l.e. f görünce: Margrit, ortalık kararırken Zitaya: Bugün, iki haf • 
.. - Zi•·ı, bizi bu ,ah~ilerin eline dü- - Eğer ben hu felaketten kurtulur ta önceki bulma. 
Utme ! ve bü) ürsem, dünyanın en heyecanlı 
Di~ erek )alvarmağa başlamıştı. macera romanını yazacağım - diyor- camızın doğ.,ı 

. Zita, beyazlara düşman olan vah . du - fakat, hiç ümidim yok. Bizi bu· yapılmıı bir tek. 
1.lerln, çocukları diri diri ) iyecekle - radan A \l"upaya aşıracak kun-etli bir tini derce~iyo-

tı.ni anlayınca, koynundan bir şişe ten kol lazım. 
t tl"cl iyot çıkardı \'e vahşilere sezdir - Ufuktaki penbelikler henüz kar:if: ruz. 
i eden çocukların vücuduna sürdü· mıştı. Bazı okuyucu 

~ onra birden çocukları çırçıplak so - aÇJıJıkların arasından korkunç bir larımızdan aldığımız mektuplar· 
·arak ortaya bıraktı. Vahşiler, ço - homurtu işı'tı'ldı' ,.e ı" lk önce küdık .Je- d b"t·· d • l 
Ct k' ;. da bunun dör e o un üğü tac(f ir 
1 ı 'rın ,·ücutlarını boyalı görünce net haykırdı: 
adılar. de her bölüme yirmi sayı isc-.bPl 

Ürk - Ah .. İşte bir kaplan ... 

1 - İki kardeı, bir gün, ipte asılı 
iki gömlek gördüler. , 

2 - Yavaş yavaş giderek gömlekle
ri aldılar." 

4 - Gömlekler, su üstünde, kaplum 
bağa gibi şişmiş duruyordu. 

Bir lngiliz gazetesinde gördüP,:i . 

müz bu bulmaca bize basit bir 

çizgi ameliyesiyle nasıl dörde be~ 

lündüğünü gösteriyor! 

Z 
erek geriye doğru çekilmeğe baş - - Sonu gelecek haftaya - edemiyeceği iddia edilmekt~ydi 

.ita bu 'ahşilerin lekeli vücutlu in- ••••••••••••••••••••••••••••••••••• • •••••••• 

Türk Kızı 
1 
an tarı meş'um \'e (şeytanın çocuk - .. 

ı.~ tı) di) e korkarak el sürmediklerini 
•ııı · •~ordu. Çocuklar sahilde koşuştuk · 
ra ' ahşilcr de çil yanusu gibi sağa 
soıa kaçısıyorlardı. 
li~it? çocukları bu suretle ölüm teh -

1?3ınden kurtarınca, korunmak sıra. 
~kendisine geldiğini anlamıştı. Vah -
•ler buradan bir şey almadan git -

lttek · 
1 ıstemiyorlardı. (Şeytanın çocuk-

Bakırlanan yüzünde yanar binlerce yıldız, 
Gururunu bunlarla aydınlatan ey genç kız! 
Kızıl saçlarını sal, ufukta dalgalansın. 
Göğsünü güneşe ger, bağrının içi yansın! 

• • • 
BaklŞlnla E.tesen cihanı kudurtur•un
lstersen parmağınla volkanlar durdutursun: 

istersen gökyüzünü katlarsın perde, perde; 
istersen coştururaun heyecanı kalplerde .. ! 

:,. ;w. :,. 

Ecdadının kaniyle suladığı toprağı, 
Yeşillendir, cennet yap, zümrüt olsun yaprağı, 
Vatanına yan bakan hangi göz olursa vur, 
EsmtıSln baflrtı rüzgdr; kaya nl, önünde dur ! 

lst. Çapa 345 Malike 

~r) sahilde kep dursun; vahşiler Zi -

1 nrn (lzerlne çullanmafa hazırlanmış 
dardı. &kışlarından da anlaşıltyor-

11 ki, mideleri boştu ve Zitayı gözle- İl••••••••••••••••••ıı••••••••••••••••••••••••• 

5 - (Haydi gel.· Şu kamlumbaia • 
ların üstüne binelim l). 

6 - Diyerek suya atladılar-. . 

7 - içi hava dolu gömlekler, iki 
kardeşi çekmedi·. Suya battılar .. 

I 

8 - Çıktıkları .zaman sırsıklam ol
muşlardı. Boğulmadıklarına se\·ine • 
rek,bir daha suda oynamamağa )emin 
ettiler. 

Şiire çok istidadı 
olan bir genç kız 

Şiir nesirden 

ziyade istidad 

olan genç kızla

rımızdan Bayar 

Malikenin ge· 

çenlerde neırel· 
tiğimiz bir ma, .. 

zumesi pek b~ 

ğenilmiıti. Ça· 
pa kız muallim mektebi talebesin· 

den Bayan Malikenin bugün d" 
((Türk kızı) baılığı altında raz

dıği bir şiirini dercedederk, ke9' 

disini okuyucularımızl' tanıtıyo

ruz. 
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ORMANIN KIZI 
Vcıhti hayvanlar cırcıaında ve Alriltonın balta ıirmemif ormanla• 
raulo wcçen Qfk ue kahrcımanlılı. heyecan. c•rar &le tetkilt romanı 

•Nr- 85 *: Ya7.an: Rıza Şekib 

Aslanlar gergedanı görür gör
mez birer ifrit kesilmişler ve 

hemen hücuma geçmişlerdi. 
- 7 - · 

ORMANA DONU.Ş 
Karıa. esir pazarmda'k1 eıirle· 

rı, kurtardıktan son.ra artık orma
na dönmek arzusunu göstermitti. 

Buralarda kalmasına da lüzum 
yoktu. 

E1irlerden bir çoğu Kar,a ile 
gelmek isHyorlardı. fakat o içle· 
rinden ancak yirmi ldşiyi ayırdı. 

- Siz isterseniz benimle gelebi
lirsiniz. Geri kalanlın, kendi köy· 
Jerine dönmeli-lir. 

Karta hemen yoıa çıktı. Filler~ 
önde, kendileri arkaJaydılar Bu 
ıık, dar yollarda - - ki ekseriya 
böyle oluyordu - kafilelerinin 
boyu yarım saatlik bir yol tutu
yordu. 

İki günlük erzaklarını fillere 
yüklemitlerdi. 

Karşanın yanına aldıiı esirlerin 
hemen hepıi de Monbitolularla 
Begalılardandı. 

Monbitoluları ıeçmesinde ıe· 
hep vardı. BunlarA kend•ıinin 
yerinde inıan, yerinde de en aman 
ırz biri olduğunu •nlatmak İçni
di. 

Timsahlı nehrin f imal dan ka
vuşan Aman suyuna geldikleri za
manda günet hemen çekilmef ü
zereydi. 

Geceyi yolda geçirme-ktense o
racıkta sabahlatnayı, yollarına 

gündüz gözüyle devam etmeyi da
ha iyi buldular. 

Karıanın aslanlatı açtı. Ba sa

Biri, yay gibi fırhyarak arka· 
dan hayvanın sıtına sıçramıt ve 
keskin tırnaklarını omuzuna geçir
miıti. Bu acı, korkunç ve çirkhı 
hayvanı kamçılamııtı. 

Kendisinden beklenmiyen bir 
hızla harekete geçti, silkinerek 
aslanı sırtından attı. 

Burnu üstünde kmlan boynuz
larını hemen hemen yere yaklat
tn arak düz bir hat iızerinde koı
tu. Böylece elli metre kadar iler
ledikten sonra geri döndü ve ge
ne sırtına atılmak istiyen aslan
lardan birinin üzerine çullandı. 

Ufak bir boyun hareketiyle boy 
nuzunu aslanın tam karnına ge
çirdi. 

Aslan milthit bir haykrrıt ko
pararak yere yuvarlandı. 

Hareket edemiyordu. 
Gergedan bu gali'biyetiden al. 

dığı hızla dört bir yana saldırıyor 
ve geri kalan iki aalanı da adeta 
tehdit ediyordu. 

Arkadaılarının birdenbire ye
re devrildiğini ve hareketsiz kal
dığını gören diierleri bir an için 
çekingen bir tavur takınmıtlardı. 

Fakat bu çok uzun sürmedi, i 
kisi de bu korkunç hayvanın ce
zasını bir an önce verbilmek hır
sıyla atıldılar. 

Aslanlarının baıa çıkamıyacak
larını Karta anlamııtı. Onları ça-
ğırarak hayvandan uzaklaıtırma
ya da imkan yoktur .. . 

(Devamı "ar' 
at tam bir av saatiydi. Zaten daha ----------------
durur durmaz kocaman baılarını lsvJçrede 
Karıayaçevirereketrafında aalla- ltalyan faşistliği 
na sallana dönüp dolaımaya bat- ve 
lamıılardı. k • • ı 11 • 

- Anlatıldı.. Karnıznız aç.. a SU a m e e rı 
Haydi ıideliın. ıtalyanlar, bir kan-

"Haydi aidelim,, ıözü aslanla- tonu kendilerine 
rın kuyruklarını bir kat fazl" aal- alt görüyorlar 
lamalarına sebep oldu. lsviçrenin İtalyanca konuıulan 

Karta önde, aslanları kah arka- Ticino isimli kantonunda, lıviçre 
da, kah yanlarda su kenarmca. yü- Birlik Hükumeti aleyhine bir Fa· 
rümeye baıladılar. ıiıt propagandası idare edilmesi 

Buralarda ne antilop, ne kara- dolayısiyle, siyaıal daire ıefi Mot
ca, ne de aslanlarının midesine uy- ta tarafından İtalya Elçiliği nez -
gun bir hayvan izine raslamıyor- dinde husust bir protesto yapılmıı 
lardı. trr. 

Karıa, Ebululayı yerlilerin ya- Ticino' da Bellingzona isimli 
nında bırakmııtı. bir gazetenin idaresine lsviçre po· 

Şimdi, o yanında olmut olsay- lisi bir baıkın vermit ve bu gaze
ch, nehrin karşı sahiJine onu gön- tenin ltalyan taraftarı ıiyaıanın 
derir ve izleri araştırırdı. hudut gerisindeki ltalya ıiyah 

Bulundukları yet .~e su genitli- gömleklileri teıkilatiyle alakası ol 
yordu. duğu anlaıılmıtlır. 

Bataklıktı da .. Ke.rşıya geçmek Gazetenin kadın baımuharriri-
fikrinden cayarak daha yukarıya nin ihanet suçu ile tevkif edilme -
ilerledi. sine rağmen, Ticino kantonunun 

Bir ara aslanlarının kendisin- ltalyaya ait olduğu kanaatını kök 
den ayrılmıı olmasını, bir av!a leıtirmek için yapılan propagan -
kartılaıacakla.rına hükmetmitti. da kesilmemittir. 
Fakat İ1 tamamiyle a si çıktı. "Deyli Herald,, ın özel aytarı 

Gerçi bir av vardı. Fakat bu yazıyor ki: "Şimdi bu hareketin 
bir gergedandan baıka bir ıey de- baılıca propaganda vasıtası 
ğildi. Vahıi hayvan, hemen yam "Gronako Prealpina,, isimli ga -
başında aslanlarla i:. elki ti mdiye zetedir. Ve bu gazetenin neşriya
kadar görmediği bir mahluku gö- b dolayısiyle:lir ki, İsviçre Hüku • 
rünce evvela kaçmak iıtemit, son- meli siyasal daire tefi protesto -
ra kendisini müdafaa için vaziyet sunu yapmıştır, deniyor.,, 
almıftı. Deyli Herald aytarı sonra ıu 

Karıaya kalmıı olsaydı, yolunu görütünü kaydetmektedir: 
değiıtirerek onun kuıkulanmasrna "Sadece ehemmiyetsiz küçük 
illeydan ftl'lftfyecekti. bh· kağıt olan bir gazeteye karıı 

Fakat aı1an1an gergedan. gö-1 bu protesto, lsviçrelilerin Musoli· 
rilr görmez birer ifrit kesilmiılerı ni siyasa11 kal'§ısında duydukları 
ve hemen hücuma geçmiılerdi. rahatsızlığın bir allmetidir.,, 

HABER - A~m rostası 2t AGUSTOS - 1981' 

Atletlerir1ıiz 
çalışıyorlar 

' 

Remzi 10000 metrede, Tevfik de u~un 
atlamada iki Türkiye rekoru kırdı 

Altıncı Balkan oyunların~ daha 
ancak dört hafta kaldı. Eylülün 
21 inde baılıyacak olan Balkan o
yunlarında Yugoslav, Yunan. Ro
men, Bulgar, ve Arnavut atletle
rini Kaaıköyünde Fenerbahçe ıta
dında göreceğiz. 

Fenerbahçe stadyomunda yapı
lan pist ve tribün inıaatı hemen 
hemen bitmek üzeredir. Pist 0,25 
metre kalınlığında, 7,50 metre ge
niıliğinde ve 1,25 metrelik 6 kulu
varh olarak tamamen hazırlan
mıthr. Virajlar da çok mükemmel 
!Urette yapılmıttır. 

Müsabakalara iıtirak edecek o
lan takımının kat'i ıekli önümüz
deki haf ta yapılacak olan Türki
ye atletizm birinciliklerinden son
ra belli olacaktır. 

Atletlerimiz toplu olarak mun
tazaman haftada üç defa Taksim 
stadında antrenörlerin nezareti al
tında çlıımaktadırlar. Dün yapı
lan antremanlarda ilk defa ola
rak atletlerimiz iyi dereceler al
mağa başlamıklardır. Ve resmi 
olmamakla berabre iki tane de 
Türkiye rekorunu kırmıılardır. 

Bunlardan birincisini 10.000 
metre kotuda Remzi 34,25 le kır
mıtlır. Eski rekor 34,52 idi. 

Remzinin 27 ıaniye farkla ea
ki rekorunu kırması çok takdir e
dilecek bir hadisedir. 

Rekorların ikincisini uzun atla
mada Tevfik kırmıı, ve tam 6,87 
atlamııtır. Reami olmamakla be
raber bu derece Türkiye rekoru
nun çok üstündedir. Ve Tevfiğin 
muntazam çalıımakta devam e -

1 Eylülden ıonra atletlerimizi 
buraya çekileceklerdir. Burada 
muntazam ve kuvvetJi gıda alarak 

~ııhıacaklar, bu arada günde 400 
gra.m teker yiyeceklerdir. 

Milli atlet takımımızı tetkil e
dKek atletlerimiz aşağı yukarı 

!unlar olacaktır: 
100 metre -- Semih, Hilmi, Raif 

('f'mil, Hakkı. 

200 metre - Semih, Hilmi, Ra
if, Hakkı, Mufahham, Kazım. 

400 metre - Feruzan, Münci, 
imin, Ragıp, Küçük Beıim. 

400 manialı - Ziya, Emin. 
800 metre - Besim, Ziya, Re

C'ep. 
1500 metre - Beıim, Ziya, Re· 

: ep, Şevki, Teoharidis. 
5000 metre - Makıut, Remzi, 

T eoharidis. 
Yüksek atlama - Haydar, Ci• 

hut. 
Tek adım - Tevfik, Hüseyin, 

Avni, Semih, Lütfi. 
Sırıkla atlama - Fethi, Hay• 

dar. 

Üç adım - Pulyoı, Tevfik, Ze
ki. 

Gülle - Veysi, lrf an, Atet 11>-
rahim. 

Disk - Veyıi, Naili. 
Cirit - Karakaf, Selim, Ne

dim. 
Yarı~ atletizın f ederaıyonu ü

yelerinden Adil Girayla Balkan 
oyunları ve umumiyetle atletizm 
hakkında çok dikkate deier ko ~ 
mıımalarımızı yazacağız .. 

ATLET 

Galatasaray nasıl 
yenildi? 

Peıte, 21 - Üçüncü maçımızı 

dün Budal>e§tede Şarohsar takı • 
miyle oynadık. Ve 5-2 mağlup ol-

duk. Mağlubiyetimizin sebebi oy
nadığımız takımın lstanbula ge • 

len takımlara nazaran haki~ 
çok yüksek, ve sahanın da plaj de-

nilecek kadar kumlu olmasıdır. 

Bizim takım sahaya ıu kadro 
ile çıktı: 

Necdet, Osman, Hüsnü, Kadri, 
lbrahim, Faruk, Necdet, Münev • 
ver, Şeref, Fazıl, Danyal. 

Oyuna onlar baıladı. Çok güzel 
ve topa hakim bir şekilde oynar-

larken 20 nci dakikada onlar iltC 
golü atıyor. Sağdan bir akm, ve 

Necdetin ayağı ile buna mukabe
le ediyoruz. 

Fakat onlar 36 ncı dakikada 
bir kornerden istifade ederek i .. 

kinci golü atıyorlar. Gene Necd ... 

tin ayağı ile mukabele ediyoruz. 
Va~iyet 2 • 2 iken onlar bir gol da

ha atıyorlar. Ve devre böylece 3·2 
aleyhimize bitiyor. 

ikinci devrede onlar daha can• 
lı oynrya.rak iki gol daha attılar ve 

Galatasaray böylece aahadan 5-~ 
mağlup olarak çıktL 

d~e B~k~o~~~ndab~~---------------~~~.~---~ı~----

bir varlık göstereceğini ispat et - Beyoğlu D ı nar ın ın 
mittir. ö b a r Diğer mUıabakalar ve derece- Halk evi 
ter ıunlardır: Su topu turnuvası IT18Çları 

100 metrede Semih 11,l - 10 B~yoğlu hı,ılkevinin tertip ettiği su d •• tııl'' 
gibi güzel bir derece yapmıştır. topu turnuvası final Ye dömifinal mü- suya u ş u 
Diğer ıürat koıucularından Hil- sabakaları 25 - 8 - 935 pazar günü Dinarlı Mehmetle yapılaca1' 
mi, İzmirli Cemil dı? iyi dereceler oynanacaktır. serbest güreılerin suya düttüğünU 
y2lpmı§lardır. Bu oyunlar Heybeli plajında yapı - yazmııtık. 

• 1 lacaktır. Ziyanın, 400 metre manıa ı ya- Bu rivayet dün resmen tee-.:;t Galatasaray B takımı Beykoz ile G.S. 1 .1u· 

rııta aldığı 61,2 - 5 dereces; de A takımı t. S. K. ile karşılaşacaktır. elmİ§, bunun üezrine Dinarlıı d• 
eilıeldir. Saidin 800 deki 2,12 lki oyunun galibi birincilik için çe - Bursaya ailesinin yanına dönmüt" 
derecesi o kadar iyi değildir. Fa- kiseceklerdir. t" • ur .. 
kat 1500 metrede lzmitli Recebin Beyoğlu Halkevi bu müsnbakalarda Bu vaziyetten sonra, hava )cd· 

4,20 derecesi çok güzeldir. Bu gen <la iyi sonuçlar alacaktır· rumuyla Dinarlı arasında yapıl-
d 2 3 d k Su topu memleketimizde layık oldu-

cin 800 metreyi e , e oıtuğu mıt olan {2000) liralık konturatıSI fu teş\'lki henüz görmemiştir. 1\lın - • 
aöyleniyor. Bu vaziyet karıısm- takının turnuvasına giren 2 takım ne olacağı belli değildir. Çünkil 
<la iyi çalıtacak olursa bir ay son- mukabil halkeYil\İn tertip ettiği bi - Dinarlı, duyduğumuza nazar•11• 

ra derecelerini 1500 de 4,16 ve rinciliğe 5 takım girmiştir. Beyoğlu hava kurumundan 700 lira kadflf 
800 de 2,2 ye indireb;lir ki bu tak- halkevi bu oyunun ilerisini sağlam. 
ıiirde Balkan oyunl:ırında alaca- laştıracak temel atmaktadır. 
ğımız puvanlar bir hayli fark e- Ayni gün bütün kulüpler birçok nu-

der. 
Gene Semihin 200 metrede 

23,3 - 5 ve Ankaralı Hakkının 
24,1 • 5 dereceleri de fena değil
dir. 5000 metrede Rıza Maksu -
dun 16,43 derecesi de iyidir 

Görülüyor ki Balkan oyunları 
karıısında atletlerimiz kendileri -
ne düıen vazifeyi baıarabilmek, 
yani üçüncülüğü kazanmak ıçın 

çalıımaları güzel sonuçlar vermek 
üzeredir. Bunu ~karda sövledi
ğ;m gibi önümüzdeki hafta yapı
lacak ve ayni zamanda Balkan o
ynları için seçme mahiyetinde o
lacak olan Türkiye birinciliklerin
de daha iyi, ve daha yakından 
göreceğiz. 

Gene haber aldığımıza göre at
Jetlerimiz için Caddebostanda İs
mail paıa kötkü kamp yeri olarak 
tutulmuştur. 

maralar ynpacaklardır. 

Elektrlkll vinçler 
Ankara, 24 (Telefonla) - E

konomi Bakanlığı Karadeniz sü
rat postaları itlemes~ için tetkikat 
yapıyor. Karar verilirse vapurlar 
Karadenizin belli batlı iskeleleri-
ne uğruyacaktır. 

Bakanlık yeni yaptırılacak va
purlara konacak vinçlerin elektrik 
ile işlemelerini ve bu suretle gü
rüll •inün önüne geçilme5i etrafın
da da tetkikat yapmaktadır. 

Jstanbul lkincl icra dairesinden: 
Mahruz ve satılmasına karar veri -

len Fiyat markalı 509 modeli müsta-
mel otomobil 29 - 8 - 935 tarihine 
müsadif perşembe günü 9 - 11 - a -
rasında Taksimde merkez garajinda 
açık arttırma suretiyle ı:ıatılacağından 

istekli olanın yerinde hazır bulun -
ması nan olunur. 

bir para almıı bulunuyor. 

Borjiya ve Ra
gastanın oğlu 

Romanlarını clltleten 
okuyucularımızdaP 

kitaplarını 
almıyanlara 

Gazetemi.ıd~ tefrika halinde çıkJtll 
"Bor3·i .. ·a ,.e Ragastanın oğlu,, ronaaıı 

J " • ıze 
Jarını ciltletmek üzere idare evına 
bırakan okuyucularımızdan bazıları 
tekrar uğrayıp ciltlenmiş romanları • 
nı nlmnmışlardır. Bıraktıkları kitaPk• 
lara karşılık kendilerine ,·erilen rnn -
buılnrın numaralarını aşağıda ya:~ 
dığımız bu okuyucuların nihayet 

la • ay sonuna kadar kitaplarmı alma 
rını \"Cya aldırmalannı rica ederi: 
Gazetemiz agwustos nihayetinden soıı 

ura .. 
ra bu kitaplar hakkında hiçbir m "i ·a: 
cant kabul edemiyecektir. BorJ) 
803, 804,807, 821,83, 21~ 

Ragastanın oğlu: 38, 19, 15, 14; "': 
ıso; 169, llS, GS, 44, 43; 400; 377; 288, 
245; 2.'38; 227. 
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fmdan - vurulmut olan kral ar
bk qk duygulariyle uğraııyordu. 

Elemleri onun bu hi11ini kırbaç · 
lıyorlardr. 

Felaket haberinden birkaç ıaa~ 
aonra Birinci Franıuva yalnı.ı Ji 
yeti nurl elde edeceğini düıüni: 
yordu. 

Fakat o ana kadar bu kızı her 
çekingenlikle dütünürken tımd" 
tiddet ve kızgınlıkla düıünüyor 
du. 

Canavarcasına bir ölüm tuar
lıyordu. 

Sonunda mağlup olacak olan 
ırenç kızı, donmqı kolları arasında 
boğan kendi cesedini gözünün ö
nünde canladırırken, vücudunu 
saran aıabt ürperitler araıtndP. 
me!um bir sevinç duyuyordu. 

Bu anda Birinci Franıuvayı kim 
görmüt olsa mutlaka korkardı. 

Yanaklarındaki mor lekeler ta
mamen göze çarpıyor. 

Bir koltuğa yığılmıı, gözlerini 
bir noktaya dikmiı, baıı titrek 
dudaktan bükülmüt olduğu halc!P., 
yavaı sesle Jiyetin ismini ıôylü
yordu. Çünkü bu ismi söyledikce 
genç kızı gözünün önünde daha i 
yi canladırabiliyordu. 

Sonra bu hayal dağılıyor, yerine 
tekrar ölen arkadaılarınm yiızle-.. : 
geldi. 

Birinci Fransuvanın bu düfÜD 
celeri arasında hayatla ölüm bir
birine girift olarak ateşten çizgi 
lerle tuhaf bir levha çiziyor"tu. 

Sonra ıözlerini önünden Mad · 

len F erron, bu duygularmı ıtt:ık 
lıyan, cilveli, çıplak vücuduyh 
tam bir güzellik nümuneıi olan 
fakat yüzü yaralarla harap olmuı 
ve bir iskelete dönmüt bu kaduı 
geçti. 

Ve her zaman en ıonra dütün· 
düğü atk içnide, §ehvet içinde ö 
lürken ruhsuz kollarının korku ile 
titriyen Jiyete sarılmasıydı. 

• • • 
lstemit olsaydı Fransuva bu 

halden kurtulurdu. 
Fakat bu ona acı bir zevk v.-ri 

yordu. 

Kadınlar için yqayan, kadınla" 
tarafından öğülmek için birçok 
harpler açan bu kral, gene bir kA 
dının eliyle ve bir kadın uğtun~ 
ölüyordu. 

Yemek vakti kral bir şey yemi· 
yeceğini bildirdi. 

Yatacağı zaman da Basinyaka 
izin verdi. 

Uzun süren birçok saatler eın&· 
sında kral ayni zamanda kendisi. 
ni kızdıran ve eşelediren §eyle-, 
düşündü .. 

Can çekişen bu varlık, hala 
aşka bağlıydı. 

Ara sıra kendisinin bir çıçek . 
kendi kokusuyla kendisini zehir
liyen etraf 1 tehlikeli bir havc>. n~ 
çevrili, iztırar. ve zevk içinde so
lan, ölen korkunç bir çiçek oldu
ğunu zannediyordu. 

Alnında soğuk ve yakıcı biJ ter 
boşadığı halde bunu silmek aklı
na bile gelmiyordu. 
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Şi§kin ve mor dudaklarının a 
rasından kesik keıik sözler dökü 
lüyordu. 

Sonra batında tiddetli ıanc.ıl.\·· 
baıladı. 

Ayni zamanda barsakları böle .. 
lür gibi oluyor, ciğerleri kopacak 
ıa.nıyordu. 

Gece yar111 geçeli uzun bir z.a 
man oldufu halde o hala debP.'e· 
niyordu. 

Buna kartılık duyguları uyuş 
mamıt tam tersine (bilikiı) \c-uv· 
vetlenmiıti. 

Birlenbire barsaklarındaki n~

rılar dindi.. Fakat birdenbire göz 
kapaklarına kızgın iğneler ıokuh\. 

yor gibi oldu. 

Gözlerini açıp kapadıysa da. b~ 
hal ıeçmedi. 

O vakit ölümü pek yaklaımı~ 
aandı. Acılannı çojaltan bu ha 
yallerden kurtulmak için ayağ:ı 

kalkmak iıtedi. Fakat bir iki a 
dım atar atmaz mülhit bir çığlık 
kopararak yere yuvarlandı. 

••• 
Bu esnada gece yarısını lam ii~ 

ıaat geçiyordu. 

Bütün pencereleri aydınlık olan 
ıatonun içinde herkesin ağzında: 

- Kral ölmek üezre... Kral ö
lüyor •. tözü dolaııyordu. 

Şato halkı uykudan uyanarak 
b.uhranın aonucunu (neticesini) 
bekliyorlardı. 

Birinci Franıuvanın dairesi ıs
sızdı. 

Kralın odasına yalnı2 Easin 
~akla Sansak girmi§lerdi. 

Hemen kralı yatağına gö~iirc 
rek aoymu§lar ve Basinynk s.l"'av 
doktorunu aramak üzer~ dı,arı~ 
çıkmıttı. 

Her ta .. af bot yere arand1ktan 
sonra doktor nihayet veliahtın da
iresinde bulundu. 

Orada bir sUrü kalabalık vard •. 
Saltanat tahtının gözbebeği 

Hanrinin etraiını alan jantiyom. 
lar arasında ilk ıırada Mongome· 
ri yavaş setle Birinci Fransuvanın 
oğluna bir §eyler anlatıyordu . Fn· 
kat veliahtm dinlemesinden bu 
hikayenin pek hoşuna gittiği anlıı.
şılıyordu. 

Sıralarını bekliyerek yüzlerin. 
de sabırsızlık alameti belli olaa 
bir sürü jantiyom da <?dayı doldu!'
muştu. 

Basinyak, doktorun bir pence · 
re kenarında olduğunu görünce 
bu kalabalığın arasından geçt;. 

Pencerenin yanına geldiği zı.-.marı 
onun Madam Diyanla konuştuğu
nu gördü. 

Acaba ne konuşuyorlardı. 
Basinyak bütün tören kuralları

nı (merasim kaidelerini) ayak al · 
tına alarak doktorun kolur.darı 
çekti. 

Diyan gülümsiyerek: 

- Ne var Basinyak? di~ '°"'" 
du. 

Oda hizmetçisi: 
- Kral tehlik~,\i surette hasta .. 

Haberiniz yok mu madam? ckdi. 
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Diyanı 

- Aman yarabbi! •• Gidip veli. 
ahta haber vereyim! •• diye bağı. 
r3rak uzaklqrrken C:loktora mana
lı manalı 1>aktı. 

De ktor Baainyak'ı takip etti. 
Oda hizmetçisi Jlotarali gittili i· 
çin Jarnak'a çarptı. ~antiyom can 
'\cısıyla bir küfür •vurdu. Faliat 
Basinyak dalgm oldu'ğu için l>unu 
duymadı bile.. 

Likin doldor Clurara'li:· 
- Bu alimalC lierif ıize çarptı 

değil mi? 'diye ıordu. 

- Evet.. Canım da çolC yanıyor. 
, - Neyıe .• Birazdan gelir onıu

zunuza Jialiarmı .. Maksat sargınm 
'..J•,. "d" uutmer:ııesı ır. 

Bu ı<Szü söyliyerek doktor da 
liotmaga b"aıladı. 

JamalC, veliahtın dairesine gi. 
rerek doğruca Diyan dö Puvatye. 
nin yanına gitti. 

Genç kadın sordu: 
- Omuzunuz nasıl? 
- Oldukça iyi.. Bereket versin 

ki beni karanlıkta ıiıliyen hain kı
lıcını biraı: daha batırmağı tecrÜ· 
be etmedi. Fakat beni yaralıyanın 
kim olduğunu anlarsam müthiş bi ! 

Jarnak Diyana bir kliıt :uzat .. 
trı olı "'"" 1 1 >. 1 1 

- Ben mera1' eClerelC açıp ob~ 
dum .• Siz 'de okursanız ne kadar 
faydalı olduğcmu anlıyacakıımz. 

Di1an mektuJ;11 açarak birka9 
kere okudu. 

Jarnali: 
- Bu liuımta ne 'dUtliıiüYöriU• 

nuz? Cliye aordu. 
- Bekliy~lfm •• D'olitor i)lrazClan 

liana '61r 'cevap getirecektir. Bu 
cevab'a göre bu mektubun faydah 
olup olmadığı belli olacaktır. Bu. 
nunla b'erali'er Jier halde zararlı 
da değildir. 

••• 
Birinci Franıuva, armalı li'üyüJC 

karyolaunda inliyordu. 

Sekiz mumlu bir ıamdanm ııığı 
ile aydınlanan kıymetli halıların 

üzerine itlenmit zırhlı ve miifer
li muharipler, krala kendi cenaze 
alayında hazır bulunmak ilzeTe 
koıup gelen kahraman arkadaıla· 
rı gibi görünüyordu. 

Ölmek fikri zihninde korkunç 
bir surette yeretmifti. 

Fakat bu dütünce, onun aık 
duygularını yatııtıramıyordu. 

Bilakis bu düıünceler ıon ne
fesi yakla~tıkça artıyordu. 

Dudaklarının arasından dökü
len sözler bu hislerini ortaya çıka
rıyordu: 

intikam alacağım. Şimdilik baık:o. 
şeylere bakalım. Demin belki bir 
iz yakalarım ümidiyle yaramı sft ı· 

dırdıktan :;onra bir ıtık alarak dı: 
ello ettiğim yere gittim. Biliyo< 
rı~s:.ınuz otların arasında ne bu!· 
dıım .. 

- Ne buldunuz?. 

- Jiyetin kucağında ölmek .. Q. 
nunla beraber mezara girmek .. E
vet, o ölürken soğuk dudakları du. 

l daklarımm arasında bulunac3k .. 
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SERSERİLER YATAGI 

- Eier katil Tribule değilse 
Den kafamın kesilmesine raııyım. 
diye diifündü. 

Kral: 
- Peki Basinyak.. Bizi .valnız 

'bırak! dedi. 
Oda hizmetçisi çekildi. 
Mongomeri bu haberin kralın 

fikrini değiıtireceğini umara\\ 
bekliyordu. 

Fransuva çok müteessirdi 
Şaşkın gözlerini Sansağa çevi· 

rirken kendisine bakan muhafr, 
kumandanını gördü. 

- Mongomeri.. Size söylemi§ 
olduğum §ey .. 

- Yapacak mıyım, ıevketm"l . 
ah? 

- Hayır .. Farzediniz ki ben hiç 
bir fey söylemedim .. Kimsenin .Jc 
bundan haberi olmamalı .. 

- Şevketmaabımız peka'a 
bilirler ki.. 

- Evet.. Siz pek sadıksınız .. 
Haydi gidiniz Mongomeri. 

Mongomeri dııarıya çıkt•. 

Bekleme salonunu geı:erken 

kendi kendine: 
- Veliahta acaba haber V'!rsem 

mi? .. diye dü~ündü. 
Birinci Fransuva, Sansakla yal· 

nız kalınca ayağa kalkarak keder· 
Ii bir tavurla ağır ağır odada g~ 
zinmeğe baıladı. 

O zaman jantiyom kralın ne ka 
dar çöktüğünü ve Paristen ayrıl~ 
dıktanberi ne kadar deği,miş ol 
duğunu gördü. 

- Şevketmaab!.. Parise döne-

l 

cek miyim? diye ıordu. 
Kral, yalvaran bir seıle: 
- Hayır, kal! .. Burada se'l'lden 

bqka güvenilecek kimse yok .. de 
di. 

Fakat Birinci Fransuvayı er 
çok korkutan Sansağın hali idi 
eskiden bu gibi hallerde jantiyoll!I 
krala tiddetli davranmasını tavıi· 
ye ederdi. 
Şimdi ise susuyordu. 
- Oh !..Artık ölüme mahkurn 

olduğuma hiç füphem kalmadı 1.. 
diye düfündü. 

• • • 
Arka arkaya gelen bu haberler. 

Kon dö Monkların çıldırması La· 
tatenyeri ile Essenin ölümü Biri:ı · 
ci Fransuvaya pek fena teıir et
mitti. 

Emellerinin temelinden yıkıldı. 
ğım hissediyordu. 

Tedavisiz bir hastalıkla çürü
meğe mahkUın olan bu vücudu" 
gurur ve kendini severlik (hod· 
binlik) ile kirli ruhunda gerek u,. 

dık bir adamı olan poliı müdürü· 
ne, gerekse zevk, eğlence ve feli,. 
ket arkadatları olan Esse ile Laıa
tenyri için samimi bir ac.,ma yok· 
tu. 

Kral yalnız kendisi için ağlad1 
Sonra, yavaı yavaı kederleri 

yatı§tı. Arkadatlarını hayali bira-z 
gözl~rinin önünde dalgalandıktar. 
sora kaybolarak yerine Jiyet iel
di. 

ihanet edilmif, yalnız brrakılmı• 
arkadaşları - belki kendisini de 
öldürmeie hazırlanan eller tara· 
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Uğraşıyorlar. 
~~~:ı-"'- ·-

Senelerdenberi Kimse aynını Yapamaz 
DONYADA Mi S L i BULUNMIYAN BiR ŞAHESER 

KOLONVASI HASAN 
LOSYON ve LAVANTALARI -

Kasan kolonyasını Fransa, Almanya ve lngiltereye beraberce götürüyorlar. Orada bulunan ecnebi dostları bu müst.ana kolonyanın bütün dünya piyaaaların"C!a l>ir eti
he bsadüf edilmiyeceğini bir!ikte beyan ediyorlar. :sana fabrikalarından meıhur Sanderaon bile bu hususta kat'i olarak "Hasan kolonyası kadar nefis bir kolonya yok• 
lur,, demiştir. Ne İngilleren;n Atkirasonu, ne Alrnanyanm 4711 i, ne Fransanm Jan Marisi, ne de dünyadaki kolonyalar Hasan kolonyasının nefis ve can verici kokosuna 
benziyemez. Avrupadan a~det eden saylavlar Hasan kolonyııaınm Avrupa kolonyalarmdan daha mükemmel olduğunu söylüyorlar. Hastalara !İfa veren, ·sinirleri teskin 
eden, her ince kadına, her zevk ıa hibine kendini sevdiren Hasnn kolonyasını yapabilmek için kolonyacılar daima uğra9ıyorlar. Fakat Hasan kolonyası bir sırdır ve bu aır 
dünya bir araya ıelse yapılamaz. Buna imkan yoktur. 90 derece halis limon çiçekleri kolonyasiyle, yasemin, leylak, menelqe ve mil flörlerini, losyon ve la.vantalarını Hasan 
rtıarka8İy!e arayınız ve başka bir kolonya veya losyon verirlerse aldanmayınız. Hasan Deposu: ANKARA, ISTANBUL, BEYOCLU. 

lHT AR : Hasan kolonyasiyle Nesrin kolonyasını karııtırm:ıyınız. Nesrin kolonya ve losyonları Ha san kolonyasının yavrusudur. lnsa na liayat ve ruh veren limoa çiç&
ğiyle diğer çiçek kokuiarım havi ve 75 derecedir. Piyasada em~a1ine tesadüf edilmiyecek derecede nefis ve ucuzdur. 
-----=~.:...: ____________ ~--------~~~~~_:_~------~----~~-------------------~--~~------------~--~~--~~_.:...~~---~~~--~~----

Arkaraya hareketleri mUnasebetlle \ 

MCNIR NUREDDiN 
ve arkadaşları 

PANORAMA BAHÇESiNDEKi 
•e~nısla.nna önümüzdeki pazar akoamma kadar devam edeceklerdi 

Kültür· Direktörlüğünden: 

1 
.. ı~~me~~ep~erde ~alebe kaydına Ey
ulun bırınde başlanacaktır. Blr.ncl Si• 

nıfJara bu sene 928 doğumlularla daha 

•vverl( ı do§umlulardan arta kalanlar ahnycakdır. Ku··ı -
tür direktörü 10 Eylüle 
)er 

kadar bulundukları 

"I 8 e-n yakın 
ca eder. 

okula, çocuklarını kaydettlrmelerlnl valilerden 
(50U5) 
----

~iapalı Zarf Usullle Eksiltme ilanı 

Nafıa Bakanlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan it (Ankara Vilayetinde Ankara • 

lataıibul yolunda betonarme Ovaçay köprüsü intaalı) dır. 
ln§aatın ketif bedeli (34500) liradır. 

2 - Bu ite aid tarlnameler ve evrak ıunlardır: 

a) Eksiltme ıartnamesi, 
b) Mukavele projesi 

c) Nafıa itleri ıeraiti umumiyesi, 

d) Tesviyei turabiye, ıoıe ve ki.rgir İrt§aata dair fennt fart· 
tınrne, 

e) Betonarme Büyük köprüler hakkında fenni §artname, 
1) Keıif hulasa cedveli, 
g) Proje. 

k . •.steyenler bu tartnameleri ve evrakı (173) kurut bedel mu· 
abıhnde Nafıa Vekaleti Şoseler Reisliğinden alabilirler. 

3 - Eksiltme 5/ 9/ 935 tarihinde Pertembe günü saat 16 da 
~!\karada Nafıa Vekaletinde Şoseler Reisliği Dairesinde yapı· 
aca.kdır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usulile yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin (2587,5) lira mu· 

~kkat teminat vermesi, bundan baıka aıağıdaki vesikaları ha· 
tı olnıaaı liıımdır. 

1 - Ticaret Odasına kayıdlı bulunduğuna dair vesika, 
l 2 - isteklilerin yapmıt oldukları itlere aid vesikaları iha· 
eden en az üç gün evvel göstererek Nafıa Vekaletinden ala • 
Cal-tları ehf iyet vesikası. -

6 -Teklif mektubları yukarıda üçüncü maddede yazılı sa· 
'ltan bir aaat evveline kadar Şoseler Reisliği dairesine getirile· 
~ek eksiltme Komisyonu Reisliğine makbuz mukabilinde verile· 

tekdir. Posta ile gönderilecek mektubların nihayet üçüncü 
'1addede yazılı saata kadar gelmit olması ve dış zarfın mühür 
~~mu ile iyice kapatılmıt olması lazımdır. Postada olacak ge • 
cı'llleleTe kabul edilmez. (2178) (4813) 

20 - ilkteşrin - 1935 
memleketin her 

genel nüfus sayımı 

Pazar günü 
tarafında 
yapılacaktır 

Başvekalet istatistik umum müdürlüğünden: 
1 - Nüfus sayımına esas olmak üzere Belediyelerce bütün binalara numara konulmaktadır. 
2 - Numarasız binalarda oblranlar HükGme-te haber vermeğe mechurdurlar. Oturduğu bina numa• 

rasız olduğu halde haber vermiyenlerle bu numaraları bo:zan ve ıilen ve kaldıranlar i~in para cezası 
vardır. ' 

lstanbul dördüncü icra memurlu • I 
ğundan: ! •• ,. 

Yeminll ehli vukuf tarafından bü· Mu~ayyer Hasan Şevki 
tününe 3648 üç bin altı yüz kırk se . 
kfz lira kıymet kesilen iç Erenköyün· 
de l\f. Üsküdar caddesinde eski 34, 

PUDRA ve YA GSIZ K R EMi 
-.... Dünyada emaalıi~dir.. Her yerde araymız. 

35 yeni 142, 142 No. Ju geniş bir hah· •ı•••• 
Pari• yazılı etiketlere cula t:lJanmayunz. 

çe ve bahç~inde ~~' t~umbalı ku- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

:~:::~~~;i:iE~i;::!:i::~~! 1 oevıeı neminnııarı H liman~rı isletme llmom i~nresi nınıarı 1 
2 sehimden 200 sehim tertibile 74 seh· 20770 lıra muhammen bedelli ve yerli maı~ (310000) tane Dev
ml ile ,.e bütününe yine yeminli ehli let tipi Galvımize tirfon 5 • Eylul · 1935 Perıembe günü saat 15,30 
\•ukuf tarafından 285 iki yüz seksen da Ankaradcıı. idare binasında kapalı zarf usuliyle ıatın alınacaktır. 
beş lira kıymet kesilen Göztepede Ka. Bu işe g·rmek ittiyenlerin 1557 lira 75 ku-:c.ıluk muvakkat te- • 
),Ş dağı caddesinde eski 13 mükerrer minat ile kanunun tayin ettiği vesikaları, kanunun 4 üncü maddeti 
yeni 99/ 5 No. lu iki tarafı Yolla mah· mucibince ite girmeğe kanuni manileri bulunmadığına dair beyan
dut 951 • 50 metre murabbaı alanın . name ve tekliflerini ayni gün saat 14,30 a kadar komisyon reisliğine 
dakl tarla dairemizce ikinci arttır · vermeleri lazımdır. 
maya çıkarılmıştır. Bu ite ait tartnameler para11 z olarak Ankarada Malzeme daire-

Birinci artırmada iç Erenköyünde· sinden, Haydarpaıada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünden dağıtılmak-
ki eve (200) ve Göztepedeki tarlaya tadır. • .( 4903) 
da (50) llra ile istekli çıkmıştır. 

Şartnamesi 1-9-935 denberi her· 
kesin görmesine açık olup açık art · 
tırması 20-9-935 günlemecine rast . 
layan cuma günü saat 14-16 ya ka · 
dar dairemizde yapılacaktır. 

Bu arttırmada kıymetin % 75 ni 
bulmak şart olup aksi halde 2280 No· 
lu kanun ahkamına tevfikan sa . 
tış geri bırakılacaktır. 

929 tarlh1i kanunun 119 cu mad · 
desi mucibince ipotek sahibi alacak · 
lılarla diğer alAkadarların irtifak 
hakkı sahiple.rfnin gayri ,menkul ü • 
zerindeki hakları, hususile faiz ve 
masrafa dair olan iddialarını müs · 
bet e\TaklariJe birlikte 20 gün içinde 
dairemize bildirmeleri lazım olup ak· 
si halde hakları tapu sicillerile sabit 
olmadıkça satış bedelinin payJaıma· 
sından hariç kalırlar. Daha geniş bil· 
gf edinmek isteyenlerin 934/ 2023 dos· 
ya ile dairemize baş \'Ul'maları llAn 
olunur. <V: 8753) 

. 
Muhammen };edeli 8580 lira olan 150 tane malirutt çadır 6 - 9 • 

1935 Cuma ıünü saat 15,30 da kapalı zarf usu:ü ile Ankarada idare 
binasında salın alınacaktır. 

Bu ite girmek istiyenlerin 64 3,50 liralık muvakkat teminat ver· 
meleri ve kanunun tayin ettiği vesikalar ve ite rsirmeğe manit 1<.anunt 
bulunmadığına dair beyanname \fe tekliflerle ayni gün ıaat lc.:,30 a 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Bu ite ait şartnameler 
Haydarpatada Tesellüm ve Sevk müdürlüğünde ve Ankarada Mal
zeme dairesınde parasız olarak dağıtılmaktadır. (4904) 

ıstanbul Belediyesi ılanlara 

itfaiyeye töför ve efrat ahnacakdır. Şöför mektebi şahadPt• 
namesini haiz olan töförler tercih edilir. • 

Nefer kayıd edileceklerden ilk mektehde okuduklarına daiı 
vesika aranır. 

Şöförler 60 lira ücretle kayıd edilir. Bilahara gayret ve ikti• 
darları görülenlere 65, 70 liraya kadar ücret verilir. 

Efrad 40 lira ücretle kayıd edilir. Bilahara gayret ve iktidar
ları görülenlere terfi ettirilerek 53 liraya kııdar ücret verilir. 

istekli olanlar itfaiye müdüriyetinde mevcud duhul talimat· 
namesini okuyup ona göı-e müracaat edebilirler. (8) (5053) 
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u1 an lacak yegane . otomobil lastiği 
Mo markalı 18stiklerdir 

,,. 
1 - Gördün mü felaketi .. Lc'\stik pat tadı. Şimdi ne yapacağız? 

3 - Seni temın ederi~ ki kullandığın bütün 1astiklerden çok bundan 
mt!hrnun kalacaksın. Hem her hususta .. 

2 - Czülmene lüzum yok bak benim arabama! Mohawk IAStiği kullanırsan 
bir daha başına bu felaket gelmez? 

4 - Artık hiçbir şey düşünmeden gidebiliriz. 

BC 
FA 

CN OTOMOBLİ SAHİF'r 'C:9R.VL OKO'RLER MEN-
LERİ i GOZETİRLERSE ES İV N LASTİKLERİNi 

MD AWK M©ırrk~Do 
LASTİK ERLE YENİLE Li İRLER 

Satış yeri ve Vekili: Gatatada Onyon hanında 

Taşçı Oğulları 
Telefon : 40594 
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